
РЕЦЕНЗИЯ 

 

oт проф. Диана Петрова Попова, д.м.н. – Ръководител Катедра по УНГ 

болести при  МФ на МУ – София във връзка с процедура за присъждане на 

научна степен „доктор на науките”  на доцент  Пламен Костов Недев д.м. 

Рецензията е изготвена според Закона за развитие на академичния 

състав (ЗРАС).  

Дисертантът e доцент в катедрата  по Неврохирургия и УНГ болести 

при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна ,  

Ръководител на Катедра и Началник Клиника по УНГ болести при УМБАЛ 

„Св. Марина“ – Варна. 

Темата на дисертационния труд e “ Външен и вътрешен достъп при 

риносептопластика. Класически и съвременни хирургични техники при 

лечение на носните деформитети “. 

Дисертационният труд съдържа 363 страници, цитирани са 232 

литературни източника, от които 25 на кирилица и 207 на латиница. 

Представени са 475 дигитални снимки,  12 схеми чрез компютърна графика с 

помощта на CorelDraw и 15 таблици. Дисертационният труд е структуриран  

в съответствие с изискванията на ЗРАС и се състои от: въведение, 

литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати и обсъждане, 

изводи, заключение, самооценка на приносите, списък на публикациите във 

връзка  дисертацията и литература. 

Целта  на настоящия дисертационен труд е да се проучат, анализират, 

приложат и оценят класическите и съвременните хирургични техники 

използвани при  риносептопластика, като въз основа на дългогодишния  си 

опит авторът предлага  иновативни хирургични техники и алгоритъм за 

тяхното прилагане. За да се осъществи тази цел, той си поставя  девет  задачи 

които  разглеждат  последователно и цялостно проблема при 

риносептопластиката. 



В литературния  обзор авторът разглежда историческото развитие на 

оперативните техники на носа, като ги пречупва  с  анатомичните  

особенности, които е неоходимо да се  знаят преди да се пристъпи към 

хуриргическа интервенция.  Авторът още в литературния обзор акцентуира 

на тези анатомични детайли, с които е необходимо да се съобразят хирурзите 

за да се предпазят от не добри  резултати и постоперативни усложнения. 

Всички анатомични детайли и хирургични техники,  и достъпи са онагледени 

с  графики и снимки, направени от автора. 

Бурното и отчасти стихийно развитие на ринопластиката през 

последните 10-15 години в България, доведе до редица проблеми, свързани с 

липсата на консесус относно анатомичните и клинични понятия, основните 

принципи и правила за планиране и хирургични техники, търсене на 

козметичен ефект без съобразяване с физиологията и функциите на  носа. 

Авторът предлага  набор от предоперативни изследвания, започващи с 

класическа анамнеза, физикални изследвания, предна риноскопия, 

ендоскопия, задна риноскопия, рентгенови изследвания и КАТ; 

риноспирометрия и риноманометрия, фотодокументация и т.н. Дисертантът 

разглежада предоперативната подготовка, като задължителна част от 

хирургичния процес, пристъпва към предварителни измерване  и 

предварителна прогноза, планиране на оперативната интервенция. Преди 

оперативната интервенция авторът планира  операцията и изработва пет 

предварителни графични схеми за отбелязване на анатомичните особености и 

плана на предстоящата опративна намеса. 

Особено внимание е необходимо да се обърне на резултатите от  

анатомичните изследвания и опитът върху кадаври. Авторът анализира 

хистологичните проучвания върху устройство на съединително-тъканните 

структури на носната преграда, в областта на контакт между хрущял и кост.  

Според авторът устройството на контакт между хрущял и кост 

предполага ригидност на структурите в областта на lamina perpendicularis 

ossis ethmoidalis и в същото време относителна мобилност в областта на 

контакт на cartilago quadrangularis и vomer.  По такъв начин, при евентуална 

механична травма, биха се намалили пораженията в долната част на носната 



преграда. В хирургичната практика обаче струпването на много фибрилярни 

структури, именно в тази област води до трудности в отделянето на 

лигавичния слой при достъп до скелета на носната преграда.  По този начин 

контролираното прерязване позволява лесно и без особен риск от перфорация 

да се отпрепарира мукопериостталната обвивка от костната основа. 

Дисертационният труд  проследява  529 пациенти, които са  изследвани 

и оперирали  за двадесет годишен период /1994 – 2015/, но с пълна 

документация се разглеждат  352 оперирани пациенти. От тях  жени – 240 

/68,1%/, мъже – 112 /31,9%/, като средната възраст при жените е 26,6 

години, а при мъжете 29,4 години. Използваните от автора  хирургични 

методи са риносептопластика с външен достъп при 214 пациенти /60,8%/, 

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

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

риносептопластика се извърши при 298 /84,6%/, а вторична 

риносептопластика (реоперация) при 54 /15,4%/. 

В часта резултати и обсъждане се анализират резултати от 

анатомичните изследвания и резултати от клинични изследвания. Авторът 

съставя собствена класификация на деформитетите на външния нос, които 

карат пациентите да търсят оперативно лечение. Както и анкетата на 

пациентите за следоперативната оценка на  резултатите и обективна оценка 

на изхода от операцията. Това са оценки  на пациента по визуално-аналогова 

скала и оценка на оператора на следоперативните резултати. Резултатите от 

оценачната скала  са много добър – 40 – 60 точки - 118 (62%); добър – 15 – 40 

точки - 50 (26.3%); незадоволителен – 0 – 15 точки - 22 (11.5%), самите 

резултати показват хирургичните способности на автора. 

Авторът  прави сравненителна оценка между външен и вътрешен 

достъп, с предимствата и недостатъци им. В този сравнителен анализ са 

включени,  времетраене (хирургично време наебходимо за операцията), 

техническа трудност на дисекцията, дисекция на носната преграда, видимост 

на оперативното поле, възможност за моделиране на аларните и 

триангуларните хрущяли, възможности за прилагане на графтове, прилагане 

на остеотомии и др. 



Въз основа на резултатите от сравнителния анализ и въз основа на 

личния опит дисертантът приема, че  външният достъп е по-трудоемък от 

вътрешния, но позволява прилагането на повече видове хирургични техники 

и приоми. Позволява лесно да се маневрира по време на операцията и да се 

прилага импровизация и творчество. Воден от правилото „всичко под 

контрола на окото“, външният достъп дава възможност на хирурга да се 

справи и с т.нар. „трудни носове“. В същото време позволява лесно да се 

приложат на практика модерните тенденции в риносептопластиката – 

едновременна редукция, възстановяване, фиксиране и аугментация. 

Въз основа на повече от двадесет годишен опит в областта на 

риносептопластиката и въз основа на литературата авторът  препоръчва 

перкутанните остеотомии, като метод на избор в зависимост от конкретните 

особености на костните структури. Дисертантът разглежда кандидатите за 

риносептопластика на следните групи: „лесни носове“ и трудни носове“ 

включващи „преекспониран нос“, „травматичен нос“ (широк и сплескан нос, 

костно-хрущялно крив нос), „нос след риносептопластика“ и „вродени носни 

деформитети“, като определя и конкретният оперативен подход. 

 Дисертационният труд завършва с 23 извода и 22 приноса. 

Авторът приема, че хирургията по повод деформитети на външния нос 

не може да бъде отделена от функционалната хирургия на носната преграда и 

носните клапи. В много малка част от случаите може да се проведат 

единствено ринопластични процедури и то само при необходимостта от 

незначителни козметични корекции, които не биха повлияли обема на 

носната кухина и носното дишане. Кой достъп ще се предпочете – външен 

или вътрешен, или кой е по-добър е въпрос, който не е коректен и е лишен от 

смисъл. Достъпът следва да се обсъди при всеки конкретен случай.  

Авторът стига до извода за необходимостта,  хирургът да владее и 

двата достъпа, както и болшинството хирургични техники, от които да 

предпоче и да приложи тази, която предлага най-добрите възможности за 

конкретния случай.  

 Доцент  Пламен Недев д.м. прилага 10 статии отпечатани във връзка с 

дисертационния труд, в наши и чуждестранни реферирани списания, както и 



5 доклада представени на научни конференции и конгреси във връзка с 

темата. Четири участия като лектор в курсове по риносептопластика 

организирани от Българското ринологично сдружение. 

   От наукометрична гледна точка дисертационният труд отговаря на 

всички изисквания и критерии за присъждане на образователната и научна 

степен „Доктор на науките“. 

 Комплексната оценка след запознаването ми с представения научен 

труд на доцент  Пламен Недев д.м. отговаря на всички качествени и 

количествени показатели за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор на науките”. 

За мене е чест да  препоръчвам на Почитаемото Жури да присъди на 

доцент  Пламен Костов Недев д.м. образователната и научна степен „Доктор 

на науките”. 

 

         

 06.06.2015                                                 проф. Д. Попова, дмн:  
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