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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ВКНЛС – Външен Клон на Нервус Ларингеус Супериор 

ВЛН – Възвратен Ларингеален Нерв 

ТТ – Тотална Тиреоидектомия 

ТЛ – Тиреоидна Лобектомия 

КТМ – Крико-тиреоидни мускули 

ИОНМ – Интраоперативен Невромониторинг 

НЛС – Нервус Ларингеус Супериор 

ЩЖ – Щитовидна жлеза 

ЕМГ – Електромиография 

см
3
 – кубически сантиметър 

см – сантиметър 

мм – милиметрър 

ГТА – горна тиреоидна артерия 

ПТХ – паратиреоиден хормон 

ИГН – индекс на гласовите нарушения 

TSH – тиреостимулиращ хормон 

FT3 – свободен трийодтиронин 

FT4 – свободен тироксин 

Са
++

 – калций 

iCa – йонизиран калций 

ИД – интервал на доверителност 

БС – Базедова струма 

ТМС – Токсична мултинодуларна струма 

НУБС – Нетоксична Уни- или Билатерална струма 

ТХ – Тиреоидит на Хашимото 

ТК – Тиреоиден карцином 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Заболяванията на щитовидната жлеза са сред най-честите ендок-

ринни патологии в световен мащаб. По данни на Българското дружество 

по ендокринология от епидемиологично проучване, проведено през 2012г. 

честотата на тиреопатиите в нашата страна са около 10%.  

Хирургичното лечение е един от основните радикални методи за ле-

чение, с което се осигурява трайна ремисия на основното заболяване. 

Въпреки добрите терапевтични резултати и снижените до приемливи гра-

ници усложнения, все още съществува риск от неприятни и донякъде ин-

валидизиращи последици при тези процедури.  

Сред тях най-значими са следоперативният хипопаратиреоидизъм и 

увредата на ларингеалните нерви - възвратния ларингеален нерв (ВЛН) и 

външния клон на нервус ларингеус супериор (ВКНЛС). Възникването им 

нерядко води до значителна заболеваемост, удължен болничен престой и 

не на последно място – влошено качество и начин на живот на пациентите. 

Днес хирургичната анатомия на възвратните ларингеални нерви и 

подхода към тях са описани детайлно в медицинската литература и неп-

реднамерените травми, свързани с тях, са може би най-познати и най-

проучвани усложнения. 

По-горестоящият ВКНЛС обаче неоправдано получава по-малко 

внимание за по-дълъг период, както от анатоми, така и от хирурзи и остава 

като „неглижираният нерв” в тиреоидната хирургия. Важността на този 

нерв е засенчена предимно от фокуса на ендокринните хирурзи върху 

иначе „основния“ ларингеален нерв в тиреоидната хирургия – ВЛН. Имен-

но поради тази причина почти всякога фонетичните нарушения при паци-

енти, претърпели тиреоидни резекции, се отдават на едностранно или би-

латерално засягане на ВЛН.  

Нараняването на ВКНЛС води до парализа на крико-тиреоидните 

мускули (КТМ) и остава често несъзряно поради липса на ясни 
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ларингоскопски белези. Водещите следоперативни симптоми са съпрово-

дени предимно с качествени нарушения в гласа на болните.  

Сравнително нов метод за своевременна оценка на риска от ятроген-

ни лезии на ларингеалните нерви в тиреоидната хирургия, е интраопера-

тивния невромониторинг (ИОНМ). Метод, наложил се като „златен стан-

дарт“ в грижите за превенция на ВЛН, а напоследък в контекста и целите 

за високото качество на медицинската услуга приложението му върху 

ВКНЛС е обект на детайлни анализи. 

Това създава необходимост от оценка на метода и разработване на 

удобна за практиката система за клиничното му приложение. 
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ЦЕЛ 

 

Да се оцени възможността на ИОНМ като обективен метод за пре-

венция на ВКНЛС при хирургични интервенции върху щитовидната жлеза. 

ЗАДАЧИ 

За постигане на основната цел се дефинираха следните задачи: 

1. Да се сравни степента на интраоперативна идентификация на 

ВКНЛС според конвенционалните (класически) клинични способи за 

превенция в сравнение с ИОНМ методики. 

2. Да се оцени възможността на ИОНМ за идентифициране и 

определяне на различните анатомични вариации на  ВКНЛС, 

сравнени с традиционните клинични способи .  

3. Да се оцени ролята на някои от факторите, влияещи за коректната 

идентификация и превенция на ВКНЛС.  

3.1. Да се осъществи анализ на степента на идентификация на 

ВКНЛС в зависимост от подлежащата тиреоидна патология. 

3.2. Да се осъществи анализ на степента на идентификация на 

ВКНЛС в зависимост от тиреоидния обем. 

4. Да се анализира значимостта на пост-дисекционната стимулация на 

ВКНЛС в оценката за тяхната сигурна превенция. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Вид на проучването 

Проведено е приложно проспективно описателно и аналитично про-

учване за оценка на възможността на ИОНМ като обективен метод за пре-

венция на ВКНЛС при хирургични интервенции върху щитовидната жлеза. 

2. Единици на наблюдение 

2.1. Логически единици 

Пациенти индицирани за хирургично лечение на заболяването, при 

които е проведена едностранна тиреоидна лобектомия (ТЛ) или тотална 

тиреоидектомия (ТТ) през периода януари 2015 г. – февруари 2017 г. Изс-

ледвани са общо 123 пациенти с претърпяна хирургична интервенция вър-

ху щитовидната жлеза. От тях 102 пациенти, отговарящи на критериите за 

включване, са обхванати в изследването като основна група, при които е 

използван метод за интраоперативен невромониторинг на ВКНЛС. 

При всички болни бе извършено проспективно наблюдение за най-

малко 3 месеца. 

2.2. Технически единици 

В настоящото клинично проучване е използван материал от Хи-

рургични Клиники на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД към Катедра по Спе-

циална Хирургия, Медицински Университет – Пловдив. 

3. Период на наблюдение 

Общо за всички пациенти средният период на следоперативното 

прослеяване е 3.3 ± 1.1 месеца. 



7 

4. Признаци на наблюдение 

Признаците на наблюдение са количествени и качествени и са свър-

зани с различни групи характеристики. Конкретно за изучаваната съвкуп-

ност разглеждаме следните: 

4.1. Факториални признаци 

 Предоперативна клинична оценка на функционалния статус на 

ларингеалните нерви (ВЛН и ВКНЛС), чрез индиректна ларин-

госкопия и фонетичен анализ на гласа; 

 Предоперативни размери на ЩЖ според СЗО класификация; 

 Предоперативни размери на ЩЖ според общоприет ехографски 

способ за оценка; 

 Предоперативни нива на паратиреоиден хормон (ПТХ) и калций 

(Ca
++

) при пациенти показани за ТТ; 

 Показатели пол и възраст към времето на операцията; 

 Интраоперативен невромониторинг на ВКНЛС и ВЛН; 

 Интраоперативни нива на ПТХ при ТТ; 

 Хистологичен резултат; 

4.2. Резултативни признаци 

Основни резултативни признаци на наблюдение са интра- и следопе-

ративните функционални състояния на ларингеалните нерви (ВЛН и 

ВКНЛС) и паращитовидните жлези, определени от клинично лабораторни-

те констелации за оценка, прогноза или диагноза; 

 интраоперативна контрактилност (потрепване) на КТМ след сти-

мулация на ВКНЛС чрез ИОНМ;  

 интраоперативен звуков или светлинен сигнал от апарата след 

стимулация ВЛН чрез ИОНМ; 
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 следоперативна клинична и функционална оценка на ларингеал-

ните нерви (ВЛН и ВКНЛС) – чрез индиректна ларингоскопия и 

фонетичен анализ на гласа; 

 следоперативна оценка за симптоми на латентна или манифестна 

тетания чрез някои клинично- лабораторни тестове при пациенти 

с ТТ (симптоми на Хвостек и/или Трусо, ПТХ и/или Ca
++

 нива); 

5. Критерии за включване и изключване 

5.1. Критерии за включване – индикации за Едностранна тиреоид-

на лобектомия или Тотална Тиреоидектомия. 

 Малигнени заболявания на ЩЖ; 

 Бенигнени заболявания на ЩЖ; 

 Нетоксични Уни- или Билатерални  мултинодуларни струми; 

 Токсични мултинодуларни струми; 

 Базедови струми неподдаващи се на медикаментозен контрол; 

 Заболявания на ЩЖ, протичащи със симптоми на локална комп-

ресия или болка (масивни струми, тиреоидит на Хашимото и др.); 

 Субстерналиа струми; 

5.2. Критерии за изключване 

 Предоперативно диагностицирана пареза или парализа на ВЛН; 

 Качествени фонетични нарушения при оценката от ИГН-10 и 

Максимално фонетично време; 

 Рецидивна струма; 

 Бременност или лактация; 

 Пациети по-млади от 18 години; 

 Високорискови пациенти ≥ 3 степен по ASA (American Society of 

Anesthesiology) класификацията за анестезиологичен риск; 

 Несъгласие с представения проследяващ протокол. 
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6. Дизайн на проучването 

Дизайнът на проучването е базиран върху институционалните норми 

и е одобрен от Комисията по Научна етика при МУ – Пловдив с протокол 

№1/15.03.2015 г. (Таблица 1). Проучването беше подробно разяснено на 

проспективната пациентска група относно целите, методите и рисковете от 

участието в изследването, съгласно декларацията от Хелзинки и съобразно 

правилата за добра клинична практика. Всички участници, които бяха пла-

нирани за едностранна ТЛ или ТТ по различни индикации дадоха писмено 

информирано съгласие и бяха включени в проучването. 

Таблица 1. Схема на изследване и проследяване на проучваните пациенти. 

Време 
 
Изследвания 

Предопе- 
ративно 

Интраопе- 
ративно 

Следоперативно 

до 72-ри 
час 

3-та 
седмица 

3-ти  
месец 

Информирано съгласие √  

Анамнеза и клиничен преглед √  √ √ √ 

Ехография на щитовидна жлеза √  

TSH, FT3, FT4 √   

Индиректна ларингоскопия √  √  

Функционална оценка на гласа √  √ √ √ 

ИОНМ  √  

ПТХ √* √* √* √* √* 

Ca++, iCa √*  √* √* √* 

Проби за латентна тетания   √* √* √* 

Хистологичен анализ  гефрир траен 

*при тотална тиреоидектомия 

За постигане на целите на проучването всички данни бяха събрани и 

записани проспективно.За приключване на изследването се изискваше все-

ки пациент да бъде стациониран за най-малко 72 часа следоперативно. 

Всички пациенти, претърпели тотална тиреоидектомия или тиреоидна ло-

бектомия, бяха целенасочено клинично оценени за симптоми и белези на 

дисфония по анамнестични и клинични данни и чрез проведен тест за са-

мооценка на гласа. 
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7. Методи на изследване 

7.1. Клинични методи 

 Анамнеза и обективно изследване по общоприетите правила. 

 Предоперативната клинична оценка на размерите на щитовидната 

жлеза се определи според общоприетата класификация на СЗО. 

0 степен – ЩЖ не се вижда  и не се палпира при изпъната назад шия; 

І-А степен – ЩЖ не се вижда при оглед, но се палпира при обследване; 

І-Б степен – ЩЖ се палпира и е ясно видима при екстензия на шията; 

ІІ степен – гушата се вижда при обичайна позиция на шията; 

ІІІ степен – гушата е видима от дистанция, проминира и деформира шията 

(тук се включват и огромните струми – struma permagna); 

 Следоперативната оценка за латентна тетания се извърши чрез 

данни, събрани от анамнезата и някои клинични и лабораторни тестове; 

 Пред- и следоперативна функционална оценка на гласа се опре-

дели по общоприет, валидиран въпросник за самооценка на гласа – Индекс 

на Гласовите Нарушения – 10 (Таблица 2); 

Таблица 2. Индекс на Гласовите Нарушения-10  

Данни Резултат 

1. Трудно мога да бъда чут от отсрещната страна (от хората или събеседника 

си). 

0 1 2 3 4 

2. Трудно мога да бъда разбран в шумна среда (от хората или събеседника 

си). 

0 1 2 3 4 

3. Гласовият ми проблем ме ограничава да водя пълноценен личен и 

социален живот. 

0 1 2 3 4 

4. Гласовият ми проблем ме кара да пренебрегна разговори. 0 1 2 3 4 

5. Гласовият ми проблем се отразява на работата ми (губя доходи). 0 1 2 3 4 

6. Чувствам се така, сякаш трябва да се напрягам за да възпроизведа глас. 0 1 2 3 4 

7. Яснотата на гласа ми е непредвидима (непредсказуема) 0 1 2 3 4 

8. Гласовият ми проблем ме разстройва (тревожи) 0 1 2 3 4 

9. Гласът ми ме кара да се чувствам в неравностойно положение „инвалид“  0 1 2 3 4 

10. Често ми задават въпроса „Какво се случи с вашия глас?“ 0 1 2 3 4 

0 = Никога   1 = Почти никога    2 = Понякога    3 = Почти винаги    4 = Винаги 

Общ резултат = __________Точки 
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7.2. Клинично-лабораторни методи 

Лабораторните анализи са извършени в Център по клинична лабора-

тория при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив. Изследвани са хемато-

логични, хемостазиологични, клиничнохимични и специализирани показа-

тели. Чрез интраоперативните кръвни проби се изследваха само серумните 

нивана ПТХ, а чрез пред- и следоперативните кръвни проби се изследваха 

всички показатели, заложени в проучвания дизай. 

7.2.1. Специализирани показатели  

ПТХ-изследванията са извършени на имунологичен анализатор 

Access 2 - Beckman Coulter, USA (Референтни интервали: 12 – 88 pg/mL).  

TSH, FТ3 и FТ4 – отчитането е осъществено на имунологичен анали-

затор AxSYM
TM 

system -  Abbott Laboratories, USA. (Референтни интервали: 

TSH (0.49 – 4.67 mlU/l); FТ3 (2.23 – 5.35 pmol/l); FТ4 (9.14 – 23.81 pmol/l)).  

7.2.2. Клинично химични показатели 

Всички клинично-химични анализи са извършени с апаратура: Кли-

нично-химичен анализатор Konelab 60i, Thermo Electron Co, Finland пo 

оригинални програми. Проследени параметри и референтни граници –

Калций (2,12 – 2,62 mmol/l); Йонизиран калций (1,06 – 1,31 mmol/l). 

Качеството на резултатите е осигурено посредством системен ежед-

невен вътрелабораторен контрол за точност и възпроизводимост, чрез 

фирмени контролни материали.  

7.2.3. Хистологично изследване на отделената при операция щи-

товидна жлеза. 

Основен факториален признак на наблюдение при хистологичното 

изследване бе патохистологичната находка и наличието на непреднамере-

но отстранени паращитовидни жлези.  
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7.3. Инструментални методи 

 Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза – извършено с 

апарат Toshiba SSA-510A и линеен трансдюсер 7MHz, чрез който се анали-

зира ехографски показател за обем. За изчисление на ехографския обем се 

използва формулата на Brunn за определяне на обема на ротационен елип-

соид. За всеки тиреоиден лоб поотделно се изчисли аритметичнта стойност 

от (надлъжен размер в см) х (напречен размер в см) х (предно-заден размер 

в см) х (коригиращ фактор = 0,479). За оценка на обема е използвана неп-

рекъсната величина, отразяваща тиреоидния обем в милилитри. 

 Тънкоиглена аспирационна биопсия под ултразвуков контрол за 

предоперативно уточняване на диагнозата при определени случаи. 

 Рентгеново изследване: рентгенография на гръден кош. 

 КАТ при субстернални или ектопични струми. 

 Радиоизотопно изследване с  99mTc и 131I при определени случаи. 

 Интраоперативен гефрир и траен хистологичен препарат. 

 Пред и следоперативна ларингоскопия за определяне статуса на 

гласните връзки. 

 Пред – и следоперативна функционална оценка на гласа, чрез из-

мерване на Максималното фонетично време в секунди при подканване на 

пациента за произнасяне на буквата „а“ след дълбок инспириум. 

7.4. Оперативни методи 

С оглед намаляване на субективните различия, всички операции бяха 

извършени от един хирургичен екип под обща инхалационна анестезия, 

като мускулните релаксанти с кратко действие се използваха само при ен-

дотрахеалната интубация. Всички операции са извършени по стандартна 

техника на капсуларна дисекция с проведен ИОНМ. 

7.4.1. Оперативен достъп 
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Използвани са предимно цервикалната инцизия по Kocher, а при слу-

чаи, изискващи шийна лимфна дисекция, кожният разрез се удължаваше 

към процесус мастоидеус по Apron. 

7.4.2. Обем на оперативната интервенция 

Едностранна тиреоидна лобектомия или тотална тиреоидектомия с 

или без паратиреоидна автотрансплантация и/или шийна лимфна дисекция. 

7.4.3. Оперативна техника 

Всички процедури на едностранна ТЛ или ТТ се извършиха по стан-

дартната техника на капсуларна дисекция. Накратко, достъпът до щито-

видната жлеза се осигуряваше след инцизия на кожата по Кохер с послед-

ващо отпрепариране на платизмата и разединяване на претиреоидните 

мускули по срединната линия. След мобилизиране на съответния тирео-

иден лоб при всички пациенти ВЛН беше представен, проследен, дисеци-

ран и мониториран по цялото му протежение в шийния отдел. Клончетата 

(браншовете) на долната тиреоидна артерия се прекъсваха в близост до ти-

реоидната капсула, а тези на ГТА се прекъсваха също в непосредствена 

близост до тиреоидната капсула, но винаги след опит за визуална иденти-

фикация на ВКНЛС с последващ ИОНМ за потвърждаване или отхвърляне 

на въпросната изолирана структура. Паращитовидните жлези бяха макрос-

копски идентифицирани и щателно дисецирани от капсулата на ЩЖ на 

васкуларен педикул. Полагаха се старания за откриване на всички паращи-

товидни жлези от всяка страна и тяхното „in situ“ предпазване винаги по 

възможност.  

7.4.4. Пълнота на резекция 

Пълнотата на резекция се осигуряваше чрез ембрионално базиран 

подход с отстраняване на пирамидалния лоб, тиреоидните остатъци по ти-

реотимичния лигамент и туберкула на Zuckerkandl, ако ги има. 
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7.4.5. Оперативна стратегия 

По време на всяка интервенция винаги се опитвахме да иденти-

фицираме и предпазим всичките ПЩЖ и ларингеални нерви. Всички про-

цедури на едностранна тиреоидна лобектомия или тотална тиреоидектомия 

се извършиха по стандартната техника на капсуларна дисекция с проведен 

ИОНМ. За целта използвахме апарат „Neurosign” 100 на фирмата „Magstim 

Company Limited”, UK. Апаратът позволява за нуждите на изследването да 

се използва стимулиращ сигнал със следните параметри: сила на тока (1 

mА), честота на тока (4Hz), продължителност на импулса (100 s). Стиму-

лус импулсите от апаратурата до изследваните тъкани се осъществява чрез 

биполарен прав стимулиращ електрод „Bipolar Probe”, а отвеждащите та-

кива към регистриращото устройство чрез повърхностни контактни ларин-

геални електроди „Neurosign“. 

За коректно идентифициран ВКНЛС се приемаше, когато се наблю-

даваше потрепване или контрактитилност на КТМ, а за потвърждаване на 

предварително дисецирания и представен ВЛН се разчиташе предимно на 

появата на светлинен или звуков сигнал от апарата.  

Относно оперативната техника, освен че се спазваха принципите на 

капсуларна дисекция, особено внимание се отделяше на горния тиреоиден 

полюс чрез прилагане на прийом на „латерализация“. След прекъсване на 

истмичната част на жлезата и лигиране на средната тиреоидна вена се пре-

минаваше към отпрепариране на горнополюсния регион чрез долно-

латерална тракция на тиреоидния лоб (латерализация на тиреоидния лоб) 

за представяне на „стернотиреоидения-ларингеален триъгълник“ –

триъгълник на Jolles или пространство на Reeve. Така създаденото аваску-

ларно крико-тиреоидно пространство ни даваше възможност и достъп за 

прецизна дисекция и обследване на региона, както и за поотделното лиги-

ране на клончетата на ГТА. При тази техника на „латерализация“ на горния 

тиреоиден полюс, винаги първоначално се правеше опит за визуална иден-
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тификация на ВКНЛС – потвърден или отхвърлен впоследствие чрез 

ИОНМ на ВКНЛС (налична или липсваща контрактилност на КТМ след 

стимулация на въпросната структура с биполарен прав стимулиращ елект-

род „Bipolar Probe”).  

Стандартният критерий за визуално идентифициран ВКНЛС следва-

ше следния протокол: 

 ако при стимулиране на въпросната структура, смятана за ВКНЛС, 

настъпваха мускулни контракции и/или потреване на КТМ (парс ректа 

и/или парс обликва), тогава предполагаемата структура се считаше за ко-

ректно идентифицан ВКНЛС – позитивен резултат; 

  ако при стимулиране на въпросната структура, смятана за 

ВКНЛС, не се отчитаха мускулни контракции и/или потреване на КТМ 

(парс ректа и/или парс обликва), тогава предполагаемата или приличащата 

структура се приемаше за неневрална тъкан (кръвоносен съд, мускулни 

влакна или фиброзна тъкан) – негативен резултат; 

 след отчетен „негативен резултат“ се полагаха допълнителни ста-

рания в търсенето на ВКНЛС и при липсващ КТМ ефект след стимулация 

се предполагаше, че нервът е високо разположен над или извън обследва-

ното поле; След всяко отстраняване на съответния тиреоиден лоб се про-

веждаше повторна постдисекционна стимулация на ВКНЛС с оглед на си-

гурна превенция или прогноза за интегритета на на ВКНЛС. В зависимост 

от топографско-анатомичното местоположение на ВКНЛС с горнополюс-

ните тиреоидни структури се определи типа на ВКНЛС по класификацията 

на Cernea. Сравнителен анализ бе проведен и между установения тип на 

ВКНЛС по Cernea със степента на уголемяване и размерите на ЩЖ от пре-

доперативната клинична оценка по СЗО класификация и ехографски ана-

лиз за обем. Както при тиреоидните лобектомии, така и при тоталните ти-

реоидектомии, всяка страна (лоб) на жлезата се разгледа като отделна еди-

ница. Относно паращитовидните жлези, винаги по време на всяка проце-
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дура се опитвахме да идентифицираме и предпазим всичките от тях, като 

се извършваше оценка на тяхната васкуларизация чрез някои утвърдени в 

практиката неинвазивни или инвазивни способи. Деваскуларизираните 

ПЩЖ се отстраняваха и реимплантираха в стерно-клейдо-мастоиден мус-

кул в края на оперативната интервенция. Интраоперативните кръвни проби 

за серумните нива на ПТХ се вземаха 10 минути след края на всяка ТТ, 

въпреки извършената преди това оценка за жлезна васкуларизация на 

ПЩЖ.  

7.5. Статистически методи 

Обработката на данните е извършена чрез специализиран софтуерен 

продукт за социални изследвания IBM SPSS, версия 24.0 и MS Excel 2016. 

Възприетото критично ниво на значимост при проверка на нулевата хипо-

теза Н0 е α = 0,05 (Z критерий = 1,96), при гаранционна вероятност 95%. За 

обективизиране на резултатите от анализите са използвани следните пара-

метрични и непараметрични статистико-математически методи: 

 Дескриптивен анализ  

 Кростабулация  

 Вариационен анализ  

 Графичен анализ  

 Алтернативен анализ – за оценка на честотата на поява и относите-

лен дял при качествени признаци. Метод на van der Wearden за 

оценка на относителния дял при малообемни извадки. Резултатите 

при анализиране на качествените променливи са представени като 

относителен дял ± стандартната грешка на оценката (p ± Sp). 

 Тест χ2 и екзактен тест на Фишер – за проверка на хипотези за на-

личие на зависимост между категорийни променливи.  
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 Коефициент на контингенция на Крамер (V) – за ориентировъчна 

оценка на степента на проявление на установената с χ2-метода за-

висимост. 

 Непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Уилк – за 

проверка на вида на разпределението.  

 Непараметричен тест на Кръскал–Уолис – за проверка на хипотези 

за различие между няколко независими извадки.  

 Непараметричен тест на Ман–Уитни и t-тест на Стюдънт – за про-

верка на хипотези за различие между две независими извадки.  

 Еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA – за проверка на хи-

потези за различие между няколко независими извадки.  

Представянето на резултатите от проведените анализи е осъществено чрез 

честотни таблици и графично представяне на резултатите – секторни и 

стълбовидни диаграми. 

8. Демографска характеристика на контингента 

От изследваните 102 пациенти, 9 (9%) са мъже и 93 (91%) са жени, в 

съотношение мъже/жени 1:10,3. Средната възраст по отношение на време-

то на операцията за всички (n = 102 ) пациенти  бе 49,60 ± 12,48 години. 

Разпределението на болните по пол и възрастови групи е визуализирано на 

Фигура 1. 

 

Фигура 1. Разпределение на пациентите по пол и възрастови групи 

% 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Оценка на степента на интраоперативната идентификация на 

ВКНЛС според конвенционалните (класически) клинични 

способи за превенция в сравнение с ИОНМ методики.  

В настоящото изследване направихме опит да проверим ползите или 

недостатъците на конвенционалните способи за интраоперативна иденти-

фикация и превенция на ВКНЛС, съпоставени с тези подпомогнати чрез 

ИОНМ. Отделно разгледахме степента на идентификация на ВКНЛС, съ-

образно пола и възрастовата група. За анализ на резултатите използвахме 

χ2 тест и екзактен тест на Фишер за проверка на хипотези за наличие на 

зависимост между категорийни променливи. От проведените 102 

тиреоидни процедури, при 87/102 (85,3%) от болните се извърши ТТ, а при 

15/102 (14,7%) от тях едностранна ТЛ (Фиг. 2).  

 

Фигура 2. Разпределение на пациентите според извършени оперативни процедури. 

При разпределението на пациентите по пол и извършената 

хирургична процедура 7/87 от пациентите с ТТ или (8,05%) бяха мъже и 

80/87 или (91,95%) жени, а при тези с проведена едностранна ТЛ – 2/15 

или (13,33%) бяха мъже и 13/15 или (86,67%) жени (Фиг. 3). 
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Фигура 3. Разпределение на болните по пол и извършени оперативни процедури. 

Както при едностранните ТЛ, така и при ТТ, всяка страна (лоб) на жлезата 

се разгледа като отделна единица и по този начин 189 ВКНЛС бяха в 

обсега на настоящия анализ. И съответно предвидените за обследване 

ВКЛНС при мъжете бяха 16, а при жените 173 ВКЛНС (Таблица 3).  

Таблица 3. Разпределение на пациентите по пол и извършена хирургична процедура 

върху щитовидната жлеза. 

Показател Tотална 
Tиреоидектомия 

n          (%) 

Тиреоидна 
Лобектомия 

n      (%) 

Общ брой  
Пациенти  

n       (%) 

Очаквани 
ВКНЛС  

n 

Пол мъже 7       (8,05%) 2   (13,33%) 9      (8,82%) 16 

жени 80     (91,95%) 13  (86,67%) 93    (91,18%) 173 

Общ брой 

Процедури n (%) 

 
87     (100%) 

 
15   (100%) 

 
102     (100%) 

 

 

 

189 

Очаквани ВКНЛС    
n 

 

174 

 

15 

 

 

Сто петдесет и пет (82,01%) от общо 189 очаквани ВКЛНС бяха 

разпознати и интраоперативно обследвани при само визуалната оценка 

(Таблица 4 и 7). При разпределение на пациентите по пол, 13/155 от 

визуално идентифицираните ВКЛНС или (8,39%) бяха при мъжете и 

142/155 ВКЛНС или (91,61%) при жените (Таблица 4). Съответно при 

мъжете 5 от идентифицираните ВКНЛС бяха десностранни и 8 
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левостранни, а при жените 70 десностранни и 72 левостранни. При това 

разпределение на ВКЛНС по пол и честота на идентификация спрямо 

съответната страна не бе установена статистически значима разлика (Pear-

son Chi-Square; Asymp. Sig. (2-sided) = 0,558; P > 0,05). Също така не бе 

установена статистически значима разлика и при сравнене на показателите 

за средна средна възраст и пола на пациента при анализ на резултатите от 

визуалната оценка (P > 0,05). Средната възраст на мъжете (n = 9), при 

които се идентифицираха 13 ВКНЛС, бе 51,40 ± 11,13, а тази на жените (n 

= 80), при които се идентифицираха 142 ВКНЛС, бе 48,10 ± 12,16 

(ANOVA; F = 0,956; Sig. = 0,559; P > 0,05) (Таблица 4). 

Таблица 4. Разпределение на пациентите според Визуално идентифицираните ВКНЛС 

при двата пола. 

Показател Пол 

Десни 

ВКНЛС 

n    (%) 

Леви 

ВКНЛС 

n     (%) 

Общо 

ВКНЛС 

n     (%) 

Средна 

Възраст 

n 

P 

В
и

зу
ал

н
о

 

И
д

ен
ти

ф
и

ц
и

р
ан

и
 

В
К

Н
Л

С
 

мъже 5/155 

(3,23%) 

8/155 

(5,16%) 

13/155 

(8,39%) 

(n = 9) 

51,40 ± 11,13 

> 0.05 

жени 70/155 

(45,16%) 

72/155 

(46,45%) 

142/155 

(91,61%) 

(n = 80) 

48,10 ± 12,16 

общо 75/155 

(48,39%) 

80/155 

(51,61%) 

155 

(100%) 

(n = 89) 

48,70 ± 14,18 

Подобни резултати с липсваща статистическа значимост относно зависи-

мостта по отношение на пола, и възрастта и степента на идентификация на 

ВКЛНС – левостранни или десностранни са отчетени и от други автори. 

В настоящия анализ винаги се опитвахме първоначално да 

идентифицираме ВКНЛС чрез конвенционалните способи – т.е. чрез 

визуална идентификация и оценка на крико-тиреоидното пространство с 

последващ интраоперативен невромониторинг на въпросната структура. 

ЕМГ отговор за ВКНЛС не бе използван, а за потвърждаване на 

предварително дисецирания и представен ВЛН се разчиташе предимно на 

появата на светлинен или звуков сигнал от апарата. За коректната 
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идентификация на ВКНЛС се вземаше предвид ефектът на 

електростимулация и очакваният отговор на КТМ – появата на 

контрактилност и/или потрепване на КТМ. Зададените параметри на 

стимулиращия сигнал са описани подробно в раздел материал и методи. 

При регистрация на съответния КТМ ефект, първоначално изолираната 

структура от визуалната оценка се считаше за позитивно идентифициран 

ВКНЛС и за двата случая – визуално и стимулационно потвърден. При 

липсващ КТМ ефект (контрактилност и/или потрепване) първоначално 

изолираната структура от визуалната оценка се приемаше за неневрална 

тъкан и резултатът се тълкуваше като негативен и се продължаваше 

търсенето на ВКНЛС чрез дисекция и стимулация на други съседни зони. 

По този начин при употреба на ИОНМ общо 181 или (95,77%) от 

очакваните 189 ВКНЛС бяха коректно разпознати (Таблица 5 и 7). При 

разпределяне на идентифицираните ВКНЛС по пол, всичките 16 ВКНЛС 

при мъжете бяха разпознати чрез ИОНМ, но при съпоставяне към общо 

идентифицираните 181 ВКНЛС или 16/181 ВКЛНС тази процентна разлика 

от (8,84%) бе почти идентична сравнена с конвенционалните способи за 

оценка (Таблици 4 и 5). Същото явление с приблизително процентно 

разпределение се наблюдаваше и при жените като 165/181 или (91,16%) 

бяха разпознати чрез стимулационната техника (Таблици 4 и 5). Съответно 

при мъжете 16 от идентифицираните ВКНЛС, 8 бяха десностранни и 8 

левостранни, а при жените 82 десностранни и 83 левостранни, където също 

не бе установена статистически значима разлика (Pearson Chi-Square; 

Asymp. Sig. (2-sided) = 0,539; P>0,05)(Таблица 5). Отново не бе разкрита 

статистически значима разлика при сравнене на показателите за средна 

средна възраст и пола на пациента при анализ на резултатите от ИОНМ 

оценка (P > 0,05). Средната възраст на мъжете (n = 9), при които се 

идентифицираха 16 ВКНЛС бе 51,40 ± 11,13, а тази на жените (n = 89) при 
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които се идентифицираха 165 ВКНЛС бе 49,70 ± 14,14 (ANOVA; F = 1,022; 

Sig. = 0,377; p > 0,05) (Таблица 5). 

Таблица 5. Разпределение на пациентите според ИОНМ идентифицираните ВКНЛС 

при двата пола. 

Показател Пол 
Десни 
ВКНЛС 
n    (%) 

Леви 
ВКНЛС 
n    (%) 

Общо 
ВКНЛС 
n    (%) 

Средна 
Възраст 

n 

P 

И
О

Н
М

 

И
д

ен
ти

ф
и

ц
и

-
р

ан
и

 

В
К

Н
Л

С
 

мъже 8/181 
(4,42%) 

8/181 
(4,42%) 

16/181 
(8,84%) 

(n = 9) 
51,40 ± 11,13 

> 0.05 
 

жени 82/181 
(45,30%) 

83/181 
(45,86%) 

165/181 
(91,16%) 

(n = 89) 
49,70 ± 14,14 

общо 90/181 
(49,72%) 

91/181 
(50,28%) 

181 
(100%) 

(n = 98) 
49,40 ± 15,13 

 

При съпоставяне на общо идентифицираните ВКНЛС по двата способа за 

оценка и пол, чрез визуалната оценка се установи, че 13 или (81,25%) от 

очакваните 16 ВКНЛС при мъжете и 142 или (82,08%) от очакваните 173 

ВКЛНС при жените бяха разпознати коректно (Фиг. 4). При употреба на 

ИОНМ всичките 16 ВКЛНС при мъжете в (100%) и 165 или (95,38%) от 

очакваните 173 ВКНЛС при жените бяха разпознати адекватно (Фиг. 4) 

 
Фигура 4. Разпределение на пациентите по пол и честота на идентификация на 

ВКНЛС. 

Отново разликата между идентифицираните ВКЛНС и половата 

принадлежност не бе статистически значима, както и при поотделното им 

разглеждане от всяка страна респективно (Фиг. 4).  
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Оттук може да се съди, че полът и възрастта на пациента нямат от-

ношение, както за общата честота на верифкация на ВКЛНС, така и за тях-

ната идентификация от съответната страна. Въпреки липсата на статисти-

чески значима разлика при тези резултати, те не дават категорични осно-

вания за неоспоримост, предвид голяма разлика в съотношенията между 

пола на изследваните пациенти – мъже/жени, а именно 1:10,3. От така раз-

познатите само чрез конвенционалните (класически) способи за превенция 

на ВКНЛС при двустранното разпределение (между двата лоба) общо при 

двата пола се установи, че 75/155 или (48,39%) от ВКЛНС са с десностран-

на локализация и 80/155 или (51,61%) са с левостранна такава (Таблица 4). 

Въпреки че броят на левостранно идентифицираните ВКНЛС превалира-

ше, тази разлика не бе статистически значима (Pearson Chi-Square; Asymp. 

Sig. (2-sided) = 0,352; p > 0,05) (Таблица 4).  

Също и при разглеждане на ИОНМ идентифицираните ВКЛНС общо 

при двата пола и честота на идентификация спрямо съответната страна, 

отново не бе намерена статистически значима разлика (Р > 0,05). Или общо 

90/181 или (49,72%) от ИОНМ разпознатите ВКЛНС бяха десностранни и 

91/181 или (50,28%) бяха левостранни (Pearson Chi-Square; Asymp. Sig. (2-

sided) = 0,489; p > 0,05) (Таблица 5).  

За да определим доминиращата честота на идентификация на 

ВКНЛС между двата лоба (от дясната или лявата страна), използвахме χ2 

тест с две степени на независимост. Получените резултати ги изчислихме с 

χ2 стойност 0.543, която е по-висока от χ2 стойността на нивото на съгла-

сие α от 0.05. Това означава, че нямаме основание да отхвърлим нулевата 

хипотеза и оставаме в съгласие с нея. Последното е следствие от липсата 

на различие в класификацията между дясната и лявата страна. 

Трябва да се отбележи, че от общо 189 проведени дисекции, 95 бяха 

десностранни и 94 левостранни (Таблица 6). По този начин 75 от предви-

дените 95 ВКЛНС или (78,95%) от дясната страна и 80 от предвидените 94 
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ВКЛНС или (85,10%) от лявата страна бяха разпознати чрез конвенционал-

ните (класически) способи за оценка на крико-тиреоидното пространство, 

но без статистически значима разлика (t = 0,948; Asymp. Sig. (2-sided) = 

0,346; p > 0.05) (Таблица 6). При употреба на ИОНМ честотата на иденти-

фицираните ВКНЛС бе подобрена значимо и за двете страни на тиреоид-

ното ложе, като 90 от очакваните 95 ВКНЛС или (94,74%) от дясната стра-

на и 91 от очакваните 94 ВКНЛС или (96,80%) бяха разпознати коректно 

чрез електростимулационната методика (t = -1,973; Asymp. Sig. (2-sided) = 

0,055; p > 0.05) (Таблица 6). 

Таблица 6. Разпределение на честотата на идентификация на ВКНЛС между двата лоба 

по конвенционалните и ИОНМ оценка на крико-тиреоидното пространство. 

Показател 
Десни  
ВКНЛС 
n      (%) 

Леви  
ВКНЛС 

n       (%) 

Р 

Визуално 
идентифицирани ВКНЛС 

75 
(78,95%) 

80 
(85,10%) 

> 0.05 
 

Визуално 
неидентифицирани ВКНЛС 

20 
(21,05%) 

14 
(14,90%) 

> 0.05 
 

Общо  
очаквани ВКНЛС 

95 94  

ИОНМ  
идентифицирани ВКНЛС 

90 
(94,74%) 

91 
(96,80%) 

> 0.05 
 

ИОНМ  
неидентифицирани ВКНЛС 

5 
(5,26%) 

3 
(3,20%) 

> 0.05 
 

Както при визуалната оценка, така и при ИОНМ оценка, не бе уста-

новена статистическа значима разлика при съпоставяне на данните от дя-

ловото разпределение (между ляв и десен лоб) на идентифицираните 

ВКНЛС. Следователно степента на идентификация на ВКНЛС не се влия-

еше от хирургичната дисекция на съответната страна, както и от приложе-

нието на допълнителна нерв-стимулационна техника. Отделно при сравне-

ние на пропуснатите (неидентифицираните) ВКНЛС също не се установи 

сигнификантно различие за лявата или дясната страна на тиреоидното ложе 

и при двете методики, въпреки че те се редуцираха значимо при употреба 
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на ИОНМ – броят на пропуснатите ВКНЛС от дясно бе 5 или (5,26%), а от 

ляво бе 3 или (3,20%) (t = -1,125; Asymp. Sig. (2-sided) = 0,261; p > 0.05) 

(Таблица 6). Тези резултати съвпадат с повечето изнесени данни в литера-

турата за степента на идентификация на ВКНЛС от съответната страна. 

При подобен анализ, проведен от Hurtado-Lopez и сътр., установяват 97,5% 

десностранна позиция на ВКНЛС спрямо 90,9% за левостранна такава, без 

съществено значима разлика. Chuang и сътр.също не намират статистичес-

ки значима разлика в техния анализ при разглеждане на идентифицираните 

ВКНЛС от лявата в 92,4% или дясната в 91,3% страна. 

В настоящия анализ се придържахме изключително на хирургичната 

техника на дисекция на горнополюсния регион на ЩЖ чрез т.нар. прийом 

на „латерализация“ на тиреоидния лоб за по-добро представяне на „стерно-

тиреоидния-ларингеален триъгълник“ – известен още като триъгълник на 

Jolles или пространство на Reeve. Лигирането на горно-полюсните съдове 

се извършваше винаги след опит за ясно представяне с последващо ИОНМ 

потвърждаване на нерва, съобразно КТМ ефекта от съответната страна. 

Спазвайки стриктно принципите на капсуларната дисекция и техника 

на латерализация на горния тиреоиден полюс, така представеното аваску-

ларно пространство ни позволи да намерим и обследваме ВКНЛС в близо 

82,01%. Или общо 155 от очакваните 189 ВКЛНС бяха идентифицирани 

без употреба на ИОНМ. Този сравнително висок процент на идентифика-

ция на ВКЛНС в нашия анализ, само чрез конвенционалните способи на 

дисекция, кореспондира адекватно с повечето литературни данни за сте-

пента на верификация на ВКНЛС, варираща от 10 до 80% в някои анализи, 

а в други от 33 до 93%. По този начин, оповавайки се и към резултатите на 

горецитираните автори, сравнително високият процент на верификация на 

ВКНЛС ни дава основание да твърдим, че акуратната дисекция на кри-

ко-тиреоидното пространство е едно от необходимите условия за 
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постигане на висока степен на идентификация на ВКНЛС и съответ-

но тяхната превенция. 

Сравнявайки с предварителните резултати от само визуалната оцен-

ка, при която 155/189 ВКЛНС или (82,01%) бяха разпознати, степента на 

идентификация на ВКНЛС чрез ИОНМ достигна до (95,77%) и тази разли-

ка бе статистически значима (Z = -4,015; Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 

0.001) (Таблица 7).  

Таблица 7. Дялово разпределение на идентифицираните ВКНЛС по двата клинични 

способа за оценка на крико-тиреоидното пространство. 

Показател 
Десни 
ВКНЛС 
n     (%) 

Леви 
ВКНЛС 
n  (%) 

Общ брой 
идентифицирани 
ВКНЛС (95% ИД) 

P 

Визуално  
Идентифицирани ВКНЛС 

75/189 
(39,68%) 

80/189 
(42,33%) 

155/189 
(82,01%) 

< 0.001 
 

ИОНМ 
Идентифицирани 
ВКНЛС 

90/189 
(47,62%) 

91/189 
(48,15%) 

181/189 
(95,77%) 

Тези резултати от настоящия анализ съответстват с повечето големи 

рандомизирани проучвания, сравняващи идентификацията на ВКНЛС 

между визуалната и ИОНМ методики. Например Lifante и сътр. установя-

ват почти два пъти по-висока сетепен на идентификация на ВКНЛС в 

групата болни с употреба на ИОНМ до 65% спрямо тази без употреба на 

ИОНМ до 33%. Подобни данни намират и Barczynski и сътр., където 

ВКНЛС е идентифициран в 84% с ИОНМ спрямо 33% от случаите без 

ИОНМ. В същия анализ авторите подчертават по-редуцирана честота на 

засягане на ВКНЛС до 1% в групата болни с проведен ИОНМ спрямо тази 

без ИОНМ от 5%. Аналогични резултати с аналогичи заключения за лесно-

то и сигурно приложение на методиката и значимата редукция на следопе-

ративните усложнения, свързани с ларингеалните нерви чрез този способ, 

изтъкват и Dionigi и сътр. В него степента на идентификация на ВКНЛС 

чрез ИОНМ е 84% спрямо случаите без употреба на ИОНМ от 42%. В по-
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съвременен анализ същият автор отразява по-висока степен на идентифи-

кация на ВКНЛС до 97% чрез ИОНМ. Подобни резултати от 98,2% иден-

тификация на ВКНЛС чрез ИОНМ споделят и Meyer и сътр., където 162 от 

очакваните 165 ВКНЛС са били разпознати и предпазени чрез нерв стиму-

латор. В друг сравнителен анализ, проведен от Selvan и сътр. върху 35 па-

циенти намират до 100% идентификация на ВКНЛС чрез ИОНМ. Такива 

внушителни резултати, достигащи до сто процентова идентификация на 

ВКНЛС чрез ИОНМ, са отразени и от други изследователи. Общото зак-

лючение на всички цитирани автори дотук е, че допълнителната употреба 

на ИОНМ подобрява значимо степента на идентификация и превенция на 

ВКНЛС.  

При така осъществената стандартна дисекционна техника, включва-

ща „латерализация“ на горния тиреоиден полюс със създаване на аваску-

ларно крико-тиреоидно пространство без употреба на ИОНМ, ВКНЛС в 

нашия анализ не можа да се идентифицира в 17,99% или 34/189 (Таблица 

8). В редица проучвания тази честота е отбелязана да достига до 20% . 

Таблица 8. Дялово разпределение на неидентифицираните ВКНЛС по двата клинич-

ни способа за оценка на крико-тиреоидното пространство. 

Показател 

Десни 

ВКНЛС 
n       (%) 

Леви 

ВКНЛС 
n      (%) 

Общ брой 
неидентифицирани 

ВКНЛС (95% ИД) 

P 

Визуално  
Неидентифицирани  
ВКНЛС 

20/189 
(10,58%) 

14/189 
(7,41%) 

34/189 
(17,99%) 

< 0.001 

ИОНМ 
Неидентифицирани  
ВКНЛС 

5/189 
(2,65%) 

3/189 
(1,58%) 

8/189 
(4,23%) 

 

Тридесет и четири нерва, от които 20/189 или (10,58%) десностранни 

и 14/189 или (7,41%) левостранни ВКНЛС бяха пропуснати, като 8/189 или 

(4,23%) от ВКНЛС при 5 от пациентите останаха неидентифицирани дори 

при употреба на ИОНМ, описани в по-долните анализи (Таблица 8). При 
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оценка на доминиращата честота при дяловото разпределение за пореден 

път не се намери статистически значима разлика относно неидентифици-

раните ВКНЛС – 20 или (21,05%) от 95 очаквани ВКЛНС от дясната страна 

спрямо 14 или (14,90%) от 94 очаквани ВКЛНС от контралатералната лява 

страна (t = 1,97; Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 0.001). 

Както вече се спомена по-горе, близо 20% от ВКНЛС остават 

неидентифицирани поради ред причини, свързани с анатомични вариации 

на нерва или патологично сформирани тъкани на областта, особено анга-

жирани с водещата тиреопатия. Според Selvan и сътр. и Barczynski и сътр., 

много често ВКНЛС могат да бъдат объркани с неневрални фибри като су-

хожилни влакна от регионалната мускулатура. Докато, според Dionigi неи-

дентифицираният ВКНЛС е или дълбоко позициониран под фасцията на 

мускулус констриктор фарингис инфериор, или е ятрогенно увреден или 

прекъснат. Действително, в нашия анализ всичките идентифицирани впос-

ледствие чрез ИОНМ 26/34 ВКЛНС бяха със субфасциална локация. Те бя-

ха потвърдени чрез видимите контракции на КТМ след електростимулация 

по различните зони по повърхността на мускулус констриктор фарингис 

инфериор, вариациите на които са описани детайлно в анализите по-

нататък. 

Резултатите от настоящия анализ ясно демонстрират, че употребата 

на ИОНМ по време на тиреоидните резекции сигнификантно подобряват 

степента на идентификация на ВКНЛС до 95,77% спрямо конвенционал-

ните способи за превенция чрез визуална идентификация от 82,01%.  

Като основно предимство на тази техника се очерта възмож-

ността за идентификация на ВКНЛС, дори когато нервът бе покрит с 

фасциални или съединително тъканни структури или пък е позицио-

ниран в интрамускулните слоеве, като степента на идентификация 

се повиши с близо 13,76%.  
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2. Оценка на възможността (ролята) на ИОНМ за идентифициране 

и определяне на различните анатомични вариации на ВКНЛС, 

сравнени с традиционните клинични способи.  

Следоперативните усложнения след хирургични интервенции върху 

ЩЖ се дължат предимно на засягането на паращитовидните жлези, ВЛН и 

ВКНЛС. Много често тези непреднамерени травми на упоменатите струк-

тури и в частност на ВКНЛС са свързани с различните им анатомични ва-

риации. Според повечето автори грижливото представяне на ВКНЛС ще 

подпомогне  тяхната сигурна превенция. В редица проучвания обаче вари-

антът Тип 2 ВКЛНС по класификацията на Cernea са определени като рис-

кови нерви. Тези заключения са основани на това, че този тип ВКНЛС с 

неговите субтипове Тип 2а и Тип 2b пресичат горните тиреоидни съдове в 

непосредствена близост до или под ръба на горния полюс на щитовидната 

жлеза. С мотивите за избягване на риска от рецидив на основното заболя-

ване или за постигане на онкологична радикалност стремежът на всеки хи-

рург е адекватно отстраняване на съответния лоб или цялата жлеза. Следо-

вателно всеки нерв, локализиран в тази позиция на по-малко от 1см от ръба 

на горния полюс на ЩЖ, винаги ще кореспондира с потенциален риск от 

увреда.  

Целта на настоящия анализ бе да определим степента на идентифи-

кация на т.нар. високорискови ВКНЛС и да ги систематизираме по класи-

фикацията на Cernea по двата способа за оценка - конвенционална (визуал-

на) и чрез ИОНМ. При извършените 87 ТТ и 15 едностранни ТЛ при 102 

пациенти, обследванията на 189 ВКНЛС, се разгледаха като обект на ра-

ботна хипотеза на анализа.  

При разпределяне на визуално идентифицираните ВКНЛС по класи-

фикацията на Cernea, която е с най-популярно приложение в рутинната 

практика и бе използвана в настоящото проучване, се установи, че Тип 1 

ВКНЛС са при 77/189 или (40,74%), Тип 2а ВКНЛС са при 59/189 или 
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(31,22%) и Тип 2b ВКНЛС са при 19/189 или (10,05%) (Таблица 9).  При 

употреба на ИОНМ от общо идентифицираните ВКНЛС се установи, че 

Тип 1 са при 83/189 или (43,92%), Тип 2а ВКНЛС са при 67/189 или 

(35,45%) и Тип 2b ВКНЛС са при 31/189 или (16,40%) (Таблица 9). Прави 

впечатление, че и при двата способа степента на идентификация на на Тип 

1 ВКНЛС, освен че е подобна и с незначима разлика, тяхната честота е 

най-висока сравнени с останалите Тип 2а и Тип 2b ВКНЛС.  

Таблица 9. Разпределение на Визуално и ИОНМ идентифицираните ВКНЛС по класи-

фикацията на Cernea. 

Показател Визуална 
оценка 

n                % 

ИОНМ 
оценка 

n                  % 

p 

Тип 1 77/189       (40,74%) 83/189         (43,92%) > 0.05 

Тип 2a 59/189       (31,22%) 67/189         (35,45%) > 0.05 

Тип 2b 19/189       (10,05%) 31/189         (16,40%) < 0.05 

Тип 2 78/189       (41,27%) 98/189         (51,85%) < 0.05 

Общо 155/189      (82,01%) 181/189        (95,77%)  

Невизуализирани 
ВКНЛС 

34/189       (17,99%) 8/189           (4,23%)  

При употреба на ИОНМ се установи, че степента на идентификация 

на Тип 1 ВКНЛС се повиши до 83/189 (43,92%), на Тип 2а до 67/189 

(35,45%) и на Тип 2b до 31/189 (16,40%) (Таблица 9). Последните резулта-

ти за степента на идентификация на най-рисковия Тип 2b ВКНЛС бяха 

статистически значими (Z = -2,828; Asymp. Sig. (2-sided) = 0,005; p < 0.05). 

По този начин, действително приложението на ИОНМ се оказа изключи-

телно полезно средство за оценка и превенция на ВКНЛС и то за най-

рисковия вариант Тип 2b ВКНЛС. Въпреки установената доминираща чес-

тота на Тип 1 ВКНЛС, общият сбор и процентното съотношение на така 

определените рискови нерви от Тип 2 бе по-голям и при двата способа. 

Докато при само визуалната оценка степента на идентификация на Тип 2 

ВКНЛС бе 78/189 (41,27%), то при употреба на ИОНМ тя достигна до 
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98/189 (51,85%). Тази разлика от окончателните резултати на иденти-

фицираните Тип 2 ВКНЛС 98/189 (51,85%) спрямо тези от само визуал-

ната оценка бяха статистически значими (Z = -2,000; Asymp. Sig. (2-

sided) = 0,033; p < 0.05) (Таблица 9). Тип 2 ВКЛНС в редица проучвания са 

отредени като рискови нерви при дисекция на горонополюсния регион на 

ЩЖ с варираща честота от 24,3% до 91%. В нашия анализ съобразно 

окончателните данни при повечето от половината (51,8%) пациенти се 

наблюдаваха тези рискови варианти на Тип 2 ВКНЛС. Следователно ре-

зултатите корелираха с тези, регистрирани в повечето проучвания, което 

трябва да е под усмотрението на всеки опериращ хирург, което означава, 

че системното им търсене и идентификация на ВКНЛС ще е от значение за 

тяхната сигурна превенция. От тук може да се направи извод, че комби-

нираното приложение на ИОНМ с акуратната хирургична дисекция на 

крико-тиреоидното пространство могат да се разгледат като оптимал-

ни възможности за мониториране и предпазване на ВКНЛС, дори и на 

рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС. 

През последните години е установено, че с нарастващия тренд в 

употребата на ИОНМ при тиреоидните резекции нараства и степента на 

идентификация на ВКНЛС. Използвайки ИОНМ, ние идентифицирахме 

181/189 (95,77%) ВКНЛС, докато само чрез визуаланата оценка степента на 

идентификация бе 155/189 (82,01%) (Таблица 7). В (4,23%) или 8/189 

ВКНЛС при 5 от пациентите останаха неидентифицирани дори при упот-

реба на ИОНМ и те бяха приети, че са с висока, извън оперативното поле 

локализация, тъй като при нито един от пациентите не се наблюдаваха 

трайни фонетични нарушения в проследения три месечен период от време 

(Таблица 8). Относно впоследствие идентифицираните чрез ИОНМ 26/34 

ВКНЛС с най-голям относителен дял бяха тези от Тип 2b – 12/26 или 

(46,15%), следвани от Тип 2а – 8/26 или (30,77%) и Тип 1 – 6/26 или 

(23,08%) ВКНЛС (Фиг. 5). 
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Фигура 5. Разпределение на впоследствие идентифицираните чрез ИОНМ субти-

пове ВКНЛС по класификацията на Cernea. 

Отново бе установена превалиращата честотата на рисковите 

ВКНЛС от Тип 2, които бяха разпознаваеми единственно чрез електрости-

мулация и отчитане на КТМ ефекта от потрепване и/или контрактилност. 

Въпреки тяхната анатомична позиция (субфасциална локализация), тези 

данни ни дават основание да подчертаем двукратно завишения риск от 

увреда на ВКНЛС, поради това, че те първо бяха неразпознати при визу-

алната оценка и второ, поради доминиращата честота на рисковия профил 

на субтипове ВКНЛС. 

Предпазването на ВЛН е задължително условие, но не е достатъчно 

за поддържането на фонаторните функции при пациенти с тиреоидни ре-

зекции. Обстойните познания върху анатомичните вариации на ВКНЛС са 

необходимо условие за безопасна тиреоидна хирургия. ВКНЛС инервира 

КТМ и нараняването им води до гласова умора и невъзможността за про-

дуциране на високо-честотните тонове. Както вече се отбеляза по-горе 

степента на идентификация на ВКНЛС при употреба на ИОНМ бе 

подобрена в близо 13,76% спрямо конвенционалната техника. Обаче 

степента на подобрената идентификация на ВКНЛС в тази серия бе 

предимно за сметка на рисковите варианти от Тип 2 ВКНЛС. В този 

аспект може да се приеме и изтъкне клиничната значимост на ИОНМ 

асистираната идентификация и превенция на ВКНЛС.  

Тип 1 ВКНЛС 

Тип 2а 
ВКНЛС 

Тип 2b 
ВКНЛС 
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3. Да се оцени ролята на някои от факторите влияещи за коректна-

та идентификация и превенция на ВКНЛС.  

Повечето проучвания са адресирани предимно към честотата на 

идентификация на ВКНЛС и техните анатомични вариации, отколкото към 

зависимостите им със съпътстващата тиреоидна патология и/или със сте-

пента на уголемяване на ЩЖ, или пък с демографските и/или индивидуал-

ни особености на дадена популация. Клиничната значимост на този нерв 

остава засенчена предимно от концентрацията на опериращия хирург вър-

ху иначе основния ларингеален нерв – ВЛН. В нашия анализ степента на 

идентификация на ВЛН бе 100% и по двете методики. Всъщност предвари-

телно приетата структура за ВЛН след щателното й представяне бе потвър-

дена чрез проведен ИОНМ, т.е. след отчетени звуков или светлинен сигнал 

от апарата. Стремежът за визуална идентификация на ВЛН е изградена 

стратегия в съзнанието на всеки хирург, занимаващ се с ендокринна хирур-

гия, докато не съвсем така стои въпросът с ВКНЛС, а честотата на засяга-

нето му варира в широки граници от 0 до 58%. В настоящия анализ се опи-

тахме да проверим и съответно да оценим, дали някои от факторите като 

пол, възраст, диагноза или размери на ЩЖ влияят върху коректната иден-

тификация и превенция на ВКНЛС. 

В представените вече анализи не се установиха статистически зна-

чими различия при сравнение на демографските показатели спрямо сте-

пента на идентификация на ВКНЛС и по двата способа за оценка – визуал-

на и ИОНМ идентификация на ВКНЛС. Тези резултати ни дават основание 

да се присъединим към заключенията на повечето автори, че полът и въз-

растта не оказват влияние, както към възможността за интраоперативно 

разпознаване и обследване на ВКНЛС, така и към различните им анато-

мични вариации.  
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3.1. Анализ на степента на идентификация на ВКНЛС в зависи-

мост от подлежащата тиреоидна патология. 

В редица проучвания някои от показанията за тиреоидни резекции се 

определят като рискови поради изискания обем на оперативната интервен-

цията, а перигландуларните промени при определени тиреопатии се отъж-

дествяват като допълнително препятствие за тяхното техническо изпълне-

ние. Задължително условие за провеждане на радикално оперативно лече-

ние е постигане на оптимална клининична и хормонална ремисия. След-

вайки тази сентенция, наблягахме изключително на хирургичната техника 

на дисекция с цел осигуряване на пълнота на резекция чрез т.нар. ембрио-

нално базиран подход при всички тиреоидни процедури. Сто и двамата 

болни, покриващи критериите за включване, се разпределиха в пет групи 

нозологични единици, чиито предоперативни диагнози се сравниха с тези 

от получените окончателни хистологични резултати.  

Болните са оперирани по следните общоприети индикации: 

1) Базедова струма (БС), (n = 19); 

2) Токсична мултинодуларна струма (ТМС), (n = 14); 

3) Нетоксична Уни- или Билатерална струма (НУБС), (n = 52); 

4) Тиреоидит на Хашимото (ТХ), (n = 12); 

5) Тиреоиден карцином (ТК), (n = 5); 

 

Фигура 6. Сравнение на предоперативна с окончателната диагноза 

Wlcoxon signed 

rank test  

 p > 0,05 

 

Spearman  

r = 0,7639 

(p < 0,0001) 
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Съвпадение на пред- със следоперативната диагноза на наблюдава-

ният контингент се установи при БС и ТМС. При останалите нозологични 

единици се наблюдаваше различие. Различието между предоперативната и 

следоперативна диагноза при ТХ  и ТК е минимално, докато при нетоксич-

ната струма е по-значимо. При НУБС – преди операция диагнозата е пос-

тавена при 50,98%, а след операцията и хистологичното изследване отно-

сителният дял на тази нозологична единица е намалял с почти 9 пункта 

(Фиг. 6). Тази разлика е отразена с покачващ относителен дял при другите 

нозологични единици, като с 4 пункта нараства диагнозата ТХ, а с 5 пункта 

– диагнозата ТК. Тези регистрирани несъвпадения при тези нозологични 

единици са свързани предимно с неуточнени в предоперативния период 

диагнози. Проведеният статистически анализ не показва съществуването 

на значими различия между предоперативната и следоперативна диагнози 

(Asymp. Sig. (2-sided) = 0,071; p > 0,05) (Фиг. 6). Предвид това анализите се 

проведедоха на основата на поставена окончателна диагноза, като се целе-

ше да се оцени дали дадена нозологична единица има отношение към сте-

пента на идентификация на ВКНЛС и взаимовръзка с типа идентифицира-

ни нерви. При 19 от болните с БС и 14 с ТМС се извърши ТТ и съответно 

очкваните ВКНЛС при тях бяха 38 при БС и 28 ВКНЛС при тези с ТМС 

(Таблица 10). Общият брой на пациентите спрямо окончателните резултати 

с НУБС бе 43, като 30 от тях претърпяха билатерална тиреоидна хирургия 

и 13 едностранна ТЛ и съответно общо очакваните ВКНЛС при тях бе 73 

(Таблица 10). По същия начин при пацинетите с ТХ при извършените 16 

ТТ се очакваха 32 ВКНЛС. При 8 от пациентите с ТК се извърши първична 

резекция с тотално премахване на жлезата, а при 2 допълнително се отст-

рани контралатералния лоб поради установен карцином от трайните хис-

тологични резултати и по този начин 18 ВКНЛС попадаха в обсега на нас-

тоящото изследване (Таблица 10).  
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Таблица 10. Разпределение на пациентите според нозологичната единица и извърше-

ната оперативна интервенция. 

 n-брой пациенти n-брой процедури n-брой очаквани ВКНЛС 

БС 19 19ТТ 38 

ТМС 14 14ТТ 28 

НУБС 43 30ТТ+13TЛ 73 

ТХ 16 16TT 32 

ТК 10 8TT+2TЛ 18 

Общо 102 87TT+15TЛ 189 

При проведения сравнителен анализ за степента на идентификация 

на ВКНЛС в зависимост от нозологичната единица се установи, че 34/38 

нерва или 89,47% ВКНЛС при болните с БС бяха разпознати при само ви-

зуална оценка, докато чрез ИОНМ тя достигна до 37/38 ВКНЛС или 

97,36% (р > 0.05) (Таблици 10, 11). По същия начин 22/28 нерва или 

78,57% ВКНЛС при болните с ТМС бяха идентифицирани при само визу-

алната оценка, а чрез ИОНМ всичките 28 ВКНЛС бяха коректно разпоз-

нати (р < 0.05). От общо 43 болни с НУБС при 30 от тях се проведе ТТ, а 

при 13 ТЛ и съответно 58/73 нерва или 79,45% ВКНЛС бяха идентифици-

рани при само визуалната оценка и 68/73 или 93,15% ВКНЛС при 

проведен ИОНМ (р < 0.05) (Таблици 10, 11); При проведените 16 ТТ при 

пациентите с ТХ от общо очаквани 32 ВКНЛС, 28/32 или 87,50% ВКНЛС 

бяха разпознати чрез само класическите способи, докато след употреба на 

нерв стимулатор 32/32 или всичките 100% ВКНЛС бяха разпознати ко-

ректно (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,021; p < 0,05). Както вече се отбеляза в 

началото на анализа, двама от петнадесетте болни с унилатерална струма 

(2/15 или 13,3%) бяха реоперирани, поради установен карцином на трай-

ния хистологичен резултат и въпреки, че те реално понесоха тотално отст-

раняване на жлезата като хирургична процедура, се отнесоха за такива с 

едностранна тиреоидна лобектомия. Съответно степента на идентификация 

на ВКНЛС при пациентите с тиреоиден карцином при само визуалната 

оценка бе от 68,75% до 72,22%, а при ИОНМ асистиранат оценка бе от 
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87,5% до 88,88% (Kruskal Wallis test; Chi Square = 5,241; Asymp. Sig. (2-

sided) = 0,387; p > 0.05) (Таблица 10, 11).  

Таблица 11. Разпределение на пациентите според нозологичната единица и степента на 

идентификация на ВКНЛС според визуалната и ИОНМ оценка. 

 Очаквани 
ВКНЛС 

n 

Визуално 
Идентифицирани ВКНЛС 

n              (%) 

ИОНМ 
Идентифицирани ВКНЛС 

n            (%) 

P 
 

БС 38 34/38       (89,47%) 37/38         (97,36%) > 0.05 

ТМС 28 22/28       (78,57%) 28/28          (100%) < 0.05 

НУБС 73 58/73       (79,45%) 68/73        (93,15%) < 0.05 

ТХ 32 28/32       (87,50%) 32/32         (100%) < 0.05 

ТК 18 11/16       (68,75%) 
13/18       (72,22%) 

14/16         (87,5%) 
16/18        (88,88%) 

> 0.05 

Общо 189 155/189    (82,01%) 181/189      (95,77%) < 0.05 

Видно е, че степента на идентификация чрез ИОНМ както при ТМС, 

така и при ТХ достигна до 100% и тези разлики бяха статистически значи-

ми (Р < 0.05) (Таблица 11). Но такива статистически значими подобрения в 

степента на идентификация на ВКНЛС чрез ИОНМ се установиха и при 

НУБС (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 0.05) (Таблица 11). В едно сравни-

телно ново проучване, проведено от Ravikumar и сътр. върху голяма група 

пациенти с извършени 456 ТТ и обследвани 912 ВКНЛС, но без употреба 

на ИОНМ, се отбелязва, че степента на идентификация на ВКНЛС при 

токсичните струми е била много по-висока от 96,77%, отколкото при тези 

болни с нетоксични струми 90,55%. При все че степента на идентификация 

на ВКНЛС в нашия анализ при токсичните струми бе сравнително висока, 

дори достигна до 100%, при съпоставяне с окончателните резултати от 

ИОНМ асистираната идентификация на ВКНЛС спрямо болните с неток-

сична струма не се установиха статистически значими различия (P > 0.05). 

В този аспект получените от нас резултати ни мотивират да заклю-

чим, че при използване на ИОНМ статуса на щитовидната жлеза (бо-

лестната единица) не е от съществено значение за коректната иден-
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тификация на ВКНЛС. Други автори обаче разглеждат дадени тиреопа-

тии като БС, ТХ и ТК като трудни за изпълнение процедури, поради нас-

тъпващите фиброзни изменения или адхезии около ЩЖ, възпрепятстващи 

разпознаването и обследването на важните анатомични структури като 

ВКНЛС. Според Pradeep и сътр. водеща причина за това е затруднения 

достъп и дисекция на „стернотиреоидения – ларингеален триъгълник“. При 

проведения сравнителен анализ между споменатите болестни единици при 

само визуалната оценка 4/38 ВКНЛС или 10,52% бяха пропуснати при 

БС, 4/32 ВКНЛС или 12,5% при ТХ и 5/18 ВКНЛС или 27,77% при ТК 

(Таблица 12). Както и при вътрешногруповото сравнение при трите нозо-

логични единици спрямо една към друга, така и при съпоставяне с остана-

лите визуално неидентифицирани ВКНЛС при другите заболявания (ТМС 

6/28 или 21,42% и НУБС 15/73 ВКНЛС или 20,54%) не бе установено ста-

тистически значимо различие в съотношението между болестна единица и 

неидентифицирани ВКНЛС (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,734; p > 0.05) (Таб-

лица 12). Подобни резултати без значимо статистическо отклонение се ре-

гистрираха и при анализ на показателите от апаратното изследване чрез 

ИОНМ, като 1/38 ВКНЛС при БС или 2,63%, 5/73 ВКНЛС при НУБС или 

6,84% и 2/18 ВКНЛС при ТК 11,11% останаха неидентифицирани (Asymp. 

Sig. (2-sided)=0,308; p > 0.05).  

Таблица 12. Разпределение на пациентите според нозологичната единица и степента на 

неидентифицираните ВКНЛС според визуалната и ИОНМ оценка. 

 Очаквани 
ВКНЛС 

n 

Визуално 
Неидентифицирани ВКНЛС 

n            (%) 

ИОНМ 
Неидентифицирани ВКНЛС 

n            (%) 

P 

БС 38 4/38      (10,52%) 1/38       (2,63%) > 0.05 

ТМС 28 6/28      (21,42%) 0/28         (0%) > 0.05 

НУБС 73 15/73    (20,54%) 5/73       (6,84%) > 0.05 

ТХ 32 4/32      (12,5%) 0/32         (0%) > 0.05 

ТК 18 5/18     (27,77%) 2/18      (11,11%) > 0.05 

Общо 189 34/189   (17,99%) 8/189     (4,23%) < 0.05 
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Следователно отново получените резултати, т.е. пропуснатите 

нерви, нямаха отношение спрямо статуса на щитовидната жлеза 

(болестната единица). Но при съпоставяне на двете методики – конвен-

ционално с апаратно бе регистрирана статистически значима разлика, т.е. 

както общия брой или процентно съотношение на Визуално неидентифи-

цираните ВКНЛС 34/189 или 17,99% бяха много повече спрямо тези от 

ИОНМ неидентифицираните ВКНЛС 8/189 или 4,23% независимо от пос-

тавената диагноза (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 0.05) (Таблица 12). 

3.2. Анализ на степента на идентификация на ВКНЛС в зависи-

мост от тиреоидния обем. 

В настоящото изследване бе анализирана взаимовръзката между пре-

доперативния обем на ЩЖ и степента на идентификация и варианти на 

ВКНЛС. Оценката на щитовидния обем бе извършена по общоприет ехог-

рафски метод за всеки тиреоиден лоб поотделно с последващо изчисление 

по формулата за обем и стандарно приетата коригираща стойност от СЗО. 

Съобразно приложената стандартна корекция средния обем на всички под-

лежащи на отстраняване 189 тиреоидни лоба бе 11,08 ± 5,77 (5,15-25,63cc). 

Средният обем на тиреоидните лобове при пациентите показани за ТТ бе 

сигнификантно по-голям 14,8 ± 5,56 (8,60-25,63сс) спрямо тези индицира-

ни за едностранна ТЛ 8,52 ± 4,49 (5,30-25,56сс) (р < 0.001). (Таблица 13). 

Таблица 13. Разпределение на пациентите според предоперативната ехографска оценка 

за обем за всеки тиреоиден лоб. 

Показател Отстранени 
тиреоидни 

лоба 
 

n 

Среден обем на 
тиреоидните 

лобове 

Симетрични размери 
на тиреоидните 

лобове 
 

n            (%) 

р 

Тиреоидна 
Лобектомия (n = 15) 

15 8,52 ± 4,49  
(5,15 – 25,56сс) 

5/15        (33,33%) < 0.001 

Tотална 
Tиреоидектомия (n = 87) 

174 14,8 ± 5,56 
(8,60 – 25,63сс) 

75/87       (86,20%) 

Общо (n = 102) 189 11,08 ± 5,77 
(5,15 – 25,63cc) 

77/102      (78,43%)  
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Повече симетрично уголемени лобове на ЩЖ се наблюдаваха при 

тези показани за ТТ 75/87 (86,20%), спрямо индицираните за едностранна 

ТЛ 5/15 (33,33%) (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 0,001) (Таблица 13).   

За анализ на значението на взаимовръзката между тиреоидните раз-

мери (обема на тиреоидния лоб) и ВКНЛС използвахме гранична (cut-off ) 

стойност след анализ на получените резултати от предоперативно измере-

ните размери за всеки лоб на ЩЖ поотделно, която бе 15сс. Въз основа на 

тази cut-off стойност разделихме пациентите на две групи: с малки по раз-

мер тиреоидни лоба ≤ 15сс и с големи по размер тиреоидни лоба > 15сс. 

По този начин се установи че 13/15 или 86,67% от пациента с проведени 

едностранна ТЛ са с ≤ 15сс и 2/15 или 13,33% са с > 15сс тиреоидни лоба 

(Таблица 14). Докато при пациентите, показани за ТТ се установи, че 74/87 

или (85,06%) са с > 15сс, а 13/87 или (14,94%) са с ≤ 15сс тиреоидни лоба 

(Таблица 14). Категоризирани по този начин 26 от пациентите, при които се 

отстраниха 39 тиреоидни лоба (13TЛ и 13ТТ), бяха с ≤ 15сс, чийто среден 

обем бе 8,81 ± 3,81 (5,15 – 14,60сс) и 76 пациенти с отстранени 150 тирео-

идни лоба (2TЛ и 74ТТ) бяха с > 15сс със среден обем 20,29 ± 1,98 (5,15 – 

25,63сс) (Таблица 14).  

Таблица 14. Разпределение на пациентите в зависимост от получената гранична стой-

ност за обем на всеки тиреоиден лоб.  

Показател ТЛ 
 

n (%) 

TТ 
 

n (%) 

Отстранени 
тиреоидни лоба 

n   (%) 

Очаквани 
ВКНЛС 

n 

Среден обем на 
тиреоидните 

лобове 

Малки  

тиреоидни 

лоба ≤ 15сс 

13 
(86,67%) 

13  
(14,94%) 

39 
(20,63%) 

39 8,81 ± 3,81 
(5,15 - 14,60сс) 

Големи  

тиреоидни 

лоба >15сс 

2  
(13,33%) 

74  
(85,06%) 

150 
(79,37%) 

150 20,29 ± 1,98 
(5,15 - 25,63сс) 

Общо 15  
(100%) 

87   
(100%) 

189 
(100%) 

189 11,08 ± 5,77 
(5,15 - 25,63cc) 
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Визуално идентифицираните ВКНЛС при пациентите с малки по обем ≤ 

15сс тиреоидни лоба бе 36/39 или (92.30%), а при тези с > 15сс бе 119/150 

или (79,33%) (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; Р < 0.001) (Таблица 15). По 

същия начин ИОНМ идентифицираните ВКНЛС при пациентите с малки 

по обем ≤ 15сс тиреоидни лоба бе 38/39 или (97,43%), а при тези с > 15сс 

бе 143/150 (95,33%) (р > 0.05) (Таблица 15). При сравнение на степента на 

идентификация на ВКНЛС спрямо тиреоидния обем чрез само визуална 

оценка се отчете, че тя е много по-висока при пациентите с ≤ 15сс или 

36/39 (92.30%) спрямо тези с > 15сс или 119/150 (79,33%) и тази разлика бе 

статистически значима (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; Р < 0,001).  

Таблица 15. Разпределение на Визуално и ИОНМ идентифицираните ВКНЛС при мал-

ките и големите по обем тиреоидни лоба. 

Показател Очаквани 
ВКНЛС 

 
n 

Визуално 
идентифицирани 

ВКНЛС 
n          (%) 

ИОНМ 
идентифицирани 

ВКНЛС 
n         (%) 

Наличие на 
статистически 

значима  
разлика 

Малки  

тиреоидни 

лоба ≤ 15сс 

(n=39) 

39 36     (92.30%) 38    (97,43%) Не 

Големи  

тиреоидни 

лоба >15сс 

(n=150) 

150 119    (79,33%) 143     (95,33%) Да 

Общо 189 Да  Не  

Но при съпоставяне на данните за степента на идентификация на 

ВКНЛС при пациентите с ≤ 15сс обем от визуалната оценка която бе 36/39 

(92,30%) спрямо тези от ИОНМ асистираната оценка от същата група, въп-

реки че се наблюдаваше значимо подобрение на броя на идентифицираните 

ВКНЛС 38/39 или (97,43%), не се установи статистическа значима разлика. 

Докато при същото сравнение за големите по обем тиреоидни лоба > 15сс, 

бе установено статистически значимо превалиране на степента на ИОНМ 
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асистираната идентификация на ВКНЛС 143/150 (95,33%) спрямо тези от 

визуалната оценка 119/150 (79,33%) (Asymp. Sig. (2-sided) = 0,000; p < 

0.001). Следователно изложените резултати ни дават основание да изтък-

нем преимуществото на ИОНМ асистираната оценка на ВКНЛС, особено 

при пациенти с високостепенни гуши, които се разглеждат от редица авто-

ри като рискови за следоперативни усложнения в тиреоидната хирургия. 

Докато при нискостепенните струми, не бе установена статистически зна-

чима разлика в степента на идентификация на ВКНЛС и по двата способа 

за оценка – конвенционална и/или ИОНМ асистирана оценка.  

Както вече се конкретизира по-горе, базирайки се върху резултата от 

граничната стойност за обем от 15сс за всеки тиреоиден лоб, пациентите 

бяха разпределени в две функционални групи, като 39/189(20,63%) дяла 

със среден обем от 8,81 ± 3,81 (5,30 – 14,60сс) попадаха в групата с малки 

по размер ≤ 15сс тиреоидни лоба и 150/189 (79,37%) дяла със среден обем 

от 20,29 ± 1,98 (5,30 – 25,63сс) попадаха в групата с големи по размер 

> 15сс тиреоидни лоба (Таблица 14). При разглеждане на окончателните 

резултати, степента на ИОНМ асистираната идентификация на ВКНЛС бе 

подобна и за двете функционални групи, съответно при пациентите с 

≤ 15сс бе 38/39 ВКНЛС или (97,43%), а при пациентите с > 15сс бе 143/150 

ВКНЛС или (95,33%) (р > 0.05) (Таблица 15).  

При разпределяне на субтиповете ВКНЛС систематизирани по кла-

сификацията на Cernea при малките ≤ 15сс тиреоидни лоба се установи 

доминиращата честота на Тип 1 ВКНЛС от 82,05% (32/39), следвани от 

Тип 2а ВКНЛС от 15,39% (6/39), като най-рисковият вариант Тип 2b не бе 

идентифициран при тези нискостепенни струми. При този анализ само 1 от 

общо очакваните 39 нерва при малките по обем тиреоидни лоба ≤ 15сс или 

2,56% ВКНЛС не бе идентифициран, въпреки употребата ИОНМ (Таблица 

16). Докато при големите по обем тиреоидни лоба > 15сс, 7/150 или 4,67% 

ВКНЛС останаха неидентифицирани (Таблица 16). Според Lennquist и 
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сътр. и други автори близо 20% от случаите ВКНЛС не могат да бъдат 

визуално идентифицирани поради тяхната субфасциална или 

интрамускулна позиция. В нашия анализ общо 8/189 ВКНЛС или 4,23% 

останаха неидентифицирани въпреки употребата на ИОНМ. Това несъот-

ветсвие съпоставени с резултатите на Lennquist и сътр. вероятно се дължи 

на това, че те в техния анализ те разчитат предимно на конвенционалните 

способи за оценка на ВКНЛС.  

Таблица 16. Разпределение на пациентите в зависимост от типа ВКНЛС при малките и 

големите по обем тиреоидни лоба.  

Показател ИОНМ идентифицирани ВКНЛС Общо 
 

n            % 
Малки тиреоидни лоба 

≤ 15сс 
n              % 

Големи тиреоидни 
лоба > 15сс 
n              % 

Тип 1 32/39     (82,05%) 51/150        (34%) 83/189   (43,91%) 

Тип 2а 6/39      (15,39%) 61/150     (40,67%) 67/189   (35,45%) 

Тип 2b 0/39         (0 %) 31/150     (20,66%) 31/189   (16,40%) 

Тип 2а+2b 6/39      (15,38%) 92/150     (61,33%) 98/189   (51,85%) 

Общо 
Визуализирани 
ВКНЛС 

38/39     (97,43%) 143/150    (95,33%) 181/189  (95,77%) 

Общо  
Невизуализирани 
ВКНЛС 

1/39       (2,56%) 7/150       (4,67%) 8/189     (4,23%) 

При големите по обем тиреоидни лоба >15сс се наблюдаваше преоб-

ладаващата честота на Тип 2 ВКНЛС от 61,33% или (92/150) нерва, спрямо 

Тип 1 ВКНЛС която бе 34% или (51/150) нерва (Таблица 16). 

В редица проучвания варианта Тип 2 ВКЛНС по класификацията на 

Cernea са определени като рискови нерви. Тези заключения са основани на 

това, че този тип ВКНЛС с неговите субтипове Тип 2а и Тип 2b пресичат 

горните тиреоидни съдове в непосредствена близост или под ръба на гор-

ния полюс на ЩЖ, а понякога дори и между браншовете на горната тирео-

идна артерия.  
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В настоящия анализ честота на т.нар. рискови нерви Тип 2 ВКНЛС 

при високостепенните струми > 15сс, за Тип 2а ВКНЛС съответно бе 

40,67% или (61/150) нерва, а за най-рисковия вариант Тип 2b ВКНЛС бе 

20,66% или 31/150 нерва (Таблица 16). Получените резултати съответстват 

с повечето данни изложени в научната литература. Така например Glover и 

сътр. установяват сигнификатна асоциация на Тип 2b ВКНЛС с по-тежката 

маса на отстранения тиреоиден лоб сравнени с Тип1 и Тип 2а ВКНЛС. 

Pagedar и Freeman в тяхно проучване върху 112 пациенти установяват Тип 

2b ВКНЛС в 48,3% от случаите с големи гуши. Подобни заключения са 

изтъкнати и от другите цитирани по-горе автори, като Furlan и сътр. в про-

учване върху 72 шийни дисекции показват сигнификатно по-високата чес-

тотота на „рисковиите“ Тип 2 ВКНЛС при големите по размер гуши, а 

Aina и Hisham документират наличието на близо 51,3% честота на най-

рисковия вариант Тип 2b при такива високостепенни струми. Moosman и 

DeWeese също отчитат позитивна корелация между увеличените жлезни 

размери и увеличената честотата на Тип 2 ВКНЛС в 21% от техните слу-

чаи и съответно подчертават високия риск от тяхното нараняване. Още в 

самата класификация на Cernea и сътр. е подчертана тази взаимозависи-

мост между степента на уголемяване на ЩЖ и по-високата честотата на 

рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС достигаща до 69% при пациентите с 

уголемени гуши.  Тези упоменати проучвания обаче са базирани върху 

следоперативно отстранен и измерен тиреоиден спесимен, а не върху пре-

доперативно оценен тиреоиден обем. Сходно с нашето проучване бе това 

на Ravikumar и сътр., които установяват висока обща честота на Тип 2 

ВКНЛС при високостепенните струми достигаща до 90%, като за Тип 2а 

съответно е 6,11% а за Тип 2b 89,44%. За разлика от нашия анализ, Ra-

vikumar и сътр. не установяват наличието на Тип 1 ВКНЛС при високосте-

пенните струми. Следователно тиреоидния обем, предоперативно оценен 

може да послужи като важен предиктивен фактор за евентуално по-
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високата честота на на т.нар. рискови ВКНЛС. В този аспект образната 

оценка на обема на жлезата ще послужи не само за предриемане на дално-

видни оперативни стъпки спрямо променената хирургичната анатомия на 

областта, но също така ще мотивира проактивното отношение в допълни-

телното оборудване и употреба на техника като нерв стимулатор особено 

при хирурзи с по-малък опит и умения. От получените резултати става 

ясно, че при оценка на ролята на някои от факторит, влияещи за ко-

ректната идентификация и превенция на ВКНЛС, единствен фактор 

със статистическа достоверна значимост е големината на ЩЖ (Р < 

0.05; χ2 = 7,02). Останалите изследвани показатели, а именно пол, въз-

раст, заболяване (диагноза) – не показват статистически значима 

връзка, както със степента на идентификация на ВКНЛС, така и с 

типа идентифицирани нерви по класификацията на Cernea (Р > 0.05).  

Липсата на съществени различия от изложените резултати позволяват да се 

приеме, че предоперативните размери на ЩЖ, оценени по клиничен или 

ехографски способ, са показатели с прогностично значение за променената 

хирургична анатомия в частност на ВКНЛС, за по високата честота на рис-

ковите Тип 2 варианти на ВКНЛС при високостепенните струми. 

4. Анализ на значимостта на пост-дисекционната стимулация на 

ВКНЛС в оценката за тяхната сигурна превенция 

ВКНЛС е вторият моторен нерв след ВЛН, заслужаващ особено вни-

мание при хирургични интервенции върху ЩЖ. ВКНЛС е клон на НЛС, 

осигуряващ моторната инервация на КТМ. От хирургична гледна точка 

ВКНЛС е уязвим при дисекция, поради сравнително честатата си повърх-

ностна позиция върху констрикторните мускули на фарингса и интимните 

си взаимоотношения с горно-полюсния регион на ЩЖ и съдове. Поради 

фината си анатомична структура от само 0,3 до 0,8 мм в диаметър по данни 

на Lang и сътр., както и различните им топографски позиции, понякога са 
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трудни за визуалната им оценка. Честотата на засягане, когато нервът не е 

представен, Cernea и сътр. описват тя да достига до 28%, а в проучване на 

Jansson и сътр. – до 58% за преходните и до 4% за трайните наранявания на 

ВКНЛС. Най-важната последица от нараняването на ВКНЛС е парализата 

на КТМ, явяващи се като тензори на гласните връзки. Непълното изопване 

на гласните връзки неминуемо рефлектират върху силата, височината и ка-

чеството на гласа като клинично се проявяват със слабост, пресипналост, 

дрезгавост или лесна уморяемост на гласа особено след продължително 

говорене. Тези клинични симптоми обаче са трудни за оценка поради лип-

са на ясни ларингоскопски белези при индиректната ларингоскопия. Ла-

рингеалната електромиография е най-точният и диагностичен и обективен 

тест за установяване на КТМ денервация. Инвазивния характер и сложнос-

та на изпълнението на анализа, обаче, са нерационални в приложението му 

в рутинната клинична практика. Следователно най-добрата профилактика 

ще е интраоперативната идентификация и превенция на ВКНЛС. Дори и 

днес обаче съществуват противоречия относно рутинната идентификация 

на ВКНЛС, но повечето проучвания акцентират важността на верификаци-

ята на ларингеалните нерви. Friedman и сътр. наставляват за експлорация 

на ВКНЛС при всички тиреоидни процедури, и че тяхната идентификация 

е възможна в повечето случаи. Cernea и сътр. също докладват по ниска 

степен на увреда в случаите, когато ВКНЛС е идентифициран чрез ИОНМ 

в тяхното проучване върху 76 пациенти. В проспективно, рандомизирано, 

сравнително проучване Hurtado-Lopez и сътр. разглеждат три групи пацин-

ти като в група 1 са включени тези без тенденциозно търсене на ВКНЛС, в 

група 2 са тези с тенденциозно търсене на ВКНЛС, а група 3 е контролна 

група. Авторите установяват, че пациентите в група 1 са с по-чести близо 

14% гласови нарушения спрямо група 2, които са с около 8% и по този на-

чин демонстрират важността от интраоперативната идентификация на 

ВКНЛС. Както вече се отбеляза, степента на идентификация на ВКНЛС в 
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нашия анализ достигна до 95,77% при употреба на ИОНМ или 181 ВКНЛС 

от общо 189 очаквани ВКНЛС бяха коректно разпознати. С оглед оценка 

на интегритета на на ВКНЛС, след всяко отстраняване на съответния тире-

оиден лоб, се провеждаше повторна постдисекционна стимулация на 

ВКНЛС. При така реализираната пост-дисекционна стимулация, всичките 

предварително верифицирани 181ВКНЛС бяха с позитивно отчетен КТМ 

ефект. За да сравним достоверността на регистрираните данни, проведохме 

следоперативна функционална оценка на гласа при всички болни, включи-

телно и при тези 5/102, при които 8 ВКНЛС останаха неразпознати въпре-

ки ИОНМ.При анализ на резултатите лека форма на дисфония при някои 

от тях с проявена гласова промяна и дрезгавост се наблюдаваше предимно 

в ранните следоперативни часове до 72
-ри

 следоперативен час. Тези гласови 

нарушения определено не бяха свързани с интегритета на ларингеалните 

нерви и по конкретно на ВЛН, тъй като резултатите от проведената следо-

перативна индиректна ларингоскопия при всички болни, разкриха запазена 

подвижност и позиция на двете гласни връзки. Отделно постоперативно 

оцененото максимално фонетично време не показаха съществено значи-

ми отклонения съпоставени с тези данни от предоперативните изследвания 

(Р > 0.05) (Таблица 17).  

Таблица 17. Пред-и следоперативно оценено Максимално фонетично време.  

Показател Максимално фонетично време в секунди /с/  
при произношение на буквата /а/;  

n = 102 

Р 

Предоперативно до 72-ри  
час 

3-та 
седмица 

3-ти 
месец 

Минимално 14 с 10 с 11 с 12 с > 0.05 

Максимално 35 с 29 с 38 с 34 с 

Средно 16 с 15 с 17 с 16 с 

Стандартно 
отклонение 

2,35 3,07 2,95 2,95 
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Следователно други фактори оказваха влияние. Случаи на постхи-

рургична дисфония без потвърдена увреда на ларингеалните нерви са опи-

сани и от други автори . Травмирането на гласните връзки от ендотрахеал-

ната интубация, предизвиканата хирургична травма от самата интервенция, 

ларингеалния оток, локализираната шийна болка, психогенната дисфунк-

ция, а дори и ендокринните нарушения, свързани с основното заболяване, 

са поредица от причини, обясняващи тази лека форма на постхирургична 

дисфония. В нашия анализ позитивният ефект от постдисекционната сти-

мулация на ВКНЛС до известна степен ни гарантираше интегритета на 

ВКНЛС. Въпреки че при 5 от пациентите ВКНЛС не беше идентифициран, 

при нито един не се наблюдаваха гласови нарушения както в ранните сле-

доперативни часове, така и в проведените, визити посочени в дизайна на 

проучването. В настоящия анализ пред- и следоперативната функционална 

оценка на гласа се проведе по утвърдена в практиката субективна методика, 

чрез въпросник, включващ 10 въпроса за индивидуална самооценка на гла-

совите качества, възприети от самия пациент – ИГН-10 (Таблица 2). ИГН-

10 е валидиран, бърз с висока степен на надежност и същевременно доста-

тъчно информативен инструмент за самооценка. Всяка възприета единица 

се трансформира от 0 до 4 точки с вариращ сбор от 0 до 40 точки . В лите-

ратурните източници не попаднахме на конкретизирана консенсусна прие-

та норма за определяне на степента на гласовите нарушения спрямо сбора 

от точки от ИГН-10. Според Arffa и сътр. при общ резултат от ИГН-10 над 

11 точки, трябва да се разгледа като анормален, заслужаващ допълнително 

уточняване. Докато според Masuoka и сътр. в използваната от тях модифи-

цирана версия на ИГН-10 посочват, че сумарният резултат над 15 точки 

при всеки анкетиран пациент трябва да се тълкува като такъв с вокална 

дисфункция. В проведения сравнителен анализ както предоперативно, така 

и в определените срокове за визита на третата седмица и трети месец не се 

регистрирараха данни от ИГН-10 над 7 точки при нито един пациент.  
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При 3/102 (2,94%) при предоперативната оценка се отчетоха резулта-

ти от една до две точки при попълване на анкетната карта, докато на 3-тата 

седмица освен тях още осем пациенти или 11/102 (10,78%) бяха маркирали 

отговори с минимален сбор от две точки и максимален такъв от 7 точки 

(Фиг.7). За отбелязване е, че двамата болни от последната визита с ИГН-10 

от една до три точки, бяха нови болни, без да са отчели отговори различни 

от „нула“ в предоставения предоперативно и на третата седмица въпросник 

ИГН-10. При съпоставяне на резултатите за трите времеви периода не бяха 

отчетени статистически значими различия както в процентното разпреде-

ление на пациентите, маркирали отговор различен от „нула“, така и в съот-

ношението между посочените от тях резултати от „едно“ до „седем“ точки 

(P > 0.05) (Фиг.7). 

 

Фигура 7. Честота и разпределение на пациентите в зависимост от отчетени резул-

тати от ИГН-10 в различните времеви периоди. 

Спрямо горе описаните прагови граници, подсказващи отклонение от 

ИГН-10 от цитираните автори, както и от добрите показатели, отчетени от 

Максималното Фонетично време и индиректна ларингоскопия, а така съ-

що и от клиничния преглед, всички пациенти можеха да се разгледат като 

такива без значими гласови нарушения. Това ни дава основание да предпо-

ложим, че други фактори, несвързани с интегритета на ларингеалните нер-

ви, влияят за посочване на несъществени отклонения в качеството на гласа 

от ИГН-10. Следователно, анализът от функционалната оценка на гла-
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са ни дава основание да твърдим, че пост-дисекционната стимулация 

на ВКНЛС с позитивен КТМ ефект е достоверен маркер, прогнозиращ 

интегритета на ВКНЛС и съответно на гласовите качества на опери-

раните болни. В редица проучвания е установено, че постдисекционната 

стимулация на ВКНЛС в края на процедурата предоставя приемливо точна 

прогностична оценка относно състоянието и интегритета на ВКНЛС. Както 

и в нашия анализ постдисекционната електростимулация на ВКНЛС ни 

предостави адекватна информация относно интегритета и функционалното 

състояние на ВКНЛС.  

 

ОБОБЩЕНИЕ 

В научната литература се забелязва нарастващ интерес към хирур-

гичната анатомия, физиология и патология на ВКНЛС, както и към въвеж-

дането на различни технологии и прийоми за интраоперативна детекция и 

превенция на ВКНЛС. Разновидните хирургични класификации, предло-

жени от Cernea и други автори, където се разглеждат взаимоотношенията 

на ВКНЛС със съседните структури като ГТА или горно-полюсния регион 

на тиреоидния лоб или с КТМ, са пример за сложната и вариабилна топог-

рафска позиция на този нерв. ИОНМ и различните увеличителни оптични 

средства се разглеждат като допълнение към хирургичната техника на ди-

секция подпомагащи откриването и предпазването на ВКНЛС. Установено 

е, че с нарастващия тренд в употребата на ИОНМ при тиреоидните резек-

ции нараства и степента на идентификация на ВКНЛС. Много от проучва-

нията представят вариабилни резултати относно степента на идентифика-

ция на ВКНЛС, варираща от 20 до 100%. Darr и сътр. и други автори обаче 

отбелязват стопроцентна идентификация на ВКНЛС чрез ИОНМ. Както и в 

нашия анализ степента на идентификация ВКНЛС се подобряваше значи-

мо при употреба на ИОНМ. Използвайки ИОНМ, ние идентифицирахме 

ВКНЛС в 95,77%, докато чрез само визуаланата оценка без електростиму-
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лационна техника степента на идентификация бе 82,01%. За предпазване от 

увреда на ВКНЛС в повечето литературни източници се придава особено 

значение както на високата честота на рисковите вариации на ВКНЛС, та-

ка и на двете утвърдени основни хирургични методики за визуална и/или 

ИОНМ идентификация на ВКНЛС. В нашия анализ, съобразно окончател-

ните данни, при повече от половината пациенти (51,8%) се наблюдаваха 

тези рискови варианти на Тип 2 ВКНЛС, а приложението на ИОНМ се 

оказа изключително ползотворно за оценка и превенция на ВКНЛС, и то за 

най-рисковия вариант Тип 2b ВКНЛС. Резултатите от нашия анализ коре-

лираха с тези, регистрирани в повечето проучвания, което трябва да заост-

ри вниманието на всеки опериращ хирург, и че системното им търсене и 

идентификация ще е от значение за тяхната сигурна превенция. Това ни 

дава основание да твърдим, че комбинираното приложение на ИОНМ с 

акуратната хирургична дисекция на крико-тиреоидното пространство мо-

гат да се разгледат като оптимални възможности за мониториране и пред-

пазване на ВКНЛС дори и на рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС. Интрао-

перативната визуална идентификация на ларингеалните нерви е приет като 

златен стандарт в грижите за тяхната превенция и до днес остава като ме-

тод с първостепенно значение в тиреоидната хирургия. Обаче идентифи-

цираният анатомично интактен нерв не гарантира неговата адекватна фун-

кция. ИОНМ е въведен като нова технология, подпомагаща визуалната 

идентификация на ларингеалните нерви, а напоследък се очертава като ме-

тодика, подобряваща тяхната протекция. Все още обаче няма категорични, 

консенсусно приети препоръки за рутинна употреба на ИОНМ на ВКНЛС. 

Както е описано от Lore и сътр., внимателната мобилизация на горния ти-

реоиден полюс и селективната дисекция и лигиране на клончетата на ГТА 

стриктно върху капсулата на ЩЖ може да предпази от увреда ВКНЛС, без 

да има нужда от системното му представяне. В нашия анализ ние се опи-

тахме да идентифицираме ВКНЛС и ВЛН при всеки пациент, като иденти-
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фицираните ВКНЛС ги систематизирахме по класификацията на Cernea, 

която е най- често използваната клинично-изследователска и практично 

приложима класификация. Настоящото проучване анализира значението и 

на някои от най-често коментираните предоперативни фактори, влияещи 

върху коректната идентификация на ВКНЛС. Изследването разкрива, че 

само част от проучените признаци са с доминиращо значение за степента 

на идентификация на ВКНЛС. Увеличените размери на ЩЖ, оценени по 

клиничен или ехографски способ, се оказаха със статистически значима 

роля за по-високата честота на рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС. При 

анализ на другите показатели за оценка като пол, възраст и заболяване (ди-

агноза) не се отчетоха убедителни данни за тяхното влияние за степента на 

идентификация на ВКНЛС. Ние считаме, че оценката на тези показатели е 

полезна за комплексния анализ на оперативните и неоперативните факто-

ри, мотивиращ индивидуалния подход при извършване на тиреоидните ре-

зекции. Съвместно с класическите способи за оценка ИОНМ на ВКНЛС се 

яви като важен елемент, отразяващ интегритета и функционалния статус 

на ВКНЛС. Тези данни могат да подпомогнат и да послужат за прогнози-

ране или отдиференциране на евентуалните фонетични нарушения (нев-

рални или неневрални) още интраоперативно, чрез които могат да се из-

бегнат сложните и донякъде неприятни за пациента обективни тестове за 

функционална оценка на гласа. Резултатите от нашето проучване ни поз-

воляват да изтъкнем, че рутинната употреба на ИОНМ на ВКНЛС предс-

тавлява помощно средство за подобряване на степента на идентификация и 

превенция на ВКНЛС и съответно на следоперативните функционални ре-

зултати. Отчитането на основния стимулационен КТМ ефек (контрактил-

ност или потрепване) от ИОНМ на ВКНЛС при създадено аваскуларно 

крико-тиреоидно пространство го правят лесен за изпълнение и интерпре-

тация на получените данни. По този начин, рутинното му приложение би 

било оправдано и икономически целесъобразно. 
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ИЗВОДИ 

1.  Приложението на комбинация от хирургични техники на капсуларна 

дисекция с „латерализация“ на горния тиреоиден полюс, предоставя 

висока степен на идентификация на ВКНЛС.  

2.  При осигурено аваскуларно крико-тиреоидно пространство употре-

бата на ИОНМ по време на тиреоидните резекции сигнификантно 

подобряват степента на идентификация на ВКНЛС. 

3.  Сравнителния анализ между двете методики разкри, че степента на 

идентификация на ВКНЛС се повишава с близо 14% при употреба на 

ИОНМ спрямо конвенционалните способи за оценка.  

4. Приложението на ИОНМ с акуратната хирургична дисекция на кри-

ко-тиреоидното пространство могат да се разгледат като оптимални 

възможности за мониториране и предпазване на ВКНЛС дори и на 

рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС. 

5.  Оценката на някои от факторите, влияещи за коректната идентифи-

кация и превенция на ВКНЛС, показа, че единствен фактор със ста-

тистическа достоверна значимост е големината на щитовидната жле-

за. Останалите изследвани показатели, а именно пол, възраст, забо-

ляване (диагноза) – не показват статистически значима връзка с инт-

раоперативната идентификация на ВКНЛС и при двата способа за 

оценка – Визуална и ИОНМ оценка. 

6. Пост-дисекционната стимулация на ВКНЛС с позитивен КТМ ефект 

е достоверен маркер, прогнозиращ интегритета на ВКНЛС и съот-

ветно гласовите качества на пациента. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.  Приноси с оригинален характер 

1. За първи път у нас е извършен анализ на ВКНЛС при хирургични 

интервенции върху щитовидната жлеза чрез ИОНМ методики сравнени с 

конвенционалните клинични способи за оценка на крико-тиреоидното 

пространство. 

2. Приложена е нова, допълваща стандартната хирургична техника 

на капсуларна дисекция – „техника на латерализация на горния полюс на 

щитовидната жлеза“ за създаване и обследване на аваскуларно крико-

тиреоидно пространство.  

3. Направен е разширен анализ на степента на идентификация на 

ВКНЛС по двата способа за оценка – визуална (конвенционална) и апарат-

на (ИОНМ) методики. Доказва се подобрената възможност и високата сте-

пен на идентификация на ВКНЛС подпомогнати чрез ИОНМ, осигуряващи 

възможността за сигурна превенция на ВКНЛС.  

4. Извън общата оценка за степента на идентификация на ВКНЛС по 

двата клинични способа е направен и сериен анализ на честота на така на-

речените рискови ВКНЛС от Тип 2 спрямо Тип 1 ВКНЛС по класификаци-

ята на Cernea. Почти еднаквото съчетание на рисковите с нерисковите 

ВКНЛС ни дава основание да подчертаем важността на хирургичния под-

ход и рутинното приложение на ИОНМ, особено за хирурзи с по-малък 

опит.  

5. Анализирани са непроучвани досега предоперативни прогностич-

ни признаци като пол, възраст, заболяване (диагноза) и размери на щито-

видната жлеза по отношение на степента на интраоперативната идентифи-

кация и превенция на ВКНЛС и по двата способа за оценка. 
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6. Създаване на оперативен алгоритъм за поведение и предотвратя-

ване от увреда на ВКНЛС чрез рутинно приложение на ИОНМ с комбина-

ция от хирургични техники на капсуларна дисекция и „латерализация“ на 

горния тиреоиден полюс. 

7. За целите на практиката е разработен интраоперативен прогности-

чен модел за стратифициране на интегритета и функционалния статус на 

ВКНЛС (интраоперативно отдиференциране на евентуалните фонетични 

нарушения – неврални или неневрални). ИОНМ на ВКНЛС се явява като 

важен допълнителен, обективен прогностичен маркер за функционалното 

състояние на нерва.  

2.  Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърждава се подобрената възможност на идентификация на 

ВКНЛС подпомогнати с ИОНМ спрямо конвенционалните клинични спо-

соби за оценка на крико-тиреоидното пространство.  

2. Потвърждава се взаимовръзката между размерите на щитовидната 

жлеза и степента на идентификация на ВКНЛС, както и превалиращата 

честота на рисковите варианти Тип 2 ВКНЛС при високостепенните стру-

ми.  

3. Потвърждава се взаимозависимостта между постдисекционно ус-

тановения интегритет на ВКНЛС със съхранената постоперативната фоне-

тична (вокална) кондиция на пациента.  
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