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• Секоја 4та жена во Македонија боледува од карцином на 
града.

• Повеќето жени кои имале карцином на града и им е 
отсранета целата града или дел од градата може да ја 
реконструираат.

• Реконструкцијата на града претставува хируршки зафат, 
каде се реконструира целата града, за да може да се 
добие приближно иста голермина и форма каква што 
била и претходната града. 

• Самото потемнето место на градата, т.н. ареола и 
брадавица исто така може да се реконструираат во 2ра 
или 3та фаза од реконструкцијата. 



• Реконструкцијата на града која е направена при самото отранувањето 
на градата (Immediate breast reconstruction) се прави веднаш во 
истиот оперативен зафат за отстранување на карциномот на града.  
Предностите на оваа реконструкција се што сеуште не е оштетено 
ткивото од радијација и последниот резултат е секогаш подобар, и 
еден оперативен зафат помалку.

• Одложената реконструкција (Delayed breast reconstruction) 
претставува реконструкција на града по одредено време, после 
завршена хемо и радио терапија.  Во одредени случаи е и подобра 
опција, бидејќи хемо и радиотерапијата може да го одложат 
заздравувањето на раната. 

Реконструкцијата на града може да биде веднаш 
при отранувањето на градата
или одложена реконструкција.



• Секоја пациентка која имала или ќе има мастектомија 
(радикална или нерадикална мастектомија)

• После период од барем 6 месеци по завршување на 
зрачна и хемотерапија

• Пациентки помлади од 50 год. / 1 година  на disease free 
период/секундарни реконструкции

• Ревизиони реконструкции (капсуларна контрактура, 
некроза)

• Развојни градни аномалии и асиметрија на гради
• Хипоплазија на гради

Индикација за операција:



• Може да се искористат повеќе видови на реконструкција 
на града.

1. Реконструкција на града со импланти
а. Реконструкцијата на града која е направена при самото 

отранувањето на градата
б. Реконструкција на градата во 2 акта.
2. Реконструкција на града со сопствено ткиво.
а. TRAM (transverse rectus abdominis muscle) flap
б. Latissimus dorsi flap
в. DIEP (deep inferior epigastric artery perforator) flap

Видови на реконструкција на града 



• Имплантите се добра опција за да се 
надокнади волуменот на градата после 
мастектомиа. 

• Во првата фаза на реконструкција, доколку 
се има доволно ткиво веднаш се 
пристапува кон реконструкција со имплант. 
Доколку нема доволно ткиво се става 
експандер на местото на мастектомијата, и 
парцијално се полни со физиолошки 
раствор. По заздравување на раната може 
да се почне со понатамошни полнења на 
експандерот, кои се во интервал од 2-3 или 
4 недели се додека не се добие целосниот 
волумен на експандерот.

Реконструкција на града со импланти

http://www.davidgreenspunmd.com/restorative_techniques/other_surgical_options/implants/tissue_expander_implant/�
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.brighamandwomens.org%2FDepartments_and_Services%2Fsurgery%2Fservices%2FPlasticSurg%2Freconstructive-procedures%2Fbreast%2Fbreast-implants.aspx&ei=vdGFVKekLoLdPZOmgOgF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGRVmzEVRbgRqnsNDUUEwumdFuZag&ust=1418142451022915�
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mirror.co.uk%2Fnews%2Fuk-news%2Fbreast-implants-suicide-bomb-threat-2172911&ei=WdGFVOOpHMzJPcysgNAF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNFfzknGj4r7D1VLxXxJJmlPjjYSgQ&ust=1418142341557928�


• Кога ќе се добие целосниот 
волумен на експандерот се 
пристапува кон втората фаза 
на реконструкција на градата, 
замена на експандерот за 
имплант.  

• Да се напомене дека 
реконструираната града 
неможе да има исти осет како 
нормална града, и тоа дека 
лузните од оперативниот 
зафат ке бидат видливи како 
линии, кои со време ке 
добијат боја како кожа.

Реконструкција на града со импланти

http://www.breastreconstruction.org/Illustrations/TissueExpander.html�
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drmovassaghi.com%2Feugene-or-breast%2Fbreast-reconstruction%2F&ei=OgOGVLmuJ4PjO87vgOgO&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGIvZKYQGD31cCCxyLKgMjcK8jNtA&ust=1418155182804186�


ТРАМ резанка е првата метода со која пластичните 
хирурзи пред 22 години реконструирале града после 
мастектомија со сопствено ткиво.

• ТРАМ резанка е составена од ткиво и мускул од стомакот 
(долниот дел на стомачниот зид) кој има доволно 
волумен да ја реконструира градата без додаток на 
имплант.

• Постојат 2 вида на ТРАМ резанки:
1. Педикуларна ТРАМ резанка
2.     Слободна ТРАМ резанка

Реконструкција на града со сопствено ткиво



• Педикуларна резанка каде самата 
резанка е прикачена на нејзината 
основна васкуларна петелка, која 
со тунелизација се пренесува и 
прикачува на градата.

• Резанката е составена од кожа, 
масно ткиво, крвни садови и 
барем еден стомачен мускул 
(m.rectus abdominis) кои се 
преместуваат од стомакот  на 
градите.

• Оваа метода може да има естески 
промени како пополнетост на 
местото на тунелизацијата.

Реконструкција на града со сопствено ткиво

http://www.riversideonline.com/health_reference/Test-Procedure/MY00173.cfm�
http://www.polyclinic.com/breast_reconstruction_page_05�


• Кај слободната резанка, се сече 
резанката која е составена од кожа, 
масно ткиво, крвни садови и мускул од 
нејзиното основно место, потоа се 
трансферира и се прикачува на 
васкуларна петелка на градите.  За 
изведување на оваа метода се користи 
микроскоп (микрохирургија) за да 
може да се спојат малите крвни садови 
и е подолга како процедура за разлика 
од педикуларната ТРАМ резанка, но 
предноста е што има подобар естетски 
ефект, изгледа по природно.

- Најголемата негативност на оваа 
резанка е што може во понатамошен 
период заради ослабување на 
абдоминалниот зид да се појави 
хернија.

Реконструкција на града со сопствено ткиво



• Реконструкцијата на града со користење на 
Latissimus dorsi flap дава и друга опција за 
реконструкција на града после 
мастектомиа. Кај оваа резанка се користи 
овална форма на резанка од кожа, масно 
ткиво, мускул и крвни садови кои 
потекнуваат од горниот дел на грбот.

• Резанката потоа се преместува подкожно, 
низ тунел и се става на местот на градата.

• Често е комбинирана со имплант за да се 
добие посакуваната големина на градата.

• Васкуларната петелка на резанката не е 
одвоена од нејзината оригинална 
васкуларизаци

Реконструкција на града со сопствено ткиво

http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-topics/cancer-treatment/surgery/breast-reconstruction/ld-flap.html�
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.macmillan.org.uk/Images/Cancerinfo/Cancertreatment/breastflap01_2231.gif&imgrefurl=http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Causesriskfactors/Genetics/Risk-reducingbreastsurgery/Backtissue-reconstruction.aspx&h=160&w=327&tbnid=qaPtQocdG5fZaM:&zoom=1&docid=-3apABldzEqGYM&ei=JDqHVI-UGeH9ywPc_4LoCg&tbm=isch&ved=0CDsQMygLMAs�
http://www.breastreconstruction.org/bilateral-mastectomies-latissimus-flaps-breast-reconstruction.html�


•Latissimus flap може да се кориси при 
примарна и одложена реконструкција 
на града.
• Latissimus flap е добар да се 
искористи кај пацинети кои имаат 
поминато и радиотерапија, со добрата 
васкуларизација на резанката таа ѓи 
прескокнува компликациите кои може 
да настанат кај пациенти кои се 
реконструирани само со импланти.
•Негативности на оваа резанка е 
ослабена мускулн функција на грбот и 
може да се потенцира при пливање и 
играње тенис.

Реконструкција на града со сопствено ткиво

http://www.microsurgeon.org/signup.php�


• DIEP flap се смета за најнапреден од сите 
досегашни методи за реконструкција на 
града 

• Процедурана кај DIEP резанката е тоа што 
ја користи кожата и масното ткиво од 
стомакот на самиот пациент за да се 
реконструира по природна, потопла, 
помека града.

• За разлика од TRAM резанката, кај DIEP 
резанката се поштедува абдоминалната 
мускулатура .

• Се земаат само абдоминалното масно 
ткиво и кожа и на крај се добива "tummy 
tuck“ затегнување на стомакот. 

Реконструкција на града со сопствено ткиво

http://www.hopkinsmedicine.org/avon_foundation_breast_center/treatments_services/reconstructive_breast_surgery/deep_inferior_epigastric_artery_perforator_diep_flap.html�


Реконструкција на града со сопствено ткиво

• Со овој метод се користи 
слободна резанка која се зема од 
стомакот и е целосно слободна, 
со својата васкуларна петелка  и 
се преместува на градите.  Со 
помош на микроскоп се 
спојуваат малите крвни садови 
за повторно воспоставување на 
циркулација во самиот резен.
• Со поштедување на стомачните 
мускули се намалува болката 
после операција кај пациентите, 
побрзо се опоравуваат и имаат 
помал ризик од компликации.



• Како последен чекор од 
реконструкцијата на града е 
реконструкцијата на 
мамила, за да се добие 
скоро идентичен изглед на 
реконструираната града со 
нормална града.

Реконструкција на мамила

http://www.davidgreenspunmd.com/restorative_techniques/related_breast_procedures/nipple_restoration/�
https://www.google.com/search?sa=G&tbm=isch&tbs=simg:CAQSYxphCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjwKOggCEhT1FdMMlw7LEvYV8hWDDYUNiw2kDBogk6ywLjCseU1uk9EJYxvGSF3Jva_1Skqa4xHxpCBsDhXkMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQ5r--MDA&ei=jlqHVJnxBqj9ywPQjYGQDg&ved=0CBsQwg4oAA�


• Продолжено време на зараснување на раната
• Инфекција
• Крварење
• Формирање на сером (течност под самата реконструирана 

града)
• Некроза на ткивото поради васкуларна инсуфициенција
• Губење на сензитивноста на донорската регија
• Формирање на хернија на преден абдоминален ѕид 
• Реакција на анестезија

Комликации при реконструкција на града



• Во последниов век реконструкцијата на гради после мастектомија 
стана неопходен дел во терапијата на пациетите заболени од 
карцином на града.

• Најпрво реконструкцијата на града била користена за да се намалат 
компликациите после мастектомијата и да се корегира деформитетот 
на градите, но сепак цената на реконструкцијата е призната и 
видиците за нејзина употреба се зголемени.

• Желбата на пациентите кои подлегнуваат на реконструкција на града 
е да се корегира анатомскиот дефект и да се реконструира формата и 
симетријата на градата. 

• Опциите кои постојат за реконструкција на градата се користење на 
протези (импланти), сопствено ткиво и комбинација на двете. 

• Најважно од се е што после реконструкцијата на гради кај жените се 
подобрува нивното психолошко здравје и добиваат шанса за нов 
живот.

Заклучок



Сите техники кои се прикажани во оваа презентација веќе ги 
применуваме и на нашата Клиника, ЈЗУ Клиника за Пластична, 
Реконструктивна и Естетска Хирургија.
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