
РЕЗЮМЕ 

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

НА ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН КОСТОВ НЕДЕВ, Д.М.Н., 

представени за участие във връзка с обявения конкурс за заемане на АД „Професор“ /обява 

в Държавен вестник бр 72 18.09.2015 стр. 68/  в Област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление, професионално направление 7.1. 

Медицина, научна специалност „Оториноларингология” шифър 03.01.35 

I. Монографии: 

 

1. Монография /хабилитационен труд/ „Риносептопластика“ с автор Пламен 

Костов Недев, Университетско издателство на МУ-Варна ISBN 978-619-7137-

24-8 от 2015г. Рецензенти : Проф д-р Р. Бенчев д.м.н. и Доц.д-р Цв. Тончев д.м. 

В световен мащаб има издадени стотици ръководства третиращи проблема за 

хирургичното лечение на носните деформитети на различни езици, но липсват такива, 

разглеждащи подробно проблема на български език. Голямото разнообразие, използваните 

различни подходи и често противоречиви концепции, затруднява читателя и не позволява 

да се изгради собсвено мнение. Дори още се спори, как да се нарече операцията: 

ринопластика, или риносептопластика. Актуална е и дискусията дали да се използва 

външен или вътрешен достъп. Спорът как да се подходи – радикалта реконструкция или 

минимално инвазивна хирургия също не е решен. Остават открити и въпросите да се 

провежда ли резекция на носната гърбица, обема на латералните остеотомии, да се 

използвата ли импланти и т.н. Съществен недостатък в литературата е, че 

ринопластичните процедури се разглеждат отделени една от друга, а не в единен 

комплекс, т.е. описват се хирургия на носната база, на костно-хрущялния гръб, на върха на 

носа и т.н. Това разделение не е полезно, тъй като всички структури, изграждащи носа, 

представляват единен комплекс и отделянето им един от друг е погрешно. Интервенцията 

върху една отделна структура на носа, води до промяна на всички останали, което налага 

задължителната им корекция. 

Монографията е представена на 239 страници, като са цитирани 278 водещи 

специалисти в областта на носната хирургия, от които 64 на кирилица и 214 на латиница. 

Трудът е онагледен с 160 компютърни графики и рисунки, като е използвана програмата 

CorelDraw 12. Дигиталните снимки са 424, от които 397 са извършени интраоперативно. 

Всички графики, рисунки и снимки са дело на автора. 

Целтта на монографията е да се представи опита на автора за периода 1994-2015г., 

пречупен през призмата на световно признатите майстори. Въз основа на това да 

представи собствена концепция за функционалната и пластична хирургия на носа. 



Хабилитационният труд се състои от пет глави, като се разглеждат последователно 

клиничната анатомия, планирането, хиручните достъпи и техники. При описанието на 

анатомичната част са обобщени всички анатомични понятия и детайлните размери на 

анатомичните структури, свързани с хирургията на носа, някои от които не са разгледани в 

нашата литература. Необходимостта от унифициране на анатомичните термини е повече 

от наложителна. Във втора глава детайлно са представени антропометрични и 

предоперативни методи на изследване на пациентите, кандидати за риносептопластика. 

Предложени са собствени методи за измерване и планиране на хирургията на носния връх. 

Трета глава разглежда историческото развитие на хирургията на носните деформитети, 

като са представени и българските автори, третиращи този проблем.  

В глава четвърта се акцентира на класическия и съвременен ендоназален достъп и 

различните хирургични техники при него. Представени са нови и оригинални хирургични 

техники за корекция на носната преграда, съчетани с външни носни деформитети.   

Глава пета разглежда външния достъп при риносептопластика. Детайлно и последователно 

е описана хирургичната техника при кадаври и пациенти. Предложени са нови и 

оригинални хирургични техники за латерални остеотомии, сутурни техники за корекция на 

носния връх, носната база и т.н. 

Заключение: 

Оперативната интервенция риносептопластика има следните етапи: предоперативно 

и интраоперативно планиране и маркиране, обща и локална анестезия, достъп, дисекция на 

тъканите на външния и вътрешен нос /носната преграда/, септопластика, резекция на 

гърбицата на носа, медиални, коси и латерални остеотомии, моделиране на аларните и 

триангуларните хрущяли, моделиране на носния връх, фиксация и външна фиксационна 

превръзка, трансмукосептални сутури, фиксиране на септални шини, тампонада. 

Следвайки този алгоритъм, операцията изглежда логичски свързана,  последователна и по-

добре разбираема. 

Задочният спор, какъв специалист по-успешно може да извърши операцията – 

пластичен хирург или оториноларинголог, е несериозен и неоснователен, с уговорката, че 

ринопластика без септопластика е наполовина свършена работа. Базирайки се на факта, че 

носната преграда има динамична и статична функции, редуцирайки обема на външния нос, 

следва да се коригира и носната преграда и носната кухина. Септопластиката е 

задължителен неделим етап и комплекс от ринопластиката. Този извод ни дава основание 

да предложим оперативната интервенция да се нарича „риносептопластика“, а 

„ринопластика“ да се обозначава оперативна интервенция, целяща единствено козметичен 

ефект.  



Следващият нерешен проблем е да се уточни кой достъп е по-добър: вътрешен или 

външен.  Отговорът на този актуален и днес въпрос, според мен е еднозначен: за всеки 

конкретен случай, трябва да се подходи в зависимост от сложността на операцията и от 

целите, които следва да се постигнат. Това означава, че всеки оператор следва да познава и 

прилага както ендоназален, и външен достъп, а така също да владее и всички септо и 

ринохирургични техники. Стъпвайки на тази здрава основа, всеки хирург ще може както 

да импровизира и така също да постига индивидуалност при всеки отделен случай.  

Всяка оперативна интервенция е строго индивидуална и изисква от оператора да познава 

всеки етап от операцията, да спазва строгите правила за съблюдаване на функция и 

естетика и не на последно място да може да импровизира и прилага творчество.  

 

Рецензия 

на монографията „Риносептопластика“ с автор доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. 

от  Проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н. 

 

Ринопластиката е операция, която  стана особено актуална през последните 20 

години в България. Привидно, тя е процедура с утвърдени стандарти и сравнително малки 

модификации, главно от техническо естество. Въпреки това, като оториноларинголог, съм 

наблюдавал много пациенти, на които е необходимо да се направи вторична и дори 

третична ринопластика. В тези случаи, проблемите се дължат най-вече на неспазване на  

основни правила на операцията и неразбиране на принципите на  съчетание на 

функционалност и естетика в едно. 

В световен мащаб има издадени стотици ръководства по ринопластика на различни езици, 

но липсват такива, разглеждащи подробно проблема на български език. Може би, това е 

една от причините за грешките при извършване на тази операция у нас. Ето защо, 

монографията на Пламен Недев е особено актуална и се явява единственото до момента 

ръководство в страната, разглеждащо в дълбочина всички аспекти на    ринопластиката със 

собствени снимки и схеми.  

Пламен Недев се изяви през последните 15-20 години като един от най-добрите носни 

хирурзи в България. Познавам го от 1989 година от периода на основния курс по 

оториноларингология към МУ-София и придобиването му на специалност УНГ болести 

през 1990 г. Още от тогава той показа подчертан интерес към новостите в специалността и 

стремеж към усъвършенстване, който по-късно прерасна в специализация в клиниката на 

проф. Бетов в Берлин /1994 - 1995г/ и специализация в университетската клиника 

Inselspital  Швейцария при проф. Hausler /2000г/. След тези специализации започват да 



излизат и първите му публикации насочени към различни проблеми в ринологията, в това 

число и ринопластиката. Той е първият оториноларинголог в България, който  от 1997 г. 

започва да пропагандира отворения подход за ринопластика. През 2004 г. Пламен Недев 

защитава успешно кандидатска дисертация „Хирургично лечение на затрудненото носно 

дишане, дължащо се на девиирана носна преграда”. В следващите години продължава 

интересът му към ринопластиката в различни нейни аспекти, изразяващи се най-вече в 

дефиниране на индикациите за различните подходи, описание на различни сутурни 

техники за корекция на върха на носа и др. През 2013 г., заедно с изявени ринолози като В. 

Пирсиг, Я. Константинидис, П. Каверсачо, В.Шик, участва с операция на живо в курс по 

ринопластика и функционална ендоскопична хирургия на синусите в Пловдив. Като 

участник в този курс, аз бях впечатлен не само от хирургичните, но също така и от 

преподавателските умения на Пламен Недев. 

 Цялата тази дейност показва отлично познаване на ринопластиката във всичките и 

аспекти. Ето защо, за мен не е изненада появата на настоящия труд на Пламен Недев. 

Тази монография се отличава от издаваните у нас по проблема, с това, че в нея се набляга 

на обвързаността на анатомията и хирургичните техники за получаване на по-добри 

естетични резултати при запазване на функционалното състояние на носа. Разгледани са 

както класическите, така и най-съвременните оперативни методи с анализ на техните 

предимства и недостатъци. Всичко това е подкрепено със собствен материал и 

илюстрирано изключително добре със собствени снимки и схеми, които правят 

описанието на различните оперативни процедури  по-достъпни и лесно разбираеми и за 

по-младите хирурзи. По този начин, основните правила  и техните модификации в 

ринопластиката, се възприемат и запомнят по-лесно. Това прави   настоящата монография 

отлично учебно помагало за младите специалисти, започващи първите си стъпки в 

ринопластиката. Тя може да служи и за ръководство и за утвърдените специалисти 

ринолози, най-вече поради съвременния поглед към ринопластиката с най-новите й 

оперативни методики и подходи. 

В заключение, аз съм уверен, че всеки с интереси в областта на ринологията би имал полза 

и изпитал удоволствие от прочитането и изучаването на тази монография. Считам за 

уместно представеният ми за рецензия хабилитационен труд, да прерастне в дисертация. 

Гордея се, че мога да нарека Пламен Недев мой приятел и го поздравявам за отлично 

написания труд и смелостта да представи на нашата оториноларингологична общественост 

концепции, които до скоро бяха „табу“ в България. 

 

Проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н. -  председател на Българско Национално Сдружение по 

Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия 



Рецензия 

на монографията „Риносептопластика“ с автор доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. 

от доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. 

Това, което определя моментната стойност на всеки един научен труд е неговата 

актуалност към момента на неговото отпечатване. Във времето, в което живеем в много 

случаи е невъзможно да се проследи изключително големия поток от научна информация, 

тя да се систематизира, синтезира и представи по адекватен за възприемане начин. С тази 

сложна задача се е заел доц. Недев и то в област, която е „претоварена“ с научни 

публикации и практическа литература – ринопластиката. Тема, която исторически се явява 

една от първите описани хирургични техники в историята на медицината. Непреходният 

интерес към ринопластиката се определя както от напредъка на медицината като цяло, така 

и от повишаващия се стремеж на човек към физическа хармония и психологически баланс. 

От древността до днес е имало, има и ще има хирурзи, които на базата на своя опит 

претендират за компетентност в областите, в които работят. Доколко това е така – 

единствено времето може да отсъди. Ринопластиката третира един многостранен проблем, 

в който са вплетени физиологични, функционални, естетични, социално-битови, 

естетични, етнически, религиозни и много други фактори. Със своята централна позиция 

на лицето, носната пирамида заедно с устните и клепачите поставя на много високо ниво 

изискванията към хирурзите, които извършват интервенции върху нея. Добър резултат се 

постига единствено при спазване на множеството изисквания към опериращия. 

До тук изброявах проблемите. Сега следва въпросът: справил ли се е доц. Недев с тези 

изисквания? И отговорът: справил се е блестящо. Както казах по-горе, на фона на 

изключително голямото разнообразие от чуждоезична литература до момента българските 

автори бяха длъжници на аудиторията. Това, подкрепено със собствени клинични случаи, 

авторски схеми и рисунки, прави настоящата монография уникална и без аналог в 

българскта научна медицинска литература по проблема. Добавям и факта, че доц. Недев 

още преди 15-20 години се „опълчи“ срещу закостенелия подход за достъпите при 

ринопластика. И това, в резултат не на собствено умозрително решение, а базирано на 

задълбочен анализ на съвременните тенденции в област, в която работят много хирурзи от 

различни специалности по света. 

В заключение ще добавя, че при детайлното разглеждане на монографията могат да бъдат 

откроени множество приноси на автора. Ще отбележа единствено тези, чиято стойност е 

безспорна. За първи път в България авторът прилага външния достъп при 

риносептопластика, екстаракорпоралната септопластика и сутурните техники за корекция 

на върха на носа. Като оригинални приноси с изключителна практическа стойност следва 

да бъдат откроени 3D класификацията на деформитетите на носната преграда и 

собствените оперативи техники за тяхната корекция. Създадения собствен алгоритъм за 



риносептопластика придава на този труд актуалност и съвременно звучене. Натрупаният 

материал и богат клиничен опит на  автора, позволяват темата да бъде солидна основа за 

разработка на дисертационен труд. 

 

Доц. д-р Цветан Тончев д.м. – Декан на ФДМ-Варна; Член на УС на СОЛЧХ в България; 

Fellow IAOMS; Overseas Member of BAHNO 

 

 

2. Монография : „Клинична аудиология“ 

Автори: П. Недев, М. Милков 

Рецензенти:  Проф д-р Р. Бенчев д.м.н. 

Доц. д-р Д. Вичева д.м. 

Издателство МУ „Проф д-р П. Стоянов“ – Варна и „Стено“ – Варна; ISBN 978-954-

449-831-3; ISBN 978-619-7137-64-4 

 

 Монографията „Клинична аудиология“ е написана на 134 страници и съдържа 93 

фигури и схеми. Литературната справка включва водещи български (10) и 34 водещи 

западни автори. Разделена е на следните части: Анатомия на ухото; Заболявания на ухото; 

Акустични основи на аудиологията; Изследване с камертон и изследване в свободно поле; 

Тонално прагова аудиометрия; Недочуване и заглушаване; Тестове за изравняване силата 

на звука; Заглушаване (маскировка), слухова умора, шумове в ушите; Говорна 

аудиометрия; Тъпанчева мембрана – Измерване на импеданса; Отоакустични емисии; 

Акустично евокирани потенциали (ЕRA); Детска аудиометрия; Слухови апарати; 

Библиография.  

Разгледани са най-важните анатомични структури на слуховия анализатор. 

Представени са най-честите заболявания на ухото, водещи до намалие на слуха от 

звукопроводен, смесен и приемен тип. Описват се акустичните основи на аудиологията, 

характеристиките на звука, слуховото поле, апаратурата необходима за изследване на 

слуха, различните тестове на камертонни проби, тонална прагова и надпрагова 

аудиометрия и оценка на резултатите. Внимание е обърното на пробите за агравация и 

говорната аудиометрия. Акцент се поставя на отоакустичните емисии, акустичните 

евокирани потенциали и особеностите на изследване на новородени и детската 

аудиометрия. Детайлно са описани принципите за работа със слухови апарати, показания и 



техники за настройка и избор на най-подходящото устройство. Помагалото ще бъде 

полезно на аудиолози, студенти по медицина и лекари специалисти ангажиране с 

проблемите на намалие на схуха при деца и възрастни. 

 

Рецензия 

от доц. д-р Диляна Вичева относно монографията „Клинична аудиология“ с автори 

П. Недев и М. Милков 

 

В настоящата монография двамата автори са отделили заслужено внимание на 

проблемите за изследване на слуха. Проблемите при изследване на слуха както в ранна 

детска възраст, така и при възрастни, не са малко,въпреки навлизане на съвременна 

апаратура в нашата ежедневна практика. В настоящата монография е разгледана накратко 

анатомията на слуховия анализатор и физиологията му. Представените глави в книгата 

сасвързани последователно много добре и улесняват аудиторията, за която е 

предназначена. Задълбочено са обяснени и онагледени първите стъпки при изследване на 

пациента. Авторите черпят познания от техния богат опит и от различните клинични 

случаи, които са лекували. Прави впечатление добре онагледеният текстови материал, с 

графики и аудиограми и снимки на съвременна апаратура. Считам, че книгата е написана 

професионално, езикът е точен и спазва всички правила на научната стилистика. Също 

така обаче авторите са успели много ясно да изложат методите на изследване в 

аудиологията. Прави впечатление отделяне на отделеното внимание на скрининга при 

новородени. Обърнато е внимание и на съвременните концепции за слухопротезиране. 

Надявам се, че монографията ще бъде полезна за колегите студенти по медицина и 

дентална медицина, както и за специализанти и специалисти по оториноларингология. 

Желая на авторите много здраве и успех в професията на лекар уши, нос и гърло и в 

тяхната научна и преподавателска дейност. 

Доц.д-р Диляна Вичева д.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

от проф. Румен Бенчев, д.м.н. относно монографията „Клинична аудиология“ с 

автори Доц.д-р П. Недев д.м.н. и Доц.д-р М. Милков д.м. 

 

 

Темата за методите на изследване на слуха и диагностиката на видовете слухова 

загуба е особено актуална. Необходимостта от подобно ръководство отдавна бе назряла, 

тъй като последните монографии в тази област са от преди повече от двадесет години. 

Бързото развитие на науката и техниката и внедряването на новости, понякога затруднява 

специалистите в проследяването на нововъведенията в много области на медицината и 

особено в областта на аудиологията. В тази връзка настоящият труд е навременен и 

обобщава досегашните постижения в тази трудна област и обръща внимание на модерните 

методи на изслед ване и диагностика. Особено актуално е представянето на методи за 

диагностика в ранната детска възраст и новородени, което ще има като резултат ранната 

диагностика и повишени възможности за лечение и рехабилитация на детска глухота. 

Детайлно са разгледани съвременните научни постижения в областта на аудиология. 

Монографията е представена в приятен за четене стил и е онагледена с множество фигури 

и схеми, което прави текста разбираем и лесен за възприемане. Литературната справка 

вкючва съвременни автори, които са капацитети в областта на аудиологията и спомагат 

за успеха на труда. Монографията ще бъде полезно настолно помагало, както на студенти 

по медицина, а така също и общопрактикуващи лекари, аудиолози, отоневролози и 

специалисти по оториноларингология. 

 

20.09.2015 г.         Проф. д-р Р. Бенчев д.м.н. 

Председател на Българското национално сдружение по 

оториноларингология, хирургия на глава и шия 

 

 

3. Монография : Атлас хирургия на ухото 

Автори: Ив. Ценев, Пл. Недев, М. Милков 

Рецензент: Доц.д-р Иван Чалъков д.м. 

Издателство Пернсофт, София-Москва; ISBN: 954-642-230-4 от 2005г. 

 

Монографията съдържа 370 страници разделени на следните глави : Анатомия, 

Анестезия, Резекция на ушната мида, Операции на средното ухо, Хирургия на лицевия 

нерв, Кохлеарна имплантация.  Дело на П. Недев са всички компютърни графики на 1000 

на брой. Детайлно е разгледана анатомия на външното, средното и вътрешното ухо. 



Представени са с голяма прицизност всички оперативни интервенции стъпка по стъпка, 

отразяващи всички етапи на оперативното лечение на заболяванията на ухото и 

вътречерепните усложнения. Така детайлно нарисуаните етапи на операциите, ще бъдат 

настолно помагало на лекари оториноларинголози и отохирурзи. Атласът няма аналог до 

този момент в България. Монографията е предназначена за специалисти по 

оториноларингология, но може да бъде полезна и начинаещи лекари в специалността, 

както и на студенти по медицина. 

 

4. Монография : Оториноларингология 

Автор: Пламен Костов Недев 

Рецензенти: Проф. д-р Огнян Симеонов Деспотов д.м.н. МУ и УМБАЛ ”Царица 

Йоанна”- София 

Доц. д-р Соня Колева Тончева д.м., МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

 

Изд. „Геа Принт“ – Варна, ISBN 978-954-9430-31-8; 2008г. 

Монографията е написана на 144 стариници, разделени в следните глави : 

Заболявания на ушите; Заболявания на носа и околоносните кухини; Заболявания на 

фаринкса; Заболявания на ларинкса. Разгледани са и спешните състояния в специалността.  

При написване на ръководството са използвани литературни източници от водещи наши 

специалисти –  Владимир Павлов и Атанас Гюлев – „Учебник ушни, носни и гърлени 

болести” от 1971г. Основното ръководство, при списването на пособието е „Ушни, носни, 

гърлени болести” от 1998г. с авторски колектив: Д. Димов, Г. Георгиев, Ив. Ценев, К. 

Кунев, Т. Карчев, Ив. Тодоров, Д. Досков, М. Фичева, Д. Попова, Й. Спиридонова, Ц. 

Цолов, както и „Заболявания на ушите, носа и гърлото” от О. Деспотов и Т. Широв от 

2002г. Това са и най-важните учебници, по които се подготвят студенти по медицина и 

стоматология, а така също и лекари-специалисти. Полезни източници на информация са и 

дисертационните разработки на В. Павлов и Р. Бенчев. Необходимостта от издаването на 

учебник по оториноларингология за медицински сестри и акушерки е назряла отдавна. 

Последното ръководство в нашата литература, третиращо проблема е на повече от 35 

години и отдавна е изчерпано от библиотеки и книжарници. 

На достъпен език са представени най-важните нозологични единици, необходими за 

подготовката на обучаващите се. Целта е да се разгледат най-важните и често срещани 

заболявания в специалността. Всички те са представени в определен алгоритъм – 

определение, етиология, патогенеза и патоанатомия, клинична картина с общи и местни 



симптоми, диагноза и диференциална диагноза, усложнения, лечение и прогноза. Това 

значително ще подпомогне подготовката на студенти по специалността медицински сестри 

и акушерки. Качественото обучение на медицински сестри и акушерки е важна и 

неразривна част от добрата медицинска практика. Липсата до този момент от пособие, 

предназначено за тази цел, бе в ущърб на нашата специалност. 

 

Рецензия 

от проф. д-р. Огнян Симеонов Деспотов д.м.н. МУ-София, УМБАЛ ”Царица Иоанна”. 

Относно “Оториноларингология (учебно пособие)” автор д-р Пламен Костов Недев 

д.м. 

 Качественото обучение на медицински сестри и акушерки е важна и неразривна 

част от добрата медицинска практика. Липсата до този момент от пособие, предназначено 

за тази цел, бе в ущърб на нашата специалност. 

При написване на ръководството са използвани литературни източници от водещи наши 

специалисти, което само по себе си гарантира успех на автора. 

Заболяванията са разпределени в четири глави – на ушите, носа и околоносните кухини, 

фаринкса и ларинкса. Те са систематизирани по определен ред – за всяка нозологична 

единица е формулирано определение, включващо основните характеристики на 

заболяването; етиология – с акцент към най-честите причинители; предразполагащи 

фактори – особено важно за дефинирането на рисковите групи. Оригинално е разгледана 

също така и клиничната картина – симптомите са разграничени на общи и местни, което в 

голяма степен улеснява разбирането на клиничната картина. Оптимално са избегнати 

всички ненужни подробности и текстът е поднесен  в четивен стил. Представените 

примерни тестове ще позволят по-успешната самостоятелна подготовка. Този подход 

значително улеснява възприемането специфичната материя. Смятам, че ръководството ще 

бъде прието по достоен начин и ще се утвърди като основно помагало, както от 

обучаващите се медицински сестри и акушерки, така също и от общопрактикуващите 

лекари. 

Януари 2008г.     Проф. д-р. О. Деспотов д.м.н. 

София   

 

 

 



5. Монография : „Септопластика“ 

Автор: Пламен Костов Недев  

Рецензент: Проф. д-р Веселин Ив. Павлов д.м.н.  

Издателство „Геа Принт“ ISBN 978-954-9430-6; 2008г. 

Трудът е представен на 134 страници, като са цитирани 115 автора, от 30 на 

кирилица. Съдържа 5 глави: Анатомия на носната преграда; Кратки физиологични и 

патофизиологични данни; Влияние на носната преграда върху съседни органи; Честота на 

изкривяванията на носната преграда; Хирургия на носната преграда. 

Монографията „септопластика” представлява опит да се обобщят достиженията на 

медицинската практика и наука за последните двадесет години, свързани с опертивните 

интервенции на септума. Разглеждат се въпроси свързани с ембриология, анатомия и 

физиология на носната преграда. Представят се термините, анатомичните и клинични 

понятия. Дискутират се обективните методи за изследване на носното дишане и влиянието 

на девиираната носна преграда върху съседни органи и системи. Изследвани са 

етиологичните фактори и основните характеристики на изкривяванията. Предлага се и  

собствена класификация на деформитетие. Обсъждат се целите и индикациите за 

хирургичната намеса. В монографията се прави се преглед на най-известните и важни 

световни достижения в хирургичните концепции и техники. В същото време е обобщен и 

опита на водещи наши специалисти в тази област. На тази база, както и на нашия двадесет 

годишен опит в хирургията на носната преграда, се представят и собствени хирургични 

техники. 

Достига се до извод, че схематичната и твърда позиция за предимствата на даден 

вид хирургична техника пред друга, или нейното подценяване и отричане,  трябва да 

отстъпи място на една динамична и маневрена концепция,  според която спрямо всеки вид 

деформитет трябва да се подходи индивидуално. В арсенала на всеки хирург трябва да 

бъдат включени разнообразни и дори понякога противоречиви хирургични концепции и 

техники, за да се постигнат по добри следоперативни резултати. 

 

II. Национални консесуси отпечатани в сборници: 

 

1. Национален консесус за диагностика и медикаментозно лечение на острия 

бактериален синуит. 2007, Изд. Българско дружество по оториноларингология 

и Българско ринологично сдружение. 

Необходимостта от подобен консесус бе продиктувана от факта, че много лекари от 

разнообразни специалности диагностицират и лекуват патологични процеси в областта 



на носа и околоносните кухини. Това доведе до емперично и хаотично лечение и  често 

срещани незадоволителни резултати, както и нарастване на усложненията в областта на 

орбитите и ендокраниума. В съавторство с най-изявените български специалисти се 

поставят основите на модерното лечение на възпалителните заболявания на 

околоносните кухини. Приети са стандарти за поставяне на диагностиката и 

поведението при острия бактериален синуит. Авторът участва в глава IV – 

епидемиология и предразполагащи фактори.  

 

2. Ринологични аспекти за диагностика и лечение на алергичния ринит. 2009; 

Българско ринологично сдружение. 

В последните десет години Световната статистика отчина бавно, но нпрекъснато 

нарастване на алергичните заболявания, в това число и алергичния ринит. В нашата 

страна с проблема са ангажирани лекари от различни специалности – алерголози, 

пулмолози, дерматолози, оториноларинголози и т.н. Ринологичните аспекти често се 

игнорират или се диагностицират и лекуват неадекватно. В рамките на две години 

водещи специалисти по специалността оториноларингология обсъждат проблема и на 

базата на най-водещите ринолози се приеха правила за разпознаване на симптомите, 

диагностиката и лечението на алергичиня ринит. Освен консервативното лечение тема 

на консесуса и оперативното лечение на симптомите на алергичиня ринит. Авторът 

участва в обсъждането и разработката на глава „Механизъм на алергичния ринит“. 

 

3. Съвременни концепции за консервативното лечение на хроничния 

риносинуит. 2012; Българско ринологично сдружение. 

Водещи специалисти по ринология разглеждат определение, етиология и патогенеза и 

класификация на хроничния риносинуит. Изтъкват се промените в етиологичните 

причинители на заболяването. Представена е епидемиологията и предразполагащите 

фактори. Особено внимание се обръща на предразполагащите фактори и профилактиката 

на заболяването. Разглежда връзката между хроничния риносиуит и носната полипоза с 

патологията на долни дихателни пътища. Специално внимание се обръща на алергичния и 

гъбичков риносиуит. Обсъждат се критериите за диагностика и поведение. Разглеждат се 

различните видове компликации и тяхното лечение. Особено внимание е отделено на 

риносинуитите в детската възраст. Представени са основните насоки при лечението на 

хроничния риносинуит. 

 

 



III. Дисертации: 

 

1. „Хирургично лечение на затрудненото носно дишане, дължащто се на 

девиирана носна преграда”.  Диплома за научна и  образователна  степен 

„доктор” № 28791 от 09.01.2004 г. шифър 03.01.35 

Научни ръководители : Проф. д-р. Иван Т.Ценев и Проф. д-р. Кристиан Бетов 

Официални рецензенти :  Проф. д-р Торор Карчев Кондузов д.м.н. 

Ст. н.с. Огнян Симеонев Кондузов д.м.н. 

 

Дисертационният труд е написан на  166  стандартни машинописни страници и 

съдържа 6 снимки, 8 графики и 81 фигури. Библиографската справка включва 321 

литературни източника, от които 59 на кирилица и 262 на латиница.  

Целтта на проучването е да се проучат вариантите в изкривяванията на носната преграда, 

като се предложат най- подходящата оперативна корекция според типа на деформитета за 

възстановяване на риногенните функции. Задачите са:  

1. Да проучим съвременното състояние на проблема „затруднено носно дишане“ дължащо 

се на девиирана носна преграда. 

2. Да извършим анатомично проучване на носната преграда и изясним взаимоотношенията 

между изграждащите я структури. 

3. Да проучим типа, честотата и симптоматиката на изкривената носна преграда по 

материал на клиниката 

4. Да представим собствена квалификация 

5. Да приложим някои съвременни диагностични методи за изследване на носната 

проходимост пре и постоперативно 

6. Да проучим влиянието на девиациите на носната преграда върху МЦТ 

7. Да отчетем ефективността на приложеното от нас оперативно лечение съобразно типа на 

деформитета според нашата класификация. 

Изследвани са 26 кадаври в дисекционните зали. Изследвани са и оперирани 307 случая от 

които 202 (65,79%) мъже и 105 (34,21%) жени. Най-младият пациент бе на 7г., а най-

възрастният на 65г. Направени са следните изводи: 



1. Затрудненото носно дишане  дължащо се на девиирана носна преграда е субективен 

симптом и представлява труден за решаване проблем свързан с липсата на единни и 

сигурни критерии за неговата оценка.Липсва универсална хирургична техника, която да 

доведе до трайна корекция на деформитета и възстанови нарушените риногенни 

функции.  

2. Проведените от нас хистологични проучвания показаха,че хрущялнната основа е 

изолирана от костната чрез фиброзна пластинка. Тя се оформя от снопове 

влакна,идващи от перихондриума заобикалящ по долния ръб на хрущяла на отсрещната 

му страна и от вътрешните части на периостта.Тези две групи влакна се преплитат 

образувайки съединително-тъканна пластинка. 

3. Представената от нас класификация за първи път представя изкривяванията на носната 

преграда в пространствено (триизмерно) отношение. Тя е съобразена с разположението 

на септума в носната кухина,което позволява деформациите да се разглеждат не като 

част от пространството,а като единен комплекс отразяващ действителното им 

пространствено положение.Смятаме,че е проста и удобна за ежедневната практика, 

изчерпателна и отразява в пълен обем видовете изкривявания. Освен,че е съобразена с 

конкретните особености на септалните девиации,тя е подчинена и на оперативната 

вмешателства.Това позволява да се състави предварителен план за вида и обема на 

хирургичната интервенция.  

4. Ние установихме и класирахме според нашата класификация следните изменения: 

 Според изграждащите септума структури най-чести са чисти хрущялни деформитети - 

55,03%, следвани от костно-хрущялни 42,84% и най рядко чисто костни (шипове)-  

2,13%. 

 Според вида си най-чести са смесесни 42,33%,простите-39,68%, и най редки сложните 

изкривявания  - 15,87% 

 Според локализацията комбинирани-45,96%, клапни 29,18%, постклапни 14,59%и 

каудални 10,27%. 

 Според степентта на деформитета- I степен -65,4% и II степен -  34,6%  

 Според положението спрямо срединната линия -  медиални-58,37%,а латерални 41,63%. 

5. Причината за затруднено носно дишане в 48,8% е деформация на носната 

преграда.Мъжете са засегнати 3-4 пъти по често от жените. Честотата на 

диагностицираните  деформации се увеличава от ранна детска възраст и достига своя 

максимум в активна творческа възраст. 



6. Клиничната картина зависи от вида, степента и локализацията на септалното 

изкривяване,големината на носната кухина,хипертрофия на долна носна конха,клапната 

отвореност.От съществено значение е и давността на девиацията, възрастта, социалното 

и интелектуално положение на пациентите.Най отчетливи оплаквания са свързани с 

деформации в кранио-каудалната повърхност от II степен ангажиращи носната 

клапа.Ние разграничихме две групи симптоми: 

 Преки (директни) - свързани с влиянието на девиираната носна преграда върху 

риногенните функции- затрудненото носно дишане,главоболие,кръвотечение,назална 

сухост,нарушено обоняние. 

 Косвени (индиректни) симптоми свързани с влиянието на нарушените риногенни 

функции върху съседни органи и системи- симптоми от страна на околоносните 

кухини,Евстахиевата тръба фаринкс,ларинкс и долни дихателни пътища,слип апнеа 

синдром (SAS). 

7. Предложеният от нас риноспирометричен метод за изследване доказа преоперативно 

нарушено носно дишане в в 73,5% от пациентите с изкривена носна преграда и 

следоперативно подобрение при 73,6%.Тези данни са сходни с данните от данните 

получени при предна риноманометрия,което ни дава основание да препоръчаме метода 

в клиничната практика. 

8. Девиираната носна преграда влошава мукоцилиарния клирънс  в около 60% от случаите 

и хирургичната корекция на носната преграда води в 76% до неговото възстановяване. 

9. Въз основа на нашите резултати и хирургичен опит предлагаме : 

 при простите медиални септални изкривявания да се прилагат -нашата модификация с 

унилатерални методи на мобилизация и моделиране с клиновидни ексцизии в 

зависимите места или класическите унилатерални техники от конкавната страна- 

шахматни“checkerboard” или лентовидни прерязвания през цялата дебелина. 

 при простите латерални деформитети - техниката на Murakami от конвексната страна 

 при сложните и смесени нашата хирургична техника с билатерална мобилизация и 

двустранни клиновидни и допълнителни инцизии в зависимите места. 

 

Основните приноси са : 

1. Представена е за първи път принципно нова класификация на деформитетите на 

носната преграда в три измерно отношение. 

2. Описани са за първи път у нас анатомичните образувания intumescentiae septi nasi. 



3. Описани се хистологичните взаимоотношения на прехода хрущял – кост в областта на 

носната преграда. 

4. Въведен е за първи път компютърно-томографски  метод за тридеменционална 

проекция на носната преграда 

5. Въведена е за първи път у нас хирургична техника с външен достъп при 

риносептопластика. 

6. Създадена е принципно нова хирургична концепция, според която в зависимост от 

конкретния деформитет се прилагат съответните и най-адекватни хирургични техники.  

7. Създадена е концепция за главна зависима повърхност и зависими места на 

деформитетите на носната преграда. 

8. Представена е нова хирургична техника с клиновидни ексцизии, инцизии и 

спомагателни инцизии. 

9. Представена е нова техника на фиксиране на септалния хрущял с П образни сутури.   

 

2. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките” на тема: 

“Външен и вътрешен достъп достъп при риносептопластика. Класически и 

съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети“ Варна, 

2015г. 

Официални рецензенти: 

Проф. д-р Диана Петрова Попова д.м.н. 

Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев д.м.н. 

Проф. д-р Веселин Иванов Павлов д.м.н. 

Проф. д-р Павел Дончев Димов д.м.н. 

Доц.д-р Николай Петров Петков д.м. 

Доц. д-р Цветан Любенов Тончев д.м. 

Доц. д-р. Димитър Димов Марев д.м. 

 



Дисертационният труд съдържа 363 страници, цитирани са 232 литературни 

източника, от които 25 на кирилица и 207 на латиница. Представени са 475 дигитални 

снимки и схеми чрез компютърна графика с помощта на CorelDraw 12 и 15 таблици. 

Научната цел на дисертационния труд е да се проучат, анализират, приложат и 

оценят класическите и съвременните хирургични техники за риносептопластика, като въз 

основа на нашия опит да се предложат иновативни хирургични техники и алгоритъм за 

тяхното прилагане. 

Задачи: 

1. Въз основа на достъпната ни литература да се направи анализ и оценка на 

класическите и съвременните хирургични техники при риносептопластика; 

2. Да извършим анатомични проучвания върху кадаври с цел прецизиране на 

начина на прилагане различните видове хирургични техники и подходи; 

3. Да приложим съвременни методи на диагностика и прогноза за 

следоперативните резултати и документация; 

4. Да въведем и приложим външен достъп за риносептопластика; 

5. Да сравним предимствата и недостатъците ендоназалния и отворения 

достъп. 

6. Да въведем и приложим съвременни хирургични техники:  

 spreader graft; 

 аурикуларен хрущял; 

 ребрен хрущял; 

 автотрансплантация на т.нар. „турска възглавничка“; 

 batten graft; 

 shield – щит graft; 

 резекция на аларните хрущяли; 

 ексракорпорална септопластика; 

 хирургия на базата на носа; 

 камуфлажни техники; 



 импланти; 

 перкутанни латерални остеотомии; 

7. Да приложим и въведем наши хирургични теники за корекция на носния 

връх; 

8. Да въведем и приложим на практика метод и критерии за оценка на 

резултатите от оперативната интервенция риносептопластика; 

9.  Въз основа на направените наблюдения и анализ на получените резултати, 

да предложим наши подходи при риносептопластика и да представим 

алгоритъм за тяхното прилагане. 

 

Изследвани са анатомично и хистологично 6 кадаври. Клиничните проучвания са за 

периода 1994 – 2015 обхващат общо 529 пациенти, но с пълна документация са 352 

оперирани. От тях жени – 240 /68,1%/ и мъже – 112 /31,9%/. Извършени са всички методи 

на изследване и предоперативно планиране и фотодокументация. Приложени са  

риносептопластика с външен достъп се извърши при 214 пациенти /60,8%/ , 

риносептопластика с ендоназален достъп се извърши при 136 пациенти /38,6%/ и 

риносептопластика с комбиниран достъп се извърши при 2 пациенти /0,6%/. Първична 

риносептопластика е извършена при 298 /84,6%/ от случаите, а вторична при 54 /15,4%/. 

Алоритъм за хирургично лечение на носните деформитети: 

При хирургия на т.нар. „лесни“ носни деформитети – тези, при които отсъства 

значителна патология на външния нос (симетричен нос, пропорции с малки разминавания 

от общоприетие, незначителни девиации на носната праграда) се предприема основна 

риносептопластика включваща следните етапи и хирургични техники: 

Ендоназален достъп: 

1. Хемитрансфиксационен достъп до носната преграда. 

2. Двустранна субмукоперихондриална и сувмукопериостална дисекция на носната 

праграда; 

3. Базална катрилагинектомия; 

4. Щадящи моделиращи процедури върху носната преграда (при необходимост) 

5. Резекция на каудалния край на носната преграда; 



6. Двустранна интеркартилагинерна инцизия и съединяването и с 

хемитрансфиксационната инцизия; 

7. Отпрепариране на носния костно-хрущялен гръб; 

8. Маргинални каудални инцизии на аларните хрущяли (за освобождаващ достъп или 

интракартилагинерни инцизии при неосвобождаващ достъп); 

9. Дисекция на аларните хрущяли и подготовка за тяхното моделиране; 

10. Резекция на костно-хрущялната гърбица със скалпел и право длето; 

11. Медиални остеотомии; 

12. Латерални остеотомии; 

13. Мануална репозиция за стесняване на костния гръб; 

14. Цефалична резекция на аларните хрущяли и при необходимост сутурни техники; 

15. Трансмукосептални сутури; 

16. Възстановяване на инцизиите с резорбируеми сутури; 

17. Пришиване на носни пластини на носната преграда; 

18. Рехава предна носна тампонада, която се сваля на следващия ден; 

19. Външна фиксационна превръзка, която се сваля между 5 – 7 дни 

При прилагане на външен достъп втези случаи, процедурите се отличават само в достъпа. 

При хирургия на т.нар. „труден нос“ (изразена асиметрия, пропорции с големи 

разминавания от нормалните, тежки девиации на носната преграда, травматични носове, 

реоперации, голям нос, изкривен нос и т.н.) се предприема пълна или усложнена 

риносептопластика: 

Външен достъп: 

1. Ицизия на Goodman или Gunter; 

2. Дисекция на аларните хрущяли; 

3. Дисекция на костно-хрущялния гръб на носа; 

4. Достъп до носната преграда; 

5. Екстракорпорална или екстремна септопластика; 



6. Резекция и моделиране на аларните хрущяли; 

7. Резекция и моделиране на триангуларните хрущяли; 

8. Резекция и остеотомия на костно хрущялната гърбица; 

9. Медиални, коси или трансверзални остеотомии; 

10. Пълни латерални остеотомии; 

Изводи 

 

1. Въз основа на литерурния обзор се достигна до заключението, че 

риносептопластиката е оперативна интервенция с висока трудност и степен на риск, 

поради редица фактори: едновременно оперативно вмешателство върху различни 

по структура тъкани, трудната прогноза на следоперативния резултат и високите 

очаквания на пациента. 

2. Ограничената придвидимост на резултатите е главно поради динамиката на 

оздравителните процеси. Това се дължи на факта, че са комбинирани много и 

различни тъкани: кост, хрущяли, лигавица, кожа, мастна тъкан, фасции и мускули, 

нерви, кръвоносни съдове, перихондриум и периостиум. 

3. Съвременните тенденции са в посока на комбинация между класическите 

редуциращи риносептопластични процедури и съвременни уголемяващи 

хирургични техники с използването на присадки. 

4. Проучванията върху кадаври и прилагането на различни хирургични техники са 

важни за придобиване на увереност на оператора и изясняване характерните 

особености на различните анатомични структури, формиращи външния и вътрешен 

нос. 

5. Липсва утвърден метод за обективна прогноза на следоперативните резултати.  

6. Въведеният от нас външен достъп при риносептопластика, макар и по-труден от 

ендоназалния, е предпочитана хирургична техника, когато става въпрос за корекция 

на по-значими деформитети. 

7. Предложеният от нас аспиратор-дисектор се отличава с атравматичност и осигурява 

безопасна дисекция и елевация на мукоперихонриалните и мукопериостални 

обвивки. 

8. Резултатите от направения сравнителен анализ показват, че предимствата на 

външния достъп се заключават в следното: осигурява се по-добра видимост на 

оперативното поле, позволява да се приложат всички известни ринопластични 



процедури и техники, позволява едновременното прилагане на редуциращи и 

уголемяващи процедури, осигурява оптимална сигурност на сутури и фиксация.  

9. Недостатъците на външния достъп се свеждат до трудоемкостта на операцията, по-

значителна травма, по-дълъг следоперативен период в сравнение с ендоназалния 

подход. 

10. Ендоназалният и отворен достъпи не следва да бъдат противопоставяни един на 

друг, а по-скоро да се прецени за всеки конкретния случай кой достъп да бъде 

приложен. Това зависи от обективните показания, от оценката на риска и от опита 

на хирурга, а дори и от желанието на пациента. 

11. Показанията за прилагане на външен достъп са: „трудни носове“, включващи 

„преекспониран нос“, „травматичен нос“ (широк и сплескан нос, костно-хрущялно 

крив нос), „нос след риносептопластика“ и „вродени носни деформитети“. 

12.  Показанията за прилагане на вътрешен достъп са т.нар.“лесни носове“, включващи 

леко изразена гърбица и други умерени деформитети, предполагащи 

консервативизъм на оперативните техники. 

13.  Използването на различни видове графтове позволява на хирурга по-богат арсенал 

от уголемяващи техники, в комбинация с редуциращите процедури. Съвременното 

развитие на риносептопластиката показва ясна тенденция на увеличаване на дела на 

използването на различни видове автогенни графтове. 

14.  Използването на spreader graft укрепва резецирания носен гръб, профилактира 

спадане на върха на носа, осигурява отвореност на носната клапа на Mink, 

профилактира V- и Х-образните деформитети. 

15.  Автотрансплантацията на т.нар. „турска възглавничка“ дава възможност за 

уголемяване на гърба на носа при липса на друг графт и осигурява естествен и 

мобилен гръб на носа.  

16.  Ринопластичните процедури трябва да се съчетават и със септопластика. Това е от 

съществено значение както за естетичните, а така също и за функционалните 

резултати. 

17.  Предложената и използвана от нас сутурна техника (кранио-каудални 

трансдомални сутури) води до следните резултати: променя се назолабиалният ъгъл 

между 3 и 10 градуса и се стеснява носният връх. Прилагането на сутурни техники 

се налага в повече от 85% от случаите. 

18.  Въведеният от нас метод за оценка на резултатите от риносептопластиката може да 

се приеме за оптимално обективен, тъй като критериите на които се основава, са 

комбинация от субективната преценка на пациента и обективните показатели след 



операцията. 

19.  Предложеният и публикуван от нас документ-форма за информирано съгласие на 

кандидата за риносептопластика предоставя ясна и достатъчна информация за 

рисковете и очакваните резултати след операцията; подсигурява до известна степен 

лекаря, с което се подпомага вземането на обосновано и мотивирано решение. 

20.  Представеният алгоритъм за хирургично лечение на носните деформитети 

предоставя на хирурга модел на поведение при диагностиката и лечение при 

различните случаи. 

21.  Хирургичните интервенции по повод корекция на носните деформитети имат за 

цел едновременното възстановяване на риногенните функции и естетиката на 

външния нос.  

22.  Ограничената придвидимост на резултатите е главно поради динамиката на 

оздравителните процеси. Това се дължи на факта, че са комбинирани много и 

различни тъкани: кост, хрущяли, лигавица, кожа, мастна тъкан, фсции и мускули, 

нерви, съдове, перихондриум и периостиум. 

23.  Успехът на операцията зависи от много фактори: правилния избор на оперативен 

достъп и техника, опита на оператора и неговия екип, сътоянието и нагласата на 

пациента и воденето на следоперативния период. 

 

Приносите на дисертационния труд: 

1. Въведен е за първи път в България външен достъп при риносептопластика; 

2. Въведени са за първи път в България различни видове сутурни техники; 

3. Въведени са за първи път в България нов вид сутурна техника за корекция на 

носния връх – кранио-каудални трансдомални сутури; 

4. Въведен е за първи път в България е екстракорпоралната септопластика; 

5. Въведена за първи път в България хирургична техника за уголемяваща 

риносептопластика с фасция в комбинация с хрущял - т.нар. „турска възглавничка“ 

6. Въведена е за първи път у нас „spreader graft“ техника при риносептопластика; 

7. Въведена е за първи път у нас „shield graft“, „strut graft“ ; 

8. Използвана за първи път у нас е изкуствена dura mater за уголемяваща 

риносептопластика; 



9. Въведени са за първи път у нас хирургични техники на Wier за редукция на носната 

база; 

10. Въведени са за първи път у нас перкутанните латерални остеотомии; 

11. Въведени са камуфлажни техники;  

12. За първи път у нас е предложен комбинираният достъп; 

13. Предложеният от нас аспиратор-дисектор се отличава с атравматичност и осигурява 

безопасна дисекция и елевация на мукоперихонриалните и мукопериостални 

обвивки. 

14. Уточняват се предимствата и недостатъците на външния и вътрешен достъп; 

15. Представена е собствена класификация на носните деформитети; 

16. Представен е метод за измерване широчината носния връх и отношението му с 

ноздрите 

17. Представена е собствена класификация на видовете хирургични интервенции; 

18. Представен е алоритъм за хирургично лечение на носните деформитети; 

19. Представена е собствена методика за оценка на следоперативните резултати; 

20. Уточнени са показанията за различните видове хирургични достъпи и техники; 

21. Предложен е документ-форма на информирано съгласие на пациента; 

22. Приложените хирургични достъпи и техники са представени на курсове по 

риносептопластика пред лекари специалисти с демонстрации на операции на живо, 

учебни филми и лекции. 

IV. Научни публикации в списания: 

Представени са общо 87 статии и 1 рационализация, публикувани във списания с ISBN 

у нас и чужбина. От тях 7 в чужди списания и 80 в Български, 13 на английски език и 74 на 

български. Общият IF е 28,441. Открити са общо 80 позовавания, от които 28 от 

чуждоезикови и 52 от български автори. Засегнатите теми са:  

 Ринология - 25;  

 Отология -15;  

 Тумори -   13;  

 Заболявания на Фаринкс - 11;  

 Интердисциплинарни заболявания - 13;  



 SAS – 5;  

 Редки симптоми и синдроми - 5.  

Статиите свързани с ринология разглеждат проблеми свързани с функционалната и 

пластична хирургия на носа. Детайлно се описват ембриология, анатомия и физиология на 

външния нос, носната преграда и носната кухина. Представена е собствена класификация 

на деформитетите на носната преграда. Описват се класически, модерни и собствени 

хирургични техники за корекция на носното дишане и пластична хирургия на външния 

нос. На базата на повече от 25 години опит с патологията на носа, диагностика и 

оперативно лечение. Оригиналната методика за кранио-каудални тронсдомални сутури е 

цитирана многократно от чужди автори, наред с тези на световно признати капацитети в 

областта на риносептопластиката. 

Свързаните с патологията на ухото публикации, разглеждат въпроси относно 

саниращата и слухоподобряваща и хирургия на вътречерепните усложнения. Детайлно е 

представена и нарисувана микрохирургичната анатомия на средното ухо. Публикациите 

свидетелстват, че автора е прицизно запознат с хирургичните интервенции на средното 

ухо и може да си позволи свободна интерпретация на различните подходи, на базата на 

собствен опит. 

Оставалите публикации са свързани, както с интердисциплинарни, а така също с 

редки симптоми и синдроми в специалността, като не е подмината и темата за туморите в 

оториноларингологията.    

Представените публикации потвъждават разностранните интереси на автора, 

включващи всички аспекти на специалността оториноларингология и свиделстват за 

неговите професионални и преподавателски качества. 
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EXTERNAL AND ENDONASAL APPROACH 

IN RHINOSEPTOPLASTY. COMPARATIVE EVALUATION 
Plamen K. Nedev 
(Submitted by Academician P. Vassileva on April 18, 2008) 

Abstract 

The traditional endonasal also called subcutaneuos approach, in rhino- 

plasty, has been widely used in practice and was often preferred by plastic 

surgeons. The object of our research were 297 patients, operated of them were 

165 women (55.5%) and 132 men (44.5%). External rhinoseptoplasty was ap- 

plied to 144 of them (48.4%) and septorhinoplasty with endonasal approach 

was applied to 153 (51.6%) of the patients. 

Key words: rhinoseptoplasty, plastic and reconstructive surgery, rhino- 

plasty, nose surgery 
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ABSTRACT 

Paraganglioma or glomus tumours are named according to their origin. Glomus tympanicum 

tumours are small-sized tumours originating in the middle ear. Benign tumours in general grow 

slowly and do not spread to other organs. Their malignant counterparts have a faster growth 

pattern and can spread to other parts of the body. Usually, paragangliomas behave as benign 

tumours. Symptoms of these tumours include pulsatile tinnitus or ringing in the ears that is heard 

with each heartbeat. We report the case of a 48-year-old female with large middle-ear 

paraganglioma. We describe the diagnostic steps and surgical treatment by the retroauricular 

(tympanomastoid) approach. Key Words: glomus tympanicum; paraganglioma; middle-ear 

tumours 
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DIAGNOSTIC CHALLENGES OF BURNING MOUTH 
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ABSTRACT 
This survey presents some modern diagnostic approaches to a painful pathology of oral cavity 
defined as 
burning mouth syndrome (BMS). Absence of relevant clinical and laboratory signs hampers the 
diagnosis 
and results in delayed proper treatment. Clinicians should distinguish between primary and 
secondary 
BMS. Laboratory examinations include haematological screening, salivary analyses, 
epicutaneous and microbiological 
tests. Psychological assessments and autonomic nervous system testing play a diagnostic and 
differential-diagnostic role, too. Application of an interdisciplinary diagnostic approach is justified. 
Key words: burning mouth syndrome, diagnosis, haematological screening, visual analogue scale, 

Candida 

species, Helicobacter pylori 
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Abstract The goal of the nasal tip plastic surgery is to 

reduce or increase, change the shape or/and projection, 

rotation and contour the tip. This report presents our technique 

for the reduction and lifting of the nasal tip with a 

proportional reduction (trim) of the alar cartilage and suture 

technique—cranio-caudal transdomal sutures. The aim of 

this study is to analyze and compare the eVectiveness of 

three tipplasty suture techniques to modify nasal tip projection 

and rotation. Our research is based on 297 operated 

patients, 165 of them were women (55, 5%) and 132 were 

men (44, 5%). Rhinoseptoplasty with open approach was 

applied to 144 of them (48, 4%) and to 153 (51, 6%) of the 

patients was applied endonasal (delivery) approach. In this 

paper we compare the postoperative results of three suture 

methods. We discuss advantages and shortcomings of our 

technique, compared with the other surgical procedures. 

There is no one “right” way to nasal tip surgery, only optimal 

methods for individual cases. 

Keywords Rhinoseptoplasty · Nasal tip surgery · 
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The Binder syndrome: Review of the literature 

and case report 
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Clinic of Otorhinolaringology - University Hospital ‘‘Saint Marina’’ - Varna 23 E. Georgiev str. B-10, 

Varna 9010, Bulgaria 
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Summary Binder syndrome or maxillo-nasal dysplasia (nasomaxillary hypoplasia) is 
an uncommon developmental anomaly affecting primarily the anterior part of the 
maxilla and nasal complex. A 4-year-old boy with maxillo-nasal dysplasia (Binder’s 
syndrome), featuring maxillary hypoplasia and relative mandibular prognathism, 
combined with acute leucosis was presented. We review the literature and describe 
how three-dimensional CT scanning was used to evaluate the facial morphology. The 
principal features, diagnosis and management of the syndrome are discussed. 
# 2008 Published by Elsevier Ireland Ltd. 
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Abstract 
Olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma, ЕNB) is a rare tumor arising from the olfactory 

neuroepithelium. We report a case of ЕNB located in inferior nasal concha, combined with thyroid 

gland carcinoma and gastrointestinal stromal carcinoma in a 77-year-old man. The tumor was resected 

endonasally. When the final diagnosis of olfactory neuroblastoma was confirmed by histopathologic 

examination and immunohistochemical staining, the PET/CT examination was performed. 

The imaging revealed a small focus of a moderately increased cancer activity in the thyroid 

region. A gastrointestinal stromal carcinoma was detected one year after the resection of the 

thyroid gland. We discuss the clinical appearance of ENB, staging systems, diagnosis and management. 

During the endonasal surgery, ENB was removed entirely. Seven days after operation, in 

order to monitor the postoperative result, PET/CT was performed and a papillary thyroid cancer 

was detected. One year after the thyroid surgery, gastroendoscopy showed a neoplastic formation 

in the stomach. In conclusion, we state that when identified as aggressive tumors such as ENB, it is 

necessary to provide regular examinations in order to detect distant ENB metastases or other 

neoplastic localisations. 

Keywords 
Esthesioneuroblastoma, Olfactory Neuroblastoma, Thyroid Gland Carcinoma, Gastrointestinal 

Stromal Carcinoma (GIST) 
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