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Invenția se referă la medicină, și anume la chirurgia maxilo-facială şi

oncologia pediatrică și poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical al

tumorilor glandei salivare parotide la copii.

Dezavantajele metodelor cunoscute constau în aceea că nu sunt

eficiente la copii, deoarece sunt traumatizante şi nu asigură un acces

adecvat către glanda parotidă afectată de procesul tumoral, şi anume către

trunchiul nervului facial şi ramurile lui, care sunt necesare de a fi păstrate,

ceea ce poate duce uneori la apariţia recidivelor şi necesităţii efectuării

unor intrevenţii repetate.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unei metode

de tratament chirurgical al tumorilor glandei parotide la copii, care ar

înlătura dezavantajele metodelor cunoscute, cu posibilitatea de a efectua

intervenţii chirurgicale cu un acces satisfăcător către glanda parotidă

afectată şi cât de posibil mai puţin traumatizantă la copii, su scop de a evita

necesitatea efectuării unor intervenţii chirurgicale plastice masive şi cu

evitarea apariţiei recidivelor.

Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează incizia pielii cu o

incizie verticală în regiunea preauriculară, apoi se prelungeşte sub un

unghi de 90o cu incizia lobulului auricular, după care se prelungeşte

incizia pe o lungime de cu 5 cm paralel pe marginea anterioară a

mușchiului sterno-cleido-mastoidian (fig. 2), se mobilizează lambourile

cutanate, se exteriorizează suprafața anterioară a glandei parotide

afectate, marginea anterioară a mușchiului sterno-cleido-mastoidian și

apofiza mastoidiană, care se mobilizează cu determinarea la o distanță

de 0,5 cm de la ea a trunchiul nervului facial, apoi se mobilizează o

ramură marginală şi se efectuează rezecţia parţială a glandei parotide, sau

se mobilizează pe rând fiecare ramură a nervului facial cu efectuarea

rezecţiei subtotale a glandei parotide, sau prealabil se ligaturează artera

carotidă externă, se efectuează rezecţia subtotală a porțiunii anterioare ale

glandei parotide, ramurile nervului facial se ridică și se efectuează

rezecţia țesutul glandular profund într-un bloc cu tumoarea, după care se

suturează fascia parotidiană şi apoi plaga se suturează pe straturi.

Fig. 2. Inciziile cutanate în operațiile personalizate ale tumorilor glandei parotide la copii:

1.După Redon, A.Paces; 2.După G.Covtunovici; 3.După Martin; 4. După Sistrunc.

Fig. 1. Variantele (I-VI)

anatomice ale nervului facial

1. ramura orbitală; 2. ramura zigomatică;

3. ramura obrazului și a unghiului gurii;

4. ramura pereferică a ramurii orizontale

a mandibulei;

5. ramura cervicală. 6. După părerea noastră diversitatea variantelor ale

nervului facial sunt strict individuale pentru fiecare copil în parte.

Fig. 3. Aspectul exterior al pacientului I. 8 ani. În regiunea parotidei pe dreapta - o 

formațiune tumorală rotundă, dură, parțial fixată. Pareză ușoară a n. Facial.

Fig. 4. Aspectul viitoarea incizii cutanate și scema ramurilor n. facial (orbitală, a

unghiul gurii și ramura

marginală.

Fig. 5, 6. Incizia cutanată –

anterior de pavilionul urechii cu 

excizia lobului auricular și în 

prelungire 5 cm pe marginea 

anterioară a mușchiului sterno–

cleido-mastoidian.

Fig. 7. După mobilizarea lambourilor cutanate se

vizualizează marginea anterioară a mușchiului

sterno–cleido-mastoidian, la 0,5 cm distanță de

apofiza mastoideină se vizualezează trunchiul

principal al n. facial.

Fig. 8. Se mobilizează ramura marginală a n. 

facial, apoi a unghiului gurii și cea orbitală. 

Tumoarea, este înlăturată în bloc cu glanda 

parotidă, ramurilebn. facial au fost păstate.

Fig. 9. Aspectul exterior al plăgii, se vizualizează ramurile n. facial. În continuare s-a

efectuat evidarea ganglionilor cervicali superiori.

Fig. 10. Macropreparat: tumoare de culoare albicioasă cu diametrul 3.5 cm, afectează

parenchima glandei și ductul parotidian. Fig. 11. Plaga a fost suturată în straturi.

Rezultatul invenţiei constă posibilitatea de a efectua intervenţii chirurgicale

cu un acces satisfăcător către glanda parotidă afectată şi mai puţin traumatizantă

la copii, su scop de a evita necesitatea efectuării unor intervenţii chirurgicale

plastice masive şi cu evitarea apariţiei recidivelor.

Importanța socio-economică a lucrării: implementarea intervențiilor

chirurgicale organo-menanjate cu minimalizarea traumatismelor postoperator la

copii cu tumor în regiunea glandei parotide, metoda scurtează durata intervenției,

respectiv și sinecostul.
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