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З
а период от два месеца (2022 

г.) лекувахме трима болни с 

дълбоки липоми в шийната об-

ласт –  мъже. Общото в оплаквания-

та беше наличие на туморна маса в 

шийната област, неболезнена при 

палпация с мековата консистенция. 

Проведохме оперативно лечение 

в зависимост от големината и ло-

кализацията на туморната маса. 

При двама от пациентите, съот-

ветно на 66 и 62 години, под обща 

анестезия, медиално от musculus 

sternocleidomastoideus, се отпрепа-

рира капсулирано туморно образу-

вание в близост до съдово-нервния 

сноп с размери около 10 cm на 15 

cm. Хистологичното изследване 

и в двата случая беше липом. При 

третия болен (мъж на 73 години) се 

касаеше за туморни маси в област-

та на шията двустранно, които 

навлизат към медиастинума, обхва-

щат рехавата съединителна тъкан 

около магистралните шийни съдо-

ве, съединителната тъкан между 

преларингеалната мускулатура и 

пред шийната трахея, като навли-

зат към супраглотиса двустранно и 

причиняват високостепенна ларин-

геална обструкция. При операция се 

отстраниха туморни маси с жълт 

цвят и диаметър около 10 cm. Хис-

тологичната диагноза беше липом. 

Изхождайки от давността на оп-

лакванията, бавното нарастване на 

туморната формация предполага, че 

се касае за доброкачествени дълбо-

ки тумори в шийната област. Рядко 

могат да се развият липоми около 

съдово-нервния сноп или ларинкса. 

Още по-рядко срещани в литерату-

рата са случаите на липоми в пара-

фарингеалното пространство и хи-

пофаринкса. В тази област дълбоки 

липоми или фибролипоми се срещат 

изключително рядко. Към оператив-

но лечение следва да се пристъпва 

след внимателно осмисляне на всич-

ки събрани данни и обсъждане на 

предварителен план на операцията.

Дискусия
Тези доброкачествени тумори са 

склонни да растат бавно, давайки 

различни признаци, които включват 

дисфагия, диспнея, дисфония, ограни-

чени движения на главата и шията 

или могат да представляват коз-

метичен проблем. Клиницистите 

трябва да имат предвид злокачест-

вената трансформация на липоми-

те, която може да бъде предизви-

кателство за диагностициране. С 

тази статия авторите ще се опи-

тат да подчертаят важността на 

поддържането на добра комуника-

ция между хирурзи, патолози и рент-

генолози като съществена част от 

медицинското управление.

Клиничен случай
Касае се за пациент на 66 години, 

лекуван в Клиника по УНГ болести в 
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ЛИПОМ НА ШИЯТА 
Клиничен случай

Липомите, в превод от латински lipos (мазнина), са доброкачествени мезенхимни неоплазми с овална 
или неправилна форма, разполагащи се най-често подкожно, но също така и в други тъкани, органи и 
телесни кухини. Обикновено се срещат при възрастни между 40 и 60 години. Най-често се локализират в 
подкожната мастна тъкан на главата и шията – 13%, раменете, гърба, крайниците, но могат да се развият 
и в ретроперитонеалното пространство, медиастинума и друга локализация. Симптомите, които предиз-
викват липомите се изявяват според тяхното местоположение, скорост на растеж и размер. Често 
остават асимптоматични, но могат да нараснат прогресивно с изява на дисфагия, дискомфорт в гърлото, 
дисфония или диспнея, които изискват незабавна медицинска помощ. Образната диагностика е основен 
диагностичен метод и помага за поставяне на диагнозата и определяне на подхода при оперативното 
лечение. В този случай описваме презентация на цервикален липом, локализацията на който налага 
оперативно лечение. 
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УНГ

г. с диагноза липом на шията. Паци-

ентът е с голям безболезнен оток 

в областта на шията вдясно. Той 

твърди, че подуването на шията е 

с давност от няколко години, като 

в последните шест месеца по-значи-

мо е нараснало, причинявайки огра-

ничено движение на главата и шия-

та и дискомфорт. Медицинската и 

фамилната история не допринасят 

за основното оплакване. Подува-

нето не е свързано със скорошна 

треска в рамките на един месец и 

съответно загуба на тегло или апе-

тит. През 2010 г. пациентът е бил 

хоспитализиран в друго лечебно за-

ведение в УНГ отделение и опериран 

по повод на липом в същата област. 

Следоперативно, останалата част 

от формацията започнала отново 

бавно да нараства, като вече ан-

гажира почти цялата дясна шийна 

област и причинява значим диском-

форт. Прилагана е системна тера-

пия с антибиотични средства и кор-

тикостероиди без повлияване.

Патологична 
анамнеза: 
артериална 
хипертония, 
захарен диабет
Обективно състояние при постъп-

ването: при оглед на глава и шия 

се установява туморна формация 

с много големи размери, ангажира-

ща почти цялата дясна шийна об-

ласт на нива II, III, IV, V, с мековата 

консистенция, сравнително добре 

отграничена от околните тъкани с 

размери около 10/15 cm. Надлежаща-

та кожа е без патологични промени, 

неболезнена при палпация, без флук-

туация. Останалият оториноларин-

ф и г у р а  1 : 

Интраоперативно 
се установява 
голяма туморна 
маса с меко-
еластична 
консистенция и 
характерен жълт 
цвят

ф и г у р а  2 : 

Макроскопски вид 
на туморната 
формация след 
ексцизия
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гологичен статус е без патологични 

промени.

При настоящата хоспитализация не 

се установиха отклонения в паракли-

ничните изследвания. Графия на бял 

дроб – без особености.

От проведен ЯМР на глава, шия и ме-

диастинум: с данни за Ту формация в 

дясна шийна област, асоциираща се 

в най-висока степен с липом. 

Поставена е предварителна диа-

гноза липом на шията въз основа на 

анамнеза и клиничен преглед. Пла-

нът за лечение включва хирургична 

ексцизия под обща анестезия. На 

пациента беше разяснена оператив-

ната процедура с предимствата 

и рис ковете, за които пациентът 

даде информирано съгласие за про-

веждане на лечението.

Ход на 
заболяването
Проведе се хирургично лечение под 

обща интубационна анестезия. На-

прави се разрез на кожата по хода 

на мускулус стерноклейдомастоиде-

ус вдясно и супраклавикуларно, като 

се достигна до туморна формация с 

много големи размери, ангажираща 

цялата дясна шийна област на нива 

II, III, IV, V, с мековата консистенция, 

сравнително добре отграничена от 

околните тъкани с размери 10/15 

cm. Формацията е с макроскопска 

характеристика на фибролипом, 

като обхваща големия съдово-нер-

вен сноп на шията без да го инфил-

трира. Ексцизира се в пълен обем. 

Окончателната диагноза – липом на 

шията, е потвърдена от хистопа-

толога. Шест месеца след операци-

ята няма данни за рецидив.

ЯМР изображенията на туморната 

формация позволяват да се пред-

види степента на инфилтрация на 

липома в околните съдове и нерви 

преди операцията. Derin, A. et al. 

(2009) публикува статия за инфил-

триращ доброкачествен тип цер-

викален липом, който е усложнен 

от руптура на каротидната ар-

терия предоперативно, нуждаеща 

се от каротидна присадка, която 

илюстрира необходимостта от оп-

тимални техники за изобразяване 

и проверка на всеки инфилтриращ 

вариант на цервикални липоми в пе-

риваскуларната област.

Образната диагностика играе ва-

жна първоначална роля при съмнение 

за злокачествена трансформация на 

липома. Доброкачествените липо-

ми в изображенията на КТ се проя-

вяват като ограничена, хомогенна 

маса с ниска плътност, варираща 

от -120 до -65 Hounsfield единици. 

Предполага се, че по-голямата част 

от липомите могат да бъдат диаг-

ностицирани клинично, но големите 

липоми на главата и шията (>10 cm) 

с прогресивен растеж повишават 

възможността за злокачествена 

трансформация. 

Важни фактори, които могат да бъ-

дат приложени за диференциация на 

липом от липосарком са:

 • Мъжки пол.

 • Възраст >66 години.

 • Нисък % лезия, съдържаща мазнини 

(<75%).

 • Наличие на калцификати.

 • Маса >10 cm.

 • Дебели прегради в лезията (>2 

mm).

 • Нелипоматозни нодуларни или гло-

буларни фокуси.

Заключение
Липомите са често срещани добро-

качествени тумори в областта на 

главата и шията. Те обикновено рас-

тат бавно и са безсимптомни, пора-

ди което пациентите не съобщават 

и не търсят лечение. Независимо от 

това, местоположението и разме-

рът на липома в неопределено вре-

ме може да предизвика признаци на 

компресия на дихателните пътища 

и горния храносмилателен тракт, 

ограничени движения и други симп-

томи в резултат от компресия на 

съдовете на главата и шията. Адек-

ватната предоперативна образна 

диагностика, добрата оперативна 

техника и хирургична ексцизия оси-

гуряват пълно възстановяване и лип-

са на функционално увреждане. n
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