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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. 

На дисертационния труд на д-р Светла Василева Димитрова-Банска, дисертант към 

Катедра по неврохирургия и ушно-носно-гърлени болести, МУ – Варна на тема: 

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

РАЗСТРОЙСТВАТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН“. 

 

През последните години много лекари от различни специалности – невролози, 

оториноларинголози, пулмолози, кардиолози и др. обръщат внимание на 

разстройствата на дишането по време на сън (РДВС), поради факта, че при голяма част 

от пациентите се наблюдава бавно прогресираща инвалидизация и по-ранна смърт от 

сърдечно съдови заболявания. Разстройството на дишането по време на сън е клиничен 

термин, в състава на който влизат:  

- Обикновено хъркане ( хабитуално, първично ),  

- Синдром на повишено съпротивление в горните дихателни пътища (Upper 

airway resistance syndrome (UARS)) и  

- Синдром на обструктивна сънна апнея (OSAS). 

Хъркането е звуков феномен, възникващ в ГДП по време на сън, в резултат на 

вибрация на меки тъкани. Хабитуалното хъркане се отчита през повече от 10 % - 20 % 

от времето при мониториране на съня и в повече от 3 или 4 нощи през седмицата. То не 

влияе на нормалната архитектоника на съня. 

При UARS не се регистрират истински апнеи и хипопнеи, но се отчитат 

множество повтарящи се състояния на повишено респираторно усилие от страна на 

дихателната мускулатура (RERAs), завършващи с араузал. 

За Синдром на обструктивна сънна апнея - OSAS говорим в случаите, когато в 

полиграфските записи се регистрират повтарящи се епизоди на механична обструкция 

на дишането (апнеи и хипопнеи) по време на сън, с продължителност над 10 сек., често 

последвани от преходна десатурация на хемоглобина (хипоксемия) и араузали. 

Голямото медицинско и социално значение на  обструктивнатa сънна апнея e във 

факта, че тя се явява рисков фактор за развитие на артериална хипертония и сърдечно-

съдови инциденти. Асоциирани с OSAS симптоми са също: покачване на тегло, 

прекомерно изпотяване по време на сън, никтурия, сутрешно главоболие, поява на 

ГЕРБ, сухота в устата при събуждане, личностни изменения – раздразнителност, 

депресия, когнитивни разстройства, влошена памет за близки събития, намалено 

либидо, намалена работоспособност и т.н. Всички тези оплаквания водят до снижено 

качество на живот на тези пациенти и постепенно им инвалидизиране.  

В опит за лечение на РДВС се използват както консервативни, така и оперативни 

методи. За момента за златен стандарт се счита употребата на различни апарати за 

подпомагане на дишането – CPAP, BPAP. Тези апарати обаче не се понасят добре от 



 

3 
 

пациентите и голям брой от тях търсят трайно решение на проблема чрез хирургически 

методи. 

Целта на оперативното лечение е чрез деструкция или резекция на тъкани и 

пластични корекции да се увеличи обема в областите на анатомични стеснения на 

въздухоносните пътища и чрез импланти или склерозиране да се намалят 

възможностите за техния колапс. 

В нашата страна за първи път върху проблема за хъркането и сънната апнея 

работи Илия Йовчев, който въвежда увулопалатофарингопластиката - UPPP като 

основен метод за лечение на тези състояния и през 1991 г. защищава дисертационен 

труд на тема: „Хирургично лечение на хъркането и сънната апнея“. 

На съвременния етап съществуват различни хирургични методи за лечение на 

РДВС, както класически като UPPP, така и по-нови, които се основават на използването 

на ново въведена медицинска апаратура като лазери, коблатори, радиочестотна 

хирургия и др. Те са значително по-малко инвазивни и част от тях могат да се 

изпълняват под местна анестезия амбулаторно. Темата на дисертационния труд на д-р 

Димитрова-Банска „Съвременни методи за хирургично лечение на разстройствата на 

дишането по време на сън“ е насочена именно към тях. Световният опит показва, че 

използването на различните видове оперативни методи е в зависимост от конкретните 

патологични промени, което означава, че за лечение на РДВС е необходимо да се 

познават и използват цялата гама на хирургични техники. Ето защо считам, че 

дисертацията разработва тема, която е актуална не само у нас, но и в световен мащаб. 

Целта на дисертационния труд: да се докаже, че при правилен подбор на 

пациенти и адекватно избрана хирургична техника, оперативното лечение има място и 

като първи метод на избор за лечение на всички форми на разстройства на дишането по 

време на сън, е правилно подбрана и формулирана и отговаря на заглавието на 

дисертационния труд. За постигане на тази цел д-р Димитрова-Банска си поставя 6 

задачи, които считам за напълно достатъчни.  

Представената ми за рецензия дисертация е написана на 167 стандартни 

машинописни страници и съдържа 152 фигури, 86 таблици и 71 диаграми и е с много 

богат снимков материал. 

  

Литературният обзор обхваща 400 източника, от които 8 на кирилица и 392 на 

латиница, които считам за напълно достатъчни. Източниците са от последните 10 

години и отразяват съвременното състояние на проблема. В него са разгледани 

честотата, класификацията на РДВС и се изтъкват характеристиките на всяко едно от 

тях. Показани са клиничните симптоми и опасностите от постепенна инвалидизация и 

повишена заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Проследени са 

в исторически план методите за диагностика, като е подчертано голямото значение на 

полисомнографията и полиграфията за поставяне на диагнозата, и разграничаване  на 

базата на данните от тях на отделните РДВС. Разгледани са различните методи на 

лечение и подробно са анализирани съвременните хирургични техники, показанията за 

тяхното приложение и резултатите от тях.  Посочени са значението на BMI и 

анатомичните особености на пациентите за резултата от оперативното лечение. 
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Материалът обхваща 196 пациенти, лекувани хирургично и наблюдавани за 

период от 4 години. От тях 165 (84%) са проследени, а 31 (16%) не са се явили на 

контролните прегледи. Болните са на възраст от 4 до 58 г, от мъжки пол са 149 (76%) и 

47 ( 24%) от женски пол.  Пациентите са разделени на 6 групи в зависимост от вида на 

дихателното разстройство и неговата тежест. Децата са поставени в отделна група, 

защото критериите, характеризиращи детската OSAS се различават съществено от тези 

за възрастните. Болните са разделени в зависимост от тежестта на техните симптоми. 

Критериите за разделяне на пациентите по групи са разработени на база най-новата 

класификация на разстройствата на дишането по време на сън, публикувана през 2005 

год. от Американската Академия по Медицина на Съня (American Academy of Sleep 

Medicine).  

Пациентите са разделени и на базата на анатомичното ниво на обструкция, като 

при 60% от тях нивата са повече от едно.  

Методиката включва различните методи за диагностика и оперативно лечение. 

В диагностичен план са използвани както класическите методи – анамнеза, клинично 

изследване, визуално аналогови скали (ВАС), скали за измерване на дневната 

сънливост (Epworth sleepiness scale), скали за измерване тежестта и нивото на 

обструкцията по Friedman, така, и най-съвременни изследвания като ендоскопия на 

горните дихателни пътища, акустична ринометрия, полиграфия, и полисомнография. 

Обемът на приложените диагностични техники е напълно достатъчен за точното 

определяне на правилната диагноза, нивата на обструкция и количествена оценка на 

тежестта на заболяването. На базата на тези диагностични методи е изработен 

предоперативен алгоритъм за оценка на тежестта на различните състояния на РДВС, 

който считам за собствен принос на дисертанта. На основата на този предоперативен 

протокол са въведени критериите за  оценка на резултатите. Самите резултати от 

оперативното лечение се оценяват в протокол „ефективност“ като се сравняват с 

началното състояние на пациентите. 

Оперативното лечение е извършено в зависимост от нивото на обструкцията, 

като в редица случаи се е налагало и хирургия на няколко нива.  

1. Оперативни намеси в областта на носа:  

- Септопластика - общо 119;  

- Намаляване на обема на долните носни конхи- общо 95; 

- RF-каутеризация на долни носни конхи - 89 пациенти; 

- Турбинопластика с микродебридери - 6 пациенти ; 

- Оперативни намеси за корекция на аларен колапс и широка колумела:  

- Горна ротация на латералните крачета на криловидните хрущяли – 4 пациенти; 

- Стесняване на широка колумела – 4 пациенти ; 

- Функционална ендоскопска хирургия на синусите ( FESS) - общо 12 пациенти; 

 

2. Оперативни намеси на ниво епифаринкс:  

- Аденоидектомия – общо 14 пациенти ( 12 деца и 2 възрастни мъже).  

 

3. Оперативни намеси на ниво мезофаринкс:  

- Палатопластика с имплантация на хрущяли от носа – общо 13 пациенти (мъже)  

- 2/3 резекция на увулата - общо 4 пациенти;  

- Радиочестотна увулопалатопластика с радиочестотна интерстициална обемна 

редукция на мекото небце ( RF UPP) - общо 79 пациенти ; 

- Лазер асистирана увулопалатопластика (LUPP) - общо 14 пациенти; 

- Тонзилектомия – общо 54 пациенти ; 
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4. Оперативни намеси в областта на корена на езика:  

- Евапорация на лингвалната тонзила с CO2 LASER - общо 5 пациенти ; 

- Радиочестотна интерстициална обемна редукция на езичната база 

(Radiofrequency Tongue Base Reduction Surgery (RFTBRS)) – общо 7 пациенти (мъже).  

 

Приложените оперативни методи отговарят на съвременното състояние на 

хирургичното лечение на РДВС. Използвани са лазер хирургия, радиочестотна 

хирургия, коблация. Нещо повече, въведен е собствен метод за едновременна 

септопластика и имплантиране на хрущяли от септума в мекото небце, който дава 

възможност за използване на собствени тъкани вместо алогенни имплантати. Методът е 

по-евтин и се понасят по-добре от пациентите. 

Резултатите от хирургичното лечение са оценени на базата на въведен от д-р 

Димитрова-Банска „протокол ефективност“. 

Статистическата обработка на данните е извършена съобразно проверяваните 

хипотези - сравняване на средни стойности на показатели при лица ( преди и след 

интервенция) със статистическия пакет за социални науки IBM _ SPSS (v.19) модули и 

съобразно броя на изследваните лица:  

1) Сравняване на средни стойности - t- test за зависими извадки за групите лица с над 

20 човека;  

2) Непараметрични тестове за групите лица под 20 човека:  

- Тест на Wilcokson за зависими извадки;  

- Тест на Fridman (аналог на едномерен дисперсионен анализ за повторени измервания). 

 Критериите за успешно оперативно лечение се основават както на субективни 

данни - купиране на 50% или повече процента от субективните симптоми, съобщени 

като налични от пациентите и техните партньори в анамнезата и отразени в 

предоперативния протокол, удовлетвореност на партньора от оперативния резултат, 

така и на обективни данни от PSG -редукция на AHI с поне 50% и до стойност под 20 и 

50 и повече процента редукция на сънливостта и другите прояви на заболяването. 

 Резултатите за отделните групи пациенти са както следва:  

- група с хабитуално хъркане – 96% успеваемост; 

- група с UARS – 88%; 

- група с лека форма на OSA -  54%; 

- група с умерена степен на OSA – 59%; 

- група с тежка степен на ОSA – 29%; 

- група на деца с ОSA – 100% успеваемост. 

 

Обсъждането на резултатите от хирургичното лечение е в няколко насоки -  

коментар на причините за успех и неуспех при лечението на отделните групи собствени 

пациенти; сравнение на собствените резултати с тези от водещи специалисти.  

Правилно е изтъкнат факта, че при по-тежко изразените РДВС, обикновено 

нивата на обструкция са няколко, поради което се налага извършване на комбинирани 

оперативни намеси с по-голяма степен на сложност и хирургична травма. Резултатите в 

тези случаи са по-малко успешни, особено при пациенти, които не успяват да задържат 

редукцията на наднорменото тегло, както и при тези, при които не са дооценени точно 

всички нива на обструкция. Изтъкнат е и факта, че нивото на обструкция е по-надежден 

показател за успеха на оперативното лечение, отколкото тежестта на OSAS, определена 

чрез AHI. 

Направеният преглед на успешно лекуваните болни с тези на други автори 

показва, че резултатите на д-р Димитрова-Банска са сравними с тези на водещите 

специалисти. Независимо от факта, че използваните оперативните методики в повечето 
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случаи в световната литература са оценявани сами за себе си, а не в съвкупност с други 

методи, както при случаите с оперативни интервенции на няколко нива, могат да се 

направят изводи, че посочените в дисертационния труд резултати са близки до 

световния опит. 

Изводите на дисертационния труд отговарят на поставените задачи. Един от 

основните изводи е, че при една значителна част от пациентите  наличните към 

момента методи за оперативно лечение намират приложение и резултатите са много 

добри. Голямото предимство на добрият резултат, постигнат чрез хирургична намеса е, 

че той е наличен винаги и не обвързва живота на пациента с необходимост от 

постоянно използване на уреди и устройства. За това допринася основно подбора на 

пациентите. Познаването в детайли на всеки един от методите (индикации, хирургична 

техника и потенциални усложнения), дава възможност за правилен подбор на пациенти, 

подходящи за оперативно лечение, със следствие - по-добри резултати. Хирургичното 

лечение може да се използва както самостоятелно, така и като допълнително лечение 

при пациенти със затруднено носно дишане, използваши CPAP. В тези случаи то 

допринася за намаляване на налягането на подавания от апарата въздух и подобрява 

комплаянса на пациентите.  

Приносите на дисертационния труд са с научно-практически характер и са в 

няколко направления:  

1. Разглежда се цялостно и подробно проблема с разстройствата на дишането по 

време на сън.  

2. Детайлно са представени съществуващите към момента в световен мащаб 

методи на оперативно лечение, с индикациите за използване на всеки един от тях, 

предимства и недостатъци, докладвани проценти на ефективност, възможни 

усложнения и подробно описание на хирургичната техника.  

3. Методиката на изследване и хирургично лечение е подробно описана и с богат 

снимков материал.  

4. Подробно са описани са използваните хирургичните техники за отстраняване 

на обструкцията по нива.  

5. Разработен е собствен метод за хирургично лечение при комбинирана 

обструкция на нива нос (неадекватно носно дишане следствие от девиация на носната 

преграда с или без хипертрофия на долните носни конхи) и мезофаринкс, както и 

модификации на някой от съществуващите методи, които биха намалили вероятността 

от определен тип усложнения след оперативната намеса.   

6. Разработени са  удобни за използване в практиката протоколи: 

„Предоперативен протокол” и „Протокол ефективност” – възможност за 

систематизирана преоценка на състоянието на пациентите след оперативните намеси и 

откриване на причините в случаите на неуспех.  

7. За първи път в България се извършва проучване на възможностите, които 

съвременните хирургичните методи предлагат за разрешаване на проблема РДПС. При 

обобщението на постигнатите резултати са разработени точни и ясни критерии за 

оценка на ефективността (за всеки тип дихателно разстройство) от проведените 

оперативни намеси. Поставени по този начин, критериите са удобни за използване и в 

следващи проучвания, защото предоставят възможност за обективно съпоставяне на 

резултатите.  

8. Постигнатите резултати на този дисертационен труд доказват, че 

хирургичните намеси имат място и като първи избор на лечение при всички форми на 

разстройства на дишането по време на сън в случаите, когато има локализирана 

обструкция на ниво (нива) в ГДП, чиято корекция е в границите на хирургичните 

възможности. 
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 Публикациите във връзка с дисертацията са 9, от които 3 са публикувани в 

български научни списания и една е отпечатана в международно списание. Останалите 

5 са доклади, изнесени на български и международни форуми. Те отразяват различни 

аспекти на проблема за РДВС и спомагат за популяризиране на методите за неговата 

диагностика и лечение. Броят на публикациите във връзка с дисертационния труд е 

напълно достатъчен и надхвърля изискуемия минимум от ЗРАСРБ. 

 Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертационния труд и 

съответства на изискванията. 

 

Заключение:  

Считам, че представения ми за рецензия дисертационен труд „Съвременни методи 

за хирургично лечение на разстройствата на дишането по време на сън“ разработва 

актуален и значим медико-социален проблем и като научна стойност отговаря на 

установените критерии за дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”. Изхождайки от посочените по-горе наукометрични данни, 

които покриват изцяло изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и 

Правилника за устройство и дейността на МУ-Варна, препоръчвам на почитаемите 

членове на Научното жури да гласуват положително за присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” на дисертанта към МУ-Варна, Катедра по неврохирургия и 

УНГ болести на  д-р Светла Василева Димитрова-Банска. 

 

София, 29.05.2014 г.    Рецензент: 

       (проф. Румен Бенчев) 


