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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Торакоскопската хирургия /ТСХ/ е наследник на класическата 

торакоскопия и част от новото направление наречено миниинвазивна 

хирургия. Въвеждането й през 1990 г решаващо бе повлияно и 

благоприятствано от успехите на лапароскопските оперативни интервенции. 

 Първоначално ТСХ се сблъска със същите проблеми на развитието както 

и лапароскопската хирургия – непривични условия за работа, нов вид 

инструментариум, двуизмерен образ в оперативното поле, невъзможност за 

бимануално палпиране на тъканите. Миниинвазивната хирургия влиза в 

противоречие със старото хирургическо правило: “Голям хирург – голям 

разрез”. Но тъкмо миниатюрните разрези, безкръвната работа и минималната 

тъканна травма са основни предимства на ендоскопските хирургически 

техники.  

 Както при всеки нов метод с голям потенциал, в началото увлечението на 

гръдните хирурзи по торакоскопските техники не признаваше граници. За 

кратък период от време всички известни хирургични интервенции в гръдния 

кош бяха извършени торакоскопски. Натрупаният личен опит и анализът на 

общите резултати промени отношението на хирурзите към новата техника. 

Сега се набляга на критичното поставяне на индикации за извършване на 

торакоскопски операции. Видът и обемът им се ограничава само до тези, при 

които миниинвазивната хирургия е доказала предимствата си или малката 

травматичност е основно условие за провеждането на интервенцията.  

 Въвеждането на торакоскопската хирургия във ВМА през 1995 г е логичен 

израз на стремежа ни към прилагане в практиката на съвременните хирургични 

методи. В настоящия труд подлагаме на преценка резултатите постигнати с 

този оперативен метод, като се съобразяваме с етапите на въвеждането му и 

показваме подобряването им след натрупването на личен опит от хирурзите. 

Провеждането на настоящето изследване е свързано с желанието ни да 

оценим показанията за торакоскопска хирургия при някои неонкологични 

заболявания лекувани в Клиниката по Гръдна хирургия на ВМА. 
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 2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

 

2.1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 

 

Стремежът към проникване в телесните кухини на човека, без за това да 

е необходимо широкото им отваряне, е много стар. Опити за това са правени в 

древността, но често са завършвали фатално. Това може би е причината в 

Клетвата на Хипократ да залегне забраната лекарят да изважда камъни от 

пикочния мехур.  

Развитието на ендоскопията е преминало през различни етапи. Няколко 

революционни открития и технически разработки са решаващи за достигане на 

сегашното състояние на миниинвазивните процедури. 

Първите успешни опити за ендоскопски оглед датират от 1853 г. когато 

Desormeaux създал своя “Gasogene lamp”, чиито светлинен източник била 

горяща смес от алкохол и терпентин. Това е първият апарат получил 

популярност, а Desormeaux е наречен “баща на цистоскопията”. 

Преди него през 1806 г. немският лекар Bonzzini демонстрирал пред 

медицинския съвет във Виена своя “Lichtleiter” – водач на светлина – за 

изследване на телесни кухини (Фиг.№1). За светлинен източник служела свещ, 

поставена пред огледало. Уредът не получил признание и не бил използван 

поради консерватизма на немските лекари по това време, слабия светлинен 

източник, сложната и болезнена употреба (12).  
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Фиг.№1: Уредът разработен от Bonzzini 

Откритието на Edison - електрическата крушка с нагряваща се жичка 

/1880 г./ и използването и в цистоскопа на Neuman /1883 г./ и Leiter /1886 г./, 

дало тласък на усъвършенстването на осветителната и оптичната системи. 

Nitze заедно с оптика Beneche и конструктура Leiter създали през 1879 г. 

инструмент, с оптична система и електрически източник на светлина. 

Ендоскопското изследване на плевралната кухина било въведено в 

медицинската практика през 1910 година от Jacobeus H.C. Той извършил 

първите оперативни интервенции – каутеризация на плеврални сраствания, 

прекъсване на n. phrenicus и контролиран лечебен пневмоторакс - с цистоскоп 

(111,112). Интраплевралната пневмолиза или т.н. “процедура на Jacobeus” 

добила широко разпространение в Европа. Лечението на белодробната 

туберкулоза до средата на 50-те години на ХХ век рутинно включвало 

торакоскопски диагностични и лечебни процедури (29,33). Извън фтизиатрията 

възможностите на торакоскопията били ограничени поради несъвършенството 

на апаратурата. След откриването на антибиотиците и разработването на 

ефективни медикаментозни схеми за лечение на туберкулозата и хроничните 

белодробни инфекции както и вследствие на бързото развитие на гръдната 

хирургия, торакоскопията постепенно загубила значението си (152). През 70-те 

години на ХХ век торакоскопски интервенции, изключително диагностични, се 

извършвали само в отделни пулмологични центрове .  

В същото време в други области на медицината – урология, 

гастроентерология, пулмология, коремна хирургия ендоскопските 

диагностични и лечебни методи продължили развитието си. Благодарение на 

техния напредък през 80-те години на миналия век започнал бавен ренесанс 

на торакоскопията. Подобрени били качествата на оптиката на ендоскопите. 

Били създадени по-разнообразни и сигурни инструменти. Решаваща роля 

изиграло разработването на нови източници и средства за пренасяне на 

светлината. По фиброоптичните влакна в гръдния кош влизала достатъчно 
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индиректна светлина, която не нагрявала тъканите, а източникът не пречел на 

работата.  

Създадените по това време тъканни лепила били внедрени за 

торакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс. В някои клинични 

центрове в САЩ, СССР и Европа се извършвали булектомия, плевродеза и 

аплициране на тъканни лепила върху бронхиалните фистули при лечение на 

спонтанния пневмоторакс. Използвали се два достъпа – един за торакоскопа и 

един за електроножа и апликатора на лепило (9,10). Оперативните 

интервенции били времеемки, а екипната работа трудна, тъй като само 

операторът виждал какво става в гръдния кош. Опитите чрез допълнителен 

окуляр да се подобри асистенцията намалявали маневреността на 

торакоскопа. 

През 80-те години към ендоскопа били включени камера и монитор, което 

позволило получаването на качествен и мащабно уголемен образ. Това 

нововъведение изиграло революционна роля за по-нататъшното развитие на 

миниинвазивната хирургия. Ръцете на хирурга били освободени за работа с 

инструментите, целият операционен екип станал съпричастен към 

оперативната интервенция и можел активно да участва в нея.  

Историята на съвременната торакоскопска хирургия започва през 1990 г 

когато в Италия и САЩ бяха извършени първите оперативни интервенции с 

модерно оборудвани торакоскопи и новата методика лавинообразно навлезе 

като лечебно-диагностично средство в пулмологичната и гръдно-

хирургическата практика.  
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2.2. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ТОРАКОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ 

 

2.2.1. Предимства на торакоскопската хирургия 
 

Торакоскопските оперативни интервенции се характеризират с: 

• Малка травматичност, без това да намалява акуратността и 

радикалността й. На малката травматичност се дължи почти пълното 

отсъствие на следоперативни септични усложнения (11,12,32,60).  

• По-късо оперативно време. Скъсяването е различно при отделните 

хирургически интервенции и се влияе от много фактори. Някои торакоскопски 

намеси траят два до три пъти по-кратко от откритите операции (30,38,95,103). 

• Макар да се работи при еднобелодробна вентилация, отклоненията 

в оксигенацията на тъканите са по-малки в сравнение с тези при откритите 

торакални интервенции. Това е важно за болни с понижена белодробна 

функция, например такива с авансирал булозен емфизем 

(60,73,79,105,108,115,132). 

• Значително се скъсява стационарният престой на пациентите - 

основно за сметка на следоперативния период и се намаляват общите 

болнични разходи. След някои торакоскопски операции болните могат да 

бъдат изписани на следващия ден. Бързото възстановяване на 

работоспособността предотвратява по-значителни финансави загуби и 

понижаване на жизнения стандарт на болните. Не е за подценяване 

психологическият ефект от факта, че колегите на пациента не забелязват 

краткото му отсъствие, а той не променя забележимо поведението си 

(72,106,130,131).  

•  Торакоскопската хирургия е икономически по-изгодна. 

Необходимите финансови средства за първоначалната инвестиция и 

разходите за консумативи наистина са значителни, но се възстановяват 

бързо. В САЩ и Англия е изчислено, че дори използуването на най-скъпите 

консумативи се компенсира от скъсяването на постоперативния стационарен 

престой на пациента (137,144). Разходите всъщност не са много по-високи 
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отколкото при откритата операция. Калкулацията им в развитите страни 

включва елементи, които в България не се вземат под внимание. Както 

торакоскопската, така и откритата резекция на белодробен паренхим в САЩ 

и Европа се извършва само с автоматични ушиватели, което скъсява 

значително операцията (148,221). С пълна сила важи максимата, че “времето 

е пари” тъй като операционните зали се наемат срещу почасово заплащане, 

а трудът на операционния екип се заплаща високо. Всеки начин за 

съкращаване на оперативното време в тези условия е добре дошъл. 

Нищожната вероятност от септични усложнения след торакоскопска намеса, 

скъсеният с няколко дни следоперативен престой на пациента, ниските 

разходи за медикаменти и бързото възстановяване на работоспособността 

са решаващи при цялостната оценка на икономическа ефективност на този 

оперативен метод. Следоперативната морбидност е значително по-ниска 

след торакоскопска операция, отколкото след торакотомия. 

Следоперативните рецидиви при торакоскопските и открити операции са 

съизмерими. Изброените факти показват икономическата изгода от 

прилагането на торакоскопски оперативни техники (141,219,242). 

• Отличен козметичен резултат, без за това да са необходими 

естетичен шев или прилагане медикаментозни средсва за намаляване 

размера на белега.  

• Поради малката оперативна травма аналгетичните средства се 

редуцират в степен невъзможна за откритата хирургия и се предотвратяват 

различни форми на депресия свързани с продължителната болка. Показания 

за провеждане на антибиотично лечение в следоперативния период 

възникват рядко. Ранното раздвижване на болния – още в деня на 

операцията, обезсмисля рутинното прилагане на физиотерапевтични 

процедури и антитромбозната профилактика. След повечето торакоскопски 

операции работоспособността се възстановява след една до две седмици. 

(70,79,222,249). 

• Поради това, че хирургичният екип и другият обслужващ персонал 

не влизат в пряк контакт с кръвта на болния рискът от предаване на 
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трансмисивни инфекции като вирусен хепатит и СПИН е малък. Това е 

важно като се има предвид нарастващият брой на тези болни.(18,210.) 

 

 

2.2.2. Торакоскопска апаратура и инструментариум 
Торакоскопските операции първоначално се извършваха с апаратура и 

инструментариум създадени за лапароскопска хирургия. Популярността, която 

получиха торакооскопските интервенции през 90-те години на миналия век 

подтикна фирмите производителки към разработване на специфчни 

инструменти, съобразени с условията на работа в гръдната клетка 

(51,230,233). 

Гръдният кош е с ригидни стени. Проникването в плевралната кухина се 

ограничава от ребрата и широките плоски кости – скапула и стернум. 

Междуребрията са единственното място за достъп. Проблем представляват и 

масивните мускули – m. latissimus dorsi и m. pectoralis major. При 

преминаването на троакара през тях може да възникне сериозно кръвотечение 

и се усилва следоперативната болка. Структурите в гръдния кош показват по-

малко анатомични вариации в сравнение с коремните органи. При пълно 

колабиране на белия дроб експлорацията на плевралната кухина е значително 

по-лесна отколкото експлорацията на коремните органи. Движението на 

инструментите в гръдния кош е по-свободно отколкото в корема. Торакса е 

разделен на две половини и разстоянията в него са по-малки отколкото в 

абдомена. Затова торакоскопските инструменти се правят по-къси от 

лапароскопските и това улеснява работата с тях. В плевралната кухина не се 

налага подържане на позитивно налягане, поради което торакопортите са без 

клапи и това също облекчава движенията.  

Веднъж въведен в гръдния кош, торакопортът не може да бъде 

изместван настрани. Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-малка е 

подвижността му. За да не се правят допълнителни разрези, се налага да се 

работи с натиск върху меките тъкани и инструментите. Това засилва 

следоперативната болка и води до бързо износване на инструментариума. 
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Торакопортът може да бъде отстранен след въвеждането на инструмента. 

Този прост похват значително улеснява движенията и намалява тъканната 

травма, но е приложим само при болни с неонкологични заболявания (239). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№2: Различни видове твърди и гъвкави торакопорти 

 

Най-широко се използват торакоскопите с права - 0 градуса и коса - 30 

градусова оптика. Торакоскопът с права оптика по-често попада между 

инструментите и може да пречи на работата. Изборът на торакоскоп често 

зависи от навиците на оператора.  Двуизмерният образ на обикновените 

камери затруднява ориентацията на хирурга, особено в хилуса на белия дроб, 

а халогенните източници не осветяват равномерно оперативното поле. 

Допълнителни затруднения създават появяващите се отблясъци на екрана на 

монитора, които са характерни за халогенните източници на светлина и 

старите генерации камери. При използването на коса оптика експлорацията на 

гръдната клетка може да се извърши с много икономични въртеливи движения. 

Торакоскопите с по-голяма от 30 градуса оптика изкривяват образа и 

затрудняват координацията на движенията.  

Още в началото на развитието на торакоскопските процедури са правени 

опити за използуването на фиброоптика (Фиг.№3). Въпреки някои предимства 

на фиброторакоскопите и теоретичната възможност за оглеждане на всеки 

ъгъл на плевралната кухина, тази техника е неподходяща за гръдния кош. Yim 

A.P. (246), обобщавайки собственните си резултати споделя, че 

фиброторакоскопът е удобен само за предварителен оглед на плевралната 
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кухина. Недостатъци са слабата осветеност на оперативното поле, не съвсем 

ясния образ, крехкостта на инструмента, и лошата му маневреност. 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№3: Фиброторакоскоп 

 

Затруднения в работота създават множеството кабели, които често се 

заплитат. Устройствата за прибиране на кабелите имат много недостатъци и 

не решават радикално проблема (38). 

Съвременните торакоскопски инструменти са по-къси, коаксиални и с 

възможност за промяна в ъгъла на работа. Това качество е особено важно за 

торакоскопските степлери и значително облекчава позиционирането им 

(22,59). Белият дроб има много разнородна тъканна структура. 

Едномоментната резекция на бронхи, съдове и паренхим изисква специални 

ушиващи елементи (80). Торакоскопските инструменти се изработват по-

здрави на огъване и усукване заради лостовите натоварвания върху тях по 

време на работа. Въпреки това диаметърът им постоянно намалява 

(Фиг.№2,№4,№5). Това особено важи за уредите с най-голям диаметър – 

торакоскопа, екартьорите и ендоушивателите. От първоначален диаметър 10 

мм съвременните торакоскопи са “вталени” до 5 и 3 мм и дори 1 мм диаметър, 

без това да се отразява същественно на получавания образ и осветеността на 

оперативното поле. Особено фин инструментариум бе създаденн за т.нар. 

“иглоскопска симпатектомия” (85,88,138). 
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Фиг.№4: Торакоскопски ножици за еднократна употреба и с променящ се 

ъгъл на рамото 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№5: Различни видове ножици, граспери и комбинирани инструменти 

за многократна употреба 

 

“Иглоскопът” е оптическа система с диаметър 1 мм. Същият диаметър 

имат и инструментите – граспер, ножица и коагулатор. Единственната 

операция, която може да се извърши с този набор, е торакоскопската 

симпатектомия. Значително се намали диаметърът на степлерите – от 18 мм 

на 12 мм. Пряк резултат от “вталяването” на инструментите са повишената 

маневреност, по-малките инцизии необходими за въвеждането им в гръдния 

кош и намалената тъканна травма.  

Подвижните активни части на екартьорите, грасперите и ножиците 

облекчават работата, но особената им форма изисква тренировка, за да може 

да се използват предимствата, които дават. Инструментите значително се 

усложниха, което ги направи по-скъпи и по-податливи на повреждане. Този 

факт изигра съществена роля за ренесанса на инструментите за многократна 

употреба. При тяхното производство се използуват по-здрави и трайни 

материали.  

Разработените нови източници на светлина и светловоди, позволяват 

добро и равномерно осветяване на оперативното поле. Най-разпространени и 

достъпни във финансов смисъл са ксеноновите светлинни източници. 
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Истинска революция претърпяха през последните години камерите и 

мониторите. Камерите, работещи на оптичен принцип, бяха изместени от 

пренасящи цифров образ апаратури. Това подобри значително качеството на 

изображението. В електрониката на тези камери са вложени и функции за 

премахване на светлинните отблясъци; филтриране на излишната светлина; 

самонастройка на фокуса и изправяне на периферните изкривявания на 

образа (Фиг.№6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№6:  Камера с вариообектив 

Разработени бяха камери и монитори за триизмерен образ (14). 

Недостатък на тези системи е високата им цена и някои допълнителни 

изисквания към обзавеждането на операционната зала. Поредна стъпка в 

развитието е разполагането на камерата на върха на торакоскопа.  

С навлизането на електрониката в хирургичната апаратура някои 

манипулации бяха роботизирани. Операционните зали на много болници 

разполагат с асистенти-роботи (106). Те насочват торакоскопа и извършват 

действия по гласова заповед на оператора. Роботи могат да извършват сами 

етапи или дори цели операции. Стана възможно дистанционното управление 

на инструментариума и оперирането от разстояние. Такива операции изискват 

при пациента да има поне един квалифициран хирург, способен да завърши 

интервенцията при дефект на системата или да направи конверсия при 

необходимост. Обработката на резултатите от операциите извършени с 

роботи ще позволи да се подобрят конструкцията и работните им програми. 



 12 
Широкото навлизане на операционните роботи в практиката ще зависи не 

само от техните възможности, а главно от цената им. 

Нови възможности за прецизна работа предлагат различни лазерни и 

ултразвукови апарати (163,214,229). Ендоскопското ултразвуково скениране се 

прилага от 1982 г,когато Fukuda M. публикува резултатите от използуване на 

прототип на ултразвуков скенер при лапароскопски интервенции (83). Тогава 

за първи път са демонстрирани възможностите на метода за локализиране на 

интрапаренхимно разположен процес. Съвременните апарати имат 

флексибилни ендоскопски трансдюсери, позволяващи оглед на недостъпни за 

ригидните уреди места. Използват се електронни устройства с динамично 

фокусиране на структири разположени на дълбочина до 10 см. Така се 

компенсират някои недостатъци на ендоскопската хирургия. Към тях се 

отнасят: ограничената свобода на работа, малкият брой на едновременно 

използвани инструменти, двуизмерният образ на екрана на монитора и 

липсата на тактилно усещане. Ехографски може да се определи и 

отношението на патологичната формация към големи кръвоносни съдове. 

Приложението на интраоперативната ехография в торакоскопската хирургия 

остава ограничено поради характера на белодробната тъкан. Най-голям 

проблем представляват въздухът и гъстият секрет, съдържащи се в алвеолите 

и бронхиолите. Дори при пълен колапс на дроба и аспирация на бронхиалното 

дърво в алвеолите остава въздух, който променя образа. В граничните зони на 

патологичния процес остават най-много въздух и бронхиални секрети. Вярното 

интерпретиране на ехографския образ изисква продължителна подготовка и 

голям личен опит (82;214). Високата цена на апаратурата ограничава 

широкото и навлизане в практиката. 

Друга новост са ендоскопските ултразвукови, аргонови, лазерни и 

радиоскалпели. С тях се подобрява прецизността на разрезите и се намалява 

кръвозагубата. Високата цена и някои особености на работата с тях 

ограничават широкото им използване.  
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2.2.3. Тенденции в развитието на торакоскопската хирургия 

 
Анализът на резултатите от торакоскопските резекции /ТСР/ доведе до 

преоценка на показанията за извършването им. Сега се набляга на критичното 

поставяне на индикации за торакоскопска интервенция (38,74,79,152). Видът и 

обемът на операциите се ограничава до тези, при които миниинвазивната 

хирургия е доказала предимствата си (151). След първоначалното увлечение 

по торакоскопските резекции при злокачествени тумори на хранопровода, 

тимуса и белия дроб, повечето хирурзи се върнаха към откритите оперативни 

техники (42,158). 

В големи центрове по гръдна хирургия, напр. Университетската болница 

в Мериленд, Krasna M.J. и сътрудници (121,123,124,125,127) поставят много 

широко показанията за торакоскопска хирургия. Те извършват рутинно 

анатомични белодробни резекции, езофагектомии, тимектомии, интервенции 

върху сърцето и магистралните съдове. Големите финансови възможности на 

университетите и разнообразната патология са позволили на някои водещи 

хирурзи да натрупат голям опит и да препоръчват широко използване на 

торакоскопските оперативни техники (120,122;126,128). Техните възгледи не се 

споделят от повечето автори (193;213;216). 

Понастоящем е широко прието, че торакоскопска хирургическа 

интервенция е показана в следните случаи (74): 

• Белодробни инфилтрати с неизяснен характер. 

• Периферни лезии на белия дроб. 

• Неизяснени заболявания на плеврата. 

• Рецидивиращ или персистиращ пневмоторакс. 

• Медиастинални и перикардни тумори и кисти. 

• За торакална симпатектомия. 

• Избрани случаи за езофагокардиомиотомия. 

• Пенетриращи травми на гръдния кош.  

През последните години значително нарастна броят на болните 

включени в различни торакоскопски студии. След анализ на 860 болни 
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торакоскопирани по различен повод за 4 годишен период Rusch V.W. (198) 

публикува периоперативните резултати от лечението на рискови пациенти. В 

тази група са включени болни на възраст над 70 години и с форсиран 

експираторен обем за 1 секунда (ФЕО 1) - под 1 литър. Изводът, който се 

прави е, че торакоскопската хирургия е особено подходяща за диагностика и 

лечение на заболяванията на органите в гръдния кош при болни с ниски 

функционални показатели. 

Фактор, благоприятствуващ навлизането на торакоскопските 

интервенции, е значителното нарастване на броя на имунокомпрометираните 

болни и пациенти със СПИН (18). При тях с неинвазивни диагностични методи 

не могат да бъдат различени убедително инфекциозно огнище от малигнен 

процес в белия дроб. За тези пациенти е подходяща само оперативна техника 

с ниска морбидност и леталитет. На това изискване отговаря торакоскопската 

оперативна техника. 

Специфично, често усложнение на HIV-пневмониите е спонтанният, 

рецидивиращ пневмоторакс. Болните със СПИН са високорискови. Най-

добрият начин за лечение на спонтанния пневмоторакс при тях е 

торакоскопска резекция на булозните участъци на белия дроб. Вероятността 

за трансмисивно заразяване на персонала при торакоскопска операция е 

сведена до минимум (210). 

Торакоскопската хирургия е средство на избор при повечето 

диагностични и лечебни интервенции в детската възраст (245). При децата 

има малка вероятност от наличие на плеврални сраствания, а самата 

торакоскопия почти не предизвиква адхезии. Получава се добър козметичен 

резултат, който е много важен при тази група пациенти. 

При анализа на собственните резултати от 100 диагностични и лечебни 

торакоскопски операции Hurley J.P.и сътр. (99) отчитат, че са извършили 3% 

конверсии и 1% реинтервенции по повод на продължаващо кървене. При 

седем болни е било необходимо постоперативно интензивно лечение. За 

автора торакоскопската хирургия е средство на избор при диагностиката на 
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белодробни и медиастинални формации и при лечението на пневмоторакс и 

рецидивиращи плеврални изливи. 

Споровете по въпроса за използване на повишено интраплеврално 

налягане датират от зората на съвременната торакоскопия. С повишено 

налягане бързо се постига пълен колапс на белия дроб и се създава удобно 

поле за работа. Привържениците на инсуфлацията препоръчваха достигане на 

стойности на налягането до 8 мм Нg, при което се създава добро поле за 

работа, без нарушения в циркулацията на кръвта и ритъма на сърцето (130). 

Противниците изброяваха опасности свързани с повишеното интраплеврално 

налягане – изместване на медиастинума; възможност за газова емболия при 

лезия на венозни съдове; подкожен и медиастинален емфизем. На практика се 

създава напрегнат пневмоторакс, който е остро застрашаващо живота 

състояние. Технически недостатък е намалената маневреност на 

инструментите поради необходимостта от херметизиране на торакопортите с 

клапи и допълнителни разходи свързани с апаратурата. Описани са случаи на 

мозъчен оток вследствие на повишеното интраплеврално налягане. Според 

Yim A.P.(247) повишено налягане трябва да се създава само в началото на 

операцията. След достатъчното обезвъздушаване на белия дроб кухината 

бива разхерметизирана и операцията продължава при атмосферно налягане. 

Понастоящем повишено интраплеврално налягане използват само отделни 

автори, а в стандартните торакоскопски набори инсуфлатор се предлагат само 

като опция. 

2.2.4. Изисквания към операционния екип 
За провеждане на торакоскопски операции хирургът и операционният 

екип трябва да преминат специална подготовка. Операторът задължително 

трябва да е опитен гръден хирург. Макар техниката на ендоскопските 

операции да е близка до тази на откритите, е нужно време за адаптиране към 

специфичните особености на работа, както и за сработване на операционния 

екип. Обучението с тренажори е задължително и там трябва да се работи с 

всички инструменти, включително ушиватели, клипсодържатели, примки, 
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иглодържатели (141). Всички автори единодушно предупреждават, че 

импровизациите в торакоскопската хирургия водят до лоши резултати (242). 

За да се постигнат добри резултати от прилагането на торакоскопската 

хирургия трябва да се изпълнят следните изисквания (117,249): 

• Торакоскопската интервенция задължително трябва да се 

извършва в операционна зала оборудвана с всички технически 

средства за извършване на гръдни операции. Трябва да се 

поддържа постоянна готовност за торакотомия. 

• Операциите трябва да се извършват от опитен и специално обучен 

за целта екип. 

• Операторът трябва да е специалист по гръдна хирургия с 

достатъчно опит в откритите торакални операции и да е преминал 

торакоскопско обучение.  

• Да се провежда внимателен подбор на пациентите с оглед 

неизбежността на оперативната интервенция. 

• Да се преценяват предимствата и недостатъците на открития и на 

миниинвазивния метод при всеки отделен болен. 

• Резултатите от видеоторакоскопските операции трябва да са 

сравними с тези от откритите намеси. 

• Ендоскопските намеси трябва да спазват принципите на дисекция, 

хемостаза, екстирпация и абластичност наложени в откритата 

хирургия. 

• Контролът на кървенето е сериозен проблем в торакоскопската 

хирургия. Хемостазата не винаги се удава ендоскопски и 

конверсията не трябва да се отлага самоцелно. 

Yim A.P.(240) обяснява бавното разпространение на торакоскопските 

интервенции в бедните страни на Азия с високата цена на оборудването и 

консумативите. Този проблем е актуален и за България. Възможностите за 

преодоляването му Yim A.P. вижда в максималното натоварване на набор 

инструменти, общ за коремни, гръдни и гинекологични операции; по-широко 

прилагане на миниторакотомии с оглед възможността да се използуват 
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конвенционални инструменти; извършване на времеемкия, но евтин 

ендоскопски мануален шев.  

2.2.5. Лечение на спонтанния пневмоторакс 
Спонтанният пневмоторакс /СП/ и булозният емфизем на белия дроб са 

заболявания с широки показания за торакоскопско лечение (244). Понятието 

“спонтанен пневмоторакс” е въведено през 1803 г от Itard. Навлизането на 

въздух в гръдната кухина ликвидира отрицателното интраплеврално налягане, 

което поддържа белия дроб в разгънато състояние и той колабира в различна 

степен. Намаляват дихателните движения на диафрагмата и гръдната стена 

от съответната страна. Това нарушава акта на дишане и циркулацията на 

кръвта в гръдния кош. Кръвните и дихателните обеми се преразпределят от 

колабиралия към дишащия бял дроб. Средостението се измества към 

здравата гръдна половина, което допълнително затруднява дишането и 

диастолното пълнене на сърцето. Развиват се функционални нарушения и 

порочни кръгове, застрашаващи живота на болния. Особено опасно е 

оформянето на вентилен механизъм с развитие на напрегнат пневмоторакс. 

Последиците са по-тежки при пациенти със съпътсващи белодробни и 

сърдечно-съдови заболявания. Годишно спонтанен пневмоторакс в САЩ и 

Европа развиват над 1 на 100000 жени и над 7 на 100000 мъже (105,107).  

При пръв инцидент на спонтанен пневмоторакс са препоръчвани крайно 

различни лечебни тактики - от третиране само с покой, до едномоментна 

двустранна торакотомия. Причините за голямото разминаване в лечебното 

поведение са неясната генеза на спонтанния пневмоторакс, честотата на 

рецидивите след консервативно и високата болестност след хирургическо 

лечение (201). При болни лекувани само с дренаж кумулативния риск за 

възникване на показания за оперативна интервенция според различни автори 

е от 23% до 50 % (135,139,222). Откритата резекция или обшиване на булите, 

със или без плевродеза бяха рутинният начин за оперативно лечение на 

рецидивния спонтанен пневмоторакс. Ефективността на париеталната 

плевректомия била доказана категорично от Gaensler и Deslauriers през 1956 г.  



 18 
През 70-те и 80-те години на миналия век в някои медицински центрове 

се провеждало торакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс. 

Извършвали се електро- и лазераблация на булите и химическа плевродеза 

чрез инсуфлация на талк, абразия на париеталната плевра или посредством 

предизвикване на хемоторакс с кръв на болния. Бронхиалните фистули били 

залепвани с тъканни лепила на различна основа – предимно метакрилатни. 

Същите тъканни лепила се използвали и за плевродеза. Ефективността на 

синтетичните превишавала тази на фибриновите лепила (9). След 

доказването на канцерогенност на метакрилатните препарати методът бил 

изоставен. Използваните по това време фибринови лепила били скъпи, но 

недостатъчно ефективни. Фибринолитичната активност на плеврата често 

компрометирала опитите за залепване. Плевродезата с инсуфлиране на талк в 

плевралната кухина и днес е широко разпространена, но и много оспорвана 

техника (49).  

През 1990 г Levi J. извърши първата торакоскопска булектомия с 

плевректомия за лечение на спонтанен пневмоторакс (244). Торакоскопската 

резекция на булозните участъци на белия дроб се извършва с хирургична 

техника, която е заимствана от откритата хирургия, но с по-малка оперативна 

травма, за по-кратко оперативно време и с много по-добър козметичен 

резултат. С нея се постигат същите резултати както с откритите операции. Към 

това се добавят незначителна следоперативна болка, по-кратък болничен 

престой и бързо възстановяване на работоспособността на болния. (180, 242).  

Изследванията на големи групи болни със спонтанен пневмоторакс показват 

двустранни емфиземо-подобни промени /ЕПП/ на белодробния паренхим в 79-

96% от случаите. С това понятие се обобщават всички макро- и микроскопски 

патологични промени на висцералната плевра, които могат да доведат до 

навлизане на въздух в плевралната кухина. Двустранността на процеса 

предполага и двустранно оперативно лечение. Понастоящем в много спешни 

центрове в Европа торакоскопията се прилага още при първи епизод на 

спонтанен пневмоторакс (222). 
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Предимствата на торакоскопската хирургия са особено важни за 

възрастни болни с изразена пулмопатия. През 1959 г Brantigan обосновава 

принципите на хирургическо лечение на дифузния белодробен емфизем и 

съобщава за първите добри резултати от оперативното му лечение. При тези 

пациенти често се откриват гигантски були, предизвикващи т.н. оклузивен 

синдром на плевралната кухина. Лечението се състои в резекция на булозните 

участъци и има за цел разгъване на подлежащия относително здрав паренхим 

и нормализиране на дихателните движения на диафрагмата и гръдната стена 

(221). Въпреки добрите късни резултати торакотомията не получи широко 

разпространение поради изключително високата периоперативна смъртност и 

голямата постоперативна морбидност (171). Лечението на тази група болни 

оставаше изключително консервативно и ниско ефективно (234). Булозният 

емфизем при възрастни болни понастоящем е показание за торакоскопска 

резекция на таргетни зони на белия дроб – т.нар. обем-намаляваща резекция. 

С нея се постигат добри резултати при минимална морбидност и минимален 

леталитет. Торакоскопската операция е средство на избор при тези болни, тъй 

като съчетава добрите резултати от резекцията на патологично променения 

паренхим с минимални нарушения на функционалните показатели на 

дишането след операцията и незначителна тъканна травма (167). 

Торакоскопската хирургия решително измести торакотомията при 

радикалното лечение на спонтанния пневмоторакс. Все пак остават голям 

брой спорни въпроси. Никоя от ендоскопските оперативни техники, приложена 

самостоятелно не води до сигурен траен резултат. Затова повечето автори 

препоръчват комбиниране поне на два метода (160). За най-ефективна 

понастоящем се смята ендоскопската степлер-резекция на булозно изменения 

белодробен паренхим допълнена от частична апикална плевректомия 

(119;218). Отличните резултати постигани с този метод, оправдават високите 

разходи за консумативи.  

За извършване на химическа плевродеза са разработени шпрейове, с 

които дозирано се аплицира безазбестов, стерилен талк в количество от 2 до 4 

гр. Предизвикването на широки сраствания на двете плеври при млади 
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пациенти е противопоказано поради големите трудности, възникващи при 

реинтервенция в гръдния кош след време. Самостоятелната плевродеза не е 

достатъчна за лечение на СП при наличие на булозни изменения, но були с 

размер под 2 см не налагат задължително резекция. За лигиране с примка са 

подходящи були на тясна основа. Ендоскопското мануално прошиване на 

булите е времеемко, а електро- и лазераблацията е подходяща само за 

блебсове (27).  

Използването на фибриново лепило за плевродеза намира приложение 

въпреки фибринолитичната активност на плеврата и високата цена на 

количеството, което е необходимо за целта. Много добри резултати се 

постигат с автоложно фибриново лепило (6).  

Честотата на рецидивите след торакоскопска и открита операция при 

спонтанен пневмоторакс е 4-5%. Те възникват най-често между 12 и 36 месеца 

след операцията. (209) 

Провеждането на операциите под локална анестезия би позволило 

широкото прилагане на ТС-операция при първи епизод на спонтанен 

пневмоторакс. 

 

 

 

2.2.6. Резекция на нервни структури в гръдния кош 
2.2.6.1. Анатомия на гръдния отдел на TRUNCUS SYMPATHICUS 

През 80-те години на миналия век бяха проведени нови изследвания на 

анатомията на truncus sympathicus. Бяха открити редица неизвестни досега и 

важни от хирургическа гледна точка особености на строежа му. Вариациите в 

строежа на гръдния отдел на трункуса се оказаха много по-големи, отколкото 

се е знаело преди /102/. Това отчасти обяснява нетрайните резултати 

получавани при резекцията на нервния ствол. 

Двустранно truncus sympathicus е представен от паравертебрално 

разположена верига ганглии, свързани помежду си с нервни влакна – rami 

interganglionares. Началото му е на нивото на втори шиен прешлен и завършва 
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пред първи сакрален прешлен, като се дели на цервикален, торакален и 

лумбален отдел. Гръдният отдел се състои от 11 ганглия обозначавани като 

Т1, Т2, Т3... до Т11.. Първи гръден ганглии - Т1 лежи в първо междуребрие и е 

свързан с последният шиен ганглий чрез два нервни клона. Те обхващат arteria 

subclavia като примка оформяйки ansa subclavia. Двата ганглия често са 

срастнали помежду си и оформят ganglion stellatum. Той лежи под и пред 

аrteria subclavia върху характерна мастна “възглавница”. Стволът на трункуса 

върви прехвърляйки се пред главичките на ребрата, а ганглиите са 

разположени в междуребрията.  

Понякога трункусът е много грацилен и на места се раздвоява или 

разпада на няколко нежни влакна /”разсипен” тип/. Раздвоянето му става още 

на нивото на Т2. От това ниво често се отделя дълъг колатерален клон - 

нервът на Kuntz, който се свързва с междуребрения нерв на 3-то ребро. Той се 

среща при почти 60% от пациентите, по-често в дясно  

Всички гръбначномозъчни нерви са свързани с ганглиите на truncus 

sympathicus посредством rami communicantes. Симпатикусовите ганглионарни 

клетки се активират от импулси идващи по аферентните преганглионерни 

неврони. Влакната инервиращи ръката вървят косо към трункуса и стигат до 

таргетните постганглионарни неврони. От синапсите на различни нива в 

ганглиите излизат неврони, които се свързват с междуребрените нерви чрез 

сиви и бели немиелинизирани влакна. В състава на брахиалния плексус те 

достигат ефекторните си органи - артериоли, потни жлези и космени фоликули 

на лицето, мишниците и ръцете. Сивите rami communicantes се виждат под 

плеврата до мястото на свързване с междуребрените нерви. Белите лежат под 

ганглиите и не са достъпни за оглед. Rami communicantes на съседни ганглии 

често анастомозират помежду си. Преганглионарните нервни влакна към 

ръката излизат най-вече от 3-ти до 6-ти спинален сегмент. Автономната 

инервация на лицето и горните крайници изхожда от ganglion stellatum, Т2, Т3 и 

Т4, първите три междуребрени нерва и техните синапси.  

Съществуват колатерални връзки и паралелни на основния ствол на 

truncus sympathicus акцесорни нервни влакна /фибри на Kuntz/, които могат да 
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свързват и несъседни ганглии и са една от причините за функционалното 

регенериране на трункуса, т.нар. “ресимпатизация” след симпатектомия. 

Комуникантни клонове, свързващи се със съседни интеркостални нерви, се 

откриват при всички симпатикусови ганглии. Те прехвърлят косо ребрата и 

достигат на 3 см от основния ствол. Честотата на тези асцендентни и 

десцендентни клонове е различна за ганглиите от 2-ри до 4-ти. Вероятността 

от съществуване на едно- и двустранни асцендентни интеркостални 

комуникантни клончета между съседни ганглии е до 60% от Т2 към Т1 и около 

40% от Т3 към Т2. Почти постоянно се среща проксимален десцендентен 

интеркостален клон между Т2 и Т3 – нерв на Hoffman. Наличието на 

асцендентни или десцендентни rami communicantes или на двата клона 

едновременно е най-често при Т2 и достига 70%. От различни нива на truncus 

sympathicus изхождат малки периферни клончета, които комуницират с 

цереброспинални нерви оформяйки Plexus sympathicus. По този начин 

възникват т.нар. периферни ганглии на симпатикуса. Между веригите на 

truncus sympathicus от двете страни на гръбначния стълб се прехвърлят тънки 

Rami transversi. Те са закономерни в лумбалния и сакрален отдел на трункуса, 

но се срещат и в торакалния му отсек. Функционалното значение на отделните 

клончета и аномалии в строежа на truncus sympathicus е в процес на 

изясняване. 

Анатомията на truncus sympathicus при един и същ индивид е различна в 

двете му гръдни половини и само в 14% от случайте двата ствола имат 

еднакъв строеж. Интраоперативните усложнения, рецидивът на заболяването 

и несиметричния ефект от операцията за двете ръце често се дължат на 

анатомичните вариации на truncus sympathicus.  

От хирургическа гледна точка са важни и влакната свързващи Т2 с Т3 и 

Т3 с Т4 и Т5. Прекъсването на тези влакна е задължително. Радикалната 

резекция на truncus sympathicus изисква екстирпирането на долната трета на 

Т1, ганглиите от Т2 до Т4 заедно с прилежащите тъкани и прекъсването на 

комуникантните клонове към Т5. Тази широка резекция води до по-изразена 
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постоперативна компенсаторна хиперхидроза по гърдите, корема и бедрата 

(124). 

Стволът на truncus sympathicus в преобладаващия брой случаи 

преминава пред междуребрените съдове. Важен от хирургическа гледна точка 

вариант е преминаването на ствола под v.Kuntz. Вената на Кунц е участъка от 

ІІІ-та интеркостална вена преди вливането й във v.аzygos. Рядко, в около 10% 

от случаите truncus sympathicus по цялата си дължина върви под 

междуребрените съдове. Това създава технически трудности при резекцията 

му (189). 

Откриването на truncus sympathicus може да бъде затруднено от 

изразена субплеврална мастна тъкан, фиброзно задебелена париетална 

плевра или кръвонасядания в костовертебралната зона получени при 

мобилизиране на плевралните сраствания в тази област. 

От 6-ти до 11-ти торакални ганглии в медиална посока се отделят 

nn.splanchnici, които вървят между трункуса и v. azygos, съответно 

v.haemiazygos, преминавант през диафрагмата и се включват в оформянето 

на pl.cоeliacus и pl.renalis.  

 

2.2.6.2. Операции на нервни структури в гръдния кош 

Резекцията на структури на вегетативната нервна система, намиращи се 

в гръдната клетка, е втората група много разпространени и ефективни 

торакоскопски операции. 

Торакалният отдел на Truncus sympathicus е част от вегетативната 

нервна система, която контролира микроциркулацията на кожата и потната 

секреция на дланите, аксилите и лицето. С резекцията на участък от него се 

постига благоприятен ефект върху кръвоснабдяването и потната секреция на 

лицето и горните крайници. Торакалната симпатектомия е била един от 

широко прилаганите в миналото методи за лечение на спастични и 

облитериращи заболявания на артериите на горните крайници (3,4). Пръв 

торакална симпатектомия е извършил Кочарев през 1920 г, а Leriche я въвел 

като рутинен метод за лечение на хроничната артериална недостатъчност на 
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горните крайници през 1937. Идеята за торакоскопска електроаблация на 

Truncus sympathicus принадлижи на Matthias Kux, който от 1950 до 1954 г 

оперирал 1500 болни с Мorbus Raynaud с много добър непосредствен резултат 

(169). Методът на торакоскопска електроаблация на втори и трети 

симпатикусови ганглии носи името “процедура на Кукс”. Основен недостатък 

на процедурата са високият процент /80%/ рецидиви в рамките на първите 12 

месеца от операцията, поради което тя не получила широко разпространение 

(91). 

Понастоящем торакоскопската симпатектомия се използва широко при 

лечението на следните групи заболявания: 

• Първична /идиопатична/ фациална, аксиларна и палмарна 

хиперхидроза: 

Касае се за нарушение на вегетативните реакции, развиващо се 

спонтанно или под въздействие на стрес и студ. Изразява се в повишено 

пототделяне на кожата на лицето, мишниците и дланите. Хистологичните 

изследвания не показват никаква патология на симпатикусовите ганглии, 

капилярите и потните жлези. Според западни статистики са засегнати 0,6 до 

1% от населението – предимно млади хора, почти по равно мъже и жени (40). 

Основният проблем е дискомфортът от прекомерното потене на лицето и 

мишниците и дланите. Неприятното усещане у околните при здрависване с 

влажна, студена ръка, струйките пот по лицето и мокрите петна под 

мишниците могат да предизвикат сериозни социални проблеми за пациентите. 

Медикаментозното лечение, транскутанната ботулинова симпатектомия, 

физиотерапевтичните и хигиенни мероприятия не дават резултат. Резекцията 

на долната 1/3 от Т1 заедно с Т2 и Т3 води до отличен и траен резултат, което 

направи торакоскопската симпатектомия метод на избор при лечението на 

фациалната, аксиларна и палмарна хиперхидроза (58). 

• Синдром на Raynaud 

Касае се за  заболяване на кръвоносните съдове на пръстите на ръцете 

и краката, съдовете на ушните миди и носа. Характеризира се с епизодични 

атаки на вазоконстрикция последвани от периоди на вазоплегия с 
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продължителност от няколко минути до няколко часа. Нормалната съдова 

реакция към студово въздействие е вазоконстрикция за намаляване на 

топлинните загуби. След затопляне се развива вазодилатация за 

отстраняване на натрупалите се в тъканите продукти на анеробната обмяна. 

Това е базова стрес-реакция на организма. Болните със синдром на Raynaud 

са предразположени към патологични свръхреакции на съдовете на пръстите 

на ръцете, краката, носа и ушите. В резултат на това артериолите могат да 

реагират на външното въздействие както спастично, така и с колапс. И в двата 

случая кръвоснабдяването на пръстите е нарушено (1). 

Класически пристъпът протича в три фази. В началото кожата е бледа от 

съдовия спазъм, а пръстите са студени и безчувственни. Постепенно кожата 

става ливидна и оточна поради венозния застой. Следва дилатация на 

артериите със зачервяване на кожата, парене, оток, изтръпване и болка в 

пръстите. Последователността и преминаването през трите фази се 

наблюдава рядко. 

Заболяването има две форми:  

Първична форма /Morbus Raynaud/ преобладава. При тези болни 

клиничните изследвания не откриват друго заболяване, което да е причина за 

съдовите реакции. В тази група 75-80% от болните са жени на възраст от 15 до 

40 години.  

Вторична форма /синдром на Raynaud/ винаги е израз на по-сериозно 

заболяване. Честа причина са колагенозите. При тях редукцията на 

периферното кръвообращение се дължи на общото задебеляване на стените 

на кръвоносните съдове с подчертана склонност към спастични реакции. 

Синдром на Raynaud се наблюдава при 85-95% от болните със склеродермия 

и при 30% от болните със системен Lupus erythematodes (98). Друга причина са 

обструктивните артериални заболявания. Някои медикаменти като бета-

блокери, ерготаминови препарати, цитостатици също причиняват 

характерните оплаквания. От вторичната форма страдат работещи с 

вибриращи инструменти (вибрационно индуциран Raynaud) и работници от 

химическата промишленост изложени на въздействието на винилхлорид. 
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Заболяването е по-често при хора, които професионално подлагат пръстите 

си на хроничен стрес, напр. компютърни специалисти, пианисти, машинописки. 

При болните с вторична форма по-често се развиват гангрени на 

дисталните фаланги на пръстите. Кожните лезии са силно болезнени и трудно 

се подават на лечение (3). 

• Облитериращи заболявания на артериите на горните крайници 

Периферните съдови тромбози са локален израз на генерализиран 

процес – атеросклероза или облитериращ тромбангиит /ТАО/. Водещи 

предразпологащи фактори са захарният диабет и тютюнопушенето (4).  

Боледуват между 5 и 10 процента от населението в Западна Европа и САЩ. 

Доказването на артериална оклузия дистално от китката не е трудно – 

снижаването на нормалното артериално налягане над китката с повече от 30 

мм Hg в областта на дигиталните артерии е достатъчно за диагнозата. 

Сегментното измерване на артериалното налягане е отличен индиректен 

белег за оклузия и може да замени артериографията. Артериографията е 

показана, за да се преценят възможностите за реконструктивна артериална 

операция. Контрастно изследване на артериите на горните крайници е 

излишно при болни с ТАО, на които диагнозата е поставена с артериография 

на долните крайници (3,4). 

Медикаментозното лечение на болни със синдром на Raynaud и 

хронична артериална недостатъчност на горните крайници не винаги дава 

резултат. Продължаващото с години лекарствено лечение има много 

недостатъци и нежелани странични явления, а положителния ефект е 

обвързан с постоянния прием на вазоактивни препарати. Спазването на 

хигиенен режим на живот, ограничаващ излагането на провокиращи фактори, 

често е само добро пожелание. Макар торакалната симпатектомия да е 

оспорван метод за лечение на тези болни, с нея може да се постигне 

продължително подобрение на микроциркулацията на дланите и намаляване 

на субективните оплаквания (3,4). Десимпатизацията може да намали болката 

и трофичните нарушения в пръстите и да подобри функционалните 

възможности на ръката (92). При пациенти с трофични язви на пръстите 
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симпатектомията повлиява положително оздравителния процес и води до 

намаляване на размера или затваряне на раните (1,98). Липсата на друг 

ефективен метод на лечение на заболяването оправдава извършването на 

торакоскопска резекция на симпатикуса, дори и за постигане на временен 

резултат. Haasler B.G. и сътрудници (100) съобщават за значително и 

продължително подобряване на състоянието на пръстите, след торакална 

симпатектомия при болни с обтуриращи заболявания на артериите на горните 

крайници. В проведените широки анкети в САЩ нито един от болните 

оперирани по повод на M.Raynaud не изразил съжаление, за това че се е 

подложил на торакоскопска симпатектомия (185). 

• Посттравматична каузалгия на горните крайници се развива при 4% 

от пациентите с лезии на периферните нерви. Среща се често по време на 

военни конфликти (209). След войната за Малвинските острови английски 

хирурзи извършили с отличен резултат 41 торакални симпатектомии по повод 

на посттравматична каузалгия на горните крайници на моряци от потопен 

крайцер (186). Резекцията на торакалния участък на симпатикуса се 

препоръчва като средство за обезболяване и подобряване на трофиката на 

тъканите при измръзвания на горните крайници (142). Много добри резултати 

са получили съветски хирурзи по време на войната в Афганистан при 32 

войници с измръзнали горни крайници, на които е извършена ранна 

симпатектомия. Китайски и аржентински хирурзи съобщават за отлични 

резултати от торакална симпатектомия направена в острата фаза на процеса, 

при алпинисти с измръзване на ръцете (107,165). 

• Болковият синдром при хроничен панкреатит и нерезектабилен рак 

на панкреаса е индикация за видеоторакоскопска резекция на tr.splanchnicus 

major. Поради недостатъците на продължителната медикаментозна аналгезия 

някои автори препоръчват извършване на торакоскопска резекция на 

tr.splanchnicus major (170). За постигане на добра аналгезия трябва да се 

прекъснат сетивните влакна на нерва до мястото на навлизането им в 

гръбначния стълб на нива Th-7 до Th-10. Ефектът от спланхницектомията е 

траен, а обезболяването пълно. 
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• Трункусната ваготомия също е пример за предимствата на 

торакоскопската хирургия, макар показанията за нея да са ограничени. 

Трансторакалната трункусна ваготомия е показана при болни с рецидивиращ 

пептичен улкус, след инкомплетна супраселективна ваготомия и 

неефективност на медикаментозното лечение. Торакалният достъп е 

подходящ при болни противопоказани за лапароскопска операция поради 

адхезии в коремната кухина. Laws L. (145) публикува през 1992 г данни за 

резултатите от своите интервенции като подчертава тяхната ефикасност при 

много нисък риск. 

 
2.2.6.3. Обзор на хирургическите техники 

Откритата торакална симпатектомия се извършвала през различни 

достъпи – аксиларен, супраклавикуларен, екстраплеврален. Сериозни 

недостатъци на тези достъпи, освен голямата травматичност, са лошата 

видимост и голямата дълбочина на оперативното поле. Това са съществени 

причини за високият процент постоперативни рецидиви. 

Въвеждането на съвременната торакоскопска техника доведе до 

ренесанс на гръдната симпатектомия и широкото и прилагане при ред 

заболявания свързани с нарушения в функциите на вегетативната инервация 

на горните крайници.  

“Процедурата на Кукс” може да се извърши през един торакопорт, без 

камера и без асистент. По оригиналния метод се електрокоагулират втори, 

трети и четвърти ганглии.  

При метода наречен “симпатикотомия” ганглиите не се резецират, а само 

се прекъсват пре- и постганглионарните нервни влакна към тях. Това става 

най-лесно и бързо с електрокука. 

Техниката на т.н. “селективна” симпатектомия е разработена от Wittmoser 

с цел намаляване изразеността на компенсаторната хиперхидроза. Резецира 

се само 2-ри торакален ганглии.  

Поради бързо настъпващите в много висок процент рецидиви изброените 

по-горе техники не намират широко приложение. 
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Техниката на радикалната торакоскопска симпатектомия, описана в 

литературата, се състои в максимално широка резекция на основния ствол, от 

долната трета на Т1, ганглиите Т2, Т3, Т4 и всички комуникантни и акцесорни 

клонове. Vena Kuntz и междуребрените съдове се клипсират и прекъсват с цел 

частична резекция на междуребрените нерви и профилактика на хеморагия. 

Операцията се извършва през 1 до 3 достъпа При техниката с един достъп 

торакоскопът и инструментите се въвеждат през миниторакотомия с дължина 

3-4 см.  

Първата миниинвазивна симпатектомия, с модерно оборудван 

лапароскоп у нас, извършихме във ВМА-София през 1992 г съвместно с д-р. 

Кр.Василев, д-р Евг.Белоконски. 

 

2.2.7. Торакоскопски резекции на белия дроб 
Откакто през 1891 г Tuffier направил първата белодробна резекция 

основният достъп, през който се извършва тази операция, е задно-страничната 

торакотомия. Тя осигурява на хирурга отлично оперативно поле, но е най-

травматичния достъп в хирургията въобще. Причина за това са дължината на 

инцизията, прерязването на големи мускули и натискът на екартьора върху 

меките тъкани и периоста на ребрата. При процеси в двата бели дроба се 

използва стернотомия, която е по-малко травматична. Аксиларната 

торакотомия не намира широко приложение поради лошите условия за оглед и 

работа. Малките разрези компенсаторно биват разширявани с екартьор, което 

увеличава травмата върху подлежащите тъкани (219).  

Възможността за качествен оглед на плевралната кухина и сигурното 

резециране на достатъчно количество тъканен материал правят 

торакоскопската хирургия основен метод при диагностиката на болестните 

процеси в гръдния кош. Техниката е подходяща за периферни белодробни 

лезии, лимфаденомегалия в аортния прозорец, лявата половина на 

медиастинума и в lig.pulmonalae. В сравнение с медиастиноскопията и 

предната медиастинотомия торакоскопската хирургия създава по-добри 

условия за работа и дава по-добри резултати (196). 
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Schwarz C.D. (212). определя понятието “централно разположен 

белодробен тумор” като лезия на дълбочина повече от 10 мм сред здрав 

паренхим, без контакт с междудялова бразда. Неотговарящи на това описание 

лезии са периферни и само те според него са подходящи за торакоскопска 

резекция. При ексцизия на централни формации се нарушава 

кръвоснабдяването и вентилацията на съседните тъкани. Най-удобни за 

отстраняване са лезии разположени в лингулата и долните лобове, особено в 

6-ти сегмент. Landernau R.J. не се спира пред турдностите на торакоскопското 

отстраняване на централно разполжени формации. За целта е разработил 

специална техника на комбинирана степлер резекция и лазерсублимация на 

паренхима на белия дроб (166).  

Особено голяма полза от торакоскопска резекция имат болните с 

доброкачествени процеси в белите дробове. Оперативното отстраняване на 

периферно разположени, малки / <2 см / лезии в белия дроб е показание за 

торакоскопска резекция. Периферна солитарна белодробна лезия се приема 

за метастаза само след хистологичното й изследване. Доброкачествен тумор 

на белия дроб се среща и при болни, оперирани за друг малигнен процес 

(151). Хамартомът е най-често срещаният доброкачествен тумор на белия 

дроб и представлява около 8% от пулмоналните новообразувания. Протича 

безсимптомно. При случайното му откриване придобива клинично значение 

поради необходимостта да бъде отдиференциран от злокачествен процес 

(204;212). Дори при наличието на характерни за бенигнен тумор рентгенови и 

КТ признаци – калцификати или мастна тъкан в тумора, единственният сигурен 

начин за диагноза е хистологичното изследване. Тънкоиглената аспирационна 

биопсия на хамартома под КТ контрол е слабо показателна. Периферно 

разположени тумори с размери под 3 см са показани за торакоскопска 

резекция с интраоперативен гефрир. Алтернатива на операцията е 

проследяването на болните с КТ на 3 месеца в продължение на 2 години. То е 

подходящо при централно разположени лезии и за болни с повишен 

оперативен риск (150;181). 
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Малки тумори на белия дроб, неангажиращи плеврата се откриват 

трудно при торакоскопия. Този проблем частично се преодолява с помощта на 

различни техники за локализиране. Lenglinger F.X. (155) предлага 

интрапаренхимните формации да се бележат с метиленово синьо под КТ 

контрол, след което да се резецират торакоскопски. Разработени са и по-

сложни техники за локализация – например т.н. флуороскопски-асистирана 

торакоскопска хирургия при която за локализация на огнището се комбинира 

използване на КТ, фибробронхоскоп, бариева каша, флуорограф и торакоскоп 

(179). Schwarz C.D. (212) използува за същата цел метод, прилаган за 

локализиране на тумори на млечната жлеза - под КТ контрол в белодробната 

формация се пласира метална спирала и болният веднага се отвежда в 

операционната за торакоскопия (Фиг.№8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№:8  Резекция на лезия в белия дроб, маркирана с метална спирала, 

поставена под КТ контрол. 

 

С помощта на новите интракавитарни ехографи локализацията на 

кистозни и плътни формации в белия дроб може да се реализира 

интраоперативно, но качеството на образа не позволява сигурно определяне 

на границите на процеса.  

Тактиката на открита биопсия на белия дроб и медиастинума е 

обоснована и въведена в практиката като рутинен диагностичен метод от 
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Gaensler и Carrington през 60-те години на миналия век (74). През 

последните години торакоскопията стана средство на избор в тези случаи 

(126;168). 

Точната хистологична диагноза е извънредно важна при болни с дифузни 

интерстициални процеси в белите дробове. Провеждането на системна 

кортизоно-, имуносупресивна- и хормонотерапия предполага категорична 

хистологична диагноза (192). Тези пациенти са показани за открита 

белодробна биопсия, ако с другите диагностични средства като бронхоскопия 

и трансторакална биопсия не се получи категоричен резултат. Торакоскопски 

взетият тъканен материал е достатъчен за извършване на необходимите 

хистологични, хистохимични и микробиологични изследвания и поставяне 

диагноза. Може да се печели време, ако вместо последователното прилагане 

на неинвазивни методи се премине направо към торакоскопска интервенция. С 

нея поставянето на хистологичната диагноза е най-вероятно и това позволява 

да се започне подходящо лечение (110). 

Според Mack M.J. (81) предоперативните работни диагнози при 55% от 

болните подложени на открита белодробна биопсия се оказали неточни. 

McKenna R.J. (172) съобщава за 90% точност на хистологичната диагноза от 

открита биопсия, което довело до промяна в лечението при 71% от болните. 

Освен от най-засегнатите участъци на белия дроб, тези автори препоръчват 

да се взема за изследване видимо неизменена тъкан, с което се подпомага 

хистологичното интерпретиране на материала. 

В паренхима на лингулата в ляво и от средния лоб в дясно микроскопски 

често се откриват пулмофиброза и съдови изменения при липсващо 

белодробно заболяване. Това според някои автори прави двата участъка на 

белия дроб неподходящи за биопсия, въпреки технически лесната й 

изпълнимост (83). Bensard D.D. (32) съобщава за точни данни от биопсирането 

на лингула и среден лоб.  

Първите сравнителни резултати от прилагането на откритата белодробна 

и торакоскопската биопсия публикува през 1993 г Ferson L.M. Той подчертава 

краткия стационарен престой, слабата постоперативна болка и редките 
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усложнения след торакоскопска процедура, при еднакво висок процент на 

хистологична верификация. При дифузни, двустранни процеси, Krasna M.J. 

(126) препоръчва интервенцията да се проведе отдясно. Трите лоба с две 

междудялови бразди облекчават работата и предлагат по-добри възможности 

за биопсия с резекция. Bensаrd D.D. (32) съобщава, че е поставил 

хистологична диагноза при 95% от болните, на които е извършил 

торакоскопска биопсия. Той обяснява неуспешните биопсии с надценяването 

на привидно патологични зони, които в последствие се оказват участъци на 

хеморагии, ателактази или фиброза.  

При продължително съществуващи паренхимни лезии се препоръчва 

биопсиране както на най-засегнатия участък на белия дроб, така и на 

граничната зона към видимо здрав паренхим. Изборът на подходящи за целта 

участъци трябва да става на базата на данните от образната диагностика. 

Морбидността и смъртността при торакоскопираните болни от тази група по 

литературни данни се движи от 0 до 8%, а честотата на усложненията от 7% 

до 25% (32;130). Значителните разлики, посочени от различни автори, се 

дължат на хетерогенността на групите пациенти. В две студии сравняващи 

резултатите от торакоскопската и откритата белодробна биопсия при болни с 

дифузни пулмонални процеси, проведени от Krasna M.J. (126), се отчита 

намаляване на усложненията, морбидността и смъртността при 

торакоскопските в сравнение с откритите интервенции – общо 19% срещу 50%.  

Единно е мнението, че торакоскопска анатомична резекция на белия 

дроб може да се провежда само след предварително извършване на малка 

торакотомия (156). Какво обаче е миниторакотомия остава спорен въпрос. 

Колко дълъг трябва да е разрезът? Може ли да се използва екартьор? Кои 

тъкани се екартират с него и колко? Какъв инструментариум да се използва и 

откъде да се контролира оперативното поле - през торакотомията или на 

монитора, за да се говори за торакоскопска резекция? Може ли при работа 

през миниторакотомия да се говори за торакоскопска операция (Фиг.№9)? 

Дефиницията за видео-асистирана торакоскопска резекция, приета сега е – 

техника на малкият достъп, при която оперативното поле се наблюдава на 
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монитор и не се екартират ребрата. Останалите оперативни техники би 

следвало да се наричат видео-асистирана торакотомия (239). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№:9  Миниторакотомия с въведен в разреза екартьор 
2.2.9. Торакоскопски операции при процеси в медиастинума и плеврата 

Доброкочествените тумори на гръдната стена, медиастиналните и 

бронхогенни кисти могат да създадат диагностични затруднения (154; 216). 

Изясняването на вида на лезията определя по-нататъшното лечебно 

поведение. Сигурно заключение е възможно само след хистологично 

изследване (116;220;224). Хистологичната диагноза на базата на тънкоиглена 

трансторакална биопсия /ТТБ/ често е несигурна поради малкото количество 

взета тъкан или непопадане в огнището въпреки извършването на пункцията 

под контрол с КТ /компютърна томография/ и МР /ядрено-магнитен резонанс/ 

(15;77). 

Доскоро единственните начини за получаване на достатъчно количество 

материал за изследване бяха медиастиноскопията и експлоративната 

торакотомия (70). Понастоящем средство на избор е торакоскопската 

операция. За хистологичната диагноза на процесите в плеврата и 

медиастинума са важни не само клетъчния строеж, но и архитектониката на 

лезията (75,77,87). При установяване на бенигнен процес – доброкачествени 

тумори, бронхогенни и тимусни кисти, дивертикули на езофага, хиперплазия на 

тимуса, диагностичната торакоскопска интервенция продължава като лечебна 

(21). 
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Тимектомията понастоящем е утвърден метод в лечението на 

Myasthenia gravis (5). Най-често операцията се извършва през стернотомия и 

по рядко трансцервикално. Сега са разработени техники за торакоскопска 

тимектомия. Нейните възможности се оценяват противоречиво от различните 

автори. Важен проблем е недоверието в радикалността на тимектомията, 

което е основно изискване към операцията. Много автори смятат, че с 

торакоскопа постигат същата радикалност както през срединна стернотомия 

(5,237,247). 

От интраторакалните тумори и кисти подходящи за радикална 

торакоскопска резекция са невриномите, фибромите, бронхогенните, 

медиастинални и перикардни кисти. Невриномите произхождат от truncus 

sympathicus, междуребрените нерви и рядко от n.vagus. Показани са за 

оперативно лечение и резекцията им е в обема на торакоскопската хирургия, 

тъй като само 10% от тях са малигнени. Така се предотвратява по-нататъшния 

разстеж на тумора, и възможността за малигнизация(104). Фиброзните 
тумори на плеврата са редки, бавно разстящи неоплазми. На базата на 

имунохистохимични и ултраструктурни изследвания е установено, че се касае 

за немезотелен тумор и е прието означението “локализиран фиброзен тумор 

на плеврата”. Показанията за оперативно лечение са същите както при 

невриномите (215;225). Перикардните дивертикули и кисти се откриват 

случайно при рентгенография на белия дроб. За разлика от кистите, 

дивертикулите имат комуникация със сърдечната торбичка Торакоскопската 

интервенция има за цел категоричното изключване на туморен процес или 

диафрагмална херния (55,123).  
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2.3. ИЗВОДИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР 

 

1. Торакоскопската хирургия все повече се компютризира и роботизира. 

2. По-критично се поставят индикациите за вида и обема на 

торакоскопските резекции. 

3. Остава спорен въпросът за мястото на симпатектомията в лечебния 

комплекс на функционалните и облитериращи заболявания на 

периферните съдове на ръцете. 

4. Няма единно становище за начина на лечение при първи епизод на 

спонтанен пневмоторакс. 

5. Няма единомислие за момента, вида и обема на хирургическата намеса 

при рецидивен пневмоторакс. 

6. Широкото навлизане на торакоскопските диагностични и лечебни 

интервенции се благоприятства от постоянно нарастващият брой имуно- 

и вентилаторно-компрометирани болни.  

7. Торакоскопска хирургия трябва да се работи от опитен гръден хирург, 

подготвен за торакоскопска работа, със сработен операционен екип, в 

оборудвана операционна зала и при постоянна готовност за конверсия,  

8. Общите финансови разходи намаляват благодарение на скъсеното 

оперативно време и краткия следоперативен престой на пациентите. 

Двата показателя силно се влияят от опита на хирурга и сработеността 

на операционния екип. 
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3. Ц  Е  Л     И     З  А  Д  А  Ч  И 

 

Цел на настоящият труд е да уточним показанията за прилагане и 

ефективността на торакоскопските хирургични методи при диагностиката и 

лечението на неонкологични заболявания на органите в гръдния кош.  

Във връзка с тази цел насочихме нашето внимане към изпълнението на 

следните основни задачи: 

1. Да проучим съвременното състояние и перспективите за развитие пред 

торакоскопската хирургия.  

2. Да анализираме собствените резултати, получени при прилагане на 

торакоскопска хирургия в Клиника по гръдна хирургия  на ВМА за 10 

годишен период. 

3. Да определим мястото на торакоскопската резекция на truncus 

sympathicus в комплекса на лечение на палмарната хиперхидроза и 

заболяванията периферните съдове на горните крайници. 

4. Да уточним мястото на торакоскопската интервенция при лечението 

пациенти със спонтанен пневмоторакс. 

5. Да конкретизираме показанията за торакоскопска операция при 

диагностиката и лечението на бенигнени заболявания на гръдната стена, 

белия дроб и медиастинума. 

6. Да предложим собствени решения по някои въпроси на хирургическата 

техника и своите виждания за мястото на торакоскопската хирургия в 

съвременната гръдно-хирургична практика. 

 

4. СОБСТВЕН  КЛИНИЧЕН  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИ  

 
4.1. Обща характеристика на болните 

 
За времето от август 1995 до септември 2005 година в Клиниката по 

гръдна хирургия на ВМА бяха извършени 945 видеоторакоскопски операции на 

757 болни. От тях 791 интервенции на 553 болни бяха извършени от двама 
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хирурзи, работещи в екип, като авторът е бил оператор в 499 случая и 

асистент при 292. Само тази група операции е обект на изследване и 

обсъждане, тъй като сработването на операционния екип е от голямо значение 

за постигането на добри резултати в миниинвазивната хирургия. Операциите 

извършихме по повод на неонкологични заболявания – 602 операции при 372 

болни и по повод на злокачествени процеси – 189 операции при 181 болни. 

Лечебните и диагностични оперативни интервенции проведохме по повод 

на следните неонкологични заболявания: 

1. Идиопатична палмарна хиперхидроза /ИПХ/ – 423 операции при 219 

болни. 

2. Облитериращ атериит /ТАО/, атеросклероза и функционална артериална 

недостатъчност на горни крайници -  42 операции при 30 болни. 

3. Спонтанен пневмоторакс /СП/ – 110 операции при 96 болни. 

4. Доброкачествени тумори и кисти на гръдна стена и медиастинум : 

• Невриноми – 3 резекции при трима болни 

• Фибром на гръдна стена – 2 резекции при двама болни 

• Медиастинална киста – 1 резекция при един болен 

• Хамартом на белия дроб – 2 резекции при двама болни 

• Дивертикул на перикарда – 1 резекция при една болна. 

5. Дифузна Пулмофиброза /ДПФ/: 

• Идиопатична пулмонална фиброза – 4 резекции при четрима болни 

• Саркоидоза – 11 операции при единадесет болни. 

• Лейоангиомиоматоза – 1 резекция при една болна 

• Синдром на Wegrner – 2 резекции при двама болни. 
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През 1995 г извършихме 9 операции. При обработката на резултатите 

ги включихме при интервенциите проведени през 1996 г. (Графика №1). 

Графика№1 Процентно разпределение по заболявания 

 

През десетте години нараства както абсолютният брой така и 

относителният дял на торакоскопските операции, което е представено на 

графики №2, 3 и 4.  

    
 

Графика №2: Съотношение на общия брой операции към торакоскопските 

интервенции в Клиниката от 1996 до 2005 г 
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Графика №3: Съотношение на открити гръдни към ТС операции за 

период от 1996 до 2005 г. 

 

 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ТСХ В ОБЩИЯТ БРОЙ НА ГРЪДНИТЕ 
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Графика №4: Съотношение на торакоскопските към всички гръдни 

операции за периода в проценти 

 

4.2. Методология на извършените изчисления (Математически 
апарат) 

Цел 
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Въз основа на данните правим заключения за неизвестните 

параметри на генералната съвкупност. За изследването използваме: “тестът 

на знаците”, интегралната теорема на Моавър – Лаплас и тестът на Ман-Уитни 

(Уилкоксън). Подробна обосновка за системата на изчисленията и 

направените изводи е дадено в приложение в края на този труд. 

 

4.3. Инструментариум 
Оперативните интервенции извършихме основно с 10 мм торакоскопи с 

права - 0 градусова оптика, със и без работен канал. От 2004 г. разполагаме и 

с 10 мм торакоскоп с коса - 30 градусова оптика от същата фирма. В отделни 

случаи имахме възможност да използуваме 3 мм и 5 мм торакоскопи с 0 и 30 

градусова оптика. Разполагахме с дигитална видеокамера, монитор и два 

източника на светлина - халогенен 150 W и ксенонов 200 W. Оперирахме с 

инструменти за многократна употреба на фирмите Storz, Ethicon и Olympus и 

инструменти за еднократна употреба на фирмата Autosuture. 

 

4.4. Предоперативна подготовка 
Подготовката на болния провеждахме по принципите и в обема за 

открита гръдна операция. Извършвахме рутинните хематологични и 

хемодинамични изследвания, рентгенография и КТ на гръден кош, 

бронхоскопия, трансбронхиална и трансторакална биопсия, ЕКГ, 

функционално изследване на дишането, ехография на коремни органи. 

Провеждахме консултация с анестезиолог и при необходимост с кардиолог, 

алерголог, ендокринолог и др. В зависимост от характера на патологията 

правехме ехокардиография, КТ на корема и МР на гръден кош, ЕМГ, 

ангиография на бял дроб, сцинтиграфия на кости и др.  

Специфични подробности за предоперативната подготовка в зависимост 

от нозологичнте единици представяме в съответните глави. 
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4.5. Анестезия и положение на болния на масата 

Всички операции извършихме под обща ендотрахеална анестезия с 

двупросветна интубационна тръба. Вентилацията от страната на 

интервенцията изключвахме преди първата кожна инцизия. Допълнително 

аспирирахме въздуха от подлежащия на колапс бял дроб, а тръбата към него 

оставяхме отворена към атмосферата. Тази техника на анестезия 

осигуряваше пълен колапс на белия дроб, което е важно условие за спокойна 

и качествена работа. 

Използвана бе комбинирана /балансирана/ анестезия – с венозни и 

инхалаторни анестетици. Анестезиологичната екипировка включваше 

мониториране на кислородната сатурация и концентрацията на експираторния 

въглероден двуокис /end-tidal CO2/. Когато бе наложително стриктно 

проследяване на сърдечно-белодробните показатели, поставяхме Svan-Ganz-

катетер.  

Положението на болния на операционната маса в повечето случаи бе 

странично, с ръка, отведена над главата и “гърбица”, вдигната на равнището 

на мамиларната линия. Коригирахме позицията на пациента, променяйки 

наклона на операционната маса в подходяща посока.  

Пациенти с патологичен процес в предния медиастинум и болни със 

значително намалени функционални показатели оперирахме в положение по 

гръб, с ръце, отведени настрани. Корекции на положението извършвахме с 

помощта на операционната маса.  

4.6. Общи положения на оперативната техника 
При оперативните интервенции използвахме 3 и в редки случаи 4 

достъпа. Позицията на всеки торакопорт съобразявахме със зоната на работа, 

но най-често ги разполагахме по латералните ръбове на m.latissimus dorsi и 

m.pectoralis major. Прилагахме правилото на “златния триъгълник” за 

пласирането на портовете описано от Massato Sasaki /153/ - достъпите 

оформяха почти равностранен триъгълник с връх разположен над 

патологичното огнище. При разстояние между портовете от 8-10 см и 

проникване през различни междуребрия се създават отлични условия за 
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работа. Инструментите имат къс ход и висока маневреност в плевралната 

кухина. Избягва се кръстосването на камерата с инструментите и се работи с 

малък натиск върху тъканите.  

Обикновенните троакари са опасни за употреба при липсваща увереност 

за колапс на белия дроб. Ние предпочитахме да въвеждаме торакопортите с 

техника, която използваме при поставянето на тръбен дрен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№10: Наша техника на въвеждане на торакопорт 

След кожната инцизия прониквахме в плевралната кухина с 

препаратор, разслоявайки внимателно тъканите в подходяща посока 

(Фиг.№10). През създадения тунел въвеждахме направо торакопорт, а при 

съмнение за сраствания – малкия пръст на ръката. 

Точното разполагане на торакопортите – на подходящо място и с 

правилната посока е решаващо за по-нататъшната работа имайки в предвид 

ригидността на гръдната стена. Движенията на инструментите трябва да бъдат 

предимно напред-назад, така че минимално да се движи самия торакопорт. 

След въвеждането на първия торакопорт инспектирахме плевралната кухина и 

в зависимост от находката въвеждахме останалите портове под визуален 

контрол. 
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Фиг.№11: Проникване на върха на инструмент и на торакопорт в 

плевралната кухина 

 

Така предотвратявахме нараняването на белия дроб, което можеше да 

се получи при сляпо въвеждане на торакопортите. 

Независимо от планирания обем на оперативната интервенция 

поддържахме постоянна готовност за бърза конверсия. 
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5.  РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНИЯ ОТДЕЛ НА TRUNCUS SYMPATHICUS 

 
Торакоскопска анатомия на гръдния отдел на truncus sympathicus 

Стволът на truncus sympathicus се открива лесно под плеврата, в 

костовертебралната зона. Основните ни ориентири при идентификацията на 

нервните структури, подлежащи на резекция, бяха телата и главичките на 

ребрата от І-во до V-то, със съответните междуребрени съдове и нерви. 

Truncus sympathicus прилича на струна преминаваща пред главичките на 

ребрата. Ганглиите лежат в междуребрията, под съответното ребро и се 

виждат като бледо-сиво оцветени разширения на нервния ствол. Свързват ги 

rami interganglionares, които се прехвърлят през ребрата. За симпатектомията 

са важни ганглиите Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и свързващите ги нервни влакна. 

Топографски ориентир за ІІІ-то междуребрие е vena Kuntz. Така се нарича 

устието на ІІІ-та интеркостална вена, която преди вливането си във vena 

azygos, често е с по-голям диаметър от съседните междуребрени вени. 

С торакоскоп, първо ребро се вижда само при болни с астеничен хабитус. 

Най-високо в гръдния купол обикновенно се вижда 2-ро ребро. 

Идентифицирането на І-во ребро правехме с палпатор. Опипвахме и 

проследявахме реброто по хода му за да бъде различено от processus 

transversus на последния шиен прешлен.  
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Фиг № Костовертебралната зона в дясно и участъка на tr.sympaticus, 

подлежащ на резекция 

 

 
 

Фиг №  Костовертебралната зона в ляво и участъка на tr.sympaticus, 

подлежащ на резекция 

 

Под главичката на І-во ребро лежи ganglion stellatum. Той се разполага 

под и пред аrteria subclavia. Лежи върху характерна мастна “възглавница”, 

непосредствено над главичката на ІІ-ро ребро. 
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Фиг №  Ganglion stellatum лежащ върху характерна мастна “възглавница” 

 

Размерът му е по-голям отколкото на следващите ганглии. 

Идентифицирането му е много важно, тъй като резецирането му води до поява 

на синдрома на Claud Bernard-Horner / птоза, миоза и енофталм на 

съответното око/. Ако обаче, като Т1 бъде идентифициран втори торакален 

ганглии, симпатектомията остава нерадикална. 

Втори гръден ганглии –Т2 е ключов за радикалната симпатектомия. Лежи 

във ІІ-ро междуребрие и се вижда много добре с торакоскоп. С този ганглии са 

свързани най-много колатерални и аберантни клонове, в асцендентна и 

десцендентна посока. Тези клонове често са много тънки и могат да се видят 

само, ако торакоскопът бъде приближен на 2-3 см от тях. От Т2, при повечето 

пациенти се отделя мощен, дълъг колатерален клон - нервът на Kuntz, който 

комуницира с междуребрения нерв на 3-то ребро.  

 

 
 

             Фиг. №1: Нерв на Kuntz прекръстосващ 3-то ребро 

 

Често се вижда и нервът на Hoffman - проксимален десцендентен 

интеркостален клон между Т2 и Т3 –. Прекасването на нервите на Kuntz и 

Hoffman е решаващо за трайния ефект от симпатектомията. 
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Трункусът може да е двоен, да е много грацилен или да се разпада на 

няколко нежни влакна /”разсипен” тип/. Раздвоявнето му започва на нивото на 

Т2. В тези случаи  паралелно на основния ствол на truncus sympathicus върви 

един по-тънък нерв или няколко акцесорни нервни влакна /фибри на Kuntz/, 

които могат да свързват несъседни ганглии. 

 

 
Фиг№  Двоен truncus sympathicus 

Всички симпатикусови ганглии имат rami communicantes към съседни 

интеркостални нерви. Те преминават косо по ребрата и се виждат под 

плеврата до мястото им на свързване с междуребрените нерви. Достигат на 2-

3 см от основния ствол. На местата на преминаване на нервния ствол по 

ребрата се намират и част от аберантните клонове.  

 
Фиг № Колатерални и аберантни клонове 
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Прекъсването на всички колатерални и аберантни нерви е решаващо 

за предотвратяване на т.нар.“ресимпатизация” – функционалното 

регенериране на truncus sympathicus.  

Откриването на truncus sympathicus понякога е затруднено от изразена 

субплеврална мастна тъкан, задебелена париетална плевра или 

кръвонасядания в костовертебралната зона. Tой се вижда добре по-каудално 

– в областта на ІІІ-то или V-то ребро и от там може да се проследи в 

краниална посока. Намирахме го с помощта на инструмент, който плъзгахме 

по дължината на реброто, в посока на главичката му. Нервът се опъваше като 

струна когато достигнехме до него.  

Стволът на truncus sympathicus в преобладаващия брой случаи 

преминава пред междуребрените съдове. Важен от хирургическа гледна точка 

вариант е преминаването на ствола под v.Kuntz.. Тruncus sympathicus може да 

върви и по цялата си дължина под междуребрените съдове. Това затруднява 

резекцията му.  

 
Фиг №    Tr.sympaticus преминава под vena Kuntz 

Анатомията на truncus sympathicus при един и същ индивид е различна в 

двете му гръдни половини, с което се обяснява несиметричния ефект от 

операцията за двете ръце, при някои болни.  

 
5.1. Показания за торакоскопска резекция на truncus sympathicus 
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Торакалният отдел на Truncus sympathicus е част от вегетативната 

нервна система, контролираща кръвната микроциркулация и потната секреция 

на лицето, аксилите и дланите. Група заболявания на горните крайници и 

лицето с различна етиопатогенеза се повлияват благоприятно от резекцията 

на определен участък от нерва. В нашата Клиника сме приели следните 

показания и противопоказания за извършване на торакоскопска 

симпатектомия: 

ПОКАЗАНИЯ ЗА ТОРАКОСКОПСКА СИМПАТЕКТОМИЯ 
1. Идиопатична палмарна хиперхидроза 

2. Функционална съдова недостатъчност на горните крайници 

3. Облитериращ тромбангит или атеросклеротични процеси на горните 

крайници, неподлежащи на реконструктивна съдова операция 

4. Посттравматична каузалгия на горните крайници 

5. Травми на ръцете довели, до увреди на палмарната артериална дъга 

6. Измръзвания на горните крайници 

7. Вибрационна болест на ръцете 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ТОРОКОСКОПСКА СИМПАТЕКТОМИЯ 
1. Гнойни процеси на кожата на гръдната стена 

2. Остри катари на горните дихателни пътища и респираторни инфекции 

3. Заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната системи, 

непозволяващи изключването на единия бял дроб от вентилацията 

4. Значителни деформации на гръдния кош 

5. Наличие на шийно ребро 

6. Операции, травми и заболявания, предизвикващи дифузни плеврални 

сраствания 

7. Коагулопатии 

 
 

При Първичната /идиопатична/ фациална, аксиларна и палмарна 
хиперхидроза е налице повишено пототделяне на кожата на лицето, 
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мишниците и дланите, което създава сериозни социални и психични 

проблеми на пациентите.  

 Функционалната съдова недостатъчност –синдром на Raynaud с 

нарушено кръвоснабдяване и трофични промени на кожата на пръстите на 

ръцете, ушите и носа.  

Измененията в периферните съдове при склеродермия и други 
системни колагенози се повлияват благоприятно от торакална 

симпатектомия.  

Болни с облитериращ тромбангит /ТАО/ или атеросклеротични 
процеси с обтурация на периферни артерии на горните крайници, които не са 

подходящи за реконструктивна операция. 

Травми на ръцете довели до необратими увреждания на палмарната 

арка и кръвоснабдяването на пръстите.  

Посттравматична каузалгия се развива при 4% от пациентите с травми 

на периферните нерви. Най-важните оплаквания са парестезии, ливидност на 

кожата на ръката и силно чувствителна на студ длан,  
При лечението на измръзванията на горните крайници ранното 

извършване на торакална симпатектомия води до по-добри резултати тъй като 

намалява исхемията в граничната зона на измръзване и така се забавя 

процеса на клетъчна лиза. 

 

5.2. Предоперативна подготовка  

Торакоскопска симпатектомия по повод хиперхидроза на лицето, дланите 

и мишниците извършвахме по козметични показания, поради което 

субективните оплаквания на болните играеха решаваща роля при поставянето 

на индикации за оперативно лечение. Пациентите бяха на средна възраст 21 

години /от 17 до 33 г./, с оплаквания от прекомерно потене на дланите, 

аксилите и лицето, лесно изстиване, оток и ливидност на пръстите на ръцете. 

Хиперхидрозата и чувствителността на студ бяха най-постоянните и 

обременяващи симптоми. От анамнезата интерес представляваха данни за 
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прекарани пневмонии, плеврити, гръдни травми и оперативни интервенции, 

алергии и придружаващи заболявания.  

Предоперативната подготовка провеждахме амбулаторно, по общите 

правила за подготовка на гръдно-хирургична операция. Тя включваше 

рентгенография на бял дроб и шийни прешлени, ЕКГ, функционално 

изследване на дишането, лабораторни изследвания на кръв и урина, кожна 

термометрия и вегетологично изследване на дланите. По показания 

провеждахме консултации със съответни специалисти. Трябваше 

задължително да изключим тиреотоксикозата като причина за усиленото 

потене на дланите и наличие на шийно ребро или друга причина за торакален 

оutlet syndrome. 

Групата болни с функционални и облитериращи заболявания на 

съдовете на горните крайници бе лекувана съвместно от специалисти от 

Клиниката по съдова хирургия и Клиниката по гръдна хирургия на ВМА, за 

което създадохме подходяща организация. Диагностиката, изследването на 

съдовете, медикаментозното лечение и локалното третиране на раните при 

тези пациенти се провеждаше от съдов хирург. Предоперативното изследване 

включваше: рентгенография на бял дроб и шийни прешлени, ЕКГ, 

функционално изследване на дишането, лабораторни изследвания, кожна 

термометрия на дланите, вегетологично изследване, измерване на индесксът 

на налягането на двете ръце, индексът на исхемична умора /ИИУ/. Доплерова 

сонография бе извършена предоперативно при всички болни, с измерване на 

периферното артериално налягане /ПАН/. Извършваха се студови тестове. 

Артериография се провеждаше на пациентите с атеросклероза и Thrombangitis 

obliterans. 

Индикациите за извършване на торакоскопска симпатектомия, момента 

на нейното провеждане и мястото и в лечебния комплекс се решаваха от 

съдов хирург. Непосредствената предоперативна подготовка и самата 

оперативна интервенция се извършваше от торакален хирург.  

Следоперативното лечение, проследяването и консултирането на болните се 

ръководеше от съдов хирург в стационарни или амбулаторни условия. 
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5.3. Наша оперативна техника на торакоскопска симпатектомия  

Основна цел на торакалната симпатектомия е пълното и трайно 

прекъсване на симпатикусовата инервация на горните крайници и лицето. 

Изучавайки резултатите от новите изследвания на анатомията на truncus 

symphaticus, ние разработихме собствена оперативна техника, която 

позволява радикално резециране на необходимия участък от нерва. Така 

намалихме вероятността от възникване на рецидив, без да увеличаваме 

травматичността на операцията и рисковете от усложнения. 

Широчината на резекцията зависи от вида на заболяването. При 

хиперхидроза на дланите и аксилите е достатъчна резекцията на 2-ри и 3-ти 

торакални ганглии. За премахване на фациална симптоматика се резецира и  

долната трета на ganglion stelatum. Трайното повлияване на 

микроциркулацията на пръстите на ръцете при съдовите заболявания на 

горните крайнци предполага резекция на долния полюс на 1-ви и 

екстирпацията на втори, трети и четвърти торакални ганглии /Т2, Т3 и Т4/ 

заедно с участъци от пре- и постганглионарните влакна, акцесорните и 

комуникантни клонове включително и тези към пети торакален ганглии /Т5/. 

Интервенцията провеждахме в странично положение на болния с 

“гърбица” повдигната под мамиларната линия. Анестезията бе комбинирана 

интубационна с двупросветна тръба. Операторът заставаше от вентралната 

страна на пациента, а асистентът и операционната сестра се разполагаха 

дорзално. 

Торакопортите пласирахме по латералните ръбове на m.pectoralis major и 

m.latissimus dorsi в 3-то и 4-то междуребрие и в 6-то междуребрие по средна 

аксиларна линия. Създаденото по този начин оперативно поле позволяваше 

отличен оглед на цялата дължина на торакалния truncus sympathicus, 

свободна и сигурна работа с инструментите. Нито един от откритите достъпи 

за торакална симпатектомия не осигурява дори приблизително толкова добра 

видимост и удобство на работа. Същевременно тъканната травма е сведена 
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до минимум и не се уврежда нито една голяма анатомична структура на 

гръдната стена. 

Операцията извършвахме рутинно през три торакопорта. През 

последните 3 години да използвахме един 10 мм порт за камерата и два 5 

милиметрови за инструментите. Така допълнително намалихме тъканната 

травма и постоперативната болка. Резекцията обикновенно извършвахме с 

три инструмента – кука-електронож, граспер и ножица.  

При огледа на плевралната кухина първо идентифицирахме truncus 

sympathicus (Фиг №12). Когато нервът не се виждаше добре, използвахме за 

откриването му инструмент /кука или препаратор/, който плъзгахме към 

главичката на 2-ро ребро. Когато достигахме нерва, той се опъваше като 

струна. При силно задебелена плевра извършвахме внимателно плевротомия 

по дължината на 3-то ребро и така намирахме нервния ствол. Захващахме го с 

инструмент и го теглехме във вертикална посока, при което плеврата се 

повдигаше като палатка. 

 

 
 

Фиг.№12: Поглед към Truncus sympathicus.  

 

С торакоскоп първо ребро не може да се види. Най-високо в гръдния 

купол се открива 2-ро ребро. Идентифицирането му предотвратява опасността 

от екстирпиране на първи торакален ганглий или пропускането на Т2. В първия 
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случай се развива синдромът на Claud-Bernard - Horner, а във втория 

операцията остава нерадикална. Идентифицирането правим с инструмент, с 

който опипваме и проследяваме хода на І-во ребро за да го различим от дълъг 

processus transversus. 

След откриване на truncus sympathicus сецирахме с L-образна кука – 

електронож париеталната плевра над него в антеградна посока от 2-ро до 5-то 

ребро. На местата на преминаване на нервния ствол по ребрата се намират 

част от аберантните и комуникантни клонове. По тази причина ние системно 

прерязвахме Н-образно меките тъкани по широчината на ребрата, от двете 

страни на трункуса, заедно с периоста като притискахме електрокуката към 

костта (Фиг.№13). С тази техника прекъсвахме всички нервни влакна 

прехвърлящи се през ребрата. Краищата на плеврата изтегляхме настрани. 

Прерязвахме основният ствол на нерва с кука или ножица под четвърти 

торакален ганглий (Фиг.№14). 

Прерязаният дистален край на ствола захващахме с граспер и теглехме 

във вентрална посока (Фиг.№15). С ножица мобилизирахме трункуса 

ретроградно (Фиг.№16). Екстирпирахме  последователно ганглиите, 

резецирахме клоновете към интеркосталните нерви и гръбначния мозък, 

акцесорните и комуникантни нервни влакна. Вървящите с нервните клончета 

кръвоносни съдове, предварително коагулирахме с леко разтворени браншове 

на ножицата. 
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Фиг.№13: Н-образно надсечена плевра  

 

 
 

Фиг.№14: Прекъсване на трункуса под ІV-то ребро 

 

 

 

 
 

Фиг.№15:Захващане на ствола на трункуса с граспер 

 



 57 

 
 

Фиг.№16: Резекция на трункуса с граспер и ножица 

 

На горния ръб на 2-ро ребро прихващахме нервния ствол и с по-силно 

теглене в каудална посока идентифицирахме 1-ви торакален ганглии. 

Прерязвахме трункуса с ножица през долния полюс на 1-ви ганглий. 

Стремяхме се към максимално широко отстраняване на нервните 

структури за да избегнем основната причина за рецидив – акцесорните 

комуникантни клонове свързващи ganglion stellatum с втори и трети торакален 

гангилии, нервите на Kuntz и на Hoffmann. За да се открият комуникантните 

клонове приближавахме торакоскопа на 2-3 см от ребрата. Активно търсехме 

акцесорният нерв на Kuntz под плеврата, по контура на 2-ро ребро и го 

резецирахме (Фиг.№17). Други акцесорни клонове срещахме по-рядко и ги 

електрокоагулирахме по хода на 3-то и 4-то ребра. 

При двоен или “разсипен” тип truncus sympathicus селективно 

отстранявахме нервните влакна.  
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Фиг.№17: Прекъсване на нерва на Kuntz 

 

Рядко комуникантни клонове могат да свързват и 3-ти с 5-ти торакални 

ганглии, което оправдаваше резекцията и на последния. Тази радикалност 

обаче водеше след себе си до засилване на проявите на компенсаторна 

хиперхидроза по кожата на гърдите, корема и гърба, поради което смятаме, че 

е показана само при болни със съдови заболявания и гангрени на пръстите. 

 

 
 

Фиг № 18: Tr.sympathicus преминава под v.Kuntz 
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Технически проблеми могат да възникнат, ако част или целия truncus 

sympathicus е разположен под междуребрените съдове. Трункусът преминава 

под вената на Kuntz в около 20% от случаите (Фиг.№18). Повечето автори 

препоръчват клипсиране на съдовете, прерязването им и чак след това 

резециране на трункуса. Резекцията на този участък от симпатикуса е 

извънредно важен за радикалността на операцията, тъй като включва Т2 и 

често срещания нерв на Kuntz. За тези случаи ние разработихме и въведохме 

в рутинната си практика т.нар.“тунелиране” на нерва (Фиг.№19). За целта 

отпрепарирахме нервния ствол на мястото на преминаването му под съда с 

дисектор. Умерено силно теглехме резекционния препарат ту в каудална, ту в 

краниална посока до освобождаването му изпод вената. Освободения ствол 

изтегляхме с въртеливи движения. Нито веднъж не се наложи да клипсираме 

вената на Kuntz. 

 

 
 Фиг № 19:  “Тунелиране” на tr.sympathicus 
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Фиг.№20: Ложето на резецирания симпатикус 

При болни с подходящи анатомични условия извършвахме 

симпатектомията през два достъпа – 10 мм порт за камерата в 3-то 

междуребрие по латералния ръб на m. pectoralis major и 5 милиметров в 4-то 

междуребрие по латералния ръб на m.latissimus dorsi.. При добре оформен 

ствол на нерва и липса на особености, които биха затруднили работата, 

извършвахме резекцията само с кука. Сецирахме надлъжно плеврата над 

трункуса. Прекъсвахме клоновете му, кръстосващи ребрата, като коагулирахме 

Н-образно меките тъкани до костта. Прерязвахме ствола последователно под 

1-ви и под 4-ти ганглии и го мобилизирахме максимално като използвахме 

куката едновременно за повдигане нерва от ложето му и за селективно 

обработване на структурите около него. Така мобилизирания ствол 

захващахме с граспер и теглейки го по дължина разкъсвахме останалите 

рехави сраствания. Възникващото кървене спирахме с електрокоагулация. 

Тази оперативна техника изискваше малко повече време, но козметичният 

резултат от нея е още по-добър. Броят на оперираните с тази техника болни е 

малък – 8 операции при 4-ма болни. Ранните резултати при тях бяха 

идентични с тези при използването на техниката с три достъпа, а 

оперативните цикатрикси останаха незабележими. 

Добрият синхрон в действията на оператора, асистента и 

операционната сестра са от решаващо значение за бързото овладяване на 

сериозна хеморагия. Затова изработихме и въведохме в практиката алгоритъм 
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за поведение при поява на обилно кървене. Техниката е следната - първо 

локализирахме източника на кървене, като аспирирахме излялата се кръв и 

притискахме мястото с тупфер. Така кървящият съд ставаше видим и с 

помощта на граспер или препаратор последователно коагулирахме двата му 

края. При неуспех повтаряхме електрокоагулацията на по-голям участък от 

увредения съд и тампонирахме лезията с гореща марля за 3-4 минути. При 

продължаване на кървенето налагахме клипси на кървящия съд. При 

несигурност за трайността на хемостазата оставяхме сигнален плеврален 

дрен за 24 часа. При шестима болни кървенето продължи и извършихме 

окончателната хемостаза през малка торакотомия като свързахме две от 

торакопортните отверстия в един разрез, а през третото въвеждахме тръбен 

дрен.  

При лезия на голям съд тампонирахме мястото и след подсушаване на 

оперативното поле преценявахме дали можем да клипсираме съда или трябва 

да преминем към торакотомия за трайна хемостаза. Показание за открита 

хемостаза, според нас, са лезии на v.azygos или на голям медиастинален съд. 

Всяко друго артериално и венозно кървене смятаме, че може да бъде спряно 

торакоскопски.    

(Алгоритъм на поведение при хеморагия). 

В края на всяка интервенция оглеждахме оперативното поле за кървене 

и евентуални белодробни лезии. Разгъвахме белия дроб под визуален контрол 

с допълнително инсуфлиране на въздух в него. През един от портовете 

въвеждахме тънък дрен, който включвахме на активна аспирация. 

Отстранявахме дрена след херметизиране на гръдния кош, при максимален 

инспириум поддържан с Амбу. Нарекохме това дрениране “заключителна 

аспирация” (Фиг.№21). С нейна помощ предотвратихме развитието на 

постоперативен пневмоторакс и подкожен емфизем. След въвеждането й в 

практиката рядко срещахме тези усложнения. 
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Фиг.№21: Въвеждане на “заключителен” дрен 

 

Времетраенето на цялата оперативна интервенция през последните три 

години бе средно 24 мин (+- 9 мин). При нито една от откритите техники за 

торакална симпатектомия не може да се постигне дори приблизително такъв 

резултат. В дисертационния си труд А.Андреев съобщава, че по метода на 

Athkins, който е бил най-разпространен оперативното време е било средно 

67,3  минути, а при екстраплевралната симпатектомия - средно 83,1 мин.  

   
Графика №5:  :Скъсяване на оперативното време при торакоскопска 

симпатектомия с нарастване опита на хирурга 
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Графика №6: Оперативно време при торакоскопска симпатектомия и 

торакотомия по Athkins. 

 

При 34 болни извършихме торакоскопската симпатектомия двустранно на 

един етап за средно 56 /+-11/ минути. Така спестявахме на пациента втора 

анестезия и скъсявахме двойно стационарния му престой. 

Резецираният участък от truncus sympathicus изследвахме хистологично 

като определяхме и броя на отстранените ганглии – най-често 3 и само при 

болни с ТАО и атеросклероза - 4.  Във всички случаи резекционният препарат 

бе съставен от ганглии - 100%. При извършване на открити симпатектомии 

процентът на верифицирани ганглии никога не е стигал абсолютната стойност 

и се е движел между 94% и 99% (Графика №7). Това се дължи на 

предимствата, които осигурява торакоскопския оперативен достъп и е 

показател за радикалността на операцията. 
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Графика №7:  Резултати от хистологичното изследване на резекционния 

препарат 

 

 

5.4. Следоперативен период 
Обезболяването в първите часове след интервенцията провеждахме с 

Valoron или Tramal в обичайни дози за 24 ч. След това продължаваме с 

нестероиден противовъзпалителен препарат за 2-3 дни. Антибиотици, 

бронхолитици и антиагрегантни препарати не назначавахме рутинно поради 

ранното раздвижване на болните. Обездвижването и болката са най-честите 

причини за постоперативните пулмонални ателектази и тромбоемболични 

усложнения. Веднага след отзвучаване на остатъчните явления от 

анестезията приканвахме болните да се изправят и да се придвижат до 

тоалетната и столовата. Традиционното убеждение, че е необходимо да се 

лежи неподвижно няколко дни след операцията, е широко разпространено 

сред пациентите и то трябва да бъде преодолявано активно и настоятелно. 

Отделни болни съобщаваха за тръпнеща болка в ръката от оперираната 

страна. Тя се дължеше на нефизиологично фиксиране на ръката към 

операционната маса и продължаваше от няколко дни до 2-3 седмици. 

Провеждахме консултация с невролог и започвахме назначеното от него 

медикаментозно и физиотерапевтично лечение. 
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Няколко часа след операцията правехме рентгенография на белия 

дроб. 

Следоперативно повтаряхме вегетологичното изследване и 

термометрията на двете длани.  

Пациентите с хиперхидроза на дланите и неусложнените форми на 

синдрома на Рейно изписвахме на следващия ден.  

5.5. Резултати от торакоскопската симпатектомия 
5.5.1. Резултати при първична хиперхидроза 

Торакоскопската резекция на tr.sympathicus е голяма хирургическа 

интервенция, която носи рисковете и последиците, характерни за всяка голяма 

гръдна операция.  

Оценката на резултатите от лечението правим по показателите: 

хиперхидроза и чувствителност на студ на дланите; оточност и ливидност на 

кожата на пръстите; кожна температура; вегетологчно изследване; 

компенсаторна хиперхидроза. Поради козметичния характер на операцията, 

решаващо за оценката е субективното усещане на пациента за комфорт. В 

преценката включваме и последиците от развили се периоперативни 

усложнения. 

За периода от август 1995 г. до септември 2005 г. извършихме по повод 

на палмарна хиперхидроза 423 операции на 219 болни. Сред болните ни 

преобладаваха мъжете - 178 на възраст от 18 до 25 г, което се обяснява с 

големия брой срочнослужещи войници лекувани в клиниката. 

Продължителността на лечение на тези пациенти зависеше от редица 

немедицински фактори. По тази причина част от получените с торакоскопската 

операция резултати не са показателни и не могат да бъдат интерпретирани 

обективно. Оперирахме 41 жени на възраст от 17 до 33 години.  

При 34 болни - /16%/ намерихме двоен или “разсипен тип” truncus 

sympаthicus. Фибрите на нерва в тези случаи са много грацилни и откриването 

им може да е трудно. Аномалията намерихме двустранно при 6 наши болни 

/3%/. Грацилният нерв е къслив и резекцията му често ставаше на части. Сред 

тази група болни възникнаха повечето рецидиви на заболяването, които 
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наблюдавахме – 19 от общо 25. При грацилен трункус електрокоагулирахме 

широко тъканите в костовертебралната зона. Следоперативно това 

предизвикваше изразена и продължителна болка в оперираната гръдна 

половина, което наложи провеждане на по-високо дозирано и по-

продължително обезболяващо лечение при 19 /6%/ от болните. Болката 

ирадиира към стернума и рамото, наподобява радикулитна болка и може да се 

превърне в сериозен проблем при психически лабилни болни. В 3 /1,3%/ 

случая болката в гърба и рамото продължи няколко месеца и наложи 

продължително прилагане на аналгетици, спиртно-лидокаинови блокади на 

междуребрените нерви и физиотерапевтични процедури. По-силна 

следоперативна болка имаха болни, при които торакопортите бяха засегнали 

m. latissimus dorsi и m. pectoralis major. При симпатектомия разположението на 

инструментите е стандартизирано и смяната им се налага рядко. Изваждането 

на резекционния препарат също не изисква специални условия. Това ни 

позволяваше да работим с един широк торакопорт – за оптиката, а 

инструментите въвеждахме през 5 мм портове или направо през кожните 

инцизии. Така намалихме постоперативната болка и подобрихме козметичния 

резултат.  

Десет болни, на които извършихме открита и торакоскопска 

симпатектомия споделиха, че болката след откритата е много по-силна и 

продължителна. На четрима от тях симпатектомия през торакотомия бе 

направена едностранно преди въвеждането на торакоскопската техника, а при 

шестима преминахме към конверсия по повод на интраоперативно кървене. 

Неточности в работата с електрокука и ножица станаха причина за 

възникване на по-обилно кървене по време на 36 /8%/ операции. Конверсия по 

повод на интраоперативна хеморагия направихме 6 пъти /1,4%/- всички през 

първите 2 години от въвеждането на ТСС в клиниката. Причина за конверсията 

бе недостатъчният ни опит. Само веднъж имахме лезия на vena Kuntz. 

Прошихме и лигирахме вената. В останалите случаи на конверсия източникът 

на кървене се оказваше междуребрен съд и хемостазата се постигна с 

електрокоагулация. При останалите 30 /6,6%/ пациенти обилното 
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кръвотечение от междуребрени съдове бе овладяно торакоскопски с 

електрокоагулация.  

Основната цел на торакалната симпатектомия е трайното премахване на 

хиперхидрозата, отстраняването на чувствителността на студ, ливидността и 

отока на дланите. Предоперативно всички наши болни имаха отклонения в 

кожната температура на дланите - тя бе средно 23,1 градуса /от 21,4 до 25 

градуса/ и във вегетологичната находка – налице бе манифестна 

ангиоспастична реакция, засилваща се при студова провокация. Най-добре се 

повлияваха оплакванията от хиперхидроза и лесно изстиване на дланите. 

Благоприятният ефект се проявяваше непосредственно след операцията. 

Болният се събуждаше със суха и топла длан. Кожната температура на 

пръстите на ръцете се покачваше следоперативно с 2 до 6 градуса /ср. 3,1 гр./. 

Субективно, болните отчитаха затопляне на оперираната длан, сухост на 

кожата, изчезване или намаляване на отока и ливидността. При едностранно 

оперираните пациенти разликата във вида на двете длани бе много голяма 

(Фиг. №22). 

 

 
 

Фиг № 22:  Вид на дланите след левостранна симпатектомия 

 

Вегетологичното изследване след симпатектомия показваше в повечето 

случаи намаляване на ангиоспастичната компонента от оперираната страна. 
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Липса на такъв ефект отчетохме при болните, развили по-късно рецидив на 

заболяването. 

След радикално извършена операция хиперхидрозата на дланите, 

мишниците и лицето изчезваше трайно. В отделни случаи наблюдавахме 

поява на потене на дланите на 3-5 ден /“ефект на петия ден” на Гинко по 

А.Андреев/ след операцията, което изчезваше спонтанно след няколко часа. 

Рецидив на хиперхидрозата винаги означава непълна резекция на 

tr.sympathicus. Не сме имали случай на рецидив на хиперхидрозата сред 

нашите болни. 

Рецидивите, които наблюдавахме при нашите болни касаеха 

ливидността на кожата и отока на дланите. В някои случаи се възстановяваше 

и чувствителността към студ. Ливидността на кожата понякога въобще не се 

повлияваше от операцията. Разликите в ефекта върху потната секреция и 

вазоспастичните реакции говорят за автономност на инервацията на потните 

жлези и съдовите структури. Засега няма предоперативно изследване, което 

да предвиди вероятността от повлияване на ливидността на кожата. 

Отсъствието на усещане за студ повишава чувството за комфорт при болните 

с персистираща ливидност на кожата и оток на дланите.  

Рецидивите след торакална симпатектомия се дължат според нас 

основно на два фактора: 

1. Непълна десимпатизация вследствие на: плеврални сраствания; 

оформяне на хематом в костовертебралната област; грацилен или “разсипен” 

тип truncus sympathicus; изразена субплеврална мастна тъкан; недобре 

пласирани торакопорти; работа при дишащ бял дроб; дефектиране на 

апаратурата по време на операция. Като следствие от недостатъчно широката 

резекция или обикновенната му електрокоагулация нервът регенерира 

функционално и симптоматиката рецидивира. Такива болни могат да бъдат 

подложени на ресимпатектомия или да продължат лечението консервативно. 

В по-ранни изследвания при ресимпатектомия винаги е откривана 

нерадикалност на първата операция.  
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2. Персистиране на предразполагащите фактори – тютюнопушене, 

захарен диабет, автоимунни процеси, нови студови и механични травми. 

При откритите торакални симпатектомии рецидивите са надхвърляли 

14%. 

Невритът на plexus brachialis не е специфично за торакоскопската 

хирургия усложнение, а може да се развие при всяка гръдно-хирургическа 

интервенция, извършвана в странично положение на болния на 

операционната маса. Невритът е следствие от нефизиологично фиксиране на 

отведената ръка на пациента, разместване на тялото при неволево движение 

по време на анестезията или от ранно сваляне на “гърбицата”, повдигаща 

гръдния кош. И в трите случая болният “увисва” на фиксираната ръка, а 

брахиалният плексус се притиска към подлежащите кости и се травмира. В 

следоперативния период се развива слабост и изтръпване на ръката. Имахме 

6 /1,4%/ случая на следоперативен неврит на pl.brachialis, което наложи по-

продължително стациониране на пациентите. Следоперативен неврит при 

торакотомия в нашата клиника се развиваше при 1,1% от болните. 

Провеждахме медикаментозно лечение и физиотерапевтични процедури под 

наблюдението на невролог. Профилактиката на това усложнение се състои 

във физиологично разполагане на болния на масата и добро обезболяване по 

време на цялата операция. 

Компенсаторното потене по гърба, гърдите и корема е неизбежна 

последица от торакалната симпатектомия. То се появява и след ботулинова 

симпатикоплегия. По-изразено е при резекция на 5-ти симпатикусов ганглий. 

Компенсаторното потене рядко притесняваше оперираните и не може да се 

смята за усложнение. Като обременяващо го определиха 21 /9,5%/ от нашите 

болни или след 5% от операциите., което съответства на данните съобщени от 

други автори. Много пациенти съобщаваха за симптома само при изрично 

запитване и не го считаха за проблем. При някои болни компенсаторното 

потене е нееднакво изразено в двете телесни половини. 

След 24 /5,6%/ операции при пациентите се разви изразена сухост и 

лесна ранимост на кожата на дланите, с оформяне на спонтанни, понякога 
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кървящи, рагади в 10 /2,3%/ случая. Трима от болните имаха едностранни 

кожни рагади и неврит на брахиалния плексус. Причината за тези оплаквания е 

неясна. Сред нашите болни в 3 случая рагадите се бяха появили след работа 

с машинно масло. При останалите болни рагадите се бяха развили без видима 

причина. Оплакванията отзвучаваха след 5-6 месеца, но в 3 случая 

продължиха над две години. За профилактика на това усложнение 

препоръчвахме от първия следоперативен ден използване на хидрантен крем 

за ръце. Така намалявахме дискомфорта от сухотата на кожата. При развили 

се вече кожни рагади препоръчвахме честото ползване на хидрантни кремове, 

използване на бебешки сапуни при миене на ръцете, и работа с ръкавици.  

Подкожен емфизем и частичен пневмоторакс наблюдавахме съответно в 

46 /11%/ и 14 /3,3%/ случая, като при пневмоторакс винаги наблюдавахме и 

подкожен емфизем. Подкожният емфизем не налага специални лечебни 

мероприятия и се резорбира спонтанно за 4-5 дни. Малкият върхов 

пневмоторакс също оставяхме на спонтанна резорбция. В 4 случая на 

субтотален пневмоторакс проведохме пункционна ексуфлация на въздуха и 

разгънахме трайно белия дроб. Не сме имали случай на тотален пневмоторакс 

след торакоскопска симпатектомия. Подкожният емфизем и частичният 

пневмоторакс се дължаха на недобрия синхрон в действията на хирургичния и 

анестезиологичния екип в края на операцията. Важна роля за 

предотвратяването им изигра краткотрайното “заключително дрениране” на 

плевралната кухина преди херметизирането на гръдния кош.  

Проследявахме болните средно 21 месеца /от 6 до 82 месеца/. За този 

период чувствителността на студ се възстанови при 25 /11,4%/ пациенти. При 

осемнадесет /8%/ рецидивът бе двустранен и настъпи до 6 месеца след 

интервенцията. При останалите седем болни (3,4%) рецидив се разви само на 

едната ръка. При всички пациенти бяхме срещнали интраоперативни 

трудности от различен характер. Ако проблемът е в зле разположени 

торакопорти, смятаме че позицията им трябва да бъде променена въпреки 

допълнителната травма. Нерадикалността на симпатектомията обезсмисля 

операцията. 
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Широката плевролиза значително удължава операцията. При 

извършването й се получават кръвонасядания, които затрудняват откриването 

на ствола на truncus sympathicus и екзактната работа по него. Това е сериозна 

предпоставка за възникване на рецидив или на ситуация налагаща конверсия. 

Смятаме, че при идиопатична хиперхидроза широките плеврални сраствания 

са противопоказание за продължаване на оперативната интервенция. 

Мобилизирането на им е оправдано само при облитериращи заболявания на 

периферните съдове с трофични язви на пръстите. 

Около 80% от пациентите ни бяха военнослужещи. Съществувалите по-

рано изисквания за лечението и изписването на тази група болни налагаха по-

продължителен общ стационарен престой–от 5 до 14 дни и това не позволява 

цялостна преценка на икономическите изгоди от въвеждането на метода. При 

обработка на данните само на цивилните пациенти следоперативния престой 

бе средно 1,5 дни / от 1 до 3 дни/. (Граф.№9). Следоперативния стационарен 

престой на наши болни след открита торакална симпатектомия бе средно 6  

дни.  

 

Усложнения при ТСС Брой Процент 

Рецидив на заболяването 25 5,9% 

Конверсия за хемостаза 6 1,4% 

Пневмоторакс 14 3,3% 

Изразено компенсаторно потене 21 5% 

Кожни рагади 10 2,3% 

 

Таб.№ 1: Усложнения при болни с хиперхидроза следТСС 
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Графика № 8: Движение на броя на усложненията получени при ТСС за 

периода 1996 г– 2005 г. 
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Графика №9: Продължителност на следоперативен стационарен престой 

 

Оперативната интервенция за другата ръка извършвахме след 30 дни. 

При провеждане на резекцията двустранно на един етап болните имаха по-

силна следоперативна болка, но се скъсяваше общия стационарен престой и 

времето на нетрудоспособност.  
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5.5.2. Резултати при болни с Хронична артериална недостатъчност на 

горните крайници /ХАНГК/ 

 

При повечето болни с ТАО и атеросклероза направиха впечатление 

дегенеративните промени на truncus sympathicus. Нервните структури понякога 

трудно се откриваха под задебелената плевра, бяха грацилни и лесно 

късливи. Кръвоснабдяването на цялата костовертебрална зона бе значително 

редуцирано. Симпатектомията ставаше съвсем безкръвно поради малкото 

функциониращи съдове.  

Оперирахме торакоскопски 13 жени и 2 мъже на възраст от 14 до 54 

/средно 41/ години със синдром на Raynaud. Групата болни с ТАО и 

атеросклероза се състоеше от 11 мъже и 4 жени на възраст от 45 до 67 

/средно 61/ години, с генерализирано засягане на четирите крайника. Шестима 

болни бяха с ампутация на бедро, четрима с ампутирана подбедрица и 7 с 

ампутирани пръсти на едната или на двете ръце. Всички имаха трофични рани 

по пръстите на ръцете и бяха лекувани продължително. Пациентите ни имаха 

множество придружаващи заболявания. Двадесет срадаха от захарен диабет, 

16 имаха различни прояви на исхемична болест на сърцето, 21 бяха с 

артериална хипертония, 26 бяха активни пушачи. Двама пациенти бяха 

боледували в миналото от пневмония, а един съобщи за прекаран “воден 

плеврит“ в детските си години. При всички болни се проведе системно 

предоперативно лечение с Prostavasin. Извършихме общо 42 торакални 

симпатектомии. Всички опреации започнахме торакоскопски. При един от 

болните прекарал пневмония и при пациента прекарал “воден плеврит“ се 

премина към торакотомия поради масивни плеврални сраствания. 

Според адаптираната класификация на Fontain болните с ТАО и 

атеросклероза подложени от нас на торакална симпатектомия са 

разпределени както следва: 

І-ви стадии –  изтръпване на пръстите, промяна на цвета на кожата – 0 

болни. 

ІІ-ри стадии - исхемична умора на ръката – 0 болни. 
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ІІІ-ти стадии - постоянна болка в ръката – 9 болни. 

ІV-ти стадии - болни с атонични рани или сухи некрози в областа на 

крайните фаланги - 6 болни.  

Всички болни бяха с критична исхемия на засегнатия горен крайник. 

Резултатите от операцията при болни с ХАНГК оценявахме по следния 

начин: 

Добър – заздравяване на кожните язви; изчезване на болката; 

намаляване до изчезване на синдром на Raynaud; артериалното налягане в 

съдовете на пръстите се увеличава с повече от 10% от изходното. 

Удволетворителен – не всички улцерации по пръстите заздравяват; 

оставащите намаляват по площ; отслабват болките в покой и симптомите на 

синдрома на Raynaud. Болният преминава от опиат на нестероиден аналгетик 

или спира да взема болкоуспокояващи. Повишава се кожната температура, 

артериалното налягане в съдовете на пръстите се повишава с до 10%. 

Лош резултат – язвите и болките в покой не се повлияват от операцията, 

ИИУ не се променя. Тук се включват и болните с рецидив на заболяването. 

/Табл № 2/ 

Непосредствен резултат от оперативната интервенция, изразяващ се в 

известно затопляне на дланите и намаляване на бледостта на кожата, 

получихме при 4 пациенти - всички със синдром на Raynaud. При повечето 

болни затоплянето на пръстите стана постепенно за няколко дни. 

 

 

Табл. 

№2: 

Резултат

и от ТСС 

при 

болни с 

ХАНГК 

 

Резултат от Т С С Брой Процент 

Добър 8 26,6% 

Удовлетворителен 9 30% 

Лош 13 43,4% 

Общо 30 100% 
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Намаляването на размера и затварянето на раните е продължителен 

процес, който трае седмици и изисква провеждане на локално лечение. 

Затопляне на пръстите, зарастване на всички рани и стациониране на 

заболяването за срока на наблюдение ( от 3 месеца до 2 години ) настъпи 

постепенно при 8 оперирани – всички със синдром на Raynaud. 

При 18 пациенти наблюдавахме намаляване на размера на раните. 

Болката в пръстите намаля, дланите се затоплиха и първоначалната ни 

преценка бе за удовлетворителен резултат. При 9 от тези болни ефектът от 

симпатектомията се изчерпа в рамките на 6 месеца и заболяването 

рецидивира. Поставихме тези пациенти в групата с удовлетворителен 

резултат. Трима болни не получиха никакво подобрение от операцията. 

Влошаване под формата на “парадоксална следоперативна реакция” имаше 

при 1 болен, което наложи ампутиране на засегнатите фаланги. Най-вероятна 

причина е следоперативно спадане на артериалното налягане в пръстите под 

критични стойности. Този феномен е описан от Bergan като “ефект на 5-тия 

ден”.  

От операцията добре се повлияваха субективните оплаквания. Болките в 

пръстите отслабваха. Дланите ставаха по-топли и сухи. Намаляваше 

усещането за оточност и чувствителността към студ. Болните намаляваха или 

спираха приема на аналгетици, преминаваха от наркотични към ненаркотични 

аналгетици, намаляваха дозировката на приеманите транквиланти и 

вазоактивни препарати. Поради хроничния характер на отока и развитието на 

фиброзни процеси в тъканите обемът на дланите видимо не намаляваше, но 

болните съобщаваха за по-малко напрежение при движение на пръстите. 

Средните стойности на артериалното налягане в съдовете на пръстите, 

измерени преди и след операцията се повлияха положително. Измерването на 

кожната температура на седем точки по протежение на горния крайник – метод 

на Бондарчук, показваше следоперативно увеличение средно с 3,1 /от 0 до 6/ 

градуса на върха на пръстите. Това е по-изразено при болните със синдром на 

Raynaud, по-слабо при болни с ТАО и най-малко при тези с 

атеросклероза./Графика № 10 и 11/ 
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Графика №10: Средни стойности на кожната температура преди и 

след Т С С 

 

Благоприятно се повлияваха вазомоторните промени в посока по-добра 

поносимост на студ. Макар че след 1 година се наблюдаваше известно 

изчерпване на ефекта от операцията, честотата и силата на пристъпите бяха 

много по-слабо изразени отколкото преди интервенцията.  

Резултатите от извършването на торакоскопска симпатектомия при 

пациенти с феномен на Raynaud и облитериращи съдови заболявания на 

горните крайници са окуражаващи. Стациониране на заболяването и 

предотвратяване развитието на гангрените на пръстите считаме за успех тъй 

като това рядко се постига с медикаментозни средства. Неуспехите си 

отдаваме на напредналата фаза на заболяването, в която провеждахме 

симпатектомията и персистирането на предразполагащите фактори – захарен 

диабет и тютюнопушене. 
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Графика №11: Средни стойности на артериалното налягане в съдовете на 

пръстите преди и след Т С С 

 

Според нас ТСС безспорно има място в комплекса на лечение на 

функционалните и облитериращи заболявания на периферните съдове на 

ръцете. 

 

 

 

5.5.3. Анализ на резултатите от торакална симпатектомия извършена 

торакоскопски и открито 

Анализирахме ретроградно резултатите постигнати с торакална 

симпатектомия сравнявайки по десет критерия нашата група болни и група 

пациенти торакотомирани в клиниката през периода 1964-1975 г / по данни от 

дисертационния труд на доц. А.Андреев (1)/. 

Методът за извършване на изследването и начинът на анализиране на 

резултатите е обяснен в точка “Методология на извършените изчисления”. 

 

За сравнение използвахме десет критерия:  

1. Рецидив на заболяването 
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2. Супурация на оперативната рана  

3. Необходимост от ресимпатектомия  

4. Възникване на тежки интраоперативни усложнения 

5.  Развитие на постоперативен хемоторакс 

6. Хистологично изследване на резекционния препарат 

7. Продължителност на следоперативно дрениране 

8. Времетраене на оперативната интервенция 

9. Следоперативен болничен престой 

10.  Необходимост от антибиотично лечение 

 

Сравнявахме критериите както директно, така и в процентно изражение. 

 

Таблица № 3. – Сумарни резултати от наблюденията - Торакоскопски 
симпатектомии срещу Открити симпатектомии 

Nr 
Тип 

Критерий Критерий Размерности 
Торакоскопски 
симпатектомии 

Открити 
симпатектомии 

  брой операции  423 104 
1 D Рецидив брой 25 15 
2 D Супурации брой 0 4 
3 D Ресимпатектомии брой 0 4 

4 D 
Тежки интраоперативни 
усложнения брой 6 2 

5 D Постоперативен хемоторакс брой 0 10 
6 P Хистологичен резултат % 100.00 96.00 
7 P Дренаж часове 0 72 
8 P Времетраене минути 24 67.3 
9 P Болничен престой дни 1.5 6.3 

10 P Антибиотично лечение дози не се провежда Рутинно 

 

Таблица № 4.– Процентни стойности (усреднени резултати за 100) 

Nr 
Тип 

Критерий Критерий Размерности 
Торакоскопски 
симпатектомии 

Открити 
симпатектомии 

  брой операции  423 104 
1 D Рецидив % 5.91 14.42 
2 D Супурации % 0.00 3.85 
3 D Ресимпатектомии % 0.00 3.85 

4 D 
Тежки интраоперативни 
усложнения % 1.42 1.92 

5 D Постоперативен хемоторакс % 0.00 9.62 
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6 P Хистологичен резултат % 100.00 96.00 
7 P Дренаж часове 0 72 
8 P Времетраене минути 24 67.3 
9 P Болничен престой дни 1.5 6.3 

10 P Антибиотично лечение дози не се провежда Рутинно 
  

 

 

Графика № 12:  Директно сравнение по критерии /Series1 ТСС; Series2 – 

Открити симпатектомии/ 
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Графика № 13:  Процентно сравнение по 6 критерия за ТСС 

Резултатите от изчисленията, извършени с помощта на теста на 

Уилкоксън за всеки един от описаните по-горе критерии за класификация на 

експерименталните данни показват, че с вероятност 0.95 (ниво на доверие 

95%) можем да твърдим, че торакоскопската симпатектомия превъзхожда по 

всички десет критерия откритата торакална симпатектомия. 
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Графика № 14: Процентно сравнение на 6 критерия  при открита 

симпатектомия   
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6.  Лечение на спонтанния пневмоторакс 

 
6.1. Класификации 

Спонтанният пневмоторакс /СП/ се развива вследствие на нарушаване 

на целостта на висцералната плевра и оформяне на въздушна фистула между 

бронхиалното дърво и плевралната кухина. Отрицателното интраплеврално 

налягане, което поддържа белия дроб в разгънато състояние изчезва и той 

колабира. Нарушава се механиката на дишане и циркулацията на кръвта в 

малкия кръг на кръвообращението. Развиващите се функционални нарушения 

могат да застрашат живота на болния. Последиците са по-тежки при пациенти 

със съпътсващи белодробни и сърдечно-съдови заболявания.  

Разбирането на патоморфологичните промени в белите дробове е 

основен фактор при вземането на решение за вида на лечение на спонтанния 

пневмоторакс. Той се определя като първичен, вторичен и рецидивен. 

При първичният спонтанен пневмоторакс /ПСП/ винаги се касае за 

първи инцидент. Възникването му е резултат от паренхимни изменения, които 

се диагностицират по-често торакоскопски, отколкото с компютърна 

томография /КТ/ и магнитен резонанс /МР/. В около 20% от случаите не се 

открива белодробна патология.  

Вторичният спонтанен пневмоторакс /ВСП/ се развива на фона на 

съществуваща белодробна патология – дифузен булозен емфизем или 

хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/. 

Рецидивният пневмоторакс е повторен епизод на спонтанен 

пневмоторакс. Особеностите в протичането и лечението на рецидивния 

пневмоторакс оправдават самостоятелното му разглеждане. 

Благодарение на торакоскопията се установи, че 80% от болните с т.нар. 

“идиопатичен пневмоторакс” имат патологични промени в белодробния 

паренхим. Това се потвърждава и от съвременната образна диагностика – 

спиралната КТ, магнитен резонанс /МР/ и позитронна емисионна томография 

/ПЕТ/.  
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Разработени са множество класификации на спонтанния пневмоторакс. 

За хирургическата работа са подходящи клинично ориентирани класификации, 

които освен че описват и групират морфологичните промени в белия дроб, 

подпомагат избора на лечебни средства за ликвидиране на възникнал 

пневмоторакс и за предотвратяване на рецидив. 

В нашата лечебна практика използвахме следните три класификации: 

1. A.Wakabayashi разделя булозните изменения в белия дроб на BLEBS 

и BULLA. Blebs са субплеврални въздушни кисти с размер до 1 см, които често 

се пропускат дори при торакоскопия. Булите са тапицирани от епителни клетки 

и се делят на три типа: 

ТИП І – екстрапулмонални тънкостенни кисти, свързани с бронхиалното 

дърво на тясна основа. Еднокамерни са и могат да достигнат много големи 

размери - 25-30 см.  

ТИП ІІ – Множествени, неголеми, разделени от септи интрапулмонални 

псевдокисти. Видима под плеврата е само част от стената им.  

ТИП ІІІ – Септирани големи були, разположени в един или повече 

лобове. Имат множество бронхиални комуникации.  

2. В класификацията на De Vrise и Wolfe белодробните изменения са 

групирани по два признака – вид на булите и състояние на подлежащия 

паренхим: 

І-ва група – единична голяма була при нормален подлежащ паренхим 

ІІ-ра група – множествени були при нормален подлежащ паренхим. 

ІІІ-та група – можествени були при дифузен емфизем. 

ІV-та група – множествени були при друго белодробно заболяване. 

При болните от І-ва и ІІ-ра група оперативното лечение дава  добри 

резултати. 

Пациентите от групи ІІІ и ІV са противопоказани за резекция на 

белодробен паренхим. 

3. Най-широко прилагаме торакоскопската класификация на 

Vanderschueren от 1981 г. Тя стандартизира показанията за различните 

хирургически процедури в зависимост от белодробната патология: 
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І–ви Стадий - липсват макроскопски данни за патологични изменения. 

Среща се при около 10% от болните 

ІІ–ри Стадий – наличие само на плевропулмонални сраствания. 

Наблюдава се при почти 15% от болните. 

ІІІ–ти Стадий – блебсове и були < от 2 см се откриват при около 45% от 

болните. 

ІV–ти Стадий – були с размер > 2 см имат приблизително 30% от 

болните. 

Абсолютният брой и процентното съотношение на нашите болни по 

четрите типа са представени в табл №5 и Графика №15. 

Хирургическа тактика препоръчвана според класификацията на 

Vanderschueren е следната: 

При І-ви Стадий – апикална плевродеза посредством частична 

плевректомия или инсуфлация на талк. 

При ІІ-ри Стадий – тотална плевролиза и апикална плевродеза 

посредством частична плевректомия или инсуфлация на талк. 

При ІІІ-ти и ІV-ти стадии - степлер-резекция или лигиране на булите и 

апикална плевродеза посредством плевректомия или инсуфлация на талк. 

 

Разпределение по Vanderschueren Брой 

Стадий   І 10 

Стадий   ІІ 17 

Стадий   ІІІ 45 

Стадий   ІV 24 

Общо 96 

 

Таблица №5: Разпределение на нашите болни по класификацията на 

Vanderschueren. 
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Графика №15: Процентно разпределение на нашите болни по 

класификацията на Vanderschueren 

 

6.2. Лечебни възможности 
Лечението на спонтанния пневмоторакс е обект на постоянен дебат. 

Физиологичната обосновка на лечението с покой е, че в колабиралия бял дроб 

се създават най-добри условия въздушната фистула, причинила 

пневмоторакса, зарастне сама. След това белият дроб се разгъва спонтанно. 

Процесът на самоизлекуване трае 2-4 седмици. Най-разпространената тактика 

на лечение при първи епизод на СП е плевралният дренаж. 

Продължителността на дрениране е от 48 часа до 2 седмици. При рецидивен 

СП лечебното поведение е по-агресивно, но няма единомислие за момента, 

вида и обема на хирургичната намеса. Вероятността за рецидив нараства 

скокообразно при всеки нов епизод на спонтанен пневмоторакс и достига 80% 

след третия. Честотата на рецидивите след торакотомия е под 5%, но 

следоперативната морбидност е твърде висока и това стеснява показанията 

за извършването й.  

Торакоскопските операции решително изместиха торакотомията при 

радикалното лечение на СП. Никоя от ендоскопските техники приложена 

самостоятелно не води до сигурен резултат. За най-ефикасна понастоящем се 
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смята комбинацията от степлер-резекция на булозно изменения белодробен 

паренхим и апикална плевректомия.  

 

6.3. Диагностично – лечебен алгоритъм 
 

6.3.1. Предоперативна подготовка 

Пациентите ни бяха предимно млади хора, в добра кондиция и без 

сериозни придружаващи заболявания. Неведнъж откривахме пневмоторакса с 

няколко дни закъснение, поради отсъствието на сериозни оплаквания. 

Предоперативната подготовка включваше рентгеново изследване на белите 

дробове, ЕКГ, хематологични и биохимични изследвания. Извършвахме 

рутинно консултация с анестезиолог-реаниматор, а при показания с кардиолог, 

пулмолог, ендокринолог, алерголог или друг специалист. Провеждахме 

назначената от консултантите периоперативна терапия. 

6.3.2. Лечебна тактика  

На лечение с покой или пункционна ексуфлация и активно наблюдение 

биха могли да останат само пациенти с минимален върхов пневмоторакс. На 

болни със субтотален първичен спонтанен пневмоторакс поставяхме 

плеврален дрен във 2-ро междуребрие, по средна клавикуларна линия. При 

тотален пневмоторакс поставяхме два тръбни дрена във второ междуребрие 

по средна клавикуларна линия и седмо междуребрие по задна аксиларнна 

линия. Дреновете включвахме на активна аспирация от 100 милибара. “Проба 

за херметичност” провеждахме след 48 часа, при липса на въздух по 

дренажите - извършвахме рентгенография на белия дроб два часа след 

защипване на дреновете. При данни за пневмоторакс включвахме отново 

активната аспирация за още 48 часа и повтаряхме пробата за херметичност. 

Пълният или частичен колапс на дроба след 96 часа смятахме за индикация за 

торакоскопска операция.   

При спонтанен пневмоторакс с давност над 72 часа винаги намирахме 

плеврален излив, който поради малкия си обем понякога оставаше неоткрит 

рентгенологично. През плевралния дрен аспирирахме от 50 до 200 мл бистър, 

сламено жълт екстравазат. При микробиологичното изследване на излива 
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често откривахме патогенна флора, въпреки липсата на клинични признаци 

за инфекция.  

При болни от II–ри стадии по Vanderschueren сме откривали хемоторакс в 

обем от 100 до 200 мл. В един случай хемотораксът бе 1000 мл и доминираше 

в клиничната картина. Източник на кървене бяха съдове от белодробния 

паренхим или гръдната стена, увредени при разкъсване на плеврални 

сраствания. Болни с пневмоторакс открит над 72 часа от възникването му или 

с хемопневмоторакс, според нас, са показани за торакоскопска интервенция по 

спешност.  

Болни, при които колапсът на белия дроб не е пълен вследствие на 

плеврални бридове / II-ри стадии по Vanderschueren/, според нас са показани 

за торакоскопска операция. 

Eдномоментен двустранен пневмоторакс сме срещали при трима болни. 

Колапсът на белите дробове и при двамата бе частичен. Такива болни са 

показани за торакоскопска операция по спешност. 

Най-широко поставяхме индикациите за торакоскопска интервенция при 

болни с рецидивен пневмоторакс. Смятаме, че пациенти с един рецидив на 

пневмоторакс от една и съща страна или предхождащ епизод 

контралатерално са показани за оперативно лечение, дори ако на КТ не се 

откриват булозни изменения, тъй като І-ви и ІІ-ри стадии по Vanderschueren 

няма характерен КТ образ. 

В Клиниката сме приели следните противопоказания и показания за 

извършване на торакоскопска интервенция по повод на спонтанен 

пневмоторакс: 

 

Относителни противопоказания 

• Рецидив на СП след открита оперативна интервенция 

• Малък пневмоторакс с данни за широки плеврални сраствания 

• Гнойни заболявания на кожата от засегнатата страна 

• Тежки придружаващи заболявания 
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Показания за торакоскопска оперативна интервенция 

• Рецидивен пневмоторакс 

• Напрегнат СП 

• При предхождащ контралатерален СП 

• ПСП без трайна аеростаза след 96 часа, при правилно поставени 

плеврални дренове 

• Спонтанен пневмоторакс при частични плеврални сраствания 

• Едновременен двустранен пневмоторакс 

• Резидуален пневмоторакс 

• ПСП диагностициран над 72 ч след възникването му 

• Спонтанен хемопневмоторакс 

• КТ данни за локализирани булозни изменения в белите дробове 

• Професия или местоживеене на болния правещи трудно спешното му 

лечение 

 
6.3.3. Собствен клиничен материал 

По повод на спонтанен пневмоторакс за периода август 1995 – септември 

2005 г в Клиниката са лекувани общо 229 болни. От тях 51 са били с първи 

рецидив, а тридесет и осем с втори рецидив. На торакоскопска интервенция 

подложихме 96 /42%/ болни, като извършихме общо 110 операции. 

Оперираните пациенти бяха 86 мъже и 10 жени на възраст от 16 до 62 г 

/средно 25 г/.  

Двадесет и трима болни /24%/ оперирахме при първи епизод на 

спонтанен пневмоторакс – двадесет и един поради неразгъване на белия дроб 

след 96 часа активна аспирация, при добре поставени плеврални дренове и 

трима поради неразпознаване на колапса над 72 часа. Двадесет и четири 

болни /25%/ оперирахме при първи рецидив на пневмоторакса и 27 /28%/ след 

втория рецидив. Хемопневмоторакс бе причина за торакоскопска операция при 

11 /10%/, като при 7 болни се касаеше за първи епизод на СП. При 

предхождащ контралатерален пневмоторакс оперирахме 9 /9%/ и за 
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двустранен пневмоторакс 3 /3%/ болни (Табл.№6 и Фиг№16). Осем болни 

/8%/ оперирахме двустранно като втората интервенция извършихме планово, 

след доказане на булозни промени в белите дробове с КТ. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИД Брой Процент 

Първичен спонтанен пневмоторакс 19 20% 

Рецидивен спонтанен пневмоторакс  54 55% 

Хидропневмоторакс 9 10% 

Двустранен пневмоторакс 3 4% 

Предхождащт контралатерален СП 11 11% 

Общо 96 100% 

 

Таблица №6: Разпределение според вида на спонтанния пневмоторакс 

 

Графика №16: Разпределение на спонтанния пневмоторакс по вид в проценти 

 

Вид на интервенцията Брой Процент 
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Плевролиза с плевректомия 6 5% 

Булектомия с плевротомия 17 16% 

Булектомия с плевректомия  41 38% 

Степлер-резекция с плевректомия 36 32% 

Само степлер-резекция 10 9 % 

Общо 110- 100% 

 

Табл.№7: Вид на оперативните интервенции 

 

При 6-ма болни извършихме плевролиза и плевректомия, вкл. на един 

болен с рецидив. Направихме общо 46 атипични резекции на белия дроб. В 36 

случая извършихме апикална плевректомия, вкл. при 4 боли с рецидив и един 

с персистираща въздушна фистула след торакоскопска операция. Петдесет и 

осем пъти извършихме булектомия с различни техники, допълнена от 

плевротомия или плевректомия при 50 болни (Табл.№7). Периодът на 

проследяване бе средно 18 месеца /от 5 до 48 месеца/ 

 
6.3.4. Оперативна тактика 

При торакоскопското лечение на СП си поставяхме три задачи: 

1. Да разгънем колабиралия бял дроб.  

2. Да ликвидираме причината за пневмоторакса.  

3. Да предотвратим рецидив. 

Оперативната ни тактика зависеше от интраоперативната находка и 

възможността за използване на ендостеплери. Съобразявахме оперативното 

си поведение с класификацията на Vanderschueren.  

При торакоскопска находка от І-ви стадий по Vanderschueren 

извършвахме само плевродеза. Срастване на плеврите постигахме като 

комбинирахме поне два от следните три начина: 

• Механичен – плевректомия. 

• Термичен – електроинцизия на плеврата. 

• Химичен – тетрациклин или талк.  
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Честотата на рецидивите, според O.J. Ramo е по-висока след 

плевректомия -9%, отколкото след инсуфлация на талк -2%. Въпреки това 

избягвахме използване на талк по съображения, които излагаме по-долу. 

Срастването на плеврите при лечението на СП трябва да бъде ограничено в 

купола на гръдния кош. Експерименти с маркирани тетрациклин и талк са 

показали, че независимо от начина на въвеждане или положението на болния, 

средствата за химическа плевродеза се разнасят равномерно в плевралната 

кухина и водят до дифузни адхезии. Това обезсмисля опитите за 

предизвикване на ограничена плевродеза с тях. Опасността от развитие на 

мезотелиом на плеврата отпадна, след въвеждане в употреба на безазбестов 

талк. Все пак талкът остава включен в адхезиите до края на живота на болните 

/предимно млади хора/, с непредвидими от това последици. При опити върху 

животни е установено, че талкът може да мигрира при възпалителни, 

травматични и малигнени увреждания на плеврата и да се отлага в мозъка, 

сърцето и бъбреците. Тази възможност не е доказана при човека, макар при 

аутопсии Campos M. да намирал кристали талк във всички органи на починали 

след талкаж. Описани са случаи на развитие на бъбречна недостатъчност 

след инсуфлиране на талк. Този феномен не е свързан с количеството, а с 

големината на частиците на използвания талк. Талкът може да предизвика 

токсичен пневмонит и респираторен дистрес синдром при възрастни и 

карциномно болни. Установено е високо съдържание на талк в 

бронхоалвеоларната течност на болни с пневмонит след талкиране на 

плевралната кухина. В нашата клиника имахме три случая на остър пневмонит 

след талкаж на плеврата при болни с малигнени заболявания. 

Постоперативните болки, фебрилитет и морбидност са почти еднакви при 

използване на талк и след плевректомия. Безспорно плевродезата с талк е 

технически по-лесно изпълнима и спестява доста време, но е свързана с 

повече опасности. Затова предизвиквахме плевродеза изключително с 

резекция на апикалната плевра.  

Не сме прилагали фибриново лепило за превродеза в нашата клиника.  
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При болни в ІІ-ри стадий по Vanderschueren прекъсвахме всички 

сраствания между белия дроб и гръдната стена. Това най-често бяха бридове 

и плоскостни адхезии на малка повърхност, които не позволяваха качествен 

оглед на белия дроб и поддържаха отворени бронхиалните фистули. 

Срастванията сепарират плевралната кухина и в следоперативния период не 

позволяват ефективното функциониране на дренажите и пълноценното 

разгъване на белия дроб. След плевролизата резецирахме частично 

париеталната плевра и разгъвахме белия дроб под визуален контрол. 

При болни в ІІІ-ти и ІV-ти стадии извършвахме степлер резекция или 

лигиране на булите, допълнени от апикална плевректомия. Бридове срастнали 

с була, смятаме за сигурен белег за мястото на въздушната фистула. 

При едновременен двустранен пневмоторакс предприемахме 

торакоскопска операция от страната с по-голям колапс и поставяхме тръбен 

дрен от другата. На втори етап извършвахме контралатералната операция.  

При постоперативен рецидив провеждахме торакоскопска ревизия. При 

невъзможност да херметизираме въздушната фистула торакоскопски 

извършвахме конверсия. 

 

 

 

6.3.5. Оперативна техника 

Поставяхме пациента в стандартно странично положение. На 

недренирани болни въвеждахме Abocath във 2-ро междуребрие, по средна 

клавикуларна линия, за да предотвратим развитие на напрегнат пневмоторакс 

по време на интубацията. Отстранявахме дрена след сепариране на 

вентилацията. В началото на операцията поставяхме венозно еднократна доза 

от полусинтетичен пеницилинов антибиотик и така в редица случаи 

изчерпвахме периоперативната антибактериалната терапия.  

При огледа на белия дроб търсехме адхезии и були. Плевролизата 

осъществявахме по остър начин. След това включвахме вентилацията на 

белия дроб и провеждахме “подводна проба” - изпълвахме частично 
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плевралната кухина с топъл физиологичен серум и последователно 

притискахме с екартьор участъци от пулмоналния паренхим под нивото на 

течността. Така откривахме местата на дезаерация. Без подводна проба 

съществува риск за пропускане на въздушна фистула.  

При пациенти в ІІІ-ти и ІV-ти стадии по Vanderschueren 

извършвахме степлер-резекция на булозно изменения белодробен паренхим 

или лигирахме булите с примки и клипси. Използвахме ендостеплери с 

дължина на патроните 35 и 45 мм и размер на скобите 3,5 мм. 

Техниката на степлер-резекция е добре 

известна(Фиг.№25;№26;№27). Позиционирахме портовете, спазвайки 

“Правилото на златния триъгълник”. Върхът на триъгълника бе над булата и 

там въвеждахме граспер, а степлера разполагахме най-ниско. 

 

 
Фиг.№23: Були в апекса на белия дроб /Тип ІІ по Wakabayashi/ 
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Фиг. №24: Инцизирана стена на гигантска була /Тип І по Wakabayashi/ 

в дъното на която се виждат “гредички” от белодробния паренхим 

Броят на използваните пълнители варираше от 3 до 6 в зависимост 

от размера на резекцията и вида на ушивателя. 

 

 
Фиг.№25: Була, срастнала към гръдната стена 
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Фиг.№26: Захващане на була с граспер 

 

Използването на ендостеплери скъсяваше същественно оперативното 

време и намаляваше до минимум вероятността от възникване на рецидив. 

 

 
Фиг.№27: Степлер резекция на була  
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Фиг.№28: Прошития краен участък на булата прерязвахме с ножица 

Були с голям размер захващахме с граспер и ги усуквахме докато се 

оформи “плитка”. Изтегляхме препарата през най-широката кожна инцизия 

извън гръдния кош. Прошивахме класически основата на булата и я 

резецирахме. (Фиг.№29 и 30) 

В отделни случай захващахме с плосък граспер паренхима в основата на 

булата и налагахме клипс под граспера. Резецирахме тъканта над клипсите и 

захващахме следващия паренхимен участък с граспер. Под граспера 

налагахме нов клипс и резецирахме тъканта над него. Така стъпка по стъпка се 

оформяше херметичен “шев от клипси” (Фиг.№33). На контролните 

рентгенографии на гръдния кош клипсите не променяха разположението си 

(Фиг.№41). 
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Фиг.№29: Оформяне на “плитка” и изтегляне на булата през гръдната 

стена 

 
 

Фиг.№30: Изтеглената навън була се прошива в основата и резецира. 

 

За лигиране с примки и клипси смятахме за подходящи були от Тип І по 

Wakabayashi. Основата на булите достигахме като мобилизирахме стените им, 

които често бяха срастнали рехаво към белодробния паренхим. 

Странгулирахме булата с примка или налагахме от срещуположни срани 2-3 

клипса в основата й. Резецирахме я частично, ако размерът и надхвърляше 4 
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см (Фиг.№31). За да не се изхлузи наложената примка, я фиксирахме към 

паренхима с помощта на клипс (Фиг.№32).  

Апикална плевректомия извършвахме след хидропрепаровка на 

париеталната плевра с физиологичен серум. Хидропрепарирането 

позволяваше почти безкръвно резециране на плеврата. Вместо предлаганите 

оригинални дълги ендоскопски игли, ние използвахме собствена конструкция 
за хидропрепаровка, състояща се от спринцовка, тръбичка от система и 

инжекционна игла (Фиг.№34).  

 
Фиг.№31: Лигиране  на була с примка 

 

 
Фиг.№32:  Осигуряване на лигатурата срещу изхлузване с клипс 
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Фиг.№33: Клипсиране на малка була 

 

 
 

Фиг №34: Система за хидропрераровка на операционната маса 

 

В гръдния кош въвеждахме иглата и тръбичката. Захващахме иглата с 

препаратор или граспер (Фиг.№35). Пробождахме париеталната плевра на 

различни места и инфилтрирахме физиологичен серум под налягане 

(Фиг.№36). Отлепената плевра инцизирахме с ножица и с широплощен граспер 

я отделяхме от fascia endothoracica, като я навивахме около инструмента 

(Фиг.№37 и 38). Границите на резекция на плеврата бяха: отпред на 1 см 
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латерално от a. et v. thoracica interna, отзад на 1 см латерално от truncus 

sympathicus и каудално до 4-то ребро (Фиг.№39). Внимавахме да не повредим 

с теглене или коагулация ganglion stellatum, за да не се развитие синдром на 

Клод-Бернард-Хорнер. 

 

 
Фиг.№35: Подвеждане на иглата към париеталната плевра с граспер 

 

През първите години от въвеждането на торакоскопската хирургия 

извършвахме електроаблация на всички видими були и частична париетална 

плевротомия по дължината на 2-ро, 3-то,4-то и 5-то ребро, по метода описан 

от д-р Г. Калайджиев в дисертационния му труд. Този начин на лечение на 

спонтанния пневмоторакс бе свързан с по-висок процент на рецидиви.  
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Фиг.№36: Хидропрепариране на плеврата 

 

 
Фиг.№37: Инцизиране на плеврата 
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Фиг.№38: Плеврата се отделя и навива на инструмент 

 

 
Фиг.№39: Зона на апикална плевректомия 

 

Оперативната интервенция завършвахме с “подводна проба” за 

аеростаза, проверка за хемостаза и разгъване на белия дроб под визуален 

контрол. През торакопортно отверстие поставяхме един широк плеврален 

дрен. 

6.3.6. Следоперативен период 

В следоперативния период от голямо значение са доброто обезболяване 

и ранното раздвижване. Това са решаващите фактори в борбата с 

белодробната ателектаза, възпалителните и тромбоемболични усложнения. 
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Използването на парентерални аналгетици даваше по-добри резултати 

отколкото пероралното им приемане. Раздвижването на болния още в деня на 

операцията правеше излишно прилагането на антиагреганти и бронхолитици. 

Рутинно прилагахме антибиотици при пациенти с давност на пневмоторакса 

над 48 часа и особено при наличие на плеврален излив или хемоторакс.  

Плевралния дрен включвахме на активна аспирация 100 mBarr. 

Отстранявахме дрена след проба за херметичност 48-72 часа след 

операцията и при екстравазация под 50 мл на денонощие.  

 

6.3.7. Резултати 

Средната продължителност на торакоскопската степлер-резекция с 

апикална плевректомия през последните 2 години бе 54,1 /+ - 14,5 минути 

/(Фиг.№17). Най-много време отнема резекцията на париеталната плевра. По-

продължителни – 68,2 мин. /+- 15,5 мин./ са операциите, при които булите се 

лигират или клипсират. Оперативното ни време е сравнимо с данните, 

съобщени в литературата (Граф.№18). 

Графика №17: Времетраене на оперативна интервенция при спонтанен 

пневмоторакс 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПНЕВМОТОРАКС

180

105
86

54

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1997г 2000г 2002г 2004г

М
И

Н
УТ

И



 103 

 
Графика №18: Оперативно време според литературни данни 

Тенденцията към скъсяване на оперативното време е 

правопропорционална на нарастването на личния опит на хирурга и 

операционния екип.  

Само един болен бе лекуван следоперативно в реанимационна клиника. 

Интраоперативно при този пациент възникна резистентна на лечение 

политопна камерна тахикардия и това наложи продължителното му 

мониториране.  

При липса на аеростаза над 72 часа говорим за персистираща въздушна 

фистула. Наблюдавахме я при 11 болни /10%/. Ако с ушивателя не се захване 

здрав белодробен паренхим може да се развие инсуфициенция на шева при 

разгъването на белия дроб. 
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Фиг № 40  : Състояние след резекция на десния белодробен връх 

Въздушната фистула може да се дължи на пропусната по време на 

операцията була. Торакоскопът с права оптика не позволява безупречен оглед 

на белодробния връх. С коса /30 градусова оптика/ разполагаме от една 

година. По литературатурни данни честотата на въздушните фистули след 

торакоскопска резекция е от 3% до 8%.. По-високият процент при нас се дължи 

на невъзможността редовно да използваме ендостеплери (Граф.№19).  
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Графика №19: Персистиращи въздушни фистули и рецидиви на 

спонтанен пневмоторакс след оперативно лечение 

 

В случаите с въздушна фистула изчаквахме до 10 дни. При всички болни 

с липсваща след 96 часа аеростаза аплицирахме разтвор на Tetracyclin през 

дрена. Въздушната фистула се затвори при 9 болни. Поради липса на 

аеростаза над 10 дни реоперирахме торакоскопски един болен. Прекъснахме 

всички образували се сраствания и с “подводна проба” открихме бронхиалната 

фистула в пропусната при първата операция була. Извършихме степлер 

резекция на булата, независимо от данните за развиващ се възпалителен 

процес.  

Средният престой на плевралния дрен при нашите болни бе 3,5 дни /от 2 

до 10 дни/. Този резултат съвпада с данните съобщавани в литературата. 

След степлер-резекция аеростазата е пълна и свалянето на дреновете 

зависеше само от количеството на секреция от плевректомираната зона. При 

използване на клипси или примки за лигиране на булите оставяхме дреновете 

за 4-5 дни. След торакотомия по повод на спонтанен пневмоторакс средният 

престой на плевралните дренове при нашите болни бе 5,6 дни (Графика №20). 

 
Графика №20: Продължителност на плеврално дрениране. 
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Ранен рецидив получихме при 2 болни в рамките на първия 

следоперативен месец. Двата случая имаха различна генеза. 

 

 
 

Фиг № 41 : Състояние след двустранно клипсиране на були и “шев от 

клипси” в десния белодробен връх 

 

На първия болен бяхме извършили на два етапа двустранна 

торакоскопска електроаблация на емфизематозни були и париетална 

плевротомия. При него възникна едновременен двустранен пневмоторакс 43 

дни след първата и 7 дни след втората операция. Торакотомирахме по 

спешност понеже десностранния пневмоторакс се разви като напрегнат и не 

успяхме да го овладеем с наложените гръдни дренове. Направихме 

последователно предни торакотомии в дясно и в ляво на един етап. 

Установихме, че неефективността на плевралните дренове е следствие на 

запушването им от разкъсани стени на були. Намерихме въздушни фистули 

под коагулираните були и пълно регенериране на париеталната плевра, без 

никакви плеврални сраствания. Извършихме атипична резекция на булозно 

изменените участъци и плевректомия с добър и траен резултат. 
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При втория болен бяхме лигирали широкоплощна була. 

Следоперативно отслояването на висцералната плевра бе продължило и се 

бяха оформили нови въздушни фистули. Реоперацията започнахме 

торакоскопски. След откриване на причината за рецидива направихме 

торакотомия, булорафия и частична резекция на плеврата. 

При един болен се разви синдром на Клод-Бернард-Хорнер. Причина за 

това бе травмиране на ganglion stellatum при извършване на апикалната 

плевректомия. Консултирахме болния с невролог и започнахме назначеното 

лечение. Симптоматиката отзвуча след две седмици. 

Късен рецидив - 3 до 48 месеца след операцията, наблюдавахме при 5-

ма /4,6%/ болни, което съвпада с данните изнесени в литературата. Двама от 

тях го развиха през първите 12 месеца, а други двама до 24 месеца след 

операцията. Една болна получи 3 рецидива в рамките на 6 месеца, 4 години 

след първата операция. И в петте случая при първата операция не бе 

извършена степлер-резекция, като на трима болни бе направена 

електроаблация на булите и париетална плевротомия, а при двама булите 

бяха лигирани с примки и бе резецирана частично париеталната плевра. 

Петимата болни реоперирахме торакоскопски. При реинтервенциите при 4-ма 

пациенти открихме були в белодробния връх и липсваха адхезии в 

плевралната кухина. Резецирахме със степлер булозните паренхимни 

участъци и направихме апикална плевректомия. При петият болен намерихме 

няколко дебели плеврални брида без паренхимна патология, подходяща за 

резекция. Извършихме пълна плевролиза, клипсирахме основите на 

бридовете към белодробния паренхим и резецирахме париеталната плевра. 

Постигнахме трайно разгъване на белия дроб и при петимата пациенти. 

Общо ранните и късни рецидиви след торакоскопско лечение на 

спонтанен пневмоторакс при нас са 7 /6,7%/, с което се доближаваме до 

данните съобщени от други автори (Граф.№19). 

По литературни данни честотата на рецидивите на спонтанен 

пневмоторакс след открита и торакоскопска  операция е по-висока при болни, 

на които не е извършена апикална плевректомия. Ние извършихме 
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торакоскопска степлер резекция без плевректомия на 10 /9%/ болни и не 

сме имали случай на рецидив. През периода 1991-2001 г в клиниката бяха 

направени 42 торакотомии по повод на спонтанен пневмоторакс. Извършвахме 

булорафия или атипична резекция на белодробния връх без апикална 

плевректомия. Следоперативен рецидив развиха 2 болни /4,7%/. По-ниският 

процент на рецидиви след торакотомия се обяснява със значителното 

отлагане на фибрин вследствие на съществената оперативна травма и по-

обилната кръвозагуба. 

Ателектаза на сегмент на оперирания бял дроб с последващо оформяне 

на пневмонично огнище развиха четирима болни. Един от тях бе със степлер-

резекция и ателектазата обхвана широко паренхима около резекционната 

линия. На останалите болни бе извършено лигиране на булите и 

пневмоничния инфилтрат обхващаше част от горния лоб на белия дроб. 

Проведохме комплексно лечение на възпалителното усложнение с добър 

резултат при всички болни. 

Следоперативна болка в гърдите и гърба, налагаща медикаментозно 

лечение над шест месеца, имаха петима болни. Причина за нея бяха травмата 

на междуребрените структури от движенията на торакопортите и париеталната 

плевректомия. При трима бяхме използвали ушивател от по-старото 

поколение, с диаметър 18 мм, който силно травмира тъканите в 

междуребрията. 

 

Усложнения след ТС-операции Брой Процент 

Въздушна фистула 11 10% 

Ранен рецидив 2 1,8/% 

Късен рецидив 5 4,6% 

Пневмония 4 3,7% 

С-м на Claud-Bernard - Horner 1 0,9% 

 

Табл. №8: Брой и процент на усложнения след ТСХ. 
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Графика №21:  Продължителност на следоперативния стационарен 

престой. 

 

 

Графика №22: Рецидиви на СП след торакотомия и торакоскопия 
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Графика.№:23: Движение на броя на торакоскопските операции за 10 

годишен период /1996г-2005г/ 

 

 

Графика.№ 24: Движение на броя на усложненията след торакоскопска 

операция при спонтанен пневмоторакс за 10 годишен период /1996г-2005г/. 

 

Не сме имали случай на следоперативно кървене или емпием. Средната 

продължителност на хоспитализация за нашата серия болни е 5,1 дена / от 2 

до 21 дни/ (Граф.№21).  

6.3.8. Анализ на резултатите от оперативното лечение на спонтанния 

пневмоторакс, извършено торакоскопски и през торакотомия 

Извършихме ретроспективен анализ на резултатите постигнати при 

торакоскопска и открита операция при спонтанен пневмоторакс като 
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сравнихме по десет критерия две групи болни оперирани в нашата клиника / 

110 торакоскопски интервенции и 42 операции през предно-странична 

торакотомия/. 

Методът за извършване на изследването и начинът на анализиране на 

резултатите е обяснен в точка “Методология на извършените изчисления”. 

 

За сравнение използвахме десет критерия:  

1. Рецидив на заболяването 

2. Оформяне на въздушна фистула  

3. Развитие на пневмония  

4. Поява на тромбофлебит 

5. Супурация на оперативната рана 

6. Развитие на постоперативен хемоторакс  

7. Продължителност на следоперативно дрениране 

8. Следоперативен болничен престой 

9. Времетраене на оперативната интервенция 

10. Необходимост от антибиотично лечение.  

 

Сравнявахме критериите както директно, така и в процентно изражение. 

Таблица № 9: Сумарни резултати от наблюденията - Торакоскопски 
операции срещу Торакотомии по повод на спонтанен пневмоторакс 

Nr 
Тип 

Критерий Критерий Размерности 
Торакоскопски 

операции 

Торакотомии 
по повод на 
спонтанен 

пневмоторакс 
  брой операции  110 42 
1 D Рецидив брой 7 2 
2 D Въздушна фистула брой 11 2 
3 I Пневмония брой 4 3 
4 I Тромбофлебит брой 0 1 
5 D Супурации брой 0 3 
6 D Постоперативен хемоторакс брой 0 2 
7 P Плеврален дренаж дни 3.5 5.6 
8 P Стационарен престой дни 5.1 7.1 
9 D Времетраене минути 54.1 83.1 

10 P Антибиотично лечение дози 
Еднократна 
доза Рутинно 
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Таблица 10: Процентни стойности (усреднени резултати за 100) 

Nr 
Тип 

Критерий Критерий Размерности 
Торакоскопски 

операции 

Торакотомии 
по повод на 
спонтанен 

пневмоторакс 
  брой операции  110 42 
1 D Рецидив % 6.36 4.76 
2 D Въздушна фистула % 10.00 4.76 
3 I Пневмония % 3.64 7.14 
4 I Тромбофлебит % 0.00 2.38 
5 D Супурации % 0.00 7.14 
6 D Постоперативен хемоторакс % 0.00 4.76 
7 P Плеврален дренаж дни 3.5 5.6 
8 P Стационарен престой дни 5.1 7.1 
9 D Времетраене минути 54.1 83.1 

10 P Антибиотично лечение дози 
Еднократна 
доза Рутинно 

 
 
 

 

Графика № 25: Директно сравнение на резултатите от торакоскопска /Series 1/ 

и открита операция /Series 2/ по първите 9 критерия 
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Графика № 26: Процентно представяне на първите седем критерия за 

торакоскопската операция 
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Графика № 27:  Процентно представяне на първите седем критерия за открита 

операция 
 

 Резултатите от изчисленията, извършени с помощта на теста на 

Уилкоксън за всеки един от описаните по-горе критерии за класификация на 

експерименталните данни показват, че с вероятност 0.95 (ниво на доверие 
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95%) можем да твърдим, че торакоскопската интервенция превъзхожда по 

осем критерия откритата торакална операция. При критериите: 

 1.Рецидив на заболяването  

 2. Оформяне на въздушна фистула, 

резултатите получени с откритите оперативни интервенции са по-добри.  

Сравнихме допълнително по четири основни показателя три различни 

техники на торакотомия използвани за лечението на спонтанния пневмоторакс 

с торакоскопската интервенция.  

Използвахме следните критерии: 

1. Травматичност на достъпа 

2. Опасности свързани с достъпа 

3. Размер на оперативния белег 

4. Сила на постоперативната болка 

 
Изложените в Табл № 11 критерии демонстрират предимствата на 

торакоскопската техника пред всички техники на открит достъп в гръдния кош. 

 Сравнението на всички изброени по-горе критерии ни дава основание да 

твърдим че торакоскопската оперативна техника превъзхожда по резултати 

откритата операция при лечението на спонтанния пневмоторакс. 
Оперативен достъп Травматичност Опасности Белег Болка 

Предна 
торакотомия 

Прерязване на m.m. 
pectoralis major, minor et 
intercostalis на голямо 
протежение. Фрактура 
на ребра. 

Следоперативно  
кървене от 
вътрешните 
торакални и 
междуребрени съдове 

Голям, 
видим 

Силна,про-
дължителна 

Задна торакотомия Прерязване на m.m. 
latissimus dorsi, serratus 
et intercostalis на голямо 
протежение. Фрактура 
на ребра. 

Следоперативно 
кървене от големи 
съдове на мускулите 
и междуребрието.  

Голям, 
видим 

Силна, про-
дължи-телна 

Аксиларна 
торакотомия 

Прерязване на 
m.intercostalis.Силен 
натиск от екартьора 
върху меките тъкани и 
периоста 

Следоперативно 
кървене от 
междуребрени 
съдове. 

неголям, 
скрит в 
аксилата 

Умерена,про
дължителна 

Торакоскопска 
интервенция 

Минимално 
разслояване на 
влакната на 
m.intercostalis 

 
 

няма 

Минима
лни 
белези 

Слаба, 
бързо 
отзвучаваща 

 
Табл.№ 11:..Сравнение по четири показателя на три техники за торакотомия с 

торакоскопския достъп. 
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7. Бенигнени тумори и кисти на белия дроб, медиастинума и гръдната 

стена. 

 
Сигурното диагностициране на туморите на гръдната стена, 

медиастиналните и бронхогенни кисти изисква хистологичното им изследване. 

Изясняването на вида на лезията определя по-нататъшното лечебно 

поведение. Метод на избор в тези случаи, според нас, е торакоскопската 

резекция на лезията.  

В нашата клиника възприехме обобщените от Soliani L. показания и 

противопоказания за торакоскопска резекция на патологични огнища в гръдния 

кош: 

 

 

Показания: 

1. Биопсия от синхронни огнища в гръдната стена, белия дроб и 

медиастинума  

2. Диагностициране на дифузни белодробни или медиастинални 

патологични процеси 

3. Малки, периферни лезии на белия дроб, които могат да се ексцизират 

изцяло за диагноза  

4. Радикално отстраняване на инкапсулирани формации на белия дроб, 

гръдната стена, медиастинума и езофага 

5. . Диагностика и лечение перикардни кисти 

 

 

 

 

Противопоказания: 

1. Инфекциозни процеси по кожата на гръдната стена 

2. Нарушения на хемостазата 

3. Плеврални сраствания, непозволяващи свободна работа 
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4. Обилно кръвоснабдени патологични огнища 

5. Патологични огнища в хилуса на белия дроб с неясни граници към 

жизненоважни структури 

6. Централно разположени формации 

7. Лезии, чието ексцизиране може да разхерметизира белия дроб 

 

Оперирахме торакоскопски общо 9 болни с доброкачествени тумори на 

гръдната стена и белия дроб и медиастинални кисти / Табл №12/: 

 

Нозологични единици Брой 

Неврином 3 

Тумори на гръдна стена 2 

Медиастинална киста 1 

Дивертикул на перикарда 1 

Хамартом на бял дроб 2 

Общо 9 

 

Таблица №12: Разпределение на болните с доброкачествени тумори и кисти 

 

Оперирахме торакоскопски двама болни с невриноми на truncus 

sympathicus и един с неврином на междуребрен нерв. Невриномите на truncus 

sympathicus бяха локализирани в каудалната му част. Единия бе с размери – 

3х4 см, а другия 15х10 см. Невриномът на ІV-ти междуребрен нерв в ляво бе с 

размер 4х2 см. Резецирахме невриномите заедно с участъка на нерва, от 

който произхождаха (Фиг.№42,№43,№44,№45). 
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Фиг.№42: Неврином на междуребрен нерв  

 

Резецирахме торакоскопски два фиброзни тумора изхождащи от 

тъканите на междуребрията в дясна гръдна половина при двама донаборници. 

Туморите бяха открити случайно при рентгенови прегледи по време на 

наборни комисии. Разположени бяха субплеврално. В двата случая 

хистологичното изследване показа, че се касае за бенигнен процес 

(Фиг.№46,№47). 

 

 
 

Фиг. №43: Етап от резекцията на невринома 

 



 118 
 

 

 
 

Фиг. №44: Етап от резекцията на невринома 

 

 

 

 
 

Фиг.№45: Коагулиране на хранещите съдове  
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Фиг.№46:  Фиброзен тумор на гръдна стена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№47: Резекция на фиброзен тумор на гръдна стена 

 

7.1. Оперативна техника 

Оперирахме болния в странично положение. Инспектирахме 

плевралната кухина през порт поставен на удобно място в съответствие с 

данните от образната диагностика. Туморите на гръдната стена лежаха в 

междуребрията или в костовертебралната област.  
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Разположението им, конвекситета на гръдната стена и нейната 

ригидност правят изключително важна задачата за подходящото пласиране на 

торакопортите. Не само мястото, но и ъгъла на въвеждане в гръдната клетка 

са от решаващо значение за сигурната и качествена хирургическа работа. 

Възможностите за странично изместване на торакопорта са нищожни, а 

преместването му на ново място увеличава оперативната травма. Поставения 

в неудобна позиция торакопорт пречи на работата и принуждава оператора да 

използва повече сила. Създават се предпоставки за интраоперативни 

усложнения, по-изразена следоперативна болка, по-бързо износване и дори 

счупване на инструментите. За избор на най-подходящо място прилагахме 

техника, която нарекохме “Пункционно позициониране”. Тя се състои във 

следното: С торакоскопа просветлявахме отвътре междуребрените 

пространства и на подходящо място въвеждахме дълга пункционна игла. 

Преценявахме нейното разположение спрямо тумора и ако то не ни 

удовлетворяваше, изваждахме иглата и пунктирахме на друго място. В 

избраната позиция правехме кожната инцизия за торакопорт. 

Туморите на гръдната стена, които оперирахме бяха инкапсулирани и 

добре отграничени от околните тъкани. Инцизирахме и отделяхме 

париеталната плевра над тумора. С граспер или тупфер екартирахме тумора 

така, че постоянно да виждаме основата му, а резекцията извършвахме с 

ножица. Особено внимание отделяхме на работата около съдовите и нервните 

сплитове. Неврогенните тумори са добре васкуларизирани и проникват 

дълбоко в костовертебралната зона и междуребреното пространство. 

При разкъсване на паравертебрални венозни сплитове и междуребрени 

съдове може да възникне обилно кървене. Затова отпрепарирахме туморите 

стъпка по стъпка и преди прерязване коагулирахме или клипсирахме тъканите. 

Възникнало обилно кървене електрокоагулирахме с широкоплощен 

инструмент или през навлажнен тупфер. Ако кървенето продължеше 

тампонирахме ложето на тумора с гореща марля, а в края на операцията 

поставяхме хемостатична гъбка. 
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Резецираният тумор опаковхаме в стерилен презерватив или 

хирургическа ръкавица и изваждахме през разширен за целта разрез от 

торакопорт. Операцията завършвахме с плеврален дренаж. 

Средното оперативно време беше 85 мин. (+/- 17). Адхезиите и 

интраоперативните усложнения - обилно кървене или значително разкъсване 

на белия дроб могат да станат показания за конверсия. Не сме имали такива 

усложнения. 

Миниторакотомия извършихме при една болна поради много големия 

размер на тумора. Инкапсулираният неврином с размери 15х10 см имаше 

широко, много добре кръвоснабдено, късо “краче”. Отделянето на тумора 

започнахме торакоскопски. Достъпът до основата му се оказа много труден, а 

изваждането му от гръдния кош не можеше да стане през инцизията на 

торакопорт. Затова извършихме торакотомия с дължина 7 см, през която 

обработихме тумора с класически инструменти контролирайки действията си 

на монитора.  

Торакоскопски оперативни интервенции са показани при медиастинални 
и бронхогенни кисти. Тази патология е рядка. Отделна голяма тема, която тук 

не засягаме е хиперплазията на тимуса при myasthenia gravis.  

Оперирахме торакоскопски една болна с медиастинална киста. 

Пациентката постъпи в клиниката с оплаквания от постепенно развил се задух 

и “плискане” в дясната гръдна половина. Направената рентгенография на бял 

дроб бе разчетена като напрегнат хидро-пневмоторакс в дясно и пациентката 

бе торакоскопирана по спешност.  
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Фиг.№48:  Медиастинална киста 

 

Открихме киста с размери 20х15 см (Фиг.№48). Кистата бе срастнала 

с медиастинума и белия дроб и съдържаше около 200 мл жълтеникава, 

желевидна течност. Аспирирахме течността и изпратихме материал за 

микробиологично изследване. Мобилизирахме по остър и тъп начин кистата и 

я резецирахме. Оставихме част от стената и, която лежеше върху v. cava 

superior (Фиг.№49,№50,№51). Хистологичният резултат показа, че се касае за 

медиастинална киста. 
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Фиг.№49: Кистата е инцизирана  и усукана 

 

 
 

Фиг.№50: Резекцията на част от стената на кистата 

 

 
 

Фиг.№51: Заключителен етап от резекцията на кистата 

 

Извършихме две торакоскопски степлер-резекции на периферно 

разположени хамартоми с големина от 2 см и 3.5 см, при стриктно спазване на 

правилата на абластика. Касаеше се за двама мъже на възраст 39 г. и 51 

г.,при които на рентгенография за диспансерен преглед бяха открити 

периферни овални сенки на десния бял дроб. 
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Туморите лежаха непосредствено субплеврално, което значително 

улесни степлер-резекцията. Операциите завършихме без дрениране на 

плевралната кухина. 

Перикарден дивертикул с размер 4х3 см, в десния 

кардиодиафрагмален ъгъл резецирахме торакоскопски при жена на 34 г. 

Операцията започна като диагностична поради съмнение за посттравматична 

диафрагмална херния. 

 

 
 

Фиг.№52: Захващане на перикарден дивертикул с граспер 
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Фиг.№53: Перикардиотомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фиг.№54: Резекция на перикардния дивертикул 
 

Открихме перикарден дивертикул рехаво срастнал към съседните 

тъкани, комунициращ със сърдечната торбичка през широка 2 см “шийка”. 

Мобилизацията извършихме по тъп начин. Обикновенните ендоушиватели не 

могат да се позиционират добре в шийката на дивертикула. За целта е 

необходим степлер с променящ се ъгъл на главата. Не разполагахме с такъв и 

резецирахме стената на дивертикула като оставихме перикарден прозорец 

към плевралната кухина (Фиг.№52,№53,№54). Операцията завършихме без 

дрениране на плевралната кухина. 
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8. И З В О Д И 

 
1. Нарастват абсолютният брой и относителният дял на торакоскопските 

интервенции в общия брой гръдни операции. 

2. Оперативното време се скъсява и усложненията при торакоскопските 

операции намаляват с нарастването на опита на хирурга и сработването 

на операционния екип. 

3. Торакоскопската симпатектомия е средство на избор при лечението на 

палмарната, аксиларна и фациална хиперхидроза. 

4. Торакоскопската симпатектомия има място в лечебния комплекс на 

функционалните и облитериращи заболявания на периферните съдове 

на ръцете и превъзхожда по резултати откритата торакална 

симпатектомия. 

5. Торакоскопската интервенция е показана при случаи на първи епизод на 

спонтанен пневмоторакс неподдаващ се на лечение с торакален дренаж. 

6. Торакоскопската хирургия е най-подходящият метод за лечение на 

рецидивния спонтанен пневмоторакс и превъзхожда по резултати 

откритата оперативна интервенция. 

7. Торакоскопската хирургия превъзхожда по диагностични възможности 

другите инвазивни техники и е подходяща за резекция на бенигнени 

тумори на гръдна стена, медиастинум и бял дроб. 
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9. П Р И Н О С И 

 

1. Изучавайки резултатите от новите изследвания на анатомичния строеж 

на Truncus sympathicus, разработихме своя техника за извършване на 

торакоскопска симпатектомия. Някои елементи от нея като т.нар. 

“тунелиране на симпатикуса” при изтеглянето му изпод вената на 

Kuntz и Н-образно надрязване на периоста на ребрата не сме срещали 

описани в литературата.  

2. Въведохме т.нар. “заключителен аспирационен дрен” с който 

предотвратихме опасността от появата на следоперативен пневмоторакс 

и подкожен емфизем. 

3. За по-лесното и безкръвно отслояване на париеталната плевра 

създадохме “комплект за хидропрепаровка”. 

4. Разработихме методика позволяваща точното и удобно позициониране 

на инструментите като използвахме трансилюминация на гръдната стена 

и дълга игла за избор на мястото и наклона на въвеждане на 

торакопортите. Нарекохме методиката “пункционно позициониране”. 
5. Предлагаме алгоритъм на поведение при възникване на остро 

интраоперативно кървене, с който постигнахме сигурното му 

торакоскопско овладяване, без да се налага конверсия. 

6. Предлагаме наш алгоритъм на поведение при лечението на 
спонтанния пневмоторакс. 

7. За профилактика на рагадите на кожата на дланите, развиваща се в 

при някои болни след торакална симпатектомия, въведохме рутинното 

използване на хидратиращ крем и глицеринов сапун в следоперативния 

период. 
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