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Съкращения 

 

ХЦ – хипертрофичен цикатрикс 

КС – кортикостероиди 

БТА – ботулинов токсин А 

СКАТ – свободна кожна автотрансплантация 

ПНЛ – несвободна кожна пластика  

РКТ – разцепен кожен трансплантат  

ПКТ – пълнослоен кожен трансплантат 

TAC – triamcinolone acetonide 

5-FU – 5-fluorouracil 

NPT – Negative Pressure Therapy 

DS – Dermal Substitutes  

ADM – acellular allogenic dermal matrix  

ALT – anterolateral thigh flap 

CTA – Composite tissue allotransplantation 

ТМR – таргетен мускулен трансфер 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Пластичната хирургия е имала достойно място в медицината още преди 

Христа. Изгарянията и лечението им са неизменна част от пластичната 

хирургия. 

 

Фиг. № 1 

Въпреки богатият опит на хирурзите работещи в съответните клиники, 

модерните технологии и използването на т. нар. „scar-less“- хирургични 

техники, изгарянията често водят до деформации, чието лечение е 

предизвикателство за всеки хирург.  Последствията от изгаряния могат да 

доведат не само до естетични деформации, но и до чисто функционални 

нарушения, които рязко влошават качеството на живот. В днешно време се 

промениха както методите на лечение на острата фаза на изгарянията, така 

и времето и подхода за започване на терапия на последствията. По тази 

тема липсват задълбочени и обективни проучвания през последното 

десетилетие, които да отговарят на Световните стандарти за лечение на 

хипертрофични цикатрикси и келоиди. 

С оглед нуждите на клиничната практика и необходимостта за по-широко 

изучаване на възможностите за лечение на последствията от изгаряния 

представлява интерес теоретично-клиничното съчетаване на натрупания 

хирургичен опит в областта на лечението на последствията от изгаряния. 

Ето защо ние смятаме за особено важно създаването на алгоритъм за 

лечението на хипертрофичните цикатрикси и келоиди. 

 

Изхождайки от тази необходимост при лечението на последствията от 

изгаряния ние си поставихме за 
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2. ЦЕЛ  

на базата на натрупания клиничен опит в Клиниката то Пластично-

възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Св. Георги” и 

получените данни от литературния обзор е да изградим научно обоснована 

и стройна система на хирургическо поведение при пациенти с последствия 

от изгаряния и да предложим алгоритъм на поведение. 

 

За постигането на тази цел си поставихме следните 

ЗАДАЧИ 

1. Да направим ретроспективен и проспективен анализ на пациентите с 

последствия от изгаряния.  

2. Да установим корелацията между давността и тежестта на травмата и 

получените функционални и естетични отклонения. 

3. Да групираме и анализираме пациентите според възрастта, пола, 

етиологията, вида и локализацията на увредата, броя и вида на 

извършените операции и продължителността на пролежаването. 

4. Да определим връзката между вида на изгарянето и последствията, 

които причинява. 

5. Да направим сравнителна хистологична характеристика на 

последствията от изгаряния. 

6. Въз основа на натрупания опит и направените клинико-

морфологични изследвания да систематизираме методите за лечение 

на последствията от изгаряния. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

3.1. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ 

Обект на изследването са пациентите с последствия от изгаряния, лекувани 

в клиниката по Пластично-възстановителна и естетична хирургия към 

УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив за периода от 2007 – 2015 г. Общо са 

разгледани 431 случая като 99 от пациентите са оперирани и регистрирани 

повече от един път. Оценени са последствията от изгаряне по демографски 

признак (възраст, пол), по механизма на увреждане (етиологията), 

локализация и приложените оперативни техники. Особено внимание е 

обърнато на получените контрактури и синдактилии. Анализирани бяха 

127 пациента с контрактури и 30 със синдактилии.  

Всички пациенти бяха регистрирани в създаден от нас протокол за оценка 

на деформациите след изгаряне чрез който определяме вида на 

деформацията и подходящото оперативно лечение (Приложение №2). В 

него бяха включени критерии според данните на пациентите, измервания 

на белега и субективната оценка. Те обхващат качествени и количествени 

показатели като пол, възраст, етиология, локализация, давност, вид на 

увредата, брой и вид на оперативната техника, субективни оплаквания, 

отстояние от околната здрава кожа, цвят и големина на деформацията. 

Регистрирали сме настъпилите усложнения и получените резултати.  

Като критерии за оценка на резултатите сме приели: 

- лоши – всички случаи с настъпили усложнения, естетични 

деформации с минимален ефект след извършената операция, 

възстановяване на обемна движение под 50%.  

- добри – пациенти с налични субективни оплаквания в областта на 

деформацията, задоволителен естетичен резултат, пациенти с 

обширни последствия от изгаряния с остатъчни деформации след 

операция, персистиращи субективни оплаквания или промяна на 

цвета, отстраняване на функционални, но не и на естетични 

деформации, частична епидермолиза, частично възстановяване на 

обема на движение. 
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- Много добри – всички пациенти с добри резултати при корекция на 

функционални и естетични деформации, лична удовлетвореност на 

пациента, отстраняване на началните субективни и обективни 

характеристики на белега, възстановяване на обемна движение над 

90%.  

 

Всички пациенти бяха хоспитализирани и им бяха проведени основни 

хематологични изследвания. На част от тях е взет материал за 

хистологично изследване. 

Субективно сме определяли цвета и зависимостта от околната кожа на 

наличната деформация.  

Локализациите сме разгледали в различните анатомични области. При 

всяка поредна операция на един пациент сме разглеждали съответната 

локализация, която ще се оперира. Аксилата сме разгледали като отделна 

локализация поради особеностите на оперативния подход и честотата на 

образуване на посткомбусционни деформации. 

Повечето болни са оперирани по 2 или 3 пъти. Единични са случаите 

оперирани над 5 пъти.  

Използваните от нас оперативни техники са ексцизия и директно 

затваряне, свободна и несвободна кожна пластика, експандер техника, 

комбинирани техники.  

Z-пластиката разглеждаме като отделна оперативна техника поради 

честотата и специфичните показния за използването ѝ в сравнение с 

останалите разновидности на несвободната кожна пластика. 

Проследили сме и продължителността на пролежаването на пациентите.  
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3.2. МЕТОДИ 

3.2.1. Клинични методи  

Те включват: анамнеза, обективно физикално изследване, лабораторни и 

хистологични изследвания. 

Лабораторните изследвания съпътстват всеки хоспитализиран пациент и 

включват: ПКК, биохимия, урина. При нужда сме правили 

микробиологично изследване, пулмография и други образни изследвания. 

При отстраняване на бридове бяха взети тридесет и пет проби за 

хистологично изследване. Сравниха се морфологичните и хистологични 

характеристики на пробите и бяха разделени според вида на тъканната 

проба (цикатрициална тъкан от донорна зона и от места със спонтанна 

епителизация или след операция) и клиничната диагноза.  

Деформациите разглеждаме по различните им характеристики. Големината 

им разделяме условно на една област или няколко области от тялото, които 

ще оперираме на един етап. Определяме разположението на цикатрикса 

спрямо нивото на околната здрава кожа, давността на образуването му, 

локализацията по области цвета на получената деформация.   

 

3.2.2. Методи на лечение 

При проведеното изследване сме разгледали консервативните методи 

като неразделна част от лечението. Тези методи сме прилагали както като 

подготовка на тъканите за оперативно лечение, така и следоперативно – 

компресия, омазняване с Дефламол, силиконови превръзки. 

Следоперативно при тежките контрактури сме назначавали курс 

физиотерапия с анти-„scar“ медикаменти. При келоиди сме поставяли 

triamcinolone acetonide (TAC) интралезионно. 

В нашето проучване хирургичните методи са разглеждани като основен 

метод при лечението на последствията от изгаряне. След анализ на 

деформацията по описаните в протокола за оценка критерии сме 

определяли етапите и вида на оперативната интервенция, взимайки 

предвид общото състояние, придружаващите заболявания, вредни навици 

и отношението на пациента към предстоящата процедура. 
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Директното затваряне сме прилагали при 44 пациента (10,2%) основно при 

белези с ограничени размери. След ексцизия и отпрепариране на 

деформацията сме затваряли увреждането с единични шевове или 

интрадермален шев.  

Свободна кожна пластика като самостоятелна техника или в комбинация с 

други оперативни методи сме прилагали основно при обширни 

цикатрициални зони като е отстранявана цикатрициалната  и фиброзна 

тъкан в дълбочина. В зависимост от реципиентната зона сме използвали 

РКТ или ПКТ. В комбинация с ПНЛ СКАТ сме прилагали за покриване на 

донорни зони.  

Пластика с местни тъкани като самостоятелен оперативен метод или като 

комбинирана оперативна методика (най-често в комбинация със свободна 

кожна трансплантация) сме използвали във всичките ѝ разновидности 

независимо от локализацията и обширността на деформацията. Използвали 

сме често и околната цикатрициална тъкан за оформяне на различни ламба. 

В зависимост от характеристиките на деформацията сме оформяли 

ротационни, транспозиционни, напредващи ламба.  

Z-пластиката сме разгледали отделно поради честотата на използването ѝ.  

В зависимост от количеството и качеството на околните тъкани сме 

прилагали симетрични и несиметрични фигури, както и множествена Z-

пластика. Чрез освобождаване на контрактурата и последващо 

транспозициониране на триъгълни ламба възстановяваме обема на 

движение. Често сме съчетавали Z-пластиката с други оперативни техники.  

Пластиката на краче сме прилагали основно при деформиращи вициозни 

цикатрикси на крайниците с въвличане в дълбочина на подлежащите 

тъкани и при тежки контрактури.  

Експандер техника сме използвали за лечение на алопеция и деформации 

на лицето и шията. По-рядко по крайниците. В повечето случаи сме 

използвали полулунни експандери и винаги бавна експанзия с 

хиперкорекция.  

Естетични техники като дермабразио и липофилинг сме правили основно в 

комбинация с други оперативни техники.  
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Статистически методи 

Събраната първична информация беше проверена, кодирана и въведена в 

компютърна база данни (MS Excel 2003, MS Corporation, Redmond, WA). 

Чрез комбиниране на факториалните признаци с резултативните беше 

извършена вторичната групировка, насочена към задоволяване на 

конкретните потребности на проучването.  

За целите на проучването са използвани различни статистически методи за 

обработка и анализ. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

 
4.1. Резултати по демографски признак 

Мъжете от извадката са 57.54±0.02% (248) и жените са 42.46 ±0.02% (183) 

(диаг. №1). Това съотношение отговаря на разпределението при свежите 

изгаряния. Разпределението по възраст е обособено в шест групи 

представени на диаг. №3.  

 

   

Диаграма №1 Разпределение на   Диаграма №2 Разпределение на 

извадката по пол.     извадката по възраст. 

 

Не бе намерена зависимост между възрастта и пола на изследваните 

Р>0.05.(диагр. №2 и диагр. №3) 

 

 

Диаграма №3 Разпределение на извадката по възрастови групи. 
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Контрактури, синдактилии, келоиди 

Контрактури установихме при 127 случая (29.5±0.02%) от всички 

пациенти. Р<0.05 (χ²=24.971). От общо 127 пациента с контрактури 74 

(58.26±0.04%) са на горния крайник и 11 (8.66±0.04%) на шията. 

Контрактурите при възрастните са най-чести в отново областта на горния 

крайник. 

Децата са по-засегнати от това усложнение на последствията от изгаряния. 

От 195 деца 81 (41.5±0.04%) са с контрактура. Р<0.05 (χ²=23.043). При 

възрастните разликата не е статистически значима – 46 (19.5±0.04%)  

Контрактури сме установили при 79.5±0.03% (101) от функционалните 

деформации и при 20.5±0.04% (26) при комбинираните. Децата са два пъти 

повече. При 3.7±0.02% от децата сме получили лоши резултати, при 

18.5±0.04% добри, а при останалите много добри резултати. 

Приблизително същите резултати получихме и при възрастните.  

 

 

  

Фиг. № 2 Аксиларна контрактура и корекция 

 

Синдактилиите при нашите пациенти са общо 30 (7.0±0.01%). 23 

(11.8±0.02%) от пациентите са деца и само 7 (3±0.01%) са възрастни. По-

често сме наблюдавали комбинирани деформации при децата, като водещи 
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са уврежданията на двете ръце едновременно. Синдактилиите сме 

класифицирали като функционални и комбинирани деформации. Операции 

сме извършвали на по-късен етап – след 6-я месец, дори след втората 

година от травмата. При децата лош резултат отчитаме само при 

1.23±0.01% Добър резултат също при 1.23±0.01%, а при всички останали 

деца и възрастни резултатите отчитаме като много добри.   

Келоиди установихме при 5.1±0.01% (22 пациента) – 12 ( 6.2±0.05%) от 

децата и 10 (4.2±0.04%) от възрастните.  

И при двете възрастови групи келоидите сме отчели основно като 

естетичен недостатък. При децата келоидите са довели и до функционални 

нарушения.  

 

Фиг. № 3 Келоди и корекция с ТАС предоперативно  

 

4.2. Резултати от характеристики на деформациите 

Последствията от изгаряния обикновено са неразривно свързани както с 

функционални, така и с естетични нарушения, което се потвърждава и от 

нашите проучвания. Разделянето на естетични и функционални 

деформации и нарушения е сравнително субективно и такова разделяне не 

винаги е възможно. Наблюдава се статистическа значима разлика при 

разпределението по пол (p<0.05, χ²=14.18). Естетичните деформации са 

еднакво застъпени при двата пола (p>0.05). При възрастовото разделение 

обаче разликата е статистически значима като възрастните са почти два 

пъти повече (p<0.05, χ²=14.58). С увеличаване на възрастта се увеличава 

броя на естетичните корекции с изключение на групата над 65 год. 
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Диаграма № 4 Разпределение на извадката по деформация и пол. 

 

 

Диаграма № 5 Разпределение на извадката по деформация и възраст. 

 

От диаг. № 6 се вижда, че естетичните деформации на главата 

(капилициум и лице) са най-чести. 
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Диаграма № 6 Разпределение на извадката според вида на деформация и 

локализацията 

 

Естетичните и комбинирани деформации сме оперирали най-често след 

втората година от травмата, а функционалните основно между 6-я месец и 

втората година. Ранни операции за естетични корекции отчитаме в основно 

в областта на лицето. Повечето белези в областта на долния крайник са 

естетични и сме пристъпвали към тяхното оперативно лечение след 

втората година от травмата, т.е. при изчерпване на консервативните 

методи на лечение. Основната оперативна методика при естетичните 

увреждания са локалните ламба и директното затваряне. Само при долния 

крайник сме прилагали по-често свободна кожна трансплантация 

Като функционални сме приели изменения, които са довели до увреждания 

с наличие на ограничение на движенията, промени в пигментацията, 

субективни оплаквания (болка, сърбеж, дискомфорт и т.н.). При 

функционалните водеща локализация е горния крайник, а комбинираните 

деформации са основно при пациенти с обширни последствия от изгаряния 

Р<0.05 (χ²=68.391). 

32,41% 

7,69% 

10,00% 

3,45% 

7,69% 

2,31% 

22,07% 

46,15% 

22,31% 

20,00% 

2,56% 

7,69% 

0,00% 

7,69% 

4,62% 

20,00% 

14,10% 

12,31% 

2,07% 

14,10% 

40,77% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

естетична 

функционална 

комбинирана 

повече от една локализация долен крайник 

аксила тяло 

горен крайник шия 

глава 



17 

При всички деформации на аксилата имаме ограничение в обема на 

движение Р<0.05 (χ²=13.107). Установихме, че при аксилата липсват 

естетични последствия от изгаряния и поради това не сме прилагали ранна 

корекция. Тази локализация предполага физиотерапия и рехабилитация с 

оглед избягване на контрактури и бридове. 

Комбинираните деформации са при пациенти с повече от една локализация 

след обширни изгаряния. Тези деформации са еднакво застъпени както при 

двата пола, така и при различните възрастови групи. С увеличаване на 

възрастта се увеличава броят на естетичните корекции. (p<0.05, χ²=15.80) 

Изключение прави групата над 65 год., при които основна причина за 

оперативна интервенция са функционалните изменения.  

 

 

Диаграма № 7 Разпределение на извадката по локализация. 

 

Пациентите със засягане на повече от една локализация са 78 

(18,10±0.02%), като 44 (58.66±0.06%) от тях са с едновременното 

увреждане на двата горни крайника. Разликата е статистически значима 

Р<0.05 (χ²=11,297). От 44 пациента 27 (61.36±0.07%) са деца. Късната 

корекция при тези обширни деформации преобладава както при 

функционалните, така и при естетичните изменения. 
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Таблица № 1 Разпределение на извадката по локализация, вид на 

деформацията и давност. 

локализация деформация 

давност 
общо 

до 6 мес 6 мес-2 год над 2 год 

№ % Sp № % Sp № % Sp № % 

глава 

естетичен 5 10,64% 0,04 19 40,43% 0,07 23 48,94% 0,07 47 100,00% 

функционален 3 25,00% 0,13 4 33,33% 0,14 5 41,67% 0,14 12 100,00% 

комбиниран 2 15,38% 0,10 4 30,77% 0,13 7 53,85% 0,14 13 100,00% 

общо 10 13,89% 0,04 27 37,50% 0,06 35 48,61% 0,06 72 100,00% 

шия 

естетичен 3 60,00% 0,22 1 20,00% 0,18 1 20,00% 0,18 5 100,00% 

функционален 4 33,33% 0,14 6 50,00% 0,14 2 16,67% 0,11 12 100,00% 

комбиниран 2 66,67% 0,27 1 33,33% 0,27 0 0,00% 0,00 3 100,00% 

общо 9 45,00% 0,11 8 40,00% 0,11 3 15,00% 0,08 20 100,00% 

горен 
 крайник 

естетичен 1 2,94% 0,03 11 32,35% 0,08 22 64,71% 0,08 34 100,00% 

функционален 10 14,29% 0,04 34 48,57% 0,06 26 37,14% 0,06 70 100,00% 

комбиниран 6 20,69% 0,08 15 51,72% 0,09 8 27,59% 0,08 29 100,00% 

общо 17 12,78% 0,03 60 45,11% 0,04 56 42,11% 0,04 133 100,00% 

тяло 

естетичен 2 6,90% 0,05 9 31,03% 0,09 18 62,07% 0,09 29 100,00% 

функционален 1 25,00% 0,22 1 25,00% 0,22 2 50,00% 0,25 4 100,00% 

комбиниран 0 0,00% 0,00 2 20,00% 0,13 8 80,00% 0,13 10 100,00% 

общо 3 6,98% 0,04 12 27,91% 0,07 28 65,12% 0,07 43 100,00% 

аксила 

функционален 0 0,00% 0,00 9 75,00% 0,13 3 25,00% 0,13 12 100,00% 

комбиниран 0 0,00% 0,00 4 66,67% 0,19 2 33,33% 0,19 6 100,00% 

общо 0 0,00% 0,00 13 72,22% 0,11 5 27,78% 0,11 18 100,00% 

долен 
 крайник 

естетичен 0 0,00% 0,00 4 13,79% 0,06 25 86,21% 0,06 29 100,00% 

функционален 0 0,00% 0,00 14 63,64% 0,10 8 36,36% 0,10 22 100,00% 

комбиниран 1 6,25% 0,06 9 56,25% 0,12 6 37,50% 0,12 16 100,00% 

общо 1 1,49% 0,01 27 40,30% 0,06 39 58,21% 0,06 67 100,00% 

повече 
 от една лок 

естетичен 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 3 100,00% 0,00 3 100,00% 

функционален 5 22,73% 0,09 7 31,82% 0,10 10 45,45% 0,11 22 100,00% 

комбиниран 2 3,77% 0,03 13 24,53% 0,06 38 71,70% 0,06 53 100,00% 

общо 7 8,97% 0,03 20 25,64% 0,05 51 65,38% 0,05 78 100,00% 

общо 

естетичен 11 7,48% 0,02 44 29,93% 0,04 92 62,59% 0,04 147 100,00% 

функционален 23 14,94% 0,03 75 48,70% 0,04 56 36,36% 0,04 154 100,00% 

комбиниран 13 10,00% 0,03 48 36,92% 0,04 69 53,08% 0,04 130 100,00% 

общо 47 10,90% 0,02 167 38,75% 0,02 217 50,35% 0,02 431 100,00% 
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Фиг. № 4 Широкоплощна деформация преди и след корекция със  

Z-пластика 

В диаграми № 8 и № 9 са показани броят на деформациите според цвета и 

разположението спрямо нивото на околната кожа.  

  
Диаграма № 8 Разпределение на извадката според цвета 

Диаграма № 9 Разпределение на извадката според разположението спрямо 

нивото на околната кожа. 

 

 

Диаграма № 10 Разпределение на извадката според давността от травмата 

при деца и възрастни. 
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4.3. Резултати според давността от травмата и субективните оплаквания на 

пациентите 

Зависимостите между давност от травмата и оперативната корекция са 

представени на следната таблица. 

Табл. № 2  

 

Като характеристика „ДАВНОСТ“ сме приели времето на започването на 

оперативната намеса след травмата. Наблюдава се статистически значима 

разлика между давността и различните увреждания. (p<0.05, χ²=21.51), 

както и давността и деца и възрастни. (p<0.05, χ²=38.80). При деца най-

голяма давност имаме от 6 месеца до 2 години (51.79±0.04%), докато при 

възрастни – от над 2 години (63.98±0.03%). 

Давността на деформациите над 2 години обяснява честотата на светлия 

цвят, а хипертрофичните разраствания над околната кожа са по-чести. 

Почти половината от уврежданията на горния крайник са над околната 

тъкан и с розов цвят. Пигментираните белези са основно на нивото на 

околната кожа и в областта на главата и се срещат между 6-24 месец при 

децата и след 2-та година при възрастните. Атрофичните белези сме 

отчитали по-често на долния крайник и след 2-та година, а хипертрофични 

цикатрикси основно във времето на зреене на цикатрикса (6-24 месеца). 

Наблюдава се статистически значима разлика между нивото спрямо 

околната кожа и цвета. (p<0.05, χ²=40.18) Най- висок процент е на розовия 

цвят над нивото на околната кожа (69.77±0.04%)(Табл. № 13). 

до 6 мес от 6 мес-2год над 2 год

ACL 8 1,82% 26 3,18% 44 3,18%

PNL 14 3,18% 62 3,41% 80 3,41%

Z 15 3,41% 31 0,23% 23 0,23%

Z+ACL 1 0,23% 7 0,45% 7 0,45%

Z+PNL 2 0,45% 5 0,45% 11 0,45%

Множ. Z 2 0,45% 4 0,23% 1 0,23%

Z+ACL+PNL 1 0,23% 1

Z+PNL+EXP 1

EXPANDER 3 0,23% 5 0,23%

dermoabrazio 1 0,23% 2 8

dermo+PNL 1 0,68% 3 0,68%

EX.SUTURA 3 0,68% 17 24

lipofilling 2 0,23% 4 0,23%

ACL+PNL 1 0,23% 8 10,91% 12 10,91%

общо 48 10,91% 169 223

    операция
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Диаграма № 11 Разпределение на извадката според давността от травмата. 

 

 

Диаграма №12 Зависимост между цвета, възрастта и отстоянието на 

Деформациите 

 

4.4. Резултати според механизма на увреждане 

Според механизма на увреждането сме разгледали последствията от 

изгаряния от пламък, течности и пара, електрически, контактни и 

химически. Данните за наблюдаваните деформации са представени на 

табл. №6. Статистически значима разлика намерихме при електрическите 

изгаряния и възрастта Р<0.05 (χ²=83.738). Такава статистически значима 

разлика намираме и между етиологията и пола. Р<0.05 (χ²=20.476). 
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Статистически значима разлика се наблюдава между деца и възрастни и 

различната етиология Р<0.05 (χ²=23.99).  

 

Таблица № 3 Зависимост между етиологията, деформацията и възрастта. 

  етиология 

деформация 
общо 

естетичен функционален комбиниран 

№ % Sp № % Sp № % Sp № % Sp 

деца 

пламък 9 19,57% 0,06 14 16,67% 0,04 22 33,85% 0,06 45 23,08% 0,03 

течност 25 54,35% 0,07 40 47,62% 0,05 27 41,54% 0,06 92 47,18% 0,04 

електрически 5 10,87% 0,05 3 3,57% 0,02 8 12,31% 0,04 16 8,21% 0,02 

химически 2 4,35% 0,03 0 0,00% 0,00 2 3,08% 0,02 4 2,05% 0,01 

контактни 5 10,87% 0,05 27 32,14% 0,05 6 9,23% 0,04 38 19,49% 0,03 

  общо 46 100% 0,00 84 100% 
 

65 100,% 0,00 195 100%  

Възрастни 

пламък 25 25,25% 0,04 20 27,78% 0,05 32 49,23% 0,06 77 32,63% 0,03 

течност 33 33,33% 0,05 25 34,72% 0,06 18 27,69% 0,06 76 32,20% 0,03 

електрически 2 2,02% 0,01 6 8,33% 0,03 2 3,08% 0,02 10 4,24% 0,01 

химически 11 11,11% 0,03 4 5,56% 0,03 10 15,38% 0,04 25 10,59% 0,02 

контактни 28 28,28% 0,05 17 23,61% 0,05 3 4,62% 0,03 48 20,34% 0,03 

общо 99 100%   72 100%   65 100%   236 100%   

 

Последствията от изгаряния, обхващащи една област от тялото са по-често 

причинени от гореща течност и пара. И според нашия материал при децата 

дори и малките по площ изгаряния често водят до функционални 

нарушения, а при възрастните по-често до естетични. Широкоплощните 

изгаряния са причинени основно от пламък при двете възрастови групи и 

водят до комбинирани деформации. 

 

4.5. Резултати според продължителността на пролежаването 

Най-често пациентите са имали кратък болничен престой (52.7%±0.02%), 

като зависимостта при оперативен метод „несвободна кожна пластика“ 

(локални ламба) разликата е статистически значима. Р<0.05 (χ²=24,323). 

Тази оперативна техника отчитаме като икономически най-изгодна. 

Най-дълъг болничен престой установихме при пациенти над 65 г., въпреки 

че сме прилагали само при тях основно СКАТ, която е по-атравматична 

техника. 
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4.6. Резултати според приложените методи на лечение 

Видовете оперативни техники, които сме използвали са представени на 

следната диаграма: 

 

Диаграма № 13 Видове оперативни техники, разпределение по възраст 

 

При всички локализации основната оперативна техника са ламбата по 

съседство. Тази техника сме прилагали и при трите вида деформации 

(естетични, функционални и комбинирани) с приблизително еднаква 

честота. 

Несвободната кожна пластика е основна оперативна техника при 152 

пациента (34.86±0.02%), 65(33.33±0.03%) деца и 87 (36.10±0.03%) 

възрастни. Локализацията при децата е за сметка на горния крайник и в 

областта на главата, а при възрастните на различни области от тялото.Z-

пластиката е най-използваната оперативна техника при децата и основно 

при функционални изменения на горния крайник 31(15.89±0.02%).  
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derm+PNL EX.SUTURA lipofilling ACL+PNL
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При възрастните след локалните ламба следва Z-пластиката 20 

(8.30±0.02%). При всички оперирани резултатите са отчитаме като много 

добри.  

В комбинация със Z-пластика и локални ламба сме прилагали при още 

0.46% от пациентите.   

 

Таблица № 4 Видове оперативни техники. 

    операция 

възраст     
общо 

деца възрастни 

№ % Sp № % Sp № % Sp 

ACL 36 18,46% 0,03 42 17,43% 0,02 78 17,89% 0,02 

PNL 65 33,33% 0,03 87 36,10% 0,03 152 34,86% 0,02 

Z 49 25,13% 0,03 20 8,30% 0,02 69 15,83% 0,02 

Z+ACL 9 4,62% 0,02 6 2,49% 0,01 15 3,44% 0,01 

Z+PNL 5 2,56% 0,01 13 5,39% 0,01 18 4,13% 0,01 

Множ. Z 5 2,56% 0,01 2 0,83% 0,01 7 1,61% 0,01 

Z+ACL+PNL 2 1,03% 0,01 0 0,00% 0,00 2 0,46% 0,00 

Z+PNL+EXP 0 0,00% 0,00 1 0,41% 0,00 1 0,23% 0,00 

EXPANDER 4 2,05% 0,01 4 1,66% 0,01 8 1,83% 0,01 

dermoabrazio 4 2,05% 0,01 7 2,90% 0,01 11 2,52% 0,01 

dermo+PNL 1 0,51% 0,01 3 1,24% 0,01 4 0,92% 0,00 

EX.SUTURA 6 3,08% 0,01 38 15,77% 0,02 44 10,09% 0,01 

lipofilling 0 0,00% 0,00 6 2,49% 0,01 6 1,38% 0,01 

ACL+PNL 9 4,62% 0,02 12 4,98% 0,01 21 4,82% 0,01 

общо 195 100,00%   241 100,00% 0,00 436 100,00%   

 

Причината за по-големият общ брой на пациентите е включените тук 

оперирани едновременно на няколко области от тялото.    

Статистически значима разлика открихме при използването на Z-

пластиката и разновидностите ѝ при деца и то основно с функционални 

деформации. Р<0.05 (χ²=22,023) – контрактури, бридове с различни 

локализации и различно ограничение в обема на движение.  

 

Фиг. № 5 Аксиларна контрактура при дете с корекция  



25 

Комбинацията от свободна и несвободна кожна пластика отчитаме като 

основна оперативна методика при пациенти с увреждане на няколко 

области от тялото. 

   

Таблица № 5 Несвободна кожна пластика 

PNL 

Деца  Възрастни  

групи № % Sp групи № % Sp 

 0-3 7 10,77% 0,04 19-35 35 40,23% 0,05 

4-10 26 40,00% 0,06 36-65  43 49,43% 0,05 

11-18 32 49,23% 0,06 Над 65 9 10,34% 0,03 

Общо 65 100,00%   Общо 87 100,00%   

етиология 

Пламък 14 21,54% 0,05 Пламък  27 31,03% 0,05 

Течност/пара 30 46,15% 0,06 Течност/пара  28 32,18% 0,05 

Електрическо  6 9,23% 0,04 Електрическо  5 5,75% 0,02 

Химично 1 1,54% 0,02 Химично 12 13,79% 0,04 

Контакт  14 21,54% 0,05 Контакт  15 17,24% 0,04 

Общо 65 100,00%   Общо 87 100,00%   

пол 

Мъже 36 55,38% 0,06 Мъже 49 56,32% 0,05 

Жени 29 44,62% 0,06 Жени 38 43,68% 0,05 

Общо 65 100,00%   Общо 87 100,00%   

леглодни 

До 5 дни 44 67,69% 0,06 До 5 дни 59 67,82% 0,05 

5-10 дни 16 24,62% 0,05 5-0 дни 14 16,09% 0,04 

Над 10 дни 5 7,69% 0,03 Над 10 дни 14 16,09% 0,04 

Общо 65 100,00%   Общо 87 100,00%   

контрактура 

 
20 30,77% 0,06 

 
11 12,64% 0,04 

синдактилия 

 
6 6,15% 0,03 

 
2 2,30% 0,02 

келоид 

 
4 6,15% 0,03 

 
3 3,45% 0,02 

деформация 

Естетичен 21 32,31% 0,06 Естетичен 45 51,72% 0,05 

Функционален 22 33,85% 0,06 Функционален 20 22,99% 0,05 

Комбиниран 22 33,85% 0,06 Комбиниран 22 25,29% 0,05 

Общо 65 100,00%   Общо 87 100,00%   
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Директно затваряне сме извършили при 44 болни (10,09±0.01%) с много 

добри резултати. Повечето са възрастни с ограничени деформации основно 

в областта на главата и лицето.  

 

    

Фиг. № 6 Директно затваряне  

   

Фиг. № 7 Местна пластика 

Свободната кожна пластика е втората по честота оперативна процедура 

при последствията от изгаряния. Разпределението е приблизително 

еднакво при двете възрастови групи. При децата и при ограничените, и при 

по-обширните ръбцови изменения СКАТ сме прилагали на горен и долен 

крайник. За разлика от тях при възрастните свободната трансплантация е 

главно при обширни деформации, обхващащи няколко области от тялото.  

 

   

Фиг. № 8 ПКТ при реконструкция на дясна ушна мида след изгаряне 

 

В нашите проучвания свободната кожна пластика като самостоятелна 

оперативна техника при деформациите след изгаряне заема 17,89±0.02%.   
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Таблица № 6 Свободна кожна пластика 

ACL 

Деца Възрастни 

групи № % Sp групи № % Sp 

Възрастови групи 

 0-3 год. 13 36,11% 0,08 19-35 год. 10 24,39% 0,07 

4-10 год. 15 41,67% 0,08 36-65 год. 22 53,66% 0,08 

11-18 год. 8 22,22% 0,07 Над 65 год. 9 21,95% 0,06 

Общо 36 100,00%   Общо 41 100,00%   

Етиология 

Пламък 9 25,00% 0,07 Пламък 18 43,90% 0,08 

Течност/пара 22 61,11% 0,08 Течност/пара 10 24,39% 0,07 

Електрическо 1 2,78% 0,03 Електрическо 3 7,32% 0,04 

Химично 2 5,56% 0,04 Химично 4 9,76% 0,05 

Контакт 2 5,56% 0,04 Контакт 6 14,63% 0,06 

Общо 36 100,00%   Общо 41 100,00%   

пол 

Мъже 22 61,11% 0,08 Мъже 26 63,41% 0,08 

Жени 14 38,89% 0,08 Жени 15 36,59% 0,08 

Общо 36 100,00%   Общо 41 100,00%   

пролежаване 

До 5 дни 12 33,33% 0,08 До 5 дни 8 19,51% 0,06 

5-10 дни 11 30,56% 0,08 5-10 дни 12 29,27% 0,07 

Над 10 дни 13 36,11% 0,08 Над 10 дни 21 51,22% 0,08 

Общо 36 100,00%   Общо 41 100,00%   

контрактура 

  12 33,33% 0,08   10 24,39% 0,07 

синдактилия 

  1 2,78% 0,03   1 2,44% 0,02 

келоид 

  5 13,89% 0,06   4 9,76% 0,05 

деформация 

Естетичен 9 25,00% 0,07 Естетичен 15 36,59% 0,08 

Функционален 14 38,89% 0,08 Функционален 16 39,02% 0,08 

Комбиниран  13 36,11% 0,08 Комбиниран 10 24,39% 0,07 

Общо 36 100,00%   Общо 41 100,00%   

 

Пълнослойни присадки сме използвали при реконструкция на лице и за 

покриване на последствия от изгаряния  върху големи стави – китка, 

глезен, лакът.  
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Табл. № 7 Z-пластика (единична и множествена) 

 

Z -пластика 

 Деца Възрастни 

групи № % Sp групи № % Sp 

Възрастови групи 

 0-3 год. 13 26,53% 0,06 19-35 год. 10 50,00% 0,11 

4-10 год. 16 32,65% 0,07 36-65 год. 6 30,00% 0,10 

11-18 год. 20 40,82% 0,07 Над 65 год. 4 20,00% 0,09 

Общо 49 100,00%   Общо 20 100,00%   

Етиология 

Пламък 12 24,49% 0,06 Пламък 5 25,00% 0,10 

Течност/пара 18 36,73% 0,07 Течност/пара 9 45,00% 0,11 

Електрическо 2 4,08% 0,03 Електрическо 1 5,00% 0,05 

Химично 1 2,04% 0,02 Химично 0 0,00% 0,00 

Контакт 16 32,65% 0,07 Контакт 5 25,00% 0,10 

Общо 49 100,00%   Общо 20 100,00%   

пол 

Мъже 34 69,39% 0,07 Мъже 6 30,00% 0,10 

Жени 15 30,61% 0,07 Жени 14 70,00% 0,10 

Общо 49 100,00%   Общо 20 100,00%   

пролежаване 

До 5 дни 30 61,22% 0,07 До 5 дни 15 75,00% 0,10 

5-10 дни 13 26,53% 0,06 5-10 дни 4 20,00% 0,09 

Над 10 дни 6 12,24% 0,05 Над 10 дни 1 5,00% 0,05 

Общо 49 100,00%   Общо 20 100,00%   

контрактура 

  28 57,14% 0,07   8 40,00% 0,11 

синдактилия 

  9 18,37% 0,06   2 10,00% 0,07 

келоид 

  3 6,12% 0,03   1 5,00% 0,05 

деформация 

Естетичен 5 10,20% 0,04 Естетичен 3 15,00% 0,08 

Функционален 29 59,18% 0,07 Функционален 12 60,00% 0,11 

Комбиниран  15 30,61% 0,07 Комбиниран  5 25,00% 0,10 

Общо 49 100,00%   Общо 20 100,00%   
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Фиг. № 9 Контрактура на V пръст на лява ръка – етапи от лечението 

 

 

Фиг. № 10 Z-пластика при освобождаване на контрактура на шия при деца 

и възрастни 

 

Експандер техниката сме прилагали еднакво при двете възрастови групи 

основно при цикатрикси в областта на капилициума. Резултатите при 

децата са много добри, докато при възрастните имаме усложнения в 

половината от случаите.  
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Фиг. № 11 Корекция при алопеция 

 

   

Фиг. № 12 Корекция на средна и долна трета на лице  

 

Комбинираните техники са основно от свободна и несвободна кожна 

пластика. Общо сме извършили 61 комбинирани операции, от тях 26 при 

деца. При възрастните водеща е комбинацията между Z-пластиката и 

локални ламба, при децата СКАТ и Z-пластика. Получените резултати 

отчитаме като задоволителни. 
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Фиг. № 13 Корекция на контрактура с ACL и Z-пластика 
 

В допълнение към основното оперативно лечение или като самостоятелна 

процедура сме извършили дермабразио при 11 пациента (2,05±0.01% – 

деца и 2.90±0.01% възрастни), при други 4 сме комбинирали дермабразио с 

локално ламбо (0,92%) и при 6 пациента липофилинг като естетична 

корекция (1,38%±0.01% – само при възрастни). 

 

  
Фиг. № 14 Пациентка с дермабрацио и ексцизия и директно затваряне 
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Ранната оперативна намеса до 6-я месец не е довела до нито един лош 

резултат и в двете възрастови групи. Много добри резултати сме отчели 

при 82.6±0.02% от пациентите. Най-голям брой децата от децата са 

оперирани между 6-я месец и първата година след травмата. При 

възрастните операциите са след узряване на цикатрикса – след 2-та година.   

Обобщена таблица на зависимостта между локализацията и оперативната 

техника е представена на таблица № 9. 

 

4.7. Хистологични резултати 

В таблица № 8 отчитаме разликите между ХЦ и келоидите в нашето 

проучване.  

 

Келоди Хипертрофични цикатрикси 

 Колагеновите влакна са 

хаотично пръснати  

 Разрастването на колагена 

обхваща цялата дебелина на 

кожата, по-често засегната 

папиларна дерма 

 Вълнооблазна основа на 

епидермиса с нормална 

дебелина 

 Кръвоносните съдове са 

струпани под епидермиса 

 наличие на ЕЦМ 

 по-голямо разстояние между 

колагеновите отлагания 

 Колагеновите влакна са с 

продълговата форма, плътно 

разположени в средата или 

дълбоко в основата на белега, 

успоредно на линиите на 

теглене.  

 Разрастването на колаген е в 

1/3 от ретикуларната дерма 

 Проминиращ папиларен 

епидермис 

 Кръвоносните съдове са 

вертикално разположени 

около нодуларната фиброза 

 Липсва ЕЦМ 
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Табл.№ 9 Зависимост на локализацията и хирургичната техника 

Метод 
Глава Шия Горен Крайник Тяло  Аксила Долен Крайник Повече от една лок. 

№ % Sp № % Sp № % Sp № % Sp № % Sp № % Sp № % Sp 

Ex.sutura 17 19,10% 0,04 3 9,09% 0,05 7 3,85% 0,01 10 14,08% 0,04 5 20,00% 0,08 5 5,32% 0,02 2 2,56% 0,02 

ACL 4 4,49% 0,02 1 3,03% 0,03 37 20,33% 0,03 14 19,72% 0,05 6 24,00% 0,09 26 27,66% 0,05 19 24,36% 0,05 

PNL 48 53,93% 0,05 11 33,33% 0,08 53 29,12% 0,03 17 23,94% 0,05 4 16,00% 0,07 30 31,91% 0,05 21 26,92% 0,05 

Z-plasty 4 4,49% 0,02 7 21,21% 0,07 44 24,18% 0,03 10 14,08% 0,04 3 12,00% 0,06 9 9,57% 0,03 12 15,38% 0,04 

expander 4 4,49% 0,02   0,00% 0,00 2 1,10% 0,01 1 1,41% 0,01   0,00%   2 2,13% 0,01 1 1,28% 0,01 

dermabrasio 2 2,25% 0,02   0,00% 0,00 4 2,20% 0,01 2 2,82% 0,02   0,00%   4 4,26% 0,02 1 1,28% 0,01 

lipofilling   0,00%     0,00%   1 0,55% 0,01 2 2,82% 0,02   0,00%   5 5,32% 0,02 3 3,85% 0,02 

Comb.tehnique 10 11,24% 0,03 11 33,33% 0,08 34 18,68% 0,03 15 21,13% 0,05 7 28,00% 0,09 13 13,83% 0,04 19 24,36% 0,05 

Общо 89 100,00%   33 100,00%   182 100,00%   71 100,00%   25 100,00%   94 100,00%   78 100,00%   

 

Табл. № 10 Усложнения след оперативно лечение на на последствия от изгаряния 

Усложнения брой % Sp реоперация % Sp 

Експандер-техника   2 6,90% 0,05 2 15,38% 0,10 
Лизиране на транплантат  4 13,79% 0,06 3 23,08% 0,12 

Епидермолиза 8 27,59% 0,08 0 0,00% 0,00 
Некроза на ламбо 7 24,14% 0,08 3 23,08% 0,12 

Рецидив на келоид 1 3,45% 0,03 0 0,00% 0,00 
Рецидив на контрактура  4 13,79% 0,06 2 15,38% 0,10 

Рецидив на синдактилия  3 10,34% 0,06 3 23,08% 0,12 

Общо 29 100,00%   13 100,00%   
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4.8. Резултати при настъпилите усложнения 

Наличието на усложнения сме регистрирали при пациенти, които са 

постъпили в клиниката за допълнително лечение (Таблица № 13). При 

експандер техниката сме наблюдавали една екструзия на експандера и при 

един случай частична загуба на ламбо (фиг. № 56).  

Лизирането на трансплантат сме отчитали при пълната му загуба и повторна 

свободна кожна пластика.  

Епидермолиза сме наблюдавали при осем случая след оформяне на локални 

ламба. От естетична гледна точка отчитаме тези резултати като 

незадоволителни, но при всички пациенти епителизацията е завършена без 

операция със задоволителен ефект.  

Частична некроза на ламбо сме наблюдавали при пет случая, като при два от 

тях некрозата е пълна. Като основни причини сме отчели инфекция и 

напрежение в областта на шевовете на ламбото.  

Рецидивите на келоиди, контрактури и синдактилии отчитаме като ниска. 

Рецидивите при синдактилиите, които отчитаме са при пациенти, на които е 

извършена свободна кожна трансплантация. При рецидивите на контрактури 

установяваме по-малка загуба на обем на движение в сравнение с изходната.   

 

  

  

Фиг. № 15 Частична загуба на ламбо след експандер техника на долен 

крайник 
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Въпреки настъпилите усложнения отчитаме при 82,6% отчитаме много добри 

резултати, при 15,1 % добри, при 2,3 лоши. На следващата диаграма са 

представени резултатите при приложените оперативни техники. 

 

Диаграма № 14 Възрастово разпределение на получените резултати при деца 

и възрастни 

 

Диаграма № 15 Резултати според вида на оперативната техника 

2% 16% 
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лоши добри много добри 
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0,70% 

1,87% 
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2,81% 

1,17% 
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ACL+PNL lipofilling EX.SUTURA dermo+PNL dermoabrazio

EXPANDER Z+PNL+EXP Z+ACL+PNL Множ. Z Z+PNL

Z+ACL Z PNL ACL
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5. ОБСЪЖДАНЕ 

Грижата за ограничаване степента на тежест при последствията от изгаряния 

трябва да бъде разгледана в нейната комплексност, както от страна на 

функционалността, така и от страна на естетиката, която е незаменима част от 

социалната адаптация на пациентите. Дълбоките изгарянията водят до поява 

на белези които варират в широк диапазон – от естетичен недостатък, до 

тежки анатомични и функционални деформации. 

Разнородните характеристики на ръбцовите изменения затрудняват тяхната 

класификация в практиката. Според различни клинико-морфологични 

изменения може да се създаде алгоритъм за оценка на цикатрикса и вида на 

оперативната намеса.  

В нашата класификация за характеристиките на деформациите освен 

оценката на деформациите след изгаряне ние включваме и давността на 

получената деформация, наличието на субективни оплаквания, 

функционалната недостатъчност на тъканите. 

Ние изработихме протокол за оценка на деформациите, чрез който отчитаме 

последствията от изгаряния както по качествените показатели (цвят, 

големина, съотношение с околната кожа, давност на белега, субективни 

оплаквания), така и по демографски признак, вид на деформацията, 

локализацията, етиологията, броя и вида на оперативната техника, 

усложненията и резултата. Промяната в цвета на кожата на 

новосформиралите се белези е най-срещаният проблем при  пациенти с 

хипертрофични цикатрикси и това е основно за сметка на 

хиперпигментацията. В нашето проучване до 6-я месец след травмата 

преобладава розов цвят на деформациите, като 79% от тях са над околната 

кожа. Този резултат свързваме със зреенето на цикатрикса в този период. С 

напредване на времето се увеличава броя на белите и пигментираните белези. 

Белите са разположени по-често над нивото на околната кожа, а 

пигментираните на нивото на околната кожа. Важни фактори за промяна в 

цвета на белега считаме излагането на слънчева светлина, типа кожа и 

спазването на препоръките за мазево третиране и компресия след овладяване 

на свежите изгаряния. 
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Подкрепяме мнението на Белоусов, че в различните части от тялото се 

образуват типични деформации. В областта на големите стави често се 

образуват хипертрофични ръбци с контрактури.  Келоидите от своя страна са 

с типично разположение по стернума, долната част на лицето, гърба и врата. 

Потвърждаваме изводите на Hop, че келоидите се срещат по-често след 

хирургични интервенции и по-рядко след изгаряния.  

При повечето от пациентите с обширни и дълбоки изгаряния впоследствие 

сме отчели  развитие на контрактури. Различни фактори водят до промяна в 

процеса на образуване на нормотрофичен цикатрикс - засягането на кожата в 

цяла дебелина, въвличането на подлежащите тъкани усложнения на свежото 

изгаряне, бавно зарастване на раните, нарушеното белтъчно равновесие и 

отоци.  

Широкоплощните изгаряния независимо от дълбочината по-често водят до 

образуване на вициозни цикатрикси. Почти 30% са пациентите с последствия 

от изгаряния на повече от една област в нашето проучване, като при децата 

62,8% са развили контрактури, а при възрастните едва 20%. Факторът растеж 

отчитаме като основен за това усложнение при децата.   

Според Cosman с напредване на възрастта намалява броя на контрактурите. 

Ние напълно подкрепяме това мнение като случаите във възрастта над 65 г. са 

7 (2,96%). Според нас старческите изменения в кожата като намалена 

еластичност и хранене на тъканите забавя процесите на зреене на белега и 

ограничава образуването на контрактури. При децата дори и ограничените и 

повърхностни изгаряния могат да доведат до цикатрикси, които в процеса на 

растеж на детето да се превърнат във вициозни. Като важна причина за тези 

усложнения считаме неоператинтото лечение (спонтанна епителизация) при 

дълбоки изгаряния от IIB степен. 

Нашите изследвания при възрастта между 0-3г. показват, че над 50% от 

изгарянията са довели до контрактура. Това води до затруднения на 

движенията, психологични проблеми, а при обширните последствия от 

изгаряния дори до изоставане в растежа. Не без значение са затрудненията 

при рехабилитация в ранната детска възраст. Като най-уязвима отчитаме  

групата на деца от 4-10 г., където броят на контрактурите е най-голям, което 

ни е дало основание да проведем съответните лечебни мероприятия в 
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оптимални срокове. Почти всеки хипертрофичен цикатрикс в ранна детска 

възраст води рано или късно до изменение във функцията или позицията на 

част от тялото. С увеличаване на възрастта отчитаме намаляване на риска от 

функционални усложнения, което налага своевременно лечение. Отговорното 

спазване на препоръките след оздравяване на изгарянията и възрастовите 

изменения на кожата считаме за водещи. 

Келоиди – Хипертрофичните цикатрикси и келоидите често се обсъждат 

заедно. Считаме, че келоидите са над нивото на околната тъкан и без обратно 

развитие. Отчитаме субективни фактори като болка и сърбеж. Нашите 

резултати отразяват, че 25,1% от пациентите съобщават за дискомфорт, 

сърбеж и промяна в пигментацията. Най-чести са оплакванията от 

хиперпигментацията на белезите, което води до неприятно усещане у 

пациентите. Тук намира място лечението с TAC преди и след извършване на 

оперативна намеса. Според хистологичния резултат, който получихме за 

разликите между хипертрофичните цикатрикси и келоидите, потвърждаваме 

данните и на Verhaegen и Meenakshi – излизане извън границите на началната 

травма на келоидите, разрастването над околната кожа, липсата на обратно 

развитие.   

ХЦ имат по-изразена клетъчна концентрация. При всички келоиди ние сме 

установили повишена възпалителна реакция и ниво на мастоцити. Отчитаме 

изразена клетъчна вакуолизация и спонгиоза при почти всички келоиди и при 

ограничен брой ХЦ. Споделяме мнението на Kischer, че образуването на 

келоиди и ХЦ се дължи на хипоксия, която е обусловена от обструкция на 

микроциркулацията. Вследствие на това се повишава образуването на 

колаген.  

За келоидите е характерен и т.нар. ˮкелоид-колагенˮ. В нашите хистохимични 

анализи вълнообразните вдлъбвания на епидермиса са характерни за 

келоидите и липсват при ХЦ. При всички ХЦ сме наблюдавали сплескване 

(изглаждане) на епидермиса с хиперкератоза и при по-малко от 1/3 от 

келоидите. Ние считаме, че келоидите се свързват с основното вещество на 

тъканта и наличните мукополизахариди. На това отдаваме и повишения 

синтез на колаген при келоидите. 
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Установихме, че келоиди върху донорни зони не се образуват. Ние също 

намираме, че предилекционните места на поява на келоидите са долната част 

на лицето, стернума, гърба и врата. 

Всички белези имат различна генеза на образуване и тяхната класификация е 

трудна. Много автори се опитват да унифицират една класификация, но 

различните характеристики и индивидуални особености на организма 

затрудняват това. Разглеждаме и характеристиките на белезите след изгаряне 

в оформен от нас протокол за оценка на деформациите. И при децата, и при 

възрастните най-често деформации сме отчели над околната здрава кожа. 

Това потвърждава мнението ни, че типичните хипертрофични цикатрикси са 

най-честата деформация след изгаряне, особено при широкоплощните. Прави 

впечатление фактът, че при децата отчитаме по-често обширни  изгаряния, 

обхващащи няколко области от тялото, а при възрастните – на една област от 

тялото. Това отдаваме на различното процентно разпределение на тялото при 

различните възрасти и на невъзможността за бърза и адекватна реакция на 

остра термична травма при деца.   

Консервативното лечение е част от общото лечение както на свежите 

изгаряния, така и като адювантна терапия към хирургичното лечение. 

Считаме консервативната терапия като задължителна след всички изгаряния с 

оглед намаляване на дебелината на цикатрициалната тъкан и по-бързо 

обратно развитие.  

Нашето мнение е, че още със започванe на зреене на хипертрофичния 

цикатрикс е уместно да се поставят еластокомпресивни превръзки или 

стягащи дрехи, шини. Еластокомпресията е ефективна при стойност на 

налягането на между 24-30 мм Hg в продължение на 6-12 месеца.  

Кортикостероидна терапия сме прилагали при подготовка на деформацията за 

оперативно лечение, при нежелание на пациента за операция или след 

интервенцията за предпазване от рецидив. Те са основна част от лечението на 

последствията от изгаряния, особено когато става дума за келоиди. Ние сме 

на мнение, че тяхното прилагане е уместно да се започне преди операцията и 

да се продължи и след нея. При ХЦ прилагането им е по-ограничено, но при 

келоидите се използват често. Най-често се прилага 17-кетостероид 
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triamcinolone acetonide (TAC). Схемата на приложение е различна в 

зависимост от давността и вида на белега. 

При всички наши пациенти сме прилагали компресия, силиконови плаки и 

силиконови гелове  Счита се, че действието на силиконовата терапия се 

дължи на промяна в електростатичното поле, в налягането и промяната на 

концентрацията на кислород. Силиконът също така намалява локалната 

температура чрез промени в микроциркулацията и подобрява хидратацията 

на белега. Всички пациенти съобщават за подобряване вида на белега, 

подобрение във функцията и намаляване на субективните оплаквания, което 

се установява и обективно. 

Времето за започване на лечението след травмата е различно в зависимост от 

това дали има функционални увреждания, от степента, вида и тежестта на 

деформацията. Нашата практика за започване на оперативното лечение е след 

узряване на цикатрикса, което считаме за оптимален срок. Ние сме 

изработили план, според който да се направи оценка на тъканите, възможните 

оперативни подходи и времето за извършването им. Ранно оперативно 

лечение в първата година след травмата сме предприемали при интензивно 

развиващи се контрактури, микростомия, ектропион, както и  при по-леки 

деформации и локализация на лицето. Деформациите, които не водят до 

функционални отклонения, приемаме, че могат да се оперират 1-2 г. след 

изчерпване възможността за обратно развитие на ръбеца. През това време 

активно сме провеждали консервативно лечение. Ако се прибегне към 

оперативно лечение на незрял хипертрофичен цикатрикс шансът за 

усложнения отчитаме като по-голям.  

При сравняването на нашите резултати по демографски признак установихме, 

че преобладават възрастните пациенти, като разликата с децата e 

незначителна. Децата обаче са с по-тежки увреждания като контрактури и 

бридове. Почти завършеният растеж при подрастващите и добрата активност 

при младите хора считаме за важни за постигане на много добри 

функционални и естетични резултати след реконструкциите. 

Възрастовото разпределение е основно за сметка на активната възраст до 50 

години. Вероятното обяснение за по-ниската оперативна активност при двете 

крайни възрастови групи е незавършилият растеж при децата, 
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придружаващите заболявания при възрастните и по-нисък процент на 

образуване на хипертрофични цикатрикси и контрактури при възрастната 

кожа. Ние отчитаме като фактор и желанието на родителите за изчаквателно 

поведение, консервативно лечение или извършване на оперативна намеса в 

минимален обем.  

Етиологията на термичните травми може да повлияе на процесите на 

цикатризация. Изгарянията от пламък водят до най-дълбоки и най-обширни 

изгаряния и последствията  почти винаги се нуждаят от последваща 

реконструкция  

Разпределението на последствията от изгаряния според етиологията, 

възрастта и вида на деформацията е представено на таблица № 14.  

Табл. № 11 Разпределение на последствията от изгаряния според етиологията, 

възрастта и вида на деформацията 

 

 

Локализация на увредата. Рискът от образуване на хипертрофични 

цикатрикси и келоиди в различните части на тялото е различен. В нашето 

проучване децата са с по-висок процент на засягане на горния крайник. 

Според нашите данни при всички останали локализации превес имат 

възрастните. Синдактилиите при нас заемат 16,85%. като при 30 пациента със 

синдактилии 27 са на ръцете и само при трима на стъпалата. Следващите 

почти равномерно застъпени области са главата (лице и капилициум) и долен 

крайник със съответно 20,4% и 20,2%. Последствия от изгаряния на тялото 

сме наблюдавали при 69 пациента (16,0%) с уговорката, че аксилата е отделна 

естетичен % Sp функционален % Sp комбиниран % Sp

пламък 9 19,57% 0,06 14 16,67% 0,04 22 33,85% 0,06 45 23,08% 0,03

течност 25 54,35% 0,07 40 47,62% 0,05 27 41,54% 0,06 92 47,18% 0,04

електрически 5 10,87% 0,05 3 3,57% 0,02 8 12,31% 0,04 16 8,21% 0,02

химически 2 4,35% 0,03 0 0,00% 0,00 2 3,08% 0,02 4 2,05% 0,01

контактни 5 10,87% 0,05 27 32,14% 0,05 6 9,23% 0,04 38 19,49% 0,03

  общо 46 100,00% 0,00 84 100,00% 0,00 65 100,00% 0,00 195 100,00% 0,00

пламък 25 25,25% 0,04 20 27,78% 0,05 32 49,23% 0,06 77 32,63% 0,03

течност 33 33,33% 0,05 25 34,72% 0,06 18 27,69% 0,06 76 32,20% 0,03

електрически 2 2,02% 0,01 6 8,33% 0,03 2 3,08% 0,02 10 4,24% 0,01

химически 11 11,11% 0,03 4 5,56% 0,03 10 15,38% 0,04 25 10,59% 0,02

контактни 28 28,28% 0,05 17 23,61% 0,05 3 4,62% 0,03 48 20,34% 0,03

общо 99 100,00% 72 100,00% 65 100,00% 236 100,00%

% Sp

Възрастни

етиология
деформация

общо

деца
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област – 24 (5,6%). Като отделна локализация сме разгледали и шията 33 

(7,7%) поради честотата на възникване на бридове и разнообразието от 

оперативни решения. 

Броят на пациентите оперирани едновременно на няколко области от тялото е 

75(17,4%). Тук отново броят на децата е по-голям – 45 (60%), а при 

възрастните той е 30 (40%).   Най-често комбинацията на няколко области от 

тялото са двата горни крайника 44 (58,66%), като децата са 2,5 пъти повече от 

възрастните със синдактилии на двете ръце.  При 99 (22,96%) пациента сме 

извършили повече от една оперативна интервенция. Най-често са били 

извършвани две или три операции на един пациент. Това се обуславя от 

обширността на деформацията, от настъпилите усложнения и желанието на 

пациента, както и необходимостта от етапно лечение за постигане на 

оптимален резултат. Честотата на обширните последствия от изгаряния, 

значителната кръвозагуба и нуждата от постоперативни грижи отчитаме като 

важни фактори, определящи етапността на лечението. Не без значение са 

общото състояние на пациента, социалния статус и спазване на препоръките 

след всяка оперативна намеса. 

Средна продължителност на пролежаване между 5 – 10 дни се е налагала при 

по-обемни оперативни намеси, при пациенти, които по местоживеене нямат 

достъп до специализирана медицинска помощ, при пациенти с усложнения, 

антибиотична терапия, деца. Над 10 дни сме лекували пациенти основно в 

групата над 65 години, което отдаваме на полиморбидността на тези 

пациенти и по-трудното възстановяване след оперативна намеса. С по-

продължително лечение при деца са тези, при които сме извършвали повече 

от една операция при едно пролежаване.  

В нашето проучване сме включили само пет оперативни метода: директно 

затваряне, свободна и несвободна кожна пластика, тъканна експанзия и 

комбинирани методи на лечение. Като допълнение на оперативната намеса 

като временен кожен заместител, покриване на донорен участък и при 

лечение на усложненията сме използвали биосинтетични превръзки 

(Biobrane), антисептични превръзки (Acticoat), и превръзки с и хлорхексидин 

(Bactigras). 
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Директното затваряне  

По-често се прилага за чисто козметични последствия от изгаряния или на 

места с минимално кожно напрежение. Честотата на рецидивиране на 

цикатриксите при този оперативен метод е висока поради идентичните 

механични, биохимични и имунологични характеристики на тъканите. Ние 

сме прилагали ексцизия и директно затваряне при 6 деца (3% от всички деца ) 

и 39 възрастни (16,5% от възрастните) – При 20,45% – 18 пациента с 

деформации в областта на главата  (лицето и капилициума) също е прилаган 

този метод. Въпреки костната подложка и изразеното кожното напрежение в 

областта на главата с достатъчно отпрепариране встрани тази оперативна 

техника не доведе до усложнения. При всички пациенти цикатриксите са с 

ограничени размери и в повечето случаи свързани с желанието на пациента за 

ограничен оперативна намеса, без донорни участъци и кратък болничен 

престой. Ние намираме този метод при хипертрофични цикатрикси за 

неподходящ при деца поради  преразтягане на тъканите с растежа. 

Свободна кожна трансплантация 

Ние смятаме, че свободната кожна пластика с разцепен или пълнослоен 

кожен трансплантат е метод на избор с добър функционален и естетичен 

резултат при последствията от ограничените изгаряния на функционални 

места. Тази техника смятаме за една от причините за развитие на атрофични 

белези на долния крайник. Пълнослойни трансплантати сме взимали от 

ингвиналната област, ретроаурикуларно и от бедрото. При по-обширните 

деформации сме използвали по-често РКТ, защото пълнослойните 

трансплантати с голяма площ налага раната или донорният участък да се 

покрият отново с РКТ. Радиално предмишнично ламбо в комбинация със 

свободен трансплантат е също използван метод.  

Като основен недостатък на това лечение ние смятаме първичната и вторична 

контракция на трансплантатите и незадоволителните естетични резултати.  

Затова свободна пластика в детска възраст сме използвали в единични случаи 

основно за покриване на донорни зони.  

Ние смятаме свободната транспланатия на кожа като важен метод на избор 

при лечението на последствия от изгаряния, но най-голям процент от 
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пациентите си сме оперирали със Z-пластика и локални ламба. А СКАТ 

отчитаме като първи метод на избор при свежите изгаряния. 

Несвободна кожна пластика 

При контрактури ние сме използвали основно локални ламба и Z- пластика. 

Използването на локални ламба е удачен метод дори при цикатрициално 

изменена околна тъкан. Оперативните техники, използвани за отстраняване 

на последствията от изгаряния в 50% от случаите е освобождаването на 

контрактура чрез ексцизия  на цикатрикса съчетано с различни видове ламба. 

При  200 от оперираните от нас пациенти сме приложили несвободната кожна 

пластика самостоятелно или в комбинация с други оперативни техники тази 

методика.  

Най-често ламбата са прилагани при активната възраст. При възрастните 

пациенти в болшинството от случаите локалните ламба са метод на избор, 

следвани от ламбо на краче и мостовидно ламбо. Според локализацията тази 

техника сме извършвали най-често на горния крайник и на главата. При 

долния крайник почти равномерно е разпределението между несвободната и 

свободна кожна пластика. При децата ние считаме локалните ламба за 

удачни, тъй като еластичността на тези тъкани е по-добра отколкото при 

свободните трансплантати. В нашето проучване долните крайници са 

засегнати два пъти по-често при децата и при над 1/3 от тях лечението е било 

с локални ламба. При възрастните пациенти с хипертрофични цикатрикси с 

ограничена функция на големите стави сме прилагали РКТ и локални ламба. 

 

Z-пластиката сме разгледали отделно поради факта, че намира широко 

приложение. При децата, които са приблизително половината от контингента 

ни, сме прилагали по-често Z-пластиката и нейните разновидности. Най-често 

Z- пластика сме използвали при аксиларна контрактура у възрастни и в 

комбинация с СКАТ при деца. Идентични са резултатите ни и при лечение на 

контрактури на ръцете. При децата водеща е Z-пластиката, а при възрастните 

различни комбинации на свободната и несвободна кожна пластика. 

Предимство на метода е едноетапното приложение, недостатък е 

възможността да се прилага само при кожни контрактури.  Тази техника води 
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до прекъсване линиите на теглене и може да се използва при недостиг на 

тъкани в даден участък. Ние сме използвали и способа на Burow с изсичане 

на триъгълници в комбинация с V-Yпластика за кожни синдактилии, особено 

в областта на първа комисура. При контрактури на шията ние смятаме, че 

локалните и ламбата на краче са по-подходящи и с по-добър естетичен 

резултат.  

Несвободната кожна пластика с ламбо на краче, мостовидно ламбо и т. нар. 

„Prefabricated или Prelaminated Flaps“ се използват при обширни 

цикатрициални деформации на функционални места. При груб 

хипертрофичен цикатрикс в областта на шията и лицето сме използвали 

мостовидно ламбо в комбинация с поставяне на два тъканни експандера на 

един пациент. При няколко пациента сме използвали и „forearm-flap“ за 

реконструкция в областта на китката, като при един от тях отново в съчетание 

с експандер.  

Оперативното лечение с тъканни експандери е рутинен метод за лечение на 

обемни деформации, при които няма достатъчно околна тъкан за оформяне на 

ламбо. Тази техника позволява покриването на деформации с тъкани със 

сходни цвят, дебелина и еластичност. В комбинация с други методи на 

пластичната хирургия, тъканната експанзия улеснява покриването на големи 

мекотъканни деформации с различна етиология с минимално образуване на 

нови белези и минимални донорни участъци. Тази техника с добър ефект сме 

прилагали при пациенти с алопеция след изгаряне и при няколко случая с 

груби ръбцови деформации на шията, крайниците и тялото, както и за 

средната и долна трета на лицето. Финансовата стойност на тези продукти 

значително намалява използването им.  

Използването на комбинирани техники при деформациите след изгаряне 

считаме за основен метод на лечение. Прилагаме ги при обширни 

комбинирани деормации в областта на тялото и крайниците и при 

покриването на тежки функционални изменения, изискващи оформянето на 

ламба. Свободната и несвободна кожна пластика намират широко 

приложение като комбиниран подход. За постигане на по-добри естетични 

резултати сме прилагали като допълнение към основния оперативен метод и 

дермабразио и липофилинг.  
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При различните техники сме наблюдавали и усложнения. Лизиране на 

трансплантата имахме в ограничени размери при 4 пациента (5,0%) като при 

всички деформации е бил частичен и не се е налагала реоперация. 

Епидермолиза (най-често върхово на ламбата) наблюдавахме при 8 (5,09%) 

пациента. Крайният резултат беше вторично зарастване и незадоволителен 

естетичен вид. В два от случаите некроза на ламбата  при  множествена Z-

пластика се наложи нова оперативна намеса. Инфектиране на тъканите и 

остро кръвотечение бяха причините за тези неуспехи. Ние считаме, че 

правилната следоперативна грижа предпазва пациентите от локална 

инфекция. При екпандер техниката усложнения сме наблюдавали в два 

случая.  В единия случай екструзия на експандера, а в другия – и частична 

некроза на ламбото след инсерция на експандера.   

Въпреки данните за чести рецидиви на келоидите ние сме наблюдавали това 

само при един пациент и то с локализация на мишницата. Ние отдаваме 

ниския процент на това усложнение на ниското ниво на постоперативно 

проследяване на тези пациенти.  

Рецидив на контрактура сме наблюдавали при 4 пациента (3,1%) като винаги 

това се е случвало след свободна трансплантация на кожа. При два от 

случаите, при които сме пристъпили към реоперация, локализация са били 

пръстите.  

При синдактилиите отчитаме два рецидива при един пациент, при когото два 

пъти сме извършвали реоперация на междупръстното пространство. Лезия на 

ламбо след инфекция и увреда на тъканите след проведена рехабилитация са 

бяха причините за това усложнение.  
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6. ИЗВОДИ 

1. Ретроспективният и проспективен анализ на пациентите с последствия 

от изгаряния показват, че естетичните нарушения при децата са 

основно в областта на главата, а при възрастните на шията. 

Функционалните увреди са главно в областта на горния крайник, а 

комбинираните деформации са на повече от една локализация. като те 

са по-чести при децата. 

2. Давността определя  времето за започване на лечението. Деформациите, 

които не водят до функционални отклонения, могат да се оперират 1-2 

г. след изчерпване възможността за обратно развитие на ръбеца. При 

контрактури с различен дефицит в обема на движение оперативното 

лечение се предприема между 6 месец и първата година от травмата 

3. Най-уязвимата група за развитието на келоиди, контрактури и 

синдактилии са децата ( в частност 4-10г.). При оперативно лечение във 

връзка с функционалните нарушения често се налага повече от една 

оперативна намеса. Най-често продължителността на пролежаването е 

до 5 дни.  

4. Изгарянията от гореща течност и пара имат превес в ранна детска 

възраст, като причиняват по-тежки функционални увреждания. След 

11г.- възраст по-застъпени са последствията от пламъкови изгаряния, 

които са разпространени на по-голяма площ. Електрическите изгаряния 

са 97% при мъже с по-тежки последици. 

5. Хистологичната картина при келоидите и хипертрофичните цикатрикси 

показва морфологични различия. Хистологично се доказва, че келоиди 

не се формират в донорната зона. 

6. Най-честите оперативни техники са разновидностите на несвободната 

кожна пластика – Z-пластика при деца и локални ламба при възрастни.  

7. Ранната оперативна намеса до 6-я месец след травмата при деца не води 

до лоши резултат както при естетични, така и при комбинирани 

деформации и в двете възрастови групи. При всички възрастни 

пациенти операция следва да се предприема след втората година от 

травмата. 

8. Най-чести усложнения при възрастните с функционални деформации 

има след прилагане на СКАТ. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Алгоритмът на поведение при децата и възрастните разглеждаме спрямо 

различните локализации, върху които е извършена оперативна намеса. Всяка 

от областите разглеждаме според вида и големината на деформацията, 

субективните оплаквания. Според тези характеристики определяме 

оптималните методи на оперативно лечение. 

Легенда: 

ГК – горен крайник 

ДК – долен крайник 

ТЯЛО – тяло 

Гл. – глава 

НО – няколко области 

Е – естетични 

Ф – функционални 

К – комбинирани 

ОГР – ограничени 

ШИР. – широкоплощни 

СУБ. ОПЛ – субективни оплаквания 

СИНД. – синдактилия  

КЕЛ – келоид 

ПНЛ – несвободна кожна пластика 

СКАТ – свободна кожна автотранспланатция 

ДЗ – директно затваряне 

КТ – комбинирани техники 

ЛФ – липофилинг 

ДА – дермабразио 

Z – пл – зет-пластика 

СВ.Л – свободни ламба 

СКАТ + ТАС – свободна кожна автотранспланатция + triamcinolone acetonide 

ЕКСП – експандер техника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ 

Големина: обхващащ само една област, обхващащ няколко области 

Давност на деформацията: до 6м от изгарянето; от 6м-2години; повече от 2 

години 

Цвят: бял, розов, тъмен 

Отношение спрямо околната кожа: на, над, под нивото на околната кожа 

Хистологично изследване: да/не 

Пол: мъж/жена 

Възраст 0-3г; 4-10;11-18;19-35;36-65;над 65; Леглодни: до 5 дни, 5-10 дни, над 

10 дни 

Етиология: термична травма, причинена от пламък, гореща течност, 

електрическо изгаряне, от химични агенти, контактно изгаряне 

Локализация: глава, шия, горен крайник, тяло, мишница, долен крайник, 

повече от една локализация. 

Контрактура: да/не  

Контрактури: единична/множествени; оперирани/неоперирани; 

Синдактилия: да/не 

Келоид: да/не 

Вид на деформацията: естетична,функционална,комбинирана  

Придружаващи заболявания: свързани с деформацията, свързани с други 

органи и системи. 

Субективни оплаквания: сърбеж, дискомфорт, пигментация 

Вид оперативно лечение: свободна кожна пластика, несвободна кожна 

пластика, единична Z-пластика, множествена Z- пластика,Z+ свободна кожна 

пластика, Z+ несвободна кожна пластика, Z+ експандер-техника, Z+ свободна 

кожна пластика + несвободна кожна пластика, Z+ несвободна кожна пластика 

+ експандер, дермабразио, дермабразио + несвободна кожна пластика, 

директно затваряне, липофилинг. 

Усложнения: епидермолиза, некроза, инфекция, лезия на трансплантат, 

рецидив 

Резултати: лоши, добри, много добри 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

Някои примери на хистологични изследвания: 

 

Фиг.16 Хиперпластичен цикатрикс с характерните за него хлътване на 

епидермиса, изглаждане на базалния слой и фиброзиране на папиларната 

дерма (ХЕ, х100). 

 

Фиг.17 Хиперпластчен цикатрикс с характерните за него нодуларно 

подреждане на колагеновите влакна, кръвоносните съдове разположени 

перинодуларно и липса на хиалинизацията (ХЕ, х100). 
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Фиг.18 Келоид с характерните за него хиперкератоза и акантоза на 

епидермиса (ХЕ, х100). 

 
Фиг.19 Келоид с характерните за него липса на нодуларното подреждане на 

колагеновите влакна и изразена хиалинизация (ХЕ, х100). 

 
Фиг.20 Келоид демонстриращ изразена хиалинизация чрез слабо синьо 

оцветяване на колагеновите влакна (Трихром по Масон, х40).  
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8. ПРИНОСИ  

Оригинални приноси:  

• Създаден е протокол за оценка на последствията от изгаряния, които са 

оценени по демографски признак (възраст, пол), по механизма на 

увреждане (етиологията), локализация, субективни оплаквания, 

големината и характеристиките на деформациите (цвят, отстояние от 

околната здрава кожа) и приложените оперативни техники.  

• Разработен е приложим в клиничната практика алгоритъм за поведение. 

 

Приноси с научно-приложен и потвърдителен характер: 

• Извършено е ретроспективен и проспективен анализ върху 431 

пациента с последствия от изгаряния, лекувани в Клиника по „Пластично-

възстановителна и естетична хирургия“  към УМБАЛ „Свети Георги”, за 

периода от 2007 – 2015 г., като се обсъжда подробно важността на 

естетичните и функционални деформации след изгаряния.  

 Отчетени са резултатите и настъпилите усложнения. 

 Извършена е сравнителна хистологична характеристика на част 

от деформациите.  

 Хистологично се доказва, че келоиди не се формират в донорната 

зона. 
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