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A – Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен 

„Доктор“:  

 

1. Панайотов, П. Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата 

хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на 

митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини). – 

Дисертация и автореферат за присъждане на научна степен ,,Доктор на науките”, Варна, 

2013.  

В дисертацията се разглежда проблема за хемодинамично значимата хронична 

исхемична митрална регургитация. Направена е база данни за пациентите с това 

усложнение на исхемичната болест на сърцето, в която са включени клиничните и 

ехокардиографските критерии за поставянето на диагнозата и определяне на тежестта на 

страданието. Въз основа на тези критерии пациентите са разделени на относително 

сходни групи и подгрупи. За да се постигне това е предложен алгоритъм, чрез който 

пациентите се включват в групата за изолирана реваскуларизация, или за комбинирана 

операция с пластика на митралната клапа. Въведен е показателят „модифицирана 

фракция на изтласкване“, който дава по-ясна представа в сравнение с „фракцията на 

изтласкване“ за влиянието на регургитацията през митралната клапа върху 

кръвообръщението, от една страна, и за резултата от оперативната корекция на 

митралната регургитация, от друга. Резултатите от оперативното лечение са преценени 

в светлината на промените на характеристиките на митралната клапа и левите сърдечни 

кухини – обратното ремоделиране на лява камера в ранния и отдалечения 

следоперативен период. 

Автореферат на български език. 

Автореферат на английски език: Contemporary methods for diagnosis and surgical treatment 

of significant chronic ischemic mitral regurgitation (study of influence on left heart chambers 

reverse remodeling) 

 

 

 



Б – Учебници:  

2. Панайотов, П., М. Славов. Основи на сърдечната хирургия. – В: Кардиология, под ред. 

на Мл. Григоров. Български кардиологичен институт, 2010, 908 – 935.  

 Илюстрирана със собствен снимков материал част от учебник по кардиология, 

която дава базисната информация за показанията, методите и резултатите от 

оперативното лечение на сърдечните заболявания при възрастни. Това е важно с оглед 

на информираността на кардиолозите за възможностите на кардиохирургията и 

своевременното насочване на пациентите за такава при наличие на показания. 

В – Публикации в чуждестранни списания с IF:  

3. Chaldakov, G., A. Tonchev, I., Stankulov, P. Ghenev, M. Fiore, L. Aloe, P. Panayotov et al. 

Periadventitial adipose tissue (tunica adiposa): Enemy or friend around? – Archives of 

Pathology & Laboratory Medicine –Online, 131, 2007, 12, 1766.  

 Поставя фундаментални въпроси за влиянието на периадвентициалната мастна 

тъкан върху биологията на атеросклерозата на епикардните артерии. Все още не е ясно, 

дали тази мастна тъкан е част от атерогенезата, или чрез хормоналната си функция забавя 

този процес. Цитират се експериментални данни, които поставят въпроси за тези 

взаимодействия, разбирането на които би могло да допринесе за повлияването на 

процесите на атерогенезата. 

4. Danov, V., V. Kornovski, D. Hazarbasanov, P. Panayotov. Anomalous origin of left 

circumflex coronary artery from the right pulmonary artery in adult. – The Thoracic and 

Cardiovascular Surgeon, 57, 2009, 2, 114-115.  

 Представен е случай на абнормно отделяща се от белодробната артерия 

циркумфлексна артерия, която води до картина на исхемична болест на сърцето при млад 

мъж. Информацията за диагнозата и оперативното лечение представена в този случай е 

полезна за разширяването на познанията на кардиолози и кардиохирурзи.  

 5. Chaldakov, G., P. Ghenev, M. Hristova, P. Panayotov, L. Aloe. Periavascular adipose tissue: 

a novel component of global cardiometabolic risk. – CMR Journal, 3, 2010, 3, 19-22.  

 Поставя въпроса за влиянието на адипокините (секретирани от мастната тъкан 

протеини) върху генезата на атеросклерозата. Предлага да се разглежда и нов подход към 

атерогенезата – влиянието „отвън-навътре“ от епикардната и периадвентициална мастна 

тъкан към ендотела, а не само традиционния подход „отвътре-навън“ от интимата на 

коронарните артерии към другите слоеве на стената им. Така се повдига въпроса не само 

за затлъстяването, като фактор в атерогенезата, но и за по-пълно разбиране на влиянието 

на глобалния кардиометаболитен риск. 

6. Chaldakov G., J. Beltowsky, P. Ghenev, M. Fiore, P. Panayotov, G. Rancic, et al. 

Adipoparacrinology - vascular periadventitial adipose tissue (tunica adiposa) as an example. – 

Cell Biology International, 36, 2012, 3, 327-330.  



 В тази статия на базата на аргументирани проучвания се поставят въпросите за 

ново разбиране на строежа на стената на епикардните артерии – към стандартно 

приеманите три слоя (туника интима, туника медиа и туника адвентиция) следва да се 

добави, като неразделна анатомична и функционална част, периадвентициалната мастна 

тъкан – четвърти анатомичен, а вероятно и много важен секреторен (ендокринен, 

паракринен) слой. Това разбиране може да пренасочи търсенията в областта на 

атерогенезата и да доведе до нови открития, а от там и до нови профилактични и лечебни 

подходи към коронарната болест на сърцето.  

7. Chaldakov G., G. Rancic, M. Fiore, P. Panayotov, et al. Adipoparacrinology of 

atherosclerosis: Evidence updated. – Immunology, Endocrine & Metabolic Agents in Medicinal 

Chemistry, 12, 2012, 1, 2-7.  

 В тази статия се прави обзор на данните за ендокринното и паракринно 

въздействие на периадвентициалната мастна тъкан в областта на коронарните и 

периферните артерии, като аргумент да се разглежда процеса на атерогенезата, като 

развиващ се „отвън-навътре“ – от периадвентициалната мастна тъкан към интимата на 

артериите. Предполага се, че тази промяна в парадигмата може в бъдеще да доведе до 

нови подходи в лечението на атеросклерозата засягаща както коронарните артерии, така 

и периферните.  

 8. Chaldakov G., N. Tuncel, J. Beltowski, M. Fiore, G. Rancic, A. Tonchev, P. Panayotov, et 

al. Adipoparacrinology: An emerging field in biomedical research. – Balkan Medical Journal, 

29, 2012, 1, 2-9.  

 Тази статия прави обзор на натрупващите се данни за ендокринната и паракринна 

функция на мастната тъкан. Откритите при експерименталните проучвания и наречени 

„адипокини“ активни протеини вероятно влияят върху атерогенезата в епикардните и 

периферните артерии, върху развитието на патологични състояния в редица други 

органи и системи – млечна жлеза, черва, панкреас, простата и т.н. Следва да се промени 

разбирането за мастната тъкан и тя да се разглежда не само като акумулираща енергия, 

но и като най-големият ендокринен орган в човешкото тяло. Описват се различни 

адипокини и вероятното им въздействие върху съответните органи и системи, 

проявяващо се при характерни за всяка от тях страдания.  

 

Г – Научни статии в български списания :  

 

9. Panayotov, P., V. Danov, S. Bezerbashi, R. Tarazi. Unruptured left coronary sinus of 

Valsalva aneurysm with bicuspid aortic valve stenosis and left ventricular inferior wall 

ischemia. – Scripta Scientivica Medica, 37, 2005, 2, 127–129.  

 В представянето на клиничен случай на рядко срещаната комбинация от 

аневризма на Синус на Валсалва, стенозирала бикуспидна клапа, проводни нарушения 



като изява на исхемия, са описани диагностичния подход и оперативното лечение, които 

могат да обогатят познанията на кардиолози и кардиохирурзи. Тъй като тази комбинация 

се среща сравнително рядко, познаването й би позволило по-точен диагностичен и 

лечебен подход при среща с такива пациенти.  

10. Simov, D., V. Danov, P. Panayotov, V. Kornovski, Sht. Shterev. Two-stageprocedure in 

patient with coronary artery disease and gastric neoplasm. Does OPCAB Revascularisation 

Gives Advantages in Patients with Stable Angina Pectoris Inducated for Major Abdominal 

Surgery? Case Report. – Scripta Scientifica Medica, 37, 2005, 2, 131–133.  

 Клиничен случай, при който се демонстрират предимствата на хирургията на 

биещо сърце – ОРСАВ, при пациенти с неопластични заболявания и исхемична болест 

на сърцето. Неопластичните заболявания могат да се разглеждат като относително 

противопоказание за операция с екстра-корпорално кръвообръщение (ЕКК), а от друга 

страна – исхемичната болест на сърцето е сериозен риск при извършването на големи 

екстракардиални оперативни интервенции. Така реваскуларизацията на биещо сърце се 

явява подходяща възможност за лечение и подобряване на качеството на живот на тази 

категория пациенти.  

11. Danov, V., D. Simov, P. Panayotov, V. Kornovski. Cardiac surgery – present and future. 

Comparison European cardiac surgery register and cardiac surgical practice in university 

cardiac surgery – Varna. – Scripta Scientifica Medica, 38, 2006, 65-69.  

 В статията се прави сравнение на демографските характеристики на пациентите 

оперирани в Кардиохирургията на МБАЛ „Св.Марина“ – Варна с тези, публикувани във 

FACSDR 2003 за Европейските държави. Установява се, че тенденцията за нарастваща 

възраст на пациентите е всеобща, а резултатите от оперативното лечение са сходни. Все 

още няма достатъчно данни за дългосрочното праследяване на пациентите както във 

Варна, така и в България като цяло, като в този момент липсва съответна база данни. 

12. В. Данов, Д. Симов, П. Панайотов, М. Байер. Първичен сърдечен хемангиосарком. – 

Ангиология и съдова хирургия, 11, 2006, 1, 62-65.  

 Описан е клиничен случай на пациент с хемангиосарком на дясно предсърдие, 

диагностициран и опериран успешно с пач-пластика на дясно предсърдие. 

Средносрочният резултат е добър – няма данни за локален рецидив и отдалечени 

метастази. 

13. Данов, В., В. Корновски, Д. Симов, П. Панайотов. Хирургично лечение на 

междукамерен дефект след остър миокарден инфаркт. Наука кардиология, 8, 2007, 1, 46-

47.  

 Описани са различните диагностични и лечебни подходи (медикаментозно и 

оперативно) при двама пациенти с остър инфаркт на миокарда, усложнен в различен 

период от време с руптура на междукамерната преграда и значим ляво-десен шънт. 

Случаите са илюстрирани със собствен снимков материал.  



14. Данов, В., В. Корновски, Д. Симов, П. Панайотов, П. Генев. Случай на неврилемом 

изхождащ от десен френичен нерв. Ангиология и съдова хирургия, 12, 2007, 1, 64-67.  

 Представеният клиничен случай на рядко срещаният тумор неврилемом обогатява 

знанията за клиничната картина, диагностичния подход и оперативния достъп при 

лечението на такива формирования в задния медиастинум или гранични с него 

структури.  

15. Данов, В., П. Панайотов, М. Славов, В. Корновски, Г. Бъчваров, Д. Панайотова. 

Хирургична стратегия спрямо аортния корен при синдрома на Марфан. – Сърдечно-

съдови заболявания, 38, 2007, 4, 8-13.  

 На основата на три клинични случая със синдром на Марфан се дават 

предпочитаните в кардиохирургията на МБАЛ „Св.Марина“ подходи за оперативно 

лечение, което може да бъде осъществено преди да е настъпило най-тежкото, не рядко с 

фатални последствия усложнение – остра дисекация на аортата. Статията цели да насочи 

вниманието на специалистите, които се срещат с този тип пациенти към своевременна 

диагностика, проследяване и избор на подходящ момент за оперативно лечение.  

16. Симов, Д., П. Панайотов, В. Корновски, М. Славов. Синдром на Bland-White-Garland 

– оперативно лечение. – Ангиология и съдова хирургия, 12, 2007, 1, 51-54.  

 Представен е клиничен случай на аномална лява коронарна артерия от 

белодробната артерия – аномалия, при наличието на която рядко се преживява повече от 

една година. Интересното в този случай е, че аномалията се диагностицира при 49 

годишна пациентка с прояви на сърдечна недостатъчност, за която допринася и 

значимата митрална регургитация. Лечението е оперативно – прекъсване на връзката с 

белодробната артерия, възстановяване на кръвотокъ към лява коронарна артерия чрез 

байпас с лявата мамарна артерия, протезиране на митралната клапа като допълнителна 

процедура. Случаят е илюстриран със собствен снимков материал. 

 17. Симов, Д., В. Константинова, П. Панайотов, Е. Софтова. Асимптомно протичане на 

голям левопредсърден миксом. Транссептална ексцизия. – Съвременна медицина, 58, 

2007, 3, 56-59.  

 Случай, потвърждаващ добрите резултати при транссептална ексцизия и 

екстирпация на голям лявопредсърден миксом. След директния шев на 

междупредсърдния септум няма данни за сърдечна недостатъчност или рецидив на 

тумора. Има богат снимков материал на макроскопския и хистологичния препарати. 

18. Панайотов, П., В. Данов, М. Славов. Исхемична митрална регургитация. – Сърце - 

бял дроб, 14, 2008, 1-2, 42-47.  

 Представя се три-годишният опит с тази патология в кардиохирургията на МБАЛ 

„Св. Марина“ – Варна. Посочени са използваните диагностични критерии, показанията 

и противопоказанията за оперативна корекция и на митралната регургитация в рамките 

на едноетапна оперативна процедура. А. нализират се следоперативните резултати при 



изолирана реваскуларизация и при комбинирана операция включваща пластика на 

митралната клапа. Установява се, че периоперативната смъртност е сходна с тази, 

цитирана от други автори. Всичко това е важно с оглед на факта, че в световен мащаб 

няма ясно дефинирани критерии в кои случаи едноетапно да се реваскуларизира и да се 

коригира умерената митрална инсуфициенция.  

19. Панайотов, П., М. Славов, Д. Панайотова. Ранни резултати от комбинираното 

оперативно лечение на исхемичната митрална регургитация в клиниката по 

кардиохирургия на МБАЛ „Св.Марина“ – Варна.  Сърце - бял дроб, 15, 2009, 3-4, 37-42.  

 В статията се обобщават данните от предоперативното клинично, инвазивно и 

ехокардиографско изследване на 65 пациенти с исхемична митрална регургитация, 

оперирани в периода 2005-2009 г. Описани са приложените оперативни методи и 

анулопластични рингове. Има данни за протичането на ранния следоперативен период в 

реанимация. При всички пациенти са отчетени резултатите от проследяването през 

първия месец след операцията. Посочени са и случаите, при които като съпътстваща 

процедура е осъществена пластика на трикуспидалната клапа.  

20. Панайотов, П., М. Славов, Д. Панайотова, Я. Пейчев, В. Хаджиев. Влияние на достъпа 

до митралната клапа върху ранните следоперативни ритъмни и проводни нарушения. – 

Сърце - Бял дроб, 16, 2010, 1-2, 36-45.  

 Ритъмни и проводни нарушения се срещат в до 50% от пациентите след сърдечна 

операция, особено след комбинирана коронарна и клапна процедура. В литературата 

няма единно становище, дали достъпът до митралната клапа през междупредсърдния 

септум води до по-голяма честота на проводните и ритъмна нарушения. Представени са 

данните за 56 пациенти с хирургия на митралната клапа. Резултатите в това проучване 

показват, че в случаите с комбинирана операция върху митрална и трикуспидална клапа, 

така както и при наличие на критерии предполагащи по-труден достъп до митралната 

клапа, достъпът през междупредсърдната преграда може да се използва успешно, без да 

води до значимо по-висок процент на проводните нарушения.  

21. Маноилов, П., Й. Красналиев, Б. Богданов, В. Петров, П. Панайотов. Каротидна 

стеноза – кратък обзор и показания за хирургично лечение. Едновременно лечение на 

каротидната и коронарната стеноза. – Сърце - Бял дроб, 16, 2010, 3-4, 33-41.  

 В този обзор се дават данни за стенозата на каротидните артерии – честота, 

типична локализация, рисковете и ползите от оперативното лечение на тази патология. 

Специално внимание е отделено на случаите, при които има и съпътстваща коронарна 

патология, респективно на възмождностите за едноетапна операция, или 
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