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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НА Д-Р ПЛАМЕН АРНАУДОВ, ДМ 

 

 

ДИСЕРТАЦИИ 

1. Арнаудов, П. Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно 

лечение. Медицински университет – Варна, 2015 

Хирургичното лечение на херниите на предната коремна стена остава 

фундаментален въпрос на съвременната хирургия. Те са едно от най-разпространените 

хирургични заболявания и се срещат в 3-7 % от населението, което представлява около 

500 млн. в света, като честотата им в различни страни не се променя съществено през 

годините. 

Цел на настоящата теоретична разработка е да се анализират причините за 

появата на рецидиви след ингвинална херниотомия и предложените оперативни 

методики за оптимизиране на ранните и далечни следоперативни резултати. Задачи: 1. 

Ретро - и проспективен анализ на оперираните пациенти с ингвинални хернии и 

рецидивни такива във ІІ К-ка по Хирургия на УМБАЛ „Св.Марина” гр. Варна. 2. 

Сравнителен анализ между двете основни групи предлагани оперативни намеси – със 

собствени тъкани и с протезен материал. 3. Изследване на честотата и причините за 

появата на рецидиви в зависимост от предходната оперативна намеса. 4. Проучване на 

предлаганите херниопластики при рецидивни ингвинални хернии. 5. Разработване и 

въвеждане в практиката на собствен оперативен метод при рецидивни ингвинални 

хернии при селектирана група пациенти и анализ на получените резултати. 

Обект на изследване са общо 1 468 пациенти с първична и рецидивна 

ингвинална херния, преминали през Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. 

Марина“ ЕАД – гр. Варна за периода 2001 – 2013 г. 

ИЗВОДИ:1. При оперативното лечение на всички видове ингвинални хернии 

може да бъде прилагана универсалната операция на Lichtenstein и разработената от нас 

модификация – лесна за усвояваве и изпълнение, икономична и ефективна, с нисък 

относителен дял на рецидивите – под 1%. 2. Конвенционалните херниопластики могат 

да се прилагат при пациенти под 30г. и с т.нар. прости хернии. Рецидиви не повече от 

1-3%. При всички сложни форми на слабинна херния и на рецидивнна такава е 

показана пластика с имплант. 3. Рецидивите при първичното оперативно лечение на 
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ингвинални хернии възникват в 89,40% още до края на първата година в резултат на 

недобра оперативна тактика и техника. 4. Препоръчваме да не се оперират 

едномоментно двустранни хернии, особено с конвенционални пластики със собствени 

тъкани. 5. Рецидивите възникват по – често при хора в напреднала и старческа възраст, 

при двустранна и десностранна локализация на хернията, при сложните форми, при 

продължителност на заболяването над 5 – 10 год., при размери на хернията по – големи 

от 5 см, при изразена съпътстваща патология и при налични маркери на дисплазия на 

съединителната тъкан. 6. При наличие на предиктори от повишен риск от рецидивност 

още при първичното лечение на ингвинални хернии е необходимо използването на 

протезна херниопластика. 7. При селектирана група пациенти с рецидивни хернии, след 

първична пластика по метода на Postempski с ликвидиране на ингвиналния канал се 

препоръчва разработената от нас методика, като достъпна за широк кръг хирурзи, лесно 

изпълнима, с отлични резултати и значително по – изгодна икономически в сравнение с 

аналогичните фабрично изготвени системи. 

ПРИНОСИ: 1. Подробно се разглеждат най – често използваните методи за 

херниопластика в България и резултатите от тях. 2. За първи път в България детайлно 

се проучват и интерпретират причините за рецидивиране на ингвиналната 

херниотомия. 3. Създадена е и въведена в практиката модификация на най – често 

използваната понастоящем операция на Lichtenstein. 4. Теоретично бе проучен, 

апробиран и въведен в практиката собствен оперативен метод за двуслойно 

протезиране при лечението на рецидивните ингвинални хернии с преден достъп при 

селектирани пациенти и интерпретирани резултатите от него. 5. Създадена е собствена 

класификация на видовете рецидиви след херниотомия и на оперативните методи за 

лечение на рецидивните ингвинални хернии. 

В заключение, решението на един от най-сложните проблеми на коремната 

хирургия – успешното оперативно лечение на ингвиналните хернии, отчитайки 

масовостта на заболяването, количеството на рецидивите и възрастта на болния, има 

голямо социално-икономическо значение. 

 

МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ 

1. Арнаудов, П. Конвенционална херниология. Съвременни аспекти. Медицински 

университет – Варна, 2016, ISBN 978-619-221-005-2 

Тази монография е посветена на ингвиналните хернии, един привидно добре 

познат в хирургията проблем, който след разработването от I. Lichtenstein на 
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концепцията „tension – free“ /“свободна от напрежение“/ херниопластика и въвеждането 

в широката практика на биоматериалите,  получи нова светлина и се превърна в един от 

най-интензивно развиващите се дялове на хирургията. Разгледани са подробно 

анатомията и физиологията на слаблинната област, направен е опит да се дадат и 

илюстрират съвременните представи и факти за етиологията и патогенезата на 

ингвиналните хернии, историческото развитие и еволюцията на учението за тях. 

Съпоставени са силните и слаби страни на двете основни групи оперативни 

методики – със собствени тъкани и с протеза, както и сравняване на конвенционалните 

и лапароскопските операции. В отделна глава се разглеждат причините за 

рецидивирането на слабинните хернии, както и пътищата и методите за превенцията им 

с цел понижаване на рецидивната честота в разумни граници, под 1%. 

Авторът представя резултатите на II Клиника по Хирургия на УМБАЛ “Св. 

Марина“ ЕАД гр. Варна, където работи, от лечението на 1468 ингвинални хернии, от 

които 151 рецидивни, и предлага опростен алгоритъм за поведение, както и 

модификация на операцията на Lichtenstein и собствена оперативна намеса при 

селектирана група пациенти с рецидивни хернии. 

Монографията може да се ползва от студенти по медицина, от специализиращи в 

областта на хирургията, както и от хирурзи, работещи в доболничната и болнична 

помощ, а също и от общопрактикуващите лекари. 

 

ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ, ОТПЕЧАТАНИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

И СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ 

1. Арнаудов П., П. Банков. Перианални фистули. Годишен сборник (научни 

трудове), ИМАБ. 1996,  том 2, 63 – 64, ISSN 1312-773X 

Перианалните фистули са 10-15 % от заболяванията на ректума (на IV място 

сред проктологичните заболявания) и са около 0,4 – 0,6 % от болните в 

общохирургичен стационар. В Клиниката по коремна хирургия за периода 01.1992 – 

12.1995 г. са оперирани 36 болни с перианални фистули. Всички болни са били 

оперирани в планов порядък под обща интубационна или субдурална  

(спинална) анестезия. В следоперативнив период се стремяхме към бързо 

възстановяване на пасажа с лаксативи, ежедневни бани с калиев перманганат и след 

всяка дефекация. 
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2. Георгиев К., Р. Маджов, Д. Радев, С. Глинков, П. Арнаудов. Синдром на 

Уилки. Годишен сборник (научни трудове), ИМАБ. 1996,  том 2, 65 – 66, ISSN 

1312-773X 

Authors report about 5 pts. with syndrome of Wilkie; 3 male and 2 female. Two of 

the patients emergency operation about high intestinal obstruction and 3 - elective surgery. 

Postoperative results are very good in 4 pts. One of the patients was reoperated two 

months later tor the signs of high intestinal obstruction. In all patients latero-lateral 

duodeno-duodenostomies was performed. According to the analysis of the literature and 

results we recommend duodeno-duodenostomy as an effective procedure, easily 

performed in elective surgery. 

 

3. Радев Д., П. Арнаудов, А. Карагеоргиев, Р. Маджов, Т. Кахайов, П. Банков. 

Съвременни принципи за ингвинални херниотомии. Годишен сборник (научни 

трудове), ИМАБ. 1997,  том 3, 11 – 13, ISSN 1312-773X 

The results from operative treatment of two groups of patients (pts) with inguinal 

hernias - experimental group of 84 pts and reference group of 81 pts have been studied. 

The difference between the two groups is not considering the type of inguinal canal repair, 

but other stages of the operative technique, such as incision of the skin, dissection of the 

subcutaneous tissue, opening the inguinal canal, suture of fascia Tompsoni and sxin, 

removal of the sutures, etc. The careful analysis of the results shows the advantages of the 

operative method, suggested by us. The authors conclude, that following the 

contemporary principles of atraumatic operating and creating optimal conditions for 

healing of the tissues is a serious advantage in the achieving of better postoperative results 

in the inguinal herniotomies. 

 

4. Арнаудов, П., С. Глинков, П. Банков. Нашият опит в лечението на бедрените 

хернии за периода 1985-1995 година. Годишен сборник (научни трудове), 

ИМАБ. 1997,  том 3, 15 – 16, ISSN 1312-773X 

Eighty five patients with femoral hernias have been operated in the Department of 

Surgery, Medical University - Varna for the period between 1985 - 1995. Out of them 

male - 25 (29.42%), female - 66 (70.58%) in ratio 1:2.4. Sixteen patients (18.82%) 

underwent non-emergency operations and 69 patients (81.18%) have been operated in 

terms of emergency. Those were with incarceration, where severe impairment of the 

incarcerated content have been found. Different operative techniques are dicussed, as the 
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inguinal approach is emphasized to be the method of choice in the treatment of femoral 

hernias. The results are evaluated as good. 

 

5. Глинков, С., Пл. Арнаудов, Пл. Банков. Хернии на предно коремна стена. 

Национална конференция по хирургия. Хернии (сборник), Банско 30-31 май 

1997, 43-47 

Независимо от многовековната история в лечението на "хер- ниалната 

болест" (от Древен Египет до наши дни), проблемите остават. Ако древните 

рискували живота на пациента при разрязване на херниалния пръстен, смятайки за 

почетно оздравяването на пациента, то днес пробле"мите се свеждат до избора на 

оптималните, от поВече от 300-та оперативни метода, намаляване на рецидивите, 

извършване на оперативна интервенция в оптимални срокове, стриктно спазване на 

техниката на изпълнение. 

Въвеждането на лапароскопските техники поставя под въпрос бъдещето на 

класическата оперативна намеса при хернии на коремната стена. Все още 

недостатъчния брой ендоскопски кадри за страната диктува детайлното анализиране 

на извършените операции по повод на хернии на предната коремна стена. 

 

6. Маджов Р., П. Червенков, С. Глинков, П. Арнаудов. Чернодробни травми. 

Българска хирургия, 2001, том 1, бр. 3, 13-15, ISSN 1311-8579 

A retrospective study oj the results from the diagnosis and treattnetu of 86 patients 

with liver injuries, presenting 15,7% of all the hospitalized patients with abdominal and 

thoracoabdominal trauma. More often in men - 61 (70,9%) than in  women - 25 (19, 1%); 

age varied between 15 and 81 years; most commonly pts under 40 years (66,4%). 

The distribution o f the patients according to the degree of the liver injury was: 

I gr. -13; II gr. -26; III gr. - 31; IV gr. - 14; V gr. - 2 pts. 

Because the complications and. mortality is higher in cases of delayed 

diagnosis almost all diagnostic procedures were made in the emergency mom. Most 

valuable for the diagnosis were: Abdoinenoceiuhesis - 37; Laparoscopy - 26; US; CT 

scan; Thoracoscopy— in 9 pts with thoracoabdominal trauma. 

Most commonly performed operative procedure was suture of the liver. More 

rurely - suture + tamponade - 7; right  hemihepatecloiny - 1; suture if the liver + v. 

portae -3; suture of the liver + v.v. hepaticae - 2; atypical resection - 2. Intraoperative  

autohaemotransfusion was performed in 7 pts with no complications. 
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7. Глинков С., В. Глинкова, Ив. Красналиев, Пл. Арнаудов, К. Киров. Случай на 

гигантски интрахепатален холангиокарцином. Българска хирургия, 2002, том 

2, бр. 4, 16-17, ISSN 1311-8579 

Intrahepatic  cholangiocarcinoma (ICC) accounts for only 5%; of all primary liver 

cancers: The majority of ICC patients are of the.advanced stages of the disease and 

surgery has been the only  chance for cure. We report a case of 63-year- old woman with 

fever, intoxication and anaemia in whom a huge tumour in the right hepatic lobe was 

observed by ultrasonography and computed tomography. Fine-needle aspiration biopsy 

revealed adenocarcinoma. Endoscopy and radiological examinations did not recognize 

any other primary tumour and diagnosis the ICC was accepted. Extended right 

hemihepatectomy was performed. The final histological findings confirmed moderately 

differentiated adenocarcinoma. Six sessions of systemic chemotherapy were carried out. 

Six months after the operation no recurrence of the tumor was observed, in the remaining 

liver. In the hands of experienced surgeons, extended hepatic resection yields good results 

in the treatment of ICC, even if of giant size. 

 

8. Глинков С., М. Стамболийска, Ив. Красналиев, В. Глинков, Пл. Арнаудов. 

Симултанен стомашен аденокарцином и MALT лимфом у пациент с H. 

PYLORI инфекция. Българска хирургия, 2002, том 2, бр. 5, 29-30, ISSN 1311-

8579 

It is well known that chronic H. pylori infection can lead to the formation of 

gastroduodenal ulcers as well as hronic gastritis, gastric cancer and MALT (mucosa 

associated lymphoid tissue) lymphoma of the stomach. We report a case of a 44-year old 

woman, with a history of duodenal ulcer, in whom the diagnosis of coexisting poorly 

differentiated gastric adenocarcinoma and centrohlast, centrocyte-like MALT lymphoma, 

occurring as collision tumors, was made. The patient underwent subtotal gastrectomy, 

followed by eradication therapy for H. pylori infection and 6-month chemotherapy. Four 

years after the operation no recurrence of either the two malignancies or H. pylori, 

infection was detected. The development of simultaneous primary gastric carcinoma and 

lymphoma is a rare event. The possible coexistence of both tumors should be kept in 

mind, especially in patients infected with H. pylori, since possible etiopathogenic role, of 

this bacterium has been postulated for both  diseases. 
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9. Маджов Р., К. Георгиев, П. Арнаудов, С. Глинков, Р. Радев, Т. Кехайов, Р. 

Ненков, П. Банков, Е. Денчев, А. Ангелов, И. Бобев, Н. Цолов. Хирургично 

лечение на абдоминална ехинококоза. Анализ на резултатите от 237 пациенти. 

Българска хирургия, 2003, том 3, бр. 3, 20-23, ISSN 1311-8579 

A total of 237patients with abdominal echinococcosis were hospitalized in the 

clinic in the period from 1993 to 2002; females 148 and  males - 80. Distribution 

according to the age was: < 40 - 91 patients; between 40 - 60 – 87 patients and > 60 - 59 

patients. The main location was in the liver - 231 patients: Other locations of the cysts 

were: spleen - 11: pancreas - 4; renal - 3; abdominal cavity - 7; regio ingninalis - one, and 

anterior abdominal wall - one. Suppuration was the most common complication: it was 

found in 33 patients (13.92%); followed by obstructive jaundice in 21 (8.86%). Recurrent 

cysts were found in 11 patients. Main signs and symptoms were: heaviness in the right 

hypochoudrium - 58%; pain - 23%; dyspepsia ~ 41%; high temperature 18.6%; palpable 

mass - 9%. Asymptomatic were almost 17% of all patients. Most valuable for the exact 

diagnosis were US and CT scan. Distribution of the patients according to the performed 

operative procedure teas: cclinnococceclomy - 179; echinococcectorny + cholecystectomy 

+ bile ducts exploration - 33; pericystcctomy - 9; liver resections - 14; splenectomy -11; 

External drainage of the abscess cavity - 7. Postoperative, complications - 7.6%. Analysis 

of the results showed that the choice of the operative procedure depends mainly on the 

location, size, and number of the cysts and the presence of complications. 

 

10. Арнаудов П., П. Банков, Б. Денчев, В. Пеев, Е. Йорданов. Усложнена 

абдоминална ехинококоза. Българска хирургия, 2003, том 3, бр. 3, 24-25, ISSN 

1311-8579 

The cases with complicated abdominal echinococcosis for ten years period (1993-

2003) are discussed in the article. The total number of the operated patients with 

abdominal echinococcosis is 305: 117 nude and 188 female; mean age - 43.2. 87 (28.52%) 

were with various complications: Suppuration - 37 (42.5%); Obstructive jaundice - 23 

(26.4%); Recurrent cysts 16 (18.3%); Rupture 9 (10.4%); Pelrfication - 2 pts. Location of 

the cysts at the complicated cases is: Liver - 73; Spleen - 4; Pancreas - 2; Abdominal 

cavity - 2; Rctroperitoneum - 3; upper abdominal wall - 2. Operative procedures are: 

Echinococcectomy - 41; Echinococcectomy + Cholecystectomy - 6; Echinococcectomy + 

CBD exploration - 21; Splenectomy - 2; Pericystectomy - 3; Liver resections - 3; External 
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drainage - 9. Relaparotomy was performed in 6 pts. Postoperative complications found in 

11.7%. Postoperative mortality - 5 pts (5.74%).  

 

11. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков. Пиогенен абсцесс на черен дроб. 

Диагностично-терапевтична стратегия. XII Национален конгрес по хирургия с 

международно участие. Доклади. София, 5-8 октомври 2006,127-133 

Пиогенният абсцес на черния дроб (ПАЧД) с относително рядко заболяване. 

В около 1/4 от случаите интраабдоминалните абсцеси са локализирани в 

паренхимните органи, като в около 1/2 е засегнат черният дроб. В развитите страни 

повечето чернодробнин абсцеси са бактериални (80-90%). Останалите са амебни, 

гъбични и некротични. Честотата на пиогенния абсцес на черния дроб по 

литературни данни не се "сменила съществено през последните 50 години - средно 8 

до 16 случая на 100 000; с честота на аутопсиите варираща от 0,3 до 1,5 %. 

Основните тенденции са: увеличаване на честотата на пациентите над 60г.; 

повишаване на ролята на малигнените заболявания при пациенти с ПАЧД - тумори 

инвазирагци или компримиращи билиарния тракт, вторична инфекция на първични 

или метастатични тумори на черния дроб (наличието или липсата на съпътстващо 

малигнено заболяване е един от основните прогностични фактори при пациенти с 

ПАЧД). 

 

12. Маджов Р., П. Арнаудов,  В. Божков. Синдром на Марици. XII Национален 

конгрес по хирургия с международно участие. Доклади. София, 5-8 октомври 

2006,304-309 

Синдромът на Мирици (СМ) е рядко, но сериозно усложнение на жлъчно-

каменната болест (ЖКБ), което може да е обект както на конвенционалната, така и 

на лапароскопската хирургия. За периода 1985 - 2005г в клиниката са 

хоспитализирани 32 пациента със С.М.  От всичките 32 пациента, при постъпването 

в клиниката с механичен иктер са били 29 (90,6%), като стойностите на серумния 

билирубин са варирали от субиктер (при 6 пациента)  до интензивен иктер достигащ 

до 468 мкмол/л.  

Синдромът на Мирици е рядко, но тежко усложнение на ЖКБ, 

представляваше сериозен диагностичен и оперативен поблем. Ситуацията изисква 

екзактна по възможност предоперативна диагноза и задължителна такава 

интраоперативно, в съчетание с прецизна оперативна техника. 
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13. Арнаудов П., В. Божков, П. Чернополски, Р. Маджов. Синтетични тъканни 

протези при рецидивна ингвинална херния. Използване на синтетични мрежи 

в хирургията на предната коремна стена. Под ред. на проф. Д. Дамянов, Съюз 

на учените в България, 2007, 60-64, ISBN 978-964-832-992-7 

Лечението на ингвиналните хернии, особено на рецидивните и днес 

представлява сериозен проблем, въпреки множеството оперативни методики. 

Причините за хернирането са най-различни, но основните са повишеното 

интраабдоминално налягане и слабост на коремната стена поради нарушения 

метаболизъм на колагена. Всички тези предпоставки са довели до стремежа на 

хирурзите да подсилят придобита слабост или заместят дефект на предната коремна 

стена с помощта на собствени тъкани или изкуствени такива. През последните 

години с развитието на  медицинската индустрия на пазара се появиха и предлагат 

богата гама от синтетични тъканни протези, наречени платна или мрежи, които 

според поведението си в организма след имплантирането могат да бъдат 

разпределени най-общо на резорбируеми и нерезорбируеми. Публикуваните 

резултати от големи серии херниопластики с използване на синтетични  съвременни 

мрежи позволяват да бъдат използвани без риск както при рецидивни, така и при 

първични хернии. 

 

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

на венозния тромбоемболизъм при хирургични пациенти. Мединфо, 2008, бр. 

01, 70-72, ISSN 1313-2466 

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) 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). 

ВТЕ е основен здравен проблем и 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. 

 

15. Chcrnopolsky P., P. Arnaudov, K. Gcorgiev, V. Bozhkov, T. Ivanov, R. Madjov. 

ABDOMINAL TUBERCULOSIS REPORT OF 5 PATIENTS AND LITERATURE 

REVIEW. Scripts Scientifica Medica, 2009; vol. 41 (3), 241-243. ISSN 0582-3250 

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

2000-2020-200 million people will become sick, and 35 million will die from TB, if 
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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 tissues. 

 

16. Божков В., Арнаудов П., Георгиев К., Чернополски П., Божкова М., МаджовР. 

ПОСТОПЕРАТИВНИ ГАНЕВИ ИНФЕКЦИИ В СПЕШНАТА ХИРУРГИЯ - 

РИСКОВИ ФАКТОРИ И ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА. Раневи усложнения 

– инфектирани и атонични рани, принципи на хирургично лечение. Съюз на 

учените. 2009, 31-36 

Въпросът за постоперативната инфекция на хирургичните рани е съществен 

проблем в хирургията. Съвременните подходи за анализ на хирургичните инфекции 

са значително променени отпреди 80 години, когато лорд Мойнахан е отбелязал, че 

”Всяка операция в хирургията е един експеримент в бактериологията“. 

Хирургичната инфекция е ранева инфекция, която се появява след инвазивни 

/хирургични/ интервенции /SSI/. 

Основни рискови фактори за развитие на ранева инфекция от страна на 

пациента са възраст над 60 години, коморбидни състояния като болести на обмяната 

- захарен диабет, затлъстяване, кахектични състояния, сърдечно - съдови 

заболявания, чернодробна патология, неопластични процеси и други. Видът на 

оперативната интервенция в планов или спешен порядък и нейната 

продължителност са водещите рискови фактори от страна на хирургичната намеса. 

 

17. Bozhkov V., P. Chernopolsky, P. Arnaudov. Gastrointestinal stromal tumors. Scripts 

Scientifica Medica, 2010; vol. 42 (1), 45-47. ISSN 0582-3250 

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. 
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18. Plachkov I., Pl. Chernopolsky, V. Bozhkov, Pl. Arnaudov. Postnecrotic pancreatic 

pseudocyst complicated with gastric penetra and bleeding. Scripts Scientifica 

Medica, 2010; vol. 42 (2), 99-100. ISSN 0582-3250 

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. 

 

19. Маджов Р., П. Арнаудов, В. Божков, П. Чернополски, Т. Иванов. 

НЕКРЕКТОМИЯ И ЛАПАРОСТОМИЯ ПРИ НЕКРОТИЧЕН ПАНКРЕАТИТ. 

Лапарототмия. Плевен, 2010, 54-62, ISBN 978-954-756-092-5 

През последното десетилетие се отбелязва съществен напредък в 

разбирането за патофизиологията и цялостната диагностично-терапевтична 

стратегия при пациентите с остър панкреатит (ОП). В контраст на ранната 

хирургична интервенция в миналото, понастоящем е налице изразена тенденция 

към по- консервативен подход и интензивно лечение в началния период. 

Клиничното протичане на острия панкреатит варира от леки, оточни до 

тежки некротични форми (15 -25% от всички). 

Днес болшинството от пациентите преживяват първата фаза на тежкия 

панкреатит благодарение на значителния напредък в интензивното лечение. Това 

обаче води до увеличаване и на риска от развитието на късен сепсис и усложнения. 

 

20. Plachkov I, Pl. Arnaudov, V. Bozhkov, Pl. Chernopolsky, R. Madjov. DIAGNOSTIC 

AND TREATMENT STRATEGY IN COMPLICATED COLON 

DIVERTICULITIS. Scripta Scientifica Medica, 2011; vol. 43 (5). рр 413-415. ISSN 

0582-3250 

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

about the best treatment for mild episodes, un certainty persists about the optimal 

management for severe episodes and complicated diverticulitis. 

 

21. Madjov R., P. Arnaudov, I. Plachkov, V. Bojkov, P. Chernopolsky. Surgical options 

for neoplastic large bowel obstruction. Scripta Scientifica Medica, 2012; vol. 44 (1). 

рр 21-27. ISSN 0582-3250 

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

women worldwide. 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 cornerstone 

of CRC cancer treatment and is generally undertaken within 6-8 months of diagnosis. The 

vast majority 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 interventions and procedures, there prognosis and outcome, 

tumor biology and last but not least, the quality of life of the patients. 

 

22. 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. ЛАПАРОСКОПСКА/ВИДЕОАСИСТИРАНА 

ТОРАКОСКОПСКА ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА ХИРУРГИЯ - ПРЕПОРЪКИ, 

ПОДКРЕПЕНИ С ДОКАЗАТЕЛСТВА. XVII НАЦИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ 11-14 ОКТОМВРИ 2012, ВАРНА, 424-429, 

ISBN 978-954-397-029-2 

Пълната резекция е единственото потенциално радикално лечение за 

пациенти с първични и вторични абдоминални малигнени новообразования. Най-

общо резекцията е абластична само когато няма далечно разпространение на 
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заболяването и когато целият тумор може да бъде отстранен, с последваща 

адекватна реконструкция на ГИ, хепатобилиарния или панкреатичния континуитет. 

Целта на предоперативното стадиране е да се опита да идентифицира тези 

пациенти, при които има възможност да бъде извършена радикална операция и 

евентуално да изключи тези с находки като: съдова инвазия, хепатални и 

екстрахепатални метастази, допълнително чернодробно заболяване, което би 

затруднило резекцията. 

Въпреки че целите на предоперативната диагностика са ясни, все още 

честотата на ненужните експлоративни лапаротомии остава висока, въпреки 

съвременните достижения на образната диагностика на ГИТ и хепато-билиарната и 

панкреатична системи. 

През последните две десетилетия стадиращата лапароскопия (СЛ) се наложи 

като отлична техника и мощно средство за идентифициране на пациенти с 

нерезектабилни или метастатични злокачествени заболявания. Въпреки че е високо 

ефективна при установяване на перитонеални или по чернодробната повърхност 

метастази, ла- пароскопията е по-малко сензитивна при определяне на локално 

авансиралия процес. 

 

23. Маджов Р., Пл. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В.Божков. 

ЯТРОГЕННИ ЛЕЗИИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА. 

ЛАПАРОСКОПСКА/ВИДЕОАСИСТИРАНА ТОРАКОСКОПСКА ИЛИ 

КОНВЕНЦИОНАЛНА ХИРУРГИЯ - ПРЕПОРЪКИ, ПОДКРЕПЕНИ С 

ДОКАЗАТЕЛСТВА. XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ 

11-14 ОКТОМВРИ 2012, ВАРНА, 469-475, 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 

сериозни медицински, социални и финансови средства. Диагностиката, методите на 

лечение, оперативният риск и изходът при нараняванията на билиарния тракт 

варират значително и са силно зависими от типа увреда и нейната локализация. 

Холецистектомията е една от най-често извършваните оперативни 

интервенции в коремната хирургия и с навлизането на лапароскопските методи 

нейния дял значително се увеличава. Лапароскопската холецистектомия (ЛХ) е 

приета като златен стандарт при клинично изявена холелитиаза, но се асоциира с 

по-висок риск от ятрогенна увреда в сравнение с отворената холецистектомия (ОХ). 
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По литературни данни се установява нарастване на ЯЛ от 0,1-0,2% при ОХ до 0,4-

0,7% при ЛХ. 

Диагностично-терапевтичният подход при тези лезии се определя от: 

времето на разпознаването им; големината на увредата на жлъчния тракт; 

състоянието на пациента и възможностите на оперативния екип. 

Увреждането на жлъчните пътища при холецистектомия е свързано със 

увеличена постоперативна заболеваемост и смъртност, лошо качество на живот и 

често последващи юридически проблеми. Незабавното разпознаване и 

възстановяване на лезиите на жлъчните пътища води до добър резултат с минимум 

постоперативни усложнения и грижи. 

 

24. Плачков И., В.Божков, Пл.Чернополски, Пл.Арнаудов, Р.Маджов. ЧЕСТОТА 

И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БИЛИРАГИЯ СЛЕД ХЕПАТО-БИЛИАРНИ 

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ. 

ЛАПАРОСКОПСКА/ВИДЕОАСИСТИРАНА ТОРАКОСКОПСКА ИЛИ 

КОНВЕНЦИОНАЛНА ХИРУРГИЯ - ПРЕПОРЪКИ, ПОДКРЕПЕНИ С 

ДОКАЗАТЕЛСТВА. XVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ 

11-14 ОКТОМВРИ 2012, ВАРНА, 484-487, ISBN 978-954-397-029-2 

Изтичането на жлъчка след хепато-билиарни операции в корема и извън него 

е казус, значим за коремната хирургия и свързан със значителен морбидитет и 

морталитет. Билирагиите са от редките, но най-неприятни усложнения на жлъчно-

черодробната хирургия, клиничен проблем, изискващ сериозни медицински, 

социални и финансови средства. Методите на лечение, оперативният риск и изходът 

при нараняванията на билиарния тракт варират значително и са силно зависими от 

типа увреда и нейната локализация. 

Съществуват две основни групи хирургични интервенции, водещи до 

билирагия. Първата група интервенции е върху билиарната система: 

конвенционална или лапароскопска холецистектомия, холедохотомия и 

предшестващи операции на билиарното дърво. Втората група са операции, 

извършени в горен коремен етаж, като стомашни (Билрот II), панкреасни и 

чернодробни резекции и трансплантация, билио- дигестивни анастомози, 

портокавални шънтове, лимфаденектомии или процедури върху хепатодуоденалния 

лигамент. 
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Цел на настоящото ни проучване е да представим най-честите причини за 

следоперативни билирагии, да сравним честотата им в световен мащаб и нашите 

резултати и да споделим хирургическото ни поведение и тактика при решаването на 

този значим проблем. 

 

25. Маджов Р., П. Чернополски , П. Арнаудов , И. Плачков , В. Божков. ОСТРА 

МАЛИГНЕНА ДЕБЕЛОЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ: ТЕРАПЕВТИЧНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ. Viscer. surgery Vol. 8, 1-3. 2012. рр. 21-30. ISSN 1312-6458 

Колоректалният карцином (KPK) е третия по честота карцином сред мъжете 

и втория сред жените от всички карциноми. Острата дебелочревна непроходимост 

най-често се причинява от КРК. По-peдки 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. 

 

26. Маджов P., П. Чернополски, П. Арнаудов, И. Плачков, В. Божков, И. 

Красналиев. ИНТРАМУРАЛНА СТОМАШНА АКТИНОМИКОЗА. Viscer. 

surgery Vol. 8, 1-3. 2012.рр. 31-37. ISSN 1312-6458 

Актиномикозата е бавно развиваща се инфекция, която обикновено 

представлява диагностично предизвикателство пред лекаря. Най-често засегнатите 

места са цервикофациалната област, гръдната и коремната кухини. Абдоминалната 

актиномикоза (установена преди повече от 150 години), все още остава непозната за 
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много клиницисти. Нейните разнообразни клинични прояви обикновено са считани 

по-скоро за злокачествен процес отколкото 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. 

 

27. Чернонолски П, P. Маджов, В. Божков, П. Арнаудов, Т. Иванов, И. Плачков. 

ПАЛИАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАЛИГНЕН 

ОБТУРАЦИОНЕН ИКТЕР. XIII Национален конгрес по хирургия с 

международно участие. Доклади. София, България, 2013, 114-119 

Иктерът с обструктивна генеза е един от сериозните всекидневните проблеми 

в съвременната хирургия. Билиарната обструкция е чест клиничен симптом 

проявяващ се при неоплазми на панкреатобилиарната система. Пациентите с 

малигнена обструкция на жлъчния тракт страдат от прогресираща жълтеница, често 

усложнена с холангит, септицемия, чернодробна недостатъчност и смърт. 

Причина за малигнен обтурационен иктер обикновено са първични 

карциноми на жлъчните пътища или такива на съседни органи прорастващи в 

жлъчните канапи. В тази група най-често са: карциноми на панкреаса, жлъчния 

мехур, палила Фатери, жлъчните пътища, хепатоцелуларен и холангиоцелуларен 

карцином, метастатични лимфни възли в порта хепатис, както и метастази от 

карциноми на различни органи. 

В последните години е налице тревожна тенденция изразяваща се в 

повишаване на честотата на панкреатобилиарните и чернодробните неоплазми, 

което превръща тези заболявалия в значим медицински и социално-икономически 

проблем. 

 

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

ИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ. ДИАГНОСТИЧНО-
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ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ. XIII Национален конгрес по хирургия с 

международно участие. Доклади. София, България, 2013, 868-873 

Гастроинтестиналните стромални тумори са рядка, но важна група 

мезенхимни неоплазми, възникващи по цялата дължина на храносмилателната 

система - от хранопровода до ректума. На тях се падат 0,1 - 3,0% от всички тумори 

на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). За първи път през 1983 г. Mazur и Clark 

въвеждат термина стромален тумор. Преди това те са били определяни като 

гладкомускулни тумори, саркоми или тумори с неясна хистогенеза. 

Литературните източници за гастро-интестиналните стромални тумори се 

увеличават експоненциално и този факт показва как медицинският напредък в 

разбирането на болестта може да революционизира нейното диагностициране и 

терапевтична стратегия. 

 

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

ОСТЪР ХОЛАНГИТ - МУЛТИВАРИЦИОНЕН АНАЛИЗ. XIV Национален 

конгрес по хирургия с международно участие. Доклади. София, България. 23-

26.10.2014 г, 261 – 268 

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

панкреатичната системи. Описан е за първи път през 1879 г. от Charcot. 

Класическата клинична картина се характеризира с триадата: иктер, висока 

температура с втрисане и болки в горен десен квадрант. 

През 1957г. Reynolds и Dargan дефинират понятието “Остър обструктивен 

холангит” като синдром, протичащ с триада на Шарко и адинамия или ментални 

смущения, шок. Тези пет симптома по-късно са наречени - “Пентада на Reynolds”. 

Установяването на етиологията на заболяването, правилно избраната 

оперативна интервенция и приложената антибактериална терапия са в основата на 

благоприятния изход от заболяването. 

Целта на настоящето проучване е: да се анализират основните рискови 

фактори при лекуваните пациенти, да се установи спектъра от бактериалните 

причинители на острия холангит и тяхната чувствителност към най-често 

прилаганите антимикробните препарати. 

Резултатите бяха сравнени по пол, възраст и бактериален причинител на 

острия холангит. 
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30. Плачков И., Пл.Арнаудов,Пл. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов. 

ХИРУРГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИНФЕКТИРАНИ ПАНКРЕАТИЧНИ 

НЕКРОЗИ. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. 

Доклади. София, България. 23-26.10.2014 г.,  411 – 414 

Въведение: Острият панкреатит /ОП/ заема трето място в спешната коремна 

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

корекция на хомеостаза- та успешно преодоляват оточните форми на болестта, то 

около 15-20% развиват тежката некротич- на 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 полиорганна недостатъчност и/или локални усложнения 

налага използването на различни хирургични подходи. 

Материал и методи: За период от 10 години (2004-2013 г.) 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 които26 жени - 44,8%. Извършени са 69 оперативни 

интервенции. При хоспитализацията на пациентите формата на панкреати- та е 

определяна според силата на експресия на клиничните, хомеостазни, 

лабораторните,УЗ и КТ- данни и по критериите на Ranson. 

Резултати и изводи: Времето за предприемане на хирургично лечение при 

тежък остър панкреатит е решаващ фактор за благоприятен резултат. Оперативните 

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

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

настъпват в прореса 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. 

 

31. Божков В., Р. Маджов, И. Плачков, Пл.Чернополски, Пл. Арнаудов, И. 

Красналиев. ФЕЛИНОЗА HA СЛЕЗКАТА. Surgery Vol. 80/1.2014, рр. 49-51. 

ISSN 0450-2167 
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Фелинозата (Cat scratch disease) - представлява възпаление на лимфните 

възли, причинено от пленоморфен, Грам негативен бактерии - 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, остеомиелш, 

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. 

 

32. Bozhkov V., R. Madjov, I. Plachkov, P. Arnaudov, P. Chernopolsky, I. Krasnaliev. 

Cat Scratch disease. Scripta Scientifica Medica, 2014; vol. 46 (2). рр 59-61. ISSN 

0582-3250 

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 3xlfl 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. 

 

33. Иванов Т., Р. Ненков, П. Арнаудов, Р. Радев, Р. Маджов, В. Божков, П. 

Чернополски. БИЛИОБРОНХИАЛНИ ФИСТУЛИ - ЛЕЧЕБНА СТРАТЕГИЯ 

И ПОСТОПЕРАТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ. XIV Национален конгрес по 

хирургия с международно участие. Доклади. София, България. 23-26.10.2014 г., 

255 – 260 

Билиобронхиалните фистули /ББФ/ са рядко по честота усложнение 

характеризиращо се клинично с еспекторация на жлъчка /билиоптиза/. 

Патоморфологично се характеризират с оформяне на патологична комуникация 
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между билиарнага и бронхиалната система през лизираната диафрагмална преграда. 

Това е състояние характеризиращо се с изключително високо ниво на усложнения и 

налага много внимателно планиране и провеждане на лечението. Въпреки, че 

ехинококозата на черния дроб се налага като най - честото заболяване, 

усложняващо се с ББФ, те могат да се развият и след други оперативни 

интервенции, при които се третира грубо чернодробния паренхим , както и при 

вродени заболява- ния. Най- често причини могат да бъдат: куполно разположена 

супурирала ехинококова киста, субдиафрагмален абсцес, травма, следоперативни 

усложнения, конкременти в жлъчните пътища, холецистит, панкреатит, тумори на 

черния дроб / първични и вторични/ и жлъчните пътища, радиочестотна аблация. 

Първото описание в литературата на ББФ е на Peacock 1850 г при пациент с 

хидатидна киста на черния дроб. През 1938 г Ochsner съобщава за установена от 

него 4 % честота на ББФ при 453 болни с пиогенен абсцес на черния дроб и 10,5 % 

честота на ББФ при 3608 изследвани пациенти със субфренични абсцеси. Според 

Morton и Philips втори основен етиологичен фактор за развитие на ББФ е наличието 

на билиарна обструкция. 

Това налага извода, че за оформянето на ББФ са необходими два фактора – 

инфекциозен - субфреничен или интрахепатален абсцес и механична обструкция на 

билиарния тракт. Жлъчката се определя като силен възпалителен агент за тъканите 

извън гастроинтестинал- ния тракт. Особено внимание трябва да се обърне на 

ятрогенните наранявания на жлъчните пътища, както и тяхната постоперативна 

стеноза в следствие на предшестваща холецистек- томия. Метод на избор за 

хирургичното им лечение са БДА. Холедоходуодено анастомоза, Roux-en-Y 

хепатойеюуно анастомоза, както и поставянето на стент в хепатикохоледоха. 

 

34. Чернополски П., В. Божков, П. Арнаудов, Т. Иванов, И. Плачков, В. Драганова, 

Р. Маджов. МАЛИГНЕН ОБСТРУКТИВЕН ИКТЕР - СЪВРЕМЕННИ 

ПАЛИАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ И РЕЗУЛТАТИ. XIV Национален конгрес 

по хирургия с международно участие. Доклади. София, България. 23-26.10.2014 

г., 346 – 350 

Обструктивният иктер често е усложнение на карциномите на жлъчните 

пътища, жлъчния мехур, панкреаса, черния дроб и чернодробните метастази и е 

свързан с усложнения като малабсорбция, коагулопатия, прогресивна чернодробна 
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недостатъчност и холангит, в допълнение на непоносимия сърбеж, което оказва 

голямо влияние върху качеството на живот на пациентите. 

Карциномите предизвикващи обструктивен иктер обикновено се установяват 

в стадий непозволяващ радикално лечение. Факторите повлияващи лошата прогноза 

включват: 1) клиничните симптоми в ранен стадий липсват или са нехарактерни 

водещо до късно диагностициране — само 15-20 % от туморите са резектабилни 

при диагностициране; 2) клинично агресивен растеж с периневрална и съдова 

инвазия, висока честота на локален рецидив и бързо метастазиране; 3) 

резистентност към повечето химиотера- певтични агенти, правещо лечението на 

пациентите сложна и предизвикателна задача. 

 

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

РЕЦИДИВНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ: ПРЕДПОЛАГАЕМИ ПРИЧИНИ И 

ПРЕВЕНЦИЯ. XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие. 

Доклади. София, България. 23-26.10.2014 г., 647 – 653 

ЦЕЛ: Степента на рецидив след първична 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 рецидивна ингвинална херния е предимно анатомично основан, в зависимост от 

вида на предходната пластика. 

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 на 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 първична пластика на ингвинална херния. Някои от тези 

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



22 
 

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 резултата от 

операцията. 


