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СПИСЪК С РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

 
1. Органосъхраняваща хирургия при рак на маточната шийка 

(РМШ) 

 Я. Корновски , Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД  Гинекологична клиника . Началник клиника: 

доц. д-р Я. Корновски дм 

Резюме: 

      Направен е обзор на най-честите интервенции съхраняващи детеродните 

функции на жени с рак на маточната шийка (РМШ). Такива операции са: 

конизация; радикална трахелектомия ( вагинална , абдоминална , асистирана 

с робот) в съчетание с миниинвазивна тазова лимфна дисекция. Разгледани и 

описани са условията , индикациите и контраиндикациите за извършване на 

тези интервенции.  

    Ключови думи : органосъхраняваща хирургия , РМШ.  

Fertility- sparing surgery in cervical cancer patients 

Summary: 

     A review of the most common performed fertility- sparing procedures in 

women with cervical cancer  has been shown. Such procedures are: conization ; 

radical trachelectomy ( vaginal , abdominal  and robot- assisted)  and miniinvasive  

pelvic lymph node dissection. Conditions , indications and contraindications for 

these techniques has been described.  

   Key words: fertility-sparing surgery , cervical cancer.     

 

 



 

2 

 

2. Роля  на образната  диагностика в  детекция  на лимфни 

метастази -  ядрено - магнитен  резонанс (ЯМР),                            

компютърен  томограф (КТ) и PET Scan 

Е. Исмаил, Я. Корновски 

МБАЛ „Св.Анна” Варна, Kлиника Гинекология 

Резюме. Наличието на метастази в лимфните възли представлява един от най- важните 

прогностични фактори в лечението на рака на маточната шийка. Поради пропуски в 

клиничното стадиране ЯМР, PET Scan и КТ се използват все повече при предоперативно 

стадиране на РМШ(рак на маточната шийка). ЯМР може да бъде включен като част от 

предоперативната оценка на тумори по-големи от 2см, ендоцервикални лезии и при 

бременни пациентки или пациентки с наднормено тегло. ЯМР, ПЕТ и КТ предоставят 

допълнителна информация за локалния и регионален контрол на заболяването при 

пациентки лекувани основно с конкурентна химио-лъчетерапия. 

Ключови думи: РМШ, образна диагностика, ЯМР, ПЕТскенер, КТ. 

The  role  of  MR imaging, PET and CT  in the detection of metastatic lymph 

E. Ismail, Y. Kornovski 

Abstract. The presence of lymph node metastasis constitutes one of the most important 

prognostic variables in managing cervix cancer.Due to deficiencies of clinical staging, MRI, PET 

and CT are being increasingly used in the pre-treatment work-up of cervical cancer. MRI should 

be performed as part of the pre-treatment evaluation for tumors larger than 2cm, in endocervical 

lesions, and in obese or pregnant patients. MRI, PET and CT appear to provide complementary 

information pertinent to local and regional control in patients being treated curatively with  

chemoradiation.  

Key words: cervical cancer, imaging,MRI, PET, CT. 
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3. ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  В 

СТАДИЙ IB1 И IB2 ПО FIGO   

Е. Исмаил, Я. Корновски, Ст. Славчев 

Kлиника по гинекология, МБАЛ „Св. Анна −  Варна”,  

Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет – 

Варна  

THERAPEUTICAL APPROACHES FOR CERVICAL CANCER  IN FIGO 

STAGES IB1 AND IB2  

E. Ismail, Y. Kornovski, St. Slavchev 

Clinic of Gynecology, MHAT ”Sv. Anna” – Varna  

Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University −  Varna  

  

Резюме. Стадий IB рак на маточната шийка по FIGO включва хетерогенна група от 

тумори с една обща характеристика: те са ограничени до маточната шийка. В допълнение 

към биологичното си поведение, те се различават най-вече по размер и всъщност FIGO 

разделя този стадий на стадий IB1 и IB2 в зависимост от техния размер. Има няколко 

възможности за лечение в стадий IB, включващи лъчетерапия, химиотерапия, радикална 

хирургия или комбинация от тях. Трудно е да се даде единен модел за лечения, най-

доброто лечение винаги е индивидуалният подход. Въпреки това можем да предполагаме, 

че малките тумори могат да бъдат безопасно лекувани с радикална хирургия, докато за 

обемните тумори (bulky tumors) може би комбинираната химиолъчетерапия е 

найподходяща. Целта на този преглед е да се обсъдят различните подходи на лечение. 

Ключови думи: рак на шийката на матката, стадий IB, радикална хирургия, 

химиолъчетерапия  

Summary. FIGO stage IB cervical carcinoma includes a heterogeneous group of tumors with 

one common characteristic: they are confined to the uterine cervix. In addition to their biological 

behavior, they differ mostly in size, and actually, the FIGO subdivides this stage into stage IB1 

and IB2 with a cut-off of 4 cm in the largest dimension. There are several treatment options, 

including radiation, chemoradiation, radical surgery and the combination of these. Guidelines are 
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difficult to be set up, as the best treatment is always individual. However, we can suggest that 

small tumors can be safely treated with radical surgery, while for the bulky ones, chemoradiation 

is possibly the most suitable therapy. The aim of this overview is to discuss the various 

considarations in terms of making therapeutic decision.  

Key words: cervical cancer, stage IB, radical surgery, chemoradiation 

 

 

4. Aктуални проучвания в ход по отношение на рака на 

маточната шийка (РМШ) 

 
Я. Корновски , Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД  Гинекологична клиника . Началник клиника: доц. д-р Я. 

Корновски дм 

 
Резюме:  

 

    Направен е обзор на литературата по отношение на актуалното състояние на науката 

при лечение на рака на маточната шийка (РМШ). Разгледани са проучвания в ход на 

EORTC ( European Organisation for Research and Treatment of Cancer) , както и други 

проучвания на  GOG( Gynecology Oncology Group) при хирургичното и нехирургично 

лечение на пациенти с  РМШ. Маркирани са  и съвременните насоки и тенденции в 

лечението на авансирал и рецидивиращ РМШ. 

   Ключови думи: проучване, РМШ 

 

Current ongoing trials in the management of cervical cancer 

patients 

 
Summary: 

 

     A review of the literature in terms of the current status of the trials in the management of 

cervical cancer patients has been made. Ongoing trials of EORTC ( European Organisation for 

Research and Treatment of Cancer) and other studies of GOG ( Gynecology Oncology Group) in 

surgical and non-surgical management of cervical cancer patients have been described. The 

current trends and tendacies of treatment of patients with advanced or relapsed cervical cancer 

have been traced.  

     Key words: trials, cervical cancer 
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5. Статус на лимфните възли и размер на първичния тумор като 

прогностични фактори при рака на маточната шийка 

 

Е. Исмаил , Я. Корновски 

 МБАЛ „Св.Анна” Варна, Клиника Гинекология 

Резюме. . Туморния размер и стадия по FIGO са основни прогностични фактори при 

РМШ. Туморния диаметър е единственият прогностичен фактор, който може да се 

определи предоперативно при бимануален преглед. 

 Неоспорван прогностичен фактор е статусът на лимфните възли. Направени са 

многобройни изследвания за влиянието на метастатичните лимфни възли върху 

преживяемостта на пациентките с рак на маточната шийка. Прогностично значение имат- 

броя метастатични ЛВ, нивото(тазови, парааортални), микро или макроскопски са 

лимфните метастази.  

Ключови думи: прогностични фактори, размер на първичния тумор, статус на 

лимфните възли,ДНК плоидност, РМШ. 

 

Status of lymph nodes and primary tumor size as prognostic factors in 

cervical cancer 

Tumor size and FIGO stage are a major prognostic factors in cervical cancer. Tumor diameter 

was the only prognostic factor that can be determined preoperatively in bimanual examination. 

 Uncontested prognostic factor is the status of the lymph nodes. There are many studies of the 

impact of metastatic lymph nodes on survival of patients with cervical cancer.  

 Prognostic significance has- number of metastatic lymph node, level (pelvic, paraaortic,) are 

micro or macroscopic lymph metastases. 

 Key words: prognostic factors, primary tumor size, metastatic lymph nodes,DNA ploidy, 

cervical cancer. 
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6. Ролята на миниинвазивната хирургия в  

оперативното лечение на рака на маточната шийка 

(РМШ) 

 
Я. Корновски , Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД  Гинекологична клиника . Началник клиника: доц. д-р Я. 

Корновски дм 

 
Резюме: 

    Направен е литературен обзор на лапароскопските хирургични процедури използвани 

при лечението на рака на маточната шийка (РМШ). Такива процедури са: лапароскопски 

хирургичен стейжинг (стадиране) , сентинелна лимфна идентификация, лапароскопска 

екстраперитонеална парааортална лимфна дисекция, лапароскопска радикална 

хистеректомия, лапароскопска параметректомия, радикална лапароскопска 

трахелектомия, лапароскопски-асистирана екзентерация и някои по-рядко използвани 

интервенции- лапароскопска транспозиция на яйчници и лапароскопско лигиране на 

хипогастралната артерия. 

    Ключови думи:  лапароскопия, рак на маточната шийка.  

 

The role of laparoscopy in the operative treatment of 

cervical cancer 

 
Summary: 

 

    A review of the literature of a common used laparoscopic surgical procedures in the treatment 

of cervical cancer has been made. These procedures are: laparoscopic surgical staging, sentinel 

lymph node identification, laparoscopic extraperitoneal  paraaortic  lymph node dissection , 

laparoscopic radical hysterectomy, laparoscopic parametrectomy, laparoscopic radical 

trachelectomy , laparoscopic-assisted  exenteration and  some procedures less common used as  

laparoscopic transposition of  ovaries and laparoscopic ligation of hypogastric vessels.  

  Key words: laparoscopy, cervical cancer.  

 

7. Incidence of Lymph Node Metastases in Locally Advanced 

Cervical Cancer in FIGO Stage IB2-IIB.  The role of Preoperative 

Radiotherapy 

 

 

 E.Ismail, Y.Kornovski, S.Slavchev 
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Medical University- Varna,Bulgaria. Department of Obstetrics and Gynecology 

Clinic of Gynecology- MHAT “St.Anna”- Varna,Bulgaria 

 

Assoc Prof Yavor Kornovski MD, PhD, Head of Clinic of Gynecology MHAT,,St. Anna”-

Varna , Bulgaria  

Prof Stefan Ivanov MD DSc Chief of Department of Obstetrics and Gynecology 

 

Summary 

 

Purpuse: This study aims to determine the incidence rate,number,location and type of lymph 

node metastases in patients with cervical cancer in stage IB2 and IIB as classified by FIGO 

before and after radiotherapy. 

Methods: Between 2003-2011, 184 patients with cervical cancer in FIGO clinical stage IB2-IIB 

were operated on аt the Clinic of Gynecology MBAL ,,St. Anna”-Varna.Surgery  consisted in 

radical hysterectomy type III and LEP procedure in majority of cases. Radiotherapy was given 

either preoperatively 30Gy TGT and postoperatively until 52Gy or postoperatively – 52Gy TGT. 

All patients were distributed into 4 groups depending on wheter surgery was the primary 

treatment or followed the preoperative radiotherapy:group I – 83 patients in stage IB2 with 

primary surgery; group II – 11 patients in stage IB2 with preoperative radiotherapy and surgery; 

group III – 31 patients in stage IIB with primary surgery; group IV – 50 patients in stage IIB 

with preoperative radiotherapy and surgery. 

Results: The incidence rate of lymph node metastases in groups I,II,III and IV was 37,3%, 9%, 

38,7%, 22%, respectively.  The incidence rate of macrometastases in lymph nodes in groups 

I,II,III and IV was 20,4%, 9%, 25,8%, 12%, respectively. 

Conclusions: Preoperative radiotherapy reduces the incidence rate of lymph node metastases in 

locally advanced cervical cancer in FIGO stage IB2-IIB. In these patients, lumbosacral, pre-

sacral, and para-aortic lymph node disection should be performed alongside the pelvic LND to 

minimize the risk of distant metastases. LND occupies a central place in the surgical treatment of 

these patient groups. In addition to its therapeutic effects, it has a staging role, which determines 

the most appropriate adjuvant treatment. 
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Key words:  cervical cancer, lymph node metastases, radiotherapy 

 

 

 

 

8. Екстраперитонеална лимфна дисекция при рак на маточната 

шийка (РМШ) 
Я. Корновски, Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” Гинекологична клиника 

МУ-Варна Катедра ,,Акушерство и гинекология” Ръководител:проф. С.Иванов дмн 

 

Резюме 

 
 На 14 пациенти с инвазивен рак на маточната шийка (РМШ) е извършена 

екстраперитонеална лимфна дисекция (ЕПЛД). Описана и представена е техниката на 

ЕПЛД , усложненията и приложимостта на метода , особено като стадираща процедура 

при по-авансирали стадии на РМШ. 

 Ключови думи:  ектраперитонеална лимфна дисекция, хирургично стадиране, 

РМШ  

 

Extraperitoneal lymph node dissection in cervical cancer patients 

 
Summary 

 
 Extraperitoneal lymph node dissection (EPLD) has been performed in 14 patients with 

invasive cervical cancer. The technique of EPLD has been described and presented as well as its 

feasibility , especially as staging procedure in locally advanced stages of cervical cancer. 

 Key words: extraperitoneal lymph node dissection , surgical staging, cervical cancer 

 

 

9. Значение на невросъхраняващата радикална хистеректомия 

при хирургията на рака на маточната шийка (РМШ) 
Я. Корновски, Е. Исмаил 

МБАЛ,,Св.Анна-Варна” Гинекологична клиника 

МУ-Варна  Катедра,, Акушерство и гинекология”Ръководител:проф. С. Иванов дмн 

 

Резюме: 
 

Цел:  

Да се проучи приложимостта на невросъхраняващата радикална хистеректомия 

(НСРХ) по стадии при рак на маточната шийка (РМШ) и значението й върху кръвозагуба 

и времетраене на радикалната хистеректомия (РХ), както и по отношение на 

възстановяване на мехурна функция при облъчени и необлъчени пациенти. 
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Материал: 

За периода XI 2002-  IX 2011 г. 294 пациенти с инвазивен РМШ IB1 ,IB2, IIB 

стадии са оперирани чрез РХ и тазова лимфна дисекция. На 77 от тях е извършена НСРХ 

(26,19%). На 56 от тези пациенти НСРХ е извършена първично (гр. 1), а на 21 пациенти-

след предоперативна ЛТ (гр. 2). 

Изводи от получените резултати: 

НСРХ е приложима техника за всеки операбилен стадий(IB1,IB2,IIB) на РМШ. 

НСРХ не намалява радикалността на хистеректомията. Предоперативната ЛТ не променя 

ползата и благоприятните аспекти от НСРХ. Последната води до намалена 

интраоперативна кръвозагуба (280 мл с/у 600мл , p<0,005) , бързо възстановяване на 

мехурна функция (на 16 ден с/у 24 ден ,p<0,005) и незначително удължава времетраенето 

на РХ (75 мин. с/у 60, NS). 

Ключови думи: невросъхраняваща радикална хистеректомия, рак на маточната 

шийка. 

 

The impact of nerve-sparing radical hysterectomy in the surgery of 

cervical cancer patients 

 
Summary: 

 

Objective: 
To study the feasibility of the nerve-sparing radical hysterectomy (NSRHT) stage by 

stage in cervical cancer and its impact on the blood loss, the duration of RH as well as on bladder 

disfuction in irradiated and non-irradiated patients. 

Material (Patients): 

Between XI.2002 and IX.2011 294 consecutive patients with invasive cervical cancer 

(IB1, IB2, IIB) were operated on. The performed surgery was radical hysterectomy class III and 

pelvic lymphadenectomy. 77 patients were submitted to NSRH (26,19%) – 56 patiets – non-

irradiated (gr.1) and 21 – after preoperative radiotherapy (gr.2) 

Conclusions:  
NSRH is feasible technique in stages IB1, IB2, IIB before or after radiotherapy. NSRH 

doesn’t compromise the radically of the RH. Preoperative radiotherapy doesn’t change the 

benefits of NSRH. The latter is associated with minimal blood loss during RH (280ml vs 600 , 

p<0.005), fast recovery to spontaneous voiding (16
th

 day vs 24 , p<0.005) and is little more time 

– consumpting procedure (75min. vs 60min. , NS) 

Key words: nerve-sparing radical hysterectomy, cervical cancer 

 

 

10. Лечебни резултати при пациенти с рак на маточната шийка 

(РМШ) IB1 стадий по FIGO 

 
 Я. Корновски*, Е. Исмаил*, М.Кънева** 

*МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 
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** ИУ- Варна . Катедра ,,Статистика”; Ръководител Катедра: доц. д-р Веселин Хаджиев 

 
Резюме: 

 

Цел: Да се проучи общата и свободна от заболяване преживяемост за среден период от 41 

месеца при лечението на РМШ в ІВ1 стадий по FIGO на базата на собствен опит. 

Материал и методи: За периода 11.2002 – 11.2011г. 110 пациентки с хистологично 

доказан РМШ ІВ1 стадий по FIGO са били оперирани. Хирургичното лечение е разширена 

хистеректомия клас ІІІ с или без запазване на яйчниците и тотална тазова лимфна 

дисекция. Следоперативна ЛТ е приложена на 76 пациентки, състояща се в 52-54 Gy TGT. 

Периодът на проследяване е от 2 до 104 месеца, средно – 41 месеца. 

Резултати: Актуалната обща и свободна от заболяване преживяемост при пациенти в ІВ1 

стадий РМШ е съответно 90% и 90,9%. 11 пациентки са починали за периода на 

проследяване, 10 са получили рецидив или метастаза. Времето за поява на рецидив или 

метастаза е оценено на 16,81 месеца. При четири пациентки са установени локални 

рецидиви, а при 6 – метастази извън малкия таз. 

Заключение: Хирургичното и комбинирано лечение на РМШ в ІВ1 стадий по FIGO водят 

до висок процент обща и свободна от заболяване преживяемост – съответно 90% и 90,9%. 

Наличието на метастази извън малкия таз при шест пациентки ( 5,5% ) изисква 

извършването на щателна лимфна дисекция (ЛД) около глутеалните и пресакралните ЛВ и 

при установяване на метастази в тях- и парааортална ЛД. 

Ключови думи: РМШ IВ1 стадий, лимфна дисекция. 

 

Therapeutic outcomes  in patients with cervical cancer FIGO stage 

IB1 
 

Summary: 

 

Objective: To establish overall and disease-free survival ( OS and DFS ) for patients with FIGO 

IB1 stage cervical cancer for median period of follow-up of 41 months. 

Material and methods: Between 11.2002 – 11.2011 110 women with histologically confirmed 

cervical cancer IB1 stage were operated on by the author. Surgery was radical hysterectomy 

class III ( Piver ) and pelvic lymphonodulectomy ( ovariectomy was optionally ). 76 patients 

were submitted to adjuvant RT ( TGT – 52 – 54 Gy ). The period of follow-up ranges from 2 to 

104 monts, median 41 monts. 

Results: The acturial OS and DFS in patients with cervical cancer IB1 stage were estimated  as 

90% and 90,9%,  respectively. Eleven patients had died for the period of follow-up and in 10 

occurred local or distant recurrences. The time to develop recurrences was estimated as 16,81 

months. Four patients developed local recurrences and six – distant metastases. 

Conclusion: Surgical and combined therapy of cervical cancer patients IB1 stage leads to high 

rate OS and DFS – 90% and 90,9%, respectively. The incidence rate of distant metastases ( 5,5% 

) – in six patients in this stage makes pelvic lymph node dissection crucial and the presence of 

LM in gluteal and presacral lymph nodes requires paraaortic lymph node dissection. 

Key words: cervical cancer IB1 stage, lymph node dissection. 
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11. Хирургично лечение на инвазивен рак на маточната шийка 

(РМШ)  при 294 пациенти 

 
Я. Корновски*, Е. Исмаил*, М.Кънева** 

*МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 

** ИУ- Варна . Катедра ,,Статистика”; Ръководител Катедра: доц. д-р Веселин Хаджиев 

 

Резюме: 

 

Цел: да се демонстрират показателите на хирургично лечение ( времетраене в min, 

кръвозагуба в мл, време за възстановяване на мехурна функция и чревен пасаж в дни, 

болничен престой в дни ). 

Материал и методи: За периода 11.2002 – 11.2011г. 296 пациентки с инвазивен рак на 

маточната шийка са били оперирани от автора. 294 са оценени по горните показатели. 

Възрастта на пациентите варира от 27г. до 84г., средно 48г. 110 са били в ІВ1 стадий, 86 – 

във ІІВ стадий и 98 – ІВ2 стадий РМШ. Хирургичното лечение в 81% от случаите – 238 

пациентки е било радикална хистеректомия клас ІІІ (РХ) с аднексите и тазова лимфна 

дисекция (ЛД), РХ клас ІІІ с аднексите + тазова + парааортална ЛД – (2,7%) – 8 случая, 

LEP – (8,2%) – 24 случая, РХ клас ІІІ без аднекси + тазова ЛД + парааортална биопсия – 

(5,1%) – 15 случая. Освен на хирургично лечение пациентите са били подложени на 

лъчетерапия  ( предоперативна – 30 Gy TGT и следоперативна или допълваща  TGT – 52 

Gy ) и неоадювантна химиотерапия ( НХТ) ( 3 курса cisPlatina , Bleomycin, Holoxan ). 

Резултати: Средната продължителност на операциите е 124 минути ( само РХ и ЛД ), 

средната кръвозагуба – 480 мл. При 37% се е наложило кръвопреливане преди или след 

интервенцията. Средното време за възстановяване на мехурна функция ( декатетеризация 

) е 22 –и ден , а времето за възстановяване на чревен пасаж е 3 дни. 

Заключение: Отворената хирургия при РМШ при овладяна техника и опитен екип 

осигуряват  кръвозагуба и възстановяване на пациентите сравними с миниинвазивните 

техники. 

Ключови думи: РМШ, кръвозагуба, времетраене, хирургично лечение 

 

Surgical treatment of 294 patients with invasive cervical cancer 
 

Summary: 

 

Objective: To establish the indices of surgical treatment ( duration of operation – min, blood 

loss – ml, time to bowel and bladder function recovery – days ) in treatment of invasive cervical 

cancer. 

Material and methods: Between 11.2002 – 11.2011 296 patients with invasive cervical cancer 

were operated on by the author. 294 were valuable in terms of indices of surgical treatment. The 

age of patients ranges from 27 to 84 years, median – 48 years. 110 women were in stage IB1 ( 

FIGO ) , 86 – in IIB, and 98 – in IB2 stage. The surgery in 81% ( 238 cases ) was radical 

hysterectomy class III ( RH ) and pelvic lymph node dissection ( LND ) in 2,7% ( 8 cases ) RH 
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and PLN and paraaortic lymph node dissection ( PLD ); LEP in 8,2% ( 24 cases ) and RH with 

transposition of the ovaries  and PLD in 5,1% ( 15 cases ). 

Results: The median duration of operations ( only RH and LND ) was 124 minutes, the median 

blood loss – 480 ml. Blood transfusion was performed in 37% of cases. The median time for 

bladder and bowel function recovery was 22 and 3 days, respectively. 

Conclusion: Open surgery performed by experienced teams trained in good tecnical  skills leads 

to blood loss and recovery of patients comparable with miniinvasive techniques. 

Key words: cervical cancer, blood loss, duration of operation, surgery. 

 

 

12. Лечение на ракa на маточната шийка (РМШ) в IB2 стадий 

 

 
Я. Корновски*, Е. Исмаил*, М.Кънева** 

*МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 

** ИУ- Варна . Катедра ,,Статистика”; Ръководител Катедра: доц. д-р Веселин Хаджиев 

 

Резюме: 

 

Цел: Да се установи общата и свободна от заболяване преживяемост при пациенти в ІВ 2 

стадий по FIGO оперирани първично или след предоперативна ЛТ. 

Материал и Методи: За периода 2003-2011г. 98 пациенти в ІВ2 стадий по FIGO са били 

оперирани. 83 пациенти са оперирани първично – радикална хистеректомия клас ІІІ с 

тазова лимфна дисекция – група 1 и 11 са оперирани след предоперативна ЛТ – 30 Gy – 

група 2. На всички пациенти е приложена следоперативна ЛТ – до обща доза 52 Gy. 

Четири пациентки са оперирани след НХТ. Пациентите са проследени от 2 до 96 месеца, 

средно – 45 месеца. 

Резултати: Общата актуална и свободна от заболяване преживяемост за всички 

оперирани пациенти в ІВ2 стадий по FIGO е съответно 73.5% и 75.6%. 

Общата и свободна от заболяване преживяемост в гр. 1 е съответно 73.5% и 74.7%. 

Общата и свободна от заболяване преживяемост в гр. 2 е съответно 72.8% и 82%. 

Извод: Стадий ІВ2 е с по-лоша прогноза от ІВ1 стадий , поради по-високата честота на 

далечни метастази. Предоперативната ЛТ не променя онкологичните резултати. Липсва 

статистическа разлика между преживяемостта на гр.1 и гр.2. Необходимо е извършване на 

парааортална ЛД и  конкурентна  химиолъчетерапия ХЛТ при наличие на ЛМ при тези 

пациенти. 

Ключови думи: IB2 стадий РМШ, обща и свободна от заболяване преживяемост.  

 

 

Treatment of cervical carcinoma IB2 stage 
 

Summary: 
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Objective:  To establish the overall and disease-free survival ( OS and DFS ) in patients IB2 

stage FIGO with primary surgical treatment  or operated on after preoperative RT. 

Material and Methods: Between 2003-2011 98 patients ( FIGO IB2 stage ) were operated on. 

83 patients were submitted to primary surgery ( radical hysterectomy class III with pelvic lymph 

node dissection – group 1 and 11 were operated on after preoperative RT – 30 Gy – group 2. All 

operated patients were submitted to adjuvant RT – 52 Gy. Four patients were operated on after 

NCT ( neoadjuvant chemotherapy ). All patients were followed between 2 and 96 months – 

median period of 45 months. 

Results: The acturial OS and DFS for all patients were estimated as 73.5% and 75.6% 

respectively. The OS and DFS for group 1 were estimated as 73,5% and 74,7% respectively. 

The OS and DFS for group 2 were estimated as 72,8% and 82% , respectively. 

Conclusion: Stage IB2 cervical cancer is related to worse prognosis in comparison to IB1 FIGO 

stage, because of the higher incidence of distant metastases. Preoperative RT doesn’t  change the 

oncological outcomes. There is no statistical difference between group 1 and group 2 in terms of 

survival. Is important to perform paraaortic lymph node dissection and concurrent 

radiochemotherapy in these patients. 

Key words: IB2 cervical cancer, overall survival, disease-free survival. 

 

 

 

13. Онкологични резултати при комбинирано лечение на 

пациенти с рак на маточната шийка ( РМШ)  IIB FIGO стадий 

 
Я. Корновски*, Е. Исмаил*, М.Кънева** 

*МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 

** ИУ- Варна . Катедра ,,Статистика”; Ръководител Катедра: доц. д-р Веселин Хаджиев 

 
Резюме: 

 

Цел: Да се установи общата и свободна от заболяване преживяемост, както и ролята на 

хирургично лечение при пациенти ІІВ стадий РМШ по FIGO подложени на комбинирано 

радиохирургично лечение. 

Материал и методи: За периода 2003-2011 86 пациети ( ІІВ стадий ) са били оперирани. 

Пет пациентки са оперирани след НХТ. 31 пациенти ( гр.3 ) са оперирани първично и 

следоперативно са подложени на адювантна ЛТ – 52 Gy, а 50 пациенти са оперирани след 

30 Gy предоперативна ЛТ и следоперативна допълваща доза ЛТ до 52 Gy ( гр.4 ). 

Резултати: След среден период от 45 месеца актуалната  обща и свободна от заболяване 

преживяемост е съответно 75,6% и 77,9% за всички пациенти от ІIВ стадий. В гр.3 

честотата на локални рецидиви и далечни метастази е съответно 9,7% и 12,9% , а в гр.4 – 

локалните рецидиви и далечните метастази са съответно 6% и 14%. Актуалната  обща и 

свободна от заболяване преживяемост за гр.3 е съответно 80,6% и 77,5%, а при гр.4 – 76% 

и 80% ( NS ). 
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Извод: Комбинираното радиохирургично лечение осигурява добър локален контрол на 

заболяването, но не повлиява метастазите извън малкия таз, които са причина за по-

ниските преживяемости  при пациенти ІІВ стадий по FIGO. Предоперативната ЛТ ( гр.4 ) 

не променя сигнификантно общата и свободна от заболяване преживяемост при тези 

пациенти. Основната индикация за хирургично лечение във ІІВ стадий е хирургичното 

стадиране – щателна лимфна дисекция по типа на LEP и парааортална лимфна дисекция, 

на базата на което се планира прецизна терапия за всеки отделен случай. 

Ключови думи: ІІВ стадий РМШ, хирургично лечение, хирургично стадиране 

 

Оncological outcomes of combined therapy in patients with cervical 

carcinoma FIGO stage IIB 
 

Summary: 

 

Objective: To establish the overall and disease-free survival and the role of surgery as well as in 

cervical cancer stage IIB ( FIGO ) patients submitted to combined radiotherapy and surgery. 

Material and methods: Between 2003-2011 86 patients with cervical cancer stage IIB had been 

operated on. Five patients were operated on after neoajuvant chemotherapy. Thirty one women ( 

group 3 ) had primary pelvic surgery ( radical hysterectomy class III and lymphonodulectomy ) 

and adjuvant RT until 52 Gy  and 50 women were operated on after preoperative RT ( 30 Gy ) 

and were submitted to adjuvant RT until 52 Gy ( group 4 ). 

Results: After median follow of 45 months the acturial overall and disease-free survival ( OS 

and DFS ) were estimated as 75,6% and 77,9% respectively for all patients staged IIB ( FIGO ). 

In group 3 the incidence of local relapses and distant metastases was 9,7% and 12,9%, 

respectively аnd in group 4 – local and distant recurrences were 6% and 14% , respectively . The 

acturial OS and DFS for group 3 were 80,6% and 77,5%, respectively and for group 4 – 76% and 

80% ( NS ). 

Conclusion: Combinated treatment ( RT and pelvic surgery ) produce reliable local control of 

the disease ( cervical cancer IIB stage ) but is ineffective for metastases outside the small pelvis  

which is the cause of worse survival of patients with cervical cancer stage IIB ( FIGO ). 

Preoperative RT ( group 4 ) doesn’t change the OS and DFS significantly. The main indication 

for surgery  in patients with cervical cancer stage IIB is the surgical staging ( pelvic and 

paraaortic lymph node dissection ) which enables the appropriate individual treatment planning. 

Key words: cervical cancer stage IIB, surgery, surgical staging 

 

 

14. Лимфна дисекция при ендометроиден ендометриален 

карцином 
 

 

 Е. Исмаил, Я. Корновски, С . Славчев 

 

МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 
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Резюме: 

     При хирургичното лечение на ендометроидния ендометриален карцином (ЕЕК) 

извършването на лимфна дисекция (ЛД) предизвиква спорове и полемики. Не е уточнена 

ролята на ЛД-стадираща, лечебна,прогностична. 

    В настоящото проучване е представен опита в хирургичното лечение на eдин център 

при 125 пациентки с ЕЕК. Установени са честотата на лимфни метастази (ЛМ) и 

зависимостта им от грейдинг на тумора, стаий по FIGO и дълбочина на инфилтрация в 

миометриума.  

     При анализа на получените резултати се установява, че стадият по FIGO, грейдингът на 

тумора и дълбочината на миометрална инвазия са статистически значими фактори, 

увеличаващи риска от ЛМ при ЕЕК. 

    Ключови думи: лимфни метастази, ендометроиден ендометриален карцином 

 

 

Lymph node dissection in endometrial cancer type I 

 
Summary 

 
    The role of the lymphadenectomy (staging, prognostic, curative) as a part of surgical treatment 

of endometrial cancer type I  is a subject of controversial discussions among oncogynecologists.  

    In the present study has been presented the experience in the surgical management of 

endometrial cancer type I in one single institution. The incidence rate of lymph node metastases 

(LM) and the relationship between grading, stage, depth of myometrial invasion and LM have 

been revealed.  

    The analysis of the results drew the conclusion that stage, grading and depth of myometrial 

invasion increase the risk of LM in women with endometrial cancer type I.  

   Key words: lymph node metastases, endometrial cancer type I 

 

 

 

 

15. Нови хирургични подходи в лечението на рака на маточната 

шийка( РМШ) 

 

Я. Корновски , Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД  Гинекологична клиника . Началник клиника: доц. д-р Я. 

Корновски дм 

 
Резюме: 

       В настоящия обзор са представени последните литературни данни по отношение на 

нови хирургични техники и подходи , които намират място при хирургичното лечение на 

рака на маточната шийка (РМШ). Тези подходи целят: по-добро качество на живот на 

оперираните пациенти (невросъхраняваща радикална хистеректомия); по-точно стадиране 
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( лапароскопска екстраперитонеална парааортална лимфна дисекция) ;по-бързо 

възстановяване след ултрарадикални операции (лапароскопски екзентерации) ; по- 

радикални операции с по- нисък риск от рецидив (тотална мезометриална резекция 

ТММR); по-радикални интервенции  без необходимост от следоперативна лъчетерапия и  

съответно редукция на усложненията (латерална разширена параметректомия LEP) ; дават 

шанс за лечение при обречени пациенти с  локални рецидиви (латерално разширена 

ендопелвична резекция LEER) 

    Ключови думи: РМШ, нови хирургични подходи  

 

New surgical approaches in the management of cervical cancer 

 
Summary: 

 
     In the present review have been presented the recent literature data in terms of new surgical 

techniques and approaches , which have place in the surgical management of cervical cancer. 

These approaches lead to:  better quality of life of the operated patients ( nerve-sparing radical 

hysterectomy); more accurate staging ( laparoscopic extraperitoneal paraaortic lymph node 

dissection) ; faster recovery after  ultraradical surgery ( laparoscopic exenterations); more radical 

operations and lower risk of relapses ( total mesometrial resection TMMR); more radical surgery 

without adjuvant radiotherapy and lower risk of complications ( laterally extended 

parametrectomy- LEP) ; gives opportunities for patients with local recurrences like salvage 

therapy (laterally extended endopelvic resection). 

  Key words: cervical cancer, new surgical approaches. 

 

 

 
 

 

 

 

16. Честота и локализация на лимфни метастази при инвазивен 

рак на маточната шийка  

 
Я. Корновски , Е. Исмаил 

МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД  Гинекологична клиника . Началник клиника: доц. д-р Я. 

Корновски дм 

 
 

Резюме : 
 

Цел : Да се установи честотата, локализацията и разпределението на лимфните метастази ( 

ЛМ ) при рак на маточната шийка ( РМШ ) І и ІІ стадий по FIGO. 
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Материал и методи : За периода 2002 – 2011г. 294 пациетки с инвазивен РМШ са били 

оперирани ( ІВ1 – ІІВ ). Разпределението по стадии по FIGO е както следва : ІВ1 – 110; ІВ2 – 98; 

ІІВ – 86. Хирургичното лечение е радикална хистеректомия class III с тазова лимфна 

дисекция. При увеличени парааортални лимфни възли ( ПАЛВ) е извършена и парааортална 

лимфна дисекция (ПАЛД). 

Резултати :  Лимфни метастази (ЛМ )се установяват при 82 пациентки ( 27,8% ), от 1 до 3 ЛМ – 

при 66 пациентки ( 22,4% ), над 3 ЛМ – при 16 пациентки ( 5,4% ). Установени са тазови ЛМ при 

74 пациентки ( 25,17% ), ПАЛМ – при 8 жени ( 0,34% ). ЛМ са били установени макроскопски 

при 45 пациентки ( 15,31% ) и микроскопски – при 37 пациентки ( 12,59% ). Честотата на ЛМ при 

стадий ІВ1 е 20,9%; при ІВ2 – 33,67% и при ІІВ – 30,24%. 

Заключение : Обемните цервикални лезии дори в стадий ІВ имат по-висок метастатичен 

потенциал и по-агресивна биология. 

Ключови думи : РМШ , лимфни метастази 
  

Incidence and localization of lymph node metastases in patients with 

invasive cervical cancer 

 
Summary: 

 
Objective : To establish the incidence rate, localization and distribution of lymph node 

metastases FIGO stages I and II. 

Material and methods : Between 2002 – 2011 294 patients FIGO stages ( IB1 – IIB ) had been 

operated on ( IB1 – 110; IB2 – 98; IIB – 86 ). The surgical management consisted in radical 

hysterectomy class III and pelvic lymphadenectomy. In cases with enlarged paraaortic lymph 

nodes – paraaortic lymphоnodulectomy was performed. 

Results : Lymph nodes metastases ( LNM ) were detected in 82 patients ( 27,8% ). The number 

of LNM were 1 to 3 in 66 patients ( 22,4% ) and more than 3 – in 16 women ( 5,4% ). Pelvic 

LNM were found in 74 patients ( 25,17% ) and paraartic LNM – in 8 patients ( 0,34% ). LNM 

were evaluated as macrometastases in 45 women ( 15,31% ) and as micrometastases – in 37 

women ( 12,59% ). The incidence rate of LNM in stage IB1, IB2 and IIB was 20,9% , 33,67%  

and 30,24% , respectively. 

Conclusion : Bulky cervical lesions even  tough in stage IB1 reveal higher aggressiveness and 

metastatic potential than small cervical lesions. 

Key words : cervical cancer , lymph metastases 

 

 

 
17. ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ СПОРЕД ESGO  ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В 

СТАДИЙ IB ПO FIGO 

 

 Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев  

Катедра по акушерство и гинекология, Медицински университет - Варна  
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TREATMENT APPROACHES FOR FIGO STAGE IB  CERVICAL CANCER АCCORDING 

TO ESGO GUIDELINES  

E. Ismail, Ya. Kornovski and St. Slavchev  Departmеnt of Obstetrics and Gynecology, Medical 

University-Varna  

Резюме:  Ракът на маточната шийка е най-често срещаният от карциномите при жените в 

развиващите се страни. Възможностите за лечение са дефинитивна конкурентна химио-

лъчетерапия или радикална операция със или без неоадювантна или адювантна терапия. 

Изборът на лечение се основава на състоянието на пациента и неговите предпочитания, 

характеристиките на тумора и опита на онкогинеколога. Тази статия ще разгледа и сравни 

възможностите за лечение и съждения на комбинация от лечения, включително операция, 

лъчетерапия и химиотерапия при рак на шийката на матката в стадий IB. Ключови думи:  

рак на маточната шийка, стадий IB, лечение, радикална хистеректомия, неоадювантна 

химиотерапия, конкурентна химио-лъчетерапия.  

 

Summary:  Cervical cancer is the most common cancer in women in the developing countries. 

The treatment options are definitive concurrent chemoradiation therapy or radical surgery with or 

without neoadjuvant or adjuvant therapy. The treatment decision should be based on the patient’s 

status and preferences, tumor characteristics, and the experience of the clinician. This article will 

review and compare the treatment modalities and rationales of combined treatment approaches, 

including surgery, radiation, and chemotherapy for FIGO stage IB cervical cancer. Key words:  

cervical cancer, stage IB, treatment, radical hysterectomy, neoadjuvant chemotherapy, 

concurrent chemoradiation therapy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Онкологични резултати след хирургично и радиохирургично лечение при 

пациенти с рак на маточната шийка IB1 стадий по FIGO 

 

 

Е. Исмаил, Корновски Я, Иванов С, Ковачев Е, Славчев С, Цонев А 

 

МУ-Варна Катедра ,,Акушерство и гинекология” Ръководител проф. С. Иванов 

Клиника ,,Гинекология” МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД .Началник клиника доц. Я. 

Корновски 

 

Резюме: 
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    Направено е амбиспективно проучване върху 132 жени с рак на маточната шийка  

стадий IB1. Всички пациенти са били подложени на хирургично лечени-радикална 

хистеректомия class III с тазова и/или парааортална лимфна дисекция. На 93 пациентки е 

приложена адювантна лечетерапия (ЛТ) 50-52 Gy TGT. След среден период на 

проследяване от 44 месеца (1-114) чрез метода на Каплан-Майер се установиха 5-год обща 

и свободна от заболяване преживяемости съответно-83% и 82%. 

Ключови думи:   обща преживяемост, рак на маточната шийка, свободна от заболяване 

преживяемост 

 

Summary: 

  One hundred thirty two patients with cervical cancer stage IB1 were evaluated for desease free 

(DFS) and overall survival (OS). All women were submitted to surgery-radical hysterectomy 

class III and pelvic and/or paraaortic lymph node dissection. Ninety three women were irradiated 

after surgery-telegamma therapy (TGT) 50-52 Gy. After median period of follow-up 44 months 

(from 1 to 114)  OS and DFS  were estimated using Kaplan-Meier method. Five-year OS and 

DFS were 83% and 82%, respectively. 

   Key words: cervical cancer,desease-free survival, overall survival. 

 

 

 
19. Прогностични фактори и прогностични групи за обща преживяемост 

при пациенти в IB1 стадий с рак на маточната шийка 

 
Е. Исмаил, Корновски Я, Иванов С, Ковачев Е, Славчев С, Цонев А 

 

МУ-Варна Катедра ,,Акушерство и гинекология” Ръководител проф. С. Иванов 

Клиника ,,Гинекология” МБАЛ ,,Св. Анна-Варна” АД .Началник клиника доц. Я. 

Корновски 

 

Резюме: 

    Направено е ретро-проспективно( амбиспективно) проучване върху клиничен 

контингент от 132 пациентки с ранен инвазивен рак на маточната шийка (РМШ) . Чрез 

Log Rank тест, тест на  Breslow и  Tarone-Ware бяха тествани следните  показатели: 

възраст, хистологичен вид, грейдинг, туморна характеристика (локализация), лимфни 

метастази, локализация на ЛМ, вид на ЛМ, следоперативни хистологични находки, 

кръвопреливане, хемоглобин при дехоспитализация. Като сигнификантни прогностични 

фактори чрез Cox-регресионен анализ бяха установени туморна характеристика 

(локализация), лимфни метастази, локализация на ЛМ, вид на ЛМ, следоперативни 

хистологични находки и кръвопреливане. Като независими прогностични фактори за обща 

преживяемост чрез множествена логистична регресия се установиха: туморна 

характеристика (локализация),  следоперативни хистологични находки и кръвопреливане. 

На тази база се обособиха две прогностични групи като разликата в техните 

преживяемости по метода на Каплан -Майер е около 50 месеца. 

 Ключови думи:  обща преживяемост,прогностични групи,прогностични фактори, рак на 

маточната шийка . 
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Prognostic factors and prognostic groups for overall survival of cervical 

cancer patients FIGO stage IB1 

 
Summary: 

 А рetro-prospective study on 132 women with early invasive cervical cancer was performed. 

According to Log-Rank test, Breslow and Tarone-Ware tests we analyzed the following 

factors:age, type of histology, tumor grading, tumor localization(exo-,endocervix), lymph node 

metastases, postoperative histologic findings,blood transfusion and Hb on the day of discharge. 

We found as an independent prognostic factors for overall survival: tumor localization, 

postoperative histologic findings and blood transfusion. Based on these factors two profnostic 

groups were created  with favorable and unfavorable prognosis.  The median survival for these 

two groups was 106 and 57 months, respectively.  

Key words:  cervical cancer,оverall sutvival,prognostic factors,prognostic groups  

 

 

20. Лимфни метастази и свободна от заболяване преживяемост 

при пациенти с рак на маточната шийка 
 

 

Я. Корновски, Е. Исмаил, С.Славчев 

МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 

 

 

 

Резюме: 

 
     Цел: Да се установи прогностичното значение на лимфните метастази (ЛМ) по 

отношение на свободна от заболяване преживяемост и честотата и локализацията на 

настъпилите рецидиви 

     Материал и методи: 296 пациенти с инвазивен рак на маточната шийка (РМШ) стадии 

IB1 -110;  IB2-98 и  IIB-86 са били оперирани за периода 2002-2011г.  Възрастта на 

оперираните е между 27 и 84 г. средно 48 г. Периодът за проследяване включва времето в 

месеци от датата на регистрация на онкоболен до месец септември 2011г. или до 

настъпване на локален рецидив или метастаза. (2-96 мес. ср. 45 мес.). На всички пациенти 

сизключение на 2 е извършена тазова , а припоказания и парааортална лимфна дисекция 

(ЛД).  

      Резултати: Установени са зависимостите  между различните характеристики на ЛМ- 

брой, вид (микро-; макрометастази) и локализацията и честотата на локални рецидиви и 

далечни метастази. 

     Заключение:  Макроскопските ЛМ са свързани със сигнификантно по-висока честота 

на метастази над малкия таз. 

     Ключови думи: ЛМ,далечни метастази, РМШ 
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Lymph node metastases and disease-free survival in cervical cancer 

patients 

 
 

Summary: 

 
    Objective: To establish the prognostic significance of lymph node metastases (LNM) in terms 

of disease-free survival  and incidence rate and localization of relapses 

     Material and metods : 296 patients with invasive cervical cancer FIGO staged: IB1-110; 

IB2-98 and IIB-86 had been operated on between 2002-2011. Patients age ranges from 27 to 84 

years, average 48 years. Follow-up period was estimated from the date of registration until 

September 2011 or until the occurance of relapse. ( 2-96, average 45 months). 294 patients were 

submitted to pelvic lymphadenectomy and paraaortic lymphadenectomy was optional.  

     Results: We presented the relatiohships between number of LNM, incidence rate of LNM, 

macro- and micro- LNM and incidence rate and localization of local and distant relapses. 

     Conclusion: Lymph node macrometastases leads to significantly higher incidence rate of 

relapses outside true pelvis in comparison to lymph node micrometastases. 

     Key words: lymph node metastases, distant relapses, cervical cancer.   

 

 

 

 

 

 

21. Прогностично значение на лимфната дисекция по 

отношение на обща преживяемост при инвазивен рак на 

маточната шийка (РМШ) 

 
 Я. Корновски*, Е. Исмаил*, С.Славчев *  

*МБАЛ,,Св. Анна- Варна”-АД, Гинекологична клиника; МУ-Варна,Катедра  ,,Акушерство 

и Гинекология”.Ръководител Катедра: проф. Ст. Иванов дмн 

 

 

 

Peзюме : 

 
Цел : Да се установи ролята  на лимфната дисекция и общата преживяемост на пациенти с 

инвазивен РМШ в зависимост от лимфния статус 

Материал и методи : периодът на проследяване включва времето в месеци от датата на 

регистрация на онкоболен до настъпил летален изход. ( 2-96, средно 45 месеца ). 
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Резултати : Установени са зависимостите между наличие на лимфни метастази ( ЛМ ), 

брой на ЛМ, локализация и вид ( микро- и макрометастази на ЛМ ) и общата 

преживяемост при изследваните пациенти. 

Заключение : Пациентките с микроскопски ЛМ имат сходна обща преживяемост ( 81% ) с 

тези без ЛМ ( 86% ). Следователно  лимфната дисекция ( ЛД ) има лечебен ефект при 

такива пециентки. 

Ключови думи : лимфна дисекция, лимфни метастази, обща преживяемост, РМШ 

 

Prognostic significance of lymph node dissection in terms of overall 

survival of invasive cervical cancer 

Summary : 
    Objective : To establish the role of the lymph node dissection ( LND ) and the overall. 

Survival of patients with invasive cervical cancer depending on their lymph node status. 

    Material and methods : The follow-up period includes the date of registration until 

September 2011 or exitus letalis. ( from 2 to 96 months, average 45 months ). 

    Results : We presented the relationships between presense of lymph node metastases (LNM ), 

number of LNM, localization of LNM, micro- and macro- LNM and the overall survival of 

patients staged IB1 – IIB. 

    Conclusion : Patients with microscopic LNM reveal similar overall survival ( 81% ) to 

patients without LNM ( 86% ). In these patients LND demonstrates therapeutic effect. 

     Key words : lymph node dissection, lymph node metastases, overall survival, cervical cancer 

 

 

 

 

22. Хирургично лечение  при неендометроиден карцином на 

ендометриума 

 

Е. Исмаил, Я. Корновски 

 Катедра,, Акушерство и гинекология”, МУ-Варна. Ръководител: проф. д-р Ст .Иванов 

,дмн   

 Клиника ,,Гинекология” МБАЛ”Св.Анна-Варна”Началник клиника: проф. д-р 

Я.Корновски,дмн  

 

Резюме: 
 

   Направено е проучване върху честотата на екстраутеринна туморна дисеминация – 

лимфни метастази  и положителна перитонеална цитология  при тип 2 неендометроиден 

ендометриален карцином(НЕК), както и факторите определящи тази дисеминация – 

хистологичен вид и степента на инфилтрация на тумора в миометриума. 

Ключови думи:неендометроиден ендометриален карцином,екстаутеринна 

дисеминация,хирургично лечение 

 

Surgical treatment of non-endometroid endometrial cancer 
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E.Ismail, Y.Kornovski 
Departement of Obstetrics and Gynaecology  

Medical university Varna 

MHAT”St.Anna-Varna” Gynaecologycal clinic 

 

Summary: 

 
   A research about the incidence rate of extrauterine dissemination- lymph node metastases and 

positive peritoneal cytology in non-endometroid endometrial cancer (type 2) has been conducted 

and factors determining this dissemination-hystological subtype and depth of myometrial 

invasion have been evaluated, as well. 

  Key words: extrauterine dissemination,non-endometroid endometrial cancer,surgery  

 

 

23. Диафрагмална хирургия при овариален карцином 
Корновски Я., Е.Исмаил, С.Иванов, Е.Ковачев, С.Костов 

МУ-Варна, Катедра Акушерство и гинекология 

МБАЛ“Св.Анна-Варна“, Клиника Гинекология 

 

Резюме:  

Представен е опита на авторите при извършване на диафрагмална хирургия (stripping и 

резекция) на 4 пациентки с овариален карцином. Описани са хирургичните стъпки на 

процедурата. Направен е обзор на рисковете и усложненията при диафрагмалната 

хирургия. Според авторите диафрагмалната хирургия – stripping и резекция отнема 60-

70мин, увеличава кръвозагубата със 100-200 мл. Следоперативният период е 8-9 дни. Не 

са наблюдавани интра – и следоперативни усложнения. В резултата на диафрагмалната 

хирургия при 4 пациентки е постигната пълна циторедукция (1-първична, 2- отложена, 1 – 

поповод рецидив). 

Ключови думи: диафрагмална хирургия, овариален карцином 

 

DIAPHRAGMATIC SURGERY IN OVARIAN CANCER 

Kornovski Y., E.Ismail, S.Ivanov, E.Kovachev, S.Kostov 

 

Summary:  

The authors experience on diaphragmatic surgery – stripping and full thickness resection in 4 

ovarian cancer patients was presented. The surgical steps of the procedure was described. A 

review of the literature about the risks and complications of diaphragmatic surgery was done. 

According to authors diaphragmatic surgery – stripping and full thickness resection takes 60-

70min, the blood loos is 100-200ml. The postoperative period is 8-9 days. No intra- and 

postoperative complications were noted. The diaphragmatic surgery leads to optimal 

cytoreduction (no residual tumor) in these 4 patients (1-primary cytoreduction; 2-interval 

cytoreduction; 1-for recurrence). 

Key words: diaphragmatic surgery, ovarian cancer. 
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24. СПЛЕНЕКТОМИЯ И ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПРИ АВАНСИРАЛ И 

РЕЦИДИВИРАЩ ЕПИТЕЛЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ  

 

Корновски Я., Е.Исмаил, С.Иванов, Е.Ковачев, С.Костов 

МУ-Варна, Катедра Акушерство и гинекология 

МБАЛ“Св.Анна-Варна“, Клиника Гинекология 

 

Резюме:  

Описани са индикациите и техниката на спленектомия с или без панкреатектомия при 

извършване на циторедуктивна хирургия при овариален карцином. Авторите са 

представили периоперативните показатели при 9 пациентки със спленектомия и дистална 

панкреатектомия (8-IIIC и  1-IV стадий овариален карцином): оперативно време – 45 мин., 

болничен престой – 8 дни и минимална кръвозагуба при прилагане на дорзален подход на 

лигиране на лиеналните съдове. Интраоперативните усложнения са 1 – лезия на ляв 

диафрагмален купол. В следоперативните 2 – хипопротеинемия с лекостепенна и 

бързопреходна ОБН и мезентериална тромбоза на 6-ти следоперативен ден.  

Ключови думи: овариален карцином, спленектомия 

 

SPLENECTOMY AND DISTAL PANCREATECTOMY IN ADVANCED AND 

RECURRENT OVARIAN CANCER 

Kornovski Y., E.Ismail, S.Ivanov, E.Kovachev, S.Kostov 

 

Summary:  

The indications and technique of a splenectomy and distal pancreatectomy as cytoreductive 

procedures in ovarian cancer patients were described. The authors presented perioperative data 

after splenectomy performed on 9 ovarian cancer patients (8-staged IIIC and 1-IV); operating 

time – 45min; postoperative period – 8 days and minimal blood loos when performing dorsal 

approach of ligation of a.et v. lienalis. Intraoperative complications were 1-perforation of left 

hemidiaphragm. Postoperative complications were 2-hypoproteinemia leading to mild and 

reversible acute renal failure and mesenteric thrombosis occurring on 6
th

 postoperative day. 

Key words: ovarian cancer,splenectomy 

 

25. Миомектомия  през  втори  триместър  на  бременността – 

принос с един случай и преглед на литературата   
Е.Исмаил*, Я.Корновски*, Д.Корновски**, С.Иванов* 

*Катедра “Акушерство и гинекология” – МУ-Варна 

 МБАЛ”Св.Анна-Варна”АД, К-ка “Гинекология” 

 Нач.клиника: Проф. д-р Я.Корновски, дмн 

** СБАГАЛ “Майчин дом” - Варна 

Резюме: 

По литературни данни честотата на маточната миоматоза е висока. По-време 

на бременност се наблюдава засилен растеж на миомните възли, което води 

до различни усложнения както по-време на бременността, така и през 

пуерпериума. В настоящия доклад е представен клиничен случай на 

пациентка с миома по време на бременност. Поради силни, неповлияващи се 
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от обезболяващи болки се направи лапаромиомектомия в 14 г.с. и 

бременността завърши успешно, с оперативно родоразрешение в 38г.с. При 

преглед на литературните данни относно този проблем, може да се обобщи, 

че миомектомията извършена по време на втори триместър е безопасна 

процедура и води до успешен край на бременността без усложнения.  
Ключови думи: бременност, миома, миомектомия 

Myomectomy during the second trimester of 

pregnancy – a case report and literature review.  
E.Ismail*, Y.Kornovski*, D.Kornovski**, S.Ivanov* 

*Obstetrics and Gynecology Departement – MU Varna 

MHAT”St.Anna-Varna”AD, Gynecological clinic; Head of clinic: Prof.Y.Kornovski 

**SBAGAL “Maychin dom” – Varna 

Summary: 

 

From literature the frequency of uterine myomas is high. In pregnancy there is an increasing 

growth of the fibroid, causing various complications as in pregnancy, and during the puerperium. 

This report presents a clinical case of a patient with uterine fibroid during pregnancy. Due to 

strong pain unresponsive to painkiller, was performed laparomyomectomy in 14 g.w. and 

pregnancy ended successfully with operative delivery in 38g.w.(C.S.). A review of the literature 

on this issue can be summarized that myomectomy performed during the second trimester is 

safely procedure  and leads to a successful outcome of pregnancy without complications.  

Kew words: pregnancy, uterine fibroids, myomectomy 

 

 

26. Двустранно лигиране на хипогастралните артерии при 

следродови кръвоизливи  – животоспасяваща и 

органосъхраняваща процедура 
 

 

 

 

Я.Корновски¹², Е.Исмаил¹², С.Иванов¹ 

¹Катедра “Акушерство и гинекология”-МУ Варна 

²Клиника „Гинекология”, МБАЛ”Св.Анна-Варна”АД  

Нач.клиника “Гинекология”: Проф. Д-р Я.Корновски, дмн 

 

 

Резюме: 
   Следродовите кръвоизливи са една от причините за майчината перипартална 

смъртност.За тяхното овладяване се прилагат консервативни и хирургични 

средства.Двустранното лигиране на предните клонове на хипогастралните артерии 

(ДЛХА) намалява пулсовото налягане и скоростта на кръвотока и се улеснява 
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тромбообразуването. Богатата колатерална мрежа не нарушава хемоперфузията на 

органите в малкия таз. Извършването на ДЛХА преди хистеректомия запазва матката и 

овладява кръвоизлива . За да е успешна интервенцията следва да се извърши бързо в 

съчетание с кръвопреливане,плазмопреливане,вливане на тромбоцитна маса и фактори на 

съсирването. 

  Ключови думи: следродов кръвоизлив,лигиране на хипогастралните артерии  

 

 

Billaterally arteria hypogastric ligation for postpartal haemorrhage-

uterus-preserving and life-saving procedure 
Y.Kornovski¹², E.Ismail¹², S.Ivanov¹ 

¹Obstetrics and Gynecology Departement – MU Varna 

²MHAT”St.Anna-Varna”AD, Gynecological clinic; Head of clinic: Prof.Y.Kornovski 

 
Summary: 

  Postpartal haemorrhage is one of the most common causes for maternal death. Its treatment is 

conservative and surgical. Billaterally arteria hypogastric ligation reduces pulse pressure,blood 

flow and enables easy and stable blood clot formation. The collateral circulation preserves the 

blood supply  of the pelvic organs. Arteria hypogastric ligation (AHL) before hysterectomy 

preserves uterus and brings hemostasis. To be successful, AHL must be performed 

simultaneously with blood- and plasmatransfusion and transfusion of factors of hamostasis ,as 

well.  

Key words: arteria hypogastric ligation,postpartal haemorrhage 

 
 

27. Злокачествени заболявания на ЖПО и бременност 
Я.Корновски¹², Е.Исмаил¹², С.Иванов¹ 

¹Катедра “Акушерство и гинекология”-МУ Варна 

²Клиника „Гинекология”, МБАЛ”Св.Анна-Варна”АД  

Нач.клиника “Гинекология”: Проф. Д-р Я.Корновски, дмн 

 

Резюме: 
   Разгледани са препоръките на ESGO за поведение и алгоритми на лечение при рак на 

маточната шийка (РМШ), овариални тумори и рак на вулвата по време на 

бременност,както и някои аспекти за времето и начина на родоразрешение. РМШ е най-

честото злокачествено заболяване на женските полови органи (ЖПО) през бременността. 

При РМШ лапароскопската лимфна дисекция и статуса на тазовите лимфни възли 

определят дали да се запази бременността и лечебния подход. При запазване на 

бременността, неоадювантната химиотерапия (НХТ) може да се прилага безопасно за 

плода след 13 г.с до настъпане на фетална зрялост. След НХТ при по-началните стадии 

може да се прилага органосъхраняващи интервенции( семпла и радикална вагинална 

трахелектомия). 

Ключови думи: рак на маточната шийка,бременност, лапароскопска лимфна дисекция 
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Gynecologic malignancies during pregnancy 
Y.Kornovski¹², E.Ismail¹², S.Ivanov¹ 

¹Obstetrics and Gynecology Departement – MU Varna 

²MHAT”St.Anna-Varna”AD, Gynecological clinic; Head of clinic: Prof.Y.Kornovski 

 

 
Summary: 

 Cervical cancer is the most common gynecologic malignancy during pregnancy. Laparoscopic 

pelvic lymphadenectomy and the nodal status are the main factors to tailor therapeutic 

approaches and  to  terminate or preserve the pregnancy. In node-negative pregnants neoadjuvant 

chemotherapy can be administered safely after 13 week of gestation in order to achive fetal 

maturity. In these cases,mostly in early stages, fertility-preserving techniques, such as vaginal 

simple or radical trachelectomy can be performed. 

 Key words: cervical cancer, laparoscopic lymphadenectomy, pregnancy 

 

28. Роля на лимфната дисекция при ранен и авансирал 

яйчников карцином 
 

Е. Исмаил, Я. Корновски 

 Катедра,, Акушерство и гинекология”, МУ-Варна. Ръководител: проф. д-р Ст .Иванов 

,дмн   

 Клиника ,,Гинекология” МБАЛ”Св.Анна-Варна”Началник клиника: проф. д-р 

Я.Корновски,дмн  

 

Резюме: 
    Разгледани са условията,индикациите и мястото на лимфната дисекция(тазова и 

парааортална) като стадираща процедура при ранен овариален карцином. Представени са 

резултати от собствено проучване за честота на лимфни метастази при хирургично 

стадиране на ранен овариален карцином. Ролята на парааорталната и системна лимфна 

дисекция при авансиралите стадии е представена чрез проучване върху сособствен 

клиничен контингент. 

Ключови думи: лимфонодулектомия,овариален карцином   

 

The role of lymph node dysection in early and advanced stages of ovarian 

cancer 
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Summary: 
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The place and indications for lymph node dissection( pelvic and paraaortic) as a staging 

procedure in early ovarian cancer have been reviewed.The incidence rate of lymph node 

metastases after surgical staging in early ovarian cancer patients has been presented. The role of 

systematic and paraaortic lymphadenectomy in advanced stages of ovarian cancer has been 

presented,as well. 

  Key words: lymphadenectomy,ovarian cancer 

 

29. Хирургично стадиране и определяне на лимфния статус при 

инвазивен рак на маточната шийка (РМШ)-предпоставка за 

индивидуализиран подход на поведение 
 

 

 Я. Корновски, Е. Исмаил 
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Я.Корновски,дмн  

 

 

Резюме: 
    Лимфните метастази (ЛМ) са най-важният прогностичен фактор при РМШ, независимо 

от стадия и други прогностични фактори. Лимфният статус е отправна точка за 

определяне на терапевтичното поведение. При липса на ЛМ може да се избегне 

адювантната лъчетерапия (ЛТ), а с това и рисковете за усложнения от мултимодалното 

лечение. Определянето на лимфния статус  е най-точно чрез хистологично изследване на 

траен препарат след щателна лимфна дисекция. Останалите методи за детекция на ЛМ 

(образни ,вкл. PET/CT, гефрир, сентинелна лимфна дисекция) имат ниска чувствителност. 

Ключови думи: лимфна дисекция, лимфни метастази,рак на маточната шийка   

 

Surgical staging and lymph node status in patients with invasive cervical 

cancer  
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Summary: 
Lymph node matastases (LNM) are the most important prognostic factor of the cervical 

cancer,regardless the stage and other prognostic factors. Lymph node status is the basis for 

tailoring the management strategies. In negative for metastases lymph nodes adjuvant 

radiotherapy can be omitted, as well as the risk for complications. LNM can be detected by 

histopathologic examination after meticulous lymphadenectomy. Other methods for detection of 

LNM such as PET/CT, CT,MRI, frozen section,sentinel lymph node biopsy have low sensitivity.  

Key words: cervical cancer, lymphadenectomy,lymph node metastases. 
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30. Поведение при авансирали герминативно-клетъчни тумори-

принос с два случая 
 

Е. Исмаил, Я. Корновски  
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Резюме: 

 
    Герминативно-клетъчните тумори(ГКТ) са най-честите злокачествени тумори на 

яйчниците  при млади,нераждали жени (15-25г ).Много често диагнозата се поставя в 

напреднали (III-IV) стадии. Представено е поведението и лечебните подходи при 

дисгермином и незрял тератом,като най-често срещани  ГКТ. Разгледани са два случая на 

авансирали ГКТ,при които консервативното хирургично лечение и запазване 

репродуктивните възможности на пациентите,както и химиотерапията  осигуряват пълна 

ремисия. 

    Ключови думи: дисгермином,незрял тератом  

 

Management in advanced germ-cell tumors – report of two cases  
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Summary: 
     The germ-cells tumors are the most common ovarian malignancy in young women between 

15-25 years. Often advanced disease is present at the time of diagnosis. The management and 

treatment  approaches of  disgerminoma and immature teratoma ,as most common germ-cells 

tumors(GST),are presented. Two clinical cases of advanced stages of GST with complete 

remision after conservative surgical treatment and chemotherapy have been reviewed. 

  Key words: dysgerminoma,immature teratoma 

 
 


