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REZUMAT
Rolul important, atât funcţional, cât şi estetic, al buzelor face ca reconstrucţia acestora să reprezinte un aspect 
medical esenţial pentru chirurgul plastician. Majoritatea defectelor de buză inferioară rezultă în urma exciziilor 
formaţiunilor tumorale şi mai puţin a altor cauze, cum ar fi  traumele, infecţiile sau malformaţiile congenitale.
Competenţa orală se bazează, în primul rând, pe o buză inferioară funcţională, având sensibilitate, funcţie 
musculară şi o înălţime adecvată, fapt care determină importanţa reconstrucţiei acesteia. La ora actuală, acest 
obiectiv reconstructiv nu poate fi  atins decât prin metodele de reconstrucţie locală.
Prezentul articol oferă o prezentare a procedeelor locale reconstructive şi o descriere a indicaţiilor şi contraindicaţiilor 
acestora.

Cuvinte cheie: reconstrucţie buză inferioară, sutură directă, lambouri locale, 
Abbe, Estlander, Gilles, „fan fl ap“, Karapandzic, 

procedeul Bernard von Burow-Webster, lambou nazogenian, 
lamboul de depressor anguli oris

ABSTRACT
The important role of the lips, both functional and aesthetic, makes their reconstruction to be a main concern for 
the plastic surgeon. Most of the lower lip defects result after excision of cancer rather than other causes, such as 
trauma, infection or congenital malformations.
The oral competence is based, primarily, on a functional lower lip, with sensitivity, muscle function and an appropri-
ate height, which determines the importance of its reconstruction. At this time, this reconstructive goal can be 
achieved only by local reconstruction methods.
This article provides an overview of local reconstructive procedures and a description of their indications and 
contraindications.
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CONSIDERAŢII GENERALE 
RECONSTRUCTIVE

Buzele reprezintă elementul central al etajului in-
ferior facial, având un rol complex, atât funcţional 
– în vorbire, alimentaţie şi continenţa orală, cât şi 
estetic – în expresia facială şi armonia estetică fa-
cială. În acest sens, reconstrucţia lor reprezintă un 
aspect medical important pentru chirurgul plasti-

cian. Competenţa orală se bazează în primul rând 
pe o buză inferioară funcţională, având sensi bili-
tate, funcţie musculară şi o înălţime adecvată, ceea 
ce face ca reconstrucţia ei să fi e extrem de im por-
tantă.

Majoritatea defectelor de buză inferioară rezultă, 
în principal, în urma exciziilor formaţiunilor tumo-
rale şi mai puţin a altor cauze, cum ar fi  traumele, 
infecţiile sau malformaţiile congenitale. Carcinomul 
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spinocelular reprezintă 95% din tumorile buzelor, 
în timp ce carcinomul bazocelular, melanomul şi 
alte tumori de glande salivare sunt mai rare. Debutul 
neoplasmelor buzelor are loc, cel mai frecvent, la 
ni velul vermilionului. (1)

Buza inferioară cuprinde mucoasa intraorală pâ-
nă în şanţul gingival, vermilionul şi tegumentul şi 
ţesuturile moidelimitate de şanţurile melomentale 
şi şanţul mentonier. Defectele de buză implică pier-
deri de substanţă tegumentară, musculare – orbicu-
laris oris – şi de mucoasă, scopul funcţional al re-
con strucţiei fi ind obţinerea continuităţii celor trei 
stra turi, precum şi asigurarea sensibilităţii şi a mo-
tricităţii buzei. (2-4)

Din punct de vedere estetic este important să ob-
ţi nem alinierea corectă a joncţiunii cutaneomucoase 
şi disimularea cicatricilor în pliurile naturale ale 
buzei şi în limitele buzei laterale şi inferioare. De 
câte ori este posibil, rezecţia formaţiunilor tumorale 
trebuie să urmărească pliurile naturale tegumentare 
şi ale vermilionului. Traversarea joncţiunii cutaneo-
mucoase se face perpendicular. Alinierea exactă a 
joncţiunii cutaneomucoase a vermilionului este un 
element-cheie în orice procedură de buze, indiferent 
de complexitatea acesteia. Decalajul vermionului bu-
 zelor de 1 mm este vizibil la distanţa conversaţională.

În funcţie de profunzime, defectele pot fi  toată 
grosimea buzei (implicând toate cele trei straturi)
sau parţiale/superfi ciale (implicând unul sau două 
straturi). Exciziile tumorale conduc, în majoritatea 
cazurilor, la defecte pe toată grosimea buzei. În con-
tinuare, ne vom referi la defectele toată grosimea.

METODE RECONSTRUCTIVE LOCALE

Principalele metode reconstructive locale labiale 
în funcţie de dimensiunea defectului sunt sutura 
directă şi lambourile locale.

Sutura directă
Sutura directă permite afrontarea fără difi cultate 

a majorităţii defectelor de buză până în 30%. Indi-
caţiile acesteia se pot extinde şi peste 30% din buză, 
până la 50%, în cazul pacienţilor cu laxitate pro-
nunţată. (5) Orientarea suturii trebuie să fi e paralelă 
cu ridurile de expresie sau mascată în joncţiunile 
uni tăţii estetice şi să nu depăşească şanţul mentonier. 
În funcţie de variaţiile individuale, sutura directă 
poa te determina o mărire a înălţimii buzei ce trebuie 
evitată prin folosirea unor plastii locale. Astfel, de-
co larea marginilor defectului, excizia în „W“ sau în 
„V“ cu transformare în „T“ reprezintă metode ce 

pot îmbunătăţi rezultatul estetic al suturii directe.
(6,7)

  a

  b

  c
FIGURA 1. Carcinom de buză inferioară cu aspecte 
a) preoperator; b) intraoperator; c) postoperator, 
la 7 luni. S-a efectuat excizia formaţiunii în „V“ şi sutură 
directă în straturi.

Lambourile locale 
Reconstrucţia defectelor de peste 30-50% din 

buză poate fi  făcută cu ţesut de la buza opusă (lam-
boul Abbe, Estlander, Karapandzic), de la nivelul 
obrazului (lamboul nazogenian, Gilles, Bernard-
von Burow-Webster) sau regiunea periorală. (8)

Lamboul de avansare bilaterală este o metodă 
de închidere a defectelor dimensiuni până în 50% 
din buza inferioară. Excizia formaţiunii tumorale 
se realizează rectangular, se completează cu incizie 
toată grosimea în pliul mentonier, adăugând excizii 
tegumentare triunghiulare laterale ce permit avan-
sarea tegumentară spre defect, cu închiderea aces-
tuia şi încadrarea în limitele estetice ale buzei. (2,7)
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  a

  b

  c

  d

  e
FIGURA 2. Carcinom spinocelular de buză inferioară 
fără implicarea comisurilor: a) şi b) aspect preoperator; 
c) excizia formaţiunii tumorale în „barrel“, completată cu 
incizie transversală în şanţul mentonier şi excizii 
triunghiulare laterale, ce permite avansarea celor două 
lambouri laterale şi închiderea fără tensiuni a defectului; 
d) aspect imediat postoperator; e) aspect la 1 lună 
postoperator

Lamboul Abbe, prima dată descris de Sabattini 
în 1837, ulterior şi de Stein în 1848 şi Estlander în 
1872, a captat un real interes abia după raportarea 
metodei de către Abbe, în 1898, aceasta fi ind larg 
utilizată, motiv pentru care îi poartă numele. (10, 
11) Lamboul este un lambou de la buză la buză. 
Indi caţiile metodei cuprind defectele de fi ltrum, 
mai mari de jumătate din acesta, defecte de buză ce 
nu includ comisura, de dimensiuni până în 60% din 
lun gimea buzei. (12) Tehnic, lamboul se desenează 
pe buza opusă, cu lăţimea jumătate din lăţimea de-
fectului şi înălţimea egală cu a defectului. Pediculul 
vascular se bazează pe artera labială afl ată în gro-
simea orbicularului. Atunci când condiţa buzei opu-
se o permite, singurul criteriu în alegerea pozi ţiei 
pediculului medial sau lateral îl reprezintă o des-
chidere orală mai mare după poziţionarea lambo-
ului. Se efectuează o incizie transfi xiantă, tegument-
orbicular-mucoasă, cu prezervarea pedicului în gro-
  simea orbicularului şi a ţesutului subtegumentar, 
urmată de rotaţia 180˚şi sutura în planuri anatomice 
a lamboului şi zonei donoare, iar la 14-21 de zile se 
practică secţionarea pediculului. În perioada de se-
vraj a lamboului, pacientul se alimentează cu ali-
mente semisolide şi lichide pentru evitarea tensio-
nării pediculului. Complicaţia principală este ne-
 croza şi pierderea lamboului, fi e intraoperator prin 
secţionarea pediculului, fi e postoperator prin ten-
sio narea excesivă determinată de mişcările orale. 
Con diţia absolut necesară este cooperarea pacien-
tului. (4,9)

Lamboul Estlander descris de Jakob August 
Estlander în 1872 este tot un lambou de la buză la 
buză, asemănător lamboului Abbe. (13) Lamboul 
Estlander este prima opţiune în reconstrucţia comi-
surii. Indicaţia o reprezintă defectele de buză până 
în 60%, situate la nivelul comisurii. Tehnic, metoda 
este aceeaşi cu lamboul Abbe, cu doua diferenţe: a) 
pediculul este întotdeauna medial, devenind noua 
comisură; şi b) metoda are o singură etapă opera-
torie. Rezultatul postoperator include o asimetrie la 
nivelul gurii care poate fi  corectată ulterior, comi-
suroplastie. Atât lamboul Abbe, cât şi Estlander sunt 
lambouri denervate, a căror sensibilitate se reia pro-
gresiv. (Fig. 3) (9)

Lamboul Gilles sau „fan fl ap“(lamboul în evan-
tai) a fost descris iniţial de Gilles (1954) pentru 
defectele centrale de buză superioară şi inferioară. 
(14) Este un lambou toată grosimea, de rotaţie, ce 
foloseşte atât buza restantă, cât şi buza opusă, pedi-
culat pe artera labială a buzei opuse. Evaluarea di-
men siunilor defectului de buză va determina lăţi-
mea lamboului şi poziţia punctului de rotaţie (noua 
comisură orală) de la nivelul vermilionului buzei 
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opuse. Incizia transfi xiantă porneşte de la nivelul 
punctului de rotaţie, perpendiculara pe joncţiunea 
cutaneomucoasă, aproximativ 1,5 cm, după care 
schim bă direcţia în unghi de 60° până în şanţul na-
zo genian. Se practică şi o a doua incizie laterală din 
marginea defectului, corespunzătoare înălţimii aces-
tuia, care ajunge în şanţul nazogenian, unde se uneş-
te cu prima incizie. Lamboul astfel delimitat se aşa-
ză cu uşurinţă la nivelul defectului, sutura se face în 
cele 3 straturi anatomice. Indicaţiile metodei sunt 
defectele depână la 60% din buza inferioară şi chiar 
extinse, până la defecte mari, subtotale, în cazul în 
care lambourile se fac bilateral. Dezavantajele me-
to dei sunt relativa microstomie cu necesitatea co-
mi su ro plastiei secundare şi denervarea motorie şi 
senzitivă (2,4,15).

Lamboul Karapandzic, descris în 1974, repre-
zintă cea mai bună soluţie la ora actuală în recon-
strucţia defectelor de buză de până în 60-80%. Me-
toda este o avansare bilaterală a buzei restante spre 
defect, cu prezervarea inervaţiei motorii şi senzitive. 
Se practică incizii circumorale pornind din margi-
nea defectului paralel cu vermilionul şi cu comisura 
orală, menţinând aceeaşi lăţime a lamboului. Înălţi-
mea defectului reprezintă lăţimea lambourilor 
Karapandzic pe toată lungimea lor. Incizia se rotun-
jeşte la nivelul comisurii orale şi se continuă în şan-
ţul nazogenian. Următorul pas este identifi carea 
pediculilor vasculonervoşi la nivelul comisurilor şi 
protejarea lor. Fibrele musculare ale orbicularului 
sunt secţionate selectiv, astfel încât să se obţină mo-
bilizarea lambourilor; doar fi brele superfi ciale sunt 
secţionate. Incizia mucoasei la nivelul şanţului gin-
gival este limitată, fi ind necesară doar în zona veci-
nă defectului, de ambele părţi. Indicaţiile lamboului 
Karapandzic sunt toate defectele de până la 80% 
din buza inferioară care nu includ comisura. Pentru 
defectele centrale, avansarea este simetrică bilate-
ral, iar pentru cele laterale, avansarea este asime-
trică, astfel încât tracţiunea exercitată la nivelul 
comisurilor să fi e egal distribuită, obţinând simetria 
acestora. Cel mai important avantaj al acestui pro-
cedeu este menţinerea funcţiei orbicularului, pre-
cum şi sensibilitatea periorală. Dezavantajul meto-
dei este microstomia pe care o generează în cazurile 
defectelor mari. (Fig. 4) (6,9,16)

Procedeul Bernardvon Burow-Webster este o 
metodă de avansare orizontală a ţesuturilor de la 
nivelul obrajilor descrisă de Bernard (1852) şi von 
Burow (1853), şi ulterior modifi cată de Webster 
(1860) (17); se foloseşte de redundanţa ţesuturilor 
de la nivelul obrajilor pentru reconstrucţia defec-
telor mari de buză superioară sau inferioară. Princi-
piul metodei este de a exciza triunghiuri tegumetare 

  a

  b

  c

  d

  e
FIGURA 3. Carcinom spinocelular la nivelul buzei 
inferioare şi comisură dreaptă excizie şi reconstrucţie cu 
lambou Estlander: a) şi b) aspectul  preoperator al 
carcinomului spinocelular; c) excizia comisurii şi a 1/3 
dreapta buză inferioară; incizia a urmat linia fi gurată în 
imagine; d) aspect imediat postoperator; e) aspect 
postoperator, la 6 luni.
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periorale pentru avansarea lambourilor de obraz cu 
acoperirea defectului. Pentru defectele de buză in-
ferioară se excizează bilateral triunghiuri lateral de 
comisurile orale şi inferior în şanţul mentonier. Ex-
ci ziile sunt strict tegumentare şi subcutanate, evi-
tând orbicularul şi pachetele vasculo-nervoase labi-
ale, cu baza în prelungirea defectului. Vermilionul 
necesar este refăcut fi e prin lambouri de mucoasă, 
fi e printr-un lambou de limbă. Indicaţiile proce de-
ului sunt defectele subtotale şi totale de buză. Com-
plicaţiile procedeului sunt date de lipsa sensibilităţii 
şi a funcţiei de sfi ncter a buzei.(4,7,9)

Lamboul nazogenian este un lambou ce poate 
acoperi defectele mari ale buzei, chiar toată buza, 
dacă este folosit bilateral. În funcţie de localizarea 
defectului, poate fi  pediculat proximal sau distal, 

  a        b

  c        d

  e        f
FIGURA 4. Carcinom de buză inferioară şi reconstrucţie cu lambou Karapandzic a defectului 
de 2/3 din buză inferioară: a) şi b) aspectul preoperator; c) defectul de buză rezultat în urma 
exciziei; d) identifi carea pediculilor vasculonervoşi; e) şi f) aspect la 6 luni.

efectuat într-o singură etapă sau două. Lamboul pe-
diculat proximal este folosit pentru buza superioară 
în cazul defectelor situate central sau superior spre 
columelă, iar cele pediculate distal, pentru buza 
inferioară şi defectele laterale ale buzei superioare. 
Pentru buza inferioară pediculul se localizează de 
regulă laterosuperior de comisurile orale, astfel în-
cât buza nou formată să fi e suspendată şi să ofere 
con tinenţă orală, chiar dacă nu are musculatură. Pla-
nul de disecţie este supramuscular, cu evitarea le-
zării ramurilor nervoase prezente şi a vaselor sang-
vine. Este un lambou pe circulaţie întâmplătoare 
pro venită din ramuri ale arterei faciale, labiale sau 
arterei angulare. Lezarea acestora poate determina 
necroza lamboului. Zona donoare se închide primar.
(18,19)
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Gupta şi colaboratorii au comunicat, în 2013, o 
modifi care a metodei ce permite reconstrucţia de-
fec telor totale de buză inferioară. Lambourile naso-
la biale bilaterale, cu pedicul subcutan, sunt poziţio-
nate în oglindă, astfel încât partea tegumentară a 
unuia din lambouri reface defectul de mucoasă, iar 
al doilea lambou acoperă defectul cutanat. Inovaţia 
metodei constă în acoperirea defectului de ver mi-
lion, pentru care se ridică un lambou mucomuscular 
bipediculat de la nivelul buzei superioare ce oferă 
sensibilitate şi funcţie musculară buzei inferioare.
(20)

Lamboul de depressor anguli oris, descris de 
Tobin, are ca indicaţii reconstrucţia defectelor de 
pâ nă la 60% din buza inferioară şi chiar defectele 
to tale în varianta bilaterală. Este un lambou musculo-
cutaneo-mucos, inervat motor şi senzitiv, ce poate 
reproduce funcţia buzei inferioare. Dimensiunea 
lamboului este dată de dimensiunea depresorului 
un ghiului gurii, de aproximativ 4/2 cm, fi ind sufi ci-
entă pentru reconstrucţia a mai mult de 50% din 
buză. Lamboul este pediculat superior, pe artera la-
bială inferioară, la nivelul modiolusului. Inervaţia 

motorie este dată de ramul mandibular al facialului, 
iar cea senzitivă de ramul mental al trigemenului. 
După incizia tegumentară, identifi carea ramurilor 
nervoase şi mobilizarea lor, se face incizia toată gro-
simea, cu recoltarea mucoasei în exces pentru refa-
cerea vermilionului. Transpoziţia lamboului reori-
en tează depressor anguli oris restaurând atât di na -
mica buzei inferioare, cât şi sensibilitatea ei (8,21).

CONCLUZII

Evaluarea corectă a posibilităţilor şi indicaţiilor 
reconstructive prin metode locale necesită cunoaş-
terea aprofundată a anatomiei, înţelegerea funcţiei 
şi a esteticii buzelor. Prin tehnici adecvate şi utiliza-
rea ţesuturilor locale, poate fi  realizată o restaurare 
adecvată a formei şi funcţiei buzei inferioare. To-
tuşi, metodele reconstructive locale actuale permit 
realizarea obiectivelor estetice şi funcţionale în ca-
zul defectelor de dimensiuni de până la 60%, în 
timp ce pentru defectele mari, de peste 80%, aceste 
metode sunt defi citare. 
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