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ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ 
ПРИ ОСТРИТЕ КОРОЗИВНИ ИЗГАРЯНИЯ 
НА ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА 
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ - АНАЛИЗ НА 36-ГОДИШЕН 
КЛИНИЧЕН ОПИТ
О. Бранков
П ърва х и р у р ги ч н а  к л и н и ка . бо л н и ц а  Т О К У Д Д . С офия

А Б1АС1Ч08Т1С АN^ ТНЕКАРЕ11Т1С АЬСОШТНМ 
Ш СА8Е8 ОР АС11ТЕ С0КК081УЕ В1ЛШ8 
ОГ 0Е80РНАС118 А ^  8ТОМАСН Ш СШЬОНООО - 
36 УЕАК СПМ САЬ ЕХРЕК1Е1ЧСЕ
О. Вгапкоу
Г }ераП теп1 о 1'киг»егу, „ Т ( Ж 1Л ) А "  Н о$ри а1. ХоЯа. В и!§апа

РЕЗЮМЕ
Въведение: Изгарянията на хранопровода 
и стомаха в детската възраст, предизвика
ни ог поглъщане на концентрирани основи 
или киселини, е свързано с развитието на 
множество сериозни хирургични усложне
ния и представлява актуален социално-ме
дицински проблем.
Цел: Да представим алгоритъм на пове
дение при корозивните изгаряния на хра
нопровода и стомаха при деца в острата и 
хроничната фаза на болестта, изработен на 
базата на нашия дългогодишния клиничен 
опит.
Клиничен материал: Проучванията и прак
тическите заключения се базират на лечени
ето на 816 деца с корозивна болест в острата 
и хронична фаза, лекувани в отделенията по 
детска гръдна хирургия и по детска токси- 
кология на болницата „Н .И .П ирою в” -  Со
фия за период от 36 години (1976 - 2012 г.). 
Резултати: В острата фаза на корозивната 
интоксикация са постъпили 581 деца (71,2 
%). В късната фаза постъпват 235 деца (28,8

811ММАКУ 
, 1п1гойисйоп: ТНе сНегтса! Ьигп о1‘ 1Ье ое- 
| $орНа§и§ апс1 $1отасЬ, саи$е(1 Ьу сопсеп- 
| 1га1ес1 ас1с1<$ ог а1каН$, 1§ ге1а(е(1 1о (Ье <1е- 

\е!ор теп 1  о! а ти1Ши<1е о1‘ $епои« 8иг^1са 1 
сотрПсаКопз апс1 гергевеп!» ап ас1иа1 «осма! 
апс! тесИса1 ргоЬ1ет.
А1т: Ргс$спШ юп оГ ап а1«огИЬт оГ 1Ьега- 
реиНе теа$иге$ т  са$е$ о! соггозКе Ьигпа оГ 
ое$орНа2*и$ апй $ (о т а с 11 т  с1иМгеп ууИЬ 1Ьс 
аси(е апс! сЬгошс рЬазе оГ {Ье сН$еа§е, Йе\е1- 
орей оп 1Ье ^гоипйз оГ оиг 1оп^-1егт сПшса! 
ехрепспсс.
СИтсаI Ма1епа1: ТЬе $1и(Пе$ апс1 ргасНса! 
сопс1и§шп$ ууеге Ьазес! оп оиг 36-уеаг ехреп- 
епсе (Ггот (Не уеаг 1976 1о 2012) ш 1Ье (геа1- 
т е п ! оГ 816 сЬПйгеп ууйИ согпш уе <П$еа$е, 
(геа(ес1 а! (Ье Бераг^теп* оГ РесЛа1пс ТЬо- 
гаеве 8иг§егу апй 1Нс Осраг(шсп( оГ Рс<Ла(- 
п с Тохко1о$*у о! 1Ье Сепега1 Но$рНа1 "IV. I. 
Р1го§оу" - 8оПа.
КеаиШ: 581 сНПйгеп (71.2% ) ш 1Не аси(е 
рказе о! (Ье с о г г о т е  ш^охкаНоп уусгс ай- 
гтМес! Гог (геа!теп*. ТЬе ге$1 235 сЬНйгеп
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%), при които е налице оформена напред
нала фиброзна стриктура на хранопровода 
или сгеноза на пилора. Ранна диагностична 
ендоскопия е извършена при 244 деца (41,9 
% ). С корозивно изгаряне от 0 -  1 степен са 
били 82 (34 %) деца, с 2-а степен - 30 (13,3 
%), 2-6 и 3 степен - 123 (50 %) и с 4 степен - 9 
(3,7 %) деца.
Консервативно лечение с бужиране е прове
дено нри 354 деца (89,4 %). При 81 
деца е извършено пластично заместване на 
хранопровода -  при 57 е използвано дебело 
черво, а при 24 - цял стомах.
В острата фаза па корозивната болест хи
рургични усложнения са наблюдавани при 
99 деца (25,1 %). Починали са 9 деца (1,9 %). 
В процеса на консервативното и оперативно 
лечение са починали други 9 деца (2,4 %). 
Заключение: Корозивната болест е ком
плексен патологичен процес, който засяга 
не само горните етажи на храносмилателен 
тракт, но и целия организъм. Основната те
жест в протичането на болестта се пада на 
хирургичните усложнения в острата фаза. 
Лечението на късните последствия на коро
зивната болест изисква комплексен консер
вативен и хирургичен подход с участието на 
добре подготвен мултидисциплинарен екип.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: корозивно изгаряне 
на хранопровода, сода каустик, корозивна 
стриктура на хранопровода, бужиране, езо- 
фагонластика

Химическите изгаряния на хранопровода и 
стомаха в дстската възраст, вслсдствие поглъ
щане на корозивни субстанции, представляват 
сериозен мсдицински и социалсн проблем. По
гълнатите химикали и последвалото увреждане 
на горния храносмилателен тракт предизвиква 
лавинообразен процес от органни и системни 
усложнения, които имат разнообразни клинич
ни прояви в етапите на заболяването. Въпреки 
своята непредсказуемост и динамично разви
тие, тези прояви сс отличават със свойствена 
клинична и патологична характеристика, което 
ги прави съставна част от един цялостен про- 
цесс (4, 10, 11).

Нашият 36 годишен опит с диагностиката и 
комплексното лечение на това заболяване ни дава 
основание да обособим самостоятелната нозоло- 
гична единица „корозивна болест”, подобно на 
популярния термин „рефлуксна болест” отнася
ща се до нозологичната единица ГЕРБ.

Корозивна болест е симптомокомплекс от 
локални и общи патологични процсси, кои-

(28.8%) меге асИшИес! Гог 1геа1теп1 т  1Ье 
1а1е рЬа$е ш*Н копней ЛЬгоНс $1пе1иге о! 
оеяорНа^из ог $(епо$1$ оГ ру1оги$. Еаг1у сНа§- 
позИе епйозеору \\а$ регГогтес! ш 244 сЬП- 
с1геп (41.9 %). 83 сЬПйгеп (34 %) Най согго- 
81\ е  Ьигп оГ0-1 йецгее; 30 (13.3 %) - Ьигп о1' 
2-а &га(1е; 123 (50 %) - Ьигп* о? П-В апй III 
^гайе; апс1 9 (3.7 %) - Ьигп оГ 4 ^гас!с. 
СопзегуаНуе 1геаХтеп1 \уйН Ьои^епа^е луаз 
регГогтей ш 345 сНПйгеп (89.4 %). ЕаорЬа- 
^са1 герю сетеп! \\ая рег^огтсс! т  81 сЬН- 
йгеп - союп \уа$ ияей т  57 оГ 1Ьст, апй пНо1е 
§1отасЬ - т  24.
Еаг1у 8иг§ка1 сотрПсаНопз ш *Не аси!е 
рЬазе о1 {Не соггозпе сНзеазе \\еге оЬзегуей 
ш 99 сННйгеп (25.1 %). Ье1На1 ои^соте ос- 
сиггес! т  9 сЬНйгеп (1.9 %) Апо(Нег 9 сНП- 
с1геп (2.4 %) сНед ш 1Не соигзе оГ 1Не сопзегу- 
айуе апс! 8иг§1са 1 1геа(тепГ.
Сопс/ихюп: ТЬе согпш уе сНяеаве 1$ а сошр1ех 
ра1Ьо1о«ка1 ргосе8$, ууЬкЬ туо1уе8 по( оп1у 
1Ье иррег сИ^езИуе 1гас1, Ьи* а18о 1Не епИгс 
ог§ап18ш. ТЬе та ш  Ьигйеп йипп§ 1Не соиг8е 
оГ Швеаве Га118 олег {Не $иг§ка1 сотрПса- 
Иоп$ ш 1Не аси(е рЬазе. ТНе 1геа1теп1 оГ ГЬе 
1а1е $е^ие1ае о! Ше со п ч т у е  сП$еа8е геяшге8 
сотр1ех сопхегуаНуе апй зиг^ка! арргоасН, 
\\Н4сН оп 118 (игп гецшге$ а\аМаЬПКу оГ а 80- 
р1шека(е<1 тиШ(Н$С1р1шагу тес1ка!1еапъ

КЕУ \\О К В 8 : С о п ч т у е  ш(охкаИоп, саи8- 
Нс 1П|игу, сНПйгеп, согго$1\ е  е8орЬа§еа18(:пс- 
1иге, Ьои^1пеа§е, е$орНа§еа1 гер1асетсп1

ТЬе сНеш)са1 Ьигпз оГ сЬе езорЬа§из т  
сЬПс1Ьоос1 (1ие № т§ез1юп оГ соггоз1Уе зиЬ- 
з1апсез р гезет  а сотр1ех тссИса1 ап<3 зос1а1 
ргоЬ1ет. ТЬе 1п§е81е<1 сЬетюа1з гсзиЙз 1п асШе 
1̂ и гу  оГ гЬе иррег §а51го1п1с511па1 1гас1 апс! 
саи$е ап ауа1апсЬе-Нкс ргоссзз оГ ог^аше апс! 
зуз^етаНс сотрИ са^оаз, \уЬ1сЬ Ьауе уапоив 
с11п1са1 тап1Гез1аиоп5 с1ерепсПп§ оп 1Ье 81а§е§ 
оГ 1Не с11зеа8е. Оезр11е Ше1г ипргесИсгаЬШгу апс! 
с1упат1са! дсуею ртеп! Шеу зЬаге зо т е  раг- 
йси1аг сПп1са1 ап<3 ра1Ьою§1са1 сЬагас1ег18|1сз, 
\уЬ1сЬ т а к е  1Нсш ап т1е§га1 раг! оГ а §епега1 
ргосезз (4,10,11).

Оиг 35-уеаг схрсг1епсе \У1{Ь 1Ье сИа§позПсз 
апс! сотр1ех 1гса1теп1 оГ 1Ьа1 (Изеазе §1Уез из 
дгоипйз 1о с11!Тсгеп11а1е 1Ье зерага1е п о з о ! о § 1С 
ипй оГ"согтоз1Уе сИзеазе", 31тИаг 1о 1Ье рори- 
1аг 1егт “гсПих (Изеазе” \уЬ1сЬ с1еГтез 1Не ип1{ 
оГОЕКЕ).

ТЬе соггоз1Уе Йтзеазе 13 а сотрю х  оГ зу тр - 
(о т з  оПоса1 апс! §епега! ра1Ьо1о§1са1 ргоссззез, 
\уЬ1сЬ оссиг 1 п 1Ье иррег §аз1гот1:е5{та1 1гас1

135



<:п. х и р у р г и я  • .1. 81; к < ;е к у 3'2016

ЛИАГНОСТИЧНО-ЛКЧКБКН А Л ГО РИ ТЪ М .. • Л Г)1А (тШ 8П С  А М ) 111ККАР1ДП 1С А М И Ж ГШ М

то след поглъщане на корозивни всщсства въз
никват в горните етажи на храносмилателния 
тракт и в организма като цяло. Тези. процеси 
се проявяват в определена последователност, 
което зависи от стадия на болестта, вида и те
жестта на органните увреди и налагат съответ
на диагностика и специфично лечение.

Цел на настоящето проучване е да предста
вим алгоритъм на поведение при корозивните 
изгаряния на хранопровода и стомаха при деца 
в острата и хроничната фаза на корозивната 
болест.

КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ
Проучванията и научно-практическите за

ключения се базират на 816 деца е остра ко- 
розивна интоксикация или с късните послед
ствия от нея, лекувани в отделенията по детска 
гръдна хирургия и по детска токсикология на 
болницата „Н.И.Пирогов” -  София между 1976 
и 2012 година. Тяхното разпределение по пе
риоди е както следва:

1976 - 1985 (380 деца);
1986 - 2005 година (299 деца);
2006 - 2012 година (137 деца).
В началния период до 1986 година лече

нието е провождано основно в Отделението 
по детска токсикология (Н. Мирчев, А. Хубе- 
нова) и в детското УНГ-отделение на болни
ца „Царица Иоапна” (Д. Кабакчиев, Ц. Цолов). 
Локалните поражения са определяни след 14- 
ия ден с помощта на ригидна директна езо- 
фагоскопия и рентгеноконтрастно изследване. 
Децата са консултирани от детски хирург (А. 
Димитров, О. Бранков) и тези е данни за тежко 
корозивно увреждане са приемани в отделени
ето по детска гръдна хирургия с цел извършва
не на гастростомия за бужиране.

В последвалия период в Клиниката по дет
ска хирургия се въведе принципа па ранната 
диагностична фиброезофагоскопия и съобраз- 
но вида на локалните поражения и тежестта на 
клиничната картина се определя лечебния ал
горитъм. Заболелите деца, които постъпват в 
късната фаза с изразена фиброзна стриктура на
Т абл . 1. Ендоскопски стспени на езоф агсалните корозив
ни увреди

С тепен Е н д о ско п ск а  находка
1 ст. Л окален и л и  диф узен еритем на лигавицата
2 ст. Еритсма, нежен фибрин, повърхностни улце- 

рации, които не обхващат циркумференцията 
на лумена
2 а • изм ененията не конфлуират помежду си 
2 б - наблюдава се конфлуация на измененията

3 ст. Д ълбоки улцерации с обхващ ане на цялата 
циркумференция, плътен фибринов налеп

4 с т Л окални или дифузни некрози, перфорация

апс1, §епега11у, т  1Ье шЬо1е о г^ аш зт , айег т -  
§е8йоп оГсогго81Уе зиЬз^апсез. ТЬезе ргосеззез 
ташГез1 т  а ссг1ат зиссеззюп, \у1псЬ <1ерепс1з 
оп 1Ье 81а§с оГ гЬе сНзеазе, 1Ье 1уре апс! зеусг- 
Пу оГог^аш е ^ и п е з  1Ьиз ^ и т п §  арргорпа!е 
сПа§по511С5 апс! зресШ с 1геа1тсп1:.

А 1т оГ 1Не зшс!у 13 гсргезеп1т§ оГ ап а1- 
§ о гк Ь т  оГ 1Ьсгареи1лс теази гез \укЬ соггоз1ус 
оезорЬа§еа1 апс! зЮтасЬа1 Ь и т з  т  сЬПдгеп 
ш1Ь 1Ьс аеи1е апс! еЬгошс рЬазе о^ 1Ье согго- 
81ус сЬзеазе.

С и М С А Ь  М АТЕШ АЬ А N ^  М ЕТН О В8
ТЬе ге1гозрес11Уе апс! ргозрес^уе зШс!у 13 

Ьазес! оп 816 сЬПс!гсп \укЬ аси1е соггоз1уе т -  
1ох1са1юп ог шпЬ 11з 1а1е зе^ие1ае; 1Ьеу чусгс 
1гса1ес! а1 Ше О ераП теп! о^ РесНа1пс ТЬогастс 
5иг§егу апс! 1Ье Оераг1теп1 оГ РесЬаИгс Тохь 
сою ^у оГ 1Ье Оепега1 НозрЦа1 "1М. I. Р1го§оу"
- 5оПа Ггот гНе уеаг 1976 1о 2012. ТЬсп сЛз- 
ПпЬиПоп Ьу репойз 18 аз ГоПошз: 1976 - 1985 
(380 сММгеп); 1986 - 2005 (299 сЬПдгеп); апс! * 
2006 - 2012 (137 сЬПс1геп). 1п 1Ье шЖа! репос!, 
ипШ 1Ьс усаг 1986, 1Ье 1геа1теп1 оГ 1Ье аси1с 
сопсШюпз у/аз регГогтес! т а т 1 у  а1 {Ье Ое- 
раПтеп1 оГ РесЬаЦгс Тох1со1о§у (N. МнсЬеу, 
А. НиЪепоуа) апс! а! 1Ье ОераПшеп! оГ РесН- 
а1пс Ош1агуп§о1о§у оГ гЬе Оепега1 Нозрка! 
"ТзагПза Уоаппа" (6 .  КаЬаксМсу, Тз. ТзоЬу). 
ТЬе 1оса1 даш а§ез \уеге с!с1сгттес1 аГ1ег Оау 
14 Ьу теап 8  о{ 'п§1с! сНгес1 оезорЬа§озсору апс! 
Х-гау соп1газ1 е х а т т а и о п . ТЬе сЬПсЬгсп \усге 
сопзиНес! Ьу а ресНа1пс 8иг§еоп (А. 01тНгоу,
О. Вгапкоу), апс! *Ьозе оГ 1Ьегп \уйЬ еуМспсе 
оГ зеуеге соггоз1Уе 1п]игу у/еге а й т т е с !  а! 1Ье 
ОераПтеШ  оГ РесПаИгс Т Ь огаас 8иг§егу Гог 
р егГ о гтт§  оГ §аз1го51оту Гог Ьои§1епа§е.

1п 1Ьс Го11о\У1п§ репос!, 1Ье рппс1р1е о1ЧЬс 
еаг1у сЬа^позис ЛЪгооезорЬа^озсору \уаз 1П- 
1го<ЗисесЗ а1 1Ье РесИа1пс зиг§1са1 с1ераг1теп1 
апд с!ерепд1п^ оп 1Ье 1уре оГ 1Ье 1оса1 1с810пз 
апс! 1Ье зеуег11у о^ЧЬе сНп1са! р гезетап оп , 1Ье 
1Ьегареи11с а1§огИЬт ^ а з  дс1сгт1пес!. ТЬе сЬИ- 
с1геп \У11Ь еоггоз1Уе с!1зеа8с, \уЬ1сЬ \уеге ас!гп11- 
1ес11п 1Ье 1а1е рЬазе \У11:Ь т а п 1Гез1 ЯЬго11С з1пс-

ТаЬ1с 1. Спс1о8сор1С дгасИпд оГ 1Ьс схорИацеа! !П)игу

О едгее Еп<)0$С0р 1С П п с И п ц

1 сю^гее Б гугЬета оГ т и со в а
2 сю^гее ЕгугЬета, я!ои§Ь|П2 , и1сегаПоп апс! 

поп-С1ГсишГегеппа1 ехис1а1ен 
2-а п оп соп Л и ет а1тегаЦ0П5 
2-Ь сопПиепС аЙегабопя

3 де^гее □ еер  тисо8а1 и1сегаПоп апс! 
с1гситГегепиа1 тисоза1  вю и^Н т»

4 с1е»гее НясЬаг, Ги 1111нскпезз сЬапксь апс! регйгаПоп
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хранопровода или стеноза на пил ора, подлежат 
нахирургично лечение.

Съобразно особеностите на клиничната 
картина и характерните специфични усложне
ния, корозивната болест се дели на три фази: 
остра или улцерационна (до 14 ден), подостра 
или гранулационна (от 15 до 30 ден) и хронич- 
на фаза или цикатрициална (слсд 30-ия ден). 
Клинично ние разделяме фазите на болестта 
на остра и хронична. Степените на поражение 
на хранопровода или стомаха са определяни 
ендоскопски по 4-степенна скала (табл. 1).

С коптрастното рентгеново изследване се 
уточнява размера и локализацията на корозив
ната стриктура. Като помощно изследване сс 
прилага КАТ, посредством която се диферен
цира вида и размерите на медиастиналните ус
ложнения.

Основен метод на лечение на посткорозив- 
ната езофагеална стриктура са периодичните 
дилатации на хранопровода с поливинилни бу- 
жовс. В периода до 1986 г. се прилагаше т.н. 
късно бужиране, което се извършва ретроград
но след 4 седмица от изгарянето по конец през 
предварително наложена гастростома. В пос
ледвалия период постепенно въведохме ран
чото бужиране, извършвано директно през ус
тата. Късните ръбцови стриктури третирахме 
с директно бужиране или с балонен дилататор.

При 81 деца с рефрактерна стриктура или 
с първично извършена езофагектомия с извър
шено пластично заместване на хранопровода 
-  при 57 е използвано дебело черво, а при 24 - 
цял стомах. На 25 деца е правена антирефлук- 
сна пластика по Нисеп поради възникнало в 
процеса на бужирането вгорично скъсяване на 
хранопровода с последващ киселинен рефлукс, 
който поддържа корозивните изменения на ли
гавицата.

РЕЗУЛТАТИ
В 71 % от случаите корозивният агент е 

бил натриева основа във вид на концентрирана 
сода каустик или домакински почистващи пре
парати, в 24 % - солна или сярна киселина и в 
5% - други вещества.

За разглеждания период в острата фаза на 
корозивната интоксикация са приети 581 деца 
(71,2 %), останалите 235 (28,8 %)  са постъпи
ли във фазата на къснитс цикатрициални ус
ложнения. Ранпа диагностична епдоскопия е 
извършена при 244 деца (41,9 %). С корозивно 
изгаряне от 0 -  1 степен са били 82 (34 %) 
деца, с 2-а степен - 30 (12,3 %), 2-6 и 3 степен - 
123 (50 %) и с 4 степен - 9 (3,7 %)  деца.

В зависимост от обема и дълбочината на

1иге оГ оезорЬа^из ог 51епо§15 оГ руюгиз, \уеге 
зиЬ]ес1;ес11о 8иг^1са1 1геа1шеш.

1п ассог(1апсе \упЬ 1Ье ресиНапПез оГ 1Ье 
сНшса! ргезспШ юп апс1 1Ье сЬагас1епзис зре- 
сгЯс сотрН са11оп8, 1Ье согго§1Уе сИзсазе оТ 1Ьс 
осзорЬадиз Ьаз 1;Ьгее рЬазсз: аси1е ог и1сега1гуе 
рЬазе (иШИ Оау 14), зиЬасШе ог §гапи1аЦоп 
рЬазе (Ггот [)ау 15 (о Оау 30), апс! сЬ готс  ог 
с1са1г1сча1 рЬазе (аЙсг Пау 30). \Уе сНшсаПу 
сНзПп§шзЬ 1Ье рЬазез оГ гЬс сНзеазе аз асШе 
апс! сЬ готс рЬазе. ТЬе §гас!ез оГ 1т р а 1гт е п 1; оГ 
оезорЬа§из ог зЮ тасЬ аге с1е1егттес1 Ьу епс!о- 
зсоре ассогсНп§ Ю а Гоит-§гас1е зса1е (1аЬ. 1).

ТЬе 51ге апс! юсаПгаиоп оГ Ше соггоз1уе 
з1псШге аге зресШсс1 Ъу 1Ье Х-гау соп1газ1; ех- 
апгипаПоп. Сотри1ес! ах1а1 1ото§гарЬу (САТ) 
15 рсгТогтес! аз ап аихШагу с х а т т а й о п , т  ог- 
с!ег Ю сНГГсгеп11а1е 1Ье 1уре апс! 312е8 оГ 1Ье гпе- 
сЬаз1та1 сотрП са^опз.

ТЬе та!п  те1Ьос1 оГ 1гса1тсп1 оГ 1Ье роз1- 
соггоз1Уе оезорЬа§еа1 зтсШ ге 13 репосЪса! сП- 
1а1юпз оГ 1Ье оезорЬа§из \уНЬ ро1ууту! Ьои§1е 
сЖаЮгз. 1п 1Ье репос! и тП  1Ье уеаг 1986 1Ье зо 
са11ес! 1а1с Ьои^1епа§е (айег 1Ьс 4 ууеек) \уаз 
аррПсс! \укЬ ге1:го§гас1е регГогтапсе, а1оп§ а 
Шгеас! 1Ьгои^Ь а ргеуюиз1у р1ассс! §аз1гоз1ота. 
1п 1Ье Го11о\ут§ репос!, \уе §гас1иа11у т1го- 
с1исес! 1Нс саНу Ьои§1епа§е, регГогтсс! сНгес11у 
сЬгои§Ь 1Ье тои1Ь. ТЬе 1а1е ЯЬгойс з!пс1игез 
\уеге 1геа1ес! шкЬ гереа1ес! ап1с§гас!е сШаШюпз 
\упЬ гиЬЬсг Ьои§1ез ог \уйЬ ЬаПооп сШаЮг.

1п 81 сЬПдгеп, \уПЬ геГгасЮгу з1пс1иге ог 
\уйЬ рптагП у регГогтес! осзорЬа§сс1оту, р1аз- 
Пс гер 1 асетет  оГ осзорЬа§из \уаз регГогшес! - 
союп \уаз изес! т  57 оГ *Ьет, апс! \уЬо!е зЮ т- 
асЬ - т  24. АпПгеПих р1аз11С зиг^егу Ьу 1Ье 
те^Ьод оГН13зеп \уаз рег^огтеи 1п 25 сЬ! 1с1геп 
с!ие Ю 1Ье зесопс!аг11у зЬог!еп1п§ оГоезорЬа§из 
1еас11п§ ю т а з 81Уе ас1с! геПих, у^Ь1сЬ оссиггес! 
с!ипп§ 1Ье сИ1а1а11оп ргосес1игез.

КЕ8^^^Т8
1п 7 1 %  оГ 1Ье сазез 1Ье с о гго з1ус а§еп! \уаз 

зосНит Ьус1гох 1с!е т  1Ье Гогт оГ сопсеп!га1ес! 
саизск зос!а ог ЬоизеЬоШ с1сап1п§ ргос!ис1з, 1п 
24 % - ЬускосЬюпс ог зи1рЬиг1с а с < а п с !  т  5%
- о1Ьег зиЬз1апссз.

581 сЬПс!геп (71.2%) \уеге а^гп1исс! - Гог 
1Ье репос! сопз1с!егес! - т  сЬе аси1с рЬазе оГ 
:Ье С0ГГО31 ус 1Шох1саиоп; 1Ье гез! 235 сЬИдгеп 
(28.8%) \усгс асЗтШес! \У11Ь 1а1е сотрИ саиопз 
оГ 1Ье Й1зсазе. Еаг1у с!1а§позПс спйозсору \уаз 
регГоппсс! 1п 244 сЬ! 1<Н1геп. 82 сЬПс!геп (34 %) 
Ьад С0ГТ031 ус Ьигп оГ 0-1 с!е§гее; 30 (12.3 %)
- Ьигп оГ 2-а де^гее; 123 (50 %) 2-Ь апс! 3 
с!е§гсс; апс! 9 (3.7 %) - 4 с!с§гее.
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Т абл . 2. Х ирургични усложнения в острата фаза при 99 
от общ о 394 деца (при някои деца са рег истрирани повече 
от едно услож нение)

У слож нения Б р о й %
Н екротична перфорация на хранопровода 17 4,3
Я трогенна перфорация на хранопровода 4 1
Частична некротична перфорация 
на стомаха

11 2,8

Тотална некроза на стомаха 2 0,5
О стър м едиастинит 36 9,1
О стър серозен панкреатит 23 5,8
Л окален перитонит 8 2
Токсико-септично състояние 11 2,8
Д ълбоко изгаряне на кожата 27 6,8

корозивните поражения, в острата фаза на из
гарянето при 99 деца (24,9 %) сме наблюдава
ли следните хирургични усложнения (табл. 2).

Хирургичните усложнения са индикации 
за различни по обем оперативни интервенции в 
острата и подострата фаза. В най-тежките слу
чаи на некротична перфорация на хранопровод 
и стомах при 18 деца (6,5 %) е извършена езо
фагектомия, съчетана в 11 случая с резекция на 
стомаха. При 3 деца е извършена торакотомия 
и сутура на перфорацията (табл. 3).

Консервативно лечение с дилатация на 
езофагеалната стриктура се приложи при 356 
деца (89,4 %), като средно между 36 и 56 бяха 
сеансите на бужиране за цялостния курс на ле
чението. За първична езофагеална реконструк
ция, поради тотална корозивна обструкция на 
хранопровода, бяха индицирани 16 деца. В 
процеса на лечението при 29 деца (8,1 %) се 
оформи вторичен брахиезофаг вследствие фи- 
брозна ретракция на хранопровода с развитие 
на хронично-рецидивиращ гастро-езофагеален 
рефлукс. Това наложи извършването на анти- 
рефлуксна пластика по Нисен и продължаване 
на дилатациите антеградно (5 ,9 ).

Т абл. 3. Х ирургични интервенции в острата ф аза при 175 
от общ о 394 деца (при някои деца са извърш вани повече 
от една операции)

Х и р у р гн ч н а  и н те р в е н ц и я Б рой %
Гасгростомия 165 41,4
Торакотомия с екстирпация 
на хранопровода

4 2,8

Торакотомия със суту
ра на перфорацията

3 1

Л апаротомия с трансхиатална 
екстирпация на хранопровода

14 3,6

Ч астична или разш ирена 
резекция на стомаха

11 2,8

Гастректомия 2 0,7
И ею ностомия 4 1,3
С ам остоятелен плеврален или 
м едиастинален дренаж

12 3,1

ТаЬ1е 2. 8иг§гса1 сотрПсаПоп$ т  1Ье а с т е  рЬаве т  99 Ггот 
оуегаП 394 сЬМс!геп

С о т р Н с аи о п з N %
№ сгоП с регГогапоп оГ оехорЬакиз 17 4.3
С г о д е т е  регГогапоп оГ оезорНадиз 4 1
Рагиа1 песгопс регГогапоп 
оГ зЮ тасЬ

11 2.8

То1а! песго515 оГ 1Ье хЮ тасЬ 2 0.5
Аси1е зегоив ог риги1ет тесН азП п тз 36 9.1
Аси1е $егои$ рапсгеапиз 23 5.8
1-оса1 репЮшПз 8 2
Зеуеге зеркгв 11 2.8
Р еер  з к т  Ьигп 27 6.8

ОерепсИп§ оГ (Ье ех1еп1 апс! с!ер1Ь оГ 1Ье 
соггоз1уе 1езюпз, \уе оЬзегуес! т  99 сЬПс!геп 
(24.9 %) 1Ье Го11о\ут§ зиг§1са1 сотрН са1ю пз т  
1Ье аси1е рЬазе оГ 1Ье соггоз1Уе сПзеазе (1аЬ. 2).

ТЬе 5иг§юа1 сотрП саН опз \уеге тсНсайопз 
Гог сИГГегеп! Ьу ех1еп1 орегаиуе т1егуеп1юпз т  
1Ье аси1е апс1 зиЬасиге рЬазе. О езорЬа§ес1оту 
\уаз регГогтес! т  1Ье шоз1 зеуеге сазез оГ пе- 
сгоис регГогапоп оГ оезорЬа§из апс! з1отасЬ 
ш 18 сЬПскеп (6.5 %), со т Ь те с !  \уйЬ гезесНоп 
оГ з1отасЬ т  9 сазез. Зи1иге оГ 1Ье регГогапоп 
1Ьгои§Ь 1Ьогасо1оту \уаз с1опе Ьу 3 сЬИдгеп 
(1аЬ. 3).

СопзегуаПуе 1геа1теп1 \уИЬ сШаПоп оГ 1Ье 
оезорЬа§еа1 зШсШге \уаз аррНес! т  356 сЬП- 
с1геп (89.4% ), \уйЬ ауега§е питЬ ег оГ 1Ье Ьои§- 
1епа§е зеззюпз Гог 1Ье \уЬо1е соигзе оГ 1геа1теп1 
Ье1\уееп 36 апс! 56. ТЬе г е т а т т §  16 сЬПдгеп 
\уеге 1псИса1ес1 Гог р п т а гу  езорЬа§еа1 зиЬзШи- 
1юп с!ие № Ю1а1 оЬ1кега1юп оГ 1Ье езорЬа§из. 1п 
1Ье 1геа1теп1 ргосезз, т  29 сЬПдгеп (8.1 %) а 
зесопдагу ЬгасЬуоезорЬа§из \уаз Гогтес! зиЬзе- 
ц и е т  Ю ЛЬго11С ге1гас1юп оГ оезорЬа§из, \уйЬ 
с!еуе1ортеп1 оГ сЬготсаП у ге1арзт§ §аз1го- 
оезорЬа^еа! геПих. ТЬа1 гецшгес1 регГоптпп§ оГ 
апНгеЯих р!аз11с зиг§егу Ьу 1Ье те1Ьос! оГ№ з-

ТаЬ1е 3. Зиг§1са1 т1егуа1юпз т  1Ье аси!е рЬазе т  175 Ггот 
оуегаП 394 сЬгИгеп

11\1Т Е К У Е 1Ч Т Ю ^ N %
Оа$1го51оту оп!у 165 41.4
ТЬогасоЮ ту \укЬ ехпграпоп 
оГ оезорНакиз

4 2.8

ТЬогасоЮ ту \укЬ вШиге 
оГ 1Ье регГогапоп

3 I

Ь-арагоЮту \упЬ 1гап5Ь1а1а1 
ехпграпоп оГое$орЬаяи$

14 3.6

Раг11а1 ог ех1епс!ес! §аз1пс гезесПоп 11 2.8

ОахГгесЧоту 2 0.7

^е^ипо5^оту 4 1.3

Р1еига1 апс! тесЬазПпа! (!гагпа§е оп!у 12 3.1
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Т абл. 4. Ранни и късни усложнения слел езофагопластика

УСЛ О Ж Н ЕН И Я
колопластнка: п = 57 гастропластика: п = 24

N %

Частична инсуфициенция на 
ш ийната анастомоза
колопластика - 7 гастропластика - 2

9 11,1

Пневмоторакс или плеврален излив 10 12,3
Н екроза на дебелочревния трансплантат 2 3,5
Ранна оперативна смъртност 
колопластика - 4 гастропластика - 1

5 6,2

Адхезивен илеус 3 3,7
Стриктура на ш ийната анастомоза
колопластика - 7 гастропластика - 2 9 11,1
Нагъване на дебелочревния г рафт 5 8,8
Изразен гастро-количен рефлукс 2 3,5

На различни етапи от лечението на коро-
зивната болест при 81 деца, поради липса на 
ефект от дилатациите, бяха поставени индика
ции за пластично заместване на хранопровода. 
През втория период на проучването (след 1985) 
започнахме да извършваме езофагопластики с 
дебело черво, като метод на избор беше про
карване на сегмента ретростернално. След 
натрупване на достатъчно опит въведохме 
за пръв път при деца трансмедиастиналната 
(трансхиатална) езофагектомия с едновремен
но извеждане на дебелочревния трансплантат 
задномедиастинално в ложето на премахнатия 
хранопровод. Впоследствие въведохме също 
така за пръв път при деца пластиката на хра
нопровода с цял стомах. Тази методика има 
предимството, че се извършва само една ана
стомоза и се запазва целостта на дебелото чер
во. При това стомахът е много добре кръвос- 
набден орган и не крие опасност от исхемични 
изменения (2, 8).

По отношение избора на езофагеален за
местител използваме сегмент от дебелото 
черво (57 деца) и цял стомах (24 деца). При 
колопластиката избираме основно изоперис- 
талтичен сегмент от левия и напречен колон, 
с хранещо краче а.соПса зш. По отношение на 
гастропластиката оформяме стомаха като из
вършваме тангенциална резекция в субкарди- 
алната област за да се получи леко «тубулизи- 
ран» стомах (3,10,12).

Използваме две различни трасета за про
карване на дебелочревния или стомашния 
трансплантат:

1. Ретростернална транспозиция със за
пазване на увредения хранопровод или в слу
чаите когато е налице предходна езофагеална 
екстирпация ; и

2. Задномедиастинална транспозиция с 
едноетапна екстирпация на увредения храно-

О. БРА Н КО В • 0 .  ВКА!МКОУ

ТаЬ1е 4. ЕаНу апс! 1а1е сотрПсаИопз аГгег езорЬа§еа1 гер1асетеп1

С О М Р И С А Т К ^  Со1ор1а$1у: п 
= 57 Са$1гор1а$1у: п = 24

N %

АпазЮшоПс 1еак:
Союр1а51у 7 (|а$1гор1а51у - 2

9 11.1

РпеитосЬогах ог р1еига! еНГивюп 10 12.3
Союп соп^ий песго$15 2 3.5
ЕаНу 5иг§1са1 топаП1у: 
Союр1аз1у 4 (]а51гор1а51у - 1

5 6.2

1п1е$Ппа1 оЬ51гиспоп 3 3.7
АпавЮтоПс з1г1сшге:
Со1ор1аз1у 7 Са51гор1а$1у - 2

9 11.1

Кес1ип(1апсу оГ 1Не союп ягаЙ 5 8.8
Зеуеге йа51госоПс геПих 2 3.5

зеп апс! ГипЬег ап1е§гас1е сШаНопз (5,9).
А1 (НПГегет з1а§ез оГ 1геа1теп1 оГ соггоз1Уе 

сПзеазе, 1Ьеге \уеге тсПсаПопз Гог р1азПс ге- 
р1асетеп1 оГ оезорЬа§из т  81 сЬПйгеп, а т о п §  
чуюсЬ т  57 сЬПдгеп а союп сопдик \уаз изеЗ 
\уНПе ш 24 сююгеп - \уНо1е зЮтасН. 1п 1Ье ре- 
г!ос1 айег 1Ье уеаг 1985, аз а те1Ьос! оГ сЬоюе 
\уе сопс!ис1ес1 1Не со1ор1аз1у Ьу 1аут§ 1Ье соп- 
с1иН ш ге1гоз1егпа1 розШоп. ТНеп, аз пех1 з1ерр, 
\уе 1п1гос1исе(1 Гог 1Ье Пгз1 11т е  т  сЬПскеп 1Ье 
1гапзЬ1а1а1 езорНа§есЮшу \укЬ з1ти11апеоиз 
р1аст§ 1Ье сою ш с зе§теп1 ^гапзтесНазПпаПу 
1п 1Ье Ьес1 оГ 1Не гетоуес! езорЬа§из. 5иЬзе- 
циеп11у, \уе т1гос1исес1 1Не гер1асетеп1 оГ 1Ье 
езорЬа§из \уИЬ \уЬо1е з1отасЬ. Тю з те1Ьос1о1- 
о§у Ьаз 1Ье ас!уап1а§е 1Ьа1 оп1у опе апаз1отоз1з 
13 тас!е апс1 1Не т1е§п1у оГ 1Ье союп 13 т а т -  
1ашес1. 1п §епега11у, 1Ье з1ошасЬ 13 а \уе11 уазси- 
1апгес1 ог§ап апс! сагпез по1 а пзк оГ 1зсЬет1с 
сЬап§ез (2,8).

1п сазез \уИЬ союр1аз1у \уе сотр1е1е т а т -  
1у ап 1зореп81а1Пс (хапзрозШоп оГ 1Ье 1еЛ апс! 
1гапзуегзе союп зиррНес! Ьу 1Ье 1ей соНс уез- 
зе1з. Рог 1Ье §аз1гор1аз1у \уе изес! 1Ье \уЬо1е 
зЮ тасЬ Ьу 1аПопп§ 1Ье юззег сигуа1иге т  ог- 
с1ег 1о асю еуе а ге1а11Уе1у зшаПег 312е оГ 1Ье 
сопсюк (3,10,12).

Т\\>о сИ[(егеп1 зиг§1са1 ргосес1иге8 и>еге изес1:
1. Ке1гоз1егпа1 §гай ЦапзрозШоп: \уцНои1 

гетоу1п§ оГ 1Ье езорЬа^из ог айег ргеуюиз ез- 
орЬа§еа! ехЦграиоп.

2. ТгапзшесИазипа1 §гай 1гапзрозШоп: 
Ь1ип1 1гапзЬ1а1а1 езорЬа§ес1оту \уНЬ 31тика- 
пеоиз союп 1гапзрозШоп 1Ьгои§Ь 1Ье роз1епог 
тесН азЦпит т  1Не езорЬа§еа1 Ьес1.

ЕаНу апд 1а1е зиг§1са1 сотрН саП опз оГ (ИГ- 
Гегет па1иге оссиггсс! аГ1ег Ьо1Ь союр1аз1у апс! 
§аз1гор1аз1у т  40 сюМгеп (49.4 %) (ТаЬ. 4).

Ргош а Ю1а1 оГ398 сЬЛс1геп, 1е1Ьа1 ои1соте 
1п 1Ье аси1е рЬазе оссиггед 1п 9 (1.9 %), апс1 9
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гтровод, при което траненлантатът се полага в 
неговото ложе.

Ранни и късни следоперативни усложне
ния от различен характер и тежест възникнаха 
при 40 деца (49,4 %) (табл. 4).

От общо 398 деца в острия период са почи
нали 9 деца (1.9 %), а в процеса на консерва
тивното и оперативно лечение -  9 деца от общо 
372 (2,4 %). Много добри късни резултати от 
консервативното лечение с бужиране са отче
тени при над 90 % от децата.

ОБСЪЖДАНЕ
Химическите изгаряния на горния храно

смилателен тракт спадат към битовия травма- 
тизъм, като за тях са характерни продължи
телната инвалидизация на заболялото дете и 
дълбоко разстройство на семейния живот. Д е
цата съставят около 65 % от всички случаи с 
корозивна интоксикация, като най-засегнати са 
тези под 5 годиш па възраст с пик 2,5 години. 
Корозивните интоксикации възникват при ин
цидентно поглъщане на неправилно съхраня
вани битови химикали (4, 13).

Корозивните увреди зависят от вида, коли
чеството и концентрацията на химичния агент. 
Алкални продукти в течна или твърда форма 
се съдържат предимно в почистващи препара
ти и домашни детергенти и са най-честата при
чина за корозивни увреди. П опиталите течни 
алкални препарати като сода каустик предиз
викват дълбока ликвефационна нскроза на 
хранопровода, като стомахът сс засяга значи
телно по-малко. Солната или сярната кисели
на предизвикват коагулационна некроза, която 
води до повърхностни увреди на езофагеална- 
та лигавица, поради което химическият агент 
преминава бързо в стомаха и поразява основ- 
но малката кривина и антрума. Независимо от 
това голямо количество концентриран хими
кал може да предизвика увреждания както на 
хранопровода така и на стомаха при около 40 
% от случаите (6, 7, 10).

Клиничната картина в ос трата фаза е много 
драматична. Веднага слсд поемането, химич- 
ного вещество предизвиква остра дисфагия, 
съпроводена от обил на саливация, ларингоспа- 
зъм и диеннея, болки в гърлото и зад гръдната 
кост. Характерно е спонтанното плюсне и пов
ръщане, често с примеси на ясна кръв. Детето 
е уплашено и пищи пронизително, а в негова 
близост се открива бутилката с корозивното 
вещество. Установяват се външни белези па 
корозивни увреди - по лицето, устните, ези
ка, а също така и по крайниците или тялото. 
Засягането на ларингса и торните дихателни
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сЬПйгеп (2.4 %) Ггот а Ю1а1 372 (Лес! т  1Ье рго- 
ссзз о1ЧЬе сопзсгуаиус апс! зиг§1са1 1геа1тет. 
Уегу &оос! 1а1е апс! сП$1ап1 гезиЬз \уете героПес! 
т  т о г с  Шап 75% оП Ьс сЬПдгсп.
018С1188ЮГС

ТЬе сЬегтса! Ьигпз оГ 1Ьс иррег §аз1гот- 
1сз1та1 1гас1 аге а рай оГ 1Ье с!отез11с 1гаита- 
и з т  \уЬ1сЬ 13 сЬагасизпгес! Ьу ргоюп^ес! сПз- 
аЬПйу оГ 1Ьс сЬПс! апс! ргоГоипс1 ГатПу 81гсзз. 
ТЬе сЬПдгеп с о т р п з е  аЬои! 65 % оГ а11 сазез 
\уЦЬ соггоз1уе тЮ хю аиоп, хуЬЛе 1Ье тоз1 Гге- 
ЯиепПу а(Тес1ес! сЬгШгеп аге 1Ьозе ипдег 5-уеаг 
а§е \уйЬ а реак а*1Ье а§е оГ 2.5 уеагз. ТЬе сог- 
гоз1Уе т 1ох1са(юпз оссиг ироп т с 1с!еп1а1 т -  
§езиоп оПпсоггес11у з1отес1 сютезОс сЬегтса1з 
(4,13).

Соггоз1Уе с!ата§ез с!ерепс1 оп сЬе зоп, 
ато и п ! апс! сопсеп1хаиоп оГ 1Ье сЬегтса! 
а§еп1. 31гоп§ а1каН т  Щшс1 ог зоП<1 Гогт рге- 
зеп1ес! т а т 1 у  аз с!гат с1еапег апс! ЬоизеЬоШ 
с!е1:ег§еп18 аге 1Ьс т а т  саизс оГ зсуеге т]игу. 
А зууаПошес! Нцшс! а!ка1те зиЬзгапсе (зосИит 
апс1 рогаззш т ЬускохШс) саизез гар1сНу с!еер 
апс! рспеггайп^ НцисГасНоп пссго813 оГ 1Ьс сз- 
орЬа^из; 1Ье зЮ тасЬ 18 1езз аГГес1ес1. М тега1 
ас1с!з, зисЬ аз Ьус!госЬ1опс апс! зи1Гипс асШ, 
ргойисе соа§и1а1тп песгоз!з 1Ьа1 изиа11у саиз
ез зирегПс1а1 с!ата§е, апс1 аге 1Ьои@Ь1 № зраге 
1Ье езорЬа^из апс! 1п]иге 1Ье з1отасЬ аГГесПп§ 
т а т ! у  1Ье юззег сигуаШге апс! 1Ье §аз1пс ап- 
1гит. Ношеуег, т§ез1ю п оГ§геа1 атоиШ  Ь1§Ь- 
1у сопсеп*га!ес! сЬеппсаЬ ргос!исез з т и к а п е -  
оиз!у зсуеге с!ата§с оГ 1Ьс сзорЬа^еа! ти сова  
аз х̂ е11 аз оГгЬе зготасЬ  т  арргох1та1е1у 40 % 
оГ 1Ье сазез (6,7,10).

ТЬе сП тса! ргезеп1а1юп т  1Ье аси1е рЬазе 
18 уегу д гатай с . 1ттесЬа1е1у айег т^ез1ю п, 
1Ье еЬсгтса1 зиЬз1апсе саизез аси!е 5узрЬа- 
§1а, ассо тр атес ! Ьу ргоГизс заПуа1юп, 1агуп- 
§ о зр азт , апс! с1узрпеа, р а т з  т  1Ье 1Ьгоа1 апс! 
Ьсаг1Ьигп. 5роп1апсоиз зр1и т§  апс! у о т И т §  
13 сЬагасгепзЦе, Ггеяиеп11у \уПЬ Ьп&Ь1 ЬюоЗ 
аз а сотропсп! ппхсс! т .  ТЬе сЬПс! 18 зсагсс!, 
зсгеатз  зЬп11у, апс! оссаз1опа11у а Ьои1е \уПЬ 
солго81Уе зиЬз1апсе 18 Гоипс! пех(: Ю 11. Ех1ег- 
па! 51§пз оГ соггоз1Уе 1̂ 'и п ез аге ргезеп! - оп 
1Ье Гасе, Ирз, 1оп§ие, апс! а1зо оуег 1Ье 1!тЬ8 
ог Ьоду. ТЬе 1пуо1уетеп1 оГ 1Ье 1аг7пх апс! ир
рег атпуауз т а у  1еа<1 Ю аси1е ге8р!гаюгу сЬз- 
1ГС8 3 . 1п зеуеге с о т Ь 1пед Ьигпз оГШ  §гас!е, 1Ье 
сНп^са! ргезепШ1оп 1з с1отта1ес1 Ьу 81§пз апй 
зу тр 1 о т з  оГ 1Ьс зЬоск апс1 1пю х1са110п, \уЬПс 
1п сазе оГпесгозгз оГоезорЬадиз апс! зЮ тасЬ - 
Ьу 1Ье с!еуе1ор1п§ оГтес!1азип1118 ог регйошиз.

ТЬе 0 р 1П10П8 оп 1Ье Шсгарсиис теази гсз а1
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пътища може да доведе до остър рссиираторсн 
дистрес. При тежки комбинирани изгаряния от 
III стспсн клиниката се владее от картината на 
шока и интоксикацията, а при нскроза на хра
нопровода и стомаха от развиващия се меди
астинит или перитонит.

Становищата относно поведението на 
мястото на инцидента са много противоречи
ви. В редица случаи химикалът предизвиква 
рефлекторен спазъм на орофарингса и детето 
изплюва дразнителя без да го погълне. В тези 
случаи даването на неутрализиращи течности 
като разреден оцет или мляко може да причи
ни нежелани вътрешни увреди. Ошс по-опасен 
е процссът на химична неутрализация, който 
поражда висока температура и уврежда допъл
нително тъканите. Опасно е също така да се 
предизвиква повръщане чрез локално дразнене 
или с еметични средства. Препоръчва се изми
ване на лицето и изплакване на устата с вода. 
Следващата стъпка е насочване на пострадало
то дете към спешен болничен кабинет (4, 13).

В болничното звено се предприемат мерки 
за стабилизиране на дишането и циркулацията. 
В зависимост от анамнезата, вида на погълна
тия препарат, клиничната картина и видимите 
белези на изгаряне, ние сме изработили инди
кации за спешна ендоскопия. Въз основа на 
нашия клиничен опит ние смятаме, че външ
ните изгаряния но лицето, тялото и крайни
ците нямат прогностичпа роля по отношение 
вероятността за поразяване на храносмилател
ния тракт, освен в съчетание с други клинични 
симптоми. Установихме, чс най-показателната 
триада, играеща роля като рисков фактор за 
езофагеална увреда, с наличието на оро-фа- 
рингеални изменения в съчетание е обилна 
саливаци и дисфагия. Поява на мелена и/или 
хематсмеза е със 100 % предиктивност за теж
ки корозивни увреди на хранопровода и стома
ха. При наличие на повече от два признака или 
симптома се счита, че има съпътстващи лезии 
на храносмилателния тракт, което е индикация 
за диагностична горна ендоскопия. ЕЗ случаи
те, когато няма индикации за спсшна сндоско- 
пия, детето се консултира с УНГ специалист 
и се оставя под 48-часово наблюдение, а след 
повторен преглед се изписва (1, 10).

През втория период на проучването (след 
1995 година) въведохме принципа на „актив
ния хирургичен подход” нри случаите с тежки 
корозивни увреждания от 3 и 4 степен, при кои
то е невъзможно извършването на ендоскопска 
диагноза, както и при ендоскопска находка, 
съмнителна за трансмурална нскроза на храно
провода и стомаха. Ревизията извършваме чрез

(Ьс 511с оГГЬе 1пс1(1сп1 аге усгу соп1гоуег51а1. 1п 
а питЪег оГ сазез 1Ье сЬеггпеа! саизез геЛес- 
1огу з р а з т  оГ огорЬагупх, апс! (Ьс сЬПс! зриз 
*Ье 1ггНап1 \уНЬои! 118 т§ез1ю п. 1п (Ьезе сазез 
ас1т1п181гаиоп оГ пешга1шп§ НциМз аз сШшес! 
у тед аг  ог тП к  т а у  саизе аскШюпа! тп ег  т -  
]ипез. Еусп т о гс  ект^егоиз 18 1Ье ргосезз оГ 
сНспнса1 пстгаП /аиоп, Н1 сЬ ргодиссз Ь1§Ь 
1етрега1иге апс! т ^ г е з  адсШюпаПу (Ье т з и е з .  
И 13 а!зо с1агщегоиз 1о ргоуоке у о т к т ^  Ьу !о- 
са1кгкаиоп ог Ьу е т к к  а ^ е т з . С 1еапт§ оГ(Ье 
Гасе апс! п п з т §  (Ье тои1Ь ои1 \укЬ \уа(ег аге 
гссоттспс1сс1. ТЬе псх( з1ср 15 сПгесЦп§ *Ьс т -  
^и̂ е<1 сЬЛс! Ю (Ье Етег§епсу К о о т  (4,13).

Карю зтЬШ гаиоп оГЬгса(:Ьт§ апс! скси1а- 
Поп 18 ипс!ег(акеп а1(Ье Ьозрка1 ипк. ОерепсЪп^ 
оп (Ьс тссИса1 Ь15(огу апс! 1Ьс (урс оГз\уа110\усс1 
ргерагаНоп, аз \ус11 аз 1Ье сИтса1 ргезспш ю п 
апс! (Ье \чз1Ь1е 51§пз оГ Ь и т , \уе е1аЬога!ес! т -  
скса(юпз Гог етег^еп су  епс1озсору. Ме Гоипс! 
ои( 1Ьа1 (Ьс ех1егпа1 Ьигпз о у с г  1Ьс Гасе, Ьос!у, 
апс! Н тЬз с!о пот Ьауе апу рго^позис го1е ге- 
§агсЬп§ (Ье ргоЬаЬкку Гог аГГес1т§ (Ье §аз- 
1го1п1сзипа1 1гас(, ипюзз т  со тЬ та (ю п 5  \укЬ 
о(Ьег еП тса! зутр1от8 . Ше езгаЬПзЬес! (Ьа1 
(Ье шоз(. 1псЬса(1Уе (пас1, р1аут§ го1е аз а пзк 
Гасюг Гог осзорЬа§са1 т]игу, 13 (Ьс ргезспсс оГ 
ого-рЬагуп§еа1 сЬап§ез сотЬшес! \укЬ ргоГизе 
за! 1 уа110п апс! <}узрЬа§1а. ТЬе татГ ез(аи о п  оГ 
те1епа апс!/ог Ьеша1е т е з 18 Ьаз 100% ргесПсО 
аЬПку Гог зсусгс соггоз1уе с!ата§с8 оГосзорЬа- 
§из апс! з(отасЬ . 1п 1Ье ргезепсе оГ т о ге  1Ьап 
1\уо  81§пз ог з у т р ю т з ,  I I 15 гс§агс!сс! *Ьа( 1Ьеге 

I аге соп соткап ( 1езюпз оГ (Ье §аз1гот(ез1та1 
1гас1, \уЬ1сЬ 15 ап тсНсаЦоп Гог сЪа^позис ир- 
рег епсюзсору. !п (Ье сазез \укЬ п о  тсПса^опз 
Гог етег§епсу епс!о8сору, 1Ье сЬкс! 18 сопзикес! 
\укЬ ап ою1агуп§ою§18{ апс! 18 1еГ1 Гог 48-Ьоиг 
т р а Н е т  оЬзегуаиоп; 1а(ег, аГ(ег а гереа(ес! ех- 
а т т а Ц о п , к 15 с115сЬаг§ес! (1,10).

Огас!иа11у \ус т(:гос!исес! (Ье рппс1р1е оГ 
”а§§ге&1Уе 8иг§1са1 арргоасЬ" \уЬеп зеуеге сог- 
гс>51Уе с!ата§е оГЗ 4 с1е§гее 15 зизрес^ес!. ТЬ1з 
18 сюпс 1п сазсз, \уЬеге !( 13 1тро8з1Ь1с (о саггу 
ои( епсюзсорю с!1а§поз15, ог \уЬеп 1Ье епсю- 
8СОр1С ПпсИп§ 1пс!1са(е8 оГ (гапзтига! езорЬа- 
§еа1 песгоз15. ТЬе стсг§спсу зиг§1са1 геУ1510п 
15 йопс Ьу 1араго1оту, 1П5ресЦоп тЬе Ьос!у оГ 
(Ье з(отасЬ  апс! сагсЬа, апс! 1Г песеззагу, Ьу геь 
го§гас!е ИЬгозсору оГ 1Ье с!|51а1 е5орЬа§и5 апс! 
саг<Ла 1Ьгои§Ь а зтаП  §аз(го(оту (6,9).

1п 1Ье зиЬаси1е рЬазе гЬе сИп1са1 ргезеп- 
1а1юп 15 с1от1па1ес1 Ьу 1пи)Х1саЦоп ап<1 р а т -  
Ги1 <1у8рЬа§1а. 1п 1Ьа1 релой (Ье дешагк1п§ оГ 
песгозез оссигз, апс! 1Ьеге 15 а геа! с!ап§ег оГ 
рсгГога^оп оГосзорЬадиз апс! 8(отасЬ. ТЬе ос-
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лапаротомия, оглед на корпуса на стомаха или 
фиброскопски оглед на лигавицата на кардията 
и дисталния хранопровод през малка гастрото- 
мия (6, 9).

В подострата фаза клиничната картина се 
владее от интоксикация и болезнена дисфагия. 
В този период става демаркирането на некро- 
зите и има реална опасност от перфорация на 
хранопровода и стомаха. Появата на периодич
ни повръщания е признак за пилорна обструк- 
ция. В случаи с по-леко изгаряне между 10 и 
21 ден може да настъпи период на „мнимо бла
гополучие”, през кой то детето да се храни за
доволително. За това време сс оформя фиброз- 
ната стриктура на хранопровода, след което 
дисфагията отново се засилва.

Пациентите с II В и III степен корозивни 
промени подлежат на продължително ком
плексно лечение. В острата фаза сс спира пе- 
роралното хранене и се започва иарентерал- 
но такова. Впоследствие се дават течности и 
щадяща диета. От 2-та или 3-та седмица се 
започва ранно директно бужиране. При някои 
пациенти хранопроводът е с множество кървя
щи лонгитудинални ерозии, което налага да се 
направи гастростома за хранене и бужиране по 
конец. В случаите с тежки комбинирани увре
ди на хранопровода и стомаха от IV степен сс

сиггепсс оГ репосНса1 у о ш Ш п & ргезсп(з а 81§п 
оГруюгиз оЬз(тис(юп. 1п сазез \уНЬ тпНдет Ьигп 
а репод оГ "зЬ ат  \уе11-Ьет§" т а у  Ье оЬзегуес! 
Ье(\уссп Оау 10 апс! Бау 21, с!ипп§ \уЬкЬ 1Ьс 
сЬПс! Геес1з зайзГас(оп1у. А ПЬго(ю з(пс(иге 
оГ оезорЬа§из 15 Гогтед Гог (Ьа( репос!, аГ(ег 
\уЬюЬ (Ье с1узрЬа§1а т(епз1Г1ез а § а т .

Р а и с т з  \укЬ II В апс! III с!с§гес Ьигпз ип- 
с!ег§о а 1оп§-(егт со тр ю х  зиг§1са1 апс! тесН- 
са1 т а п а § е те п (. 1п (Ье аси(е рЬазе, сЬПдгеп 
аге кер( ИРО апс1 рагетега1 п и(гтоп  13 гее- 
оттепсю с! (о з(аг1. ТЬеп, НцшсЗз аге §1уеп, ас1- 
уапс1п§ (Ье сЬе( (ЬегеаГ(ет аз Ю1ега(ес1. 1ш(1а1 
еаг1у Ь ои §та§е з(аг(т§  а( (Ье 2пс! ог Згс! \уеек 
13 а((етр(ес1. З о т е  ра(1еп(з шИЬ уегу зсаггес! 
апс! Ь1еесНп§ езорЬа^из \уШ геяшге 8аз(гоз- 
(о т у  Гог пи(п(юп апс! ге(го§гас!с сН1а(а(юпз. 1п 
сазез оП У зсусге сотЪ тес! Ьигп оГ осзорЬа^из 
апс! з!отасЬ , 1араго1оту апд зиг§1са1 т(егуеп- 
(юл аге (о Ье регГогтес!, т  аееогЗапсе \укЬ (Ье 
1оса! Гтс!т§.

1п (Ье сЬ готс рЬазе (Ье сопзегуаиуе (геа(- 
т е п (  оГ(Ье ПЬгоис зсаг з(пс(иге оГ(Ье оезорЬа- 
§из тс1ис!ес1 ге(го§гаде Ьои§1епа§е (Ьгои§Ь §аз- 
(гозЮ та \У1(Ь §иМе\У1ГС, ог ап(с^гас!с <111а1!опз 
\У1(Ь ро1ууту1 Ьои§1е ог ЬаПооп сШа(ог. 8 ( п у ш §  

(о ргезеп/е (Ье па(1Уе езорЬа§из, арргох1та(е1у 
( \ у о  уеагз оГ гереа(ес! Ъ ои§та§е ипс!ег апезГЬе-
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извършва широка лапаротомия. ревизия и хи- 
рургична тактика съобразно находката.

Лечението на рьбцовата стриктура на хра.- 
нопровода в хроничната фаза се осъществава 
чрез ретроградно бужиранс по конец през га- 
стростома, или антеградна дилатация с поли- 
винилни бужове или балонни дилататори. Тъй 
като се стремим да запазим собствения храно
провод ние провеждаме дилатациите под обща 
анестезия средно за 2 годишен период докато 
детето започне свободно да сс храни с обща 
храна.

В случай че не се п о с т и те  задоволителен 
ефект от дилатациите па преден план излиза 
симптомите на дисфагия и хипотрофия, свър
зано с невъзможност да се приема дори кашава 
храна. Тези случаи са индицирани за пластич- 
на реконструкция на хранопровода (3, 8, 12).

Реконструктивните операции по нашия 
материал са извършени личио от автора или 
е негова асистенция в над 80 % от случаите. 
В периода 2012 -  2015 извършихме клинич- 
но проучване на далечните резултати от езо- 
фагопластика при 37 възрастни, оперирани 
като деца. Много висок „Карновски индекс” 
на качсство на живот показват 23 пациента 
(62,5 %). Те водят пълноценен живот, имат 
ссмейства, нямат физически или психически 
проблеми. Останалите имат преходни гастро- 
интестипални оплаквания като умерена дис
фагия, абдоминален дискомфорт, снастичпи 
прояви. Повечето от тях са сс адаптирали към 
функционалните условия и рядко прибягват до 
лекарствено лечение.

Нашият дългогодишен опит е основание 
да предложим следния диагностично- лечебен 
алгоритъм в случаите с корозивната болест в 
детската възраст (Фиг. 3).

ИЗВОДИ:
Корозивните увреждания на хранопровода 

и стомаха в детската възраст водяг до тежки 
хирургически усложнения с пряка опасност за 
здравето и живота на детето. Активната диаг- 
ностична и хирургична тактика води до подо
бряване на лечебните резултати. Необходим е 
единен протокол за диагноза и лечение, който 
ще подобри късните и далечни резултати при 
децата с корозивна болест. При съмнсние за 
поглъщане на корозивен химикал детето тряб
ва да се хоспитализира и да се извърши ранпа 
езофагоскопия. В зависимост от локалната на
ходка и общото състояние се определя терапев
тичната тактика. Пред вид разнообразните хи
рургически усложнения в хода на корозивната 
болест, както и необходимостта от поставяне

I 51а гш§Ь1 Ье песеззагу итП  1Ье сЬПс! Ь есотез 
еараЬ1е оГ (о1егакп§ зоИс! Гоос!.

Ву 1аск оГ еГГес( оГ ГЬе езорЬа^еа! <1Па1а- 
Поп8 1Ье 1еасНп§ з у т р ю т  т  (.Ье сЬ готс рЬазе 
ргезетз аз рго§гезз1уе с1узрЬа§1а апс! Ьуро(го- 
рЬу, ге!а1ес1 ю ап 1 паЬ11йу Гог т (а к е  оГеуеп Нц- 
1нс1 Гоос1. ТЬезе са8е8 аге тсЬса{ес1 Гог езорЬа- 
§еа1 гер 1 асетет  (3,8,12).

ТЬе езорЬа^еа! гер1аеетеп1 ргосе(1игез аге 
(1опе Ьу (Ье аиЮг т  т о ге  (Ьап 80 % оГ 1Ье саз- 
ев. Ме <1е81§пе1 а ргозреейуе 81ис1у оГ 1Ье сНз- 
(ап( ге8иИ8 Ьу 37 регзопз а§ес1 Ггот 18 (о 37 
усагз \уо ип<1сглусп1 зиг§сгу а1 саг1у а§с. Оиг 
зшс!у вЬо\У5 1Ьаг 23 р а ^ е т з  (62.5 %) Ьауе а 
КатоУ5к1 5са1е оуег 85. ТЬеу аге ш §оос! §еп- 
ега! ЬеакЬ, шогк зиссеззГиПу, Ь а\е  ГатШез апс! 
сЬ!1с!геп, апс! геропес! ю Иуе а погта! НГе. ТЬе 
г е т а т т §  героп (гап81еп(: еотр1ат1з а8 тос!ег- 
а(е ск8рЬа§1а, роз1ргапсИа1 Ьеаг1Ьигп, аЬ сю ть 
па1 сЬзсотГоП. А зтаП  питЬсг гсроЛсс! ГсссПп§ 
скШсиШез те!ис!е рго!оп§ес! игае Гог сопзит- 
т §  а 81ап<Заг(И̂ е<1 1ез1 теа1. ТЬе р а и е т з  Ьас! 
ас1ар(.ес1 (Ь е т зе ^ е з  ю 1Ье с1гс и т 81апсе8 апс! 
гаге1у гецшге тесксацоп.

Оиг 1оп§-1сгт схрспспсс 13 а Ьазе Гог <Ле- 
ус1орт§ оГ а сМа^позкс апс! Шсгарсийс а1§о- 
гк Ь т  т  1Ьс сазез шкЬ с о г г о з 1у с  сИзсазс оГ (Ьс 
ос5орЬа§и8 т  сЬПсШоос! (Р)§. 3).
СО\С1Х8Ю 1Ч:

ТЬе согго81Уе 1П)ипез оГ оезорЬа&из ап<1 
зю таеЬ  т  сЬПсШоос! гезик т  зеуеге зиг§1са1 

. сотрПсагю пз ^укЬ скгес! с!ап§ег Гог 1Ье ЬеакЬ 
апс! НГе оГ{Ье сЬПс!. ТЬе асЦуе (Иа^позЦс апс! 
сотр1ех (геа(теп( 1еас1з Ю 1т р го у ете п ( оГ (Ье 
(Ьегареике гезикз. А рго1осо1-Ьа8ес1 тап а§ е- 
теп1 сап 1тр го у е  1Ьс 1оп§-1спп гезикз т  сЬИ- 
с!гсп \укЬ соггоз1Уе (Ьзеазе.

1п сазе оГапу и п ее« ат(у  аб ю соггоз1ус !п- 
1ох1саЦоп, ТЬе сЬНс! 13 ю  Ье ас!тк(ес1 Гог т р а -  
Нсп11гса1шсп1, апс! саг!у сНа§позЦс осзорЬа§о- 
§аз1гозсору 13 1о Ье регГогтес!. Оерепс!т§ оп 
1Ье 1оса1 т ]и п е$  ПпсНп§, а {ЬегареиЦс (асЦсз 13 
ю  Ье <1е{егттес1. 1п \челу оГ(Ье сПГГегет 5иг§1- 
еа1 еотрНсаТюпз т  1Ье соигзе оГ 1Ье еоггоз1Уе 
сЬзеазе, а5 ^е11 а5 1Ье пеес! Гог 8еЦ1п§ оГ тсН- 
са!10пз Гог езорЬа^еа! гер1асетепС, 1Ьезе сазез 
ти з( Ьс 1гса1ес! а! зресчаНхес! Ре(Иа1г1с 5иг§сгу 
ип11з.

\УЬеп 1Ье езорЬа§еа! сЬ1а1аиоп (.геа(теп( 
Гакз, (Ье е8орЬа§ор1а8(у а11о\У8 ге81огаиоп оГ 
иррег 01 1гае1 соп11пи11у апс! оГГегз §оо<1 1оп§- 
1егт гезикз апй зиШ стст Гипс(10па! аЬ!П1у 1а(с 
1п 1Ье а§ез. ТЬе изе оГ зю таеЬ  зиЬзишсе Ьа8 
т о ге  ас!уап1а§с5 со трагс  1о 1Ьс со1оп ггапзро-
51110П.
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на индикации за пластично-реконструктивни 
операция на хранопровода, гези случаи трябва 
да бъдат лекувани в специализирани .детско- 
хирургически звена.

В случаите когато продължителното бу- 
жиранс на езофагеалната стриктура нс даде 
резултат, езофагопластиката възстановява ус
пешно горния храносмилателен тракт и е е до
казано добри резултати, като предоставя добро 
качество на живот на оперираните пациенти. 
Смятаме, че използването на цял стомах има 
по-големи предимства в сравнение с езофаго- 
пластиката с дебело черво.
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Проф. Огнян Бранков е роден на 
15.09.1946 г. в София. Той е трето поко
ление лекар. Неговият баща д-р Георги 

Бранков, починал през 1954 година, е 
един от основателите на Катедрата по 

оперативна хирургия с топографска 
анатомия при Медицинска академия 

-  София. Дядо му Сотир Бранков е 
виден търновски адвокат и литератор. 
Дядото по майчина линия д-р Стефан 

Гунчев е почитан в Габрово семеен 
лекар. В техния род личат имената на 
видни специалисти от миналото: д-р 

Симеон Гунчев - педиатър, д-р Стефан 
Паяков -психиатър, проф.Здравко Гун

чев -  биология и генетика.

Огнян Бранков завършва Немска езикова гимна
зия в София през 1965 година и специалността меди
цина в МФ -София през 1972 година. Като студент е 
член и председател на Кръжока по спешна хирургия 
към болницата „Пирогов” . След първоначално на
значение в хирургията на Окръжна болница в Перник, 
постъпва на работа в Секцията по детска хирургия 
на болницата „Н.И.Пирогов” през април 1976 година, 
където се труди непрекъснато 37 години. В момента 
работи като детски хирург в Болница «Токуда».

Проф. Огнян Бранков става детски хирург под 
влияние на съратника на своя баща проф. Димитър 
Арнаудов, основател на първата в България катедра 
по детска хирургия към Института по педиатрия, на 
база болницата “ Н.И.Пирогов” . Там той израства под 
ръководството на доц. Асен Димитров, проф. Иван 
Иванчев, проф. Ангел Боянов, проф. Апостол Апос
толов.

Специализира в Берлин и Лайпциг, Москва, Вие
на, Брюксел и САЩ (Бостън и Ню Йорк).

Проф. Огнян Бранков има 5 специалности -  по 
обща, детска и гръдна хирургия, по спешна медици
на и здравен мениджмънт. Притежава Международен 
европейски сертификат по детска хирургия, както и 
Сертификати по ендоскопия и бронхоскопия. В про
дължение на 30 години води упражнения със сту
денти и специализанти на български студенти и на 
чужди студенти на английски език. Участва в изпит
ните комисии по хирургия и за специалността детска

ПРОФ. Д-Р 
ОГНЯН БРАНКОВ 
НАВЪРШИ 70 ГОДИНИ

хирургия.
Проф. Огнян Бранков е водещ детски хирург в об

ластта на гръдната и коремна хирургия. Разработва 
научно и практически въпроси на диагностиката и 
лечението на някои заболявания на хранопровода. 
Създава единна схема за комплексното лечение на 
химическите изгаряния на хранопровода и късните 
последствия от тях. Въвежда някои нови оператив
ни методики със собствени приноси в хирургичната 
техника при операциите на хранопровода. Водещ е в 
детската белодробна хирургия.

Автор е на над 120 научни публикации, отпечата
ни в български и международни списания и сборни
ци. Участвал е в над 80 български и международни 
научни форуми. Има 20 рационализации и 1 изобре
тение. Съавтор в 6 учебника по хирургия, издадени в 
България, както и в един учебник на английски език 
издаден в Зрппдег. През 2011 година съставя и из
дава най-новия и съвременен български учебник по 
детска хирургия.

Проф. Бранков е бил Национален консултант, 
Председател на Научното дружество по детска хи
рургия и Заместник председател на Националния 
съсловен съюз на лекарите хирурзи. Бил е член на 
СНС по хирургия към ВАК. Член на пленума на БХД. 
Член на Европейската Асоциация на детските хи
рурзи. Асоцииран член на Румънската Академия по 
детска хирургия. Асоцииран член в пленума на УЕМС 
- Европейската асоциация на лекарите към Европей
ския съюз.

Проф. Огнян Бранков има значителен принос за 
развитието на българската детска хирургия. През 
2000 -  2001 година е завеждащ Катедра по детска 
хирургия към МУ-София, а от 2004 до 2013 година 
е ръководител на секция и клиника към УМБЛСМ 
“ Н.И.Пирогов” .

Носител на почетните знаци на “ Пирогов” , на 
БЛС, на градовете Габрово и Крайова (Румъния), как
то и на Ко*агу 1п1егпа1юпа1.

Носител е на почетния знак “ Български лекар” 
(2005) и званието “Медик на годината” (2009). През 
2012 е удостоен с приза “Лекар на когото българите 
вярват” , както и “ Вез1 сюс1огз” 2013 и 2015.

През 2016 г. е удостоен с орден „Стара планина” 
1 степен.

Честита годишнина!
От Редакцията


