
1 

 

 

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

НА Д-Р ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ЧЕРНОПОЛСКИ, ДОКТОР 

 

I. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

 

1. Чернополски, П. М. Палиативни интервенции при малигнен иктер. Дисертация за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Варна, Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, 2015. 151 с. Автореферат, 82 с. 

 

 В дисертационния труд са представени заболяванията водещи до малигнен 

иктер и палиативните процедури прилагани при пациентите с радикално 

нерезектабилен туморен процес. Извършен е анализ на различните оперативни и 

неоперативни интервенции, сравнени са резултатите от различните видове процедури. 

Разгледани са съвременните принципи на диагностично-терапевтичния алгоритъм 

при пациенти с механичен иктер, клиничната вариабилност на жълтеницата в 

зависимост от основната локализация и стадия на неопластичния процес, 

консервативното лечение и предоперативната подготовка, стандартите на 

съвременното хирургично поведение. Оценени са усложненията, леталитета и 

продължителността на живот. Извършена е оценка на качеството на живот. Изграден 

е и въведен в практиката на клиниката терапевтичен алгоритъм при пациенти 

малигнен обтурационен иктер. 

 

II. МОНОГРАФИЯ И ГЛАВИ В ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ 

 

2. Арнаудов, П., В. Божков, П. Чернополски, Р. Маджов. Синтетични тъканни 

протези при рецидивна ингвинална херния.- В: Използване на синтетични мрежи в 

хирургията на предната коремна стена. Под ред. Д. Дамянов. София, Съюз на учените 

в България, 2007, 60-64. ISBN 978-964-8329-92-7. 

 

 Лечението на ингвиналните хернии, особено на рецидивните и днес 

представлява сериозен проблем, въпреки множеството оперативни методики. 

Представен е анализ за 10 годишен период на оперираните пациенти в клиниката с 

рецидивни ингвинални херниии и използваните методи за оперативно лечение. 

Обсъдени са получените резултати. 

 

3. Божков, В., П. Арнаудов, К. Георгиев, П. Чернополски, М. Божкова, Р. Маджов. 

Постоперативни раневи инфекции в спешната хирургия - рискови фактори и 

етиологична структура.- В: Раневи усложнения - инфектирани и атонични рани, 

принципи на хирургично лечение. Под ред. Д. Дамянов. София, Съюз на учените в 

България, 2009, 31-36.  

 

 Извършен е ретроспективен анализ за честотата на постоперативните 

инфекции във Втора клиника по хирургия за периода 2004 – 2008 г, анализирани са 

основните фактори за развитието на ранева инфекция, установени са най-честите 

причинители. 

 

4. Маджов, Р., П. Арнаудов, В. Божков, П. Чернополски, Т. Иванов.  Некректомия и 

лапаростомия при некротичен панкреатит.- В: Сепсис. Лапаростомия. Под ред. Д. 

Дамянов. Плевен, УМБАЛ-Плевен и Издателски център МУ-Плевен, 2010, 54-62. 

ISBN 978-954-756-092-5. 
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 През последното десетилетие се наблюдава съществен напредък в разбирането 

на патофизиологията и цялостната диагностично-терапевтична стратегия при 

пациентите с остър панкреатит. Извършен е анализ на 783 пациента с диагноза остър 

панкреатит, от които 148 с некротичен панкреатит. Установени са основните 

показания за хирургично лечение при острия панкреатит. 

 

5. Чернополски, П. Механичен иктер. Варна, Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“-Варна и СТЕНО, 2016. 160 с. ISBN 978-619-221-006-9; ISBN 978-

954-449-871-9. 

 

 Монографичният труд „Механичен иктер” е посветен на един от често 

срещаните проблеми в коремната хирургия, обединяващ в себе си множество 

различни заболявания с доброкачествен или злокачествен характер. Разгледани са 

подробно анатомията и физиологията на жлъчната система, както и обмяната на 

билирубина и жлъчните соли. Представени са множество класификации на иктера, 

започващи от древността до наши дни. Подробно са проследени и описани 

различните методи за диагностиката и лечението на механичния иктер – оперативни и 

неоперативни, както и усложненията при това заболяване. 

 

  

III. ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ 

НАУЧНИ  

СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ 

 

 

6. Маджов, Р., В. Божков, П. Арнаудов, П. Чернополски. Профилактика и лечение на 

венозния тромбоемболизъм при хирургични пациенти.- Мединфо, 8, 2008, № 1, 70-72.  

 

 В.Т.Е. е обобщено название на взаимно етиопатогенетично свързани етапи на 

единен болестен процес- тромбоза на периферна вена, емболизация и тромбоза на 

клон на белодробната артерия / БА/. В.Т.Е. е основен здравен и социално – 

икономически проблем и е едно от най – честите заболявания на кръвоносната 

система. Две трети от случаите с ВТЕ са пациенти с тромбоза на дълбоките вени, а 

около 20-25 % са с БТЕ. 

 

7. Chernopolsky, P., P. Arnaudov, K. Georgiev, V. Bozhkov, T. Ivanov, R. Madjov. 

Abdominal tuberculosis - report of 5 patients and literature review.- Scr. Sci. Med., 41, 

2009, No 3, 241-243. 

  

 Each year tuberculosis (TB) results in the dead of 3 million people globally. In 2000 

– 2020 – 200 million people will become sick, and 35 million will die from TB, if control is 

not strengthened. Tuberculosis is still common in the developing world, so common that it 

must be considered in the differential diagnosis of a majority of the surgical presentations. 

The disease is a diagnostic enigma and the management is still controversial. Surgical 

treatments, both radical and conservative, are being advocated. With the development of 

modern antitubercular drugs, the surgical management is with a view to overcome the 

deleterious effects of the disease, like obstruction, perforation and disorganization of the 

issues. 

 

8. Маджов, Р., Р. Гайдарски, П. Арнаудов, П. Чернополски, Т. Иванов, М. Цанева, Б. 

Маневска. Солиден псевдопапиларен тумор на панкреаса (тумор на Gruber-Frantz).- 

Хирургия, 76, 2010, № 1, 59-61.  
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 Солидният псевдопапиларен тумор (СППТ) е рядко срещан тумор на 

панкреаса, характеризиращ се с нисък малигнен потенциал и неустановен клетъчен 

произход, хай-често срещащ се при млади жени. Жена на 25 години е 

хоспитализирана с клиниката с дигноза невроендокринен тумор на панкреаса. При 

хистопатологичното изследване е установен тумор на Gruber – Frantz - тумор 

установен през 1959 г, на който се падат от 1 до 2 % от екзокринните панкреасни 

тумори.  

 

9. Bozhkov, V., P. Chernopolsky, P. Arnaudov. Gastrointestinal stromal tumors.- Scr. Sci. 

Med., 42, 2010, No 1, 45-47.    

 

 Gastrointestinal stromal tumors are rare neoplasm thought to arise from 

mesenchymal cell of the gastrointestinal tract. GIST represents 1% of all primary tumors of 

gastrointestinal tract; it means they are detected rarely. 

 

10. Chernopolsky, P., V. Bozhkov, R. Madjov. Thromboembolic prophylaxis for 

oncological patients - general recommendations.- Scr. Sci. Med., 42, 2010, No 1, 31-34. 

 

 Venous thromboembolism is a common complication of surgery, occurring in up to 

65 % of patients undergoing orthopedic surgery and 3 % or more of patients undergoing 

general surgical procedures. VTE includes two closely related clinical manifestations: deep 

venous thrombosis ( DVT), usually of the lower limbs, and pulmonary embolism (PE). 

 

11. Plachkov, I., P. Chernopolsky, V. Bozhkov, T. Ivanov, A. Lesnichkov. Physiological 

and anatomical preconditions in chronic pancreatitis pain treatment.- Scr. Sci. Med., 42, 

2010, No 3, 147-150. 

 

 Chronic pancreatitis usually presents with painful progressive destruction of the 

pancreas. Even nowadays the question about etiology and pathogenesis of the pancreatic 

pain is still unclear, so is the right therapeutical strategy for this serious disease, causing loss 

of capacity of work. 

 

12. Plachkov, I., P. Chernopolsky, V. Bozhkov, P. Arnaudov. Postnecrotic pancreatic 

pseudocyst complicated with gastric penetration and bleeding.- Scr. Sci. Med., 42, 2010, No 

2, 99-100. 

 

 The pancreatics pseudocysts, complicated with haemorhage are serious complication 

of the acute and chronic pancreatitis, which can lead to massive gastrointestinal bleeding 

and are associated with high mortality. We are presenting a clinical case of 52 years old 

patient with pancreatic pseudo cyst, manifested by massive haemorhage and haematemesis 

after spontaneous posterior wall, gastric penetration. The treatment must be conducted in 

highly specialized and with highly equipped medical centers. The approach and the surgical 

treatment should be defined by the patient’s condition and the intraopperative findings. 

 

13. Плачков, И., П. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов. Кисти на жлъчните пътища 

при възрастни пациенти.- Висцерална хирургия, 7, 2011, № 2, 72-77. 

 

 Съпоставени са резултатите  при оперираните. Кистите на жлъчните пътища 

(КЖП) са редки вродени трансформации на жлъчното дърво. През  последните  две 

десетилетия се забелязва висока честота на заболяването при  възрастни пациенти. 

 Ретроспективно за период от десет години са анализирани преминалите през 

клиниката 16 болни с вродена кистична дилатация на жлъчните пътища по 
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модифицираната по Todani класификация. Опитът на клиниката е споделен в 

диагностичното и оперативно поведение пи лечението на КЖП, съспоставени с тези в 

световната практика. 

 

14. Plachkov, I., P. Chernopolsky. A soft tissue infection resistant to surgical treatment - 

case report.- Scr. Sci. Med., 43, 2011, No 2, 81-82. 

 

 Tuberculos is may affect every organ of human body, but respiratory system is most 

vulnerable. Rare and exotic localization soft his specific infection are usually an obstacle of 

thinking about it. We present a case of 44 years old man with infected wound in right 

gluteus muscle with duration about 6 years, who underwent many surgical interventions in 

different hospitals. 

 

15. Plachkov, I., V. Bozhkov, P. Chernopolsky, T. Ivanov. Small intestine ileus in adult 

patients.- Scr. Sci. Med., 43, 2011, No 1, 13-14. 

 

 Small intestine in tussus ceptions caused by malignant tumor is very rare disease, not 

expected from the surgeons. The course of the disease usually is acute and nonspecific. 

Treatment is surgical with justified risk of none stage operation because of the advanced 

years of the patients.  

 

16. Plachkov, I., P. Arnaudov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, R. Madjov. Diagnostic and 

treatment strategy in complicated colon diverticulitis.- Scr. Sci. Med., 43, 2011, No 5, 413-

415. 

 

 Acute diverticulitis is a disease with a wide clinical spectrum, ranging from a 

phlegmon (stage I a) to localized abscesses (stages I b and II), to free perforation with 

purulent (stage III) or feculent (stage IV) peritonitis. The planned therapy of colonic 

diverticulitis is very difficult because preoperative diagnosis is uncommon and the method 

of treatment is usually decided at the time of laparotomy. While there is a little debate about 

the best treatment for mild episodes, uncertainty persists about the optimal management for 

severe episodes and complicated diverticulitis 

 

17. Маджов, Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков. Интрамурална 

стомашна актиномикоза.- Висцерална хирургия, 8, 2012, № 1-3, 31-37.  

 

 Актиномикозата е бавно развиваща се инфекция, която обикновено 

представлява диагностично предизвикателство пред лeкаря. Най-често засегнатите 

места са цервикофациалната област, гръдната и коремната кухини. Абдоминалната 

актиномикоза ( установена преди повече от 150 години),  все още остава непозната за 

много клиницисти. Нейните разнообраазни клинични прояви обикновено са считани 

по-скоро за злокачествен процес отколкото за възпалителен такъв. 

 Интрамуралната стомашна актиномикоза  е изключително рядка клинична 

единица и обикновено първоначалния източник на инфекция е неизвестен. 

Обичайните клинични прояви включват субфебрилитет, епи-  или мезогастрална 

болка, загуба на тегло, кръвотечение от горния ГИТ. Тази хронична инфекция има 

склонност да наподобява малигнен процес. 

 Ние описваме случаи на интрамурална стомашна актиномикоза и преглед на 

случаите на абдоминална и стомашна актиномикоза в световната литература. 

 Публикуването на такива клинични случаи може да помогне на лекарите да 

подобрят техните знания и усет за това рядко и лечимо заболяване. 
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18. Маджов, Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков. Остра 

малигнена дебелочревна непроходимост: терапевтични възможности.- Висцерална 

хирургия, 8, 2012, № 1-3, 21-30.  

 

 Колоректалният карцином ( КРК) е третия по честота карцином сред мъжете и 

втория сред жените от всички карциноми. Острата дебелочревна непроходимост най-

често се причинява от КРК. По-редки причини са малигнени обструкции от овариален 

карцином, рак на пикочен мехур, метастатичен тазов карцином, лимфом, сарком. 

Хирургията е крайъгълния камък в лечението на КРК и обикновено се извършва в 

рамките на 6-8 месеца от диагностицирането. В голям брой от случаите може да бъде 

извършена радикална резекция. Като резултат, стотици хиляди пациенти с резекция 

на КРК са кандидати за оцеляване. Болните с малигнена дебелочревна непроходимост 

се характеризират с по-висок оперативен морбидитет и леталитет и имат по-кратка 

преживяемост в сравнение с тези без усложнено протичане на КРК. 

 Терапевтичната стратегия при болни с малигнена обструкция на дебелото 

черво се определя основно от локализацията на обструкцията, клиничния стадий и 

общото състояние. Терапевтичната стратегия при тези болни може да бъде един от 

най-предизвикателните клинични сценарии, балансиращ между предимствата и 

недостатъците на хирургичните интервенции и процедури с тяхната прогноза, 

туморна биология и не на последно място, с качеството на живот на пациента. 

 

19. Madjov, R., P. Arnaudov, I. Plachkov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky. Surgical options 

for neoplastic large bowel obstruction.- Scr. Sci. Med., 44, 2012, No 1, 21-27. 

 

 Colorectal cancer is the third most common cancer in men and the second in women 

world wide. The majority of the cases of acute neoplastic large bowel obstruction are 

secondary to colorectal cancer. The other reasons are those from ovarian cancer, bladder 

cancer, metastatic pelvic cancer, lymphoma, sarcoma. Surgery is the corner stone of CRC 

cancer treatment and is generally under taken within 6-8 months of diagnosis. The 

vastmajority of colon cancers can be resected with curative intent. As a result hundreds of 

thousands of people with resected CRC are candidates for surveillance. As a whole patients 

with malignant colonic obstruction carry greater risk of poor outcome from the therapeutic 

procedures and they have shorter surveillance and survival rate, compared with those 

without complicated course of CRC. Therapeutic strategy in patients with neoplastic large 

bowel obstruction is mainly determined by location of the obstruction, clinical stage and 

performance status. Therapeutic strategy in those patients could one of the most challenging 

clinical scenaria, balansing between advantages/benefits and disadvantages of surgical 

interven tions and procedures, there prognosis and outcome, tumor biology and last but not 

least, the quality of life of the patients. 

 

20. Плачков, И., В. Божков, П. Чернополски, Р. Маджов, В. Балев, В. Платиканов. 

Интервенционален контрол на болката при карцином на панкреаса в нерезектабилен 

стадий.- Хирургия, 79, 2013, № 2, 26-30. 

 

 Ракът на панкреаса е трети по честота карцином на ГИТ в България. На него се 

падат 11,6% от тези карциноми за 2008 г. Болката продължава да бъде 

преобладаващия симптом при пациентите, страдащи от карцином на панкреаса. Тя 

може да бъде асоциирана както с локализираните неоплазми, така и с техните 

метастази. Контролът на карциномната болка трябва да се води чрез всички познати 

средства и методи- медикаментозни (съгласно тристъпалната стратегия на СЗО), 

хирургически и интервенционални.  

 Цел: Да представим използваните в практиката хирургически и 

интервенционални методи и натрупания опит за контрол на болката при 
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нерезектабилни карциноми на панкреаса за подобряване качеството на живот на 

страдащите болни.  

 Материал: За период от седем години (2004-2011г.) сме извършили 59 

торакоскопски спланхницектомии (30 билатерални), 4 интраоперативни резекции на 

ganglion celiacum, 25 невролизи на plexus celiacus под СТ-контрол, 90 случая на 

обезболяване чрез епидурален блок. Повлияване качеството на живот сме отчитали 

чрез въпросник на испански медицински център „Град на надеждата”, адаптиран за 

онкологично болни, а нивото на болката – чрез визуална аналогова скала (ВАС).  

 Резултати: Продължителността на ефекта от приложената обезболяваща 

методика зависи от степента на туморната инвазия, както и от самата методика. С 

най-продължителен обезболяващ резултат са интраоперативното отстраняване на 

ganglion celiacum и билатералната торакоскопска спланхницектомия, докато 

невролизата на plexux celiacus по-бързо изчерпва ефекта си, а епидуралните блокове 

са с действие, продължаващо до обслужването на епидуралния катетър, т.е. около 15-

20 дни. Тези данни задължително корелират с чувствително снижение до изчезване на 

болката, отчетено чрез ВАС, от тук – измеримо подобряване качеството на живот на 

карциномно болните. 

 Изводи: Хирургическите и интервенционални методи за контрол на 

карциномната болка имат своето място в подобряване качеството на живот на тези 

болни. Уместно е да се мисли за ново, хирургическo и интервенционално стъпало в 

стратегията за овладяване на болката 

 

21.Божков, В., Р. Маджов, И. Плачков, П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Красналиев. 

Фелиноза на слезката.- Хирургия, 80, 2014, № 1, 49-51. 

 

 Фелинозата ( Cat scratch disease) – представлява възпаление на лимфните 

възли, причинено от плейоморфен, Грам негативен бактерий – Bartonella henselae – 

малък, бавно растящ бактерий.. Обичайно фелинозата е самоограничаващо се 

заболяване с продължителност между шест и дванадесет седмици с нетипични 

локални симптоми. При 14 % от пациентите, освен локалните увреди на мястото на 

ухапването или одраскването, се наблюдава развитието на енцефалит, остеомиелит, 

перитонит, пневмония, екзантем и хепатоспленомегалия. За екзактната диагностика 

на това заболяване и успешното му лечение е необходима добра интердисциплинарна 

колаборация между екип от микробиолози, имунолози, патолози и хирурзи. 

 

22. Bozhkov, V., R. Madjov, P. Arnaudov, P. Chernopolsky, I. Krasnaliev. Cat scratch 

disease.- Scr. Sci. Med., 46, 2014, No 2, 59-61. 

 

 Approximately 24,000 people are infected with cat scratch disease (CSD) every year. 

CSD is caused by Bartonella henselae, a gram-negative bacteria most often transmitted to 

humans through a bite or a scratch from an infected cat or kitten. We report a rare case of 

CSD with spleen localisation in a 34-year-old patient. CT scan was performed – 

hepatosplenomegaly liver 233/181mm, spleen 163mm with multiple focal hypoechogenic 

lesions. Lymphadenopathy in the regions of the aorta, lower caval vein, mesentery vessels 

and inguinal lymphadenopathy the largest size of which being 20 mm were found. The 

patient underwent a splenectomy. Postoperative therapy was held with Metronidazole 3x1fl 

and Cefazoline 3x2 g for five days. At the six-month follow–up the patient reported no 

complaints. Serological tests were repeated – antibodies against Bartonella henselae – IgG 

past medical history for feline disease. 
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IV. ДОКЛАДИ НА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

23. Божков, В., П. Чернополски, Т. Иванов, Р. Маджов. Обтурационен иктер с 

доброкачествена етиология.- В: XIII. Национален конгрес по хирургия с 

международно участие. София, 7-10.X.2010 г. Под ред. Д. Дамянов. Доклади. София, 

2010, Издателство на Съюза на учените в България, т. І, 383-386. ISSN: 1314-2097. 

 

 Извършен е анализ на хоспитализираните в клиниката за 12 годишен период 

пациенти с жлъчно-каменна болест и доброкачествен обтурационен иктер. Разгледани 

са етиологичните причини, клиничната картина, извършените методи на лечение и 

настъпилите усложнения. Билиарният дренаж е радикален метод за лечение на 

обтурационния иктер с доброкачествена етиология. Изборът на оперативна 

интервенция се определя основно от опита на оперативния екип и от 

интраоперативната находка. 

 

24. Божков, В., П. Чернополски, Т. Иванов, М. Божкова, Р. Маджов. Тежък остър 

холангит. Спешна хирургия при болни с висок оперативен риск.- В: XIII. Национален 

конгрес по хирургия с международно участие. София, 7-10.X.2010 г. Под ред. Д. 

Дамянов. Доклади. София, 2010, Издателство на Съюза на учените в България, т. І, 

387-392. ISSN: 1314-2097. 

 

 Тежкият остър холангит, като заболяване и терапевтична стратегия, 

продължава да бъде един от сериозните проблеми в хирургията на жлъчните пътища. 

Острият холангит е инфекция на билиарния тракт, характеризиращ се с голямо 

разнообразие в клиничното протичане. Разгледани са хоспитализираните 2844 болни 

с жлъчно-каменна болест и нейните усложнени форми за 12 годишен период. Остър 

холангит вследствие на механична обструкция на общия жлъчен канал е установен 

при 348 пациента ( 12, 23 %). 

 

25. Иванов, Т., В. Божков, П. Чернополски, И. Плачков, Р. Маджов. Хирургично 

лечение на усложнената чернодробна ехинококоза.- В: XIII. Национален конгрес по 

хирургия с международно участие. София, 7-10.X.2010 г. Под ред. Д. Дамянов. 

Доклади. София, 2010, Издателство на Съюза на учените в България, т. т. І, 316-323. 

ISSN: 1314-2097. 

 

 Извършен е ретроспективен анализ на хоспитализираните в клиниката за 18 

годишен период 461 пациента с абдоминална локализация на ехинококовите кисти. 

Представена е тенденцията към нарастване на броя заболели и съответно усложнени 

форми. Направен е анализ на подходящите методи за образна диагностика и 

оперативно лечение. 

 

26. Маджов, Р., И. Плачков, В. Божков, П. Арнаудов, П. Чернополски. Гастро-

интестинални стромални тумори. Диагностично-терапевтична стратегия.- В: XIII. 

Национален конгрес по хирургия с международно участие. София, 7-10.X.2010 г. Под 

ред. Д. Дамянов. Доклади. София, 2010, Издателство на Съюза на учените в България, 

т. IІ, 868-873. ISSN: 1314-2097. 

 

 Гастроинтестиналните тумори с рядка, но важна група мезенхимни неоплазми, 

възникващи по цялата дължина на храносмилателната система. На тях се падат 0,1- 

0,3 % от всички тумори на гастроинтестиналния тракт (ГИТ).  Извършен е анализ на 

епидемиологията, хистологията, клиничната картина, диагностиката и поведението 

при този тип патология. 
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27. Плачков, И., В. Божков, Т. Иванов, П. Чернополски, Р. Маджов. Първични 

злокачествени тънкочревни тумори.- В: Ретроперитонеални и редки абдоминални 

тумори. Под ред. Д. Дамянов. Втора национална конференция по хирургия и 

онкология. Шумен, 28-30.IV.2011 г. Доклади. София, Медарт 2011, 321-325.  ISBN 

978-954-397-020-9.  

 

 Първичните злокачествени тънкочревни тумори съставляват 2 % от всички 

стомашно-чревни тумори и 0,3% от всички неоплазми в човешкия организъм. 

Извършен е анализ на пациенти с тънкочревни неоплазми за периода 2000 – 2011г 

хоспитализирани в клиниката. Предствен е собствения опит в диагностицирането и 

лечението на пациентите с тънкочревни тумори. 

 

28. Маджов, Р., П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков, П. Чернополски, В. Маджова, 

Т. Иванов. Значение на стадиращата лапароскопия за мултимодалното лечение на 

гастроинтестиналните и панкреатични тумори.- В: XVII. Национална конференция по 

хирургия. Варна, 11-14.X.2012 г. Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или 

конвенционална хирургия - препоръки, подкрепени с доказателства. Под ред. Д. 

Дамянов. Доклади. София, Медарт, 2012, 424-429. ISBN: 978-954-397-029-2.  

 

 Извършено е проучване за възможностите на стадиращата лапароскопия при 

52 пациента с първични и вторични абдоминални неоплазии. Показани са 

предимствата на стадиращата лапароскопия, особено при пациенти, при които дори и 

палиативната резекция може да повиши ранния морталитет, да задълбочи 

коморбидните състояния и да удължи болничния престой. 

 

29. Маджов, Р., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков. Ятрогенни 

лезии на жлъчните пътища. В: XVII. Национална конференция по хирургия. Варна, 

11-14.X.2012 г. Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална 

хирургия - препоръки, подкрепени с доказателства. Под ред. Д. Дамянов. Доклади. 

София, Медарт, 2012, 469-476. ISBN: 978-954-397-029-2.  

 

 Ятрогенните лезии ( ЯЛ) на жлъчните пътища са едно от редките, но най-

неприятни усложнения. Те представляват значим клиничен проблем изискващ 

сериознимедицински, социални и финансови средства. 

 а периода 2001 – 2011 във Втора клиника по хирургия са хоспитализирани 64 

пациента с данни за ЯЛ на екстрахепаталните жлъчни пътища. От тях 47 (73,43%) 

жени и 17  (26,57%) мъже. 

 Най-добрата тактика на ЯЛ е превенцията чрез добра хирургична техника, а 

при появата им – по възможност корекция по време на оперативната интервенция. 

 

30. Арнаудов, П., П. Чернополски, В. Божков,Т. Иванов, В. Драганова,  Р. Маджов.  

Рецидивна ингвинална херния: Предполагаеми причини и превенция. В: XIV. 

Национален конгрес по хирургия с международно участие. София, 23-26.X.2014 г. 

Под ред. Д. Дамянов. Доклади. София, Издателска къща ДЛ-М ООД, 2014, т. II, 647-

653. ISBN: 1314-297. 

 

 ЦЕЛ: Степента на рецидив след първичната пластика на ингвиналния канал 

варира от 0,5 до 15 % в зависимост от вида на хернията (индиректна, директна), 

метода на възстановяване (с меш, собствени тъкани, отворена, лапароскопска) и 

клиничните обстоятелства (планова, спешна). Изборът на техника за възстановяване 

при рецидивната ингвинална херния е предимно анатомично основан, в зависимост от 

видa на предходната пластика. 
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 МЕТОДИ: При пациентите  с рецидивна ингвинална херния за периода между 

2001 и 2013 година е извършена пластика със собствени тъкани или с меш.Двете 

групи пациенти са сравнени по възраст, пол и особености на  хернията. 

 РЕЗУЛТАТИ: Анализ на 149 операции по повод рецидивна ингвинална херния 

е направен в опит за определяне причината за рецидив, базирано на анатомичните 

находки. Рецидив е наличен при 104 индиректни хернии, 42 при директни и различна 

причина при 3 операции. Рецидив е забелязан при 11 случая, или 7,4 % от собствените 

резултати. Налице са 138 рецидивни хернии, които са били първично оперирани в 

други лечебни заведения. 

 ИЗВОДИ: Рецидивът е най-често срещаното усложнение след операция по 

повод ингвинална херния. Голям брой фактори оказват влияние върху честотата на 

рецидивиране след първичната пластика  на ингвинална херния. Някои от тези 

фактори не могат да бъдат променени, други могат да бъдат подобрени с оглед 

повишаване степента на успешно възстановяване. Хирургът най-добре може да 

повлияе върху резултата чрез обръщане внимание и на най-малките детайли на 

оперативната техника, особено при пластиката. Освен различните обсъждани 

фактори, оперативната техника има най-голямо значение за резулатат от операцията. 

 

31. Божков, В., П. Чернополски, Т. Иванов, П. Арнаудов, И. Плачков, Р. Маджов.  

Остър холангит - мултивариационен анализ.- В: XIV. Национален конгрес по 

хирургия с международно участие. София, 23-26.X.2014 г. Под ред. Д. Дамянов. 

Доклади. София, Издателска къща ДЛ-М ООД, 2014, т. І, 261-268. ISBN: 1314-297. 

 

 Острият холангит е актуален проблем в хирургията на хепато-билиарната  и 

панкреатичната системи. Класическата клинична картина се характеризира  с 

триадата: иктер, висока температура и втрисане и болки в горен десен коремен 

квадрант. 

 Извършен е ретроспективен анализ на 1074 пациенти с усложнена ЖКБ. При 

376 от всички пациенти с ЖКБ е приета диагноза холангит с последваща лапаротомия 

и експлорация на ЕХЖП. 

 Анализът на съвременните проучвания в литературата върху диагностиката и 

лечението на холангита показва, че все още е актуален и недостатъчно проучен 

проблем. 

 

32. Плачков, И., П. Арнаудов, П. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов.  

Хирургическо поведение при инфектирани панкреатични некрози.- В: XIV. 

Национален конгрес по хирургия с международно участие. София, 23-26.X.2014 г. 

Под ред. Д. Дамянов. Доклади. София, Издателска къща ДЛ-М ООД, 2014, т. І, 411-

414. ISBN: 1314-297. 

 Въведение: Острият панкреатит (ОП) заема трето място в спешната коремна 

патология. Докато около 80-85 % от заболелите при адекватно интензивно лечение и 

корекция на хомеостазата успешно преодоляват оточните форми на болестта, то 

около 15-20 % развиват тежката некротична форма с висок риск за живота на 

пациента. Съвременна тенденция е лечението на ОП да добива все по-консервативен 

характер. Инфектирането на екстра- и интрапанкреатичните некрози с последваща 

септична полиорганnа недостатъчност и/или локални усложнения налага 

използването на различни хирургични подходи. 

 Материал и методи: За период от 10 години ( 2004 – 2013) по повод ОП в 

клиниката са хоспитализирани 263 болни, от тях 109 (41,4%) жени. Обект на 

хирургично лечение са били 56 пациенти (21,2%) с панкреатични некрози, усложнени 

с инфекция, от които 26 жени – 44,8 %. Извършени са 69 оперативни 

интервенции.При хоспитализацията на пациентите формата на панкреатита е 
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определяна според силата на експресия на клиничните, хомеостазни, лабораторните, 

УЗ и КТ-данни и по критериите на Ranson. 

 Резулати и изводи: Времето за предприемане на хирургично лечение при тежък 

остър панкреатит е решаващ фактор за благоприятен резултат. Оперативните 

резултати са 2-3 пъти по-добри, когато операцията се извърши след 10-я ден от 

началото на ОП, когато некрозите са ограничени и ликвифицирани. Увредите,които 

настъпват в процеса на развитие на тежкия остър панкреатит, са много динамични, 

което налага тяхното непрекъснато контролиране, включително и хирургическо при 

съответни показания. Необходимо е да се избягват екстензивни процедури при 

пациенти с органна недостатъчност и да се отлага оперативната интервенция до 

колкото е възможно, за да се даде възможност за организация и демаркация на 

некрозата. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


