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ABSTRACT 

introduction: Foreign bodies in the lower respiratory tract are a serious pro Ыem in medical 
practice, often leading to death. 
Material and methods: The authors analyzed the risks and diff іcttlties о 1 treatment of 675 
children with foreign body in the lower respiratory tract treated for the period 1995-20 l4 in the 
ENT clinic at the University Hospital "Queen Joanna-ISUL" Sotia and Children's Clinic at the 
University Hospital "Alexandrovska" Sofa, comparing them with data t'rom the national statistics 
on the number of children with a foreign body in the lower airways dead before receiving medical 
care. 
Results: In this period the treatment is successfully completed at 663 children aged 0-3 years, but 
at 59 children more of опе  endoscopic procedure was performed. 12 children have continued the 
treatment at the Clinic Thoracic Surgery due to the inability of endscopic extr дction of foreign 
bodies from the lower respiratoty tract. 
Uiscussion: Foreign bodies in the lower respiratory tract in children, especially to 1 year of age 
are extremely dangerous because of the anatomical cëatures of the respiratory systern of children. 
They require more attention, experience in the diagnosis and good collaboration behveen 
pediatricians, bronchoscopy specialist, trained anesthesiologist and thoracic surgeon to avoid 
complications and death. 
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INTRODUCTION 

Foreign bodies (FB) in the lower respiratory tract are a serious 
problem in otorhinolaryngology and pediatric practice, often 
leading to death. (Perenovska et а1., 2005, Tzolov et aL, 1986, 
Tzolov ес  а1., 1999, B1ack е1 al., 1994, Cataneo el al., 1997) 
For a foreign body" is taken each object from exogenous and 
endogenous origin, capable of partially or completely block 
the lttmen on a part of the respiratory system - nasal passages, 
larynx, trachea and bronchi. 

*Corresponding пuthor: Тота  I. Avramov ENT Clinic, University 
Hospital "Tzaritsa Yoanna-1SUL", 8, Bja10 More str., Medical 
University, Sofia 1508, Bulgaria 

Difficulties in diagnosis of FB in the lower г•espiratory tract 
and its adequate treatment are mainly due to the immaturity of 
the respiratory system, as we11 as certain anatoniical strttctttres 
in children. The length of the trachea in newborns is 4 ст  (in 
adults - 10-12 ст ) and width 0.5 — 0.6 ст  (adults — 1.3 - 2.2 
ст ). The width of the right main bronchus in infants is 0.5 — 
0.6 cm (adult - 1.5-1.6 ст ) and the left — 0.4 — 0.5 cm (adult — 
1.0 - 1.1 ет ). The right main bronchus is wider and is almost a 
direct continuation of the tt•achea, which explains the more 
frequent detection of fot•eign objects in it. The clinical signs in 
children with aspirated FB in the lower respiratory tract, 
especially in the absence of inspiratory incident in early 
childhood often resemble a respiratory infection, long standing 
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СМСFНИ  ТуМОРИ  НА  П  АРО 'I'ИДНА 'I'А  ЖJIFЗA 
Г. Георгие f3, Г. BgpeB, Х. Василеб , Д. Togopoбa 

MIXFO TUMORS OF OLANDULA PAROTIS 
G. Geofgiev, G. Edrev, H. Vassilev, D. Todorvva 

Резх~ме  
Смесени rпе  тумори  на  паро - 

тидната  .*леза  (плеоморфни  
аgеноми) са  най -чгстите  6 та - 
зи  област  и  tsмam слоЯсна  cmpyk- 
тура . IIo морфологични  белези  
cnagam kъм  доброkачест8ените  
ноВообразу 8ания , но  В  част  от  
болните  се  среща  kарциноле  6 
плеvморфен  аgеном  (злоkачест - 
8ен  смесен  тумор). За  nepuog om 
7 годахни  6 Клиниkама  по  отори - 
но.яарингалогия  npu Транспар - 
тен  медицинсkи  институт  са  
оп.ерирани  11 болни  с  тумори  6 
паротидната  .kлеза  (nлеомор - 
фен  аденом  - 9 и  kарцинолв  -- 2). 
Диагнозатгх  е  пастаВена  8ъз  ос- 
но8а  на  kлиничното  изслед8ане, 
kvмп tотърнама . аkсиа.лна  то - 
мография  и  е  хисіпологично  пот -  
8ърgена  след  отстраняВането  
на  тумvра . При  три  ат  бо✓сни - 

те  б  г,леgоnератиВния  nepuog e 
наблюдаВана  Временна  nареза  
на  лицебия  нер8. Пра8ят  се  из- 
8ади  относно  малигнената  деге - 
нерация  на  смесените  тумори . 

Ѕumrnxа~y 
The mixed tumo•s of glandula 

parotiз  (pleomorph adenomas) are 
the most frequently observed tu- 
mors in that region and they have 
complicated structure. According to 
their marphological feaiures they 
are clasзј ed as benigne tumors, 
but in soтe of the patients there is 
carcinorrгa in the т l.кед  adenoma 
(malignant mixed tumor). For 7 
years in the Clinic of otorhy- 
nolurJngology of the Transport 
Л%ledical Instiiute there have been 
11. patient.s operated wiih tumors 
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АкvстичнА  РиномЕтРия  
И  АДЕНОИДЕКТОМИЯ  

Д -р  Димитрина  TogopoBa, gM, 
оторинопарингопог , УБ  „Позенец " 

1 
' РЕЗЮМЕ  

За  5 гоgини  са  изс nеg8ани  1117 gеца  
с  аkустична  ринометрия  на  бъз - 

раст  от  2 go 14 гоgини , насочени  с  
gиагноза  аgенои gни  вегетаиии . От  
тях  149 (13, З%) са  с  трайно  уголеме - 

на  назофарингеа nна  тонзи nа  (трета  
слиВица ) u оперирани  (ageнougekmo- 

мия ). Остана nите  са  с  аnергични  

Е хреми , из kрибена  носна  npeapaga unu 
бременно  угоnемена  трета  слиВииа  
от  бирусни  u 6akmepuanнu инфе kиии . 

; В  заknbчение  се  счита , че  аkустич - , 
ната  ринометрия  мо>ke ga ce изnолз - 

' 6а  kamo оснобен  обе kтибен  мето g за  
; gиагности kа  на  носогnът kата  npegu 

~ 
 

u cneg аgенои gеkтомия . 

I КлЮчоби  gуми : Аgеноиде kтомия , 

~ Аkустична  ринометрия  

L_._._-- 	_ __ . 	_ 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Хипертрофията  на  назофарингеа nната  
тонзила  е  из8естна  kamo аgенои g ни  
Beaemauuu. Въ6 бъзрастта  ме>kgy З  u 

6 гоgини  тя  често  се  угоnемяба , mbU 

kamo e на  nътя  на  въз gуха  u зае gно  с  
носната  nигабииа  nърба  nоема  респи - 

раторните  Bupycu u 6akmepuu. Cneg 

nечение  намапяба  u kъм  10 - 12- го - 

gишна  бъзраст  изчезба . В  onpegene н u 

сnучаи  тя  остаба  гоnяма , из nълва  
носогnът kата  u причиня gа  услоКнения  
от  страна  на  сре gното  ухо  u guxa- 

теnната  система . 

КhИНИЧНИ  ПРОЯВИ  
нд  дДЕноидНИТЕ  
ВЕГЕТАЦИИ  И  
ИЗоПЕДВАНИЯ  
Пър 8и  за  напичието  на  забоnява - 

нето  се  gосещат  pogumenume u 
nичните  nekapu. Деиата  са  със  
затруgнено  носно  gишане , спят  
с  отворена  уста , хър kат , имат  
нама nен  cnyx. Все  no-pяgko се  сре - 

щат  запуснати  сnучаи  с  типичен  
facies adenoideae - отворена  уста , 

изгnаgени  назоnабиаnни  гън kи , 

Bucoko ( готичес kо ) небие , гъгниб  
гобор . Затруgнено  носно  gишане  
u nogo6нa сим nтомати kа  моКе  
ga ca причинени , 6 тази  бъзраст , 

от  аnергична  хрема  (c unu без  
nogyбaнe на  назофарингеа nната  
тонзи nа ), из kрибена  носна  npeapa-

ga u gp. 
По kаnизаиията  на  аgенои gните  
8егетации  6 горната  част  на  
носогnът kата  au npaBu труgно  
gостъпни  за  o2neg, a nалпаиията  
е  архаичен  u трабматичен  мето g 

(J.E.McCay 2013). Из nоnзбането  на  
образна  gиагности kа  е  сбързано  с  
обnъчбане  на  gememo, а  e нgockonu я  
на  носоглът kата  изис kба  специал - 

но  оборуgбане  u обща  анестезия . 

И  gBama мето gа  са  труgно  npuno- 

>kими  за  gинамично  набп lоgение . 

През  1995 a. Kim u сътр ., Woo u 

сътр . съобщават  за  изсnеgбане  на  
назофарин kс  на  geua със  спеииап -  

но  kонструирана  gemcka сон gа  за  

а kустична  ринометрия . Мето gът  
за  уточняване  на  геометрията  
на  носната  kухина  у  8ъзрастни  
е  въве gен  от  O.Hilberg u сътр . 

(1989). ToU e бърз , безвре gен , моКе  
много kратно  ga ce изпопзба , песен  
за  nрилагане  u бързо  npugo6u бa 
поnупярност . По  gанни  на  J.H.Cho 

U сътр . (1999), мemogukama е  
най -gобра  за  опре gеnяне  разме - 

ра  на  аgенои gните  Вегетаиии , а  
K.Liukkonen, PVirkkula, A.Pitkaranta 
(2006) onpegen яm точността  му  
go 80% 6 раз nични  възрасти . 

г- 	
_. 

АКУGТИЧНА  
РИНОМЕТРИЯ  И  

~ АДЕНОИДЕКТОМИЯ  3 

За  5 гоgини  ние  изсnеgбахме  
1117 geua със  съмнение  за  age- 
нои gни  бегетаиии  с  аkустичен  
ринометър  на  gamckama фирма  
„Rhinometrics" u gemcka сон gа  с  
раз nични  aganmopu ( фиг .1). 

12 1 брой  2 феВруари  2015 
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MEDECINE 

Mëdecine clinique 

ACOUSTIC RHINOMETRY IN EVALUATION OF THE 
NASOPHARYNX IN CHILDREN 

Dimitrina Todorova, Petko Kabakchiev 

(5ubmitted by 14cademician D. Damyanov on May 14, 2013) 

Abstract 

1117 children between 2 and 14 years of age with complains of obstruction 
of the upper airways and send for surgical removal of the nasopharyngeal tonsil 
have been evaluated by the method of acoustic rhinometry for a period of five 
years. 

After performing the test only 149 (13.3%) have beën operated because of 
proper hypertrophy of the tonsil, 437 (39.2%) have been found with allergic and 
recurrent rhinitis, who needed only medical treatment, and 494 (44.2%) have 
been found without any pathological changes. There was a statistically signifi- 
cant correlation between the findings of the acoustic rhinometry, the data оЬ - 
tained by other objective methods (radiological methods and rigid endoscopy) 
and the weight and volume of the removed nasopharyngeal tonsils in pediatric 
patients. 

Key words: acoustic rhinometry, nasopharyngeal tonsil 

Introduction. During childhood there is a cluster of lymphoid tissue in 
the nasopharynx, so-called nasopharyngeal tonsil. As an active lymphoepithelial 

1345 



HYPERTROPHY ADENOID AND ACOUSTIC 
RHINOMETRY 
Dimitrina Todorova 
Clinic ofOtorhinoluryngology, 
National Mтcltiprofile Trunsport Hospital „Tzar Boris III", Sofia 

АДЕНОИДНА  ВЕГЕТАЦИЯ  И  АКУСТИЧНА  
РИНОМЕТРИЯ  

Димитрина  Тодорова  
К.іпгнгски  по  Оторгснолиргснгологи .я , 

Ниционилни  Мнигопрофилни  Тринспортни  Бvлници  ,, Цар  Бирг tс  111 ", Софгс .я  

Absrract: 
Hypertrophy adenoid commonest cause of nasal obs- 

truction in paediatrics. The morbility can be try alterati- 
on in the respiratory physiology, as we11 as in the face 
development and function of the middle ear. A total of 53 
children consecutively referred to the Clinic of Otorhiпo- 
laryngology, National Multiprofile Transport Hospital 
„Tzar Boris 111'; Sofia, were measurement with acoustic 
rhinometry to evaluate the surgical results of the адепо - 
idectomy in children with hypertrophy adenoid, compi- 
ling the data on their clinic, and correlating them as we11 
with the rhinometric results. 

The acoustic rhinometry is a relatively new method 
of exploration of the nasal cavity. We obtain space те - 

asures that are going to a11ow to us to prove it. Acoustic 
rhinometry was аЫе  to symptomatic children admitted 
for adenoidectomy (mean nasopharyngeal cross-sectio- 
па1 area 1.62 ± 0.81 ст? р = 0.54). We have made теа - 
surements pre- and post-surgery and these measures 
аге  the cross-sectioпal areas and volumes registered in 
the nasal cavity. 

Our results show a clear gain in areas as in volumes 
after surgery and also show the utility of the acoustic 
rhinometry like method of exploration at the time of qu- 
antifying the morphometric alterations of the nasal ca-
vity. 

Key words: acoustic rhinometry, adenoid hyper- 
trophy 

ВЪВЕДЕНИЕ : 
Аденоидната  хипертрофия  е  най -честата  при - 

чина  за  обструкция  на  носните  пъти - 
ща і .з ,з ,s,ь ,н , , о . І , . І 2, із , І 4. Тя  води  до  нарушения  в  черепно - 
лицевото  и  зъбно -лицевото  растежно  развитие  в  
детската  възраст " . В  миналото  дианостицирането  
на  „третата  сливица " е  ставало  чрез  туцrиране  с  
пръст 13 . Това  е  необективна  методика , тъй  като  
дебелината  на  пръста  на  всеки  изследващ  е  раз - 
лична  и  не  може  точно  да  се  поставят  иіцдикации  
за  оперативно  лечение . През  последните  години  
от  ХХ  век  са  въведени  по -съвременни  методи : ла - 

терална  мекотьканна  рентгенография  на  главата ; 

задна  ринометрия  и  флексибилна  ендоскопия 11014 . 
Рентгенографията  на  епифаринкса  е  точна  ме - 

тодика . Чрез  нея  може  да  се  обективизират  и  три - 

те  степени  на  аденоидна  хипертрофия , но  тя  има  

недостатька , че  е  свързана  с  рентгеново  облъчва - 
не  и  не  винаги , поради  възрастта  на  пациентите , 
се  постига  точен  центраж . 

Флексибелната  ендоскопия  има  удобството , че  
оглежда  аденоидната  тькан , но  за  да  се  извърши  е  
необходима  обща  анестезия , тьй  като  в  повечето  
случай  децата  не  позволяват  или  не  поддават  на  
такова  изследване  с  локална  анестезия . 

Акустичнта  ринометрия  е  най -бърза  и  лесно - 
приложима  в  детската  візраст  за  оценка  на  назо - 
фарингеалната  проходимост  в  клинични  усло - 
вия ' 47,ч .'2.'S При  нея  няма  рентгеново  облъчване , 
няма  местна  или  локална  анестезия , няма  негати - 
визъм  и  стрес  от  страна  на  малките  пациенти . Та - 
зи  методика  е  неинвазивна  и  ролята  й  в  предопе - 
ративната  оценка  на  назофарингеалния  въздушен  
път  е  сравнително  достоверна , затова  трябва  да  
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g- р  Димитрина  
Togopo8a 

Асистент  по  УНГ  60- 
necmu 8 у6 .позенец ", 

гр . София  

Вbбе gение  
Апергичният  ринит  е  често  срешано  заболя 8ане  8 gemcka- 

та  8ъзраст . Диагнозата  мо>ke ga ce okake труg на , kamo 

се  мисnи  за  аgенои gни  Beremauuu. По  gанни  на  Т. Mycmako(i 

(2013) същест 8у8а  наnичие  на  ато n ия  npu okono 70% от  one- 

рираните  с  аgенотомия . Cn. Togopo8 (2013) съобща 8а , че  хи - 

пертрофията  на  аgенои gните  Beaemauuu u бързият  реци - 

gu8 cneg аgенотомия  съшо  насоч 8ат  за  напичие  на  аnергия . 

Hue изпоnз8ахме  аkустична  ринометрия  за  обе kти8но  из - 

спеg8ане  на  анатомията  на  носната  kухина  u носог nът - 

kama. Пър8и  эа  ynompe6ama на  аkустични  емисии  8 тази  

o6nacm съобша 8ат  О . Hilberg u сьтр . (1989), а  у  нас  e npuno- 

>kена  kлинично  u анаnизирана  от  Д . Виче8а  (2002). 

По  gанни  на  J. Cho u сьа8т . (1999) на  kpu8ama на  а kустична - 

та  ринограма  са  намерени  ня konko точ kи  (фиг . 1). 

Пър 8ата  отго 8аря  на  разстоянието  go носната  knana u ce 

отбеnяз8а  kamo I-notch (H. Lender, W. Pirsing, 1990), бтората  

- на  преgния  ръб  на  gonнa носна  kонха  (C-notch), a третата  

u чет8ъртата  са  на  ни 8ото  на  хоаните  u аgенои gната  8е- 

гетация  (Y. К . Кгт  u сьтр ., 1995). 

Mamepuan 
За  nepuoga 2003-2008 г . изсле g8ахме  обшо  1 117 geua c akyc- 

тична  ринометрия , на  koumo напра 8ихме  по8ече  от  2 800 

ринограми . Те  бяха  изпратени  8 УНГ  knu нuka със  съмнение  за  
аgенои gни  8егетаиии . От  тях  само  149 (13.3°/о) gостигнаха  
go аgенотомия . При  474 (39.2%) се  kасаеше  за  носна  патоло - 

гия  (аnергични  u реии g и8иращи  хреми ), 494 бяха  cneg Bupyc-

Hu инфе kции  u B момента  на  изсле gеането  зgраеи  (Фиг . 2). 

ФигvРА  2 
Разпре gеnение  на  изсnеgбаните  nациенти  

48 	Брой  08/2014, Година  X1V 
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ETIOPATHOGENESIS OF THE NASAL DEFORMITIES 

Petko Kafтakchiev, Dimifrina Todorova - Edreva 
Departmenl of Otorhinolaryngology, Uпrversiry Hospital Loze пets. Sofra. Bulgaria 

The nasal septum has caused much debate 
in ENT, much of it focuss г ng on its significance in 
contributing to nasal obstruction, with the 
subsequent need for large proportion of ENT 
surgical intervention. 

The object of our presentation is to present 
and discuss our opinion concerning the etiology 
and pathogenesis of the deformities of the nasal 
septum and external nose. The idea was to 
determine the reasons for the deviations. as we11 
most of the literature on the topic underline trauma 
in a different stages of the life as a main cause. 

The method was careful evaluation of the 
availaЫ e CT and MR images of the head of patients 
( а11 age groups) visited the Department of 
Radiology of our University Hospital with different 
complains, diagnosis and pathofogy findings. 

The growth phase of the nose may be divided 
into the following more or less arbitrary periods: 
prenatal, neonatal, childhood and pubertal. 

The developmental phase is the period of 

embryonic life (from the third week to the third 
month after conception) in which the nose and 
related structures are formed maxillary and 
mandibulary processes begin to develop. at about 
the third month formation of the nose, maxilla and 
mandibuta is completed. The septum develops 
from the medial wa11 of the nasal capsule, betti^reen 
the seventh to eight week and second to third 
month of embryonic 1ife. At the birth the vomer, 
maxillary crest and palatine crest are bony. After 
birth the posterior part of the septum gradually 
ossifies from cranial to саида l and from caudal to 
cranial. The septum in particular its anterior part 
demonstrates rapid growth in neonatal life and 
early childhood; its growth then graduaily s1ows 
down. Growth of the perpendicular plate continues 
at a fast pace until age 10 years. At puberty the 
process of ossification has reached the vomer. 

Our discussion is related with the 
embryology. growing process of the nose and the 
different radiographic findings in patients. 
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EVALUATION OF PROBLEMATIC NASAL BREATHING 
WITH SPIROMETRY 
R. Benchev', G. Boyadjiev', D. Todorova г  
'Clinic of Otorhinoluryngology, Med. lnstitute ofMinistry of lnternul Affuirs 
'Cliп ic of Otorhinoluryngology NMTH „Tzur Boris III ", Sof iu 

ОЦЕНКА  .НА  ЗАТРУДНЕНОТО  НОСНО  ДИШАНЕ  
ЧРЕЗ  НОСНА  СПИРОМЕТРИЯ  

Р . Бснчев `, Г . Бояджиев ', Д . Тодороваг  
` УНГ  клгсники  МИ  ни  МВР  

zУНГ  клсгн 1ски  ни  НМТб  „ Цир  Бирис  111'` — Сифия  

Ре3юме  
НапраВено  е  u3cnegQaнe на  група  от  41 пациен - 

та , от  koumo 30 бе3 3атруgнено  носно  gишане  и  11 
nациента  сьс  3атруgнено  носно  gишане . бопните  са  
u3cnegQaнu чре3 носна  сnирометрия  и  ре3уптатите  
от  kонтролната  груnа  са  сра Qиени  с  те3и, nолучени  
npu npegнa akmuQнa риноманометрия . Onpegenu ce 
kоефициент  на  носното  съотношение  3а  kонтроп - 
ната  група , при  koemo ce устано Qи  Qucoka степен  
на  kорепация . ПраQи  се  u3Qog, че  носната  сnиромет - 
рия  е  уgобен  u точен  метод  3а  и3слеgВане  на  носно - 
то  gишане , nopagu koemo nреgпагаме  no-wupokomo 
му  и3поп3Qане , особено  на  места , kьgemo не  се  ра3- 
полага  с  anapamypa 3а  o6ekmuQнo и3мерQане  на  gu- 
шането  npe3 носа . 

Summary 
A group of 41 persons, 30 without difficulties of па - 

sa1 breathing as controls and 11 patients with nasal obs- 
truction was studied. The patients were investigated 
with nasal spirometry and the results from the control 
group were compared with those obtained with anterior 
active rhinomanometry. The nasal ratio of the co п trols 
showed a h гgh rate of correlation. A conclusion is made 
that паsа l spirometry is a convenie п t and relia6e met- 
hod for assessment of nasal breathing and we recom- 
тепд  its wider use, especially in clinics without equip- 
ment for objective measurement of nasal breathing. 

Въведение  
Оплакванията  от  затруднено  носно  дишане  

(ЗНД ) са  широко  разпространени  и  една  от  най - 
честите  причини  за  това  е  девиацията  на  носната  
преграда . Различните  автори  в  евоите  изследва - 
ния  дават  различен  процент  за  разпространение - 
то  на  тази  аномалия . Например  през  1995 г . в  Ко - 
рея  Min et al. установяват  честота  на  септanна  де - 
виация  в  22 ,38% от  хората . От  тях  обаче  само  
2.8% имат  оплаквания  от  затруднено  носно  диша - 
не . Jersen et al. (1989) съобщават  аналогични  дан - 
ни  — 2-3°/о , при  проучване , проведено  в  Швеция . 

Причините  за  ЗНД  са  разнообразни  — струк - 
турни  заболявания  на  носНата  кухина , заболява - 
ния  на  носната  лигавица  или  комбинации  от  две - 
те . Затруднено  носното  дишане  може  да  бъде  ед - 

ностранко , двустранно , постоянно  или  интерми - 
тентно . Смята  се , че  мукозните  аномалии  (като  
ринитите ) са  по -честа  причина  за  носна  обструк - 
ция . В  проспективно  проучване , проведено  във  
Финландия , Sipila u Suonpaa (1997) от  тяхната  
листа  за  чакащи  за  оперативно  лечение , избрали  
за  операция  само  тези  с  голямо  носно  съпротив - 
ление  установено  при  риноманометрия . Остана - 
лите  са  били  третирани  медикаментозно . Устано - 
вено  било , че  npu 25% от  тях  резултата  от  прове - 
деното  лечение  е  бил  толкова  добър , че  е  избягна - 
та  оперативна  интервенция . 

За  хирурга  е  важно  да  се  диференцират  струк - 
турните  от  функционалните  причини , защото  ле - 
чението  често  е  принципно  различно . Непремен - 
но  трябва  да  се  има  предвид  и  наз anният  цикъл , 
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ACUTE SINUSITIS - DIA.GNOSTIC Ѕ  AND THERAPEUTIC 
PRINCIPLES 
G. Edrev, S. Lotov, D. Todorova 
ENT depurt тfzent, „Tzur Boris I1I" Tiunsport Nospitu 

ОСТРИ  СИНУИТИ  - ПРИНЦИПИ  НА  ДИАГНОСТИКА  
И  ЛЕЧЕНИЕ  

1. Едрев , С . Лолов , Д . Тодорова  
УНГ  к -ки , НМТБ  „ Цир  Бир t гс  111 " 

Резюме : 
Острият  синуит  3апоч Qа  с  инфе kция  на  горните  

gикателни  пьтища , алергия , фи3иkо -химични  gpa3- 
нители  или  тра Qма . Ключо Q момент  от  латогене - 
3ата  е  Qь3ниkQането  на  kухина  сьс  3аnушен  gрени - 
ращ  отбор , koemo Qogu go npekьcQaнe на  муkоцили - 
арния  kлирьнс . В  гто Qечето  случаи  gиагно3ата  се  
поста Qя  Вь3 осно 8а  на  анамне3ата  и  фи3иkалния  
nperneg. Ропята  на  Rо-графията  3а  начапната  gиаг - 
но3а  е  силно  ограничена . Значително  ра3простране - 
ние  go6u8a диагно3ата  чре3 на3ална  ендос kопия , си - 
нусна  ехография  и  аkустиина  ринометрия . Цел  на  
терапията , e ga nоQлияе  лига Qичния  omok u 6akme- 
риалната  инфе kция, ga ocQo6ogu синусните  отбер - 
стия  u ga ru Qентилира . 8а kно  e moQa ga ce налра - 
Qu npegu трайни  лига Qични  промени , npegu гтрогре - 
сиране  на  острото  Qь3лаление  и  насть nQането  на  
усло .*нения . И3борьт  на  антибиоти k nочи0а  на  по3- 
нанията  3а  най -честите  латогени . Системните  u 
лоkални  cьgocQuQaщu са  nogxogяu.4u 3а  гтреоgоля Qане  
3аnуш0ането  на  носа  и  синусните  omQopu. Сь Qре - 
менните  антихистамини  и  лоkални  носни  kopmukoc- 
mepougu ca иgеални  3а  третиране  на  алергичните  
риносинуити . 

Ключо ()и  думи : синуит , риносинуит , gиагно3а , 
тера nия  

Abstracr: 

Acute srnusitis may start witlт  upper respiratory гn- 
fection, allergy, environmental irritants, or trauma. Тiте  
base of the condition is thought to be a cav гty witfт  an 
obstructed ostium leading to a failure of tlie mucociliary 
clearance function. 1п  most cases the clinical diagnosis 
is based on history and physical examination. There is a 
limited role for radiologic studres in the initial asses- 

sment. At tlie same time, there is a tremendous advance 
in the use of nasal endoscopes, ultrasonic A-mode i пs- 
truments and acoustic rfiir тometry. TIie goal of therapy is 
the resolution of tissue edema and bacterial contamir тa- 
tion, restoration of ostial patency and sinus ventilation. 
1t is important to start before the occurrence of the per- 
manent mucosal damage, to prevent disease progressi- 
on and possibility of serious sequelae. The selection of 
antibiotics is directed by the knowledge of the most 

common pathogens in acute sinusitis. Systemic and to- 
pical decongestants are appropriate to relieve nasal 
obstruction and re-estaЫish ostral patency. Newer ar т ti- 
histamines and topical паsа l corticosteroids are excel-
lent for the management of allergic rhinos гnusitis. 

Key words: sinusitis, rh гnosrnusгstis, diagnosis, the- 
rapy 

Острите  синуити  са  често  срещанv заболяваке , 
чиито  симлтоми  са  познати  на  мнозинството  лека - 

ри . Напредъкът  на  техниката , фармакологията  и  
биомедицинските  науки  през  последните  десетиле - 
тип  промениха  вижданията  за  ефективните  принци - 
пи  на  диагностика  и  лечение  на  тези  състояния . Цел  
на  стаіията  е  да  представи  fwкои  важни  детайли , 
които  имат  непосредствено  практическо  значение . 

ПАТ®ГЕНЕЗА  И  КЛАСИФИКАЦЙЯ  
Лигавицата  на  околоносните  кухини  е  продъл - 

жение  на  носния  циликдричен  ресничест  епител . 

Ето  защо  остри  възпаления  на  околоносните  ку - 
хини  се  срещат  при  всяка  по -тежка  хрема . Респи - 

раторпите  вируси  причиняват  парализа  на  рес - 
ничките , с  което  предизвикват  забавяне  на  муки - 

цилиарния  клирънс . В  по -напредна Jти  случаи  се  
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OBJECTIVE METHODS FOR INVESTIGATION OF THE 
NASAL PASSABILITY 
R. Benchev, G. Boiadjiev, D. Todorova 
Clinic of Otorhinolaryngology, NMTH „ Tzar Boris 1II ", Sofia 
Clinic ofOtorhinolaryngology, Nledical Institute of Ministry of Internal Affairs 

ОБЕКТИВНИ  МЕТОДИ  ЗА  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА  
НОСНАТА  ПРОХОДИМОСТ  

Р . Бенчев , Г . Бояджиев , Д . Тодорова  
УНГ  клиника  на  Медиг 4ински  Институт  на  МВР  — София  

УНГ  клиника  на  Наг 4ионалната  Много nрофилна  Транс nортна  Болница  „ Цар  Борис  II1 "— София  

Резюме : Носната  обстру kция  е  често  срещан  сим - 
птом  В  kпиничната  npakmuka. Към  настоящият  мо - 
мент  оценkата  на  носното  gишане  е  nреgимно  су - 
беkтибна . Обе kтибните  метоgи  не  са  широ kо  ра3- 
nространени  u 3асега  не  са  npuemu станgартни  ре - 
ферентни  стойности . Memogume 3 а  оцен kа  на  нос - 
ното  дишане  се  ра39епят  В  ня kол kо  zpynu. Най -ши - 
poko са  ра3nространени  т . нар . „ оптични  мето gи "— 
риносkоnията , оnтичната  ринос kоnия , риностерео - 
метрията  u 3аnисВането  на  nonучените  gанни  на  
ра3лични  носители . Пре3 nocnegнume 50 гоgини  3а - 
nоцнаха  ga ce npunazam метоgи  3а  оцен kа  на  nреми - 
набащия  Въ39ушен  nomok. Най -простият  метоg е  
peak flоw-метрията . При  риноманометрията -аk- 
тиВна  unu nасиВна , се  и3мерВат  еgноQременно  обе - 
ма  на  Qь39ушния  nomok u носното  сьnротиВление . 
Аkустичната  ринометрия  е  най -широ kо  pa3npoc- 
транената  техни kа  3а  оценkа  на  носния  обем  u наn- 
речно  сецираните  ппощи  на  носната  kухина . Сега  я  
се  u3non3yВa 3а  фунkционапна  оцен kа  на  носа  В  мно - 
го  ра3пични  аспе kти -алергични  болести , носна  хи - 
рургия , носни  проВо kационни  проби , фарма kопогич - 
ни  и3спеgВания  u gp.B нашата  knuнuka се  и3поп3у - 
Qam рутинно  те3и  метоgи . B настоящата  статия  
се  nосочВат  инgиkациите  и  8ь3мо)kностите  на  те - 
3и  метоgи . 

Summary: Nasa1 obstruction is a commonly encounte- 
red symptom in the clinical practice. At the present mo-
ment the evaluation of the nasal breathing is mostly sub- 
jective. Objective methods for functional assessment 
are not widel у  used and up to now no standard about the 
referent values have been accepted. Methods of evalu- 
ating nasal patency are divided in several groups. The 
most соттоп lу  used are the optical methods — rhinos- 
сору, optical rhinoscopy, rhinostereometry and video re- 
cording. F1ow methods have been used for the last five 
decades. The simplest is the nasal peak flow measure- 
ment. Rhinomanometry -RMN-) active and passive/теа - 
sures both nasal flow and resistance. Acoustic rhino- 
metry (AR) is the most popular technique for assessing 
nasal volumes and cross sectional areas. Acoustic rhi- 
nometry is used nowadays for functional examination of 
the nose in many different aspects of rhinology-allergic 
diseases, nasal surgery, nasal provocation tests, phar- 
macological investigations, etc. 1n our department AR, 
RMN and nasal peak flow measurement are used routi- 
пе lу  in the clinical practice. 1n the present report the in- 
dications and limitations these methods are described. 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Затрудненото  носно  дишане  е  много  често  

срешан  симптом  в  клиничната  практика . Към  нас - 
тояшия  момент  при  неговото  изследване  се  раз - 
чита  повече  на  субективната  оценка  на  пациента  
и  данните  от  т . нар . оптични  методи  — най -често  
предна  риноскопия , по -рядко  задна  риноскопия  

или  преглед  с  ригидна  или  фиброоптика . 
Субективната  преценка  на  пациента  за  собс - 

твеното  му  състояние  е  от  изключителна  важност  
за  оператора , тъй  като  тя  изразява  удовлетворе - 
ността  му  от  проведеното  лечение . От  друга  стра - 
на , тази  оценка  не  е  съвсем  точна  и  се  влияе  от  
редица  фактори  като : предоперативното  състоя - 
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РЕЗУЛТА 7 И  ОТ  ОГ ► ЕРАУИ i3 НО iО  ЛЕЧЕ 1•i ИЕ  Hfa ДЕВИАЦИ SIТА  
НА  HQCHATA ПРЕГРАДА  В  ОБЛАСТТА  НА  НОСНАТА  К .ЛАГ IА  

F'. бвмчев  , Г. 6ofrdжueo p , Д . ТогЭорова а  u Х . Ваг. илег ? ?  

УНГ  клиника , МедмцинСки  инс 7 итут  — МВ P 

УНГ  клииика , Национапна  мысгопрОфилна  транспортна  бОлмииа  
L;ap Бори ; 111" Софм Q 

иезю N е . Дегэиациите  на  носната  преграда  Са  чР, С та  причина  за  uocua о (j с  

рукция . Септопластиката  е  една  от  нач •честа  прилагаь + ите  аператиынг ; иитер ~ е •• 
ции  ы  рино r о r ия  га . Резултатите  обикг +оеена  се  оценягзат  със  су 6ективнл  ме - одл  
като  иизуално -аналого n а  скала  (8АС ) или  симптомен  сбор . Тези  методи  етраз sаоа ~ 

удавлетаооеЧието  на  пац n ента  от  оператионата  интероенция , но  ке  n оказеа ° 
мстинСкотс  псдобрение  на  носиото  дишане . Обективните  функционзлни  мето t, ✓, 
за  точна  оцечка  на  носната  проходимост  преди  и  след  onepa ци sira мяСтога  ✓ 

степента  на  носната  о 5струкция  пома r ат  на  кирурга  да  прецени  обема  на  хиоур  
гичната  работа . Цепта  иа  машето  проучаане  е  дд  се  документират  с  аь:устИчна  
ринометрия  и  с  предна  активиа  рииоманометрия  резу n татите  от  про nедемите  
през  последиите  две  години  септопластики  ы  областта  на  носната  іслапа  u ла  се  
сравыят  със  г_убективната  оценка  на  пацыентите  за  нзхода  or лечението , изаазС • 
ыа  чрез  ВАС  Изспедоани  са  57 nациенти  на  [зъзраг. т  от  17 до  64 годими  r,pr.ди  и  
след  операцията  Чрез  AR, RMN u л •степенг + а  визуалио • аыа i Іогоаа  екапа  Cpon і  
*+ а  прос nедяване  е  от  6 мессца  до  една  година  след  опердиията . Устаилаягза  се  
чр  В i1 C добре  корепира  с  резултатите  от  AR u лошо  г  резултатите  от  RMb. Ким  
5инациятд  между  обектипни  и  субектигзни  методи  за  оцеыка  ыа  моСното  диц . анг r 
,даоа  'іо - п },n на  информация  за  резуптатите  от  кирургичното  пнче ~ + ме  

R. Bentchev, G. Baiajiev, D. 7odorova and Н . Vasilev. RCSULTS QF fHk 
SU ыGlCAL TREATMENT OF S Сл  Т  AL UEV1AT10NS 1N THF NASAt. VALVE AREA 

Summary, Sept э l devialions are a common cause of nasal obse г uct і o п  ientc• 
plasty s one of ;he most frequentty performed surg;cal procedures in rn ~ noloyy. The 
г q5uls s of the surgery аге  usuaily evaluated by subjective methods Iike v,sual analog 
scales (VAS) or symptorn score ѕ . These methods show pat і enl's salisfactio п  from she 
орег ,э t іоп  but do not show ihe reat ;mprovoment of nasal breathing, pbjectivc; functional 
methods give betler ; деа  about the паѕ z: ►  patency before and after the operation as we,- 
as ot the exact р lасе  апа  degrQe of nasal obstruct і on , апд  also help the surgelз n in 

deciding the scope of nasas su гgery. The aim of the study was to documor.t with acous 
tic rhinometry (AR) and rhinomanometry (RMN) the г esults from the seotopias t~ es рег • 
farmed in the clinic Curing the last 2 years as we11 as to comnare the5e resul;s w 

	

pationt's estimale of the operat+an. 57 patients between 17 and 64 уеаг  01 	whc 
had se ptal surgery were evaluated bofo ► e and after sur ~cry w і th AR. RMN, гэпс  < 

Пр U ктим ес, ка  мецицина , 36 , 2005 , N ~+ ! 



ACOUSTIC RHINOMETRY 
D, Vitcheva', D. Todorova 2  
ENT depart ііlent, Medical Uп iversit Plovdiv 

~ 
ENT depaYtment, National Transport Hospital „Tzar 13oris Л1 ", Sofia 

А .КУСТИЧНА  РИНОМЕТРИЯ  
Д . Вичева ', Д . Тодорова Z 

' Капгедра  ио  УНГ  болесn гтг , Медицински  Yrruaeрcermerrr, Пловдиг3 
' УНГ  отделе } г iге , Наь {ионална  Тране nорnгна  Болница  ,, Цар  bopuc III", Coфыsr 

Abstract 
The aim of this study is to present and estimate the 

role acoustic rhiпometry in the rnvestigation of structur- 
а1 anatomy of nasal airways via acoustic reflection. The 
main principle of action of acoustrc rhinometry is pre- 
sented, based on the reflection of acoustic signals, 
which are generated in the measurement device trans- 
mitted through a wave tubë and furthered to the nostri! 

via a nose-piece. The reflected acoustic signals are reg- 
istered by a microphone, situated in the wave tube. The 
basic measurement technique is presented with its con- 

secutive stages including: calibration of the device, 
measurement of the patient, analysis of the AR-curves 
via comparison with standard curves recorded in the 

acoustic rhinometer. The results after rneasurement of 
patients wrth allergic rhin гtis, septal deviation, adenoid 
hypertrophy and turbinate hypertrophy are presented. 
The conclus гon is that acoustic rhinometry is fast, accu-
rate, non-invasive and easy applicaЫe method for eval- 
uatгon of the structural as we11 as functional abnormali- 
ties of the nose. 

Кеу  words: nasal breathing, acoustic rhinometry 

ВЪВЕДЕНИЕ : 
Акустичната  ринометрия  е  нова , неинвазивна  

диагностична  техника , при  която  се  оценя  г iосна - 
та  геометрия  със  средствата  на  акустичг iото  отра - 
зяване  [Hilberg, 1989]. Тя  е  активно  анализирана  
в  ринологични  проучвакия  и  клинични  тгриложе - 
ния  [Вичева , 2001]. Субективното  yceщaiie за  
носна  обструкция  може  да  зависи  в  голяма  степен  
от  констрикцията  на  сегмект  в  предната  част  на  
носната  кухина , която  се  състои  от  две  поделе - 
ния : района  на  isthmus nasi u района  на  главата  на  
долната  носна  конха  2,7. Следователно , обектив - 
ното  изследване  на  констриктираните  сегменти  в  
предната  част  на  носната  кухина  е  от  основно  
значение  за  диагностиката  и  лечението  1. 

Ринометричната  сонда  се  състои  от  една  тръба  
с  еднакво  вътрешно  напречно  сечение  (НС ). В  
единия  край  на  тази  тръба  се  генерира  пулсово  на - 
лягане  (звуков  импулс ) от  трансдюсер  или  от  иск - 
ров  щепсел . Приемайки  едноизмерно  провеждане  
на  вълните  и  незначителна  загуба  на  енергия  в  та - 
зи  ригидна  тръба , вълната  на  налягането  се  раз - 
пространява  неотразена  по  акустичната  тръба , до - 
като  вътрешното  напречно  сечение  е  постоякно . 

Микрофон , поставен  в  средата  на  тр  ьбата  за rгисва  
времето  и  амплитудата  на  преминаващия  звуков  
импулс  преци  той  да  се  предаде  г-га  кухината  
(Фиг .1). Коrато  промените  в  НС  (напр . акустич - 
нин  импецапс  /Z/ от  Z()  до  Z 1  става  за  време  /t/ (t = 
Хо/Со) (Х  е  разстоянието  между  микрофона  и  им - 
педансния  слой  Z, a СО  е  скоростга  на  звука  във  
въздуха  в  т /sec), случайката  вълна  на  налягане  
/Pi/ ce отразява  частично  (Pr) и  частично  се  преп - 
редава  (Pt) в  съответствие  с  долните  уравнения : 

1. t = Х 0/С 0  
2. Pi—Pr=Pt 
3. Pi/Zo —Pr/Zo =Pt/Z 1  
Комбинацията  от  равекствата  (2) и (3) цава : 
4. Pr=PixZ i -Z0 /Z 1 +ZO  
В  тази  система  с  множество  прекъсвания , ин - 

цицентният  звуков  импулс  се  подлага  на  много  
отражении  от  прекъсванията  (слоевете ). Те  стават  
нарастващо  сложни  (Фиг . 1). 

Първична  вълна  е  тази , която  е  подложе tiа  са - 
мо  на  едно  отражение  (непрегrьснати  тгинии ), цо - 
като  вторичните  вълни  са  подложени  на  повече  от  
едно  отражение  (пунктирани  линии ). Първичните  
вълни  са  най -интересни  за  триизмерно  представя - 
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DIAGNOSTICAL TECHNIQUES I1o1 THE DISEASES OF 
ТНЕ  N05E AND PARANAЅAL ЅI1eiUSEЅ  
D. Vitcheva', Н . Vassilev2, D. TodorovaZ 
' ENT department, 1Vledical University, Plovdiv 
' ENT department, National Ti ansport Hospital „Tzar Boris 111 ", Sofia 

ДИАГНОСТИЧНИ  ТЕХНИКИ  ПРИ  БОЛЕСТИ  
НА  НОСА  И  ОКОЛОНОСНИТЕ  КУХИНИ  

Д . Вичева ', Х . Василев 2 , Д . Тодорова Z 
' Катедра  по  УНГ  болести , Медицински  Универссп nет , Пловдив  

' УНГ  отделение , Нас 4ионална  Транс nортна  Болни zsа  ,, Цар  Борис  111 ", София  

Abstract 
At one time the methods for diagnosis of diseases of 

the paranasal sinuses were limited to history taking, c1i- 
nical examination, diaphanoscopy and conventional Х- 
ray. Sophisticated, but expensive, techniques such as 
computerized tomography and magnetic resonance ima- 

ging a11ow a detailed examination of the paranasal sinu- 
ses. Ultrasound also plays an important role in the diag- 
nosis of this type of disease. Finallу  endoscopy and en- 
doscopic treatment of the nose and its sinuses has been 
performed for more than 25years. 

Кеу  words: nasal objective methods 

Диагностичните  техники , чрез  които  щате Jiно  
се  изследва  носа  и  синусите  са : 

Оглед  и  палпация  
Огледът  и  палпацията  отдавна  се  неглижират , 

но  те  не  са  изгубили  значението  си . Състоянието  
на  кожата  — зачервяване , едем , инфилтрация , ул - 
церация  е  от  съществено  значение . Промяната  
във  формата  на  хрущялния  или  костния  скелет  на  
носа  или  лицето  (фас , профил  и  основен  поглед ), 
огледът  на  носните  крила  при  дишане , палпация - 
та  на  изходните  пунктове  на  нервите  по  стените  
на  синусите  и  проявите  на  абнормална  сензитив - 
ност , дават  точна  характеристика  на  състоянието  
на  носа ' г . 

Риноскопия  
На  предна  риноскопия  се  оглежда  долният  но - 

сов  ход , долната  конха , средният  носов  ход , сред - 
ната  конха  и  предни  деформитети  на  носната  
преграда . При  средна  риноскопия  се  използва  на  
по -дълъг  спекулум  (по  Килиян ) и  може  да  се  види  
средния  носов  ход  и  средни  деформации  по  сеп - 
тума . По  време  на  изследването  трябва  да  се  
обърне  внимание  на  секрета  (по  състав  и  цвят ); 
мястото  на  ексудата ; състоянието  на  лигавицата ; 
наличието  на  полипи , новообразувания , язви , 
перфорация  и  др . Техниката  на  задната  риноско - 

пия  е  описана  подробно  [Димов , Георгиев , 1998]. 
Днес  много  рядко  се  прибягва  до  нея , тьй  като  са- 
мия  метод  е  доста  драстичен  за  пациента . При  не - 
го  се  обръ iца  внимание  на : хоани ; задни  rюлюси  
на  конхите ; секрет ; полипи ; аденоидна  гькан ; ту - 
бар llи  ОСТЙуми ; туморИ  И  др . 

Ултразвук  
Ултразвукът  е  въведен  от  средата  на  1970-те  

години  и  се  използва  за  диагноза  на  синуити . А - и  
Б -сканирането  представлява  техника  на  различ - 

ния  ултразвук 3. А-Сканирането  (ам llлитудна  мо - 
дулация ) е  едномерен  метод . Поставя  се  сонда  на  
проекционното  място  на  синуса  и  се  изпращат  
импулси  (3.5-5MegaHz), които  са  различни  за  
zъканните  структури  като : кост , въздух , мека  
rькан  или  течност  [Деспотов , Василев  1984]. Те  
са  електронно  асимилирани  и  могат  да  се  видят  
като  ехо -връх  на  монитора . Локализацията  на  
върха , корелира  с  геометричното  разстояние  на  
отразяването  на  граничната  зона  от  ултразвуко - 

вото  сондиране . Височината  на  върха  е  свързана  
с  интензивностга  на  ехото . При  Б -Сканирането  
отразените  ехо -импулси  се  преобразяват  в  скала  
на  сиви  тонове  с  различни  градуси  на  блясък  и  
показват  на  монитора  двумерния  секционен  изг - 
лед  с  правилно  възпроизвеждане  на  областите  и  
ъглите . И  двете  техники  имат  добра  достоверност  
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ЧЕСТ®ТА  НА  ПАТОЛО I'ИЧНИTE И31V1EНEНИЯ  Е  
ОдС®ТдОН®Cd-IИTE KJrXИНИ  ПРИ  1VdAШИНИCTИ  Е  
3АЕИСИ1V1 О  СТ  ® Т  ПI'®ЦЪ  JIЖEiTEЛН  ®СТТА  НА  
TРУД®EИЯ  СТАЖ  
Х . Василе 8, Т. EgpeB, О . Мapuнo8a, Д. Togopo8a 

FREQUENCY ®F PATd-IOd,®GdCAL ALTE.IZATl®NS дN 
PARANASAL ЅINUSE Ѕ  ®F ENGdNEER Ѕ  AC С®RDd1VG TO 

THE LENGHT ®F Tl-dEIR W®RIC ЕX.I'ERIENCE 
Н. 'Vassilev, G. Edrev, O. 1Vlarinova, D. Todorova 

Резюме  
ABm.vpun гe си  поста8ят  за  цел  

Ja проучат  8лиянието  на  npo- 
дълаkителнос rпта  на  mpygoBun 
cmak (при  машинисти ) 8ърху  
чесмот .ата  на  патологичните  
изменения  8 оkолоносните  kyxu- 
ни , устано 8ени  с  nомогцта  на  
ехография . 

Т/lзслед8ани  са  820 машинис - 
ти  и  kонтролна  rpyna от  100 чо - 
8eka. B за8исимост  от  nродъл - 
Кителността  на  труgо8ия  
cjnaК  изслеg8аните  са  разпреде - 
лени  8 три  zpynu. Пргс  363 (44,3%) 
от  тях  е  устано 8ен  хроничен  
8ъзпалителен  процес , изразя8аи4 
се  8 пролиферати 8ни  изменения  

на  лгсга 8ицата . честотата  и  
теКестта  на  устано 8ените  
па rпологични  промени  нараст 8а  
значително  с  у8елича 8ане  на  
трудо8ия  сталгс  на  машинисти - 
те . 

Аbѕі1 тсасt 
The authors set themselves the 

task to investigate the influence of 
the length of the work experience 
(in eпgineers) on the frequency of 
pathological alternations in 
paranasal sinuses (estaЫ ished) 
registered by mean.s of ultrasonic 
examination. 
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Авторът  aaane>kga, nekySaнu от  
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него, 34 бгэдни  c ocmpu григ ~ ни  
j 

 

omumu ne Зреме  ма  enuger І .: І  н u 
I 	8зри6о3е  <. т  ост ~ и  pecnuE аг -  г  р  
~ 	ни  забсэля t ания  nрез  зимн ~.:тс  
з  

месеии  на  nв ::леgчите  гог  инза  
= гчита  че  хемгзраичните  orrum.r 

ис t3ен  kamo усло* ненив , мс :згам  
~ ga ce nроябят  u kamo ek&i[3а - 
~ лемт  на  гри n намг : забопя 6ане . 

КлЮио 8и  gуми : cmum, хемора - 
гиини  мехури , гри n 

~`„." ~ . ._. з ... 	..,_...._...:....._ 	 >~~ 

На  гранииата  на  kuBomo u не>ku- 
(3ото , без  собст (iена  абмяна  на  
материя , но  със  сnособг 'зост  за  
pennukauu я  на  нуkлеимоби  kиселини . 

i3upycume ca urupcko раз nростра - 
нени  8 npupogarna u no Време  на  
еnиgемичните  Еiзрибабе  nричиня - 
(3ат  масаба  забола 6аемост . Най - 
значими  б  тази  насоkа  са  гри nът  
u gpyrume рес nираторни  бирусни  
Lгнфв kиии . f'ри nното  забоnябане  
заема  боgещв  мясгnо  no отно lие - 
ние  на  услоКненията  от  страна  
на  ушите  ( ке t.9орагичии  omuml)), 
синус uоnе , нвса  (enucmakcucu), 

бранхи , бели  gробабе  u gp. Bupycbm 
yBpekga тъkаните  на  организма  6 
ня kодkо  наnрабпения : 

1.Е nителотро nно  - засяга  enu- 
тела  на  6хоgната  (3рата  wa 
инфе kиията  ( мас . носогnът kа , 
гърnа ) 

2. Вазотро nно  - yBpekgam ce енуо - 
menuume на  kanun яpume (хемора - 
гични  omumu, enucmakcucu) 

3. На 6ротро nно  - изчезбат  Bkyc u 
обоняние  

4. Общо  то kсично  - omnagнanocm, 
бucoka тем nература , бол kи  no 
Myckynurne 
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ХРоничен  
ГНОЕН  СРЕДЕН  

Проф . g-p reopau EgpeB gMH, g-p Димитрина  Togopoбa gм , УБ  „Позенец " 

к  

РЕЗЮМЕ  
Хроничният  гноен  среgен  omum c хоnестеатом  
засяга  муkопериостта  на  сре gното  ухо  u nogne>ka- 

щата  kocm. Холестеатомът  npegcma6nябa оkрьглена  
беnезни kаба  маса  от  nlocnu u kancyna om enugepмan- 

на  тъ kан  (матри kс ). От  растеЖа  на  холестеатома  
u ензимната  аkтибност  на  kancynama се  образуба  
kapuec на  kocmma. Knu нukama се  хара kтеризира  с  
епитимпана nна  unu kрайстенна  nерфораиия , гноен  
ekcygam c неприятна  миризма  u nbcnu u намаnение  
на  cnyxa 8 раз nична  степен . УсnоЖненията  са  от  
страна  на  вътрешното  ухо , nиие 8ия  нерв  u мозъ kа  u 

застрашабат  >ku8oma. Печението  е  оnератибно . 

КлЮчоби  gyrдu: xonecmeamc. kapuec. оnеFация  

роничният  гноен  сре gен  omum c xonecmea- 

том  засяга  муkопериостта  на  сре gното  ухо  
u nogne>kащите  kостни  cmpykmypu. Процесът  

nричиняба  kapuec на  kocmma om натис k u ензимна  
аkтибност  u мо>ke ga goбege go вътречерепни  усло>k- 

нения  със  смъртен  изхо g. 

СЪ LЦН4СТ  НА  Хб/1ECTEАTOМд  
Той  е  оkръгпена , беnезни kаба  маса  от  е n и gермапни  
nlocnu, наслоени  kamo nykoбuua, с  хопестериноби  kpuc- 

manu u гноен  ekcygam. Taka описан , хоnестеа rnомът  
npunuчa на  тумор . В  gейст 8итепност  от  ембриона n- 

ни  остатъци  на  ekmogepмa моЖе  ga ce разбие  тумор  
(enugepмoug), ko йmo e из 8естен  kamo kонгенита nен  
хоnестеатом . В  нача nото  расте  безсим nтомно , а  
по -kъсно  nричиня 8а  раз nична  симптомати kа  8 зависи - 

мост  от  местополо >kението  cu ( сре gно  ухо , вътре - 

шен  спухо 8 npoxog, nонто -иеребе nарен  ъгъп ). 
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Резюме  
За  nepuog om 10 години  (1987 - 

1996) са  оnерирани  7 болни  с  ото - 
.tiuk8opeя. При  4 се  отнася  за  kон - 
генита .tiен  хо.л,естеатом , разру - 
ши.п, темпора .tiната  kocm u про - 
ниk нал  8 чере nната  kухина . 
Отолиk8ореята  наnодобя8а  ото- 
рея  npu хроничен  гноен  среден  
отит  и  e omkpuma egBa no Вре - 
ме  на  оnерация . Един  бо.л,ен  е  с.лед  
фраkтура  на  базата  на  чepena 
с  nъ.tiна  загуба  на  слуха , а  друг  - 
сл,ед  радиkа.лна  оnерация  и  ре - 
оnерация  8 gpyra k.лuнuka nopa- 
ди  отогенен  менингит . Пос.лед- 
ният  бо.ыен  е  geme на  6 години  с  
менингоце .ле  8 средното  ухо  и  
отоли k8орея . На  8сичkи  no 8ре - 
ме  на  оnерация  е  напра 8ена  
пластиkа  слиофилизирана  т8ър- 
да  мозъчна  o68u8ka, мусkулна  
тъkан  и  a6cop6upaus се  матери - 

a.ti ,, ТахоКомб  с  много  добър  ре- 
зу.tiтат . В  nродъ.л.~kение  na годи - 
ни  бо.tiните  са  без  .tiuk8opeя  и  
оласност  от  менингит . 

К.tiючо8и  думи : отол .иk8о - 
рея , хо.tiестеатом  

5ummary 
For a period 10 years (1987 - 

1996) there has been 7 patients ор - 
erated on with otoliquorrhea. In 4 
of them otoliquorrhea was due to 
conginetal cholesteatoma, which 
destroyed ihe temporial bone and 
penetrated in the endocranium. 
The otoliquorrhea resemЫed otor- 
rhea in otiiis media suppurativa 
chronica and was discovered in 
course of operation. One of the ра- 
tients was with status postfractur- 
ат  basis cranii and completely 
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'У'ИМПАНООСИКУЛОПЛАСТ LIКА  
Г. Egpeб, Х. Василеб , Д. Togopo8a, В . Зая kоб  
Транспортен  меgицинсkи  uнcmumyrn, Оториноларингологична  kлиниkа  

TYMPANOOSSICJLOPLASTY 

G. Edrev, Н. Vassilev, D. Todorova, V. Zayakov 
Transport 1Vledical Institute, Otorhinolaryngology's department 

Резюме  
В  продъ .а ~kение  на  10 гоgини 	Ключ®8и  думи : тимnаноп - 

(1987 -1996) са  оперирани  936 бол- nacmuka, ocukynonnacmuka 
ни  схроничен  среден  отит  u npu 
384 (41 %) е  налице  лреkъс8ане  на  
осиkуларната  8ерига . От  тях  
на  186 е  из8ършена  тимпанооси - 
kyлon.aacmuka, kamo са  моgели - 
рани  тяло  на  наkо8алня  или  чуk-
че  за  слухо8и  nротези  (ауто - и  
алотрансплантати ). В  cpok от  
1 година  са  проследени  130 (70 %) 
болни  с  тим nанооси kулоплас - 
muku и  npu 120 (64,6 °/о) от  т,ях  е  
налице  траен  фунkциона .аен  ре- 
зултат . Усnехът  е  значителен  
лри  случаите  нa„malleus-stapes 
assemЫy`; „malleus-plate assem- 
Ыу "и  стапеде kтомия  и  лош  npu 
използ 8ане  на  тотална  ocuky- 
ларна  протеза  u „slipper-interpo- 
sition ". 

Ѕurrnrnary 
For a ien years period (1987 - 

1996) there have been 936 patients 
operated with otits media suppura- 
tive chronic and in 384 (41 %) of 
ihem ihe ossicular chair was dis- 
rupied split. In 186 of the patients 
tympanoossiculoplasty was per- 
formed Ьу  modelling incus or 
maleus on auto - or alloirans- 
plants. 130 (70 %) of the patients 
wiih tympanoossiculoplasty have 
been monitored for one year and 
iп  120 (64. 6%) of them there is per- 
manentfunctional result. The suc- 
сезs in cases of„malleus-stapes as- 
sernыy `; „malleus-plate assemЫy `; 
and stapedeciomy are signјј cant 
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1 ВЪЗС '1"АН®ВЯВAНЕ  
~ НА  РАДИВ ,АЛН® ОПЕРИРАН ® УХО  
Г. .EgpeB, Х  ВасилеР , Д. Togopo8a 

REЅTORA'TION О 1 ТII А.D ~С'А.ZЕD EAR 
G. Edrev, H. Vasidev, D. Todorova 

i Резюме  
; В  nродъл *ение  на  10 години  
(1985 -1995) са  оперирани  37 бал - 
ни  със  стари  оnерати8ни  kyxu- 
ни, npu koumo гноетечението  

i npogъ.лЈсaBa. Чрез  разтиирен  енда - 
~ урален  раsрез  е  из8ъртиена  реопе- 
арация . Сламбо  от  темлоралния  
~ мусkул  и  kостен  npax се  облите - 
~ рира  мастоидната  kухина , а  с  
~ ,аиофилизирана  dura mater ce из- 
zpaЈcgam тъnанчеВата  мембра - 
ка  и  заgнити  стена . Добри  мор - 
фал.~°чычнирезултати  са  постиг - 
нат.и  при  29 (78,4 %), а  фунkцио- 
кални  - npu 18 (48, 6%) болни . 

Ѕжтм °a.rу  
37 patzents with previous оре - 

raiive cavities, where a disharge 
continues, have been operated for 
10 yearб  (1985 -1995). Вy a widened 
endaural cut a re-operation was 
done. Wіth a grcј't from the tem- 
poral muscle and bone pate the 
mastoid cavity is oblzterated and 
with a i•yophilized dura mater the 
ear-drurr¢ membrane and the 
posterior wall are built. Good 
morphological resultз  are achieveгl 
in 29 of the cases (78.4 %) and 
fiinctioпal results are achieved in 
18 of the cases (48. 6%). 
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ДВУСТРАНЕН  ХРОНИЧЕН  СРЕДЕН  OTИT ПРИ  
РАЕ  ОТЕщЕI В  ЖЕЛЕЗ  ОПЪ  ТНИ3I ТРАНСПОРТ  
Г. EgpeB, Х. ВасилеВ , Д. TogopoBa, О . Лilариноба  

BILATERAL CHRONIC M ІDDLE OTlTIS OF RAILWAY 
TRANSPORT VVORKERS 

G. Edrev, H. Vassilev, D. Todorova, О . Лlаппо vа  

Резюме  
За  nepuog от  15 години  са  опе - 

рирани  1148 болни  с  хроничен  
среден  отит . При  297 (25,9%) се  
kacae за  д8устранно  заболя 8ане , 
а  на  103 са  оперирани  u gBeme 
уши . При  избора  на  оnерати 8но  
лечение  се  има  npeg8ug наличи - 
ето  на  холестеатом , състояни - 
ето  на  слуха  и  отkлонения  от  
раВноВесната  фунkция . По  дан - 
ни  на  а8торите  голяма  част  от  
pa6omeusume 8 k елезоnътното  
д8wkение  могат  ga проgълКат  
работата  с  изkлючение  на  слу - 
чаите  с  уВре ,лkдане  на  Вестибу - 
ларния  anapam, значително  
сниКение  на  слуха  и  д8устранен  
холестеатом , npu koйmo onepa- 
цията  не  е  до8ела  до  задо8олите - 
лен  фунkционален  резултат . 

Abѕtract 
For a 15-year term 1148 people 

suffering from chronic middle 
otitis have been operated. 297 
(25,9%) are with a bilateral sick- 
ness, and 103 are bilarelly oper- 
ated. While choosing the opera- 
tional treaiment, specialists con- 
sider the presence of a 
cholesteatom, the state of hearing 
and divergenciesform ihe equilib- 
rium function. According to аи - 
thors data, a great part of the 
railway transport workers can 
continue working, except for the 
cases of damaging of vestibular 
apparatus, consideraЫe decrease 
of hearing and bilateral 
cholesieatom, when the operation 
not brought a satisfactory func- 
tional result. 
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КOХ.lIEAPНИ  У~PEЖДAНИ~І  PИ  ®ГIEPAЦИИ  
НА  СТPEМE'!'® 
Г. EgpeB, Д. Togopo8a 
Транспорте r с  лгеgицинсkи  и fгститут  - 
Клиниkа  по  оториноларингология  

СОСН LЕА 	 Ѕ  ІN ЅTAРЕЅ  ЅUР.GЕRY 
G. Edrev, D. Tvdorova 

Transport Medical Institute - Dept. of Otorhinolaryngology 

Резюіе  
Оперирани  са  117души  за  5 го -  Ѕu~маrу  

дини , no noBog na omock✓тероза , с  
добър  фунkцгсонален  ефеkт . Об- 
що  при  63 (58, 8%) нenocpegcm8e- 
но  след  операция  се  наб.л.юда8а  
сни kаВане  на  kpu8ama за  kocm- 
на  про8оgимост  на  тонсw-ьата  
nраго8а  аудиограма  6 =cecmornu- 
те  от  3000 до  8000 Hz, kamo при  
45 от  т.ях  тоВа  снukа8ане  оста - 
8а  трайно . Дисkутират  се  при - 
чините  за  kохлеарно  y8peКgaнe 
при  операти 8т-со  лечение  на  ото - 
сkлерозата . 

Кюч®ŭze gум ieo отос lслеро - 
за, cтanegekmoмuя , стапедото - 
мия, kо.клеарно  у8реКдане  

For five years, there have been 
11 7 patients operated for otosclero- 
ѕis with доод  f'unctional results af- 
ter the surgery. In 63 case5 (58.8%) 
immediatedly afer the operation 
lowering of the line of Ьопе  conduc- 
tivzty is observed for the 3000 to 8000 
Hz zone of the tone treshold audio- 
gramme, and in 45 of them this 
lowering stays constant. The dis- 
eussion is about what causes co-
chlear liasion in surgical treat- 
rпent of otosclerosis. 

Кггу  wоrдѕо  Otosclerosis, 5tape- 
dectomy, 8'tapedotomy, Cochlear 
liasion 
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( ~ О ) СТАПЕДОТОМИЯ  

Г. Едрев , ,Q. Тодороеа  
Транспортен  медицински  инст I гтут  

РЕЗЮМЕ  
За  период  от  5 години  (9992 - 9996j оперирахме  197 болни  с  отоскле ,ооза , като  на  29 (24.8 %) 

направихме  стапедекто r✓,ия  u на  88 (75.24 %) - стапедотомия . 
Обект  на  нашето  проуцване  са  88 болни  със  стапедотомия  нв  възраст  от  95 до  63 год . От  

тях  подобрение  на  слуха  получихме  в  86 (97. 7%), като  при  79. 5% бегие  ликвидирана  напълно  
костно -въздушюата  разлика . 42-ма  от  оперираните  станаха  от  леглото  още  същата  еечер , а  
останалите  46 - на  следващия  дгн . Уато  иг,г,аме  предвид  добри rпе  функциоюални  резултати  и  
гю-малката  травматичност  на  rvremoda, ние  предпочитаме  ст.апедотомията  пред  оспганалите  
операции  при  отосгслероза . 

ЅТАРE®ОТ®[iY 

G. Edret; D. Todorove 

SUMMARY 

For а  period от  5 years (9992 - 1 996,) i i 7 patienfs with otosclerosis were operated upon. !n 29 (24. 8! i 
stapedectomy and iп  88 (75.24 %) cases stapedotomy was perforrnea'. 

The object of the scudy are 88 patients with stapedotomy from 15 to 63 years cf age. Keariпg 
improvement resulted iп  86 (97. 7  %) of them. !n 79. 5 % the air-bone gap was completely closed. 42 patieniѕ  
1eft the bed iп  the sarne evening and the resf 46 оп  the next дау. Based vr, the good fипс tiопг! results and 
the /ess trauma of the method, we prefer stapedotomy than the other operafive methods in otoscleros гs. 


