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REZUMAT
Introducere. Lamboul dorsal nazal, descris de Rieger în 1967, este o metodă versatilă de reconstrucţie 

nazală locală ce respectă subunităţile estetice ale nasului.
Material şi metodă. Articolul de faţă este o prezentare a 3 cazuri clinice de carcinoame bazocelulare situate 

la nivelul nasului în treimea medie şi distală. După excizia carcinoamelor, defectele tegumentare rezultate, cu 
dimensiuni de 1,4/1,3 cm, 1,5/1,3 cm şi 2,3/2,2 cm, au fost reconstruite cu lambou dorsal nazal.

Rezultate. Excizia carcinoamelor a fost completă, cu margini de siguranţă. Evoluţia pacienţilor 
postoperatorie a fost favorabilă, fără complicaţii, cu integrarea lambourilor 100%. S-a obţinut un contur 
nazal fi ziologic, cu cicatrici discrete.

Concluzii. Lamboul dorsal nazal permite reconstrucţia defectelor nazale prin folosirea unei singure 
unităţi de ţesut, similară cu ţesutul local al defectului, cicatricile postoperatorii suprapunându-se peste 
liniile de joncţiune dintre subunităţile estetice şi, poate, cel mai important aspect, determină o distorsiune 
tegumentară minimă şi simetrică la nivelul lobulului nazal. Variabilitatea defectelor şi caracteristicile 
individuale pot conduce la reconstrucţia unor defecte cu diametre mai mari de 2 cm.

Cuvinte cheie:  nas, dorsum nasi, lambou dorsal nazal, lambou Rieger, lambouri locale, 
carcinoame bazocelulare

ABSTRACT
Introduction. The nasal dorsal fl ap, described by Rieger in 1967, is a versatile method of nasal recon-

struction that respects the aesthetic subunits of the nose.
Method. This paper off ers a presentation of the three clinical cases of basal cell carcinomas located in the 

middle third and the distal third of the nose. After the excision of carcinomas, the skin defects with dimen-
sions of 1.4/1.3 cm, 1.5/1.3 cm and 2.3/2.2 cm were reconstructed with a dorsal nasal fl ap.

Results. The complete excision was obtained with clear margins. The postoperative evolution was favor-
able, without complications, with 100% fl aps integration. There was obtained a normal nasal contour with 
discrete scars. The dorsal nasal fl ap allows the reconstruction of the nasal defects using a single unit of tissue 
similar to the local tissue defect, the postoperative scars overlapping lines of junction between the aesthetic 
subunits, and it causes a minimal skin distortion at the level of the nose and a symmetrical distortion at the 
level of the nasal lobule. The variability of the skin defects and the individual features may lead to the recon-
struction of defects with diameters larger than 2 cm.
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INTRODUCERE
Pentru reconstrucţia nasului, opţiunile tera-

peuti ce disponibile variază de la simpla sutură 
directă şi grefele de piele, până la lambouri 
locale sau la distanţă, în funcţie de dimensiunea 
şi localizarea defectului. Indiferent de metoda 
aleasă, aceasta trebuie să restabilească conturul 
normal al nasului cu cicatrici cât mai disimulate 
şi prejudicii minime, cu respectarea subunităţilor 
esteti ce nazale.

În jumătatea distală a dorsum nasi, una din 
aceste metode reconstructi ve o reprezintă lam-
boul dorsal nazal. Iniţial a fost descris de Rieger, 
în 1967, ca un lambou cutanat randomizat cu 
pedicul larg, ce cuprinde un întreg perete nazal, 
mobilizând tegumentul dorsum nasi pentru de-
fecte mai mici, de până în 2 cm, situate la ni velul 
dorsum nasi până la vârful nasului. (1) Ulterior, 
Marchac, în 1970, a descris o modifi care a lam-
boului, transformându-l în lambou cu pedicul 
vascular axial, „axial fronto nasal fl ap“, axat pe 
un ram al arterei angulare de la nivelul cantusului 
intern. (2) Această modifi care permite o mobili-
zare tegumentară mai bună, dând astf el posibili-
ta tea acoperirii unor defecte laterale nazale. 
Rohrich şi colaboratorii susţin că, pentru rezulta-
te esteti ce superioare, defectul trebuie să fi e si-
tuat la mai mult de 1 cm faţă de marginea alarei, 
iar incizia glabelară poate fi  evitată. (3)

Pe de altă parte, Lifei Guo şi colab. acordă 
acestui lambou posibilitatea de a acoperi trei-
mea superioară şi medială a nasului în zona cen-
trală, în încercarea de a stabili un algoritm re-
con structi v pentru defectele tegumentare mici 
ale nasului. (4)

În acest articol prezentăm 3 cazuri de recon-
strucţie a treimii distale a nasului prin lamboul 
dorsal nazal. 

MATERIAL ŞI METODĂ
Prezentăm cazurile a trei pacienţi care s-au 

adresat clinicii de Chirurgie Plasti că şi Micro-
chirurgie Reconstructi vă din cadrul Spitalului 
Uni versitar de Urgenţă Bucureşti . Toate cazurile 
s-au dovedit a fi  carcinoame bazocelulare în tre-
i mea medie şi distală a nasului. Seria de pacienţi 
a cuprins un bărbat de 63 de ani (cazul 1) şi două 
femei cu vârstele de 79 (cazul 2), respecti v 82 de 
ani (cazul 3). După efectuarea analizelor uzuale 
şi a investi gaţiilor medicale necesare, s-a practi -
cat, sub anestezie generală, excizia completă a 
carcinoamelor, confi rmată histopatologic şi efec-
tuată cu margini de siguranţă. 

Pentru acoperirea acestor defecte (cu dia-
metrul de până la 2-2,5 cm, afl ate în jumătatea 
distală a nasului la cel puţin 1 cm de marginea 
alarelor), s-a folosit lamboul dorsal nazal. Pozi-
ţio narea pediculului vascular a fost ipsilaterală 
defectului în cazul 1 şi contralaterală defectelor 
în cazurile 2 şi 3. De la nivelul defectului se in-
cizează lateral pe peretele piramidei nazale, con-
ti nuându-se spre cantusul intern la cel puţin 0,5 
cm medial de acesta. În dreptul cantusului in-
tern se schimbă direcţia oblic, în regiunea glabe-
lară şi, ulterior, se coboară spre cantusul intern 
opus, în unghi ascuţit de 30-45˚. Acest unghi ne 
permite recrutarea tegumentului glabelar şi în-
chiderea directă a acestei zone în şanţul glabelar. 
Astf el delimitat, lamboul se ridică în plan sub-
mus cular, se efectuează hemostaza riguroasă şi 
rotarea lamboului, cu acoperirea defectului. Pen-
tru mobilizarea mai bună a lamboului şi afron-
tarea esteti că a acestuia, s-au excizat triunghiuri 
Burow’s, paralel cu şanţul alar, pe partea cu pe-
diculul. Sutura s-a făcut în 2 straturi. Postope-
rator, pacienţii au făcut anti bioterapie 5 zile.

REZULTATE
Toate cazurile au fost carcinoame bazocelu-

lare excizate complet. 
Dimensiunile defectelor tegumentare recon-

struite au fost următoarele: cazul 1 – 1,5/1,3 cm, 
defect situat dreapta proximal lobulului nazal, 
cazul 2 – 1,4/1,3 cm, defect situat proximal de 
lobulul nazal pe linia mediană, cazul 3 – două 
carcinoame alăturate de 2,3/2,2 cm şi 1/1 cm, 
situate la nivelul lobulului şi lateral, stânga de 
acesta. 

Evoluţia pacienţilor postoperatorie a fost fă-
ră complicaţii, cu integrarea lambourilor 100%. 
S-a obţinut un contur nazal fi ziologic, cu cicatrici 
discrete. În cazul 3, defectul nazal însumat a fost 
mai mare, de aproximati v 3/2,2 cm, ceea ce a 
determinat o asimetrie a aripilor nazale, narina 
stângă fi ind elevată.

DISCUŢII
Pentru defectele tegumentare de dimensiuni 

mici din treimea distală şi medie dorsum nasi, în 
majoritatea cazurilor se poate alege între lam-
bo ul bilobat, lamboul V-Y pe pedicul subcutan şi 
lamboul dorsal al nasului. (4,5) 

Avantajul acestui lambou faţă de celelalte 
lambouri locale constă în folosirea unei singure 
unităţi de ţesut similară, ca textură, cu ţesutul 
lo cal al defectului, cicatricile postoperatorii su-
prapunându-se peste liniile de joncţiune din tre 
subunităţile esteti ce şi, poate cel mai im portant, 
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FIGURA 1. Cazul 1: a) carcinom bazocelular situat la unirea 1/3 medială 
dorsum nasi cu lobulul nazal lateral dreapta de linia mediană; b) aspect 
intraoperator cu defectul tegumentar şi lamboul cu pedicul ipsilateral 
defectului; c) aspect fi nal intraoperator; d) postoperator la 1 lună – se 
observă un contur nazal normal, cicatrici minime şi absenţa distorsiunii 
lobulului faţă de imaginea preoperatorie.

a)

a)

c)

b)

d)

c)

d)

FIGURA 2. Cazul 2: a) carcinom bazocelular situat la unirea 1/3 medială dorsum nasi cu 
lobulul pe linia mediană ; b) aspect intraoperator cu defectul tegumentar; c) ridicarea 
lamboului în plan submuscular; d) lamboul postoperator la 12 zile – se observă un contur 
nazal normal, cicatrici minime.

b)
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determină o distorsiune tegumentară minimă şi 
simetrică la nivelul lobulului nazal. (6) Indicaţia 
clasică a lamboului dorsal nazal con stă în re-
construcţia defectelor cu diametrul de până la 2 
cm, afl ate la cel puţin 1 cm de mar ginea alarei. 
Pentru defecte cu diametrul mai mare de 2 cm 
sau situate mai jos de 1 cm de marginea alarei, 
apare riscul elevării vârfului na sului şi al defor-
mării alarelor (cazul 3). Din acest moti v, se re-
curge la lamboul frontal sau cel na zo genian, în 
două etape operatorii. Pentru ca zuri atent se-
lecţionate, în care pacienţii au laxi ta te tegumen-
tară crescută nazală, vârful nasului ptozat sau 
pacienţi ce nu suportă doi ti mpi ope ratori (din 
cauze legate de vârstă, stare socială etc.), aceas-

FIGURA 3. Cazul 3: a), b) două carcinoame alăturate de 2,3/2,2 cm şi 1/1 cm; c) defectele tegumentare postexcizional; 
d)defect insumat de aproximati v 3/2,2 cm orientat oblic şi ce coboară sub 1 cm de marginea alară; e) aspect intraoperator 
cu ridicarea lamboului; f) aspect postoperator la 3 luni la 6 luni

a)

d)

b)

e)

c)

f)

tă indicaţie poate fi  modifi cată până la diametru 
de 3 cm şi 0,5 cm de marginea ala relor. (7)

CONCLUZII
Lamboul dorsal nazal reprezintă o soluţie re-

constructi vă ideală în cazul defectelor tegumen-
tare nazale mici, cu diametrul de până la 2 cm, 
situate în treimea medie şi distală dorsum nasi.

Variabilitatea defectelor şi caracteristi cile in-
di viduale pot conduce însă la exti nderea indica-
ţiei lamboului pentru reconstrucţia unor defecte 
cu diametre mai mari. Elementele cheie pentru 
un rezultat opti m esteti c şi funcţional constau în 
evaluarea atentă a defectelor şi planifi carea ope-
ratorie riguroasă.
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