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Торакоцентезата е хирургична манипулация, която най-често е индицирана 
при спешни и животозастрашаващи състояния (1,2,3). За първи път е приложена от 
Немей през 1876 г. (1). Тази процедура е свързана с доста компликации, които по ли
тературни данни варират от 11 % до 16 % при травматични пациенти (3,5). Ние си 
поставяме за цел да сумираме правилата за извършване на торакоцентезата като отбе
лежим най-често срещаните усложнения и грешки.

Индикации. Индикация за плеврален дренаж са пневмоторакс (спонтанен, 
травматичен), плеврален излив (най-често парапневмоничен) и травматичен хемоп- 
невмоторакс. Диференциална диагноза трябва да се направи с някои характерни за 
ранната детска възраст заболявания: вроден лобарен емфизем, булозна пневмопатия 
или вродена диафрагмална херния (най-често гастроторакс), при които има опасност 
да се пристъпи към торакоцентеза без отчитане вида на подлежащата патология. 
Фиг.1

Контраиндикация са наличието на масивни плеврални сраствания или септира- 
ни кухини. При деца не се препоръчва манипулация под местна анестезия. Използува 
се обща маскова или интубационна наркоза.

Позицията на пациента е по гръб с лека ротация на рамото откъм хомолате- 
ралната страна и поставяне на ръката на пациента зад главата с оглед добро предста
вяне на субаксиларната област, където се локализира т.нар. „сигурна зона” (6). Пре
поръчва се преди манипулацията да се пунктира плевралната кухина за да се потвър
ди наличието на въздух или течност в аспирата.

Мястота на поставяне на дрена е най-често по средната аксиларна линия в 
IV или V междуребрие. Ако дренът се постави по-назад, това създава дискомфорт и 
опасност от прегъване на лумена. При върхов пневмоторакс може да се дренира 
плевралната кухина във второ междуребрие по медиоклавикуларната линия. Разме
рите на дрена зависят от възрастта на детето и наличната патология. Ползуват се от 
10 до 20 СН. Най-подходящи за малки деца са дреновете тип рщХаИ поставени по тех
никата на 8еШт§ег под рентгенов и ехогафски контрол, с което може да се достигне 
всеки участък в плевралната кухина. Прилага се също и техниката с троакар.

Поставянето дрена не трябва да бъде форсирано. По-големите тръби изискват 
преди поставянето им да се извърши тъпа дисекция с инструмент на подкожието и 
мускулите. Проникването в плевралната кухина трябва да става по горния ръб на 
долното ребро (":ир апс! оуег 1ке пЪ ”). Фиг.2 Дължината на интраторакалната част се 
преценява според големината на плевралната кухина и дистанцията между кожата и 
последната дупка на дрена. С инструмент се прониква в плевралната кухина, след ко
ето раменете му се разтварят за да отдалечат ребрата. С друг инструмент се защипва 
дренът за върха и през отвора се прониква в плевралната кухина. Ако детето е с тън
ка гръдна стена дренът се поставя самостоятелно, което е по-малко травматично. При 
фиксацията му с два единични шева трябва да се внимава дренът да не се размести и
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излезе в подкожието. Сигурен белег, че дренът е в плевралната кухина, е “замъглява
нето” на прозрачните стени или движението на течността в неговия лумен синхрон- 
но с дихателните екскурзии. След поставянето на дрена се прави контролна рентге
нография на гръдния кош.

Работа с аспирационната дренажна система. След приключване на манипу
лацията транспортът на пациента трябва да става с подводен дрен по ВиПаи или сис
тема с клапата на НетИк. При случаи с пневмоторакс, особено напрегнат, трябва да 
се избягва клампирането на дрена. Ако след клампиране настъпи влошаване в състо
янието на пациента или се появи подкожен емфизем веднага трябва да се осигури ак- 
тивна аспирация.

При големи плеврални изливи да се прилага постепенна аспирация с бавно 
разгъване на белия дроб поради опасност от развитие на едем. Подводният дренаж 
трябва да се поддържа винаги под нивото на гръдния кош. Ежедневно се преценява 
количеството въздух при пневмоторакси и количеството на евакуирана течност при 
плеврални изливи. Дренаж с по-високо негативно налягане се прилага в случаите на 
неразгъващ се пневмоторакс. Излизащите по лумена въздушни мехурчета указва за 
персистираща бронхо-плеврална или алвеоларна фистула.

Извършва се системно поддържане и проверка на проходимостта на дренажна
та система -  редовно наблюдение и промивки на системата както към плевралната 
кухина, така и към дисталната част при спазване на правилата на асептика.

Отстраняването на плевралния дрен става след клампиране за няколко часа 
и извършване на контролна рентгенография (проба за херметизъм). Като показател се 
приема изтичането на 1 мл плеврален ексудат на кг/тегло дневно. Срокът на контрол- 
ното рентгенологично изследване след клампиране на дрена е в зависимост от основ- 
ната патология и може да трае от 6 до 24 часа. Пациентът трябва да се наблюдава за 
влошаване в състоянието, поява на дихателна недостатъчност и тахикардия, поява на 
подкожен емфизем. Дренът да се сваля винаги на активна асипрация, при добра хер- 
метизация с пръсти в областта на дрена и сутура на раната с автоматичен съшивател.

Грешки, опасности и усложнения при торакоцентеза.
- Торакоцентеза и дренаж на здравата плеврална кухина при грешка в оп

ределяне на патологичния процес. Неправилен избор на мястото на пос
тавяне на дрена -  нараняване на диафрагма, проникване в перитонеал- 
ната кухина и лезия на интраабдоминални органи. Фиг.З

- Неадекватен размер на дренажната тръба, което води до недостатъчно 
разгъване на белия дроб или запушване на аспирационната система от 
по-гъст плеврален излив.

- Форсирано поставяне на дренажната тръба с опасност от фрактура на 
ребро, нараняване на вътрегръдни органи както и торакоцентеза в об
ластта на долния ръб на горното ребро с лезия на интеркостални съдове.

- Малпозиция на дрена с излизане на дупка в подкожието с развитие на 
подкожен емфизем или много дълбоко поставяне на дрена с опастност 
от неефективност или нарушения в сърдечния ритъм.

- Недостатъчното стабилно фиксиране към гръдната стена, което дава 
възможност за хлабавост на тръбата с последващо излизане на дупка 
или на целия дрен в подкожието.

- Неправилно позициониране на дрена в плевралната кухина, което създа
ва предпоставка за образуване на ограничени, неевакуиращи се течни
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или въздушни колекции.
- Разхерметизиране на подводния дренаж, загуба на аспирационно наля

гане, запушване на лумена със задръжка на ексудат или въздух, размес
тване на дрена. Тези възможни усложнения изискват ежедневна провер
ка и наблюдение на дренажната система □ промиване и продухване, 
проверка за херметичност и нивото на налягането.

- Липса на контрол върху състоянието на пациента след клампиране на 
дрена за проба за херметизъм - опасност от напрегнат пневмоторакс.

- Преждевременно сваляне на дрена или нарушаване херметичността на 
аспирацията по време на отстраняването му.

Обобщение. Най-честите грешки при поставяне на торакален дренаж стават в 
условията на спешност (1,2,3,5). Изтъкват се проблемите при поставяне на троакар в 
сравнение с методиката на тъпата дисекция (2). Ва11 (3) разделя комликациите на три 
групи -инсерционни (7,9 %), малпозиционни (11,8%) и от малфункция на дренажа. 
Малпозициите се делят на екстраторакални, абдоминални, паренхимни и интерло- 
барни (6).

Контролирането на дренажната ефективност става с методите на физикално 
изследване, мониториране на пациента и с методите на образна диагностика. Най- 
често се използва рентгенографията, чрез която се визуализира локализацията на па
тологичния процес, неговия характер, положението на дрена, динамиката на пневмо- 
торакса или излива и пробата за херметизъм преди сваляне на дрена. Най-достъпен и 
прецизен метод за контролиране динамиката на патологичните процеси и ефектив
ността на дренажа е ултразвуковото изследване. Методът е особено препоръчителен 
при контрола на плевралните изливи. При пациенти с множествени травми и в тежко 
общо състояние се препоръчва използването на КАТ.

ФИГ.1 Вродени аномалии на белия дроб в диференциално-диагностичен план 
а. Вроден лобарен емфизем 

б. Вродена диафрагмална херния (гастроторакс) 
в. Булозна пневмопатия
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