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Темата на дисертационния труд е съвременна и дисертабилна, като разглежда 

проблемите и предлага решения относно палиативни интервенции при малигнен иктер.  

 

Дисертационния труд съдържа 151 стандартни страници, от които на 17 страници 

са представени изплозваните литературни източници. Библиографската справка включва 

210 заглавия, от които 28 на кирилица и 182 на латиница. Материалът е онагледен с 47 

фигури, 29 таблици и 1 приложение. 

 

Изложението на литературния обзор заема 11 страници. Разгледана е ролята на 

мултимодалния подход с участие на на хирурзи, ендоскописти, рентгенолози и онколози 

с оглед премахване на иктера и постигане на максимална продължителност на живот при 

минимален риск за пациента. Обърнато е задълбочено внимание върху ролята и целите 

на палиативните интервенции в лечението на иктер с генеза от малигнени заболявания.  

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено: Да се анализира, 

оптимизира и стандартизира диагностиката, предоперативния подход и лечението на 

пациентите с радикално неоперабилен малигнен иктер с оглед постигане на добро 

качество и максимална продължителност на живот. 

Д-р Чернополски извършва своето проучване, изследвайки диагностицирани и 

оперирани болни За периода 2001 - 2013 година, във Втора клиника по хирургия са 

хоспитализирани 321 пациенти с малигнен иктер. От тях 172 пациента с карцином на 

панкреаса, 19 пациента с карцином на папила Фатери, 36 пациента с карцином на жлъчен 

мехур, 63 с карцином на жлъчните пътища, 25 с карцином на черен дроб и 6 с вторични 

лезии на черния дроб. 



За да реши поставените задачи, д-р Чернополски  прилага следните методи върху 

включените в своето проучване болни, а именно: методи за предоперативна диагностика 

и стадиране (анамнеза, параклинични изследавния, образни изследвания, биопсия), 

методи за интраоперативна диагностика (физикални методи, лапароскопия, ехография, 

биопсия, холангиография и холангиоскопия), следоперативни методи за проследяване, 

методи за клиничен анализ и наблюдение, статистически методи.  

В дисертационния труд са разгледани индикации за оперативно лечение при 

малигнен иктер, критериите за избор на оперативна интервенция. Посочени са три 

изключително важни изисквания за извършване на билио-дигествина анастомоза. 

Авторът се спира подробно на следните оперативни интервенции: холедохо-

йеюноанастомоза, Roux-en-Y хепатико-йеюноанастомоза, холецисто-дигестивни 

анастомози, а също така и на неоперативни палиативни интервенции, включващи 

перкутанен трансхепатален дренаж, ендоскопски интервенции – стентиране. Описани са 

техните особености, предимства и недостатъци. 

Собствените резултати са представен според конкретната диагноза, като са 

описани извършените процедури при карцином на панкреаса, на жлъчните пътища, 

жлъчния мехур, на черния дроб, на папила Фатери.  

След успешно преминаване на голям брой пациенти, дисертантът извежда 

собствен алгоритъм за диагностика и лечение на малигнен иктер.  

Представени са резултати за на качеството на живот. Основен критерий за 

обективизиране на качеството на живот е постигане на успешен билиарен дренаж. 

Авторът установява влиянието на процедурата върху качеството на живот.  

Отчетени са усложненията след извършените процедури и опциите за тяхното 

предотвратяване.  

В дискусионния анализ се предлага сравнение на собствените резултати на автора 

и тези, посочени в световната литература, както и се представя мнение относно 

съществущите проблеми при палиативните процедури при малигнен иктер. 

 

Изводите са шест на брой и представляват строго диференциран синтез на 

цялостната разработка и отговарят на поставените цели и задачи. 

Като приноси на дисертанта мога да призная: 

1. Стадият на диагностициране, локализацията, биологичното поведение и 

възможностите за хирургично третиране при пациентите с неоплазми предизвикващи 

обструктивен иктер, определят различният подход при лечението на тези карциноми. 

2. Подходът към пациенти с малигнен обтурационен иктер включва обстойно 

изследване, внимателна преценка на разпространението и размерите на тумора и избор 

на най-подходящ метод за лечение. 

3. Въпреки лошата прогноза, резектабилност (R0) при по -малко от 12-15% 

на тези тумори, ниска 5 годишна преживяемост (< 5%), хирургичното лечение на тези 

пациенти е единствена възможност за радикално отстраняване. 

4. В случаите на невъзможно премахване на туморния процес при пациентите 

с малигнен иктер, основна цел е подобряване качеството на живот на пациентите, 

включващо различни палиативни интервенции, необходими при над 80% от пациентите 

включващи оперативни и неоперативни процедури. 



5. При невъзможност за радикална резекция на туморния процес 

хирургичните техники като билиодигестивни анастомози, интраоперативно поставяне на 

ендопротеза, външен дренаж са най-подходящото решение, водещо до ликвидиране на 

иктера и значително подобрение качеството на живот на пациента, премахващо 

съпътстващите иктера клинични симптоми. 

6. Неоперативните процедури като перкутанен трансхепатален дренаж и 

ендоскопско поставяне на ендопротеза са метод на избор при силно авансирали тумори 

и общо състояние на пациента, непозволяващо оперативно лечение.  

 

Дисертационният труд на д-р Пламен Чернополски е с висока научна и 

практическа стойност, отговаря на всички научни критерии, което ми дава правото да 

предложа на уважаваното Научно жури да присъди на д-р Пламен Милчев Чернополски 

образователна и научна степен „ДОКТОР“. 
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