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УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД Варна
Медицински Университет –
Варна

Стойков Д., Е.Мерашка,
П.Маринова, Ах.Тайфур ,
Ир.Декова, Цв.Съботинов,
Ив.Атмажов

МУ – Плевен, Катедра
„Хирургични болести“

И. Гаврилов1, В. Митова2, Е.
Александрова1, Н. Марков1, И.
Полихронов1, Д. Ал Зайат1, Д-р
Ом. Ал Баяти1, Т. Атанасов3

1Клиника по гръдна хирургия,
УСБАЛ по онкология, София
2Клиника по хирургия,
Университетска болница
„Лозенец”, София
3 Национален раков регистър

Тежки септични усложнения след
ендоскопска ретроградна
Я. Асенов, Коруков Б., Пенков Н,
Клинико по хирургия, УМБАЛ
6.4 холангиопанкреатография (ERCR) и
Димитров И. Георгиева И., Янев Т., „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, МУпапилосфинктеротомия (PST) – причини за
Дамянов Д
София
повишен морталитет
Е.Даскалова, А.Петреска,
Клиника по чернодробноПАНКРЕАТО-ЙЕЮНАЛНА АНАСТОМОЗА –
Д.Русенов, Д.Пенчев, Л.Ел-Тал,
жлъчна, панкреатична и обща
6.5 НАМЕРИХМЕ ЛИ „УНИВЕРСАЛНИЯ“
С.Лавчев, Г.Ченгалова, Б.Асенова,
хирургия
ВАРИАНТ В СЕРИЯ ОТ 236 СЛУЧАЯ
А.Стилянова, Н.Кътев, В.Маринов, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ
К.Драганов
„Токуда“ София
ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ – ДОБРА
6.6 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА
СЕКЦИОНЕКТОМИЯ

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н.
Катедра и Клиника по
Драгнев¹, В. Александров¹, Н.
хирургия¹, Отделение по
Мънков¹, Р. Янева¹, Хр. Михайлов¹,
онкохирургия²
Н. Митев¹, Б. Цветков¹, Г.Кобаков², МБАЛ¹, Варна към ВМА София,
Б. Богданов², Д. Костов¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²
Клиника по Ендоскопска и
Обща Хирургия
Университетска Първа МБАЛ „
Св. Йоан Кръстител“ – София
ЕАД
1 Първа клиника по коремна
И. Такоров 1, С. Симеоновски 1, Д.
хирургия – ВМА, София
Вълчева 1, Д. Димитров 1, Ц.
2 Клиника по анестезиология и
Луканова 1, М. Абрашева 2
интензивно лечение – ВМА,
София

12.00-12.15 ПРЕДИМСТВАТА НА DIAMONDИ. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов,
ТЕХНИКАТА ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ
6.7
КЕОХ, Първа УМБАЛ „Св. Йоан
ОПЕРАТИВЕН ПОДХОД ЗА МЕТАСТАТИЧНА
Кръсител“ ЕАД.
БОЛЕСТ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

6.8

ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА
СИНДРОМА НА ДЪНБАР

ЕНДОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ
7.1 ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА ЕЗОФАГЕАЛНАТА
АНАСТОМОЗА

7.2

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА
ГАСТРЕКТОМИЯ – УСЛОЖНЕНИЯ

7.3

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ „ГРЪДЕН СТОМАХ“. Т. Атанасов

Д. Костов¹, Р. Янева¹, Н. Драгнев¹, Н.
Катедра и Клиника по
Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹,
хирургия¹, Отделение по
В. Александров¹,Хр. Михайлов¹, Н.
онкохирургия²
Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹,
Катедра и Клиника по
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
хирургия¹, Отделение по
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²
Т. Атанасов

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹,
ИНЕСТИНО-ВЕЗИКО-ВАГИНАЛНА ФИСТУЛА
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
7.4 СЛЕД ХИСТЕРО-ОВАРИЕКТОМИЯ –
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков²,
Б. Богданов², Б. Цветков¹

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

ИЗЦЯЛО ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД В
7.5 ЛЕЧЕНИЕТО НА АВАНСИРАЛИЯ
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

1. Клиника по ЧернодробноПанкреатична Хирургия и
Р. Костадинов1, В. Михайлов1, Цв.
Трансплантология,
Тричков1, М. Якова1, В. Иванов1, В.
Военномедицинска Академия
Сираков1, А. Хъртова2, Е. Груда2, Н.
2. Клиника по Анестезиология и
Владов1
Интензивно Лечение,
Военномедицинска Академия

1. Клиника по ЧернодробноТОТАЛНО ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ
Панкреатична Хирургия и
Цв. Тричков1, В. Михайлов1, Р.
ДИСЕМИНИРАН КОЛОРЕКТАЛЕН
Трансплантология,
Костадинов1, М. Якова1, В.
7.6 КАРЦИНОМ С ПЪРВИЧНО
Военномедицинска Академия
Иванов1, В. Сираков1, А. Хъртова2,
НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ
2. Клиника по Анестезиология и
Е. Груда2, Н. Владов1
МЕТАСТАЗИ
Интензивно Лечение,
Военномедицинска Академия
ПОСТТРАВМАТИЧНА ДИАФРАГМАЛНА
ХЕРНИЯ
ЛАПАРОСКОПСКА КОРЕКЦИЯ НА
7.8 ДВУКРАТНО РЕЦИДИВНА ДИАФРАГМАЛНА
ХЕРНИЯ
ЛАПАРОСКОПСКА КОМПОНЕНТНА
7.9 СЕПАРАЦИЯ ПРИ ГОЛЯМА ВЕНТРАЛНА
ХЕРНИЯ
ЕДНОПОРТОВА ТЕП ПРИ ДВУСТРАННА
7.10 РЕЦИДИВНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ,
ОПЕРИРАНА ЕНДОСКОПСКИ
7.7

Т. Атанасов

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

Т. Атанасов

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

Т. Атанасов

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

Т. Атанасов

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

ЛАПАРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА
Костов Д., Е. Николаев, Н. Мънков,
7.11 МЕТАСТАЗА В SG8 С ЕКСТРАХЕПАТАЛНО
Н. Драгнев
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЯСНА ХЕПАТАЛНА ВЕНА

Катедра и Клиника по хирургия,
МБАЛ, Варна към ВМА София

ЛАПАРОСКОПСКА D2 ГАСТРЕКТОМИЯ В
КОМБИНАЦИЯ СЪС СПЛЕНКТОМИЯ И
7.12 ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПО
ПОВОД АВАНСИРАЛ ПРОКСИМАЛЕН
КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹,
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков²,
Б. Богданов², Б. Цветков¹

8.1 ДЯСНА ТРИСЕКЦИОНЕКТОМИЯ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В.
Катедра и Клиника по
Александров¹, Е. Николаев¹, Н.
хирургия¹, Отделение по
Николов¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²

8.2

СЪДОВИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ХЕПАТОПАНКРЕАТО-БИЛИАРНАТА ХИРУРГИЯ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В.
Александров¹, Н. Николов¹, Н.
Мънков¹, Е. Николаев¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹,
Г.Кобаков², Б. Богданов², Б.
Цветков¹

Катедра и Клиника по
хирургия¹, Отделение по
онкохирургия², МБАЛ, Варна
към ВМА София¹, СБАЛОЗ
"М.Марков"²

Катедра и Клиника по
хирургия¹, Отделение по
онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
СБАЛОЗ "М.Марков"²

8.3

БИЛИОДИГЕСТИВНИ ФИСТУЛИ –
ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД

8.4

ЛАПАРОСКОПСКА РЕВИЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ
ПЪТИЩА .

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹,
Катедра и Клиника по
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
хирургия¹, Отделение по
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²
Т. АТАНАСОВ

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ С
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОРТАЛНАТА ВЕНА,
8.5
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРИТОНЕАЛЕН ПАЧ
(ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

1. Клиника по ЧернодробноПанкреатична Хирургия и
Р. Костадинов1, В. Михайлов1, Цв.
Трансплантология,
Тричков1, М. Якова1, В. Иванов1, В.
Военномедицинска Академия,
Сираков1, А. Хъртова2, Е. Груда2, Н.
2. Клиника по Анестезиология и
Владов1
Интензивно Лечение,
Военномедицинска Академия

8.6 ДУОДЕНАЛЕН АДЕНОКАРЦИНОМ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Николов¹,
Катедра и Клиника по
Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В.
хирургия¹, Отделение по
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²

ЛАПАРОСКОПСКА ЛАВА НЕФРЕКТОМИЯ В
КОМБИНАЦИЯ СЪС СПЛЕНКТОМИЯ И
8.7
ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПРИ
КАРЦИНОМ НА ЛЯВ БЪБРЕК

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В.Терзи¹, Н.
Катедра и Клиника по
Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹,
хирургия¹, Отделение по
В. Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²

Направление Миниинвазивна и
Лапароскопска Хирургия.
Клиника по ЧернодробноЛАПАРОСКОПСКА ЛАТЕРАЛНА ПАНКРЕАТО- Маринов В, Асенова Б, Каменова Б, жлъчна, Панкреатична и Обща
8.8
ИЕЮНОСТОМИЯ PARTINGTON-ROCHELLE
Даскалова Е.
Хирургия
Аджибадем Сити Клиник
МБАЛ”Токуда” Болница София
ЕАД
Костов Д.¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹,
Катедра и Клиника по
МИНИМАЛНО
ИНВАЗИВНА
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
хирургия¹, Отделение по
ЕЗОФАГЕКТОМИЯ ПРИ КАРЦИНОМ
8.9
Александров¹, Р. Янева¹, Хр.
онкохирургия²
НА ХРАНОПРОВОДА – ХИБРИДНА
Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
ТЕХНИКА
Б. Богданов², Б. Цветков¹
СБАЛОЗ "М.Марков"²
ЗАДЕН
ДОСТЪП
ПРИ
Костов Д., Е. Николаев, Н. Мънков, Катедра и Клиника по хирургия,
8.10 ДУОДЕНОПАНКРЕАТИЧНА
Н. Драгнев
МБАЛ, Варна към ВМА София
РЕЗЕКЦИЯ
ОПЕРАЦИЯТА НА APPLEBY ПРИ
Костов Д., Е. Николаев, Н. Мънков, Катедра и Клиника по хирургия,
8.11 КАРЦИНОМ
НА
ТЯЛОТО
И
Н. Драгнев
МБАЛ, Варна към ВМА София
ОПАШКАТА НА ПАНКРЕАСА

8.12

ЛАПАРОСКОПСКА
ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ

СПЛЕНО-

ТОТАЛНА
ЛАПАРОСКОПСКА
РЕЗЕКЦИЯ
НА
SG4B
И
SG5
ЧЕРНОДРОБНИ
СЕГМЕНТИ,
8.13
СЪЧЕТАНА С D2 ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ
ПРИ КАРЦИНОМ НА ЖЛЪЧНИЯ
МЕХУР В СТАДИЙ II – IIIB
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ: СТАНДАРТИ И
9.1 ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДИАГНОСТИКАТА И
ЛЕЧЕНИЕТО
ЛАПАРОСКОПСКИ РЕИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ
9.2 РЕЦИДИВНИ ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ И
РЕЦИДИВИРАЩ ГЕРБ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В.
Александров¹, Н. Николов¹, Н.
Мънков¹, Е. Николаев¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹,
Г.Кобаков², Б. Богданов², Б.
Цветков¹

Катедра и Клиника по
хирургия¹, Отделение по
онкохирургия², МБАЛ, Варна
към ВМА София¹, СБАЛОЗ
"М.Марков"²

И. Такоров1, Д. Вълчева1, Ц.
Луканова1, С. Симеоновски1, С.
Арнаудов1, М. Абрашева2

1Първа Клиника по Коремна
Хирургия – ВМА, София
2Катедра анестезиология и
интензивно лечение – ВМА,
София

М.ТАБАКОВ, Д. ЛАЗАРОВ, А.
ФИЛИПОВ,

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,
София

Т. Атанасов1, К. Тодорова1, А.
Цветанов1, С. Сергеев1, Д
Врачански2, А. Червеняков2

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед1
Клиника по гръдна хирургия,
УМБАЛ Софиямед2

1 Клиника по
гастроентерология, Катедра по
гастроентерология, УМБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ –
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКА
София
С. Чурчев1, Т. Ангелов1, Я.
ЕХОГРАФИЯ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНА
2 Клиника по хирургия, Катедра
9.3
Валериева1, Н. Колев1, Д.
ДИАГНОСТИКА НА СУБЕПИТЕЛНИ ТУМОРИ
по гастроентерология, УМБАЛ
Пейчинов2, Г. Желев2, П. Гецов3, Б.
НА СТОМАХА
„Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ –
София
3 Клиника по образна
диагностика, УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ“, МУ – София
РОБОТ-АСИСТИРАНА АБДОМИНАЛНА
ХИРУРГИЯ – ПРЕДИМСТВА И
9.4
НЕДОСТАТЪЦИ, УСТАНОВЕНИ ПРИ
НАТРУПВАНЕ НА НАЧАЛЕН ОПИТ
ERAS ПРОТОКОЛИТЕ В СПЕШНАТА
9.5 ДЕБЕЛОЧРЕВНА ХИРУРГИЯ – ПОЖЕЛАНИЕ
ИЛИ РЕАЛНОСТ
МЯСТОТО НА РЕСТОРАТИВНАТА
ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ ПРИ БОЛЕСТ НА
9.6 КРОН – ПОКАЗАНИЯ,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ
АСПЕКТИ, РАННИ И КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ.
9.7

Клиника по чернодробножлъчна, панкреатична и обща
хирургия
Аджибадем Сити Клиник
УМБАЛ „Токуда“ София
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ –
В.Димитров, С. Илиев, П. Владова,
УМБАЛ “д-р Георги Странски“ –
А. Габърски,
Плевен
К.Драганов, В.Маринов,
А.Петреска, Д.Русенов, Н.Кътев,
Е.Даскалова, А.Стилянова

Желев1, Пенков1, Коруков1,
1.Клиника по хирургия, УМБАЛ
Пенчев2, Лютаков2, Арабаджиев1,
Царица Йоанна – ИСУЛ;
Ушева1, Георгиева1, Димитров1, 2.Клника по гастроентерология,
Янев1.
УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ.

Лапароскопска тотална мезоколична
М.Табаков, Д.Андонов, Б.Наметков, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,
ексцизия при карциноми на десния колон.
А. Филипов,
София

МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКИТЕ
9.8 ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО
НА ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ

Клиника по ендоскопска и обща
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов,
хирургия
УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“,
Унивеситетска Първа МБАЛ „Св.
София, ЕАД
Йоан Кръстител“ ЕАД – София

ПОСТЕРИ
M. Gavrilov, V. Kyosev, P. Ivanov, V.
Mutafchiyski, G. Kotashev, K. Vasilev,
G. Grigorov, D. Penchev.

Clinic of Endoscopic,Endocrine
surgery and Coloproctology,
Military Medical Academy

Т. Атанасов, К. Тодорова, А.
Цветанов

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед

3

ЕНДОСКОПСКА ТОТАЛНА
ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА С
ENDOLOOP ТЕХНИКА ПРИ ДИРЕКТНА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ

М. Гаврилов, В. Кьосев, П. Иванов,
В. Мутафчийски, Г. Коташев, К.
Василев,
Г. Григоров, Д. Пенчев.

Катедра Хирургия / Клиника
Ендоскопска, Ендокринна
хирургия и Колопроктология,
Военномедицинска Академия

4

ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЕН СРЕЩУ
ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЕН МЕТОД ЗА
ФОРМИРАНЕ НА КОЛОСТОМА – СИГУРЕН
НАЧИН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА
ПАРАКОЛОСТОМНИ ХЕРНИИ

С.Маслянков, Цв.Попов, В.Павлов,
П.Грибнев, И.Фидошев, Св.Тошев, ,
II Хирургия, УМБАЛ
Г.Велев, А.Койчев, В. Илинов, Св. „Александровска”, МУ – София
Шумарова, Н. Кътев, М.Соколов

5

ЛАПАРОСКОПСКА ТРАНСАБДОМИНАЛНА
ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ИНГВИНАЛНА
ХЕРНИОПЛАСТИКА – 15 ГОДИШЕН ОПИТ

А. Филипов, М.Табаков

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,
София

6

РЕТРОМУСКУЛАРНА ЕНДОСКОПСКА
ПЛАСТИКА НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА.

Г. Коташев1, Д. Пенчев1, П.
Иванов1, Г. Попиванов1, В.
Кьосев1, Г. Григоров1, К. Василев1,
В. Мутафчийски1.

Клиника по ендоскопска
ендокринна хирургия и
колопроктология на ВМА –
София

7

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов,
ЛАПАРОСКОПСКАТА ХЕРНИОПЛАСТИКА С
УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД.
PROGRIP MESH

8

ОБЗОР ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРАТА И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА
ПАЦИЕНТ СЪС СЪРДЕЧНА ТАМПОНАДА
СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА С
ПЛАТНО НА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ

1

2

ENDOSCOPIC TOTALLY EXTRAPERITONEAL
DIRECT GROIN HERNIA REPAIR USING THE
ENDOLOOP TECHNIQUE
ЛАПАРОЕНДОСКОПСКА ЕДНОПОРТОВА
ХИРУРГИЯ ПРИ ТОТАЛНО
ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА НА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ

ПОСТОПЕРАТИВЕН БОЛКОВ СИНДРОМ
ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И ОТВОРЕНИ
9
ПЛАСТИКИ НА ИНГВИНАЛНИЯ КАНАЛ –
ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
РАЗШИРЕНА ТОТАЛНА
ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА (ETEP)
10 ПРИ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ: НАЧАЛЕН ОПИТ
И КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНО
ЗВЕНО

Първа УМБАЛ „Св. Йоан
Кръстител“ - София ЕАД

Д. Пенчев, Г. Попиванов, П. Иванов,
Г. Коташев, Ц. Пайчева, В. Кьосев,
М. Лазаров, Г. Григоров, В.
Мутафчийски

ВМА-София, Клиника по
Ендоскопска, ендокринна
хирургия и колопроктология

В. Иванова, В. Стоянов, И.
Василевски

Клиника по обща, коремна и
съдова хирургия, Медицински
Институт на МВР

М.Табаков, И.Семерджиев,
Д.Андонов, А. Филипов,

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,
София

11

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ И ГЕРБ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБОТ-АСИСТИРАНА
ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЯ (RATS) ПРИ
12 ЛЕЧЕНИЕ НА НЕОНКОЛОГИЧНА
ИЗВЪНБЕЛОДРОБНА ПАТОЛОГИЯ В
ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ

Т. Атанасов1, К. Тодорова1, А.
Цветанов1, С. Сергеев1, Д
Врачански2, А. Червеняков2

Клиника по хирургия, УМБАЛ
Софиямед1
Клиника по гръдна хирургия,
УМБАЛ Софиямед2

Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; Гръдна Хирургия, Аджибадем
Е. Манолов.
Сити Клиник , Токуда Болница

РОБОТ-АСИСТИРАНИ (RATS) БЕЛОДРОБНИ
Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; Гръдна Хирургия, Аджибадем
13 РЕЗЕКЦИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ И
Е. Манолов; П. Дакова.
Сити Клиник , Токуда Болница
НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЕКСЦИЗИОННА ПИЛОРОПЛАСТИКА ПО
JUDD С ТРУНКУСНА ВАГОТОМИЯ КАТО
14
МЕТОД ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПЕРФОРИРАЛА ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА

ХИРУРГИЯ НА СТОМАШНИЯ КАРЦИНОМ –
15 РЕЗЕКТАБИЛНОСТ И АДАПТАЦИЯ КЪМ
АКТУАЛНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ПОЗНАНИЯ
ESOPHAGEAL ADENOCARCINOMA
TREATMENT AND POSTOPERATIVE
16
COMPLICATIONS IN KIDNEY TRANSPLANT
PATIENT
ВОДНОРАЗТВОРИМИЯТ КОНТРАСТ ЗА
ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С
17 АДХЕЗИВЕН ИЛЕУС.ИНФОРМАТИВНА И
ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ И ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМ

Костадин Георгиев, Димитър
Чонов, Мариана Георгиева

МБАЛ „ Първомай„ – гр.
Първомай – Хирургично
отделение, УМБАЛ,,проф.
Киркович”- гр.Стара Загора,
МБАЛ – гр. Чирпан – Отделение
по физикална терапия и
рехабилитация

А. Сароглу, Г. Ганчев, И. Рачков, А.
Юлиянов

Болница Тракия, Стара Загора

Yankov G, V Stanoev, M Alexieva, D
Petrov

Medical University Sofia

Dr. Dekova

1. Клиника по ЧернодробноВ. Сираков1, Ст. Мърваков1, Цв.
Панкреатична Хирургия и
РЕДКИ ПРИЧИНИ ЗА МЕХАНИЧНА
Тричков1, В. Михайлов1, Р.
Трансплантология, ВМА-София
18 ТЪНКОЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ – ЛИТОГЕНЕН
Костадинов1, М. Якова1, В.
2. Клиника по Анестезиология и
ИЛЕУС
Иванов1, А. Хъртова2, Е. Груда2, Н.
Интензивно Лечение, ВМАВладов1
София
НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА –
19
КЛАСИФИКАЦИЯ И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОМЕНЛИВИ
ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА
20
КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ УСЛОЖНЕН
С МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ

П. Владова, С. Илиев

КПХБ – МУ – Плевен;
ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги
Странски“ – Плевен

КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ –
С. Илиев, П. Владова, А. Габърски,
УМБАЛ “д-р Георги Странски“ –
В. Димитров, Д. Нгуен
Плевен

21

22

23

24

25

26

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПЪРВИЧЕН
БЕЛОДРОБЕН САРКОМ НА ЮИНГ

ПЕРИТОНЕАЛНИЯ СМИВ И
МУЛТИОРГАННАТА ПЕРИТОНЕАЛНА
ДИСЕМИНАЦИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН
КАРЦИНОМ
АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА МЕТАСТАТИЧНА
БОЛЕСТ
РЯДЪК СЛУЧАЙ НА
ВИСОКОДИФЕРЕНЦИРАН МУЦИНОЗЕН
АДЕНОКАРЦИНОМ КАТО СЛУЧАЙНА
НАХОДКА ПРИ ПАЦИЕНТ С ХРОНИЧНИ
ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ
МОДИФИЦИРАНА СТАПЛЕРОВА
ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ- СОБСТВЕН ОПИТ
ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ НА
ПОСТОПЕРАТИВНИЯ ПАНКРЕАТИТ
КЛИНИКА ПО ОБЩА И ЧЕРНОДРОБНОПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ НА УМБАЛ
АЛЕКСАНДРОВСКА

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ
КОМУНИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
27
ИМУНОХИСТОХИМИЯТА НА РАКА НА
ПАНКРЕАСА

Петров Д1, М. Плочев1, С.
Иванова2, Г. Янков1, А. Семков1

Медицински Университет София
Клиника по Гръдна Хирургия
към УМБАЛББ “ Света София” 1
Отделение по Патоанатомия
към УМБАЛББ “ Света София” 2

А. Габърски, П. Владова, С. Илиев

КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ –
УМБАЛ “д-р Георги Странски“ –
Плевен

А. Юлиянов, Г. Ганчев, Н. Ковачев,
А. Сароглу

Болница Тракия, Стара Загора

Дарданов, Д. Митков, Я. Башлиев
О.Станчева И. Шавалов Ж. Йонков
А.

Клиника по Обща и
Чернодробно- панкреатична
хирургия, УМБАЛ
„Александровска“

Е. Ходжаджиков, И.Семерджиев,
М. Табаков, А.Филипов

УМБАЛ Св.Иван Рилски ЕАД,
София

Р. Тодоров Т Франгов К.Димитров Л
Симонова СН Катибова С Бонев А
Йонков

Клиника по Обща и
Чернодробно-панкреатична
Хирургия на УМБАЛ
Александровска

Г. Янева

Катедра по биология, Факултет
по фармация, Медицински
университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов”-Варна

1. Клиника по ЧернодробноАСОЦИИРАНО ЧЕРНОДРОБНО РАЗДЕЛЯНЕ
Панкреатична хирургия и
И ЛИГИРАНЕ НА ПОРТАЛНАТА ВЕНА ПРИ
И. Иванов1, Р. Костадинов1, В.
Трансплантология,
ЕТАПНА ХЕПАТЕКТОМИЯ (ALLPS) – МЕТОД
Михайлов1, Цв. Тричков1, В.
28
Военномедицинска Академия
НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЪРВИЧНО
Иванов1, В. Сираков1, А. Хъртова2,
2. Клиника по Анестезиология и
НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ МЕТАСТАЗИ ОТ
Е. Груда2, Н. Владов1
Интензивно Лечение,
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Военномедицинска Академия

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АНАТОМИЧНИ
И АТИПИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ЗА
29
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОСТРЕЗЕКЦИОННА
БИЛИРАГИЯ
30

ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С
АНЕВРИЗМА НА А. ЛИЕНАЛИС

Д. Русенов, А. Петреска, П.
Карагьозов, И. Тишков,
Г.Ченгалова, Л. Ел-Тал, Н. Кътев,
В.Маринов, К. Драганов,
Р.Гайдарски

Клиника по
чернодробна,жлъчно
панкреатична и обща хирургия
„Аджибадем Сити Клиник
МБАЛ Токуда“ ЕАД София

И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов

Първа УМБАЛ „Св. Йоан
Кръстител“ - София ЕАД

ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ РИСК ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА
31 ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЧЕРНОДРОБНА
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ – РЕТРОСПЕКТИВНО
ПРОУЧВАНЕ

32 ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА
ДЕСТРУКТИВНИТЕ ФОРМИ НА ОСТРИЯ
33 ХОЛЕЦИСТИТ. КОГА И КАКВО ДА СЕ СЕ
ПРЕДПРИЕМЕ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНОТО
ЛЕЧЕНИЕ?
KЛАСИФИКАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД
34
НАРАНЯВАНЕ НА ЕХЖП
СТРАТЕГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК
35 ОСТЪР ХОЛАНГИТ, ВОДЕЩ ДО
ХИРИУРГИЧЕН СЕПСИС

Е.Мерашка1, Д.Стойков2,
Цв.Съботинов3, И.Декова3,
П.Маринова3

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н.
Катедра и Клиника по
Драгнев¹, В. Александров¹, Н.
хирургия¹, Отделение по
Мънков¹, Е. Николаев¹ , Р. Янева¹,
онкохирургия²
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Б.
МБАЛ, Варна към ВМА София¹,
Цветков¹, Г.Кобаков², Б. Богданов²,
СБАЛОЗ "М.Марков"²
Д. Костов¹.
П. Маринова, Цв. Съботинов, Ир.
Декова, Е. Мерашка, Д. Стойков

П. Петков, В. Солункин, Я. Митков,
А. Тасева, Е. Живков, А. Йонков.

П. Маринова, Д. Стойков

ERCP И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ В
36 ХИРУРГИЧЕСКИ БАЗИ В УСЛОВИЯТА НА
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
БЪЛГАРСКОПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ
В. Стоянов, В. Иванова, И. Пеев, А.
37 ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ЛОКАЛЕН И ДИФУЗЕН Цветков, Г. Златанов, И. Лозев, Н.
ПЕРИТОНИТ
Дамянов, И. Василевски
ИНОВАТИВНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА
38 КОНТРОЛ НА ХЕМОСТАЗАТА В
КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ АДРЕНАЛЕКТОМИЯ И
РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
39 НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН
КАРЦИНОМ И ИЗОЛИРАНИ НАДБЪБРЕЧНИ
МЕТАСТАЗИ

LAPAROSCOPIC TRANSPERITONEAL
40 ADRENALECTOMY. OUR EXPERIENCE IN 10
YEARS

Катедра Хирургически болести,
Медицински университет Плевен

Катедра „Хирургически
болести“
Медицински Университет- гр.
Плевен
Клиника по Обща и
чернодробно-панкреатияна
хирургия УМБАЛ
Александровска – София
Катедра „Хирургически
болести“
Медицински Университет- гр.
Плевен
Първа УМБАЛ „Св. Йоан
Кръстител“ - София ЕАД

Клиника по обща, коремна и
съдова хирургия, Медицински
Институт на МВР
Клиника по Обща и
чернодробно-панкреатична
Е.Арабаджиева, E. Тошева,
хирургия, УМБАЛ
Ив.Танева, Ж.Шавалов, И.Башлиев,
„Александровска“ – София,
Ат.Йонков
Медицински университет София

Семков А.1, Д. Георгиев2, Г.
Янков1, М. Плочев1, Д. Петров1

Медицински Университет София
Клиника по Гръдна хирургия
към УМБАЛББ “ Света София”1
Клиника по Лъчетерапия към
УСБАЛО, София

Toni I. Stoyanov, Pedro C. Sanchez,
Augustina M. Moreno, Kaloyan T.
Ivanov¹, Pencho T. Tonchev², Emilio
G. Blazquez

University Hospital Center
Albacete, Department of General
Surgery, Unit of Endocrine,
Bariatric & Metabolic Surgery.
UMHAT Medica – Ruse,
Department of General & Plastic
Surgery¹, Medical University
Pleven²

TRU-CUT BIOPSY ПОД КТ- КОНТРОЛ ПРИ
ПАЦИЕНТ С РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН
41 МЕКОТЪКАНЕН САРКОМ И РЕКТАЛЕН
ПРОЛАПС. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
ПОВЕДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

С.СТОЯНОВ*, С.ЙОРДАНОВ*,
С.СИМЕОНОВ*, Д.ВЕЛИЕВ*,
A.AХМЕДОВ*, И.ВАСКОВ**

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
42 ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СОЛИТАРНИ
ФИБРОЗИ ТУМОРИ НА ПЛЕВРАТА

Петров Д, Г. Янков, М. Плочев, А.
Семков, В. Станоев

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С
ИНТРАПУЛМОНАЛНИ МЕТАСТАЗИ ОТ
43
ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ И
АСОЦИИРАНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ

Плочев М1, С. Иванова2, А.
Семков1, Д. Петров1

ВИДЕОАСИСТИРАНИ И
44 РОБОТАСИСТИРАНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ
КАРЦИНОИД НА БЕЛИЯ ДРОБ

*Отделение „Обща, гнойносептична, детска и еднодневна
хирургия“
**Отделение „Рентгенология и
образна диагностика“
УМБАЛ „Канев“ АД-гр. Русе
Медицински Университет София
Клиника по Гръдна хирургия
към УМБАЛББ” Света София”
Ключови думи: солитарен
фиброзен тумор, плевра,
рецидив.
Медицински Университет –
София
Клиника по Гръдна хирургия
към МБАЛББ „ Света София”, гр.
София1
Отделение по Патоанатомия
към МБАЛББ “ Света София”2

Отделение по Гръдна хирургия
Ц. Минчев; Е. Манолов; А. Ангелов; към „Аджибадем Сити Клиник
С. Бизьоков; П. Бонев; П. Дакова
Болница Токуда“ – София

1 Клиника по обща хирургия,
УМБАЛ „Лозенец“, София,
BREASTCAREAPP - НОВ ПОДХОД ЗА
България
45 ПРОФИЛАКТИКА, СКРИНИНГ И
В. Митова1, И. Гаврилов2
2 Клиника по гръдна хирургия,
ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА
УСБАЛ по онкология, София,
България
1Кръжок по хирургия,
АДЕНОМ НА МАМИЛАТА НА МЛЕЧНАТА
Военномедицинска академия –
Й.Николова1, С.Амири1,
ЖЛЕЗА – ДОБРОКАЧЕСТВЕН ИМИТАТОР НА
София
46
Н.Цоневски1, Б.Борисов1,
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
2Клиника по гръдна хирургия,
Г.Байчев2
ГЪРДАТА
Военномедицинска академия –
София
1Кръжок по хирургия,
Военномедицинска академия –
ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
С.Амири1, М.Атанасова1,
София
47 МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, ИМИТИРАЩИ
В.Георгиев1, Б.Борисов1, Г.Байчев2 2Клиника по гръдна хирургия,
КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА
Военномедицинска академия –
София

48

49

50

51

1.Отделение по хирургия,
Университетска болница
Аджибадем Сити Клиник,
София, България
2.Сдружение „Жените в
онкологията - България“
3.Катедра „Социална
медицина”, Медицински
университет – София, България
4.Отделение по медицинска
онкология, Комплексен
онкологичен център Бургас,
М. Василева-Славева1,2,
България
ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
Й.Симеонова3, А. Консулова4,2, А. 5.Катедра по акушерски грижи,
ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ГЪРДА В IV
Йорданов5, Е. Валериева6,2, Я.
Медицински Университет
СТАДИЙ – КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ?
Маринчева7,2, Х. ИвановскаПлевен, България
Пенева8,2, С. Маслянков9
6.Клиника по акушерство и
гинкология, Медицински
комплекс „Д-р Щерев”, София,
България
7.Клиника по патология,
Комплексен онкологичен
център Бургас, България
8.Клиника по лъчелечение,
Комплексен онкологичен
център Варна, България
9.Клиника по хирургия,
Университетска болница
Александровска, София,
Н. Цоневски1, Г. Байчев1,
1- Клиника гръдна хирургия,
ОПЕРАБИЛЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА
Д.Йорданов1, В. Йорданов1, Т.
Военномедицинска академия –
ПРИ ЖЕНИ ПОД 40 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Бадаров1,С.Амири1
София
РОЛЯТА НА ХИРУРГА ПРИ
Г.Байчев1, В. Йорданов1, С.
1Клиника по гръдна хирургия,
ВИСОКОРИСКОВИ ЛЕЗИИ НА МЛЕЧНАТА
Амири2, Х. Нешев2
ВМА София
ЖЛЕЗА
1"Св. Иван Рилски - 2003" ООД
– Дупница - отделение по обща
ФИЛОИДНИ ТУМОРИ НА МЛЕЧНАТА
Б. Борисов1, Г. Байчев2, В.
хирургия
ЖЛЕЗА - КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧНИ
Йорданов2, Т. Бадаров2
2ВМА София - Клиника по
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ
гръдна хирургия

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОСТИЧНИ
ФАКТОРИ НА ЛОКАЛНИ РЕЦИВИДИ ПРИ
52 РАК НА ГЪРДАТА И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС
СПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
СТАНДАРТИ

1Клиника по обща хирургия,
УМБАЛ „Лозенец“, София,
България
2 Клиника по гръдна хирургия,
В. Митовa1, И. Гаврилов2, Р.
УСБАЛ по онкология, София,
Хаджиев3, Р. Горнев1, Т. Атанасов 4
България
3 Медицински факултет, СУ „Св.
Климент Охридски“
4Национален раков регистър

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА
КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО
53
ОБСЛУЖВАНЕ В СПО, ХО НА УМБАЛ
БУРГАС

1.д-р Бойко МиразчийскиИзпълнителен директор,
УМБАЛ Бургас
д-р Бойко Миразчийски, доц.
2.доц. Аркади Иванов, д.мАркади Иванов, д.м, Елисавета
Изпълнителен директор, IV
Петрова-Джеретто, д.м, проф. д-р
МБАЛ-София
Златица Петрова,
3.Елисавета Петрова-Джеретто,
д.м,- ФОЗ, МУ София
4.проф. д-р Златица ПетроваФОЗ, МУ София

UMHAT-Eurohospital Plovdiv1, ELAPAROSCOPIC RIGHT POSTERIOR
Mail:nikbel.vm@gmail.com
Belev N.1,2, Krastev P.1, Penkov R.1,
54 SECTIONECTOMY (LRPS) IN SEMI PRONE
Medical University-Plovdiv,
Biankov A., Kovachev N., Slavchev M.
POSITION: SURGICAL ASPECTS AND RESULTS
Medical Simulation Training
Center2

MОДИФИЦИРАНА ЛАПАРОТОРАКОСКОПСКА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ С
55
ГАСТРОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ПРИ
ДИСТАЛЕН РАК НА ХРАНОПРОВОДА

56

57

58

59

ПОСТОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД
ЛАПАРОСКОПСКИ ПЕРИ-ТОНЕКТОМИИ
КОМБИНИРАНИ С ХИПЕРТЕРМИЧНА
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ
(ХИХТ) ПРИ МАЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА ПЕРИТОЕНУМА
OСТРА НЕКРОЗА НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР ПРИ
ПАЦИЕНТ С COVID-19
НАУКОМЕТРИЧНИ АСПЕКТИ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАУЧНИ
КОМУНИКАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПАНКРЕАТИЧНИЯ РАК
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА
ПРОУЧВАНИЯТА ВЪРХУ ХИРУРГИЧНОТО
ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ПАНКРЕАСА:
НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

Хирургично Отделение, УМБАЛЕврохоспитал, Пловдив1
Медицински Симулационен и
Белев Н.1,2, Ковачев Н., Кръстев
Тренировъчен Център, МУП1, Пенков Р.1 , Попов Щ.1, Бянков
Пловдив2
А., Атанасов Б.1,3
Катедра по Пропедевтика на
хирургическите болести,
Медицински факултет, МУПловдив3
Николай Белев1,2, Радослав
Пенков1, Панче Кръстев1,
Александър Бянков1, Михаил
Славчев1, Христо Коларов1,
Venceslav Djurkov2
Борисов, Г. Александров, С.
Николов, К. Кьосев.

УМБАЛ „Еврохоспитал
Пловдив“1,
Медицински Университет
Пловдив, Медицински
Симулационен Тренировъчен
Център2
Втора клиника по коремна
хирургия, ВМА-София

Д. Белинов

СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“Варна, Отделение по хирургия

Д. Белинов

СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“Варна, Отделение по хирургия

ДОКЛАДИ
1. ХИРУРГИЯ НА СТОМАХ И ДУОДЕНУМ

1.1 POST-SURGICAL AND LONG-TERM COMPLICATIONS OF
LAPAROSCOPIC TUBULAR GASTRECTOMY IN A SERIES OF 155
PATIENTS
Toni I. Stoyanov, Pedro C. Sanchez, Augustina M. Moreno, Kaloyan T. Ivanov¹, Pencho T.
Tonchev², Emilio G. Blazquez
University Hospital Center Albacete, Department of General Surgery, Unit of Endocrine,
Bariatric & Metabolic Surgery. UMHAT Medica – Ruse, Department of General & Plastic
Surgery¹, Medical University Pleven².

Key words: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, leakage, hemorrhage, stenosis, gastroesophageal
reflux.
Corresponding author Toni I. Stoyanov; e-mail: dr_stoyanov@yahoo.com
Objectives: To analyze the postoperative and long-term complications of Laparoscopic Sleeve G
Gastrectomy in a series of 155 patients.
Patients and Methods: Between May 2006 and April 2019 at the Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, 155 patients with morbid obesity underwent Laparoscopic Sleeve
Gastrectomy (LSG). The mean age was 46.4 years (19-69), 89 were female and 66 were male. The
mean Body Mass Index (BMI) was 47.6 kg/m² (35.3-70.3). The most frequent underlying
comorbidities were arterial hypertension, diabetes mellitus type 2 and Syndrome of Obstructive
Sleep Apnea. All patients were evaluated in a joint clinical session with the Endocrinology Service
and referred to the Endocrine & Bariatric Surgery Unit for elective surgery. All patients were
operated by the same surgical team (access with 5 trocars and 30° optics).
Results: No intraoperative complications were developed, no blood transfusions were necessary
during surgery or afterwards, and no conversion to laparotomy was done in any case. Five patients
(3.2%) presented postoperative complications: Three patients (1.9%) presented stapler line
leakage. In two of them the leakage was resolved with total parenteral nutrition (TPN) and in one
case it was closed with endoscopic placement of a gastric endoprosthesis. Three patients (1.9%)
presented postoperative hemorrhage and hemoperitoneum due to bleeding from the stapler line that
required reoperation and hemostasis. One patient (0.6%) presented a postoperative intra-abdominal
abscess that required guided puncture-drainage by CT scan. There was no mortality in our series.
In the long term, 2 patients (1.3%) had gastric tube stenosis that required endoscopic dilation and
12 patients (7.7%) had de novo gastroesophageal reflux, of which 6 (3.9%) required surgery revision to gastric bypass.

Conclusions: In our experience, LSG is a safe technique, with a low rate of complications and
mortality both postoperatively and in the long term results. Gastric tube leakage is rare, but due to
its severity it must be diagnosed and treated as soon as possible. The reinforcement of stapler line
by manual suture or with hemostatic sealants should be evaluated in each patient to prevent gastric
tube leakage and hemorrhage. De novo severe gastroesophageal reflux requires revision gastric
bypass surgery.

1.2 ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРФОРИРАЛА
СТОМАШНА И ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА
Иванов И., Димова З., Джуджев М., Василевски И.
Клиника по Хирургия, УМБАЛСМ „Пирогов“, София, България
Въведение: Пациентите с перфорация на стомашна и дуоденална язва все още имат висок
процент на следоперативна смъртност и за подобряване на резултатите е важно пациентите
да бъдат разделяни на отделни категории в зависимост от наличието на определени фактори.
Целта на изследването е да установи връзката между смъртността и съпътстващите фактори,
използвайки системата за оценка на Boey.
Материали и методи: В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е проведено моноцентрично
проучване за периода от януари 2018 г. до януари 2020 г. при което са изследвани 197
пациенти с перфорирала пептична язва. За категоризиране на тези пациенти използваме
система за оценка на риска Boey score, която включва три независими фактора: давност на
перфорация, коморбидност и предоперативен шок. Според скоровата система пациентите са
разделени в 4 групи съответно с 0, 1, 2 и 3 точки.
Резултати:Рискът от смъртност значително нараства с увеличаване на точките на Boey: 0%,
8,1%, 35,5% и 86,2% за 0, 1, 2 и 3 точки съответно.
Заключение: Системата за оценка на Boey се основава само на три фактора и е лесна за
изчисляване. Дава добра възможност за стратифициране на риска от смъртност.
Предоперативната прогноза може да даде шанс за намаляване на смъртността чрез
навременна интервенция, агресивно реанимационно лечение и постоянно мониториране при
високорискови пациенти.
Ключови думи:

RISK ASSESSMENT IN PATIENTS AFTER SURGERY FOR
PERFORATED GASTRIC AND DUODENAL ULCER
Ivanov I., Dimova R., Djudjev M., Vasilevski I
Surgery clinic, „Pirogov“, Sofia, Bulgaria

ABSCTRACT
Background: Patients with perforated peptic ulcer still have a high rate of postoperative mortality
and for the improvement of the results it is important to divide the patients into different categories,
depending on the presence of certain factors. The aim of the study is to establish the relation
between mortality rate and concominant factors using the Boey scoring system.
Materials and methods: A single centre study has been conducted in UMHATEM “N. I. Pirogov”,
Sofia, from January 2018 to January 2020 undergoing surgery for perforated peptic ulcer on 195
patients. To categorize these patients we use the Boey scoring system which includes three
independent factors: duration of perforation, co-morbidity, and preoperative shock. According to
the Boey scoring system, patients are divided into 4 groups of 0, 1, 2 and 3 points, respectively.
Results: The risk of mortality significantly increases with increase in Boey score.: 0%, 8,1%,
35,5% and 86,2% for 0, 1, 2, and 3 scores, respectively.
Conclusion: The Boey score system is based on only three factors and is easy to calculate. It gives
a good possibility to stratify the risk of mortality. Preoperative prognosis can give the chance of
reducing mortality through timely intervention, aggressively resuscitation treatment and
monitoring at high-risk patients.

1.3 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЕРФОРАЦИЯ НА СТОМАШНОДУОДЕНАЛНА ЯЗВА
Съботинов Ц., Декова Ир., Маринова П., Мерашка Е., Стойков Д.
К-дра Хирургични Болести МУ-Плевен

ВЪВЕДЕНИЕ: Предвид спешността на състоянието, липсата на време за щателна
предоперативна подготовка, увреденото общо състояние на болния и факта, че в условия
на спешност, в някои случаи оперират хирурзи с неголям опит, често се наблюдават
постоперативни усложнения.
ЦЕЛ: Усложненията са два типа -хирургични и нехирургични. Нашата цел е да анализираме
хирургичните усложнения. Като обект на проучване са тяхната честота, кои са факторите
благоприятстващи развитието им, клиниката, диагностиката, лечението и леталитета. Най-

честите усложнения, които сме наблюдавали при нашите болни и водещи до релапаротомия
са:
а/ инсуфициенция на анастомози и шевове;
б/ стеноза в областта на сутурата;
в/ субхепатален абсцес;
г/ дехисценция на оперативната рана;
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Ретроспективно проучване за 5 годишен период /2016 – 2020г/ в който са включени всички
операции по повод перфорация на стомашно-дуоденални язви и настъпилите усложнения
довели до реоперация в ОЖЧПХ на Първа Клиника по Хирургия на УМБАЛ Д-р Георги
Странски-Плевен. Оперирани болни за този период по повод перфорация на стомашнодуоденална язва са 155, средна годишна честота-31, като в резултат на усложнения са
реоперирани 21 болни-13%.
Мъже 126, Жени – 29, Общо -155
Най-чести усложнения:
-

Дехисценция на оперативната рана – 11 /7%/.
Инсуфициенция на сутура – 7 /4,5%/
Починали - 3

Ключови думи-стомашно-дуоденална язва,перфорация,усложнения.

COMPLICATIONS OF PERFORATED PEPTIC ULCER
Sabotinov Ts., Dekova Ir., Marinova P., Merashka E., Stoykov D.

Key words:
» Peptic ulcer, Perforation, Complication.
Introduction:
» Post-operative complications of perforated peptic ulcer are quite often, and are due to; the
urgency of the condition, lack of time for proper pre-operative preparation, deterioration of
the general condition of the patient and in some circumstances shortage of surgical
experience. All of these interchangeable factors are implicated in increasing the probability
of Postoperative complications.
Aim:
» Complications are of two types - surgical and non-surgical. Our goal is to analyse surgical
complications.

» The aim of this study is their frequency, what are the factors conducive to their
development, sings & symptoms, diagnosis, treatment and mortality.
» The most common complications we have seen in our patients and leading to relaparotomy
are:
a) Insufficiency of anastomoses and sutures;
b) Stenosis in the area of the suture;
c) Sub-hepatic abscess;
d) Dehiscence of the operative wound;
MATERIALS AND METHODS:
» A retrospective study for a 5-year period / 2016 - 2020 / which includes all operations for
perforation peptic ulcers and complications that led to reoperation in the First Clinic of
Surgery at the University Hospital Dr. Georgi Stranski-Pleven.
» Operated patients for this period due to perforation of peptic ulcer are 155, average annual
frequency-31, as a result of complications re-operated 21 patients-13%. Men 126, Women
- 29, Total -155
» The most common complications:
a) Dehiscence of the operative wound - 11/7% /.
b) Insufficiency of sutures - 7 / 4.5% /
c) Mortality – 3

1.4 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КОНВЕНЦИОНАЛЕН И
ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ПРЕМАЛИГНЕНИ И
МАЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СТОМАХА
И. Такоров1, Д. Вълчева1, Ц. Луканова1, С. Симеоновски1, С. Арнаудов1, Д. Димитров1, M.
Абрашева2
1Първа Клиника по Коремна Хирургия, ВМА, София
2Катедра по анестезиология и интензивно лечение

Ключови думи: лапароскопска гастректомия, отворена гастректомия, карцином на стомаха
Въведение: В днешно време лапароскопските техники в стомашната хирургия набират все
повече популярност поради предимствата на мини инвазивната хирургия. Съществуват
множество проучвания сравняващи отворената и лапароскопската методика, които доказват
предимствата на лапароскопския подход по отношение на болничнен престой, кръвозагуба,

ранно възстановяване, по-добър козметичен ефект и др., докато при сравняване броя на
изолираните лимфни възли не се установява съществена разлика между отворения и
лапароскопския метод.
Цел: Да представим собствения опит и сравнение между лапароскопския и отворен подход
при лечението на премалигнени и малигнени заболявания на стомаха.
Материали и методи: Представяме 49 пациенти (26 лапароскопски и 23 отворени операции)
със средна възраст 63,4г, лекувани в ПККХ на ВМА за периода от 01.2019 до 04.2021. При
отворените случаи в 56,5 % е извършена тотална гастректомия, като в 43,5% тя е съчетана с
резекция и на други съседни органи поради локално авансиране на туморния процес. При
57,6%

от

лапароскопските

интервенции

е

извършена

интракорпорална анастомоза, а при останалите 42.4% -

тотална

гастректомия

с

субтотална лапароскопска

гастректомия, също с интракорпорално анастомозиране. При всички пациенти оперативната
интервенция включва щателна D2 лимфна дисекция. Трима от пациентите са оперирани
след неоадювантна химиотерапия, като при един от тях е извършена лапароскопска
интервенция.
Резултати: Средното оперативно време е 320 мин за лапароскопските операции и 215 мин
за отворените. Средният болничен престой е 10,4 дни след извършената интервенция при
лапароскопските операции. След отворена интервенция пациентите са изписани средно след
11,4 дни. Броят на изолираните лимфни възли при лапароскопските операции е 28,7, докато
при отворените той бива – 22,5. 30 дневен морталитет е наблюдаван при двама пациенти –
един след отворена и един след лапароскопска операция.
Заключение: Лапароскопското лечение при злокачествени новообразувания на стомаха е
свързано с по-малка оперативна травма и по-бързо възстановяване без наличие на
съществена разлика в онкологината издържаност на интервенцията.

1.5 ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER ПРИ
АХАЛАЗИЯ - ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ
А. Филипов, М.Табаков
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com
ВИДЕО
Ключови думи: Ахалазия, кардиомиотомия, хемифундопликация
Езофагеалната непроходимост представлява първично нарушение в мотилитета на
хранопровода определящо се от липсата на перисталтика и невъзможната релаксация на
долния езофагеален сфинктер след преглъщане.
Оплакванията включват дисфагия, регургитация, аспирация, парене зад гръдната
кост и болки в гръдния кош.
Ахалазията е хронично състояние без дефинитивно излекуване. Лечението цели
облекчаване на основните симптоми, подобряване на изпразването на хранопровода и по
този начин недопускане на развитието на мегаезофаг.
Към настоящият момент лапароскопската миотомия по Heller с частична
фундопликация се смята за най-добрата лечебна стратегия, а правилно и изпълнение е ключа
към успеха на процедурата.

1.6 СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ И МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКИТЕ
МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АХАЛАЗИЯ
Гърбев Г.1, Живков И.1, Цонев Н.2, Дамянов Д.1
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София ЕАД
Клиника по вътрешни болести, Отделение по гастроентерология, Втора МБАЛ – София
ЕАД

Въведение: Ахалазията е сравнително рядко заболяване, характеризиращо се с нарушена
моторика на хранопровода при неадекватна хранопроводна перисталтика и повишен тонус
с липсваща релаксация на гастроезофагеалната връзка. Етиологията на заболяването е
неизяснена, което превръща лечебни метоприятия за справяне с оплакванията в

симтоматични методи за лечение. Описаните в литературата и прилагани методи, могат да
се систематизират в няколко групи: консервативно (неоперативно) медикаментозно
лечение, ендоскопски методи (приложение на ботулинов анатоксин, ендоскопска балонна
дилатация) и оперативно лечение (лапроскопски и конвенционални оперативни техники). В
последните две десетилетия, лапароскопската миотомия с предна фундопликация се прие за
златен стандарт при лечението на ахалазия.
Цел: Определяне на степента на сложност при приложение на лапароскопски оперативен
метод за лечение на ахалазия и съпоставяне на резултатите от приложение на ендоскопски
и лапароскопски методи.
Материал и метод: За последните три години в „Клиника по ендоскопска и обща хирургия“
на Университетска Първа МБАЛ – София ЕАД са хоспитализирани и диагностицирани с
различна степен на клинична изява 38 пациенти с ахалазия (25 жени и 13 мъже). При 8 от
пациентите (всички мъже) се установява клинично изявяваща се, частично компенсирана
ахалазия (II степен), появила се в рамките на две години след преживяна кардиохирургична
интервенция с торакотомия. При 12 пациенти е провеждано консервативно
(медикаментозно) лечение, поради изразен коморбидитет, висок периоперативен риск и/или
несъгласие на болния с предложен инвазивен (ендоскопски или оперативен) метод. При 13
пациенти е прилаган ендоскопски метод на лечение (ендоскопска балонна дилатация). При
пациентите от тази група се наблюдава пълно отзвучаване на симптоматиката за период от
6 месеца и частичен до пълен симптоматичен рецидив на оплакванията за период до 15
месеца след приложение на метода. При 13 пациенти като метод за лечение е прилаган като
първи избор оперативен метод (лапароскопска миотомия с предна фундопликация по Дор)
и при 3 пациенти, лапароскопската оперативна тактика е била прилагана като втора линия
след рецидив и/или неуспех на ендоскопската методика. Всачки 15 пациента от групата с
приложено лапароскопско оперативно лечение се проследяват и към момента. Установява
се средна продължителност на оперативната интервенция 137 минути със значително по
дълго оперативно време при пациентите, при които оператвният метод е прилаган като
втори инвазивен избор. При групата пациенти, при които за извършване на миотомията е
използван ултразвуков скалпел се установява интраоперативна кръвозагуба средно с 100 мл
по-малко. Технически по лесна и с по-кратко оперативно време е интервенцията при
пациенти, при които предоперативно и/или интраоперативно е диагностицирано наличие на
разширен хиатален отвор с формирана хиатална херния. Не е регистриран случай на
преиоперативна смъртност. При всички пациенти, при които е приложено лапароскопско
оперативно лечение не се установява клиничен и/или рентгенологичен рецидив до този
момент.
Заключение: Лапароскопските методи за лечение на ахалазия са сигурен метод с
приемливо оперативно време, ниска оперативна кръвозагуба и добри клинични
следоперативни резултати. Прилаганите като средство на първо избор ендоскопски методи,
дават добри краткосрочни резултати при по-нисък перипроцедурен и анестезиологичен
риск, но при налагащо се последващо оперативно лечение, повишават степента на
техническа сложност.

2. РАК НА СТОМАХА

2.1 ROBOTIC GASTROOESOPHAGEAL SURGERY. REVIEW OF THE
LITERATURE AND PRESENTATION OF TECHNIQUE
H. Konstantinidis

2.2 ЛАПАРОСКОПСКИ/ТОРАКОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ
КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА
Маринов В, Минчев Ц, Ангелов А, Кътев Н.Н, Бизьоков С, Драганов К, Каменова Б.
Направление Миниинвазивна и Лапароскопска Хирургия, Клиника по Чернодробно-Жлъчна,
Панкреатична и Обща Хирургия, Клиника по Гръдна Хирургия. Аджибадем Сити Клиник
УМБАЛ “Токуда” Болница София ЕАД

Ключови думи: езофагеален рак, лапароскопска, торакоскопска.
Адрес: София, Бул. “Н. Вапцаров” 51Б. Ет 4. Клиника по Чернодробно-жлъчна,
панкреатична и обща хирургия. Доц. д-р Веселин Маринов д.м.
Мейл: doc.vesselinmarinov@gmail.com

Въведение. Кардио-езофагеалният карцином е осмо по честота онкологично заболяване в
световен мащаб и шеста свързана причина за смърт. По данни на СЗО, приблизително 80%
от всички случаи се регистрират в развитите страни. Забелязва се тенденция за превалиране
на аденокарцинома пред плоскоклетъчния рак, който се среща при около 30% от случаите.
В много центрове миниинвазивният подход е основен в хирургичното лечение на това тежко
заболяване. Основните подходи са трансхиатален, трансторакален и комбиниран.
Комбинираният подход – лапаро-торакоскопски, обединяващ експертизата на специалисти
по коремна и гръдна хирургия е асоцииран с добри периоперативни и дългосрочни
онкологични резултати.
Цел. Да се анализират периоперативните резултати в група от 20 болни с кардиоезофагеален рак оперирани с конвенционална лапароскопия/торакоскопия от
интердисциплинарен екип на специалисти по гръдна и коремна хирургия и комбиниран
трансабдоминален/трансторакален достъп.
Материал и метод. За периода Ноември 2016 – Март 2020 в нашата болница са оперирани
20 пациенти с конвенционална лапароскопия/торакоскопия. При всички е предпочетен
комбиниран трансабдоминален/трансторакален достъп. Основните хирургични техники са
с интраторакално или цервикално анастомозиране на остатъка на хранопровода с формиран

графт от голямата стомашна кривина. Използвани са методи за анализ на периоперативните
резултати.
Резултати. За посочения период са оперирани 20 пациенти, от които 14 мъже и 6 жени.
Локализацията на онкологичния процес е с ангажиране на кардио-езофагеалната връзка при
13 болни (65%) и 7 (35%) в други части на хранопровода. Плоскоклетъчен рак е отчетен при
само 5 (25%) пациенти. Извършени са 11 Ivor-Lewis гастро-езофагеални резекции с
интраторакално гастро-езофагеално анастомозиране. При 7 болни е проведена субтотална
езофагектомия Mc Keown с цервикална езофаго-гастроанастомоза. В групата, следствие на
усложнения са починали 2 пациенти (10%). Регистрирани са 4 частични инсуфициенции на
анастомозата(20%), третирани със сутура, ендоклипсиране и дренаж. При 2 пациенти се е
наложило извършване на шийна езофагостома и гастростомия. Общо, периоперативни
усложнения са регистрирани при 6 болни (30%).
Обсъждане. Карциномът на хранопровода и гастро-езофагеалната връзка е тежко
заболяване и единствено радикалната хирургия дава надежда за добра преживяемост.
Минимално инвазивният подход е асоцииран с по-добри периоперативни резултати по
отношение болничния престой, морбидитет и морталитет. В някои съвременни публикации
се отчита сигнификантно по-голяма дългосрочна преживяемост при минимално
инвазивните резекции. Следоперативният мониторинг и ранната детекция на
постоперативни усложнения може да подобри значително периоперативните резултати и
преживяемост.
Заключение. Интердисциплинарният екип на специалисти с опит в лапароскопската и
торакоскопска хирургия, опитни ендоскописти, многопрофилна болница с голям обем на
дейност и техническа обезпеченост са условия, необходими за добрите периоперативни и
дългосрочни резултати при пациенти с карцином на хранопровода и гастро-езофагеалната
връзка.

2.3 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РОБОТИЗИРАНА И ЛАПАРОСКОПСКА
ГАСТРЕКТОМИЯ:ПЪРВОНАЧАЛНИ ОСЕМ СЛУЧАЯ
Г. Костов, Р. Димов
Катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Медицински универстет –
Пловдив; Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“
Въведение:Роботизираната хирургия е създадена с цел да задоволи нуждите на
хирургичните специалности от усъвършенстване на оперативните методи с помоща на
развитието на технологиите и да преодолеe в известна степен недостатъците или по-точно
ограниченията на лапароскопската хирургия. Рядко в световен мащаб се дискутира ролята
на роботизираната хирургия при осъществяването на онкологични стомашни резекции.
Цел:Това проучване има за цел да сравни по няколко показателя роботизирания и
лапароскопския подход при осъществяването на гастректомия и D2 лимфна дискеция за
лечението на стомашния карцином.

Методи: Осем пациенти с рак на стомаха, претърпели роботизирана
гастректомия(DaVinchi) от март 2021 г. до юни 2021 г., са сравнени с последните осем
пациенти, подложени на лапароскопска гастректомия и D2 дисекция от един и същи
хирургичен екип. Всички оперирани включени в проучването са с тотална гастректомия и
D2 лимфна дисекция с конструиране на езофаго-йеюно анастомозата с циркулярен
ушивател тип Орвил на повдигната омега бримка и сутурирана на два етажа Браунова
анастомоза интракорпорална в роботизираната и екстракорпорална в лапароскопски
асистираната група.
Резултати: Общото оперативно време при роботизираните операции бе средно 270
мин.(210-320мин.), като конзолното 190(160-240мин.) Продължителността на
интервенцииите при лапароскопски асистираните ни гастректомии е 195мин. (161-285мин.).
Броят на отстранените лимфни възли е съответно 35.3 +/- 10.5 в първата и 31.5 +/- 17.1 във
втората група. Болничният престой съответно 5.7 и 7.7 дни. Следоперативни усложнения се
наблюдаваха при един пациент в роботизираната и един в лапароскопски асистираната
група, като и в двата случая се касаеше за частична инсуфициенция на анастомозата
третирана с консервативни средства в роботизираната и посредством налагане на
ендоскопски клипси при лапароскопската.
Заключение: В контекста на изнесените резултати би могло да се предположи, че опитните
лапароскопски хирурзи могат извършват прецизни роботизирани операции и в частност
гастректомии и свързаните с тях лимфни дисекции благодарение на мининвазивните си
умения дори в първоначалните си случаи. С кумулирането на данни се установява, че
роботизираната хирургия използвана при злокачествените новообразувания на стомаха е
безопасна и с идентични онкологични резултати с лапароскопсата, и конвенционалната,
като притежава и редица предимства пред тях. Едни от често коментираните й недостатъци
са продължителността на оперативните намеси и тяхната себестойност.

2.4 РОБОТ-АСИСТИРАНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ И ГАСТРОПЛАСТИКА
В СЛУЧАИ НА РАК НА ХРАНОПРОВОДА И ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ВЪЗКА
Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; Е. Манолов
Гръдна Хирургия, Аджибадем Сити Клиник , Токуда Болница
Въведение:
Представяме нашия скромен опит с робот-асистирана езофагектомия и гастропластика в
случаи на рак на хранопровода и гастро-езофагеалната възка.
Пациенти и методи:
Проведено е кохортно проучване на първите 18 пациенти, претърпели минимално инвазивна
езофагектомия за рак на хранопровода от септември 2019 г. до май 2021 г. Коремната и
гръдната част на операциите са извършени изцяло роботизирано. Правени са анастомози

интраторакално и шийно с ръчен шев и с линеарни ушиатели. Оценени са характеристиките
на пациента и тумора, хирургичната техника, краткосрочните резултати (заболеваемост и
смъртност) и онкологичните резултати (радикалност и брой отстранени възли).
Резултати:
Осемнадесет болни , на средна възраст 58 години (32–74), бяха лекувани чрез роботизирана
лапароскопия и торакоскопия (8 McKeown и 10 Ivor-Lewis). Трима пациента са получили
предоперативна лъетерапия. Нямаше конверсия в отворена хирургия. Времето на конзолата
беше средно 200 минути (180–240). Загубата на кръв е 170 ml (40–255). Двама пациенти са
имали голямо усложнение (Dindo-Clavien степен II или по-висока). Няма случай на
респираторно усложнение или парализа на рекурентен нерв. При двама пациенти сме имали
интраторакална фистула и един с некроза на стомашната тръба. Средната продължителност
на болничния престой е 11 дни. (7-15). Всички резекции бяха R0, а броя на отстранените
лимфни възли беше 13 (4–18). Преживели до момента са 17 пациенти.
Заключение:
Нашите резултати показват, че минимално инвазивната езофагектомия с помощта на
роботизирана торакоскопия е безопасна и постига онкологични стандарти.

ROBOT-ASSISTED ESOPHAGECTOMY AND GASTROPLASTY IN
CASES OF CANCER OF THE ESOPHAGUS AND CARDIA
Ts. Minchev; A. Angelov; S. Bizyokov; E. Manolov
Thoracic surgery department; Acibadem City Clinic, Tokuda Hospital Sofia

Introduction:
We present our modest experience with robot-assisted esophagectomy and gastroplasty in cases of
esophageal and cardia cancer.
Patients and methods:
Observational cohort study of the first 18 patients who underwent minimally invasive
esophagectomy for esophageal cancer from September 2019 to may 2021. Abdominal and thoracic
operations are performed entirely robotically. Intrathoracic and cervical anastomoses were made
with hand suture and linear suture devices. Patient and tumour characteristics, surgical technique,
short-term outcomes (morbidity and mortality) and oncological results (radicality and number of
removed nodes) were evaluated.
Results:
Eighteen patients, with a mean age of 58 years (32–74), were treated by a totally minimally invasive
esophagectomy: robotic laparoscopy and thoracoscopy (8 McKeown and 10 Ivor-Lewis). Three
patients received preoperative radiotherapy. There were no conversions to open surgery. Console
time was 200min (180–240). Blood loss was 170ml (40–255). Two patients had a major

complication (Dindo-Clavien grade II or higher). There was no case of respiratory complication or
recurrent laryngeal nerve palsy. Two patients had intrathoracic fistula, and one gastric tube
necrosis. The median hospital stay was 11 days (7-15). All the resections were R0 and the median
of removed lymph nodes was 13 (4–18).
Conclusions:
Our results suggest that minimally invasive esophagectomy with robot-assisted thoracoscopy is
safe and achieves oncological standards.

2.5 ГАСТРЕКТОМИЯ И СТОМАШНА РЕЗЕКЦИЯ В УСЛОВИЯ НА
СПЕШНОСТ
Митев Д, Гогов Д, Димова Р, Иванов И, Ламбовски Д, Иванов С, Василевски И
Клиника по Хирургия, УМБАЛСМ „Пирогов“, София, България

Стомашната резекция и гастректомията в условия на спешност са свързани с множество
усложнения и висока смъртност. Целта на това проучване е да се представят клиничните
резултати в Клиниката по Хирургия на УМБАЛСМ Н.И. Пирогов за период от 2017 до
2019г., както и да се определят рисковите фактори за периоперативните усложнения.
Методи: Ретроспективен анализ на всички пациенти, независимо от етиологията на
заболяванията, с извършена гастректомия или стомашна резекция в условия на спешност за
посочения период. Всички усложнения са стадирани по Clavien et al.
Резултати: Общо 70 пациента изпълняват критериите за включване в анализа, със средна
възраст 67.7 години (от 49 до 88 г.) Индикациите за оперативна намеса включват кървене,
перитонит и дистална стомашна обструкция, съответно при 36 (51,5%), 20 (28,5%) и 14
(20%) пациента. Частична, субтотална и тотална гастректомия се извърши в съответно 39
(55,7%), 13 (18,5%) и 18 (25,7%) от случайте. В 33 (47%) случая се установява злокачествено
заболяване. Периоперативната смъртност е 40% (28 пациента със средна възраст 70 години)
като 25% от тях са били в състояние на декомпресиран шок предоперативно. Смъртността
при Roux-en-Y резекция е 36,8% (14 от 38 пациента), а при BII резекция с ентеро-ентеро
анастомоза по Braun e 43,7% (14 от 32 пациента) При 22 се наблюдаваха усложнения,
удължаващи престоя, вкл. такива свързани с продължителна ИБВ и интензивна терапия като
хидроторакс, пневмоторакс и трахеоезофагеална фистула. Общо 15 реоперации в ранния
постоперативен период се извършиха при 9 пациента - при двама от тях поради
инсуфициенция на гастро-ентеро анастомоза, при двама поради инсуфициенция на
дуоденалния чукан и при 5 поради усложнения на оперативната рана. Като лош предиктивен
белег за периоперативните усложнения се установиха ASA score ≥3, пациенти с перитонит
и продължителна ИБВ. Етиологията, възрастта, пола и обема на оперативна интервенция не
водят до статистически значими различия за изхода на заболяването. Декомпресирания
хеморагичен шок, инсуфициенция на анастомоза или дуоденален чукан се установиха като
предиктивен показател за смъртност.

Заключение: Стомашна резекция и гастректомия са свързани с висок риск от
периоперативни усложнения, особено при пациенти с ASA score ≥3 и перитонит. Видът
оперативна интервенция не води до статистически значими различия за изхода на
заболяването. Пациенти с инсуфициенция на дуоденалния чукан, гастро-ентеро анастомоза
и такива на продължителна ИБВ са с най-висока смъртност.
Ключови думи: гастректомия, перитонит, хематемеза, мелена, стомашен карцином,
пептична язва

TOTAL AND PARTIAL GASTRECTOMY IN EMERGENCY CASES
Mitev D, Gogov D, Dimova R, Ivanov I, Lambovski D, Ivanov S, Vasilevski I
Surgical Department, Pirogov University Hospital, Sofia Bulgaria
Abstract
Total and partial gastrectomy in emergency settings are associated with high morbidity and
mortality rates. The aim of this study is to present the clinical results of the surgical department of
Pirogov University Hospital for the time range of two years between 2017 and 2019, also to
establish a risk factors pattern for preoperative complications.
Methods: A retrospective analysis of all cases of patients with emergency gastrectomies,
regardless the etiology was performed for the time period. All complications were staged according
to Clavien et al.
Results: 70 patients were included in the study with average age of 67.7 years (range 40 to 88).
Indications for operative treatment were bleeding, peritonitis and gastric outlet obstruction in 36
(51,5 %), 20 (28,5%) и 14 (20%) cases. Partial, subtotal and total gastrectomies were done in 39
(55,7%), 13 (18,5%) и 18 (25,7%) cases. Malignancy was the etiology in 33 (47%) patients. The
early postoperative mortality was 40% (28 patients with median age of 70) and 25% of them
presented at the ER in an advanced shock. Mortality rates of Roux-en-Y and other B2 resections
were with no significant differences. In 22 cases there were complications prolonging the hospital
stay, including complications in relation to prolonged mechanical ventilation and intensive therapy,
such as pleural effusions, pneumothorax and tracheoesophageal fistula. 15 early reoperations were
performed in 9 patients – two for anastomotic insufficiency, two for insufficiency of the duodenal
stump and 5 for wound complications. As negative prognostic sign were in indentified: ASA score
≥3, perforations and prolonged mechanical ventilation. Etiology, age, sex and type of operation are
not associated with significant differences for the outcome. Advanced hemorrhagic shock,
insufficiency of the duodenal stump or an anastomosis are factors for high mortality rate.
Conclusion: Emergency gastrectomy is a high risk procedure, especially for patients with ASA
score ≥3 and perforations. Reconstruction technique is irrelevant for the outcome. Patients with
insufficiency of the duodenal stump or an anastomosis and those with prolonged mechanical
ventilation are with highest mortality rates.
Key words: gastrectomy, peritonitis, haematemesis, melaena, stomach cancer, peptic ulcer disease

2.6 АДАПТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ERAS- ПРОТOКОЛ ЗА

БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД РАДИКАЛНА
СТОМАШНА ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
П. Иванов, Ц. Пайчева, Д. Пенчев, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Кьосев, М. Лазаров, В.
Мутафчийски*
*ВМА-София, Клиника по Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология
E-mail: dr.ts.paycheva@gmail.com, тел. 0895783604
Ключови думи: ERAS, gastric cancer
Въведение: Препоръките за бързо възстановяване, след елективна стомашна хирургия са
публикувани през 2014г в British Journal of Surgery, чийто цели са: създаване
периоперативен модел на поведение, подобряване на реконвалесцентния период на
пациентите, намаляване на усложненията и болничния престой, респективно болничните
разходи след хирургия с голям обем и сложност.
Цел: Целта на проучването е да се изготви оценка на адаптацията на ERAS-протокола към
клиничната практика на локално ниво и да се осъществи анализ на следоперативните
усложнения и честотата на ре-хоспитализациите, при пациенти подложени на радикална
стомашна хирургия.
Материали и методи: Разгледаха се ретроспективно 31 пациенти, подложени на елективна
субтотална или тотална гастректомия, в клиника по ендоскопска хирургия на ВМА-София,
за периода 2018-2021г., отговарящи на критериите за включване в анализа. Като критерии
за включване в проучването бяха определени: елективна стомашна хирургия на
хистологично доказана неоплазма. От проучването бяха изключени случаите с
постоперативни усложнения степен по Clavien - Dindo над IIIB, палиативните и
нерадикални оперативни интервенции. Разгледаха се последователно всички точки от ERAS
– консенсуса и се направи анализ на приложението им в клиничната практика, като за тези
цели се използва статистически пакет на IBM SPSS v19.
Резултати: Средната възраст на пациентите в проучването е 68 години. От тях 19 са мъже
и 12 жени. Средния болничен престой е 10.8 дни. От 31 радикални стомашни резекции 25
% са в обем на субтотална гастректомия и 75% тотална гастректомия. От общия брой
оперативни интервенции, 13 са извършени чрез отворен метод и 18 чрез минимално
инвазивен. Въз основа на ERAS протокола и ретроспективния анализ на пациентите, бяха
открити отклонения от протокола по отношение на 6 компонента. При три от тях се
наблюдава частична адаптация на протокола. Следоперативни усложнения възникнаха при
двама пациенти, а при един се наложи рехоспитализация.

Обсъждане: В световната литература възникват дебати във връзка с приложенито на
протоколите за бързо въстановяване и възможностите за тяхната адаптация, свързани с
безопасността на пациентите и рисковете от увеличена честота на рехоспитализации и
забавено лечение на отложено възникналите ранни следоперативни усложнения. В
текущото проучване не се наблюдава значима разлика с резултатите в световен мащаб, по
отношение на честотата на следоперативните усложнения и броя на рехоспитализации.
Заключение:
Приложението на ERAS протокола при стомашна хирургия има
препоръчителен характер и съответства в различна степен, в зависимост от локалните
практики на съответното лечебно заведение. Тоталната адаптацията и приложението на
протоколите за периоперативно поведение, при пациенти подлежащи на радикална
онкологична стомашна хирургия, в национален план срещат също така затруднения от
организационен и административен характер.

ADAPTATION OF ERAS-PROTOCOL FOR ENHANCED RECOVERY
AFTER ONCOLOGIC GASTRIC SURGERY
P. Ivanov, Ts. Paycheva, D. Penchev, G. Kotashev, G. Popivanov, V. Kyosev, M. Lazarov, V.
Mutafchiiski*
*Military Medical Academy- Sofia, Department of Endoscopic, Endocrine Surgery and
Coloproctology

Key words: ERAS, gastric surgery
Background: Recommendations for enhanced recovery, following gastric surgery, were first
published by British Journal of Surgery in 2014, and their aims were: to create preoperative
management model, to enhance recovery period, to reduce complications and hospital stay,
respectively to lower treatment cost for big surgeries.
Aims: To evaluate ERAS- protocol implementation in clinical practice, complications and rehospitalizations rates in single surgical center following radical gastric surgery.
Materials and methods: In this retrospective research were enrolled 31 patients, who underwent
elective subtotal or total gastrectomy in the Department of Endoscopic, Endocrine Surgery and
Coloproctology of Military Medical Academy- Sofia, for the period 2018-2021. Inclusion criteria
were elective gastric surgery and positive histology for gastric neoplasms. Excluded from the study
were cases with Clavien – Dindo score above IIIB, palliative and non-radical surgical interventions.
ERAS- recommendations were reviewed point-by point and analysis of their clinical adaptation
was performed by statistical package IBM SPSS v19.

Results: Patients mean age was 65 years- 19 women and 12 men. Mean hospital stay was 10.8
days. Out of 31 radical gastric resections, 25% were subtotal and 75% were total gastrectomy. Of
all gastric resections 13 were with open and 18 were with minimally invasive approach. In
conclusion we found deviation from the recommendations in 6 components of the ERAS-protocol.
For 3 of them partial adaptation was observed. Two patients had postoperative complications, and
for 1 was required re-hospitalization.
Discussion: Application of ERAS-protocols cause debates worldwide, in terms of adaptation and
patient safety, because there are risks of re-hospitalization due to late post-operative complications,
as well as their delayed management. In this research we didn’t find significant difference in
complications and re-hospitalization rates, compared to other scientific reports.
Conclusions: Implementation of ERAS- protocol in gastric surgery is recommendatory, and its
adaptation, vary according to local clinical practice in different hospitals. Complete adaptation and
application of fast-track recovery protocol for radical oncologic gastric surgery, encounters
different problems- many of them administrative and organizational.

2.7 ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА
СТОМАХА ПО ПОВОД КАРЦИНОМ НА СТОМАХА – НАШИЯТ
ОПИТ
Живков И., Гърбев Г., Дамянов Д.
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Унивеситетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД – София

Въведение: Макар и намаляваща, заболеваемостта от стомашен карцином все още
поставя това малигнено заболяване на едно от челните места сред причините за
инвалидизация и преждевременна смърт, както в страните от западна Европа, така и в
балканските държави. Приложението на медикаменти за намаляване на стомашния ацидитет
и активните програми за ранна диагностика на заболяванията на стомаха, намалиха
значително честотата на случаите с тази диагноза, но в световен мащаб, все още стомашният
карцином е петото по честота и третото по леталитет неопластично заболяване. Високите
статичтически показатели и технологичният напредък на лапароскопските
инструментариум и техника, неминуемо доведоха до активно приложение на
лапароскопската стомашна резекция като метод на избор при лечението на това
злокачесвено заболяване.
Цел: Да се представи обзор на литературата и собствен начален опит при
приложението на лапарскопска резекция с лимна дисекция при карцином на стомаха.
Материал и методи: Представен е обзор на медицинската литература и собствен
клиничен материал.
Още от въвеждането на лапарскопията като диагностичен метод и с приложението на
лапароскопските оперативни техники за лечение на различни заболявания, хирургията

върви с активни стъпки към разширяването на показанията за приложение и въвеждането
на миниинвазивни методи за лечение на онкологичните заболявания. В страни като Япония
и Южна Корея, където от една страна карциномът на стомаха се изявява с най-висока
честота, а от друга – лапароскопските оперативни техники навлизат с много бързи темпове,
още от началото на 21-век, активно се прилагат лапароскопските методи при стомашен
карцином, което на свой ред доведе до стандартизиране на подхода и създаване на системи
за адекватна лимфна дисекция при съхраняване на онкологичните обеми на инревенцията.
Всичко това постепенно, отреди едно стабилно място на лапарскопската лимфна дисекция
при стомашна резекция по повод карцином сред арсенала и методите на избор при лечението
на пациенти с тази патология, но даде и доста материал и поводи за дискусии и спорове сред
хирурзите по целия свят.
Погледната през призмата на българското здравеопазване и възможности е съвсем
логично методът, все още да се прилага спорадично с доста резерви, но от друга страна даде
възможност на много хирургични екипи. За почти двугодишен период в „Клиника по
ендскопска и обща хирургия“ на Университетска първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД
– София, бяха извършени три субтотални лапароскопски гастректомии с активна
лапароскопска лимфна дисекция. И тримата пациенти са над 70 годишна възраст. При
всички пациенти със стомашен карцином бе провеждана инициален КАТ на коремни органи
с приложение на интравенозна контрастна материя. Резултатите от проведените образни
диагностични методи бяха анализирани и като показани за лапарскопско лечение бяха
подбирани само пациенти с Т2 стомашен карцином. Като граничен критерий за подбор на
бе прилагано верифицирането на лимфни метастази до N1. За изключващ критерий бе
прието наличието на далечни метастази и в тези случаи като метод на лечение бе избиран
конвенционалният оперативен подход с възможност за отстраняване на метастатични лезии
от черен дроб. При анализ на резултатите се установи – средно оперативно време 402 минути
със значителна тенденция за скъсяване на времето на оперативната интервенция. Средната
оперативна кръгозагуба е 120 мл. Средният брой на отстранените лимфни възли, изпратени
за хистологично изследване е 34. Патологоаантомичното изследване верифицира при двама
от пациентите TNM стадий II и при един от пациентите TNM стадий IIIA. Към момента
всички пациенти се проследяват и не е установен рецидив на онкологичното заболяване на
фона на провеждаща се химитерапия.
Заключение: Макар технически трудна и времеемка, лапароскопската резекция с
лимфна дисекция при пациенти с малигнени образувания на стомаха се представя като
сигурен и адекватен метод, както по отношение на онкологичната издържаност на
операцията, така и по отношение на интраоперативните рискове и възможните усложнения.
Натрупването на опит би разширило показанията за приложение и повишило четотата на
приложение.

2.8 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ НАПРЕДНАЛ СТОМАШЕН
КАРЦИНОМ В КОМБИНАЦИЯ С АЕРОЗОЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ
ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (PIPAC) ИЛИ ХИПЕРТЕРМИЧНА
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИО ТЕРАПИЯ (HIPEC) ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ПЕРИТОНЕАЛНА КАРЦИНОМАТОЗА
Белев Н.1,2, Пенков Р. 1 , Ковачев Н.1 , Кръстев П.1 , Попов Щ.1 , Атанасов Б.1,3,
Джурков В.1,2 , Динова А.1, Тодоров Т.1
Хирургично отделение, УМБАЛ-„Еврохоспитал“ Пловдив1
Медицински Университет Пловдив, Медицински симулационен и тренировъчен център.2
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, МУПловдив3

Въведение: Лапароскопската гастректомия показва значително по-добри следоперативни
резултати в сравнение с отворената хирургия,като същевременно не се различава в
онкологичната си издържаност.Перитонеална карциноматоза при стомашните карциноми се
наблюдава при 40-50 % от пациентите.Интраперитонеалната аерозолна химиотерапия под
налягане (PIPAC) се оповавана на разбиването на химиотерапевтичните агенти на частици,
с размер 10-15 микрона, и създава концентрация равна на 10% от системната доза ,при
налягане от 15mmHg за 30 мин. Преванцията и лечението на перитонеалната карциноматоза
е основната индикация за PIPAC,като процедурата има обещаващи резултати.
Цел: Нашата цел е да установим ефективноста от комбинираната радикална лапароскопска
стомашна хирургия в комбинация с PIPAC, при напредналите карциноми на стомаха, за
превенция
и
лечение
на
перитонеалната
карциноматоза.
Материали и Методи: Пациенти с напраднали , но резектабилни стомашни карциноми с
висок риск от перитонеална карциноматоза са кандидатите в това проучване. Сравнихме две
основни групи. При 12 пациенти бе извършена лапароскопска гастерктомия (7 с тотална и 5
със субтотална) в комбинация с Д2 лимфна дисекция, като след завършване на
реконстурктивната част от операцията, бе извършен PIPAC за 30мин.Тази процедура се
повтаряше през 30 дни-общо 3 пъти. Анализирахме и ретроспективно втора група състояща
се от 14 пациенти с лапароскопски гастректомии без прилагане на PIPAC при (слабо
диференцирани и дифузни карциноми) за период от 1 година, като при тях активно търсихме
перитонеална
карциноматоза.
Резултати: Наблюдавахме две постоперативни усложнения (16.6%) в групата с
лапароскопска гастректомия в комбинация с PIPAC, изразяващи се в (вътрешна панкреасна
фистула,
инсуфициенция
на
езофаго-йеюно
анастомозата).
Установихме 3 усложненията(21,4%) при ретроспективната група, включващи(вътрешна
панкреасна фистула, инсуфициенция от дуоденален чукан и инсуфициенция на езофагойеюноанастомозата). При 8 от пациентите (57%) от ретроспективната група се наблюдава
появата на перитонеална карциноматоза в рамките на първата година. При трима от групата

с приложена PIPAC процедура, беше отчетена липса на перитонеална карциноматоза към
края
на
първата
година.
Останалите
остава
да
бъдат
изследвани.
Заключение: PIPAC има по-добри фармакологични способности спрямо HIPEC и системна
химиотерапия за лечение на перитонеална карциноматоза, като In Vitro проучванията при
животни и клиничните данни подкрепят това твърдение. Необходими са рандомизирани
контролирани проучвания за пълно и точно валидиране на този метод.

LAPAROSCOPIC SURGERY IN ADVANCED GASTRIC CANCER
COMBINED WITH HIGH PRESSURE AEROSOL CHEMOTHERAPY OR
HIPEC FOR THE TREATMENT OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS
Belev N.1,2, Pencov R1., Kovachev N.1, Krastev P.1, Popow Sht.1, Atanasov B.1,3, Djurkov
V.1,2, Dinova A.1, Todorov T1.
UMHAT-Eurohospital Plovdiv1
Medical University-Plovdiv, Medical Simulation Training Center2
Department of Propaedeutics of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Medical University
Plovdiv3

introduction. Laparoscopic gastrectomy show better postoperative results in comparison to open
surgery while having the same post surgical oncologic results. Peritoneal spread in gastric cancer
is generally observed in 40 to 50% of the patients. Pressurized intraperitoneal aeorosol
chemotherapy (PIPAC) is based on breaking up chemotherapy agents into particles of 10-15
microns and delivering them in a concentration of 10% of the systemic dose under pressure of
15mmHg for 30 minutes. Prevention and therapy of PC is the main indication for PIPAC which
have promising initial reults.
Aim. Our aim is to established the effectiveness of combined radical laparoscopic gastric surgery
with PIPAC in advanced gastric cancer for the prevention and treatment of PC.
Material and methods. Patients with resectable advanced gastric cancer with high risk of PC are
candidates for this study. In prospective 12 patients had laparoscopic gastrectomy (7 total and 5
subtotal) with D2 lymph node dissection . After finishing the reconstructive stage we applied
PIPAC for 30 minutes. This procedure was repeated after 30 days for a total of 3 times. We
analyzed retrospectively 14 laparoscopic gastrectomies for a past period of 1 year (poorly
differentiated, diffuse type) actively searching for PC.
Results. Two postoperative complications (16.6%) were established in the laparoscopic surgery
group with PIPAC (internal pancreatic fistula, oesophago-jejuno anastomotic leak) and 3
complications (21,4%) in the retrospective group (internal pancreatic fistula, duodenal stump leak,
oesophago-jejuno anastomotic leak, all Clavien-Dindo-II). In 8(57%) of the retrospective patients
PC, was established at the end of the first year after surgery. Three of the patients in the aerosol

group have reached the end of the first year with no data supporting PC, the others remain to be
analyzed.
Conclusion. PIPAC has better pharmacological capabilities compared to HIPEC and systemic
chemotherapy for the treatment of PC as in vitro and animal studies and clinical data support this
statement. RCT are needed for complete and exact validation of this method.

3. ХИРУРГИЯ НА ПАНКРЕАСА
3.1 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИЯ НЕКРОТИЧЕН
ПАНКРЕАТИТ
Н. Владов 1, Цв. Тричков 1, В. Михайлов 1, М. Якова 1, Р. Костадинов 1, В. Иванов 1, В.
Сираков 1, А. Хъртова 2, Е. Груда 2, Е. Одисеева2 , А. Кацаров 3, И. Попадийн 3, К.
Кацаров 3
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия
3. Клиника по Гастроентерология и Хепатология, Военномедицинска Академия
Ключови думи: остър панкреатит, остър некротичен панкреатит, хирургично лечение.

Въведение: Острият панкреатит протича в две основни фази: ранна инфламаторна, с
белезите на системен възпалителен отговор и късна, характеризираща се с проявата на
локални усложнения. Между 20 и 40% от заболелите развиват т.нар. “walled off” некрози
различаващи се от псевдокистите по типичния скенеграфски образ, като при около 4% от
тях се прибягва до отворена или лапароскопска некректомия. Абсолютно показание за
операция остава вторичното инфектиране на панкреатичните некрози, потвърдено чрез
микробиологично изследване или обсервирано по индиректни белези (фебрилитети >
38.5°C; органна дисфункция; хемодинамична, дихателна или ренална поддръжка; висока
левкоцитоза; високи стойности на C-реактивния протеин; позитивна хемокултура). Найчестите етиологични фактори остават алкохола и жлъчно-каменната болест. Прогнозата при
пациентите с остър некротичен панкреатит зависи главно от два фактора – персистирането
на органната недостатъчност и вторичното инфектиране на некрозите.
Цел: Да представи показанията и резултатите на хирургичния подход при лечението на
острите некротични панкреатити.
Материали и Методи: В доклада са включени пациентите диагностицирани с остър

панкреатит, които са преминали през клиниката за периода от юли 2004 до юни 2021 година.
Изключващ критерий са усложненията след ЕРХПГ и малигнената патология.
Резултати: За 17-годишен период през клиниката са преминали 310 случая на остър
панкреатит. От тях до некротична трансформация с последваща некректомия на панкреаса
са достигнали 100 пациента (32.3%) при периоперативната смъртност от 22% (n=22).
Преобладава мъжкият пол (n=74, 74%) спрямо женския (n=26, 26%). Главни етиологични
фактори остават алкохола (53%) и жлъчно-каменната болест (46%). Водещият симптом е
силната болка (97%), последван от повръщането (58%), високите фебрилитети (55%) и
астено-адинамията (30%). Като основно усложнение при оперираните болни се явява
панкреатичната фистула (37%). Средното пролежаване при некректомираните пациенти е
32 дни (интервал 6-91), а средният постоперативен престой – 28 дни (интервал 6-83).
Обсъждане: Тежките случаи на остър некротичен панкреатит са предизвикателство за всеки
един хирургичен екип като поставят на изпитание неговия опит и технически умения. Не се
налага оперативен подход в ранната фаза на заболяването при стабилни пациенти. До
хирургична интервенция се прибягва единствено при данни за инфектиране на
панкреатичните некрози и при персистиране на мултиорганна дисфункция. За лечението на
тежките случаи е есенциално, то да бъде извършвано във високо-специализирани центрове
от мултидисциплинарен екип, като по този начин значително се подобряват
постоперативните резултати.
Заключение: Лечението на комплицирания некротичен панкреатит остава все още голямо
предизвикателство за всеки един хирургичен екип. Важна промяна в стратегията през
годините е преминаването от инициално хирургично лечение към максимално изчаквателно
поведение и прибягване към оперативна намеса единствено при инфектиране на
панкреатичните некрози или персистираща мултиорганна недостатъчност.

SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE NECROTIZING
PANCREATITIS
N. Vladov 1, Ts. Trichkov 1, V. Mihaylov 1, M. Yakova 1, R. Kostadinov 1, V. Ivanov 1, V.
Sirakov 1, A. Hartova 2, E. Gruda 2, E. Odiseeva 2, A. Katsarov 3, I. Popadiyn 3, K. Katsarov 3.
1. Department of Hepato-Pancreato-Biliary and Transplant Surgery – Military Medical
Academy, Sofia
2. Department of Anesthesiology and Intensive Care – Military Medical Academy, Sofia
3. Department of Gastroenterology and Hepatology – Military Medical Academy, Sofia

Key words: acute pancreatitis, acute necrotizing pancreatitis, surgical management.
Introduction: Acute pancreatitis occurs in two main phases: early, with signs of systemic
inflammatory response and late, characterized by local complications. Between 20% and 40% of
the patients develop "walled off" necroses, differentiated from pseudocysts by the typical CTimage. Open or laparoscopic necrosectomy is performed in ca. 4% of these cases. Absolute
indication for surgery remains the secondary infection of the pancreatic necroses, confirmed by
positive microbiological culture or by indirect signs (fever > 38.5° C, organ dysfunction, the
requirement of hemodynamic, respiratory or renal support, high leucocytosis, high level of Creactive protein, positive blood culture). The most common etiological factors remain alcohol and
gallstone disease. The prognosis for the patients with acute necrotic pancreatitis depends mainly
on two factors – the persistence of organ failure and secondary necrosis infection.
Aim: To present the indications and outcomes of the surgical approach in the treatment of acute
necrotic pancreatitis.
Мaterials and Methods: The report included patients diagnosed with acute pancreatitis who went
through the clinic for the period from June 2004 to July 2021. An exclusionary criterion is the
complications following ERCP and malignant pathology.
Results: For a 17-year period, 310 cases of acute pancreatitis have gone through the clinic. Of
these, 100 patients (32.3%) reached to necrosectomy with perioperative mortality rate of 22% (n =
22). Male sex predominates (n = 74, 74%) vs. female (n = 26, 26%). The main etiological factors
remain alcohol (53%) and gallstones (46%). The leading symptom is severe pain (97%), followed
by vomiting (58%), high fever (55%) and asthenia (30%). The main complication in the operated
patients is the pancreatic fistula (37%). Mean hospital stay was 32 days (range 6-91) and mean
postoperative stay was 28 days (range 6-83).
Discussions: Severe cases of acute necrotic pancreatitis are a challenge for any surgical team by
testing their experience and technical skills. No surgical approach is needed in the early phase of
the disease in stable patients. Surgical intervention must be performed only for infected pancreatic
necroses or for persisting multiorgan disfunction. Essential for severe cases is the treatment in
highly volume centers by a multidisciplinary team, thus significantly improving the postoperative
outcomes.
Conclusion: The treatment of acute necrotizing pancreatitis remains a major challenge for any
surgical team. An important change in the strategy over the years is the transition from upfront
surgical treatment to maximum wait-and-see behavior and resorting to surgery only in case of
infection of pancreatic necrosis or persistent multiorgan failure.

3.2 ПАНКРЕАТИЧНИ КИСТИЧНИ ЛЕЗИИ –
ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ДИЛЕМИ
К.Драганов1, А.Петреска1, П.Карагьозов2, Е.Даскалова1, Д. Русенов1, С.Лавчев1,
Г.Ченгалова1, А.Тишков2, Л.Ел-Тал1, Б.Асенова1, А.Стилянова1, И.Боева2, И.Добрева2 ,
В.Митова2, В.Койнарски2
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Отделение по интервенционална гастроентерология, Втора вътрешна клиника
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София
1

2

Ключови думи и съкращения: панкреатична кистична лезия; панкреатична кистична
неоплазма; панкреатична псевдокиста; директна ендоскопска холангио-панкреатоскопия;
панкреатична резекция.
Въведение: Честотата на панкреатичните кистични лезии (ПКЛ) нараства през последните
2 декади. В рубриката влизат 2 големи групи - панкреатични кистични неоплазми (ПКН) и
псевдокисти на панкреаса (ПКП). Повечето от ПКЛ са инциденталоми със специфична
биология, диагностични неясноти и труден избор на най-правилния лечебен подход.
Цел: Анализ на собствените наблюдения и резултати в диагностиката и лечението на ПКЛ.
Материал и методи: В едноцентрово ретроспективно проучване анализирахме 50 случая с
ПКП (Група А) и 17 пациенти с ПКН (Група Б) в няколко аспекти: (1) Клинични прояви; (2)
Данни от образната диагностика, вкл. ендоскопска холангио-панкреатоскопия (ЕХолПС),
ендоскопска ехография, пункционна биопсия; (3) Видове оперативни интервенции; (4)
Чувствителност и специфичност на предоперативната хистологичната диагноза.
Резултати: Всички ПКП бяха след остър панкреатит, докато 64.7% от ПКН (n=11/17) бяха
инциденталоми, 4 от тях - наблюдавани за период от 4-18 мес. преди насочване за операция.
Съвпадение между предоперативната и хистологичната диагноза установихме при всички
случаи на ПКП и при 58.8% (n=10/17) от ПКН. Най-чести сред ПКН бяха интрадукталните
папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) (n=5/17), следвани от серозните кистични
неоплазми (n=4/17). Специфични усложнения настъпиха при 2 болни от група А (4.0%) и
при 1 от група Б (5.9%), овладени консервативно.
Обсъждане: Биологията и еволюцията на ПКН е не докрай проучена. Понякога ПКН имат
типична, специфична образна характеристика, но по-често данните за диференцирането им
са неубедителни. Затова агресивната хирургия има и привърженици, и противници. Част от
диагностичните дилеми се решават с възможностите на ЕХолПС.
Заключение: Затова считаме, че определянето на лечебната тактика трябва да се
осъществява от мултидисциплинарен екип, включващ интервенционален гастроентеролог,
специалист по образна диагностика и хирург с опит в панкреатичните резекции.

3.3 ОСТЪР НЕКРОТИЧЕН ПАНКРЕАТИТ. ТЕРАПЕВТИЧНА
СТРАТЕГИЯ СПОРЕД СТАТУСА НА ИНФЕКЦИЯТА
В. Божков, Пл. Чернополски, Д. Чаушев, И. Плачков, В. Драганова, Т. Иванов, А.
Лисничков, Я. Стефанов, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД - Варна
Медицински Университет – Варна

Въведение: Острият панкреатит /ОП/ протича от леки, оточни до тежки некротични
форми. Некротичните форми варират от 15 до 25% според различни литературни
източници.
Цел: Да представим нашия опит в диагностиката и методите на лечение при пациентите с остър некротичен панкреатит /ОНП/, с оглед подобряване на постоперативните
резултати и снижаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.
Материал и методи: За периода 2011-2020г. във Втора Клиника по Хирургия са
хоспитализирани 815 пациенти с остър панкреатит. Екзактната диагноза, протичане и
прогноза на заболяването са базирани на клинична картина, параклиника и образна
диагностика- УЗД, КТ, ЯМР. От тях пациентите с данни са некротичен панкреатит са 172
/21,1%/, мъже 109 и жени 63. Патологоморфологичното изследване показа инфектирана
панкреасна некроза – 152; перипанкреасна некроза – 51; ретропанкреасна некроза – 76;
деструктивен холецистит – 59.
Резултати: Приложени терапевтични процедури перкутанен дренаж под КТ
контрол - 29, лапароскопия – 54; лапароскопски дренаж – 45; холецистектомия,
холедохотомия, дренаж по Кер - 39 пациенти. Извършени са 41 реоперации, както следва –
при 15п. -2 при 1п. -3 при 2п. – 4. Най-честите постоперативни усложнения са: дихателна
недостатъчност – 15п., плеврален излив – 11п., интраабдоминален абсцес -7п.,
постнекротични псевдокисти – 10п., панкреатична фистула - 3п. кървене – 3п. Летален изход
– 39п./22,67%/
Заключение: ОНП е най тежкото усложнение на ОП. Необходимо е лечението да се
извършва в центрове, специализирани в хепатобилиарна и панкреатична хирургия, където
при всеки пациент да се прилага индивидуален подход от мултидисциплинарен екип от
интервенционален рентгенолог, хирург, ендоскопист и гастроентеролог.
Ключови думи: некротичен панкреатит, панкреатонекректомия

ACUTE NECROTIZING PANCREATITIS. ТHERAPEUTIC STRATEGY
ACCORDING TO THE STATUS OF INFECTION
V. Bozhkov Pl Chernopolsky, D. Chaushev, I. Plachkov,V. Draganova, T. Ivanov,A. Lisnichkov,
Y. Stefanov, R. Madjov
2nd Department of Surgery, University Hospital “Saint Marina” – Varna
Medical University – Varna
Introduction: Acute pancreatitis/AP/ may clinically present as mild edematous or severe
necrotizing forms. According to literature the necrotizing forms vary from 15 to 25%.
Aim: To present our experience in diagnosis and methods of treatment in patients with acute
necrotizing pancreatitis/ANP/ in order to improve the postoperative results and to reduce the
morbidity and mortality rate of this group of patients.
Material and methods: For the period of 2011-2020 in Second department of surgery were
hospitalized 815 patients with acute pancreatitis The exact diagnosis, course and prognosis of the
disease are based on the clinical presentation, blood samples and imaging procedures - ultrasound,
CT, MRI. Of these, patients with necrotizing pancreatitis was found in 172 (21.1%), men 109 and
women 63. The histopathological result showed infected pancreatic necrosis - 152; peripancreatic
necrosis - 51; retropancreatic necrosis - 76; destructive cholecystitis - 59.
Results: Applied therapeutic procedures - percutaneous drainage under CT control - 29,
laparoscopy - 54; laparoscopic drainage - 45; cholecystectomy, choledochotomy, Kehr drainage 39 pts. 41 reoperations were performed as follows: in 15 pts – 2; in one -3; in 2 pts - 4. The most
common postoperative complications are: respiratory failure - 15 pts; pleural effusion - 11 pts;
intra-abdominal abscess - 7 pts; postnecrotic pseudocysts - 10 pts; pancreatic fistula - 3 pts;
bleeding - 3p. Fatal outcome - 39 pts / 22.67% /.
Conclusion: ANP is the most serious complication of AP. The treatment should be
performed in specialized centers for hepatobiliary and pancreatic surgery, where each patient
should apply an individual approach by a multidisciplinary team of interventional radiologist,
surgeon, endoscopist and gastroenterologist.
Key words: necrotizing pancreatitis, pancreatonecrectomy

3.4 ЛАПАРОСТОМА С ВАКУУМНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕСТРУКТИВЕН
ПАНКРЕАТИТ, УСЛОЖНЕН С ПЕРИТОНИТ
М. Соколов¹, Маслянков Св¹, Ангелов К¹, Петров Б¹, Велев Г¹, Атанасова МП², Цонева Д²,
Тодоров Г¹, Грибнев П¹
¹- Клиника по хирургия, УМБАЛ“Александровска“ЕАД, София
² - Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ“Александровска“ЕАД,
София

Въведение.
Инфекция на панкреасни и перипанкреасни некротични тъкани и течни колекции се
проявява при по-малко от 10% от пациентите, приети за остър панкреатит, но все още
причинява висока смъртност - 20% до 40% според последните доклади. В комплексното
менажиране на тази тежка патология често участва мултидисциплинарен екип от
специалисти - рентгенолози, гастроентеролози, анаестезиолози-реаниматори. В този
интердисциплинарен контекст понятието „контрол на източника“ се обобщава като
четиристепенен алгоритъм: премахване на причината за инфекция, елиминиране на
инфектирания субстрат, съпорт на реактивните механизми на организма срещу инфекция и
динамична и своевременна диагностика и лечение на усложнения и последствия.
Генерализирането на процеса и усложняването му с остър перитонит с последващ паретичен
илеус е индикация за лапаротомия, дебридман на некрозите, лаваж и дренаж, по метода на
„затворен“ или „отворен“ корем. Използването на интраабдоминална вакуум-терапия в
условията на лапаростома в ранните 72-96 часа има предимства по отношение на
възможност за дирижирани ревизии и вторичен дебридман/лаваж, превенция на abdomen
compartment syndrome, адекватно дрениране на ексудата от цялата коремна кухина и
редукция на времето за дефинитивно затваряне на коремната стена.
Материал и методи. Ретроспективно сравнително кохортно проучване на пациенти от
Клиника по хирургия на УМБАЛ“Александровска“ЕАД с деструктивен панктеатит и
проведена спешна/отложено-спешна лапаротомия за 10 годишен период. И при двете
сравняеми групи оперативната интервенция включва разкриване на bursa omentalis,
инструментална/дигитална некректомия/дебридман, обилен лаваж (затоплен физиологичен
серум – само или последван от разтвор на антисептици), холецистектомия и трансцистичен
дренаж (в голям процент от случаите) и дивергенция спрямо последващото поведение: група
A – първично затваряне на коремната стена след имплантиране на „букет“ от дренове; група
B – оставяне на лапаростома с имплантиране на сет за негативна терапия ( Апарат
Vivano®Tec Pro с консуматив VivanoMed®Foam Kit на HARTMANN ™) за 72-96 часа с
последващо затваряне на коремна стена по различни методики. Проучвани показатели
(primary endpoints) са ранен следоперативен леталитет (до 30 ден от инициалната оперативна
интервенция) и постоперативни ранни хирургични / нехирургични усложнения и вторични
показатели (secondary endpoints) – период на престой в КАИЛ, общ болничен престой и
разходи за лечението.

Резултати. За периода 2010-2019г. са оперирани 31 пациенти с остър деструктивен
(хеморагично-некротичен;некротичен) панкреатит; средна възраст - 51.2 години.
Преобладават мъжете – 67%, жени 33%. В група A са 26 пациенти (83.9%), а група B
(методиката е въведена в клиниката през 2016г.) - 5 пациенти (16.9%).
Ранен
следоперативен леталитет е отчетен в 46.2% (12 болни) в група A и 20% (1 пациентка) в
група B. Постоперативни ранни хирургични и нехирургични усложнения общо 53.8% в
група A и 40% (двама от 5) в група B. Среден престой на болните от група A в КАИЛ е бил
13 дни, а в група B – 9 дни. Грубо и неточно определяне на разходите (10 годишен период
на проучване) дава около 30% по-ниски разходи за група B.
Дискусия. Хеморагично-некротичния панкреатит продължава да бъде една от най-важните
причини за тежък разлят перитонит като развитието на инфектирани панкреасни некрози
(IPN) и инфектирани перипанкреасни течни колекции все още представлява релевантно
събитие в естествената история на тежкия остър деструктивен панкреатит. След
докладването на първия клиничен случай на приложение на негативно налягане при лечение
на рани (NPWT) през 1989г., последват множество публикации, демонстриращи
промотиращата роля на този метод в по-бързото контролиране и лечение на рани чрез
няколко механизма: редукция на бактериалната контаминация, подобряване на локалната
микроперфузия и стимулиране на репаративните процеси на клетъчно и тъканно ниво.
Първоначално използване на лапаростома плюс негативно налягане при коремна травма
впоследствие бива адаптирано при третиране на тежкия абдоминален сепсис със
съответните ползи: елиминация на ексудат и адюванти; превенция на абдоминален
компартмънт синдром, превенция на контаминация на лапаростомата от околната среда,
подготовка на коремната кухина и стена за последващо дефинитивно затваряне.
Комбинираната терапия с негативно налягане дава възможност за по-адекватно менажиране
на пациента - първичната патология и намаляване на усложненията, подобрява отчетливо
изхода при пациентите, редуцира времето за затваряне на коремната кухина, намалява
общия болничен престой и особено скъпоструващия престой в секторите за интензивно
лечение, с което намалява и общите разходи.
Ключови думи: деструктивен некротичен панкреатит; вакуум терапия; абдоминален сепсис
лечение с негативно налягане

VACUUM-ASSISTED LAPAROSTOMY FOR PERITONITISCOMPLICATED DESTRUCTIVE PANCREATITIS
M. Sokolov¹, Maslyankov S.¹, Angelov K.¹, Petrov B.¹, Velev G.¹, Atanasova M.P.², Tsoneva D.²,
Todorov G.¹, Gribnev P.¹
¹- Department of Surgery, University Hospital Alexandrovska, Sofia
² – Department of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital Alexandrovska , Sofia

Introduction. Infection of pancreatic and peripancreatic necrotic tissues and fluid collections
occurs in less than 10% of patients admitted for acute pancreatitis, but still causes high mortality 20% to 40% according to recent reports. The multidisciplinary team of specialists - radiologists,
gastroenterologists, anaesthesiologists-resuscitators are often involved in the complex management
of this severe pathology. In this interdisciplinary context, the concept of "source control" is
summarized as a four-step algorithm: elimination of the cause of infection, elimination of the
infected substrate, support of the body's reactive mechanisms against infection, and dynamic and
timely diagnosis and treatment of complications and treatments. The spatial development and
aggravation of the process leads to its complication with acute peritonitis with subsequent paretic
ileus is an indication of laparotomy, necrosis of the necrosis, lavage and drainage, by the method
of "closed" or "open" abdomen. The use of intra-abdominal vacuum therapy under laparostomy
conditions in the early 72-96 hours has advantages in terms of the possibility of conductive
revisions and secondary debridement / lavage, prevention of abdomen compartment syndrome,
adequate drainage of the exudate from the entire abdominal cavity, and reduction of definitive
closure of the abdominal wall.
Material and methods. A retrospective comparative cohort study of patients from the Surgery
Clinic of University Hospital Alexandrovska with destructive pancreatitis and performed
emergency / delayed-emergency laparotomy for a 10-year period. In both comparable groups,
surgery includes detection of bursa omentalis, instrumental / digital necrectomy / debridement,
copious lavage (warmed saline serum - alone or followed by antiseptic solution), cholecystectomy
and transcystic drainage (in large percentages of cases) and divergence over the subsequent
behavior: group A - primary closure of the abdominal wall after implanting a bouquet of drains;
group B - leaving the laparotomy with implantation of a negative therapy set (Vivano®Tec Pro
Appliance with HARTMANN ™ consumable VivanoMed®Foam Kit) for 72-96 hours with
subsequent closure of the abdominal wall by various methods. Primary endpoints studied are early
postoperative lethality (up to 30 days after initial surgery) and postoperative early surgical / nonsurgical complications and secondary endpoints - hospital stay period, general hospital stay and
treatment costs.
Results. For the period 2010-2019 a total of 31 patients with proven acute destructive
(hemorrhagic-necrotic; necrotic) pancreatitis have been operated; average age - 51.2 years. Men
predominate - 67%, women 33%. There were 26 patients in group A (83.9%) and group B (the
methodology was introduced in the clinic in 2016) - only 5 patients (16.9%). Early postoperative
mortality was reported in 46.2% (12 patients) in group A and 20% (1 patient) in group B.
Postoperative early surgical and nonsurgical complications total 53.8% in group A and 40% (two

out of 5) in group B. The average hospital stay of the patients from group A in the ICU was 13
days and in group B - 9 days. A rough and inaccurate determination of the treatment costs (10 year
study period) results in approximately 30% lower in Group B.
Discussion. Hemorrhagic-necrotic pancreatitis continues to be one of the most important causes of
severe spilled peritonitis, such as the development of infected pancreatic necrosis (IPN) and
infected peripancreatic fluid collections is still a relevant event in the natural history of severe acute
pancreatitis. Following the reporting of the first clinical case of negative pressure treatment for
wound healing (NPWT) in 1989, numerous publications have followed, demonstrating the
promotional role of this method in the faster control and treatment of wounds through several
mechanisms: reduction of bacterial contamination, improving local microperfusion and stimulating
cellular and tissue repair processes. Initial use of laparotomy plus negative pressure in abdominal
trauma is subsequently adapted to treat severe abdominal sepsis with the corresponding benefits:
elimination of exudate and adjuvants; prevention of abdominal compartment syndrome, prevention
of environmental contamination of laparotomy, preparation of abdominal cavity and wall for
subsequent definitive closure. Combination therapy with negative pressure allows for a more
adequate management of the patient - primary pathology and reduction of complications, improves
patient outcome clearly, reduces the time to close the abdominal cavity, reduces the general hospital
stay and especially expensive stay in the sectors, thus reducing overall costs.
Keywords: destructive necrotic pancreatitis; vacuum therapy; abdominal sepsis treatment with
negative pressure

3.5 КЪМ ОПТИМАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕН
ПАНКРЕАТИТ – ВЛИЯНИЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВНИТЕ
ЕХОГРАФИЯ И ПАНКРЕАТИКОСКОПИЯ
А. Юлиянов, А. Сароглу
Болница Тракия, Стара Загора
Ключови думи: хроничен
интраоперативна ехография

панкреатит,

интраоперативна

панкреатикоскопия,

ВЪВЕДЕНИЕ: Актуалното приемане на хроничния панкреатит като хирургично
заболяване, налага проучвания на средства за оптимизиране на хирургичната стратегия и
избора на операция.
ЦЕЛ: Цел на това проучване е да се изследва влиянието на интраоперативните ехография и
панкреатикоскопия върху избора на операция при пациенти с хроничен панкреатит.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За период 2015-2021г. 56 пациенти с хроничен панкреатит са
претърпели
планова оперативна интервенция. Интраоперативно систематично е
извършвана ехография, а при пациенти с дилатиран панкреатичен канал и
панкреатикоскопия, с цел визуализиране морфологията на паренхима и дукталната система.

Изследвани са влиянието на приложените методи върху избора на операция, оперативно
време, интраоперативна кръвозагуба и непосредствените постоперативни резултати.
РЕЗУЛТАТИ: От оперираните 56 пациенти при 6 пациенти е извършена анатомична
панкреатична резекция (панкреатодуоденектомия при 4, дистална панкреатоспленектомия
при 2), поради невъзможност за изключване на малигнена патология. При 14 пациенти е
извършена псевдокистоентеростомия, при наличие на неусложнена псевдокиста с широка
комуникация с дукталната система. При 35 пациенти с дилатиран панкреатичен канал е
извършена парциална резекция в областта на главата, комбинирана с дренажна процедура с
обем определен от находката от панкреатикоскопията. При един пациент с недилатиран
канал e извършена лонгитудинална резекция по Izbicki. При 18 пациенти са извършвани и
други
допълнителни
интервенции
(билиодигестивни
анастомози
6,
гастроентероанастомози - 3, холецистектомии - 14, нефректомия - 1). Средното оперативно
време е 145 минути при средна интраоперативна кръвозагуба 70 мл. Следоперативни
усложнения са наблюдавани при 4 пациенти (7.1 %), всички I и II степен по Dindo-Clavien.
Средният болничен престой е 8 дни. Не са регистрирани постоперативна смъртност,
реоперации и рехоспитализации в 30-дневния постоперативен период.
ОБСЪЖДАНЕ: При операции за хроничен панкреатит интраоперативната ехография
скъсява оперативното време и травма поради бърза идентификация на панкреасния канал,
промените в панкреаса и съседните структури. Интраоперативната панкреатикоскопия
предоставя незаменима информация за промените в дукталната система, необходимостта и
вида на дренажна процедура.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Pезултатите от това проучване аргументират разширено изследване на
интраоперативните ехография и панкреатикоскопия, като средство за оптимизиране на
избора на операция при хроничен панкреатит.

3.6 СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА
ПАНКРЕАСА
Н. Владов1, Цв. Тричков1, В. Михайлов1, Ст. Мърваков1, Р. Костадинов1, М. Якова1, В.
Иванов1, В. Сираков1, А. Хъртова2, Е. Груда2
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

Ключови думи: аденокарцином на панкреаса, панкреато-дуоденална резекция, съдова
резекция.

Въведение: Панкреатичният дуктален аденокарцином в последните десетилетия се утвърди
като най-злокачественият тумор на гастро-интестиналния тракт. Той съставлява 90% от
малигнените заболявания на задстомашната жлеза, с 5-годишна преживяемост от едва 7-8%.
ПДАК е четвърти по смъртност сред онкологичните заболявания в развитите страни, като
се прогнозира, че до края на 2030 година ще се нареди на второ място. В днешно време
единственият начин за лечение на това заболяване е радикалната хирургична резекция на
панкреаса и заобикалящите го тъкани. Въпреки това, само между 15-20% от пациентите
инициално са подходящи за радикална оперативна интервенция. Това се дължи на факта, че
при над 50% от заболелите в момента на диагностицирането са налични далечни метастази,
а при около 35% туморът е локално авансирал.
Цел: Основният таргет на проучването е да сравни преживяемостта, усложненията и
основните рискови фактори при пациенти, оперирани поради карцином на главата на
панкреаса, при които е извършена венозна резекция и реконструкция.
Материали и Методи: Касае се за моноцентрично ретроспективно проучване, при което са
анализирани клиничните, хирургичните и патоанатомичните показатели при 467 пациента,
радикално оперирани във връзка с карцином на главата на панкреаса, за периода от
Септември 2004 до Октомври 2019 година. В серията влизат 88 пациента (18.8%), при което
е извършена венозна резекция поради гранично-резектабилен панкреатичен карцином.
Извършихме детайлно статистически анализ на различни фактори и показатели като
постоперативни усложнения, периоперативна смъртност, кратко- и дългосрочна
преживяемост, както и различни хистологични характеристики. Обработката на
статистическата информация е извършена чрез IBM® SPSS Statistics™ Ver.26, като за
сигнификантна се приема стойност на “p” по-малка от 0.05.
Резултати: Средната преживяемост в месеци е гранично сигнификантна, като измежду 88те случая на васкуларните резекции (ВР) е 19.3, докато тази при стандартните панкреатодуоденални резекции (СПДР) – 26.9 (p=0.047). От друга страна, 1-, 3- и 5-годишната
преживяемост при венозните резекции е 46.6%, 17.6% и 8.3%, а същите при СПДР съответно
53.6%, 20.8% и 14.9% (p=0.13, 0.50 и 0.11), т.е. те не са статистически значими. При
сравняване на преживяемостта между СПДР, ВР и палиативните процедури по метода на
Kaplan-Maier се установи сигнификантна разлика и между трите групи (p<0.05) в
горепосочения ред. Данните сочат, че значимите постоперативни усложнения по ClavienDindo (IIIa/IIIb/IV) не са статистически значими. При ВР са 13.6%, докато същите при СПДР
са 14.8% (p=0.77). Налична е абсолютна сигнификантна значимост относно
периоперативната 30-дневна смъртност. При ВР тя е 12.5%, докато при стандартните
процедури – 3.2% (p=0.0003). При 44.3% от съдовите резекции се е наложила интра- или
постоперативна хемотрансфузия, докато едва при 19.8% от СПДР е извършено
кръвопреливане (p<0.0001). За венозните резекции е характерен сигнификантно по-висок
процент на G3-карциномите (p=0.45), както и по-честото постигане на R0-резекция
(p=0.039), сравнено със СПДР. Освен, че са статистически значими показатели за двете
групи пациенти, постоперативното кървене (p<0.05) и реоперацията (p<0.05) се явяват и
независими прогностични фактори за по-лоша преживяемост. Установи се, че няма
сигнификантна разлика относно преживяемостта спрямо наличието или отсъствието на
съдова инвазия в групата на ВР (p=0.581).

Обсъждане: При ВР установихме по-ниска месечна преживяемост, отколкото при СПДР.
Въпреки това 1-, 3- и 5-годишната преживяемост е статистически напълно сравнима.
Наблюдава се и значима периоперативна смъртност в групата на съдовите резекции. При
сравняване на дългосрочните резултати при СПДР, ВР и палиативните процедури се
установи, че съдовите резекции имат по-лоша преживяемост сравнени със стандартните
процедури, но сигнификатно по-висока от палиативните. Общият процент на значимите
усложнения при двете групи е напълно сравним, но при ВР се наблюдава по-висока честота
на постоперативното кървене и реоперациите, като те се явяват и независими прогностични
фактори на преживяемостта. Като следствие на това се наблюдава и много по-висок процент
на хемотрансфузиите при венозните резекции. Средната големина на туморите при ВР е
малко по-голяма от тази при стандартите процедури, но без статистически значима разлика.
За сметка на това при съдовите резекции се наблюдават сигнификантно по-голям процент
на ниско диференцираните тумори. R0-резекциите се постигат по-често в групата на ВР,
като те се асоциират и с по-добри дългосрочни резултати спрямо R1. При СПДР се
наблюдава по-често дебютиране на болестта с иктер, докато при съдовите резекции по-често
манифестирането е с болка. Спрямо наличието или отсъствието на съдова инфилтрация в
групата на венозните резекции се установи, че тя няма сигнификантна значимост за
преживяемостта.
Заключение: В сравнение със стандартните процедури, при венозните резекции се
наблюдава по-ниска месечна преживяемост, но сигнификантно по-висока от тази при
пациентите претърпели палиативни интервенции. От друга страна, при 1-, 3-, и 5-годишната
преживяемост за двете групи няма статистическа значимост. Това се отнася също за общия
процент на постоперативните компликации, както и за преживяемостта, спрямо наличието
на съдова инвазия. От това може да заключим, че в опитни ръце панкреато-дуоденалните
резекции комбинирани с венозна резекция и реконструкция са надеждни и сигурни
процедури за постигането на R0-резекция, когато се прилагат от опитни хирурзи във високо
специализирани центрове с голям обем на дейност.

VASCULAR RESECTION FOR PANCREATIC HEAD CARCINOMA
N. Vladov1, Ts. Trichkov1, V. Mihaylov1, S. Marvakov1, R. Kostadinov1, M. Yakova1, V. Ivanov1,
V. Sirakov1, A. Hartova2, E. Gruda2
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: pancreatic adenocarcinoma, pancreaticoduodenal resection, venous resection.
Background: We present a comparative analysis of survival, complications, and major risk factors
in patients who underwent surgery for pancreatic head carcinoma.

Aim: The main objective of the study was to compare the survival, complications, and major risk
factors in patients operated for pancreatic head carcinoma, who underwent venous resection and
reconstruction.
Materials and Methods: This is a single-center retrospective study aimed to evaluate clinical,
surgical, and pathoanatomical features of 467 patients who underwent radical surgery for
pancreatic head carcinoma between September 2004 and October 2019. The series includes 88
patients (18.8%) with venous resections for borderline resectable pancreatic adenocarcinoma.
Results: The estimated median survival rates were statistically significant with 19.3 months in
pancreaticoduodenal vascular resections (PDVR) and 26.9 months in pancreaticoduodenal
resections (PDR), respectively (p=0.047). On the other hand, one, three, and five-year survival
rates of 46.6%, 17.6%, and 8.3% in PDVR, and 53.6% and 20.8% and 14.9% in PDR were not
statistically significant (p=0.13, 0.50 and 0.11 respectively). Survival rates comparison in PDR,
PDVR, and palliative procedures (PP) between the three groups showed statistical significance
(p<0.05). The clinically relevant postoperative complications − 13.6% in vein resections versus
14.8% in PDR − were not statistically significant as a whole (p=0.77). Postoperative bleeding and
re-operation (p<0.05) are independent prognostic factors for a worse prognosis. There was no
statistically significant relationship between survival and the presence of vascular invasion
(p=0.581).
Discussion: In PDVR we found a lower monthly survival than in PDR. However, the 1-, 3- and 5year survivals were statistically completely comparable. Significant perioperative mortality was
also observed in the group of vascular resections. When comparing the long-term results in PDR,
PDVR, and PP. It was found that vascular resections have worse survival compared to standard
procedures, but significantly higher than palliative ones. The overall rate of significant
complications in both groups is completely comparable, but PDVR has a higher incidence of
postoperative bleeding and reoperations, and they are also independent prognostic factors for
survival. Consequently, a much higher rate of blood transfusions is observed in venous resections.
The mean tumour size in PDVR was slightly larger than in standard procedures but without a
statistically significant difference. On the other hand, in vascular resections, there is a significantly
higher percentage of poorly differentiated tumors. R0-resections are achieved more often in the
PDVR group, and they are also associated with better long-term results compared to R1. In PDR,
the onset of the disease with jaundice is more frequent, while in vascular resections the
manifestation is more frequent with pain. Compared to the presence or absence of vascular
infiltration in the group of venous resections, it was found that it has no significance for survival.
Conclusion: When performed by experienced surgeons at specialized high-volume centres,
pancreaticoduodenal resections combined with vein resection and reconstruction are reliable and
safe surgical procedures.

3.7 ФОКУСИРАНА УЛТРАЗВУКОВА ХИРУРГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
АВАНСИРАЛ РАК НА ПАНКРЕАСА В КОМБИНАЦИЯ С
ХИМИОТЕРАПИЯ
М. Караманлиев 1, Григор Горчев 2, Славчо Томов 2, Д. Димитров 1,3.
1 Клиника по онкологична хирургия, Катедра „Пропедевтика на хирургическите
болести“, Факултет Медицина, Медицински университет – Плевен
2 УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, Медицински университет – Плевен
3 HIFU център, УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен

Въведение: При авансирали случаи на рак на панкреаса (III и IV стадии) не може да се
осъществи радикално оперативно лечение. Химиотерапията в тези случаи е останала
съществено непроменена през последните десетилетия и без съществени успехи в
преживяемостта на болните със средна преживяемост за тези стадии 2-11 месеца. Чрез
аблационните техники може да се осигури локален контрол на заболяването, удължаване на
преживяемостта и облекчаването на симптомите чрез физическо унищожаване на тумора.
Цел: Нашата цел е да проучим клиничната безопасност и ефeктивност на фокусирана
ултразвукова хирургия (ФУС, ХАЙФУ) съчетана с химиотерапия при лечението на
пациенти с напреднал рак на панкреаса.
Материали и методи: Осъществихме проспективно изследване в периода 02. 2013 - 06.
2018 г. в ХАЙФУ центъра към УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен, което включи 47 пациенти
с авансирал рак на панкреаса след селекция по строги критерии. При 40 от пациентите беше
направена химиотерапия. Болните са съобщили за средно 6.4 ±1.7 точки на болка преди
ХАЙФУ хирургията измерена чрез визуална аналогова скала (VAS).
Резултати: При всички болни беше осъщетсвена ФУС с 694 ±338.2 секунди аблация, средна
енергийна мощност беше 262 ±74.8 W и възстановителен период от средно 3.9 ±1.1 дни.
Леки усложнения (Панкреатит лекуван консервативно, изгаряне на кожа II ст, отток на
меките тъкани) в 10,6% от пациентите бяха регистрирани. Съобщаваната от болните степен
на болка е намаляла до 3.6 ±1.7 точки след ХАЙФУ хирургията. Средната продължителност
на живот на пациентите е 13.9 месеца, която е по-висока от докладваната в тези стадии на
заболяване. Регресионния кокс анализ показва по-голяма продължителност на живот при
болните провеждали химиотерапия съчетана с ХАЙФУ в сравнение с тези, при които е
имало само ХАЙФУ хирургия (Mantel-Cox 0.40).
Изводи: ХАЙФУ показва, че е безопасен метод за лечение пациенти с напреднал рак на
панкреаса, което в комбинация с химиотерапия увеличава продължителността на живот на
пациентите, като осигурява локален туморен контрол и намалява болките на пациентите.
Необходими са рандомизирани проучвания за доказване на тази теза.

FOCUSED ULTRASOUND SURGERY IN PATIENTS WITH ADVANCED
PANCREATIC CANCER IN COMBINATION WITH CHEMOTHERAPY
M. Karamanliev 1, Grigor Gorchev 2, Slavcho Tomov 2, D. Dimitrov 1,3.
1 Department of Surgical oncology, Department of Propaedeutics of Surgical Diseases, Faculty
of Medicine, Medical University - Pleven
2 University Hospital "St. Marina" - Pleven, Medical University - Pleven
3 HIFU center, University Hospital "St. Marina" – Pleven

Introduction: In advanced cases of pancreatic cancer (stages III and IV), radical surgical treatment
cannot be performed. Chemotherapy in these cases has remained significantly unchanged in recent
decades and without significant success in the survival of patients with an average survival for
stages III and IV of 2-11 months. Ablation techniques can provide local control of the disease,
prolong survival and alleviate symptoms.
Objective: Our aim is to study the clinical safety and efficacy of focused ultrasound surgery (FUS,
HIFU) combined with chemotherapy in the treatment of patients with advanced pancreatic cancer.
Materials and methods: We conducted a prospective study in the period 02. 2013 - 06. 2018 in
the HIFU Center at the University Hospital "St. Marina ”- Pleven, which included 47 patients with
advanced pancreatic cancer in patients answering the inclusion criteria. Chemotherapy was done
in 40 patients. Patients reported an average of 6.4 ± 1.7 pain score prior to FUS as measured by
visual analog scale (VAS).
Results: In all patients, FUS was performed in 694 ± 338.2 seconds of ablation, mean energy was
262 ± 74.8 W and recovery period averaged 3.9 ± 1.1 days. Mild complications (Pancreatitis treated
conservatively, skin burn II grade, soft tissue outflow) occurred in 10.6% of patients. The pain
score reported by patients decreased to 3.6 ± 1.7 after FUS. The overall survival of the patients is
13.9 months, which is higher than reported survival for these stages. Regression cox analysis
showed a improved overall survival in patients receiving FUS + chemotherapy than in those with
FUS alone (Mantel-Cox 0.40).
Conclusions: FUS is a safe method for treating patients with advanced pancreatic cancer. In
combination with chemotherapy increases overall survival of patients by providing local tumor
control and reducing pain. Randomized trials are needed to prove this thesis.

4. РАК НА ПАНКРЕАСА

4.1 TRANSITION FROM OPEN, LAPAROSCOPIC TO ROBOTIC
PANCREATIC SURGERY
Long Jiao

4.2 LAPAROSCOPIC TREATMENT OF PANCREATIC TUMORS
Dimov V., Jovcevski A., Trajkovski Z., Dimova B., Simonovska M., V. Ljuckanov
Acibadem Sistina Hospital
Skopje, N.Macedonia

INTRODUCTION
The minimal invasive treatment of the pancreatic tumors is considered as one of the most complex
and challenging abdominal surgical procedure.
Our aim is to shed light on the importance of the application of minimally invasive techniques to
pancreatic surgery, such as the laparoscopic approach, thus including the laparoscopic
pancreatoduodenectomy, and distal pancreatectomy.
OBJECTIVES
The application of minimal invasive treatment to pancreatic surgery has only recently been
introduced , but even so, both laparoscopic distal pancreatectomy and laparoscopic
pancreatoduodenectomy can be efficiently performed.
The location of the tumor within the pancreas still remains the key element in the decision of
performing laparoscopy in pancreatic surgery.
Lesions on the body and tail, have accepted procedures of laparoscopic distal or subtotal
pancreatectomy as a standard principle of treatment.
Laparoscopic treatment of the lesions of the head of the pancreas is proven to be safe , only if it’s
perfomed in high volume centers, by experienced surgeons, in selected patients only. Laparoscopy
can be applied in patients with unresectable tumors that demand palliative care.In these patients
with the laparoscopic approach, the most frequent complications can be treated, such as duodenal
or gastric obstruction, obstructive jaundice, and pain.
Endoscopy with stenting can be used as a way of treatment of obstructive jaundice, following the
laparoscopic gastro-enteral anastomosis as a standard procedure.
The pain can be reduced with percutaneous neurolisis of the celiac plexus.

METHODS AND MATERIALS
We provided an overview of the laparoscopic procedures performed on the pancreas , given data
from the literature and our own personal experience.
We represent a retrospective review from our personal experience , 110 patients with pancreatic
tumors, that have been treated laparoscopically, including pancreatic benign , malignant tumors
and rare tumors with a high malignant potential.
Only 2 undergone LPD , in 47 patients LDP was performed. In 12 of them subtotal pancreatectomy
was performed . Laparoscopic approuch was used to perform by-pass procedures in 49 paients.
RESULTS
Data shows that LPD and LDP are associated with significantly decreased blood loss, incidence of
wound infections, and a shorter hospital stay.
The retrospective review from our experience, regarding laparoscopic distal pancreatectomy
support the routine use of laparoscopy for the treatment of certain pancreatic tumors of the body
and tail of the pancreas, with not enough evidence to support the use of laparoscopy for
pancreatoduodenectomy.
Data on oncologic radicality and effectiveness on both procedures is limited.
CONCLUSION
The inclusion of laparocopy in pancreatic surgery, introduces advantages such as earlier post op
recovery, lower rate of post op complications and shorter hospital stay.
It is recommended that great pancreatic resections are performed only in high volume centers, by
experienced surgeons in the field of pancreatic surgery and pathology.
Laparoscopy is recommended as a way of treatment in patients with unresectable tumors that
request palliative care.
There isn’t enough evidence for the longterm oncological outcomes.
KEYWORDS:
Laparoscopy,
Pancreaticoduodenectomy
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4.3 ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИШЕН ОПИТ В ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА ТУМОРИTE НА ПАНКРЕАСА
Н. Владов1, Р. Костадинов1, В. Михайлов1, Цв. Тричков1, М. Якова1, В. Иванов1, В.
Сираков1, А. Хъртова2, Е. Груда2
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

Ключови думи: карцином на панкреаса, тумори на панкреаса, панкреато-дуоденална
резекция, дистална сплено-панкреатектомия.
Въведение: Туморните заболявания на панкреаса се превръщат все повече в социалнозначим проблем. В световен мащаб карциномът на панкреаса се нарежда сред челните места
по заболеваемост и смъртност, като е обезпокояваща прогнозата, в близките десетилетия да
се превърне във водеща причина за смърт от злокачествени заболявания. С цел подобряване
на резултатите е необходимо лечението да се осъществява от мултидисциплинарен, високоспециализиран екип.
Цел: Сравнение на резултатите от панкреатичните резекции в референтен център по
чернодробно-панкреатична хирургия.
Материали и Методи: Извършен е анализ на пациентите, оперирани по повод туморни
заболявания на панкреаса за 15-годишен интервал (2005-2020) в Клиника по ЧернодробноПанкреатична Хирургия и Трансплантология на ВМА-София. Данните до 2014 година са
събрани ретроспективно, чрез щателен преглед на медицинските досиета. След 2014 година
информацията е поддържана в проспективно менажирана база данни. Идентифицирани са
704 пациенти. Получените резултати са подложени на статистическа обработка. За да се
проучи значението на обучителната крива и влиянието на натрупания опит, серията е
разделена в два времеви интервала, съответно 2005 – 2013 год. (n = 265) и 2014 – 2020 год.
(n = 439).
Резултати: За периода са извършени 555 панкреато-дуоденални резекции и 149 дистални
панкреатектомии, включително 100 венозни и 6 артериални резекции. Средната възраст на
пациентите е 59 години (33-88), като 62,7% са мъже. Общата честота на усложненията е
53,7%, сред които тежките са 16,2%. Периоперативната смъртност е 4,9%, а средната
преживяемост – 32 месеца. При съпоставяне на резултатите в двата периода се наблюдава
статистически значима редукция на оперативното време - от 263 мин. на 224 мин., както и
на следоперативния престой (15,5 дни срещу 12,5 дни). Честотата на следоперативните
усложнения се понижава от 56% до 39%, в това число и честотата на тежките усложнения –
от 18,7% до 11%. Значително се редуцира и периоперативната смъртност от 6% до 3%.
Обсъждане: В световен мащаб, възникването на първите панкреатични центрове води до
бързо натрупване на опит и подобряване на следоперативните резултати. Тази тенденция е

в сила и при анализа на нашите данни. Стойностите за периоперативната заболеваемост и
смъртност са аналогични с резултатите в литературата.
Заключение: Получените данни демонстрират позитивната зависимост на персоналния и
на институционалния опит с подобряването на следоперативните резултати в
панкреатичната хирургия. Това обуславя нуждата от нейното централизиране в тясноспециализирани звена.

FIFTEEN YEARS EXPERIENCE IN SURGERY OF PANCREATIC
TUMORS
N. Vladov1, R. Kostadinov1, V. Mihaylov1, Ts. Trichkov1, M. Yakova1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A.
Hartova2, E. Gruda2
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: pancreatic cancer, pancreatic tumors, pancreatoduodenectomy, distal pancreatectomy
Introduction: Pancreatic tumors are becoming an increasing public health issue. Pancreatic ductal
adenocarcinoma is one of the leading malignancies in the world with the pessimistic tendency to
become a leading cause of death from malignancies. Aiming to improve the outcomes, the
treatment should be conducted by a multidisciplinary and specialized team.
Aim: Evaluation of the results after pancreatic resection in a referral hepato-pancreato-biliary
center.
Material and Methods: We performed an analysis of all consecutive patients, who underwent
pancreatic resection, for 15 years (2005 – 2020) in the Department of HPB Surgery and
Transplantation – Military Medical Academy – Sofia. The data before 2014 are collected
retrospectively with a thorough review of the medical records. Since then, patient information is
maintained in a prospective database. We identified 704 patients and performed the statistical
analysis. To study the significance of the learning curve and experience, the series was divided into
two-time intervals: 2005-2013 (n=265) and 2014-2020 (n=439) respectively.
Results: For the study period there were 555 pancreato-duodenectomies and 149 distal
pancreatectomies, including 134 venous and 9 arterial resections. The mean age of the patients was
59 years (33-88) and 62,7% were male. The overall morbidity was 53,7% of which, major
complications were 16,2%. Perioperative mortality was 4,9% and the overall survival – 32 months.
The comparison between the two intervals showed a significant decrease of the operating time –
from 263 min to 224 min, as well as the postoperative stay (15,5 vs. 12,5 days). There was a
reduction in postoperative morbidity from 56% to 39%, including a reduction in the major

complication rate from 18,7% to 11%. There was a two-fold reduction in perioperative mortality
from 6% to 3%.
Discussion: The emergence of the first dedicated pancreatic centers worldwide, led to rapid
accumulation of experience and improvement of the perioperative outcomes. This tendency
correlates well with our data. The perioperative morbidity and mortality of our center are
comparable to the results, reported in the literature.
Conclusion: Our results demonstrate the positive relationship between the personal and
institutional experience and the outcomes after pancreatic surgery. This affirms the need for
maintaining highly specialized pancreatic centers.

4.4 ГРАНИЧНО РЕЗЕКТАБИЛНИ И НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ
КАРЦИТОМИ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА – КЪДЕ Е „ТЪНКАТА“
ГРАНИЦА?
А.Петреска, Д.Русенов, Л.Ел-Тал, С.Лавчев, Г.Ченгалова, Е.Даскалова, Б.Асенова,
А.Стилянова, Н.Кътев, В.Маринов, К.Драганов
Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“ София

Ключови думи: карцином на панкреаса; карциномна съдова инфилтрация; хематогенна
дисеминация; перитонеална карциноза
Въведение: Критериите на NCCN за резектабилен карцином на главата на панкреаса (КГП)
са ясно дефинирани, но въпреки това част от хематогенно и/или перитонеално
дисеминирани случаи предоперативно попадат в рубриката „гранично резектабилни“ или
„резектабилни“, което от своя стрна води до ненужна хирургична активност.
Цел: Събиране и анализ на данни и критерии с възможно прогностично значение за
нерезектабилност при оперираните от нас пациенти с КГП.
Материал и методи: В едноцентрово, ретро-проспективно проучване включихме 82 случая
на нерезектабилен КГП, погрешно преценени предоперативно като резектабилни/гранично
резектабилни. Основни моменти в изследването ни бяха възможно най-голям набор от
предоперативни данни с акцент върху образната диагностика – УЗД, КАТ, ERCP,
ендоскопска ехография (ЕхоЕндо) и биопсия, както и информация от интраоперативната
находка. Хематогенните и перитонеалните метастази бяха доказани с интраоперативно
експресно хистологично верифициране (Gefrier).

Резултати: Най-честите „допълнителни“ интраоперативни находки, контраиндициращи
радикална хирургия бяха чернодробни метастази с размери до 3-4мм. в 51.2% (42/82),
перитонеална карциноза без асцит – 10.9% (9/82) и инфилтрацията на средните и/или
илеоколичните съдове – 8.53% (7/82). Последното би наложило включване в обема на
намесата и на дясна хемиколектомия при коморбидни пациенти, увеличаваща
сигнификантно периоперативния риск. Интересен е и въпросът за агнажирането на v.mes.
sup.-v.portae като контраиндикация за съдова резекция, също при коморбидни пациенти – в
37.8% (31/82). В 7 случая беше установена повече от една контраиндикация.
Обсъждане: При 9 пациенти подозрението за хематогенна дисеминация и/или съдово
ангажиране беше изказано при ЕхоЕндо, но не потвърдено от КАТ. Диагностичната
лапароскопия като първи етап е информативна за субкапсулни чернодробни и перитонеални
метастази, но е инсуфициентна по отношение на евентуална съдова инвазия.
Заключение: Относителният дял на радикално операбилните случаи на карцином на КГП
към момента на диагностициране все още е отчайващо нисък, а индикациите за палиативни
интервенции непрекъснато се ограничават поради напредъка в интервенционалната
гастроентерология. За съжаление все още липсват предоперативни диагностични методи с
почти 100% специфичност и чувствителност, разграничаващи нерезектабилните от
гранично резектабилните и резектабилните случаи на КГП.

4.5 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ В ПОСТИГАНЕТО
НА R0 РЕЗЕКЦИЯ ПРИ РАК НА ПАНКРЕАСА
Е.Арабаджиева, С.Бонев, Д.Дарданов, Г.Коруков, Д.Буланов, Ат.Йонков
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ –
София, Медицински университет - София
Ключови думи: рак на панкреаса, преживяемост, R0 резекция, “SMA first approach”,
резекционни линии, маркиране
Въведение: Ракът на панкреаса (РП) е свързан с изключително лоша прогноза. Единствено
хирургичното лечение има адекватен лечебен потенциал като статусът на резекционните
линии е един от основните предиктори на преживяемостта.
Цел: Да се проучи опитът на Клиниката и съвременните данни от световната литература по
отношение лечението на РП като се акцентира върху възможностите за увеличаване на
постигнатите R0 резекции.
Материали и методи: В КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска” – София се проведе
ретроспективно проучване за периода 1999 – 2020 г., включващо пациенти, подложени на
различни резекции по повод РП. Статистически анализ се извърши по отношение на

стадирането, извършената оперативна намеса, статуса на резекционните линии,
приложените терапии и преживяемостта на пациентите. От 2018 г. започна маркиране на
резекционните линии с багрила с оглед по-прецизната оценка на R статуса при
хистологичното изследване. Литературният обзор бе изготвен чрез щателно търсене на
публикациите по темата в PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science, CENTRAL, CDSR,
DARE и Google Scholar.
Резултати: Извършени са 434 резекции – 278 дуоденохемипанкреатектомии, 101 леви
хемипанкреатектомии и 55 леви субтотални резекции. При анализа не се установиха случаи
с R2 позитивни линии. По отношение на преживяемостта се установи значима разлика при
сравняване на пациентите с R0 или R1 резекция (р<0,000). Затова през последните години
бе въприет „SMA first approach“ с цел оптимизиране на резултатите.
Обсъждане: Най-често туморна инвазия се установява в резекционната линия, прилежаща
ретроперитонеално/ към SMA. Затова през последните години се дискутира хирургичният
подход „SMA first“ със започване на дисекцията от тъканите около SMA, даващ възможност
за ранна оценка на резектабилността и намаляване на общата кръвозагуба поради съдов
контрол на панкреатичната глава на ранен етап. От друга страна, патологоанатомичната
обработка на спесимента не е унифицирани, поради което в литературата се докладват силно
вариращи данни за R1 в 14-85%. Ползите от прилагане на неоадюватна терапия са
значителни, но дискутабилни остават индикациите за прилагането й.
Заключение: Индивидуализираният подход към пациентите с РП по отношение на прецизно
стадиране, агресивна хирургична тактика и преценка необходимостта от неоадюватна
терапия води до увеличaване на R0 резекции и съответно подобряване на преживяемостта.
Това обаче е възможно само при стандартизиране на патологоанатомичните методи за
оценка и критерии за R0 и R1 граници.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ACHIEVING R0 RESECTION
OF PANCREATIC CANCER
E.Arabadzhieva, S.Bonev, D.Dardanov, G.Korukov, D.Bulanov, A.Ionkov
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” –
Sofia, Medical University of Sofia
Keywords: pancreatic cancer, survival, R0 resection, “SMA first approach”, surgical margins,
tissue-marking
Introduction: Pancreatic cancer (PC) is related to an extremely poor prognosis. The only
potentially curative therapy is surgical resection, and the status of surgical margins is one of the
most important predictors of survival.

Aim: To investigate the experience of our Department and literature data regarding the treatment
of PC, with an emphasis on the opportunities in improved achieving R0 resection.
Materials and Methods: A retrospective study for the period 1999 - 2020 was carried out at the
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" Sofia, comprising patients who underwent surgical resections due to PC. Statistical analysis was
performed concerning staging, surgical intervention, the status of the resection margins, patients’
therapies, and survival. Since 2018, the colour-coding method, using tissue-marking dyes to
evaluate the margin status of resected specimens, has been initiated. The literature review was
conducted by an electronic search to identify all publications, using PubMed/MEDLINE,
EMBASE, Web of Science, CENTRAL, CDSR, DARE, and Google Scholar.
Results: 434 resections were performed - 278 pancreatoduodenectomies (PD), 101 left pancreatic
resections, and 55 left subtotal resections of the pancreas. No cases with R2 positive resection
margins were found. Statistical analysis of the survival data showed a significant difference,
comparing patients with R0 and R1 resection (p=0.000). Because of that, during the last years,
SMA first approach was applied to improve the results.
Discussion: The dissected margins around the superior mesenteric artery (SMA) are reported
to be the most favourable for tumour invasion. Recently, the use of the term “artery-first approach”
has spread worldwide. The concept is to start by dissection of the connective tissues around the
SMA during PD, and the aims are the early determination of the resectability status, and to decrease
intraoperative blood loss by early control of blood inflow into the pancreatic head. On the other
hand, the processing of PD specimens is not standardized, resulting in a high variation of the
reported R1 resection – 14-85%. The advantages of neoadjuvant therapies are significant, but the
indications are still controversial.
Conclusion: An individualized approach to patients with PC, including precise staging, aggressive
surgery, and assessment of the necessity of neoadjuvant chemotherapy, leads to an increase in the
R0 resections and survival improvement, respectively. However, this is possible only with
standardizations of the pathologic methods of assessment and the criteria for R0 and R1 margins.

4.6 ЦЕНТРАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ – ПОКАЗАНИЯ И
РЕЗУЛТАТИ
Р. Маджов, П. Чернополски, В. Божков, И. Плачков
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД - Варна
Медицински Университет – Варна
Въведение:
Туморите на шийката и тялото на панкреаса са особено предизвикателство тъй като
енуклеацията не винаги е възможна, следователно желателно е извършването на ограничена

резекция. Централната панкреатектомия /ЦП/ е хирургична процедура за отстраняване на
средния сегмент на панкреаса и запазване на дисталната част и слезката.
Пациенти и резултати:
Ретроспективно проучване на 12 пациента с извършена ЦП поради доброкачествени
и с нисък малигнен потенциал панкреатични лезии. Предоперативната преценка и
интраоперативен гефрир са показани и извършени във всички случаи. Според вида на
лезията: 2 – солиден псевдопапиларен тумор, 6 – инсулиноми, 3 – кистаденома, един –
IPNM.
Проксималната част на панкреаса е затворена със стаплер при 7 и ръчен шев при 5.
При дисталната панкреатична част са извършени панкреатико-гастростомия – при 8 и
панкреатико-йеюностомия /Roux/ - при 4. Панкреатична следоперативна фистула се появи
при 2 пациенти, овладяна консервативно. Един пациент разви остър панкреатит – овладян
консервативно.
Заключение:
ЦП е безопасна, технически достъпна и запазва гастроентералния и билиоентералния континуитет. Характеризира със сходни следоперативни резултати що касае
морбидитета, но е със значително по-ниска честота на следоперативните екзокринна и
ендокринна дисфункции.
Тя е надеждна процедура при строго селектирани пациенти с доброкачествени и с
нисък малигнен потенциал тумори на средната част на панкреаса и трябва да бъде включена
в арсенала на оперативните процедури при строго селектирани болни. За да се постигнат
оптимални резултати са необходими екзактна диагноза /пред- и интраоперативно/ и опитен
хирургичен екип.
Ключови думи: панкреатични тумори, централна панкреатектомия

CENTRAL PANCREATECTOMY FOR TUMORS OF THE MIDPORTION
OF THE PANCREAS
R. Madjov, P. Chernopolsky, V. Bozhkov, I. Plachkov
2nd Department of Surgery, University Hospital “Saint Marina” – Varna
Medical University – Varna
Background:
Tumors of the neck and body of the pancreas present a special challenge because
enucleation is not always feasible, therefore a limited resection would be desirable. Central
pancreatectomy (CP) is a surgical procedure that removes the middle segment of the pancreas and
preserves the distal pancreas and spleen.
Patients and Results:
Retrospective study of 12 patients with CP for benign and low-malignant pancreatic lesions
was performed. Preoperative evaluation and operative frozen section biopsy in indicated cases

allowed proper selection for this procedure. According to the type of lesion distribution was: 2 pts
– solid pseudopapillary tumor; 6 pts – insulinomas; 3 pts – cystadenoma and one – IPNM.
Proximal pancreatic remnant was stapled (in 7) or oversewn (in 5). Distal pancreatic
remnant was managed with pancreatico-gastrostomy (in 8) and Roux-en-Y pancreaticojejunostomy (in 4). Pancreatic fistula developed in 2 patients but resolved without operation. One
patient developed acute pancreatitis – conservatively treated. No postoperative mortality.
Conclusion: CP is safe, technically availableand preserves gastrointestinal and bilio-enteral
continuity. It has a similar morbidity rates but offers a lower incidence of post-operative exocrine
and endocrine dysfunction.
It is a reliable technique for benign or low-grade malignant tumours of the midportion of
the pancreas and should be included in the armamentarium of pancreatic surgery. In order to obtain
optimal results proper indications and adequate surgical experience are of utmost importance in
this decision-making process.
Key words: pancreatic tumors, central pancreatectomy

4.7 ИНТРАДУКТАЛНА ПАПИЛАРНА МУЦИНОЗНА НЕОПЛАЗМА НА
ПАНКРЕАСА (IPMN)
Н. Николов¹, Е. Николаев¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹, Хр.
Михайлов¹, Н. Митев¹, Б. Цветков¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Д. Костов¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ¹, Варна към ВМА София, СБАЛОЗ "М.Марков"²

Ключови думи: интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма; резекция на панкреаса;
кистични тумори на панкреаса; IPMN
Въведение: Интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма (IPMN) се характеризира с
аденоматозна пролиферация на епитела на главния панкреатичен канал и/или неговите
разклонения. Европейският консенсус от 2018г. въведе съвременни индикации (абсолютни
и относителни) за прецизиране на болните с IPMN, които улесниха хирурзите при вземане
решение за оперативно лечение.
Цел: Представяне опитът на Клиниката с хирургичното лечение на IPMN.
Материал и методи: За период 2000-2019г. в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна са
оперирани 348 болни с тумори на панкреаса. Кистични тумори на панкреаса са установени
при 28 болни (8%), като при четирима пациента (три жени и един мъж на средна възраст
61г.) е диагностицирана IPMN. Болни с IPMN са оперирани през последните 4 години от
проучването. Туморите са класифицирани съобразно препоръките на Verona Consensus
Meeting (2016). Двама от тях са класифицирани, като BD-IPMN (branch duct IPMN), един
като MT-IPMN (mixed tumour IPMN) и един като MD-IPMN (main pancreatic duct IPMN).

Обемът на оперативната интервенция включва панкреатодуоденектомия (Whipple, n=2),
дистална сплено-панкреатектомия (n=1) и централна панкреатектомия (n=1).
Следоперативните усложнения са адаптирани съобразно класификацията на Dindo/Clavien.
Следоперативната панкреатична фистула и/или кървене са дефинирани съобразно
класификацията на International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). Клиничната
симптоматика при пациентите е неспецифична - коремна болка, новопоявил се диабет,
метеоризъм, загуба на тегло, диария и механичен иктер, диагностициран само при един
болен. Образната диагностика включва абдоминална ехография, КАТ и ЯМР.
Резултати: Предвид критериите на World Health Organization от 2010г. година IPMN
туморите в проучването са класифицирани хистоморфологично, като бенигнени (двама
болни с „low grade dysplasia“) и малигнени (двама болни – един с“high grade dysplasia” и
един с инвазивен аденокарцином). „Grade III“ следоперативни усложнения са установени
при един болен с панкреатична фистула „grade B/C“, наложила реоперация. Средният
болничен престой е 12 дни.
Обсъждане: Честотата на малигнизация достига до 50% при пациентите с MD-IPMN и MTIPMN и се понижава до 10-15% при болните с BD-IPMN, което затруднява решението за
оперативно лечение. Консенсусната конференция от Fukuoka (2006г.), ревизирана през
2017г., постанови клинични и рентгенологични критерии за IPMN (големина на тумора,
ламфаденопатия и др.), които определи, като „пртеснителни“ и „високорискови“. Тези
критерии, допълнени от European, American Gastroenterological Association и American
College of Gastroenterology се приемат, като определящи при вземане решение за
оперативно лечение. Европейският консенсус за IPMN , който се базира на „evidence-based
medicine“ включва абсолютни (механичен иктер, причинен от тумор, ренгенографски
диагностицирани интрамурални възли с диаметър >5mm, наличие на солиден тумор,
разширен ≥10mm в диаметър ductus pancreaticus) и относителни (бързо нарастващ тумор,
диаметър на ductus pancreaticus между 5-9mm, киста с диаметър ≥40mm, новопоявил се
диабет, остър панкреатит с причина IPMN) индикации за оперативно лечение.
Заключение: Предвид високорисковата операция, обременена с висока честота на
следоперативни усложнения и данните от достъпната литература, към оперативно лечение
при болни с IPMN трябва да се прибягва при наличие на следните три критерия: механичен
иктер, киста в панкреаса с диаметър ≥40mm и разширен ≥10mm в диаметър ductus
pancreaticus.

4.8 ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ
В. Михайлов1, И. Иванов1 Р. Костадинов1, М. Якова1, В. Мелников1, Цв. Тричков1, В.
Иванов1, В. Сираков1, Ст. Мърваков1, Е. Еюпов1, А. Хъртова2, Е. Груда2, Н. Владов1
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

Ключови думи: карцином на панкреаса, тотална панкреатектомия.
Въведение: Хирургията на панкреаса остава предизвикателство в съвременната хирургия.
Тоталната панкреатектомия придобива по-голяма популярност, поради редица фактори като
елиминирането на риска от инсуфициенция на панкреатичната анастомоза след парциална
резекция, както и постигане на чисти резекционни линии. С нарастване на опита в
панкреатичната хирургия се намали честотата на усложненията и се разшириха индикациите
за извършването й.
Цел: Целта на настоящото проучване е анализ на опита в клиниката при извършването на
първична тотална панкреатектомия, прецизиране на индикациите и оценка на
следоперативните усложнения.
Материали и Методи: За периода 2004-2020 година в клиниката са извършени 704
резекции на панкреаса. Първична тотална панкреатектомия е осъществена при 16 пациента,
като в тази група не са включени пациентите с тотализация на панкреатичната резекция след
предходна частична резекция на панкреаса.
Резултати: За периода са извършени 555 панкреато-дуоденални резекции и 149 дистални
панкреатектомии, включително 134 венозни и 9 артериални резекции. Средната възраст на
пациентите е 59 години (33-88), като 62,7% са мъже. Общата честота на усложненията е
53,7%, сред които тежките са 16,2%. При пациентите с тотална панкреатектомия се
наблюдава съпоставима честота на следоперативни усложнения и смъртност.
Обсъждане: Тоталната панкреатектомия придобива по-голяма популярност, поради редица
фактори като елиминирането на риска от инсуфициенция на панкреатичната анастомоза
след панкреато-дуоденална резекция, както и за намаляване на риска от рецидив след
парциална резекция на панкреаса при карцином в областта на главата. С нарастване на опита
в панкреатичната хирургия се намали честотата на усложненията след панкреатектомия и се
разшириха индикациите за извършването й, както следва при: мултифокална интрадуктална
папиларна муцинозна неоплазия (IPMN), мултифокални невроендокринни тумори при
MEN-синдром. Постигането на R0 резекция е важен прогностичен фактор, водещ до
значителна разлика в преживяемостта на пациентите с карцином на панкреаса, което в някои
случаи налага отстраняване на цялата жлеза. В условията на хроничен панкреатит и наличие
на карцином, както и в условията на спешност, тоталната панкреатектомия може да е
технически трудна оперативна интервенция, водеща често до голяма кръвозагуба и
увеличен болничен престой, ето защо трябва да се извършва във високо специализирани
центрове.
Заключение: В миналото тоталната панкреатектомия (ТП) се е отричала, поради
постоперативните усложнения, свързани с екзокринната и ендокринната функция на
жлезата. С нарастване на опита в панкреатичната хирургия се намали честотата на
усложненията след панкреатектомия и се разшириха индикациите за извършването й.

TOTAL PANCREATECTOMY
V. Mihaylov1, I. Ivanov1, R. Kostadinov1, M. Yakova1, V. Melnikov1, Ts. Trichkov1, V. Ivanov1, V.
Sirakov1, S. Marvakov1, E. Eyupov1, A. Hartova2, E. Gruda2, N. Vladov1
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Introduction: Pancreatic procedures remains a challenge in modern surgery. Total pancreatectomy
is becoming more popular due to several factors such as the elimination of the risk of insufficiency
of the pancreatic anastomosis after partial resection, as well as the achievement of clear resection
margins. With the increase in experience in pancreatic surgery, the frequency of complications has
decreased and the indications for its performance have expanded.
Aim: The present study aims to analyze the experience in the clinic in performing a primary total
pancreatectomy, to specify the indications, and to assess the postoperative complications.
Material and Methods: For the period 2004-2020, 704 resections of the pancreas were performed
in the clinic. Primary total pancreatectomy was performed in 16 patients, and this group did not
include patients with totalization of pancreatic resection after previous partial resection of the
pancreas.
Results: During the period, 555 pancreato-duodenal resections and 149 distal pancreatectomies
were performed, including 134 venous and 9 arterial resections. The mean age of the patients was
59 years (33-88), with 62.7% being male. The overall incidence of complications was 53.7%, of
which 16.2% were severe. In patients with total pancreatectomy, a comparable incidence of
postoperative complications and mortality was observed.
Discussion: Total pancreatectomy is becoming more popular due to some factors such as
eliminating the risk of pancreatic anastomosis failure after pancreato-duodenal resection, as well
as reducing the risk of recurrence after partial resection of the pancreas in head cancer. With the
increase in experience in pancreatic surgery, the incidence of complications after pancreatectomy
decreased and the indications for its performance expanded as follows: multifocal intraductal
papillary mucinous neoplasia (IPMN), multifocal neuroendocrine tumors in MEN syndrome.
Achieving R0 resection is an important prognostic factor, leading to a significant difference in the
survival of patients with pancreatic cancer, which in some cases requires removal of the entire
gland. In the conditions of chronic pancreatitis and the presence of cancer, as well as in the
conditions of emergency, total pancreatectomy can be a technically difficult surgical intervention,
often leading to severe blood loss and increased hospital stay, so it should be performed in highly
specialized centers.

Conclusion: In the past, total pancreatectomy has been denied due to postoperative complications
related to the exocrine and endocrine function of the gland. With the increase in experience in
pancreatic surgery, the frequency of complications after pancreatectomy has decreased and the
indications for its performance have expanded.

5. МУЛТИВИСЦЕЛАРНА ХИРУРГИЯ
5.1 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА
ЦИТОРЕДУКТИВНАТА ХИРУРГИЯ (ЦРХ) ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНА
КАРЦИНОМАТОЗА ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД
Николай Белев1,2, Христо Коларов1 , Щерьо Попов, Михаил Славчев1 , Панче Кръстев1,
Никола Ковачев1, Александър Бянков1, Димитър Димитров1 , Георги Джаров3, Атанаска
Динова3

Хирургично отделение, УМБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“1, e-mail: nikbel.vm@gmail.com
Медицински Университет Пловдив, Медицински Симулационен Тренировъчен Център2
ОАРИЛ, УМБАЛ „Еврохоспитал Пловдив”3

Въведение: Премахването на всички видими лезии значително подобрява
преживяемостта и трябва да бъде основна цел на първична ЦРХ. Агресивната
хирургическа намеса води до по-високи нива на оптимална циторедукция и
преживяемост. Целта на циторедукцията е да бъдат премахнати всички туморни зони
посредством една или всички от следните процедури: дясна диафрагмална
перитонектомия, лява диафрагмална перитонектомия, тазо перитонектомия, предна
париетална перитонектомия, тотално премахване на малкия и големия оментум. При
всички пациенти с мултиорганна дисеминация, се изпълняват различни висцерални
резекции ( тънкочревни, хемиколектомии, предни резекции на ректума, тотални
колектомии, спленектомии с дистална панкреатектомия и т.н.). Протективната
илеостомия се налага все по-често, с разширени индикации за превенцията от
формиране
на
фистула
или
анастомозна
инсуфициенция.
Цел: Целта на настоящето проучване е да анализира следоперативните резултати и
3-годишната преживяемост при пациенти след ЦРХ и мултивисцерална резекция,
комбинирани с ХИХТ, при лечението на различни онкологични заболявание на
перитонеума.
Материали и методи: За период от 6 години (01.03.2015-01.09.2021) извършихме
122 комбинирани процедури – ЦРХ с ХИХТ и 75 палиативни ХИХТ. Анализирани

са демографските данни, характеристика на тумора, оперативни данни,
следоперативни резултати и нивата на 3-годишна преживяемост .
Резултати: Отчитаме 28% честота на постоперативните усложнения.
Следоперативната смъртност е 3%. Три годишна преживяемост отчетохме при 65%
от пациентите.
Заключение: Пациенти с добър ECOG статус, нисък ПКИ и липса на
екстраперитонеално разпространение, при които е възможна пълна циторедукция,
имат най-голяма полза от лечение, при приемлив следоперативен риск.

MULTIVISCERAL RESECTIONS AS AN ELEMENT OF
CYTOREDUCTIVE SURGERY IN THE SURGICAL TREATMENT OF
PERITONEAL CARCINOMATOSIS OF VARIOUS ORIGINS
Nikolay Belev1,2,*, Hristo Kolarov1, Sht. Popov, Michail Slavchev1, Radoslav Penkov1, Panche
Krastev1, Nikola Kovachev, Alexandar Biankov, Dimitar Dimitrov1, Georgi Dgarov3, Atanaska
Dinova3 .
Department of Surgery, UMHAT-“Eurohospital-Plovdiv”1,E-Mail:nikbel.vm@gmail.com
Medical University-Plovdiv, Medical Simulation Training Center2, ICU, UMHAT“Eurohospital-Plovdiv”3
Introduction: Resection of all the visible lesions significantly improves survival and should be the
surgical goal of primary CRS. Aggressive surgical intervention results in increased optimal
cytoreduction and survival rates. The goal of the cytoreduction is to remove all visible tumor by
means of some or all of the following procedures: right diaphragmatic peritonectomy, left
diaphragmatic peritonectomy, pelvic peritonectomy, parietal anterior peritonectomy, greater
omentectomy, and lesser omentectomy. In all patients with multivisceral dissemination different
visceral resection are carried out (intestinal, hemicolectomies, anterior resections, total
colectomies, splenectomies with distal pancreatectomies, etc.). Protective ileostomy is required
more frequently and its indications are broadened for the prevention of fistula formation or
anastomotic leakage.
Objective: The aim of the current study is to analyze postoperative results and 3 years survival
rates after CRS and multivisceral resection plus HIPEC for treatment different kind of peritoneal
surface malignancy.
Materials and Methods: For the period of six and years (01.03.2015-01.09.2021) we have carried
out 122 combined procedures CRS-HIPEC and 75 palliative HIPECs. Demographics data, tumor
characteristics, operative data, postoperative outcome and 3 years overall survival rate were
collected and analyzed.
Results: We report morbidity rate of 28%. Postoperative mortality rate is 3%. 3 years common

survival rate is 65%.
Conclusion: Patients with good performance status, low PCI and lack of extraperitoneal
involvement, in which complete CRS is possible, have acceptable postoperative risk and the
greatest benefit of this treatment.

5.2 ДУОДЕНОХЕМИПАНКРЕАТЕКТОМИЯ „ПО ПРИНУДА“ –
В КОИ СЛУЧАИ И НА КАКВА ЦЕНА?
К.Драганов, Д.Пенчев, А.Петреска, Е.Даскалова, Б.Борисов
„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ София
Ключови думи: дуодено-хемипанкреатектомия, колон-карцином, стомашен карцином
Въведение: Извършването на дуодено-хепипанкреатектомия (ДХПЕ) понякога се налага
поради ангажиране на дуоденума и/или главата на задстомашната жлеза по съседство – от
локално авансирал карцином на десен колон (КДК) или стомашен карцином (СК), но без
интракавитарна и хематогенна дисеминация.
Цел: Представяне на собствения институционален опит в извършване на ДХПЕ при локално
авансирали карциноми на съседни органи и сравнение с литературните данни.
Материал и методи: Едноцентрово ретроспективно за 13-годишен период (2007-2019 год.)
анализирахме данните от 182 случая на КДК и 149 случая на СК, оперирани радикално (R0).
При 4 от тях карциномната инфилтрация наложи извършване на en-bloc резекция,
включваща и ДХПЕ. Пациентите бяха проследени за период от 18-72 месеца.
Резултати: Няма регистрирани екзитуси в ранния следоперативен период. Двама болни
развиха панкреатична фистула Grade A (ISGLS), наложило задържане на контактните
дренажи. Извършихме три реоперирации по следните причини: 1. Метахронна чернодробна
метастаза (8. месец); 2. Адхезионен илеус (14. месец); 3. Перфорация на ulcus papticum jejuni
(5. месец). За периода на проследяване екзитира един пациент със СК от метастатична
болест (38. месец). Един болен със СК е преценен като „stable disease”, а двамата с КДК са
„disease free“.
Обсъждане: В световната специализирана литература има описани единични случаи на
извършване на ДХПЕ при локално авансирал КДК и няколко серии с малък брой болни (до
12), анализиращи резултатите след ДХПЕ при локално авансирал СК. Докато в първия
случай подобен агресивен хирургичен подход е оправдан със сравнително добри далечни
резултати, то при СК това е спорно, т.к. и отдалечените резултати са обезкуражаващи.
Заключение: Индикацията за ДХПЕ „по принуда“ обикновено се установява
интраоперативно и се извършва на „неблагоприятен“ терен – “soft” панкреас с тесен
Вирсунгов канал. Важна е точната преценка за смисъла от подобна агресивна интервенция.

5.3 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА
СТОМАХА
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Ключови думи: стомашен аденокарцином, мултивисцерални резекции.
Въведение: Мултивисцералните резекции (МВР) при карцином на стомаха са потенциално
курабилни при селектирани пациенти, при които е възможно постигането на чисти
резекционни линии. Въпреки това все още няма достатъчно данни относно тяхната
надеждност и сигурност във връзка с краткосрочните и дългосрочни резултати.
Цел: Главният таргет на проучването е да сравни преживяемостта, усложненията,
клиничните, патоанатомичните и хирургичните характеристики на МВР спрямо
стандартните стомашни резекции (ССР).
Материали и Методи: Моноцентрично ретроспективно проучване при пациенти с
хистологично верифициран аденокарцином на стомаха, обхващащ периода 2004 – 2020
година. От операбилните 336 случая, при 101 пациента е извършена МВР. При останалите
235 е предприета ССР, като от тях 173 пациента са в стадий Т3 / Т4. За сравнение на
преживяемостта е използвана репрезентативна контролна група от 101 пациента, при които
са била извършени палиативни процедури (ПП) – обходна анастомоза или експлорация.
Обработката на статистическата информация е извършена чрез IBM® SPSS Statistics™
Ver.26, като за сигнификантна се приема стойност на “p” по-малка от 0.05.
Резултати: Установи се, че МВР са с по-ниска преживяемост спрямо ССР, но със
сигнификантно по-висока от тази при ПП (p<0.05). Превалиращият пол при
мултивисцералните резекции е мъжкият (n=73, 72.3%), като средната възраст на пациентите
е 61 години. Периоперативната 30-дневна смъртност е 3.96% (n=4), а общата средна

преживяемост – 28.1 месеца. Средният следоперативен престой е 13 дни. Най-често
резецираните органи в хода на МВР са слезката (n=68, 67.3%), панкреаса (n=33, 32.7%),
черния дроб (n=21, 20.8%) и колона (n=21, 20.8%). При 56.4% (n=57) от случаите са били
резецирани 2 органа (стомах + 1), при 28.7% (n=29) – 3 органа, при 13.9% (n=14) – 4 органа,
а в един случай (0.99%) са били резецирани 5 органа. Не се установи статистическа
значимост относно преживяемостта и усложненията спрямо броя и вида на резецираните
органи (p>0.05). Основните усложнения при МВР са кървене (n=10, 9.9%),
интраабдоминален абсцес (n=8, 7.9%), инсуфициенция на анастомоза (n=6, 5.9%) и
панкреатична фистула (n=6, 5.9%). Спрямо класификацията на Clavien-Dindo значимите
постоперативни компликации (III+IV) при МВР са 14.85% (n=15), а при ССР 6.4% (n=11)
като е налице сигнификантна разлика (p<0.05). При анализ на преживяемостта спрямо
ангажираните лимфни възли (N- vs. N+), не се установи сигнификантност (p>0.05). При
анализирането на М-статуса при МВР (М0 vs. M1) не се установи статистически значима
разлика от гледна точна на преживяемостта (p>0.05). Наблюдават се категорично по-добри
дългосрочни резултати при пациентите претърпели R0-резекция спрямо тези с R1 (p<0.05).
В случаите, при които е извършена реоперация се установи по-ниска преживяемост спрямо
тези, чиито болничен престой е преминал без ревизия (p<0.05).
Обсъждане: При МВР се наблюдава по-ниска преживяемост спрямо ССР, но
сигнификантно по-висока от тази при палиативните процедури. Относно наличието на
метастази при мултиорганните резекции (M0 vs M1) не се наблюдава статистическа
значимост. Също така сигнификантност не се наблюдава и при броя на резецираните органи,
N- vs N+, T3 vs T4, размерите на тумора, както и по вида на резецираните органи.
Статистическа значимост се наблюдава при сравняване на R0 vs R1 резекциите, както и при
реоперираните пациенти спрямо неревизираните. Вследствие на това, R1-резекциите и
реоперациите се явяват независими прогностични фактори за по-лоши дългосрочни
резултати.
Заключение: Мултиорганните резекции се характеризират с по-лоша преживяемост, както
и по-висок процент на усложненията спрямо стандартните стомашни операции. За сметка
на това при тях се наблюдават много по-добри дългосрочни резултати спрямо палиативните
интервенции. Основен и независим фактор за по-добра преживяемост се явява постигането
на чисти резекционни линии. Мултивисцералните резекции са напълно постижими, когато
се извършват от опитен хирургичен екип във високо специализирани центрове с голям обем
на дейност. Въпреки това, на този етап не може да се направи генерален извод относно
тяхната надеждност и сигурност.

MULTIVISCERAL RESECTION FOR GASTRIC CANCER
Ts. Trichkov1, E. Eyupov1, V. Mihaylov1, R. Kostadinov1, M. Yakova1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A. Hartova2,
E. Gruda2, N. Vladov1
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: gastric adenocarcinoma, multivisceral resection.
Introduction: Multivisceral resections (MVR) in gastric cancer are potentially curable in selected
patients in whom clear resection margins are possible. However, there is still insufficient data on
their feasibility and safety about short- and long-term outcomes.
Aim: The main objective of the study is to compare the survival, complications, clinical,
pathoanatomical, and surgical characteristics of MVR in standard gastric resections (SGR).
Material and Methods: A monocentric retrospective study in patients with histologically verified
adenocarcinoma of the stomach, covering the period from 2004 to 2020. Of the 336 operable cases,
101 patients underwent MVR. The remaining 235 underwent SGR, of which 173 patients were in
stage T3 / T4. To compare survival, a representative control group of 101 patients with palliative
procedures (PP) was used – bypass anastomosis or exploration. The processing of statistical
information was performed using IBM® SPSS Statistics ™ Ver.26, and a value of “p” less than
0.05 is considered significant.
Results: It was found that the MVR had a lower survival rate than the SGR, but significantly higher
than the PP (p <0.05). The predominant gender in multivisceral resections was male (n = 73,
72.3%), with a mean age of 61 years. The perioperative 30-day mortality was 3.96% (n = 4) and
the overall median survival was 28.1 months. The average postoperative stay is 13 days. The most
frequently resected organs in the MVR were the spleen (n = 68, 67.3%), the pancreas (n = 33,
32.7%), the liver (n = 21, 20.8%) and the colon (n = 21, 20.8%). In 56.4% (n = 57) of the cases 2
organs were resected (stomach + 1), in 28.7% (n = 29) – 3 organs, in 13.9% (n = 14) – 4 organs,
and in one case (0.99%) 5 organs were resected. No statistical significance was found for survival
and complications relative to the number and type of resected organs (p> 0.05). The main
complications of the MVR were bleeding (n = 10, 9.9%), intra-abdominal abscess (n = 8, 7.9%),
anastomotic insufficiency (n = 6, 5.9%) and pancreatic fistula (n = 6, 5.9%). Compared to the
classification of Clavien-Dindo, the significant postoperative complications (III + IV) in the MVR
were 14.85% (n = 15), and in the SGR 6.4% (n = 11) and there was a significant difference (p
<0.05). In the analysis of survival against the involved lymph nodes (N- vs. N +), no significance
was found (p> 0.05). When analyzing the M-status at the MVR (M0 vs. M1) no statistically
significant difference was found in terms of survival (p> 0.05). Better long-term results were
observed in patients who underwent R0-resection compared to those with R1 (p <0.05). In the cases
where reoperation was performed, lower survival was found compared to those whose hospital stay
passed without revision (p <0.05).

Discussion: The MVR has a lower survival rate compared to the SGR, but significantly higher
than that of palliative procedures. No statistical significance was observed for the presence of
metastases in the multiorgan resections (M0 vs M1). Significance was also not observed in the
number of resected organs, N- vs N +, T3 vs T4, tumour size, and the type of resected organs.
Statistical significance was observed when comparing R0 vs R1 resections, as well as in reoperated
patients compared to unrevised ones. As a result, R1 resections and reoperations are independent
prognostic factors for poorer long-term outcomes.
Conclusion: Multi-organ resections are characterized by poorer survival as well as a higher
complication rate compared to standard gastric surgeries. On the other hand, they have much better
long-term results than palliative procedures. A major and independent factor for better survival is
the achievement of clear resection margins. Multivisceral resections are fully achievable when
performed by an experienced surgical team in high-volume centers. However, at this stage, no
general conclusion can be drawn about their feasibility and safety.

5.4 АНАТОМИЧНИ РЕЗЕКЦИИ НА ПАНКРЕАСА ПРИ ЛОКАЛНО
АВАНСИРАЛ СТОМАШЕН РАК
Ел Тал Л, Радойчич М, Даскалова Е, Кътев Н.Н, Гайдарски Р, Драганов К.
Клиника по Чернодробно-жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ”Токуда” Болница София ЕАД

Ключови думи: мултивисцерална, авансирал, стомашен рак, панкреас, резекция

Адрес: София, Бул. “Н. Вапцаров” 51Б. Ет 4. Клиника по Чернодробно-жлъчна,
панкреатична и обща хирургия. Д-р Любен Билал Ел Тал
Мейл: doc.vesselinmarinov@gmail.com

Въведение. Стомашният рак е пето по честота онкологично заболяване и трета по честота
свързана причина за смърт в глобален мащаб. Честотата на заболяването варира в отделните
региони на света, като по-често засяга страните в далечна Азия. Постигането на чиста
резекционна линия е съществено за прогназата при пациенти с локално авансирало
заболяване. При инфилтрация на панкреаса и/или дуоденума, извършването на куративни
мултивисцерални резекции включваща различни по обем анатомични намеси върху
панкреаса – ДХПЕ, субтотална, хемипанкреатектомия, резекция на опашката на жлезата, са
единствена опция за постигане на добри онкологични резултати.
Цел. Да се анализират периоперативните резултати в група от 18 пациенти с извършени
различни по обем анатомични резекции на панкреаса в хода на мултивисцерална резекция
по повод локлано авансирал стомашен рак, в опит за постигане на хирургична радикалност.

Материал и метод. За 10 годишен период в Клиниката по Чернодробно-жлъчна,
панкреатична и обща хирургия са извършени анатомични резекции с различен обем на
панкреаса в хода на мултивисцерални намеси по повод локално авансирал стомашен рак. От
проучването са изключени пациентите с парциални резекции на жлезата. Използани са
методи за анализ на периоперативните резултати.
Резултати. В проучваната група превалират мъжете. Съотношението мъже/жени е 77,8%
към 22,2%. Средната възраст възлиза на 63,1г. Средният болничен престой е 10,5 дни. Има
един загинал пациент. Периоперативният леталитет възлиза на 5,5%. Наблюдавани са
усложнения при 7 (38,8%) болни. Регистрирано е панкреасно изтичане при 4 (22,2%) болни
– с формиране на парапанкреасни течни колекции или изтичане от дренажите.
Обсъждане. Локално авансиралият стомашен рак остава сериозно предизвикателство за
интердисциплинарния екип лекари въвлечени в лечението на пациентите с това тежко
заболяване. Панкреасът е най-често засегнатият орган. Анатомичните резекции на
панкреаса с различен обем в хода на мултивисцерални намеси имат своята специфика.
Изискват голям хирургичен опит в панкреатичната хирургия. Според различни съобщения
в литературата пострезекционните усложнения са свързани именно с намесите върху
панкреаса и панкреасното фистулизиране е с висока честота.
Изводи. Пациентите с локално авансирал стомашен рак трябва да бъдат лекувани в центрове
с богат опит в хепато-билиарната и панкреатична хирургия, с възможности за менажиране
на потенциалните усложнения.

5.5 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ АБДОМИНАЛНИ
ТУМОРИ – АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ
МЕДИЦИНСКИ И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
В. Георгиев; Е. Диманова; П. Куртев; Л. Джонгов; Е. Ангелова; В. Янков; А. Тодоров;
Й. Симеонов; Л. Вартанянов
УСБАЛО-ЕАД, София
Клиника по обща и коремна хирургия

Въведение:
При пациентите с локално авансирали първични и рецидивни интраабдоминални
неоплазми, хирургичното лечение с постигане Ro резекция, е възможност за подобряване на
онкологичния резултат.
При правилна селекция на случаите и извършени във високо специализирани центрове,
мултиорганните резекции имат приемлива честота на следоперативни усложнения и
смъртност. Високата цена на лечението и страхът от усложненията са основни причини,
ограничаващи прилагането на метода.

Цели:
Да се валидира ефективността на мултивисцералните резекции при интраабдоминални
тумори, изразена с постигане на Ro резекция и приемлива честота на следоперативните
усложненията.
Да се анализира съотношението между медицинските и финансовите резултати от
лечението

Материал:
Проведено е ретроспективно проучване върху 99 пациента с мултивисцерални резекции за
периода 2017-2019г, оперирани в Клиника по Обща и коремна хирургия на УСБАЛО-ЕАД,
София – 30 (30,3%) мъже и 69 (69,7%) жени, на средна възраст 60,5г (от 34г. до 78г.). По
повод първични неоплазми са оперирани 45 (45,5%) пациента, за рецидивни – 39(39,4%) и
15 (15,2%) случая от извършените резекции са по повод бенигнени процеси. При 27(27,3%)
пациента локализацията е с гинекологичен произход, 60 (60,6%) са при неоплазми от
гастро-интестинален, 9(9,1%) от урологичен и 3(3,0%) от ретроперитонеален произход.
Извършени са 54 (54,5%) блокови резекции, включващи 2 органа, 30 (30,3%) на 3 органа и
15 (15,2%) на 4 и повече.

Методи:
Анализира се оперативното време, извършените хемотрансфузии, честотата и тежестта на
следоперативните усложнения, постигането на Ro резекция и протичането на
следоперативния период и се съпостави с финансовите резултати от лечението, изразени
като съотношение между приходи от НЗОК и стойност на проведеното лечение.

Резултати:
Средното оперативно време е 5,4ч (от 2ч до 12ч). Средният обем на хемотрансфузиите е
572мл (от 0мл до 2737мл). Средният общ престой е 16,4 дни (от 9 до 41 дни), като
следоперативният среден престой е 13,6 (от 6 до 38 дни), а престоят в ОАРИЛ е средно 4,9
дни (от 1 до 7 дни). Наблюдавани са усложения при 21 пациента (21,2%), от които 9 пациента
(9,1%) с тежки усложнения – IV клас по Clavien – Dindo. Смъртни случаи не са наблюдавани.
Ro резекции са постигнати при 93 пациента – 93,4%.

Средната стойност на лечението е 6589лв, средният приход от НЗОК – 4170лв., а средният
дефицит – 2419лв.
Най-голяма тежест при оформяне на финансовия резултат показаха следните фактори:
Клас по ASA – средна стойност на лечението при I и II клас – 5042лв., срещу 7729лв. при III
и IV клас (p=0,0025).

Възраст – средната стойност на лечението при пациенти под 50г е 5330лв. срещу 6869лв
при тези над 50г (p=0,024).
Вид на тумора – средната цена на лечението при бенигнените случаи е 4334лв,а при
малигнените – 6992лв (p=0,008). Във втората група при първичните случаи разходите по
лечението са 6409лв , а при рецидивните 7665лв (p=0,012).
Обем на интервенцията – средната стойност на лечението при пациенти с блокова резекция
на два органа е 5849лв, а при тези с 3 и повече – 7527лв (p=0,026).
Оперативно време – При интервенции с продължителност до 4,5ч средната стойност на
лечението е 5118лв, а при тези с по-висока продължителност – 7673лв (p=0,016).
Настъпили усложения – Средната стойност при пациентите, при които не са наблюдавани
усложнения, е 5639лв, а при тези с усложнения – 9122лв (p=0,0023).
Заключение:
Извършени при правилно селектирани пациенти мултивисцералните резекции
демонстрират ефективност по отношение на радикалността, при приемлива честота на
следоперативните усложения от висок клас.
При заплащане на дейността по КП от НЗОК липсва диференциация по отношение на
семплите резекции и мултиорганните резекции при онкологичните пациенти. Това води до
дисбаланс и негативен финансов ефект, който бива понесен от пациента и лечебното
заведение.

Ключови думи: Мултивисцерални резекции, усложнения, ефективност, стойност.

5.6 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ЛОКАЛНО
АВАНСИРАЛИ И РЕЦИДИВНИ ТУМОРИ АНГАЖИРАЩИ ВЕНА
КАВА ИНФЕРИОР И ИЛИАЧНИТЕ ВЕНИ
А. Тодоров 1,2; Е. Ангелова 1; С. Стефанов 2; А. Келчев 2; Л. Джонгов 1; Л. Вартанянов 1; В.
Янков 1; В. Георгиев 1; К. Еников 1; Й. Симеонов 1; Е. Диманова 1; П. Куртев 1
1 УСБАЛО-ЕАД София, Клиника по Обща и коремна хирургия
2 Сити Клиник Сърдечно-Съдов Център София

КЛЮЧОВИ ДУМИ: авансирали тумори, рецидиви, мултиорганни резекции, съдови
резекции, вена кава инфериор, илиачни вени
ВЪВЕДЕНИЕ : В последните години се отбелязва увеличение на дела на комбинираните
и разширените операции при лечението на локално разпространените и рецидивни тумори
с инвазия в магистралните съдове.

Цел: Да се обобщи собсвения опит при лечението на болни с локално разпространени и
рецидивни тумори с инвазия в магистралните съдове. Да се представят различни типове
резекции и реконструкции на вена кава инфериор и илиачните вени даващи възможност за
постигане на Rо резекции.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Между 2017-2021г., при 23 пациенти се извършиха
резширени резекции на тумори ангажиращи вена кава инфериор и/или илиачните вени.
Срединна ксифопубична и транзверзална субкостална лапаротомия беше използвана за
оптимален достъп до тумора и съдов контрол. При трима пациенти изискващи CPB се
извърши срединна стернотомия. Тотално съдово изключване на черният дроб се наложи при
4 пациенти. При 14 пациенти симултантно с венозните резекции беше извършена и
артериална резекция и реконструкция - Ао абдоминалис и/или илиачните артерии.
Тангенциални резекции на IVC се извършиха при 5 пациенти, възстановени с автоложен
пач; циркумеренциални резекции на IVC и интерпозиция с PTFE ring протеза 18mm - 3,
бифуркационна дакронова протеза беше изполвана при един пациент; 6 автоложни венозни
илиачни интерпозиции и 8 синтетични интерпозиции с PTFE ring протеза10 mm. При всички
синтетични венозни интерпозиции беше извършена дистална АV фистула. При всички
пациенти в следопертивният период се проведе профилактично антикоагулантно лечение с
НМХ и застъпване с перорален антикоагулант при изписването.
РЕЗУЛТАТИ: При 19 пациента бе постигната R0 резекция доказана с хистологично
изследване. Всички артериални съдови реконструкции са първично проходими до 4 година
от проследяването. Бяха установени 2 асимтоматични тромбози на синтетични венозни
илиачни интерпозиции, които не наложиха интервенция. При един пациент беше извършено
перкутанно транслуменно стентиране на проксиманата анастомоза на кавалната
интерпозиция поради високостепенна стеноза . В нашата серия от случаи нямаме
интраоперативна или 30 дневна следоперативна смъртност. Сериозни усложнения (DindoClavien >III) настъпиха при 3 пациенти, при един от тези случаи се наложи реоперация по
повод остър некротичен панкреатит. Средно оперативно време - 300 минути , средна
стойност на интаоперативна кръвозагуба- 700 мл. Средният болничен престой е 14 дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Радикалните en block резекции на първичните и локорегионалните
рецидивни тумори ангажиращи IVC и/или илачните вени са възможна оперативна
интервенция при високо селектирани пациенти , с приемлив морбидитет и морталитет . При
постигане на Rо резекция единствено те дават шанс за излекуване и подобряване качеството
на живот.

5.7 АРТЕРИАЛЕН (A. HEPATICA COMMUNIS) ПОДХОД ПРИ ТРУДНИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПСКИ ДИСТАЛНИ
ПАНКРЕАТЕКТОМИИ
И. Такоров 1, Ц. Луканова 1, Д. Вълчева 1, С. Симеоновски 1, С. Арнаудов 1, М. Абрашева 2
1 Първа клиника по коремна хирургия;
2 Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
Военномедицинска академия, гр. София, България
Адрес за кореспонденция: simeonovskistefan@gmail.com
Ключови думи: дистална спленопанкреатектомия, артерия хепатика комунис,
ретроперитонеален достъп

Въведение: Лапароскопската дистална панкреатектомия е актуалния златен стандарт при
лечението на симптоматични бенигнени, премалигнени и малигнени заболявания на тялото
и опашката на панкреаса. Инфилтрацията на артерия лиеналис в близост до отделянето ѝ от
трункус целиакус, засягането на вена лиеналис в близост до конфлуенса ѝ с вена
мезентерика супериор, както и формации локализирани в тялото на панкреаса,
непосредствено пред трункус целиакус, могат да представляват техническо
предизвикателство за извършването на лапароскопска интервенция. В такива случаи найлесно достъпния константен анатомичен елемент е артерия хепатика комунис.

Цел: Целта на този доклад е да представи нашия подход и да опише стъпките за постигане
на по-лесен ретроперитонеален достъп до артерия лиеналис.

Материали и методи: Извършва се дисекция с повдигане на държалка на артерия
хепатика комунис. Последва отдиференциране и дисекция на вена порте. След
идентифициране на вена мезентерика супериор, се тунелизира пространството под шийката
на панкреаса, като същата се транссецира с механичен съшивател Endogia – blue cartridge.
Така се осигурява добър достъп до основата на артерия лиеналис.

Резултати: Всички седем случая бяха завършени лапароскопски. При пет от тях бе
извършена транссекция на вена лиеналис, докато при останалите два – сплено-съхраняваща
субтотална дистална панкреатектомия по метода на Kimura. Перипанкреатична инвазия в
близост до артерия лиеналис, се потвърди при четири от случаите и инфилтрация на вена
лиеналис в областта на нейния конфлуенс – при един. Сериозно венозно кървене се
регистрира при двама пациенти, като същото се овладя чрез клипсиране на съдовете.
Средното оперативно време е 225 минути, при незначителна кръвозагуба.
Постоперативният престой при всички пациенти бе без сериозни усложнения, като всички
се изписаха на седми постоперативен ден.

Обсъждане: Най-голямото предимство на лапароскопския метод пред конвенционалната
хирургия включва ранното възстановяване и краткия болничен престой на пациентите.
Въпреки това тази интервенция все още представлява изпитание за хирурзите поради

ретроперитонеалната локализация на панкреаса, както и високия риск от възникване на
интраоперативно кървене. Начина на извършване на панкреатичната транссекция е от
изключително значение, а именно за да се намали риска от възникване на постоперативни
усложнения, като например - панкреатична фистула.

Заключение: Лапароскопската дистална спленопанкреатектомия може да бъде
технически трудна за изпълнение операция, особено при централно локализирани
панкреатични туморни формации. Затова трябва да се извършва само от хирурзи с
достатъчен опит в отворената панкреатична и лапароскопската гастро-интестинална
хирургия. Идентифицирането на артерия хепатика комунис е ориентир за извършването на
безопасна оперативна интервенция.

6. ВАРИЯ
6.1 ХИРУРГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЛОЖНИ ВЕНТРАЛНИ
ХЕРНИИ - РЕЗУЛТАТИ
И. Плачков, Пл. Чернополски, В. Божков, Ат. Лисничков, Т. Иванов, Д. Чаушев,
Я. Стефанов, В. Драганова, Хр. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД - Варна
Медицински Университет – Варна
Увод: През 2014 година водещи световни специалисти в областта на хирургията на
предната коремна стена създадоха консенсусен документ, базиран на доказателства от
практиката и литературата, в който беше дефинирано понятието сложни вентрални хернии
чрез изследване на следните критерии: размер и местоположение на дефекта; история на
пациента и рискови фактори; контаминация и състояние на тъканите; клиничен сценарий.
Значението на определянето на вентралните хернии като сложни е в това, че при тях
вероятността за усложнения и по-големи разходи е по-голяма, а наличието на тези хернии
означава подбор на по-подготвен и достатъчен екип от хирурзи и анестезиолози, посериозна предоперативна подготовка и верни интра- и постоперативни действия,
съобразени със състоянието на пациента .
Цел: Да споделим опита ни в хирургическото лечение на сложните вентрални
хернии и алгоритъм на поведение при такава патология.
Материал и методи: За период от три години (2018-2020) сме анализирали
проспективно и ретроспективно резултатите от хирургическото лечение на 399 пациенти
със сложни вентрални хернии чрез различни хирургически техники, имайки предвид
техните демографски признаци, ASA, BMI, коморбидитет и рискови фактори, големина и
локализация на вентралните хернии, контаминиране на тъканите, история на пациента,

клиничен сценарий. За определяне качеството на живот при оперираните със сложни
вентрални хернии пациенти сме използвали въпросника EuraHS QoL Scale.
Резултати: От оперирани 399 пациенти с вентрални хернии при 197 (49,4%) сме
установили сложни такива. При 96 п-ти сме извършили компонентни сепарации, от тях при
46 TAR. Ранните постоперативни усложнения са установени при 17 (8,5%), а късните при
15 пациенти (7,5%). Качеството на живот сме изследвали при 107 души.
Обсъждане и изводи: Сложните вентрални хернии и тяхното хирургическо лечение
продължават да са сериозен проблем както за пациентите, така и за хирурзите. Доброто
познаване на проблема „Сложни вентрални хернии“ ни дава възможност да лекуваме
правилно и добре. Еволюцията на сложната реконструкция на коремната стена показва
тенденция към прилагане все повече на задна КС, особено на TAR. Следоперативният
анализ на КЖ след подходящ период от време е най-добрият вариант за контрол качеството
на операцията.
Ключови думи: сложни вентрални хернии, качество на живот, компонентна
сепарация

SURGICAL APPROACH TO COMPLEX VENTRAL HERNIAS –
RESULTS
I. Plachkov, Chernopolsky P, Bozhkov V, Lisnichkov A, Ivanov T, Chaushev D,
Stefanov Y, Draganova V, Nikov Hr, Madjov R.
2nd Department of Surgery, University hospital “St. Marina” Varna
Introduction: In 2014, the world leading experts in the field of anterior abdominal wall
surgery created a consensus document based on evidence from practice and literature, which
defined the concept of complex ventral hernias by examining the following criteria: a/size and
location of the defect; b/patient history and risk factors; c/contamination and condition of tissues;
d/clinical manifestation.
The importance of determing the ventral hernias as complex is that they are more likely to
have complications and higher costs, and the presence of these hernias means a selection of more
experienced and sufficient team of surgeons and anesthesiologists, more serious preoperative
preparation and correct intra- and postoperative actions, in accordance with the patient's condition.
Aim: To share our experience in the surgical treatment of complex ventral hernias and to
introduce an algorithm of treatment for this pathology.
Material and methods: For a period of three years (2018 - 2020) we have analyzed
prospectively and retrospectively the results of the surgical treatment of 399 patients with complex
ventral hernias using various surgical techniques, taking into account their demographic
characteristics, ASA, BMI, comorbidity and risk factors, size and location of ventral hernias, tissue
contamination, patient history, clinical manifestation. We used the EuraHS QoL Scale to determine
the quality of life in patients operated for complex ventral hernias.
Results: From 399 pts operated for ventral hernias, 197 (49.4%) were diagnosed with
complex ones. We performed component separations in 96 patients, of which 46 with TAR. Early

postoperative complications were found in 17 pts (8.5%) and late in 15 pts (7.5%).
We
studied the quality of life in 107 people.
Discussion and conclusions: The complex ventral hernias and their surgical treatment
continue to be a serious problem for both patients and surgeons. The good knowledge of the
problem "Complex Ventral Hernias" allows us to treat properly and well. The evolution of the
complex reconstruction of the abdominal wall shows a tendency for applying more frequently the
posterior CS, especially TAR. The postoperative analysis of the quality of life after an appropriate
period of time is the best quality control option of the performed operation.
Key words: complex ventral hernias, quality of life, component separation

6.2 ХИРУРГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID 19
Стойков Д., Е.Мерашка, П.Маринова, Ах.Тайфур , Ир.Декова, Цв.Съботинов,
Ив.Атмажов
МУ – Плевен, Катедра „Хирургични болести“

Увод. Пандемията причинена от Covid 19, изправи хирурзите пред нови, непознати до сега
проблеми както и ги принуди да работят в условия застрашаващи както живота на
пациентите, така и на лекуващите ги екипи.
Цел. Целта на настоящата публикация да се опишат хирургични усложнения, които се
наблюдават в хода на протичане на Ковид инфекцията, тяхната диагностика и лечение.
Обект на проучване са и пациенти, които са постъпили с хирургични диагнози и в хода на
лечението са проявили симптоматика на Ковид.
Материал и методи. Обект на проучване са 30 пациенти с Корона вирусна инфекция
постъпили и лекувани в Първа хирургична клиника на УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ – Плевен
за период от 14 месеца /03.2020-04.2021/.
Болните са разделени в две групи: 1/ Пациенти приети с хирургична диагноза и в хода на
лечението позитивирали тест за Ковид 16 болни /53.3%/.
2/ Пациенти, които са лекувани за Ковид и са развили хирургични усложнения, които са
наложили превеждане в хирургична клиника и лечение /14 /46.7% от общия брой/.
Общо оперираните пациенти са 16 /53.3%/. Починалите пациенти са 9 /30%/ от цялата група.
Заключение. Анализира се леталитета при тази група болни като се акцентуира на групата
пациенти, лекувани в клиниката по повод на хирургични усложнения развити в хода на
Ковид инфекцията. Обсъждат се индикациите за оперативно лечение и резултатите от него.
Ключови думи: панкреатит, хеморагии от ГИТ, Ковид 19
Адрес за контакти: stoykov.d@yahoo.com

SURGICAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH COVID-19
Stoykov D., E. Merashka, P. Marinova, Ah. Tayfour, Ir. Dekova, Tsv. Sabotinov, Iv. Atmazhov

Key words: Pancreatitis, Haemorrhage from the gastrointestinal tract, Covid-19
Introduction: the evolution of the pandemic caused by Covid-19 has put the surgeons in new and
unknown situations which they have to deal with so they were forced to work in threatening
conditions for both the health team workers and the patients.
Aim: The aim of this publication is to describe the surgical complications that have occurred in
association with Covid-19 infection, their diagnosis and treatment.
The subject of study are patients who have been admitted with surgical diagnose and have
experienced Covid-19 symptoms during their hospitalization.
Material and methods: The object of study are 30 patients with Covid-19 infection admitted and
treated in the First Surgical Clinic of the University Hospital "Dr. G. Stranski" - Pleven for a period
of 14 months /03.2020 - 04.2021/.
The patients are divided into two groups:
1. Patients admitted with a surgical diagnosis and developed symptoms of Covid19 infection during their hospitalization in the surgical department; /16 patients
/53.3%/.
2. Patients who were treated for Covid-19 infection and developed surgical
complications, which required transfer to a surgical department / 14 patients /
46.7%.
The total number of operated patients is 16 /53.3%/. While the mortality rate was 9 patients
/30% /.
Conclusion: Mortality in this group of patients was analysed, focusing on the group of patients
treated in the department for surgical complications developed during Covid-19 infection.
The indications for surgical treatment and its results are discussed.

6.3 ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ
И. Гаврилов1, В. Митова2, Е. Александрова1, Н. Марков1, И. Полихронов1, Д. Ал Зайат1, Ом.
Ал Баяти1, Т. Атанасов3
Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София
Клиника по хирургия, Университетска болница „Лозенец”, София
3
Национален раков регистър
1

2

Адрес за кореспонденция: УСБАЛ по Онкология, Клиника по гръдна хирургия, гр.
София, ул. „Пловдивско поле“ № 6; е-mail: igavrilov@sbaloncology.bg

Ключови думи: рак на гърдата, актуални проблеми, COVID-19
Въведение: Диагностиката, комплексното лечение и проследяването на пациентите с
рак на гърдата (РГ) е основен подход за контрол над това социално-значимо злокачествено
заболяване. Въпреки усилията, които се полагат за осигуряване на адекватна диагностика и
оптимално лечение, все още се открояват редица проблеми. Това води до необходимост от
обсъждане на дискутабилните теми, съобразявайки обаче и въздействието от COVID-19
пандемията върху организацията, лечението и потенциалните далечни резултати за
пациентите с РГ.
Цел: Целта на проучването е да се анализират актуалните проблеми при
комплексното лечение на пациентите с РГ, базирайки се на новостите в областта,
съгласувайки ги с други специалности и съобразявайки се с реалностите в страната чрез
отчитане на промените, настъпили в резултат на Корона-вирусната пандемия.
Материали и методи: Направихме проспективно сравнително проучване на общо
оперираните болни с патология на гърда в Клиника по гръдна хирургия на УСБАЛО за
периода януари, 2019 г. - януари, 2021 г. Пациентите бяха разделени в две групи – група на
пациенти, лекувани преди обявяване на пандемия в страната ни и група на пациентите,
оперирани след това. Отчита се намаляване на общия брой оперирани болни във втората
група спрямо предходния период – 1135, спрямо 983 (с 211 по-малко). Това е свързано и с
намаляване на броя пациенти, оперирани с РГ – 623, спрямо 742 (с 119 по-малко). През
втория период диагностичните секторални резекции, извършвани при невъзможност за
предоперативна хистологична диагностика, са 187, което е с 66 по-малко. Пациентите,
претърпели предоперативна химиотерапия през първият период, са значително повече от
тези във втория период. Отчитаме значително увеличаване и на интервала от време между
диагностициране на пациентите и тези достигнали до оперативно лечение във втората група,
което е обвързано и с процентно повишаване на броя авансиралите случаи.
Обсъждане: Решенията на световните онкологичните организации препоръчват
индивидуализиране при поведението на пациентите с РГ, отчитайки обаче реалностите в
страната, а също и въздействието от COVID-19 пандемията. Ръководствата, издадени във
връзка с поведението при РГ в условие на пандемия, показаха редица отклонения във вече
утвърдилите се подходи, свързани с приоритизиране на пациентите, интервала на лечението
им, както и промени в неоадювантното лечение със значително увеличаване на
ендокринната терапия за сметка на химиотерапията.
Заключение: Обсъждането на актуалните проблеми при лечението на РГ и
постигането на консенсус е основно изискване в процеса на лечение на пациентите, за да се
осигури на по-добра преживяемост, свободна от заболяване. Необходимо е пациентите да
получават адекватно комплексно лечение, включващо най-подходящото хирургично такова
и отговарящо на медицинските стандарти, отчитайки настъпилите промени, включително и
потенциалните рискове за пациенти с РГ и COVID-19. Всичко това би довело до подобрени
препоръки и стратегии за лечение и проследяване на тези пациенти.

BREAST CANCER MANAGEMENT - CURRENT ISSUES BEFORE
AND DURING COVID-19 PANDEMIC
I. Gavrilov1, V. Mitova2, E. Aleksandrova1, N. Markov1, I. Polichronov1, D. Al Zayat1, O. Al
Bayati1, T. Atanasov3
1

Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia
2
General Surgery Department, Lozenetz University Hospital, Sofia
3
Bulgarian National Cancer Registry

Address for correspondence: National Hospital of Oncology, Thoracic Surgery
Department, 6 Plovdivsko Pole Str., Sofia; e-mail: igavrilov@sbaloncology.bg
Keywords: breast cancer, current issues, COVID-19
Introduction: Diagnosis, treatment and follow-up of patients with breast cancer (BC) is a
key approach to control this social-significant malignancy. Despite the many efforts that have been
made to ensure adequate diagnosis and optimal treatment, there are still a number of problems.
This leads to the need of discussion including the impact of COVID-19 pandemic on the
organization, treatment and potential long-term outcomes for patients with BC.
Aim: The aim of the study is to analyze the current problems in the complex treatment of
BC patients. We are based on innovations in the field, coordinating them with other specialties and
considering to the realities in the country during Coronavirus pandemic.
Materials and Methods: In this prospective comparison studу, we investigated data from
patients with breast pathology who were underwent surgery at Thoracic Surgery Department of
National Hospital of Oncology between January, 2019 and January, 2021. The patients were
divided into two groups - a group of patients treated before a pandemic in the country and a group
of patients who were operated afterwards. There was a decrease in total number of operations in
the second group compared to the previous period - 1135, compared to 983. This was also
associated with a decrease in patients with BC - 623, compared to 742. During the second period,
we reported 187 diagnostic sectoral resections which are performed in case of impossibility for
preoperative histological diagnosis. They were 66 less than the first period. The number of patients
who underwent preoperative chemotherapy in the first period was significantly higher than in the
second period. We also report a significant increase in the time interval between the diagnosis and
those who have reached surgical treatment in the second group, which is also associated with an
increase in the number of advanced cases.
Discussion: World oncology organizations recommend individualization in the behavior of
patients with BC, taking into account the realities in the country, and the impact of the COVID-19
pandemic. Guidelines for BC management during the pandemic have shown a number of variations
in established approaches to patients’ prioritization, treatment intervals, and changes in
neoadjuvant treatment. There is a significant increase in using endocrine therapy at the expense of
chemotherapy.

Conclusion: Discussing current issues in BC management and reaching the consensus are
the main requirements in the treatment process for patients to ensure better disease-free survival.
Patients need to receive an adequate comprehensive treatment, including the most appropriate
surgery according to medical standards. However, we have to pay attention about the changes that
have occurred, including the potential risks to patients with BC and COVID-19. It would lead to
improved recommendations and strategies for treatment and follow-up of these patients.

6.4 ТЕЖКИ СЕПТИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЕНДОСКОПСКА
РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ (ERCR) И
ПАПИЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ (PST) – ПРИЧИНИ ЗА ПОВИШЕН
МОРТАЛИТЕТ
Я. Асенов, Коруков Б., Пенков Н, Димитров И. Георгиева И., Янев Т., Дамянов Д
Клинико по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, МУ-София

Резюме: Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) е важен
диагностичен и терапевтичен метод при редица билиарни и панкреатични патологии.
Въпреки натрупания опит и изградените принципи, методът продължава да е свързан със
сериозни усложнения, които могат да доведат до летален изход.
Целта на настоящето изследване е да се направи литературен анализ и проучване на
собствения опит с оглед изграждането на най-подходяща лечебна стратегия при пациентите
нуждаещи се от оперативно лечение вследствие усложнено протичане на перфорация след
ERCP и PST.
Методи и материали: Извърши се ртетроспективно проучване за периода 2010-2021г.
Селектираха се случаите с усложнено протичане, които изискват оператино лечение.
Допълнително се направи задълбочен литературен обзор чрез търсене на публикациите по
темата в PubMed, EМBASE, Web of Science и Google Scholar.
Резултати: Нашата серия обхваща общо 12 оперирани пациенти с усложнение след ERCP.
Пациентите са на възраст от 27 до 72г. Дуоденална перфорация се установява при 3ма
пациенти, а при останалите 9 лезията е екстраперитонеална. Всички пациенти са с
усложнено постоперативно протичане. Летален изход се наблюдава при 5 случая, като
основна причина е прогресиращото септично състояние с мултиорганна недостатъчност.
Обсъждане: По литературни данни вследствие на ERCP морбидитетът варира между 5,4%
и 23%, а общата смъртност е от порядъка на 0.1% - 1%. Поради ниската честота на
усложненията няма световно утвърден алгоритъм за лечение. Основен проблем остава
решението кога да се премине към оперативно лечение.
Заключение: Необходим е индивидуален подход с преценка на общото състояние на
пациента, данните от инструменталните изследвания и проследяването на хематологичните
показатели.

Ключови думи: ERCP; PST; перфорация; остър панкреатит; сепсис; хеморагия;

6.5 ПАНКРЕАТО-ЙЕЮНАЛНА АНАСТОМОЗА – НАМЕРИХМЕ ЛИ
„УНИВЕРСАЛНИЯ“ ВАРИАНТ В СЕРИЯ ОТ 236 СЛУЧАЯ
Е.Даскалова, А.Петреска, Д.Русенов, Д.Пенчев, Л.Ел-Тал, С.Лавчев, Г.Ченгалова,
Б.Асенова, А.Стилянова, Н.Кътев, В.Маринов, К.Драганов
Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“ София
Автор за контакт: Кирил Драганов, e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com
Ключови думи: дуодено-хемипанкреатектомия, панкреато-йеюнална анастомоза,
duct-to-mucosa анастомоза, постоперативна панкреатична фистула
Въведение: Панкреато-йеюналната анастомоза (ПЙА) си е спечелила славата на
„Ахилесовата пета“ след дуодено-хемипанкреатектомиите (ДХПЕ) още през 70-те години
на миналия век и продължава да е такава.
Цел: Анализ на собствения институционален опит в прилагането на различни
техники за ПЙА и сравняване на резултатите.
Материал и методи: В едноцентрово, ретроспективно проучване включихме 236
случая на ДХПЕ, респ. с ПЙА (период 2009 - 2019 год.). Много фактори бяха определящи
за избора на хирургичната техника, като с най-голяма тежест бяха характеристиките на
панкреатичния остатък - размер, консистенция на остатъчния паренхим и диаметър на
d.Wirsungianus. При 166 процедури (70%) осъществхме duct-to-mucosa анастамоза. В 160
случая (68%) използвахме протективен дренаж тип „perdu“, а при 59 случая (25%) външен
дренаж. Инсуфициенция на анастомозата (постоперативна панкреатична фистула - ПОПФ)
отчетохме по критериите на International Study Group on Pancreatic Fistula (ISGPF).
Резултати: ПОПФ регистрирахме при 74 случая ( 31,3%), като клинично значими
(фебрилитет, левкоцитоза, сепсис или SIRS и необходимост от задържане на дренажите)
бяха 27 (11.4%). Не установихме/установихме зависимост на ПОПФ от техниката на
анастомозиране, както и от протективното дрениране.
Обсъждане: Въпреки многообразието от различни техники за ПЙА, нито една от тях
не може да претендира за универсалност и достатъчно висока надеждност. Инсуфициенция
настъпва в 10-30% (дори над 50%!) от случаите, като в нашата серия регистрирахме ПОПФ
в 31.36 %.

Заключение: Твърдата консистенция на панкреатичният паренхим и широкият
Вирсунгов проток увеличават диапазона на избор на техника пред хирурга и сигнификантно
редуцират риск от ПОПФ, но за съжаление са фактори, върху които не можем да влияем.
Протективният дренаж също благоприятства зарастването на анастомозата, като това е факт,
с който ние винаги се съобразяваме в нашата практика.

6.6 ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ – ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СЕКЦИОНЕКТОМИЯ
Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹, Хр.
Михайлов¹, Н. Митев¹, Б. Цветков¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Д. Костов¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ¹, Варна към ВМА София, СБАЛОЗ "М.Марков"²
ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна, danielkostov@abv.bg

Ключови думи: лапароскопска лява секционектомия; хепатоцелуларен карцином;
лапароскопска чернодробна резекция
Въведение: Лапароскопската чернодробна резекция се счита за стандарт в лечението на
чернодробни тумори, локализирани в левия латерален сектор на черния дроб.
Цел: Целта на проучването е оценка на ползите от лявата латерална секционектомия при
хепатоцелуларен карцином, локализиран в ляв латерален чернодробен сектор.
Демонстрирани са два типа контрол върху аферентния кръвоток в хода на лапароскопската
операция.
Материал и методи: Проспективно са проучени 7 болни с лапароскопска лява
секционектомия, извършена по повод хепатоцелуларен карцином. Проучени са
хирургичните предимства и недостатъци на двата типа контрол върху аферентния кръвоток
– intrahepatic extra-glissonean approach (Launois and Jamieson, 1992) и extrahepatic intrafascial approach (Couinaud, 1989).
Резултати: Хемотрансфузия не се е наложила при нито един от пациентите в хода на
чернодробната резекция. Честотата на следоперативните усложнения и смъртност е 0%.
Контрол върху целия аферентен кръвоток (Pringle/18 минути) е използван само при
пациентите с приложен intrahepatic extra-glissonean approach (Launois and Jamieson, 1992).
Операцията е статистически достоверно по-продължителна при пациентите с приложен
extrahepatic intra-fascial approach (Couinaud, 1989), за контрол на аферентния кръвоток.
Обсъждане: Контролът върху аферентния кръвоток посредством intrahepatic extraglissonean approach (Launois and Jamieson, 1992) е за предпочитане поради следните
предимства: по-кратко оперативно време и по-малка вероятност от нараняване на жлъчните

пътища при тип 3a,3b по класификацията на Nakamura et al., 2002 и Varotti et al. 2004,
касаеща анатомични варианти на жлъчният конфлуенс.
Заключение: Лапароскопската лявата латерална секционектомия е стандарт в хирургичното
лечение на хепатоцелуларен карцином, локализиран в ляв латерален чернодробен сектор.

6.7. ПРЕДИМСТВА НА DIAMOND ТЕХНИКАТА ПРИ
ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРНОДРОБНИ
МЕТАСТАЗИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Живков И., Гърбев Г., Дамянов Д.
Клиника по Ендоскопска и Обща Хирургия
Университетска Първа МБАЛ „ Св. Йоан Кръстител“ – София ЕАД
Въведение: Около 15 – 25 % от пациентите с колоректален карцином се диагностицират в
IV стадий на заболяването с наличие на далечни метастази. При 18 – 25 % от пациентите
оперирани по повод дебелочревен карцином, в рамките на 5 години се установява развитие
на далечни метастатични лезии. През последните три десетилетия преживяемостта на
пациентите в IV стадий, значително се повиши благодарение на прилагането на адекватна и
ефективна, системна химиотерапия, по-доброто разбиране на биологичното поведение на
туморите и широкото разпространение на хиругичните методи за отстраняване на далечни
метастатични лезии. Хирургичното поведение при чернодробни метастази на колоректален
карцином бе модифицирано, преминавайки от анатомични към органосъхраняващи
(неанатомични) резекционни техники. Въпреки добрите резултати при конвецинални,
органосъхраняващи чернодробни резекции, все още е дискутабилен въпросът за
приложението на лапароскопски резекционни техники при непериферни метастатични
чернодробни тумори.
Цел: Да се определи приложимостта, сигурността и онкологичната адекватност на
лапароскопската Diamond техника при случаи с непериферни колоректални метастази.
Материал и метод: За три годишен период в клиниката по обща и ендоскопска хирургия на
Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София ЕАД по повод метастатични
чернодробни лезии на колоректален карцином са оперирани 43 пациенти. При 23 пациенти
е прилагана лапароскопска Diamond техника. Конверсия се е наложила при 2 пациенти
(8,69%). Локализацията на туморните образувания е била в IV сегмент при 6 , в V сегмент
при 8 , в VI сегмент при 9, в VII сегмент при 5 и в VIII сегмент при 2 пациенти. При 18
пациенти, операция е извършена по повод единична лезия, при 3 пациенти е осъществявано
едноетапно резециране по повод 2 чернодробни метастатични образувания, а при 3 пациенти
е извършено едноетапно отстраняване на три синхронно развиващи се чернодробни
метастази. Средната кръвозагуба по време на интервенцията е 385 мл. Средното оперативно
време е 244 минути. Pringle маньовър е бил осъществяван при 78.26%. Средната
продължителност на болничния престой е 4 дни. Патохистологично е верифицирано
отстояние на резекционните линии от средно 4 мм. Периоперативна смъртност е 4,34%,

стойността на която не може да се абсолютизира, поради сравнително малкият брой
пациенти включени в наблюдавата група.
Заключение: Лапароскопската Diamond техника за органосъхраняваща чернодробна
резекция при пациенти с метастатични лезии от колоректален карцином е ефективен,
адекватен в онкологично отношение и приложим метод за лечение. По показателите
оперативно време и интраоперативна кръвозагуба не се различава спрямо други
органосъхраняващи оперативни техники. При сравняване на резултатите спрямо
конвенционалните неанатомични резекционни методи не се установяват значителни
разлики.

6.8 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА ДЪНБАР
И. Такоров 1, С. Симеоновски 1, Д. Вълчева 1, Д. Димитров 1, Ц. Луканова 1, М. Абрашева 2
Първа клиника по коремна хирургия – ВМА, София
Клиника по анестезиология и интензивно лечение – ВМА, София
1

2

Адрес за кореспонденция: simeonovskistefan@gmail.com
Ключови думи: лапароскопски достъп, синдром на Дънбар, оперативно лечение,
компресия на трункус целиакус
Въведение: Синдромът на медианния аркуатен лигамент (median arcuate ligament syndrome
– MALS или синдром на Дънбар) е диагноза, която се поставя основно на принципа на
изключването. Като етиологична причина може да се посочи компресията на трункус
целиакус от медианния аркуатен лигамент, a понякога и от нервните влакна на плексус
целиакус.
Цел: Целта на настоящия доклад е да припомним за тази не толкова често срещана
патология и да представим нашия опит в оперативното лапароскопско лечение на синдрома
на Дънбар.
Материали и методи: Представяме три случая
на пациенти с оплаквания от
постпрандиална болка, локализирана в епигастралната област. Синдромът на притискане на
трункус целиакус е доказан с помощта на КАТ-ангиография, на която се установява
стенозиране на ствола му до над 80%. Извършена е лапароскопска декомпресия на артерията
чрез парциална резекция на медианния аркуатен лигамент посредством трансабдоминален
достъп.
Резултати: Средното оперативно време е 330 минути (300-360 мин.). Не са наблюдавани
постоперативни усложнения и при тримата пациенти. След интервенцията и в трите случая
се отчита постепенно отзвучаване на симптоматиката. Следоперативният период протича
нормално, като средният следоперативен болничен престой е 5,5 дни (3-8 дни). На

контролна КАТ един месец след интервенцията е доказано разширение на лумена до 4,6 мм
при пациентката и до 4 мм/5,1 мм при пациентите. И тримата са без оплаквания съответно
12, 8 и 3 месеца след операцията.
Обсъждане: Dunbar и съавт. описват тази патология през 1965 г., от тогава до днес тя се
среща все по-често, въпреки поставянето на диагноза да е изключително трудно.
Компресията на трункус целиакус от медианния аркуатен лигамент не е единствена причина
за синдрома. Оперативното лечение се е доказало като най-надеждно, като лапароскопското
подход превъзхожда със своята миниинвазивност.
Заключение: Синдромът на медианния аркуатен лигамент е рядка патология, често
изискваща мултидисциплинарен подход за диагностициране и лечение. Понастоящем
лапароскопският достъп е стандарт при лечението на това заболяване, при условие, че се
практикува от опитни хирурзи и в адекватно оборудвани за този тип хирургични
интервенции
клинични центрове.

7 ВИДЕОСЕСИЯ
7.1 ЕНДОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА
ЕЗОФАГЕАЛНАТА АНАСТОМОЗА
Д. Костов¹, Р. Янева¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В.
Александров¹,Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²
ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи: карцином на хранопровода, езофагектомия, инсуфициенция на
езофагеална анастомоза, стент, трахео-езофагеална фистула

Въведение: Стентирането на хранопровода води до дефинитивно лечение при 100% от
болните с острите перфорации на хранопровода, 71.4% от пациентите с фистули на
хранопровода и 80% от болните с инсуфициенция на езофагеалната анастомоза.
Цел: Представяме опитът на Клиниката със стентирането на хранопровода при
инсуфициенция на езофагеална анастомоза след резекция на хранопровода по повод
онкологично заболяване.
Материал и методи: За период от 10 години в Клиниката са извършени 38 трансторакални
и трансхиатални резекции на хранопровода по повод онкологично заболяване. Интерес
представляват двама пациента, при които е извършено стентиране на хранопровода по повод
инсуфициенция на езофагеалната анастомоза. Единият от болните е мъж на 59 години с
доказан аденокарцином на езофаго-гастричното съчленение (Siewert type II с
разпространение към дистална трета на хранопровода, ypT3N2M0, G2, stage IVA, PS0), при
който е извършена трансторакална езофагектомия по Ivor Lewis, с последваща езофагогастроанастомоза. На 5-я следоперативен ден е диагностицирана инсуфициенция на
анастомозата, а на 10-я следоперативен ден е поставен метален, саморазширяващ се стент
(25мм/10см). Вторият болен е жена 49 години с доказан умерено диференциран
плоскоклетъчен карцином (ypT3N1M0 G2, stage IIIB, L category – Middle: Lower border of
azygos vein to lower border of inferior pulmonary vein, PS0), при която е извършена
езофагектомия (McKeown esophagectomy) с анастомоза между хранопровод и стомах в
шийната област. Трахеоезофагеална фистула е диагностицирана на 5-я следоперативен ден,
което наложи поставането на метален саморазширяващ се стент (21мм/8см) на 11-я
следоперативен ден. Представена видеопрезентация.
Резултати: Болните са захранени на 72-я час след стентирането, след контрастно,
рентгеново-контрастно изследване на хранопровода и анастомозата. При двамата болни не
се установи разместване или миграция на стента. Поставянето на стента преустанови
клиничната симптоматика, последица от трахеоезофагеалната фистула и интраторакалната
инсуфициенция на езофаго-гастричната анастомоза. Болните са изписани на 4-я ден след
поставянето на стента и проследени в рамките на 6 месеца (мъж) и една година (жена). В
хода на проследяването не се диагностицираха усложнения, произтичащи от поставения
стент. Пациентката е приета в Клиниката след една година с диагностициран карцином на
десен бъбрек, наложил дясна нефректомия.
Заключение: Стентирането на хранопровода е удачен метод за лечение на инсуфициенция
на интраторакално разположена езофагеална анастомоза или трахеобронхиална фистула,
последица от инсуфициенция на анастомоза. При стентиране е важно да се спазва следните
изисквания – поставянето на стент е допустим при дефекти на хранопровода <6см, стентът
трябва да покрива дефекта на протежение минимум 20мм дистално и проксимално от
ръбовете му, а при стентиране на инсуфициенция в горна трета на хранопровода, стентът
трябва да остане под аритеноидната плика на задния орофарингс.

7.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ГАСТРЕКТОМИЯ –
УСЛОЖНЕНИЯ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²
ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи: карцином на стомаха, лапароскопска гастректомия, езофаго-йеюно
анастомоза, „π-тип“ анастомоза
Въведение: Към настоящия момент няма публикувано консенсусно становище за
оптималната реконструктивна техника след лапароскопска гастректомия.
Цел: Анализираме интраоперативните усложнения при π-тип езофаго-йеюноанастомоза
след лапароскопска гастректомия.
Материал и методи: Представена е серия от 18 болни с карцином на стомаха и извършена
лапароскопска гастректомия. Приложена е шест портова техника (три троакара 12 mm и три
5 mm) с пневмоперитонеум 12mmHg. Извършена е стандартна D2 гастректомия, като в един
от случаите е извършена блокова резекция - спленектомия и дистална панкреатектомия. За
реконструкцията е приложена ретроколична
езофаго-йеюноанастомоза (π-type
anastomosis) с линеарни стаплери. Представяме видеопрезентация.
Резултати: Оперативното време е 225 мин. Болните са захранвани преорално на 7-ми
следоперативен ден след контрастно рентгенографско изследване на езофагеалната
анастомоза. Регистрирани са две усложнения в хода на реконструкцията, касаещи
херметичността на
„π-type“
езофаго-йеюноанастомозата, наложили херметизация
посредством лапароскопски шев.
Заключение: Езофаго-йеюноанастомозата с линеарен стаплер има следните предимства
пред анастомозата с циркулярен стаплер след лапароскопска гастректомия: не се травмира
фарингс и хранопровод, не е нужен допълителен разрез за интраабдоминално въвеждане на
циркулярния стаплер.

7.3 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ „ГРЪДЕН СТОМАХ“
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед

Представен е пациент на 68 год. с оплаквания от тежест и болки в гърдите, постпрандиални
регургитации, затруднено дишане. От направените образни изследвания се установява, че
целият стомах, с изключение на малък сегмент от антрума, се намира интраторакално.
Извърши се лапароскопия с 5 троакара. Освободиха се срастванията в областта на хиатуса.
Направи се дисекция на херниалния сак в безсъдовата зона между него, двете плаври и
задния лист на перикарда. Сакът се резицира. Крачетата на диафрагмата се зашиха със Zобразни шевове и се направи 360о фундопликация по Нисен.

7.4 ИНЕСТИНО-ВЕЗИКО-ВАГИНАЛНА ФИСТУЛА СЛЕД ХИСТЕРООВАРИЕКТОМИЯ – ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²
ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи: везико-вагинална фистула, интестино-вагинална фистула, интестиновезико-вагинална фистула, хистеро-овариектомия
Въведение: Везико-вагиналните фистули са по-често срещаното усложнение след
гинекологични операции в сравнение с интестино-везикалните фистули. Комбинацията от
интестино-везико-вагинална фистула е рядко срещано следоперативно усложнение, без
наличие на стандартизиран алгоритъм за лечение в достъпната литература.
Цел: Представяме клиничен случай на 45-годишна жена с ятрогена следоперативна
интестино-везико-вагинална фистула, лекувана посредством лапароскопска операция.

Материал и методи: Касае се за 45 годишна жена забременяла след ин витро оплождане и
родила близнаци с цезарово сечение. На втори следоперативен ден при родилката е
диагностициран синдром на дисиминирана интравазална коагулация с масивна метрорагия,
наложил оперативна хемостаза – суправагинална хистеректомия. Кървенето продължава
следоперативно, което налага реоперация – тотална хистеректомия. Следоперативно е
диагностицирана ятрогена интестино-везико-вагинална фистула. Поставен уретрален
катетър и изведена тънкочревна двустволова стома проксимално от фистулата. На 6-я
следоперативен месец е извършена лапароскопска реконструктивна операция, със затваряне
на фистулите. Представяме видеопрезентация.
Резултати: Оперативното време е 185 мин.
следоперативен ден.

Болната е изписана без усложнения на 9-я

Заключение: Лечението на рядката ятрогена интестино-везико-вагинална фистула
посредством лапароскопски подход е допустимо и успешно, въпреки лисата на
стандартизиран алгоритъм.

7.5 ИЗЦЯЛО ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА
АВАНСИРАЛИЯ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Р. Костадинов1, В. Михайлов1, Цв. Тричков1, М. Якова1, В. Иванов1, В. Сираков1, А.
Хъртова2, Е. Груда2, Н. Владов1
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия

За кореспонденция:
Д-р Цветан Тричков;
Клиника по Чернодробно –
Военномедицинска Академия;

Панкреатична

Хирургия

и

Трансплантология

Адрес: град София, П.К. 1606, ул. „ Св. Георги Софийски“ №3, етаж 14;
Телефон: 029225188; Мобилен: 0886501510; E-mail: cvetantrichkov@gmail.com

–

Ключови думи: колоректален карцином, чернодробни метастази, лапароскопска хирургия,
мултидисциплинарен подход
Въведение: Колоректалният карцином (КРК) е третото по честота злокачествено
заболяване в световен мащаб. Около 50% от пациентите, диагностицирани с КРК развиват
чернодробни метастази, като степента на чернодробното засягане е основният фактор, който
определя преживяемостта на пациентите.
Цел: Представяне на случай от практиката като съвременен модел за поведение при
авансирал колоректален карцином.
Материали и Методи: Представяме клиничен случай на 72-годишен пациент с установен
карцином на ректо-сигмоидалния преход с наличие на синхронни чернодробни метастази в
областта на шести, седми и четвърти сегмент. Пациентът премина лапароскопска предна
резекция на ректум, последвана от 8 цикъла конверсионна химио- и таргетна терапия. С
оглед данните за морфологично повлияване на чернодробните лезии, пациентът се постави
за лапароскопска чернодробна резекция.
Резултати: Извърши се лапароскопска дясна хемихепатектомия с метастазектомия от
четвърти сегмент, като трансекцията се осъществи посредством каудален подход. Десният
портален педикул се прекъсна интрапаренхимно, чрез съдов степлер. По аналогичен начин
се прекъсна и дясната хепатална вена. Оперативното време е 237 минути с обща кръвозагуба
– 150 мл. Следоперативният период протече гладко, като пациентът бе изписан на пети
следоперативен ден. Хистологичния анализ установи чернодробни метастази с некротична
трансформация, отстранени в чисти граници. Шест месеца следоперативно пациентът е в
добро общо състояние, без данни за прогресия на заболяването.
Обсъждане: Лапароскопската дебелочревна хирургия се е утвърдила като златен стандарт
в лечението на КРК. Последното десетилетие видя лавинообразно развитие на
лапароскопската чернодробна хирургия, като на този етап са се натрупали достатъчно
доказателства за нейната ефикасност. Изцяло лапароскопският подход позволява редукция
на оперативната травма, по-бързо възстановяване и по-бързо застъпване на адювантното
химио-лечение.
Заключение: Лапароскопският подход при КРК позволява постигане на еквивалентни
онкологични резултати, при съкратен болничен престой и подобрено качество на живот. В
специализирани центрове с опит в лапароскопската хирургия е възможно изцяло миниинвазивно менажиране дори и на пациенти със субоптимални характеристики.

TOTALLY LAPAROSCOPIC MANAGEMENT IN CASE OF ADVANCED
COLORECTAL CANCER
R. Kostadinov1, V. Mihaylov1, Ts. Trichkov1, M. Yakova1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A. Hartova2, E.
Gruda2, N. Vladov1

1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: colorectal cancer; liver metastasis; laparoscopic surgery; multidisciplinary approach.
Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignancy worldwide. Around
50% of patients, diagnosed with CRC will develop liver metastasis. The grade of liver involvement
is one of the major factors, determining the survival of these patients.
Aim: Presentation of a case as a model for treatment of advanced colorectal cancer.
Material and Мethods: We present a case of a 72-years-old male patient with cancer of the rectosigmoid junction and synchronous liver metastases in liver segments six, seven, and four. The
patient underwent laparoscopic anterior rectal resection, followed by 8 cycles of conversion
chemo- and target therapy. Considering the morphologic response of the liver lesions, the patient
was offered a laparoscopic liver resection.
Results: A laparoscopic right hepatectomy with segment 4 metastasectomy was performed. The
liver transection followed the caudal approach. The right portal pedicle was transected
intraparenchymal, using a vascular stapler. The right hepatic vein was ligated using the same
technique. The operative time was 237 minutes, and the estimated blood loss was 150 ml. The
postoperative course was uneventful, and the patient was discharged on the fifth postoperative day.
The histologic analysis showed liver metastases with necrotic transformation, removed radically.
Six months after surgery, the patient is in good condition with no signs of disease recurrence.
Discussion: Laparoscopic surgery is already a gold standard in the treatment of CRC. The last
decade saw an exponential development of laparoscopic liver surgery, with enough evidence to
support its efficacy. Totally laparoscopic management of such cases allows minimization of
operative trauma, quicker recovery, and faster referral to adjuvant chemotherapy.
Conclusion: The laparoscopic approach in advanced CRC is associated with similar oncologic
results, reduced hospital stay, and better quality of life. Completely mini-invasive management,
even in patients with sub-optimal characteristics is possible in specialized centres with experience
in laparoscopic liver surgery.

7.6 ТОТАЛНО ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ДИСЕМИНИРАН
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ С ПЪРВИЧНО НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ
ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ
Цв. Тричков1, В. Михайлов1, Р. Костадинов1, М. Якова1, В. Иванов1, В. Сираков1, А.
Хъртова2, Е. Груда2, Н. Владов1
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия
2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, Военномедицинска Академия
За кореспонденция:
Д-р Цветан Тричков;
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Военномедицинска Академия;
Адрес: град София, П.К. 1606, ул. „ Св. Георги Софийски“ №3, етаж 14;
Телефон: 029225188; Мобилен: 0886501510; E-mail: cvetantrichkov@gmail.com
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Ключови думи: лапароскопска хирургия, етапни резекции, дисеминиран колоректален
карцином.
Въведение: Тоталните лапароскопски чернодробни и колоректални резекции са
миниинвазивни процедури, които сами по себе си водят до по-бързо следоперативно
възстановяване. Освен това, етапните лапароскопски резекции имат редица ползи за
пациентите при много добри кратко- и дългосрочни резултати, като могат да доведат до
пълна ремисия. Тези процедури все още представляват голямо предизвикателство, особено
за неопитен хирургичен екип.
Цел: Да демонстрира надеждността, сигурността и онкологичните ползи на етапните
лапароскопски резекции при дисеминиран колоректален карцином.
Материали и Методи: Касае се за 56-годишна жена, постъпваща с едномесечни оплаквания
– болки в долна коремна половина, патологични дефекации, консумативен и астеноадинамичен синдром. Пациентката е диагностицирана с нисък карцином на ректума и
синхронни, нерезектабилни чернодробни метастази. Заболяването е верифицирано чрез
колоноскопия и KT на малкия таз, абдомена и гръдния кош (cT3N1M1a, pG2). Като
единствено придружаващо заболяване се отчете варикозно променени вени на долните
крайници, без налични предходни оперативни интервенции. Пациентката беше обсъдена на
мултидисциплинарна комисия, при което беше решено да се предприеме неоадювантна
радиотерапия (25 Gy). Една седмица след нейния край извършихме лапароскопска ниска

предна резекция на ректума с протективна илеостома, хистология: ypT4N1M1aG2, RAS –
мутирал тип, микросателитна стабилност (MSS). Един месец след изписването, пациентката
претърпя шест курса FOLFOX съчетана с таргетна терапия. Последва двуетапна
лапароскопска чернодробна резекция. Първо се предприе лапароскопска метастазектомия
от левия хепатален лоб и лигиране на десния портален клон. Един месец след това се
извърши КТ с волуметрия на черния дроб, при което се установи достатъчно остатъчен
паренхим. Предприе се и втория етап на чернодробната резекция – лапароскопска дясна
хепатектомия. След изписване пациентката претърпя още шест химиотерапевтични цикъла,
а след шест месеца беше възстановен интегритета на стомашно-чревния тракт.
Резултати: Оперативното време при лапароскопската предна резекция на ректума е 100
минути при минимална кръвозагуба, а следоперативния престой – 5 дни като не се отчетоха
следоперативни усложнения. При втората оперативна интервенция (лапароскопска
чернодробна метастазектомия от левия лоб и лигиране на дясната хепатална вена)
оперативното време беше 120 минути, кръвозагубата около 150 мл, Pringle-маньовъра – 25
минути, а следоперативния престой 4 дни, отново без компликации. Третата миниинвазивна
операция (лапароскопска дясна хепатектомия) продължи 170 минути. Отчете се кръвозагуба
от 150 мл и Pringle-маньовър – 36 минути. Не се наложиха хемотрансфузии в
периоперативния период, като не се отчетоха и чернодробни дисфункции след резекцията.
Следоперативния престой продължи 13 дни като се отчете като усложнение нискодебитна
билирагия.
Обсъждане: Всички процедури бяха извършени изцяло лапароскопски (с изключение на
тънкочревната реституция). Единственото усложнение беше отчетено след извършването на
лапароскопската дясна хепатектомия – нискодебитна билиарна фистула (до 150 мл/ дневно),
която постепенно намали дебита си до пълен стоп след консервативно лечение. Две седмици
след изписването от болницата пациентката се върна на работа, както и към нормалните си
ежедневни активитети. Също така е важно да се вземе под внимание и козметичния ефект
от операциите, както и малкия дефект на предната коремна стена. При проследяването чрез
КТ (две години след последната интервенция) не бяха отчетени данни за рецидив на
заболяването.
Заключение: Етапните лапароскопски чернодробни и колоректални резекции позволяват
по-ранното дехоспитализиране на пациентите с минимален процент на постоперативните
компликации, оптимални онкологични резултати и по-ранно завръщане към нормалните
ежедневни дейности. Този подход е надежден и сигурен при селектирани пациенти, когато
се извършва от опитни хирурзи като показва отлични кратко- и дългосрочни резултати.

TOTALLY LAPAROSCOPIC APPROACH IN DISSEMINATED
COLORECTAL CARCINOMA WITH PRIMARY NON-RESECTABLE
LIVER METASTASIS
Ts. Trichkov1, V. Mihaylov1, R. Kostadinov1, M. Yakova1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A. Hartova2,
E. Gruda2, N. Vladov1
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: laparoscopic surgery, staged resections, disseminated colorectal cancer.
Background: Pure laparoscopic liver and colorectal resections are minimally invasive procedures,
which by themselves lead to fast recovery. Тhrough staged laparoscopic surgery they also have
many benefits for the patients, very good short-, respectively long-term outcomes and can lead to
complete remission from the disease. This still can be an incredibly challenging procedure,
especially with an untrained surgical team.
Aim: Тo demonstrates the feasibility, safety, and oncological benefits of staged laparoscopic
resections in disseminated colorectal cancer.
Materials and Methods: A case of a 56-year-old female patient in a good condition, which has
complained of a month ago before diagnosis – lower abdominal pain, general weakness, abnormal
stool, bodyweight loss, and astheno-adynamia. The patient was diagnosed with low rectal cancer
and synchronous, unresectable liver metastatic lesions. The disease was confirmed by colonoscopy
and CT scan of the pelvic, abdomen, and chest (Clinical Stage: cT3N1M1a, Pathology: pG2). The
only comorbidity was varicose veins of lower limbs and the lady has no previous operations. She
underwent short-course neoadjuvant radiotherapy (25 Gray). One week after the end of
radiotherapy, we performed laparoscopic low anterior resection of the rectum with a protective
ileostomy – Histopathology and Immunohistochemistry: ypT4N1M1aG2, mutant RAS,
Microsatellite Stable (MSS). One month after discharge, the patient performed six cycles of
FOLFOX and targeted therapy. CT scan showed partial remission of hepatic lesions. We planned
and performed two-stage laparoscopic liver resection. The first procedure was laparoscopic
metastasectomy from the left hepatic lobe and right portal vein ligation. One month later, after CT
liver volumetry (enough healthy liver parenchyma), we performed the second stage of the resection
– laparoscopic right hepatectomy (via anterior approach). After that, the patient underwent another
six cycles of chemotherapy. Six months later we restore the intestinal continuity.
Results: During the laparoscopic low resection of the rectum, the operative time was 100 minutes
by minimal blood loss and the postoperative hospital stay was 5 days, without complications. In
the second operation (laparoscopic left liver lobe metastasectomy and right hepatic vein ligation)
operational time was 120 minutes, the blood loss was ca.150 ml, the Pringle-manoeuvre – 25
minutes, and the postoperative stay – 4 days. Also, no evidence of postoperative complications.

The third operation (laparoscopic right hepatectomy via anterior approach) continued for 170
minutes. The blood loss was under 150 ml and the Pringle-manoeuvre was 36 minutes. No
additional blood transfusion was required and no evidence of liver remnant dysfunction was
reported. 13 days postoperative hospital stay and one complication was reported – bilirrhagia with
biliary fistula.
Discussion: The entire procedures were totally laparoscopic (except for small bowel restitution).
Only one complication was indicated after laparoscopic right hepatectomy – biliary fistula (up to
150 ml/ per day), fully stopped until discharge after conservative treatment. One to two weeks after
each discharge from the hospital, the lady returned to work and her normal daily activities. It is
also important to take into account the cosmetic effect and the small defect of the abdominal wall.
The follow-up CT scan (two years after the last intervention) showed no evidence of disease.
Conclusion: Staged laparoscopic liver and colorectal resections enable the patient to have early
discharge from the hospital with minimal percent of postoperative complications, early returned to
normal daily activities, and to achieve reliable oncological results. This approach is feasible and
safe when is performed by experienced surgeons and shows excellent short- and long-term
outcomes.

7.7 ПОСТТРАВМАТИЧНА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед

Пациент на 32 год. бе хоспитализиран по спешност с оплаквания от гадене, многократни
повръщания и невъзможност да се храни. От направените изследвания се намери дефект на
диафрагмата в ляво с пролабирала и инкарцерирана дебелочревна бримка. От анамнезата
стана ясно, че пациентът е претърпял ПТП преди 5 год., при което е имал фрактура на таза,
черепномозъчна и гръдна травма. След подготовка се направи лапароскопия. Освободиха се
срастванията и се локализира дефекта. По тъп и остър начин се репонира дебелочревната
бримка и част от оментума в коремната кухина. Постави се гръден дрен в ляво.
Диафрагмалният дефект се заши на 2 етажа с продължителни шевове.

7.8 ЛАПАРОСКОПСКА КОРЕКЦИЯ НА ДВУКРАТНО РЕЦИДИВНА
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед
Представяме клиничен случай на пациентка с двукратно рецидивна диафрагмална херния.
Касае се за жена на 62 години, оперирана двукратно. При първата операция е извършена

крурорафия и фундопликация по Нисен. След 6 месеца, по повод рецидив е оперирана
отново. След дебридман и крурорафия е направена задна хемифундопликация по Тупе.
Година след операцията се появява рефлукс и от направените изследвания се установява нов
рецидим. Ние извършихме лапароскопия и дебридман. Трудно се установиха точните
анатомични планове, но се удаде да се освободи херниалния сак. Установи се плътно
срастване на стомаха към хранопровода по протежение на 10-12 см., имитиращо състояние
на къс хранопровод. След освобождаване на всички сраствания около хранопровода се
изясни, че има достатъчно дължина интраабдоминално. Крачетата на диафрагмата се
зашиха с прекъснати шевове. Направи се 360о фундопликация по Нисен.

7.9 ЛАПАРОСКОПСКА КОМПОНЕНТНА СЕПАРАЦИЯ ПРИ
ГОЛЯМА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед
Пациент на 57 год. с постоперативна вентрална херния с размери на дефекта около 20 см.
диаметър. След подготовка се извърши лапароскопия. Поради размерите на дефекта,
пациентът се прецени за компонентна сепарация. След освобождаване на срастванията , по
ръба на херниалния дефект се освободи перитонеума заедно със задния лист на фасцията на
m. rectus abdominis, направи се дисекция на ретромускулното пространсвто и задна
компонентна сепарация. С помощта на VLOC се зашиха дефектите на задния и предния
лист на фасцията на ректусите. В ретромускулното пространство се постави полиестерно
платно. Поставиха се два Редон дрена.

7.10 ЕДНОПОРТОВА ТЕП ПРИ ДВУСТРАННА РЕЦИДИВНА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ, ОПЕРИРАНА ЕНДОСКОПСКИ
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед

Представяме клиничен случай на пациент с двустранни рецидивни ингвинални хернии.
Преди една година е извършена двустранна ТЕР пластика. От няколко месеца с оплакване
от болка и дискомфорт в двете ингвинални области и подутина в дясно, предимно при
физическо натоварване. От физикалния преглед данни за рецидивни ингвинални хернии
вляво и вдясно. Направи се двустранна еднопортова напълно екстраперитонеална пластика.
През един кожен разрез под пъпа, се проникна в преперитонеалното пространство.
Освободиха се множество сраствания между перитонеума и платната поставени при

предходната операция. Достигна се до тестукуларните съдове и д. деференс вдясно.
Освободиха се плътни сраствания в областта на вътрешния ингвинален отвор. Тази
дисекция се повтори вляво. Платната от предходната операция не се премахнаха. Поставиха
се две полиестерни платна с размер 13/15см. Постави се един Редон дрен в
преперитонеалното пространство.

7.11 ЛАПАРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕТАСТАЗА В SG8 С
ЕКСТРАХЕПАТАЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЯСНА ХЕПАТАЛНА ВЕНА
(Laparoscopic liver resection of metastases located in Sg 8 with extrahepatic
division of the right hepatic vein)
Д. Костов, Е. Николаев, Н. Мънков, Н.Драгнев
Катедра и Клиника по хирургия, МБАЛ, Варна към ВМА София, ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна, danielkostov@abv.bg
Ключови думи: лапароскопска чернодробна резекция, чернодробни метастази,
дясна чернодробна вена, Sg8
Въведение: Лапароскопската чернодробна хирургия е утвърден метод за лечение на
различни бенигнени и малигнени тумори на черния дроб. Лапароскопските чернодробни
резекции са предизвикателни операции, особено когато са засегнати задно-горните
чернодробни сегменти (IVa, VII и VIII).
Цел: Представяме техниката на лапароскопска чернодробна резекция на метастаза в 8-ми
чернодробен сегмент с екстрахепатално прекъсване на дясна чернодробна вена.
Материал и методи: Представяме пациент (жена на 30г), с чернодробна метастаза (2см в
диаметър), последица от карцином на млечна жлеза, локализирана в 8-ми чернодробен
сегмент, стенодопирна до дясна хепатална вена. Използвана е 4-ри портова техника.
Резултати: Приложен е Pringle-маньовър за 15 минути с екстрахепатално прекъсване на
дясна хепатална вена със съдов стаплер и последваща метастазектомия. Болната е
дехоспитализирана на 3-ти следоперативен ден.
Заключение: Лапароскопската резекция на тумори в горно-задните чернодробни сегменти е
технически трудна оперативна интервенция, психически и физически тежка за хирурга но
леко поносима за пациента.

7.12 ЛАПАРОСКОПСКА D2 ГАСТРЕКТОМИЯ В КОМБИНАЦИЯ СЪС
СПЛЕНКТОМИЯ И ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПО ПОВОД
АВАНСИРАЛ ПРОКСИМАЛЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия², МБАЛ, Варна към ВМА
София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²,ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна,danielkostov@abv.bg

Ключови думи: карцином на стомаха, лапароскопска гастректомия, спленектомия,
дистална панкреатектомия.
Въведение: Лапароскопската блокова резекция при локално авансирал карцином на стомаха
е все още дискутабилна, като за методиката липсват стандарт и рандомизирани проучвания
в достъпната литература.
Цел: Представяме клиничен случай на 45-годишна жена с доказан проксимален стомашен
аденокарцином с инфилтрация в слезката и опашката на панкреаса. Извършена е
лапароскопска тотална гастректомия с D2 лимфна дисекция в комбинация със спленектомия
и дистална панкреактомия.
Материал и методи: Приложена е шест портова техника (три троакара 12 mm и дри 5 mm) с
пневмоперитонеум 12mmHg. Извършена е стандартна D2 гастректомия в комбинация със
спленектомия и дистална панкреактомия. За реконструкцията е използвана ретроколична
езофаго-йеюностомия (π-type anastomosis). Представяме видеопрезентация.
Резултати: Оперативното време е 285 мин. Болната е захранена преорално на 7-ми
следоперативен ден след контрастно рентгенографско изследване на езофагеалната
анастомоза. Хистологичната диагноза е ниско диференциран аденокарцином на стомаха с
инфилтрация в панкреас и слезка (pT4bN3b, 14 метастатични лимфни възела).
Заключение:
Лапароскопската блокова резекция при локално напреднал карцином на стомаха е все още
дискутабилна и с неясна онкологична полза.

8 ВИДЕОСЕСИЯ
8.1 ДЯСНА ТРИСЕКЦИОНЕКТОМИЯ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия², МБАЛ, Варна към ВМА
София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"², ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи:
хепатектомия.

трисекционектомия;

чернодробна

резекция;

разширена

дясна

Въведение: Според класификацията от Брисбейн/2000г (Brisbane 2000 terminology liver
anatomy) чернодробната трисекционектомия включва отстраняване на 1,4,5,6,7,8 (дясна)
или 1,2,3,4,5,8 (лява) чернодробни сегменти.
Цел: Представяне опитът на Клиниката с чернодробната трисекционектомия.
Материал и методи: За периода 2001-2019 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна са
извършени 623 чернодробни резекции (28 лапароскопски) при 582 болни с различна по вид
патология – хепатоцелулараен карцином, интрахепатален холангиоцелуларен карцином,
тумор на Klatskin, чернодробни метастази от колоректален рак, фокална нодуларна
хиперплазия, чернодробни метастази от невроендокринни и други тумори, аденом на черния
дроб. При 12 пациента чернодробната резекция е в обем трисекционектомия (дясна 11
болни/лява 1 болен). При нито един от пациентите не се е наложила предоперативна
емболизация на дясна портална вена или инртраоперативно прекъсване на дясна портална
вена. Проучени са показателите за следоперативна чернодробна недостатъчност (Liver
failure criteria) – серумен билирубин, INR, серумен лактат.
Резултати: Честотата на следоперативните усложнения достига 44%, като
следоперативната смъртност е 0%. При 5 от болните е диагностицирана преходна
чернодробна недостатъчност, компенсирана медикаментозно.
Заключение: Големите по обем чернодробни резекции изискват предоперативно измерване
на Indocyanine green plasma disappearance rate (ICG-PDR), ICG retention at 15 min. (ICGR15),
Total liver volume (volumetry, еTLV), future liver remnant (FLR), Standardized future liver
remnant (sFLR) и HIDA Amsterdam index of FLR – F (%/min/m2). При големи тумори и запазен
чернодробен паренхим е възможна трисекционектомия без предоперативна емболизация на
портална вена, поради естествената хипертрофия на контралатералния хемидроб, последица
от блокираният портален кръвоток в засегнатите от тумора чернодробни сегменти.

8.2 СЪДОВИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ХЕПАТО-ПАНКРЕАТОБИЛИАРНАТА ХИРУРГИЯ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия², МБАЛ, Варна към ВМА
София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"², ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи: карцином на панкреас; реконструкция на v.portae, реконструкция на
a.hepatica communis; реконструкция на a.hepatica propria, реконструкция на v.cava inferior
Въведение: Хирургичната резекция е единствената алтернатива при злокачествени
заболявания на хепато-панкреато-билиарната система. През 1935г. Whipple и съавт.
въвеждат в хирургичната практика съдовите резекции при тумори на панкреаса. През 1970г.
Fortner популяризира концепцията за „регионална панкреатектомия“, включваща
задължителна съдова резекция, която не доведе до удължаване на преживяемостта при
тумори на панкреаса. В ерата на мултидисциплинарните подходи и неоадювантна терапия,
съдовите резекции са доказали ефикасността си при локално авансирали тумори на хепатопанкреато-билиарната система, което е потвърдено в множество проучвания. Целта на
съдовите резекции е постигане на R0 резекция, като те се прилагат най-често при тумори на
панкреаса и тумори на Klatskin.
Цел: Представяне опитът на Клиниката със различни по тип съдови резекции в хепатопанкреато-билиарната патология.
Материал и методи: Проучении са следоперативните резултати след съдови резекции при
тумори на панкреаса, тумори на Klatskin, холангиоцелуларен карцином, аденокарином на
дуоденума и ретроперитонеален липосарком. Извършени са резекция и реконструкция на
a.hepatica communis, a.hepatica propria, v.portae, v.mesenterica inferior, лява портална вена,
a.hepatica dextra, реконструкция на аберантна a.hepatica dextra и резекция на v.cava inferior
с и без реконструкция. Представена е видеопрезентация.
Резултати: Честотата на следоперативните усложнения достига 40%. Регистриран е един
смъртен случай, при който е извършена резекция на v.portae и v.mesenterica superior на
протежение 8см, като за реконструкция е използван автотрансплантат от v.jugularis interna.
Причината за смъртта е тромбоза на трансплантата с последващи усложнения. Средният
болничен престой е 18 дни.
Заключение: Мултимодалният подход в съчетание със съдова реконструкция позволяват
постигане на R0 резекция при локално авансирали тумори на панкреас и жлъчни пътища.

8.3 БИЛИОДИГЕСТИВНИ ФИСТУЛИ – ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²

Ключови думи: билиодигестивна фистула, билиарен илеус, холангит, холангиохепатит
Въведение: Билиодигестивната фистула се диагностицира най-често при пациенти от
женски пол, на възраст от 63 до 85 години, като причината е най-често холецистолитиаза.
Цел: Представяме два клинични случая на спонтанна билиодигестивна фистула, последица
от усложнена холецистолитиаза, лекувани лапароскопски.
Материал и методи: Представени са 2 клинични случая, като при първият се касае за 64
годишна жена постъпила с клинична картина на триадата на Rigler – пневмобилия,
тънкочревен илеус и ектопично разположен жлъчен конкремент, а при вторият се касае за
67 годишна жена с клинична картина на холангит и холангиохепатит. При двете болни е
проведено компютъртомографско изследване с доказване на фистула между жлъчен мехур
и тънко черво. Приложен е 4 портов лапароскопски подход с прекъсване на
билиодегестивната фистула и последващо саниране на тънкочревния илеус и гнойния
холангит. Представяме видеопрезентация.
Резултати: Оперативното време е 146 и съответно 181 минути. Пациентите са пролежали в
Клиниката 7 и съответно 9 дни. Двете болни са изписани без усложнения.
Заключение: Билиодигестивната фистула, последица от усложнена холецистолитиаза
може да бъде лекувана с успех лапароскопски.

8.4 ЛАПАРОСКОПСКА РЕВИЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА
Т. Атанасов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед

Пациент на 54 год. бе приет в Клиниката по Гастроентерология с клинична картина на остър
холецистит и механичен иктер. След кратка подготовка е извършена ERCP. По време на
изследването в кошничката се заклещва конкремент, който не позволява тя да бъде извадена.
Пациентът бе преведен в Клиниката по хирургия и опериран. Направи се лапароскопия и
дисекция в триъгълника на Кало. Представиха се двата критични прозореца и между клипси
се прекъсна a. cystica. Представи се предната стена на холедоха и се направи холедохотомия.

Намери се и се извади кошницата със заклещения конкремент. Промиха се жлъчните
пътища и се постави Kehr дрен. Премахна се жлъчния мехур и се постави коремен дрен.

8.5 ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ПОРТАЛНАТА ВЕНА, ПОСРЕДСТВОМ ПЕРИТОНЕАЛЕН ПАЧ
Р. Костадинов1, В. Михайлов1, Цв. Тричков1, М. Якова1, В. Иванов1, В. Сираков1, А.
Хъртова2, Е. Груда2, Н. Владов1
1. Клиника по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология,
Военномедицинска Академия, 2. Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение,
Военномедицинска Академия
За кореспонденция:
Д-р Цветан Тричков;
Клиника по Чернодробно –
Военномедицинска Академия;

Панкреатична

Хирургия

и

Трансплантология

–

Адрес: град София, П.К. 1606, ул. „ Св. Георги Софийски“ №3, етаж 14;
Телефон: 029225188; Мобилен: 0886501510; E-mail: cvetantrichkov@gmail.com
Ключови думи: гранично резектабилен панкреатичен карцином, вена порте, съдова
резекция, перитонеум.
Въведение: В голяма част от пациентите с карцином на панкреаса, заболяването се
установява в напреднал етап. Мултимодалният подход, включващ радикална хирургична
резекция представлява единствената възможност за излекуване. Съдовите резекции при
гранично-резектабилните карциноми на панкреаса са се утвърдили като валиден подход,
увеличавайки преживяемостта на пациентите, в аспекта на авансирало онкологично
заболяване.
Цел: Представяне на техника за реконструкция на порталната вена при радикална
панкреатична хирургия.
Материали и Методи: Представяме клиничен случай на 44-годишен пациент с карцином
на главата на панкреаса, инфилтриращ вена порте в областта на лиеналния конфлуенс.
Коремният достъп се осъществи посредством билатерален субкостален разрез. Мобилизира
се дуоденумът и главата на панкреаса, като се потвърди наличието на инфилтрация към
порталната вена. Извърши се пилоро-съхраняваща панкреато-дуоденална резекция.
Порталната вена се резецира тангенциално, като се съхрани лиеналния конфлуенс. Съдовият
дефект се реконструира, посредством перитонеално ламбо от фалциформения лигамент на
черния дроб на пациента.

Резултати: Оперативното време е 215 минути с обща кръвозагуба – 200 мл.
Следоперативният период протече гладко. Контролната контраст-усилена компютърна
томография демонстрира проходим венозен пач с добър кръвоток. Пациентът бе изписан на
10ти следоперативен ден. Хистологичният анализ потвърди наличието на умеренодиференциран карцином на панкреаса с масивна инфилтрация към вена порте, периневрална
и лимфо-васкуларна инвазия, и ангажиране на лимфни възли.
Обсъждане: Реконструкцията на порталната или горна мезентериална вена може да бъде
осъществено първично – със шев, или чрез протеза. Първичната реконструкция е
предпочитан метод, тъй като употребата на съдови графтове е съпроводена с по-високи
тромботични или инфекциозни усложнения. За съжаление, първичната реконструкция е не
винаги възможна. Сравнително скоро, като възможен вариант за съдова реконструкция на
мезентерико-порталната ос бе предложена употребата на париетален перитонеум.
Заключение: Перитонеалните ламба са привлекателно средство за съдова реконструкция,
поради наличието им в същото оперативно поле. Перитонеумът е по устойчив на инфекция,
в сравнение със синтетичните протези, а мезотелната му покривка притежава нисък
тромбогенен потенциал. Този тип реконструкция съчетава добри следоперативни резултати
и същевременно ниска себестойност.

PANCREATODUODENECTOMY WITH PORTAL VEIN RESECTION
AND PERITONEAL-PATCH RECONSTRUCTION
R. Kostadinov1, V. Mihaylov1, Ts. Trichkov1, M. Yakova1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A. Hartova2, E.
Gruda2, N. Vladov1
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: borderline resectable pancreatic cancer; portal vein; vascular resection; peritoneum.
Introduction: Most of the patients with pancreatic cancer present at an advanced stage. The
multidisciplinary approach, including radical surgery, offers the only potential for cure. Vascular
resection for borderline-resectable pancreatic cancer has proven feasible and offer survival benefit.
Aim: Presenting a technique of portal vein resection during radical pancreatic surgery
Materials and Methods: We present a case of a 44-year-old male patient with pancreatic head
cancer, infiltrating the portal vein in the mesenteric-lienal confluence. A bilateral subcostal incision
was performed. The duodenum and pancreatic head were mobilized. Infiltration of the portal vein
was confirmed. We performed pylorus-preserving pancreatoduodenectomy. The portal vein was

tangentially resected, preserving the mesenteric-lienal confluence. The defect was closed using a
peritoneal flap from the falciform ligament.
Results: The operative time was 215 minutes, and the estimated blood loss was 200 ml. The
postoperative course was uneventful. The control contrast-enhanced computed tomography
showed a patent portal vein with adequate blood flow. The patient was discharged on the 10th
postoperative day. The histology confirmed the presence of pancreatic adenocarcinoma with
massive infiltration into the portal vein wall, perineural and lymphovascular invasion.
Discussion: Reconstruction of the resected portal or superior mesenteric vein could be performed
primarily, with suture, or using prosthetic material. Primary closure is the preferred approach
because the use of prosthetic grafts is accompanied by a high risk of thrombotic or infectious
complications. Unfortunately, primary closure cannot always be accomplished. The use of the
parietal peritoneum as a vascular patch has recently been offered for mesenteric-portal axis
reconstruction.
Conclusion: Peritoneal patches are a convenient source for vascular reconstruction, due to their
availability in the same operative field. The peritoneum is more resistant to infection, compared
with the synthetic grafts, and its mesothelial lining has low thrombogenic properties. This type of
vascular reconstruction combines low cost with good postoperative outcomes.

8.6 ДУОДЕНАЛЕН АДЕНОКАРЦИНОМ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²

Ключови думи: карцином на дуоденума, дуоденопанкреатична резекция, резекция на
v.cava inferior;
Въведение: Първичният аденокарцином на дванадесетопръстника е рядък тумор и
представлява 0,3-1% от всички стомашно-чревни тумори и 25-35% от злокачествените
тумори на тънките черва.
Цел: Представяне опитът на Клиниката с хирургичното лечение на дуоденалния карцином.
Материал и методи: Представяме три клинични случая на аденокарцином на дуоденума
при мъже в различна възраст (70,73 и 74 години) в три различни клинични стадия (IIB, IIIA,
IV), при които е проведено радикално оперативно лечение в обем панкреатодуоденектомия
с разширена лимфна дисекция. При първия пациент, операцията на Whipple с разширена
лимфна дисекция се прецениха като достатъчни по обем, при втория се наложи парциална

резекция и реконструкция на vena cava inferior поради туморна инфилтрация, а при третия
поради метастази се извърши синхронна чернодробна резекция на Sg4a,8.
Резултати: Болните са дехоспитализирани след 12-ти следоперативен ден. Хистологичната
диагноза при тримата болни е умерено диференциран аденокарцином на дуоденума
(pT4N0M0, pT4N1M0, pT4N2M1, American Joint Committee on Cancer Classification 8th
edition).
Заключение: Панкреатодуоденектомията с лимфна дисекция е стандарт за хирургичното
лечение на дуоденалния аденокарцином. Ползата от мултимодалното лечение, с включване
на (нео) адювантната терапия е под въпрос.

8.7 ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА НЕФРЕКТОМИЯ В КОМБИНАЦИЯ
СЪС СПЛЕНКТОМИЯ И ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПРИ
КАРЦИНОМ НА ЛЯВ БЪБРЕК
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В.Терзи¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹,
Р. Янева¹, Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"²

Ключови думи: карцином на бъбрек, лапароскопска нефректомия, спленектомия, дистална
панкреатектомия.
Въведение: Лапароскопската мултиорганна резекция при локално авансирал тумор на
бъбрек е все още дискутабилна, като за методиката липсват в достъпната литература
стандарт и рандомизирани проучвания.
Цел: Представяме клиничен случай на 65-годишен мъж с доказан карцином на ляв бъбрек с
инфилтрация в слезка и опашка на панкреаса. Извършена е лапароскопска радикална лява
нефректомия в комбинация със спленектомия и дистална панкреактомия.
Материал и методи: Касае се за 65 годишен мъж с оплаквания от болка в корема и
хематурия. Компютър-томографското изследване доказва тумор на ляв бъбрек с
инфилтрация в опашка на панкреас и слезка. За мобилизирането на панкреаса и слезката е
използвана пет портова техника и положение на болния по гръб. След прекъсване на
панкреаса, болният е поставен в дясно-странично положение за мобилизация на левия
бъбрек. Препаратът, състоящ се от бъбрек с тумор, слезка и дистален панкреас е изваден от
коремната кухина през супрапубичен разрез. Представяме видеопрезентация.

Резултати: Оперативното време е 223 мин. Пациентът е изписан на 8-ми следоперативен
ден. Хистологичната диагноза е бъбречно-клетъчен карцином с инфилтрация в панкреас и
слезка (pT4N0М0, G2, R0).
Заключение: Лапароскопската блокова резекция при локално напреднал карцином на
бъбрек може да бъде извършена без компромиси с онкологична честота.

8.8 ЛАПАРОСКОПСКА ЛАТЕРАЛНА ПАНКРЕАТОИЕЮНОСТОМИЯ PARTINGTON-ROCHELLE
Маринов В, Асенова Б, Каменова Б, Даскалова Е.
Направление Миниинвазивна и Лапароскопска Хирургия. Клиника по Чернодробно-жлъчна,
Панкреатична и Обща Хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ”Токуда” Болница София ЕАД

Ключови думи: хроничен панкреатит, вирсунголитиаза, лапароскопия, анастомоза.
Въведение. Хроничният панкреатит е заболяване с различна етиология, като с най-голяма
честота се наблюдава при пациенти с хроничен етилизъм. Често патоморфологичните
промени са свързани с дилатация на дукталната система на панкреаса, вирсунголитиаза и
формиране на псевдокисти. Повишеното дуктално налягане е в основата на хроничната
болка при тези пациенти. В наши дни ендоскопските методи за диагностика и лечение имат
все по-широко приложение. Въпреки това има болни, при които хирургичната декомпресия
на дукталната система и осъществяването на вътрешен панкреатичен дренаж имат
значително повлияване на симптомите на болестта и усложненията. Лапароскопията има
своето място в лечението на хроничния панкреатит.
Цел. Видеопрезентация на тотално лапароскопска операция на Partington-Rochelle
Описание на клиничния случай. Касае се за пациент на 56г. с анамнеза за хроничен
етилизъм. По повод хронична болка в епигастриума и гърба, придружена от сигнификантна
редукция на тегло е установен хроничен панкреатит с промени в дукталната система на
панкреаса по типа “chain of lakes” и масивна вирсунголитиаза, затрудняваща
транспапиларното ендоскопско стентиране.
При болния е извършена тотално лапароскопска дренажна операция по Partington-Rochelle
с екстракция на конкременти от дукталната система на жлезата. Периоперативният престой
е 5 дни. Не са регистрирани периоперативни усложнения. Три месеца след операцията
пациентът съобщава за сигнификантна редукция на болките и покачване на теглото с 5 кг.

Заключение. Конвенционалната лапароскопия е добра алтернатива на отворената хирургия
за осъществяване вътрешен дренаж при случаи на хроничен панкреатит при по-ниски нива
на периоперативни усложнения и по-бързо възстановяване.

8.9 МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ ПРИ
КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА – ХИБРИДНА ТЕХНИКА
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Н. Николов¹, В. Александров¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия²
МБАЛ, Варна към ВМА София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"², ул. „Хр. Смирненски“ 3, 9010
Варна
danielkostov@abv.bg
Ключови думи: карцином на хранопровода, минимално инвазивна езофагектомия, хибридна
техника
Въведение: Езофагектомията изисква хирургичен достъп през две или три полета в
зависимост от стадият на карцинома, локализацията и хистологичният тип на тумора,
коморбидността и анатомичните особености на пациента. Минимално инвазивната
езофагектомия е предпочитан хирургичен подход поради ограничената хирургична травма,
по-ниската честота на белодробните усложнения и по-ранното функционално
възстановяване на пациента. През последните 20 години в хирургичната практика са
внедрени различни хибридни и тотално минимално инвазивни хирургични техники за
езофагектомия при онкологична патология.
Цел: Представяме опитът на Клиниката с хибридната езофагектомия при карцином на
хранопровода.
Материал и методи: За период от 10 години в Клиниката са извършени 38 трансторакални
и трансхиатални резекции на хранопровода по повод онкологично заболяване. Интерес
представляват четирима пациента, при които е извършена хибридна езофагектомия, която
е модификация на класическата операция на Ivor Lewis, в която лапаротомията е заменена
с лапароскопски подход за мобилизиране на стомаха и лимфаденектомия около truncus
coeliacus. Трима от пациентите са с плоскоклетъчен карцином (Т2-3), локализиран в средна
и долна трета на гръдния сегмент на хранопровода, а четвъртият е с аденокарцином (Т3),
локализиран в долна трета на гръдния сегмент на хранопровода. Лимфнта дисекция около
truncus coeliacus е задължителна, в комбинация а инфракаринална дисекция при пациенти с
аденокарцином и паратрахеална дисекция при пациенти с плоскоклетъчен карцином.
Резултати: Болните са захранени на 7-я ден следоперативен ден, след рентгено-контрастно
изследване на хранопровода и анастомозата. Пациентите са изписани на
10-я
следоперативен ден.

Заключение: Хибридната езофагектомия е включена в дефиницията на минимално
инвазивна езофагектомия. Хибридната езофагектомия (операция на Ivor Lewis) предхожда
тоталната минимално инвазивна езофагектомия в кривата на обучение. Хибридната и
тоталната минимално инвазивна езофагектомия са доказано безопасни и онкологично
приемливи. Изборът на хирургичния подход при карцином на хранопровода се ръководи от
стадия на заболяването, хистологията на тумора, коморбидността и анатомичните
особености пациента и опитът на хирурга.

8.10 ЗАДЕН ДОСТЪП ПРИ ДУОДЕНОПАНКРЕАТИЧНА РЕЗЕКЦИЯ
(Posterior Approach Pancreaticoduodenectomy)
Д. Костов, Е. Николаев, Н. Мънков, Н.Драгнев
Катедра и Клиника по хирургия, МБАЛ, Варна към ВМА София, ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна
danielkostov@abv.bg

Ключови думи: карцином на панкреаса, дуоденопанкреатична резекция, заден достъп,
posterior approach, artery first approach.
Въведение: En-block резекцита на горната мезентериална вена (SMV), порталната вена (PV)
и/или лиеналната вена (SV) с последваща венозна реконструкция са показани в 11-65 % от
случаите на локално авансирал рак на панкреаса. Дисекцията на горната мезентериална
артерия (SMA) зад главата на панкреаса, известна в литературата като „artery first approach“
e ефективен и безопасен метод при съмнение за туморна инфилтрация на SMA. Този метод
е доказано ефективен и безопасен, в случаите при които се налага резекция и реконструкция
на SMV/PV.
Цел: Представяме хирургичната техника на „artery first approach“ при болни с
аденокарцином на главата на панкреаса, при които се налага резекция и последваща
реконструкция на порто-мезентериалното съчленение.
Материал и методи: От 2018 година в Клиниката прилагаме „artery first approach“ при
пациенти с аденокарцином на главата на панкреаса. След мобилизация на дуоденума по
Kocher, идентифицираме началото на SMA, непосредствено над лявата ренална вена. Следва
дисекция по хода на SMA, с отстраняване на 14-ти лимфен басейн и лигиране на долната
панкреатодуоденална артерия. След пълната мобилизация на SMA, специментът остава
прикрепен само за PV/SMV, които при инфилтрация се прекъсват и реконструират.
Резултати: „Аrtery first approach“ сме приложили при 22-ма болни, при които е имало
съмнение за инфилтрация на SMA или е била нужна резекция и реконструкция на SMV/PV.

Заключение: „Аrtery first approach“ трябва да се има предвид винаги, когато съществуват
предоперативни съмнения за туморна инфилтрация на SMV/PV. Техниката улесняване
венозна резекция и реконструкция, като същевременно се запазват онкологичните
принципи.

8.11 ОПЕРАЦИЯТЯ НА APPLEBY ПРИ КАРЦИНОМ НА ТЯЛОТО И
ОПАШКАТА НА ПАНКРЕАСА
(Appleby operation for carcinoma of the body and tail of the pancreas)
Д. Костов, Е. Николаев, Н. Мънков, Н.Драгнев
Катедра и Клиника по хирургия, МБАЛ, Варна към ВМА София, ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна,danielkostov@abv.bg
Ключови думи: карцином на панкреаса, панкреатична резекция, резекция на
tr.coeliacus
Въведение: Операцията на Appleby (modified Appleby procedure) е показана при пациенти с
рак на тялото или опашката на панкреаса с инфилтрация на tr.coeliacus. След резекция на
tr.coeliacus, аферентния артериален кръвоток към черния дроб се осъществява от
a.mesenterica superior през a. gastroduodenalis.
Цел: Представяме показанията, хирургичната техника и следоперативните резултати след
дистална панкреатектомия в комбинация с резекция на tr.coeliacus при пациенти с дуктален
аденокарцином на панкреаса.
Материал и методи: Представяме 2 клинични случая (мъж на 74г. и жена на 48г) на болни с
рак на корпуса и опашка на панкреаса, класифицирани първоначално, като локално
нерезектабилни, поради съдова инфилтрация на tr.coeliacus. Проведена е неоадювантна
химиотерапия по схема FOLFIRINOX с PD (чaстично намаляне големината на тумора и спад
в серумните нива на СА 19–9). Седем месеца след първоначалната диагноза при болните е
извършена корпорокаудална резекция на панкреаса със спленектомия и резекция на
tr.coeliacus.
Резултати: Интраоперативно се установи тумор на корпус и опашка на панкреас с
инфилтрация на tr.coeliacus, като a. hepatica communis e свободна от инфилтрация на 1см
проксимално от излизането на a.gastroduodenalis. Извърши се радикална резекция на
панкреаса (R0) и резекция на tr.coeliacus без реконструкция на a.hepatica communis.
Интраоперативната доплер-ехографията установи адекватен аферентен артериален
чернодробен кръвоток.
Заключение: Дисталната панкреатектомия с резекция на tr.coeliacus () и без съдова
реконструкция е възможна операция при селектирани пациенти с локално авансирал
карцином на тяло/опашка на панкреас. При инсуфициентен артериален аферентен
чернодробен кръвоток е задължителна реконструкцията на a. hepatica communis.

8.12 ЛАПАРОСКОПСКА СПЛЕНО-ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, В. Александров¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, Р. Янева¹,
Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Г.Кобаков², Б. Богданов², Б. Цветков¹
Катедра и Клиника по хирургия¹, Отделение по онкохирургия², МБАЛ, Варна към ВМА
София¹, СБАЛОЗ "М.Марков"², ул. „Хр. Смирненски“ 3
9010 Варна, danielkostov@abv.bg
Ключови думи: карцином на панкреас; дистална панкреатектомия; лапароскопска
панкреатектомия
Въведение: Идеалният кандидат за лапароскопска дистална панкреатектомия са болните с
инсулиноми или серозни кистаденоми. Честотата на инсулиномите варира от 1 до 4 души
на популация от 1 000 000 човека и съставляват 1-2% всички неоплазми на панкреаса.
Малигнените инсулиноми са още по-редки и представляват 10% от всички инсулиноми.
Серозните кистични неоплазми на панкреаса са обикновено бенигнени тумори с изключение
на муцин-продуциращите кистични неоплазми, които са с доказан малигнен потенциал.
Около 1-3% от серозните кистични неоплазми малигнизират в серозен кистаденокарцином.
Цел: Представяне опитът на Клиниката с дисталната сплено-панкреатектомия, извършена
по повод различни малигнени заболявания.
Материал и методи: За период от една година (2019) в Клиниката са извършени 8
лапароскопски диастални панкреатектомии. При четирима болни операцията в обем спленопанкреатектомия, извършена по повод: злокачествен инсулином (n=1), серозен
кистаденокарцином (n=1), аденокарцином (n=1), карцином на стомаха с инфилтрация в
панкреас и слезка (n=1) и карцином на ляв бъбрек (n=1, нефро-сплено-панкреатектомия).
При останалите пациенти операцията е в обем дистална панкреатектомия, извършена по
повод серозни кистаденоми, кисти и псевдокисти на панкреаса (n=3). Използван е 5-портов
достъп (3/12мм и 2/5мм). Представяме видеопрезентация.
Резултати: Честотата на следоперативните усложнения е 12.5% (n=1), а честотата нa
следоперативната смъртност e 0%. При един от болните се диагностицира следоператвна
панкреатична фистула “grade A” (ISGPF/2016), затворила се спонтанно след 43 дни.
Средният болничен престой е 6 дни.
Заключение: Лапароскопската дистална сплено-панкреатектомия е допустима, ефективна и
безопасна алтернатива на отворената операция при внимателно селектирани пациенти с
онкологични заболявания на дистален панкреас.

8.13 ТОТАЛНА ЛАПАРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА SG4B И SG5
ЧЕРНОДРОБНИ СЕГМЕНТИ, СЪЧЕТАНА С D2 ЛИМФНА
ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР В СТАДИЙ II –
IIIB
И. Такоров1, Д. Вълчева1, Ц. Луканова1, С. Симеоновски1, С. Арнаудов1, М. Абрашева2
1
2

Първа Клиника по Коремна Хирургия – ВМА, София

Катедра анестезиология и интензивно лечение – ВМА, София

Ключови думи: карцином на жлъчния мехур, лапароскопска резекция, лимфна дисекция;
Въведение: Карциномът на жлъчния мехур, който в миналото често бе диагностициран в
напреднал стадий, в наши дни все по-често се открива в ранен етап на заболяването
благодарение на рутинното извършване на лапароскопски холецистектомии.
Цел: Да представим 3 случая на карцином на жлъчния мехур, диагностицирани след
рутинна холецистектомия в друга болница, при които извършихме тотална лапароскопска
чернодробна резекция на сегменти Sg4B и Sg5, комбинирана с D2 лимфна дисекция.
Материали и методи: трима пациенти (две жени и един мъж) на средна възраст 51,3
години, които постъпват в Клиниката след планови лапароскопски холецистектомии. При
двама от пациентите се наблюдава придружаващо чернодробно заболяване (склерозиращ
холангит и чернодробна цироза Child- Pugh Class A). При всички пациенти карциномът на
жлъчния мехур е открит случайно след патохистологично изследване. В един от случаите е
открит интраоперативно. Един от пациентите е опериран след четири курса неоадювантна
химиотерапия.
Резултати: При всички пациенти се извърши лапароскопска чернодробна резекция на 4B и
5ти чернодробни сегменти, съчетана с D2 лимфна дисекция. Средното оперативно време е
5ч и 25мин, като не е регистрирана значителна кръвозагуба. Не са наблюдавани усложнения
в ранния следоперативен период и пациентите са изписани на 5,3-тия следоперативен ден.
Окончателният патохистологичен резултат показва наличие на локална инфилтрация на
чернодробния паренхим от умерено диференциран аденокарцином при двама от

пациентите. Средният брой на изолираните лимфни възли е 19,3, като не се наблюдава
инфилтрация в нито един от тях. Двугодишната преживяемост на пациентите е 100%.
Заключение: Лапароскопската чернодробна резекция, съчетана с лимфна дисекция при
пациенти с диагностициран карцином на жлъчния мехур след холецистектомия е безопасен
и подходящ метод на лечение при в ранен стадий на заболяването, в случай че се извършва
от опитни хирурзи в специализирани центрове.

9. ВАРИА
9.1 ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ: СТАНДАРТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В
ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО
М.Табаков, Д. Лазаров, А. Филипов,
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Ключови думи: Хиатална херния, фундопликация, лапроскопия, Nissen, GERD
Хиаталната херния се дефинира кото трансдиафрагмална протрузия на
интраабдоминално съдържимо през езофагеалния отвор. Класификацията на хиаталната
херния се основава върху анатомично-морфологична диференциация (тип 1-4); Водещата
симптоматика и психологическият стрес варират, като се владеят главно от рефлукса и
компресионните симптоми. Гастроскопията и мултиканалната интралуменна импедансна
рН-метрия са задължителни предоперативни функционални изследвания. Прави се разлика
между честата тип I (антирефлуксна процедура), симптоматичната параезофагеална,
торакална и смесени типове (II-IV) херния. Показания за хирургично лечение съществуват
при симптоматичните II-IV тип. Укрепването на хиаталния отвор чрез протеза намалява
честотата на рецидиви, но повишава значително честотата на тежките усложнения, свързани
с поставеното платно. Биологичните импланти не показват предимства.

9.2 ЛАПАРОСКОПСКИ РЕИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ РЕЦИДИВНИ
ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ И РЕЦИДИВИРАЩ ГЕРБ
Т. Атанасов1, К. Тодорова1, А. Цветанов1, С. Сергеев1, Д Врачански2, А. Червеняков2
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед1
Клиника по гръдна хирургия, УМБАЛ Софиямед2

Въведение:
Лапароскопията е стандарт за лечение при пациенти с гастроезофагеална рефлуксна болест
и всички видове хиатални хернии с отлични дългосрочни резултати и висока степен на
удовлетвореност от страна на пациента. Въпреки това, редица проучвания паказват, че
лапароскопските корекции на диафрагмални дефекти са свързани с висок риск от
възникване на рецидив. Също така, пациенти претърпели антирефлуксна хирургия
продължават да имат оплаквания и е необходимо да се извърши реоперация.
Лапароскопските реинтервенции при рецидив на ГЕРБ и хиатални хернии са сериозно
техническо предизвикателсто и резултатите от тях са слабо проучени в страната. В
настоящото изследване представяме нашите резултати от прилагането на ревизионна
лапароскопска хирургия.
Пациенти и методи:
От януари 2014 до януари 2021 бяха извършени 35 лапароскопски реинтервенции в областта
на гастроезофагелната връзка, като в 2 от случаите това е трета операция. Индикациите за
оперативно лечение са били: големи симптоматични хиатални хернии, хиатална херния с
рефлукс, хиатална херния с рефлукс и дисфагия, хиатална херния с дисфагия . Един пациент
беше опериран по повод инкарцерация на рецидивна хиатална херния.
Резултати:
Изследваната група пациенти включва 15 мъже и 21 жени на средна възраст 62 години (27
– 83). Извършените първични операции са: Nissen – 27 болни, Toupet – 4 болни, Lortat Jacob
– 2 пациенти. При 2-ма пациенти първичната операция остана неясна. При трима болни са
използвани платна. Времето от първата операция е средно 26.5 (1-120) месеца.
Реоперацията приключва лапароскопски в 34 случая, а при един се преминава към
конверсия. Фундопликацията е запазена при 6 от пациентите в фрупата с първичен Nissen,
при 13 от тях е разрушена и направена наново, при 7 е конверсирана в Toupet и при 1 – в
Dor. В групата с първична Toupet фундопликация, при 2-ма пациенти тя се препаботи в
Nissen, а при други 2-ма се развали и изгради отново. При останалите четирима болни се
направи Nissen. Оперативното време беше 164±65 мин. (70 – 300 мин.) Захранването на
пациентите започва на първи следоперативен ден при среден болничен престой 3,7 дни.
Интраоперативни усложнения са се появили при 17,4% от пациентите (перфорация на
стомаха при 2 от тях, перфорация на хранопровода при 1 от случаите, пневмоторакс ,

налагащ поставянето на гръден дрен, при 1 от пациентите). Един пациент почина на втори
следоперативен ден.
При среден период на проследяване 42 месеца 34 от пациентите са били без рецидив, а
реоперация се е наложила при един от тях.
Заключение:
Повторната лапароскопска хирургия е практично и ефективно решение при рецидив на
гастроезофагеална рефлуксна болест и хиатална херния и може да бъде прилагана при
всички случаи.

Ключови думи: рецидивна хиатална херния, рецидивиращ ГЕРБ, лапароскопия

9.3 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКА ЕХОГРАФИЯ ЗА
ПРЕДОПЕРАТИВНА ДИАГНОСТИКА НА СУБЕПИТЕЛНИ
ТУМОРИ НА СТОМАХА
С. Чурчев1, Т. Ангелов1, Я. Валериева1, Н. Колев1, Д. Пейчинов2, Г. Желев2, П. Гецов3, Б.
Големанов1, Н. Пенков2, Б. Коруков2, Б. Владимиров1
1 Клиника по гастроентерология, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ“, МУ – София
2 Клиника по хирургия, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“,
МУ – София
3 Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ – София

Адрес за кореспонденция:
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло море” №8
София 1527
E-mail: churchev@gmail.com

Ключови думи: ендоскопска ехография, субепителен тумор, ГИСТ, тънкоиглена
аспирационна биопсия
Субепителните тумори (СЕТ) на стомаха представляват хетерогенна група от
новообразувания, изхождащи от дълбоките слоеве на стената на стомаха, различаващи се
значително по своето биологично поведение и малигнен потенциал. Локализацията им ги
прави трудни за диагностика при езофагогастродуоденоскопия, а при тумори с малък размер

(<2 cm), стандартните образни методи също демонстрират незадоволителна диагностична
точност. Ендоскопската ехография (EUS) намира широко приложение при диагностиката на
СЕТ на горната част на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). EUS позволява да се определи
точният размер на тумора, слоят от стената на стомаха, от който изхожда, отношението му
спрямо съседни органи и структури, и наличие на регионална лимфаденомегалия. Данните
получени при стандартно ендосонографско изследване, в болшинството от случаите са
достатъчни за поставяне на точна диагноза и отдиференциране на редица лезии без
малигнен потенциал, както и за изключване наличието на СЕТ при компресия на стомаха от
нормални анатомични структури. При установяване на солиден, хипоехогенен СЕТ, голямо
предимство на EUS e и възможността за извършване на тънкоиглена биопсия (FNA), като
въвеждането през последните години на биопсични игли със специфичен дизайн (FNB-игли)
позволява добиване на тъканен материал за хистоморфологична оценка и
имунохистохимично изследване. Поставянето на точна диагноза е от първостепенна
важност при селекция на пациентите, показани за хирургично лечение и отстраняване на
тумора (при такъв с малигнен потенциал) и прецизиране избора на оперативен подход.

9.4 РОБОТ-АСИСТИРАНА АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЯ –
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ, УСТАНОВЕНИ ПРИ
НАТРУПВАНЕ НА НАЧАЛЕН ОПИТ
К.Драганов, В.Маринов, А.Петреска, Д.Русенов, Н.Кътев, Е.Даскалова, А.Стилянова
Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ София
За контакти: Кирил Драганов, e-mail: kiril_draganov2000@hotmail.com
Ключови думи: робот-асистирана абдоминална хирургия; коло-ректален карцином;
стомашен карцином
Въведение: Робот-асистираната абдоминална хирургия (РААХ) има редица
предимства пред лапароскпоската: „почти неограничени“ възможности за достигане от
инструментите, както и движения в обем 360° (Endowrist), стабилност и контрол на камерата
от самия оператор, елиминиране на „физиологичния тремор“, по-добра ергономичност,
телехирургия, телемониторинг и др. Основен недостатък е високата себестойност на една
процедура.
Цел: Представяне на собствен начален институционален опит в прилагането на
робот-асистирани абдоминални хирургични процедури.
Материал и методи: Програмата за робот-асистирана абдоминална хирургия в
Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити
Клиник УМБАЛ „Токуда“ стартира началото на м.декември, 2018 год., като към края на
м.май, 2021 броят на извършените интервенции надхвърли 50 в три основни направления:
1. Жлъчен мехур и екстрахепатални жлъчни пътища; 2. Стомашна резекционна хирургия; 3.
Коло-ректална хирургия. Обект на друго изследване са комбинираните торако-абдоминални
намеси с езофаго-гастропластика.

Резултати: Ранният постоперативен морталитет и специфичен морбидитет бяха
съответно 0% и 4.0% (n=2/50). Едното усложнение касаеше лимфорагия от контактния
дренаж след субтотална гастректомия, а второто – инсуфициенция на анастомоза след ниска
предна резекция по повод на ректален карцином.
Обсъждане: РАХ навлиза все по-масово в хирургичната практика. Предимствата на
всяка една такава процедура са безспорни, но напоследък в специализираната литература
(основно касаеща онкогинекологията) има и обезпокоителни данни, касаещи радикалността.
За условията в родното здравеопазване не е без значение и финансовата страна на проблема,
който се явява „спъващ момент“ за масово прилагане, разбира се при подходящите случаи.
Заключение: Считаме, че при наличието на добре подготвен екип и съобразяване с
индикациите и контраинцикациите за РАХ, то тя води до добри резултати.

9.5 ERAS ПРОТОКОЛИТЕ В СПЕШНАТА ДЕБЕЛОЧРЕВНА
ХИРУРГИЯ – ПОЖЕЛАНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ
В.Димитров, С. Илиев, П. Владова, А. Габърски,
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги Странски“ – Плевен

Въведение: ERAS протоколите са стандарт в елективната колоректална хирургия водещи
до снижаване на постоперативните усложнения, скъсяване на болничния престой и
ускоряване на възстановителния период. В последните години се публикуват доказателства
за ефективно и безопасно прилагане на програмата ERAS при пациенти с неотложни
колоректални състояния като колоректална обструкция и вътреабдоминална инфекция.
Цел: Да анализираме резултатите от приложението на ERAS протоколите в спешната
дебелочревна хирургия на базата на публикувани проучвания в медицинската литература и
нашият опит.
Материали и методи: Анализ на публикациите в достъпната медицинска литература
сравнени с наше проспективно моноцентрично проучване върху 53 пациенти със
злокачествена обструкция на левия колон.
Резултати и обсъждане: В медицинската литература към момента са налични три кохортни
проучвания, сравняващи ERAS алгоритъма с конвенционалните грижи при спешна
колоректална хирургия вследствие на малигнена чревна обструкция. Резултатите от нашето
проучване демонстрират, че прилагането на постоперативната фаза от модифицирания
ERAS при пациенти с малигнена дебелочревна обструкция (МЧО) оперирани в спешен
порядък скъсява болничния престой, а ранното захранване и раздвижване са успешна
профилактика на малнутрицията и белодробните троемболични инциденти съпътстващи
тези пациенти.
Изводи: Налице са все повече доказателства, показващи безопасността, приложението и
ползите от ERAS протокола при спешна колоректална хирургия, за МЧО.

Ключови думи: ERAS протоколи; малигнена дебелочревна обструкция

ERAS PROTOCOLS IN EMEGENCY COLORECTAL SURGERY –
SELECTYVITITY OR REALITY
V. Dimitrov, S. Iliev, P. Vladova, A. Gabarski,
CPSD – MU Pleven; DCPPSS – UMHAT „Dr Georgi Stranski“ – Pleven

Introduction: The ERAS protocols are standard in elective colorectal surgery leading to a
reduction in postoperative complications, shortening of hospital stays and acceleration of the
recovery period. In recent years, evidence has been published for the effective and safe use of the
ERAS guidelines in patients with emergency colorectal conditions such as large bowel (intestinal)
obstruction and intra-abdominal infection.
Aim: To analyse results from ERAS protocols application in emergency colorectal surgery based
on published studies in the medical literature and our experience.
Materials and methods: Analysis of publications in the available medical literature compared
with our monocentric prospective study including 53 patients with malignant left colon obstruction.
Results and discussion: There are currently three cohort studies in the medical literature
comparing the ERAS algorithm with conventional care in emergency colorectal surgery due to
malignant intestinal obstruction. The results from our study demonstrate that application of
postoperative phase from the modified ERAS protocols in patients operated urgently for malignant
bowel obstruction (MBO) shortens the hospital stay, and early feeding and exercise are successful
prevention of malnutrition and incidence of pulmonary embolism in those patients.
Conclusion: There is growing evidence showing the safety, application and benefits of the ERAS
protocol in emergency colorectal surgery for MBO.
Keywords: ERAS protocols; malignant bowel obstruction

9.6 МЯСТОТО НА РЕСТОРАТИВНАТА ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ ПРИ
БОЛЕСТ НА КРОН – ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ, РАННИ И КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ
Желев1, Пенков1, Коруков1, Пенчев2, Лютаков2, Арабаджиев1, Ушева1, Георгиева1,
Димитров1, Янев1
1. Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ;
2. Клника по гастроентерология, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ.

Въведение
Ресторативната проктоколектомия (РПК) с формиране на илеален резервоар е елективна
операция на избор при пациенти с фамилна аденоматозна полипоза (ФАП) и улцерозен
колит (УК), като често при пациентите с УК, РПК в триетапния си вариант, се прилага и в
условията на спешност. Дълго време Крон-колита и недетерминирания колит се смятаха за
контраиндикация за извършване на РПК. От началото на 21 век започнаха прогресивно да
се появяват научни доказателства, че съществува група пациенти с болест на Крон, които са
показани за този хирургичен подход и биха имали добър клиничен ефект, което прави РПК
най-подходящия оперативен метод.
Метод
Дескриптивен анализ на пациентите с извършена ресторативна проктоколектомия в
Клиника по хирургия на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ. Обсъждат се показанията и
противопоказанията за РПК при болест на Крон и сравнение на ранните и късните резултати,
както и на техническите аспекти на операцията.
Резултати:
Първата лапароскопска РПК в Клиника по хирургия на УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
беше извършена април 2015 година. За периода 2015-2021 са оперирани 10 пациенти с
ресторативна проктоколектомия с J-паучаноанастомоза: петима с ФАП, трима с УК и двама
с болест на Крон. Усложнения от страна на пауча са наблюдавани само при пациентите с
IBD – двама пациенти с УК развиха паучит, от тях един е с формиране на хроничен синус и
синдром на обтураторния нерв в следствие на вероятна частична инсуфициенция на
анастомозата и един пациент с болест на Крон е с ендоскопска активност в пауча (афтоидни
лезии), без клиничен манифест. При нито един пациент не се е наложило ексцизия на пауча
и преминаване към дефинитивна илеостома.
Дисксия:
РПК може да бъде оперативен метод на избор с отлични функционални резултати,
осигуряващ добро качество на живот при пациенти с Крон-колит. За постигането на тези
резултати, обаче е необходимо добра селекция на пациентите, правилно поставяне на
индикациите за операцията и тясно дългосрочно постоперативно проследяване.

9.7 ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ ПРИ
КАРЦИНОМИ НА ДЕСНИЯ КОЛОН
М.Табаков, Д.Андонов, Б.Наметков, А. Филипов,
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София
Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Ключови думи: Тотална мезоколична ексцизия, апикален лимфен възел, карином на
колона
Въведение. Тоталната мезоколична ексцизия при карциноми на колона повтаря
концепцията на тоталната мозоректална ексцизия, описана от Heald при хирургичното
лечение на ректалния карцином.
Цел. Да анализира нашия опит в прилагането на концепцията за тотална мезоректална
ексцизия към пълното премахване на интактен мезоколичен маншон (тотална мезоколична
ексцизия), заедно с централно съдово лигиране и дисекция на апикалните лимфни възли при
хирургично лечение на карциноми на десния колон.
Материал и методи. Ретроспективно са анализирани са 84 пациенти с карцином на
десния колон в I до III клиничен стадии оперирани за периода от 2017 до 2020г. Всички
пациенти са оперирани, според принципите на минималноинвазивната тотална мезоколична
ексцизия с централно съдово лигиране.
Резултати. Болестността и смъртността са съответно 22,6% и 0%. R0 резекция е
постигната в 98,5%. Три годишна преживяемост се наблюдава при 82,3% от проследените
пациенти, дялът на оперираните без данни за рецидив на заболяването за същия период е
75%. При стратифициране на пациентите по стадий на заболяването, лапароскопската
цялостна мезоколична ексцизия с централно съдово лигиране сигнификантно повлиява
преживяемостта при пациенти с II, IIIA/B стадий, както и подгрупа от IIIC пациенти с
отрицателни апикални лимфни възли.
Заключение. Съдейки по нашия опит, минималноинвазивната тотална мезоколична
ексцизия с централно съдово лигиране е осъществим метод с високо качество на
резекционния препарат, с подобрен локо-регионалния контрол на онкологичното
заболяването и подобрена общата преживяемост.

9.8 МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКИТЕ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ
ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ
Живков И., Гърбев Г., Дамянов Д.
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Унивеситетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД – София
Въведение: Острият панкреатит е най-честото заболяване на храносмилателната
система, налагащо спешна хоспитализация и активно лечение с честота 34 на 100000
души/годишно в европейските страни. Характеризира се с локални и системни прояви на
острият възпалителен процес и трудно предсказуема прогресия. Въпреки, че при голяма част
от пациентите, заболяването протича в лека форма на самоограничаващо се възпалително
заболяване, при 20 до 30 % от всички пациенти с клиника на остър панкреатит се развива
тежка форма на заболяването с развитие на полиорганна недостатъчност в различна степен
на изява, което на свой ред, детерминира и тежестта на протичане на остър панкреатит. При
20 до 40% от пациентите с тежка форма на клинична изява на острият панкреатит, настъпва
инфектиране на некрочните зони. Докато повечето пациенти с тежка форма на клиничен
панкреатит, при които не се наблюдава инфвктиране на некрозите, могат да бъдат третирани
с интензивни, но консервативни (неоперативни) мероприятия, при пациенти с инфектирани
некрози се налага перкутанна, ендоскопска, лапароскопска и/или конвенционална операция
за овладяване на състоянието.
Цел: Да се представи собствен опит при приложението на лапарскопски методи за
лечение на пациенти с тежка форма на остър панкреатит.
Материал и методи: За годишен период от месец Януари 2016 до месец Декември
2020 година в „Клиника по ендоскоспка и обща хирургия“ на Университетска Първа МБАЛ
„Св. Йоан Кръстител“ ЕАД – София с диагноза остър панкреатит са хоспитализирани 427
пациенти. При 116 от тях е вирифицирана средно тежка и тежка форма на остър панкреатит
с изява на SIRS и полиорганна недостатъчност. При 52 пациенти е верифицирана тежка
форма на протичане с високостепенна изява на полиорганна недостатъчност. При всички
пациенти при хоспитализацията е провеждана абдоминална ехография в рамките на два часа
от хоспитализацията и КАТ на коремни органи в рамките на 12 часа от хоспитализацията.
При всички пациенти е започвано консервативно лечение с и е провеждана антибиотична
профилактика от деня на хоспитализацията. При всички 42 пациенти с тежка форма на остър
панкреатит е провеждана контролна КАТ на 48 час от хоспитализацията и на 5-и ден след
хоспитализацията. При 31 пациенти е верифицирана прогресия на локалните промени с
формиране на некротични зони. Доказано е наличието на инфектирани некрози с помощта
на лабораторни (наличие на левкоцитоза/левкопения, стойност на CRP, прокалцитонин,
интерлевкин-6) и образни (КАТ на коремно органи) диагностични методи, при 26 пациенти.
При всички пациенти от тази група след допълнителен опит за отлагане на оперативното
лечение е извършвана лапароскопска холецистектомия с дрениране на жлъчни пътища,
ревизия на бурса оменталис с видеоасистиран ретроперитонеален дебридман (VARD) с
последващ дренаж на ретроперитонеума. При 16 пациенти е приложена планирана
реоперация, базирана на прогресията на клиничната изява и данните от последващо образно

изследване. Летален изход в групата на оперираните лапароскопски пациенти е настъпил
при 4 пациенти, при общ леталитет за цялата група от 9 пациенти.
Заключение: Изборът на лапароскопски метод за лечение при пациенти с тежка
форма на остър панкреатит, при които се наблюдават изяви на полиорганна недостатъчност
е сравним по резултати спрямо конвенционалните оперативни техники. Необходим е
активен подбор на пациентите при съобразяване с общото състояние на пациента, степента
на изява на органна недостатъчност, коморбидитет и възможностите на метода.

ПОСТЕРИ

1. ENDOSCOPIC TOTALLY EXTRAPERITONEAL DIRECT GROIN

HERNIA REPAIR USING THE ENDOLOOP TECHNIQUE
M. Gavrilov, V. Kyosev, P. Ivanov, V. Mutafchiyski, G. Kotashev, K. Vasilev,
Grigorov, D. Penchev

G.

Clinic of Endoscopic,Endocrine surgery and Coloproctology, Military Medical Academy
3, Sv. Georgi Sofiyski blvd, 1606 Sofia, Bulgaria
e-mail: dr_kyosev@abv.bg Tel: 02-92-25-487
Keywords: Direct groin hernia – TEP technique – Endoloop closure
Introduction: Endoscopic totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair are minimally
invasive procedure with significant advantages over open repair. This technique allow
simultaneous assessment of the femoral canal and obturator foramen, as well as insertion of a large
mesh thus offering a generous coverage of the Hesselbach’s triangle. TEP with PDS Endoloop™
plication of the weakened transversalis fascia is efficient in post-operative seroma prevention, after
direct inguinal hernia repair.
Aim: To evaluated long-term tolerability of this new technique in regards to chronic pain and
hernia recurrence in patients with direct groin hernia.
Material and methods: Prospective study of consecutive patients treated with PDS Endoloop™
for M2 or M3 direct groin defects, during endoscopic totally extraperitoneal approach between
April 2016 and November 2018 year in surgical unit. Meshes were fixed with 2 or 4 tacks. All
patients had a minimum 1.2 years (median 2.8 years) follow-up. First outcome was chronic
groin/testicular pain; secondary outcome parameters included hernia recurrence and Quality of Life
(QoL). Patients were assessed by phone interview.
Results: 36 patients (median age 48 years), 23 of them (64%) M2 and 13 (36%) M3 with direct
hernia defects were included in the study. One patient from M3-group had an early recurrence

requiring an open repair and was therefore excluded. Eight patients (22%) were lost to long-term
follow-up. According to their Carolinas Comfort Scale (CCS range), 24 patients (88%) were very
satisfied with their results, 2 (8%) were satisfied, and only one patient (4%) who reported chronic
groin pain was unsatisfied. There was no reported long-term hernia recurrence.
Discussion: The EHS guidelines suggest endoscopic TEP repair be the standard treatment in adult
patients with primary unilateral inguinal hernia. Chronic groin pain after TEP repair is considerably
lower (6%) and incidence of seroma formation has been found to be (0.5–12.2%). Our data have
now confirmed that TEP with PDS Endoloop™ plication of the weakened transversalis fascia does
not generate any additional symptoms for the patient and thus validates its unrestricted usage for
M2 or M3 direct defects. This technique has been adopted by the International Endohernia Society
updated guidelines as a valid alternative to the fixation of the extended transversalis fascia to
Copper’s ligament, in large direct defects
Conclusions: The PDS Endoloop™ technique for closure of direct inguinal hernia defects is well
tolerated with low risk of seromas, hernia recurrence, chronic pain, and excellent QoL.

2. ЛАПАРОЕНДОСКОПСКА ЕДНОПОРТОВА ХИРУРГИЯ ПРИ
ТОТАЛНО ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА НА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ
Т. Атанасов, К. Тодорова, А. Цветанов
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед

Въведение:
Лапароендоскопската еднопортова хирургия (LESS) е нова миниинвазивна техника, имаща
потенциал за намаляване на усложненията и подобряване на козметичните резултати. Целта
на това проучване е да представи нашия опит с LESS при тотално екстраперитонеалната
техника за корекция на ингвинални хернии.
Пациенти и методи:
За периода Май 2016 – Май 2021 оперирахме 1703 ингвинални хернии при 1149 пациенти
(1059 мъже и 90 жени), като приложихме еднопортова тотално екстраперитонеална техника.
Всички операции бяха извършени от един хирургичен екип с помощта на троакари Curcillo
(Karl Storz), въведени през единичен вертикален разрез точно под пъпа. Периоперативните
данни, включващи възраст, пол, индекс на телесната маса, тип на хернията, оперативно
време, усложнения, престой в болничното заведение, връщане към нармална физическа
активност, обезболяване и козметичен резултат, бяха проспективно събрани.
Резултати:

В 2 от случаите се наложи поставяне на допълнителен 5 мм троакар, а при 5 пациенти се
премина към конверсия – стандартен TEP при трима и TAPP при двама. Не се наложи
преминаване към отворена операция в нито един случай. Причина за конверсията при
всички бяха перитонеални разкъсвания със загуба на работно пространство. Средното
оперативно време бе 53.5 (± 22.42) минути, което е значително по-малко от първите 20
случая, докладвани от нас (105.9 минути). Интраоперативни усложнения имахме при 3-ма
пациенти – лезия на ductus deferens, лезия на цекум и увреда на a. epigastrica inferior. В
ранния постоперативен период се направи орхиектомия при 1 пациент поради тежък
орхиепидидимит. При двама пациенти се наложиха реоперации поради масивни хематоми,
а при трима – поради гнойни колекции. Всички реинтервенции се извършиха лапароскпски,
без да се налага премахване или смяна на платната. Ограничени течни колекции – сероми и
хематоми наблюдавахме в 17 случая, раневи инфекции – в 26. При двама пациенти се разви
синдром на хронична ингвинална болка. Рецидив на хернията се установи при 5-ма
пациенти. Болката, оценена според визуална аналогова скала на 1ви следоперативен ден е
4,25, а на седнмия – 0,8.
Заключение:
Въвеждането на еднопортова тотално екстраперитонеална пластика на ингвинална херния
като основен оперативен метод показа, че в опитни ръце тя е също толкова безопасна,
колкото и стандартната тотално екстраперитонеална пластика. Покриването на очакванията
на пациентите за добър козметичен резултат дава допълнителен тласък за по-широкото
приложение на методиката.

Ключови думи: еднопортова хирургия, ТЕП

3. ЕНДОСКОПСКА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА
С ENDOLOOP ТЕХНИКА ПРИ ДИРЕКТНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ
М. Гаврилов, В. Кьосев, П. Иванов, В. Мутафчийски, Г. Коташев, К. Василев,
Григоров, Д. Пенчев

Г.

Катедра Хирургия / Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология,
Военномедицинска Академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, България,
тел. 029225487
е-mail: dr_kyosev@abv.bg Tel: 02-92-25-487

Ключови думи: Директна ингвинална херния – ТЕП техника – лигиране с Endoloop™

Въведение: Ендоскопската тотална екстраперитонеална пластика (ТЕП) на ингвинална
херния е минимално инвазивен подход със значителни предимства пред отворените
операции. Тази техника позволява едновременен оглед на феморалния канал и обтураторния
отвор, както и преперитонеално поставяне на голямо платно, което препокрива в значителна
степен триъгълника на Хаселбах. ТЕП пластика с Endoloop™ лигиране на отслабената
транзверзална фасция е ефикасен метод за превенция на хроничната болка и
следоперативните сероми при пациенти с директна ингвинална херния.
Цел: Споделиме нашия опит и потвърждаваме добрите дългосрочни резултати на техниката
по отношение на хроничната следоперативна болка и процента на рецидивите.
Материал и методи: Проучването е проспективно и включва пациенти с М2 и М3 директни
ингвинални хернии оперирани ендоскопски в нашата клиника в периода Април 2016 и
Ноември 2018 година чрез тотално екстра-перитонеален достъп и PDS Endoloop™ лигиране
на отслабената транзверзална фасция. Платната са фиксирани с два до четри такера.
Минималната продължителност на следоперативното проследяване е 1.2г. (средно 2.8г.).
Първият показател е хроничната болка, втори е процента рецидиви и качеството на живот
(QoL). Проследяването е осъществено чрез телефонни интервюта.
Резултати: В съобщението участват 36 пациенти на средна възраст 48г., от тях 23 (64%) са
М2 и 13 (36%) са М3 директни ингвинални хернии. Един пациент (2.8%) от М3-групата
отпадна от проучването поради ранен рецидив, който беше коригиран посредством отворена
пластика. За осем пациенти (22%) липсва информация относно дълготрайните резултати.
Според Carolinas Comfort Scale (CCS range), 24 от пациентите (88%) са удовлетворени от
крайния резултат, двама (8%) не са особено удовлетворени и само един пациент (4%)
съобщава за персистираща хронична болка. Не са регистрирани случаи на рецидив през
периода на проследяване.
Дискусия: Европейското херниално дружество (EHS) препоръчва ендоскопската ТЕП
пластиката като стандартен метод за лечение на първични едностранни ингвинални хернии
при възрастни пациенти. Техниката се характеризира с нисък процент на хронична
следоперативна болка (6%) и формиране на сероми (0.5-12%). Нашите резултати с
ендоскопската ТЕП пластика с Endoloop™ лигиране на отслабената транзверзална фасция
потвърждават липста на негативни симтоми при пациентите и затвърждават широкото и
използване при М2 и М3 директни ингвинални хернии. Техниката е възприета и
препоръчана от Международното Ендохерниа Дружество (IES), като алтернативен метод на
фиксирането на отслабената транзверзална фасция за лигамента на Купер при големи
директни хернии.
Изводи: Ендоскопската ТЕП с PDS Endoloop™ лигиране на отслабената транзверзална
фасция при директни ингвинални хернии се понасят добре от пациентите и се характеризира
с нисък процент на следоперативни сероми, хронична болка, рецидиви и високо качество на
живот.

4. ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЕН СРЕЩУ ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЕН
МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОЛОСТОМА – СИГУРЕН НАЧИН ЗА
НАМАЛЯВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ПАРАКОЛОСТОМНИ ХЕРНИИ
С.Маслянков, Цв.Попов, В.Павлов, П.Грибнев, И.Фидошев, Св.Тошев, , Г.Велев, А.Койчев, В.
Илинов, Св. Шумарова, Н. Кътев, М.Соколов
II Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
Адрес за кореспонденция: Бул „Г. Софийски“ №1, София, 1431, Е-поща: drm@mail.bg

Въведение. Благонадеждната колостома е неизбежна необходимост в някои форми на
ректален и анален рак. Въпреки относителната простота в техниката на конструкция,
извеждането на стома понякога е свързано със значителни усложнения. Парастомалната
херния е едно от най-тежките такива, като честотата ѝ достига до 50%. Традиционно се
прилага трансперитонеалния метод. Екстраперитонеалното формиране на стома все още не
е широко възприето в хирургичната практика, но има убедителни литературни данни, които
описват ползите му за превенцията на парастомалната херния.
Цел. Проучването цели да сравни техническата трудност на методите за конструкция на
колостоми, както оценка на честотата на възникване на парастомалната херния в практиката.
Материали и методи. В проведеното проучване са включени осъществените дефинитивни
колостоми в Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“ за периода от 2017 до 2019
год. Налични са данни от 54 пациента, на които е изведен anus praeter, анализирани с период
на проследяване поне една година. Група А обединява 22 пациенти, чиято стома е
конструктирана по екстраперитонеален път. В група Б са включени 32 пациенти, с техника
по традиционния трансперитонеален метод. В допълнение е направен и кратък литературен
обзор по въпроса.
Резултати. В група А (n=22) не е диагностициран пациент с парастомална херния, докато в
Група Б (n=32) – 7 пациента. Разликата в честотата между двете групи е не е установена,
като статистически значима поради малкият брой (p=0.25). Диагностицирани са също 2
стенози на стомата (по 1 в двете групи) и 3 трансстомални пролапса (Гр.Б).
Заключение. Клиничният резултат и литературните данни подсказват, че
екстраперитонеалното конструиране на колостома води до по-ниска честота и риск за
възникване на парастомална херния. Това, както и малкия брой други усложнения ни дава
основание да го предпочитаме, в сравнение с трансперитонеалния.

EXTRAPERITONEAL VS. TRANSPERITONEAL METHOD FOR
COLOSTOMY FORMATION - A SURE WAY TO REDUCE
PARACOLOSTOMY HERNIAS RATE
S. Maslyankov, Tsv. Popov, V. Pavlov, P. Gribnev, I. Fidoshev, Sv. Toshev,, G. Velev A. Koychev,
V.Ilinov, Sv.Shumarova, N.Katev, M. Sokolov
Second Surgery Clinic, University Hospital "Alexandrovska", Medical University - Sofia
Correspondence address: Blvd. Sofiyski ”№1, Sofia, 1431, E-mail: drm@mail.bg

Introduction. Reliable colostomy is an unavoidable necessity in some forms of rectal and anal
cancer. Despite the relative simplicity of the construction technique, the removal of the stoma is
sometimes associated with significant complications. Parastomal hernia is one of the most serious
of them, reaching a frequency of up to 50%. The transperitoneal method is traditionally used.
Extraperitoneal stoma formation is not yet widely accepted in surgical practice, but there is
compelling literature describing its benefits for the prevention of parastomal hernias.
Purpose. The study aims to compare the technical difficulty of colostomy construction methods as
well as the assessment of the incidence of parastomal hernias in practice.
Materials and methods. The study included the definitive colostomies performed at the Clinic of
Surgery, University Hospital "Alexandrovska" for the period from 2017 to 2019. There are data
from 54 patients who underwent anus praeter, analyzed with a follow-up period of at least one year.
Group A includes 22 patients whose stoma was constructed by extraperitoneal route. Group B
included 32 patients with traditional transperitoneal technique. In addition, a brief literature review
was provided.
Results. In group A (n = 22) no patient was diagnosed with a parastomal hernia, while in Group B
(n = 32) - 7 patients. The difference in frequency between the two groups was not found to be
statistically significant due to the small number (p = 0.25). 2 stenosis of the stoma (1 in each group)
and 3 transstomal prolapses (Gr.B) were also diagnosed.
Conclusion. The clinical outcome and literature data suggest that extraperitoneal colostomy
construction leads to a lower incidence and risk of parastomal hernia. This, as well as the small
number of other complications, gives us reason to prefer it, compared to transperitoneal.

5. ЛАПАРОСКОПСКА ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – 15 ГОДИШЕН ОПИТ
А. Филипов, М.Табаков
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Ключови думи: ТAPP, ингвинална херния, лапароскопия, херниопластика
Въведение. Ингвиналната херниопластика е най-честата оперативна интервенция в
хирургичната практика. Внедряването на лапароскопията в рутинната хирургична дейност
даде нов тласък в развитието на хирургията на предната коремна стена и в частност на
оперативнното лечение на ингвиналните хернии. В настоящия материал представяме опита
на един екип с прилагането на лапароскопската трансабдоминална преперитонеална
пластика (ТАРР) при ингвинални хернии, натрупан през последните 15 години върху повече
от 2000 оперирани пациенти.
Материал и методи. За периода 2005-2019г. са оперирани 2152 пациенти с
ингвинални хернии, като при всички е приложена лапароскопската ТАРР техника. 2012
(93,5%) са мъже и 40 (6,5%) са жени. Средната възраст на извадката е 44,87±20,75 години в
диапазона от 15 до 92 години. Видът на херниалните дефекти е определен според
класификацията разработена от Европейската Херния Асоциация (EHS). 1334 оперирани
(62%) са проследени в продължение на 5 години. Средният ръст на пациентите е 178 см, а
средното тегло – 81 кг. Това определя среден ИТМ – малко над 25 кг/м2
Резултати.Средното оперативно време за изследваната извадка е 91,58±35,35 мин.
Болничният престой варира около 1,6 ± 0,83 дни. ВАС на24-ти час е 2,56±0,78, а на седми
ден – 0,42±0,54 В нито един случай не се налага конверсия към отворена
операция.Усложнения настъпват при 4% от оперираните. Честотата на рецидивите е 0,9%.
Останалите усложнения са представени от следоперативни хематоми и сероми.
Заключение.Лапароскопската трансабдоминална преперитонеална пластика (ТАРР)
на ингвинални хернии е сигурен и безопасен метод. Краткия болничен престой, слабата
следоперативна болка както и ниската честота на рецидиви и усложнения, превръщат
лапарокопския подход в основен метод на избор за лечение на слабинните хернии.

6. РЕТРОМУСКУЛАРНА ЕНДОСКОПСКА ПЛАСТИКА НА ПРЕДНА
КОРЕМНА СТЕНА
Г. Коташев1, Д. Пенчев1, П. Иванов1, Г. Попиванов1, В. Кьосев1, Г. Григоров1, К. Василев1,
В. Мутафчийски1.
Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на ВМА – София.
Адрес за кореспонденция: София, Ул. Георги Софийски 3
Email: d.k.penchev@gmail.com

Въведение: Първичната или постоперативната вентрална херния е една от най-често
срещаните причини за
хирургична интервенция в общо хирургичната практика.
Ендоскопската ретромускуларната екстраперитонеална техника (eTEP) е описана и
приложена за първи път от Deas при пациенти с ингвинални хернии, като през последните
няколко години се прилага усилено и при вентрални хернии. Засега резултатите са
обещаващи но въпреки това са необходими солидни доказателства за предимствата и
недостатъците на методиката.
Цел: Да се анализират ранните периоперативни резултати при проспективно набрани
пациенти с вентрални хернии оперирани чрез ретромускулни техники.
Материали и методи: Проспективен описателен анализ на 85 ретромускулни процедури за
първични или постоперативни хернии лекувани оперативно. 73 от процедурите са изцяло
ретромускуларни - eTEP при 12 от случаите се е налагало приложение на задна
компонентна сепарация в обем на освобождаване на мускулус транзверзус абдоминис еTEP
+ TAR. Оперативните интервенции са извършени за периода между април 2017 г. и януари
2020 г. в Клиниката по ендоскопска хирургия на Военномедицинска академия, София.
Резултати: Осемдесет и пет пациенти са включени в анализа. Средната възраст на
пациентите е 64 ± 7 години, 61% от пациентите са жени, среден BMI в групата е 27 ± 2,
първични хернии са представени в 70% от случаите, докато инцизионните хернии са 30%,
най-честата съпътстваща болест е артериалната хипертония, 70 % от пациентите са активни
пушачи. Средната площ на дефекта е 91 cm2. Средното оперативно време при eTEP е 165
минути. Налице са три конверзии от лапароскопска към отворена оперативна интервенция.
Средната продължителност на болничния престой е 3,9 дни. Не са налице локални инфекции
с или без засягане на платното в извадката. При един от пациентите се е наложила реинтервенция по повод ранно следоперативно кървене . В извадката е налице един смъртен
случай. Общата честота на усложненията е 20%, като 80% от тях са формирани
следоперативни сероми.
Обсъждане: Нашите данни предоставят сравними данни сравнение с други автори по
отношение на ранните следоперативни резултати. Ретромускулният подход предоставя
възможност за поставяне на широка протеза в добре кръвоснабдена зона на коремната стена
без необходимост от фиксация, което от своя страна би довело до минимално количество на
следоперативната болкова симптоматика.

Заключение: Лапароскопската ретромускуларната преперитонеална пластика на предна
коремна стена eTEP / eRS е осъществим и безопасен метод. Нашето проучване показва
съпоставими резултати на eTEP / eRS с други хирургични техники.
Ключови думи: Вентрална херния · eTEP · Ретромускулна · Rives – Stoppa

7. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ЛАПАРОСКОПСКАТА
ХЕРНИОПЛАСТИКА С PROGRIP MESH
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Първа УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ - София ЕАД

Въведение: През 1992 година Arregui и съавтори, публикуват своята първа статия с
информация за извършени 61 лапароскопски преперитонеални пластики при пациенти с
ингвинални хернии. Още от този момент, лапароскопските методи за лечение при
ингвинални хернии, будят не само активен интерес, но събират и голям брой противници.
Разсъждения относно приложимостта на метода при лечението на херниалната болест към
този етап са почти излишни и напълно оспорими, поради екстензивният опит, натрупан от
хирурзите в световен мащаб. Широкото приложение на лапароскопските техники за лечение
на ингвиналната херниална болест доведе до стандартизиране на методите, определяне на
конкретни индикациите и контраиндикациите за приложение, и не на последно място значително намаляване на честотата на усложненията и рецидивите. От съвременна гледна
точка, лапароскопските методи са се доказали като сигурен метод с ниска честота на
усложнения и рецидиви, но все повече автори търсят начините и методите за повишаване на
ефективността, намаляване на оперативното време независещо от уменията на хирурга, и не
на последно място – намаляване на финансовата себестойност на метода.
Цел: Определяне на предимствата и недостатъците на лапароскопската херниопластика с
ProGrip Mesh
Материал и метод: Направихме ретроспективен анализ на извършените през последните
три години лапароскопски оперативни интервенции по повод ингвинална херния в „Клиника
по ендоскопска и обща хирургия“ на Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ –
София ЕАД. За този период са извършени 244 лапароскопски операции по повод ингвинална
херния. Пациентите бяха разделени на две групи спрямо типа на използваният протезен
материал. В едната група бяха включени всички пациенти, при които бе използван ProGrip
Mesh, а в другата всички пациенти, при които бе поставяно друго платно за херниопластика.
Съпоставихме резултатите по показателите оперативно време, следоперативна болка и
дискомфорт, време за възстановяване на нормална физическа активност, честота на
резидивите.

Заключение: Приложението на самофиксиращо се платно за херниопластика от типа на
ProGrip Mesh води до редуциране на оперативното време, намаляване на честотата и
интензивността на следоперативна болка и дискомфорт. Установява се възстановяване на
нормална физическа активност в по-кратки срокове, не се установява значителна разлика по
отношение честота на рецидивите. Като недостатък на метода се отчете продължителната
крива на обучение в етап на процедурата - поставяне на протезният материал, трудност при
определяне на адекватен размер на трансплантата, повишени изисквания към общите
умения на хирурга, както и уменията за интракорпорален шев с модифициран шевен
материал при приложение на TAPP с ProGrip Mesh.

8. ОБЗОР ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРАТА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ СЪС СЪРДЕЧНА ТАМПОНАДА
СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА С ПЛАТНО НА
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ
Д. Пенчев, Г. Попиванов, П. Иванов, Г. Коташев, Ц. Пайчева, В. Кьосев, М. Лазаров, Г.
Григоров, В. Мутафчийски *
*ВМА-София, Клиника по Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология
E-mail: d.k.penchev@gmail.com , тел. 0887291333

Въведение:
Сърдечната тампонада е животозастрашаващо усложнение след
антирефлуксната хирургия при пациенти с големи диафрагмални хении и пластика с
протезен материал. Въпреки, че голяма част от случаите не се докладват, в литературата се
срещат публикации на случаи на сърдечна тампонада след пластика на хиатална херния с
платно. Честотата на ранните и късните следоперативните усложнения при тези оперативни
интервенции възлиза на приблизително 19% със около 0,1 % смъртност. Все по-честото
използване на протезен материал (платно) при големите хиатални хернии доведе до нов тип
усложнения, като миграция на платното, ерозия на хранопровода, инфекция и отхвърляне
на протезния материал и животозастрашаваща сърдечна тампонада. Ние представяме
подобен случай с обзор на литературата по отношение на редките летални усложнения при
този вид оперативни интервенции.
Клиничен случай: Представяме 72-годишна жена с голяма симптоматична хиатална херния
тип II и степен II на рефлуксна болест по класификацията на Savary – Miler. Пациентa е
опериран и е извършена фундопликация по метода на Nissen с пластика на езофагеалния
отвор чрез ePTFE протеза фиксирана чрез такери. На шестия следоперативен час поради
остро настъпила диспнея, болка и опресия зад гръдната кост е осъществена консултация със
специалист по интензивно лечение и пациента е преведен в интензивна клиника където се
установява чрез ехокардиография значителен перикарден излив. На фона на
хемодинамичната нестабилност е консултиран с гръден хирург и е извършена пункция на
перикарда с евакуация на 120мл. кръв. Пациента е незабавно насочен за оперативна

перикардиоцентеза но по време на транспорта към операционната зала случая завършва
летално.
Заключение: Ранната диагноза и правилното поведение е от решаващо значение в случай
на сърдечна тампонада независимо от генезата. Разбирането на механизма на сърдечната
тампонада и прилагането на правилата за правилното фиксиране на протезния материал
само към диафрагмалните крачета е начина да се избегне това усложнение. Използването на
не-пенетриращи фиксиращи материали като лепило е безопасна алтернатива на
фиксирането с такери

Ключови думи: Сърдечна тампонада, хиатална херния, лапароскопска фундопликация.

9. ПОСТОПЕРАТИВЕН БОЛКОВ СИНДРОМ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ
И ОТВОРЕНИ ПЛАСТИКИ НА ИНГВИНАЛНИЯ КАНАЛ –
ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
В. Иванова, В. Стоянов, И. Василевски
Клиника по обща, коремна и съдова хирургия, Медицински Институт на МВР
e-mail: veselina.ivanova91@gmail.com
Ключови думи – ингвинална херния, постоперативен болков синдром, ингвинодиния
Въведение : Ингвиналните хернии съставляват около 75% от херниите на предната коремна
стена, като рискът за развитието им е по-голям при мъжете (27%), отколкото при жените
(3%). Въпреки развитието на нови оперативни методи за лечението им и производството на
различни видове протезни материали, постоперативният болков синдром се среща в около
25% от оперираните. Под следоперативен болков синдром се разбира наличието на болка
продължаваща повече от 3 месеца след операцията.
Цел: Да се сравнят и анализират резултатите при конвенционалните и лапароскопски
оперативни методи за лечение при ингвиналните херния по отношение на постоперативния
болков синдром при пациентите в Клиниката по обща, коремна и съдова хирургия на МИМВР.
Материали и методи: За периода 01.2019 – 04.2021 година в Клиника по обща, коремна и
съдова хирургия на МИ-МВР София са извършени 98 операции по повод ингвинални
хернии. Пациентите са разпределени в две групи – с отворена операция или лапароскопска
херниопластика. Групите са сравнени по отношение на честотата на постоперативния
болков синдром като се сравняват резултатите при използването на олекотено или
неолекотено платно. В групата на отворените херниопластики се сравняват резултатите при
използването на метода на Лихтенщайн и отворената преперитонеална пластика, както и се
сравнява честотата на ингвинодиния при извършването на нервектомия и съответно
запазването на нервите. В групата на лапароскопските операции се сравнява честотата на
постоперативне болков синдром при извършването на ТАРР и ТЕР и се сравнява

фиксирането с такери и съответно с лепило. Оценката за силата на болката е направена
посредством VAS – визуално аналогова скала за силата на болката от 0 до 10. Информация
относно силата на болката е събирана предоперативно, на 7-ми постоперативен ден и на 6ти месец след операцията.
Резултати: От проследяваните 98 пациента постоперативен болков синдром се открива при
12 човека – 11,6%. От пациентите с ингвинодиния 100% са с лека болка (2-3 по VAS). При
68 пациента (69%) е използван метода на Лихтенщайн, 6 (6,2%) – отворена преперитонеална
пластика, 16 (16,5%) – ТАРР, 8 (8,3%) - ТЕР. При 54 пациента е използвано олекотено платно
(55,1%), а при 44 неолекотено (44,9%). При 7 пациента с олекотено (12,9%) и 5 с неолекотено
платно (11,4%) се открива постоперативен болков синдром. Ингвинодиния се открива при
10 пациента с отворена херниопластика – 13,5% и при 2 с лапароскопска – 8,3% (единият в
следствие на рецидив на 6-ти месец). При 18 от пациентите с Лихтенщайн е извършена
нервектомия. В групата на нервектомираните 2 пациенти са с лек дискомфорт при движение
на 6-ти месец след операцията и 2 пациента от групата без нервектомия – с чувство за бодеж
при движение. В групата на лапароскопските операции – при 20 са използвани такери за
фиксиране на платното и при 4 – лепило. В първата група болка се наблюдава при 4
пациента, а във втората – при нито един.
Обсъждане: Постоперативния болков синдром по-често се среща при пациентите с
конвенционална херниопластика на ингвиналния канал. При миниинвазивните методи
наличието на болка се свързва с неправилното фиксиране или прекаленото използване на
такери за фиксиране на протезния материал за коремната стена. Особено внимание
представлява т.нар. „триъгълник на болката“ (triangle of pain). Използването на лепило
намалява честотата на постоперативната болка. Самофиксиращите се платна показват ниска
честота на следоперативната болка, поради липсата на необходимост за фиксиране на
платното, или фиксирането му единствено с един такер.
Заключение: Наличието на постоперативна болка при пациентите с ингвинална
херниопластика пряко зависи от оперативния метод и вида на използваните материали.
Честотата им е по-малка при лапароскопските методи и зависят също от уменията и
квалификацията на хирурга.

10. РАЗШИРЕНА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА
(ETEP) ПРИ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ: НАЧАЛЕН ОПИТ И
КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНО ЗВЕНО
М.Табаков, И.Семерджиев, Д.Андонов, А. Филипов,
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com
УСТЕН ДОКЛАД
Ключови думи: еТЕР, Вентрална херния, Rives-Stoppa, eTEP-RS, eTEP-TAR

Въведение. През последните две десетилетия се наблюдава бурно развитие на
миниинвазивната хирургия за лечение на дефекти на предната коремна стена. И днес в
световен мащаб най-популярна остава вентралната лапароскопска интраперитонеална
пластика (IPOM/IPOM+). Високата цена на интраперитонеланите протези както и
необходимостта от поставяне на изкуствен материал в коремната кухина, провокират
разработването минимално инвазивен метод за поставяне на платното в ретромускулното
пространство чрез разширена тотална екстраперитонеална пластика(eTEP), който
реплицира точно описаната от Rives и Stoppa конвенционална техника за вентрална
херниопластика.
Материал и методи. Анализирани са ретроспективно данните на 20 пациенти, претърпели
еТЕР паластика на коремната стена по повод на вентрална херния. Отчетени са
оперативните данни, интра и следоперативните усложнения.
Резултати. При двама пациенти се установиха следоперативни сероми. Не се установиха
хронична следоперативна болка и раневи инфекции в изследваната група. За краткия период
на проследяване не настъпи рецидив на заболяването при нито един опериран пациент.
Заключение. Началният опит с еТЕР пластиката при вентрални хернии показва, че
техниката е безопасна за пациентите и може да бъде прилагана в центрове с вече натрупан
опит в лапароскопската хирургия

11. ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ И
ГЕРБ
Т. Атанасов1, К. Тодорова1, А. Цветанов1, С. Сергеев1, Д Врачански2, А. Червеняков2
Клиника по хирургия, УМБАЛ Софиямед1
Клиника по гръдна хирургия, УМБАЛ Софиямед2
Въведение
Хиаталната херния се среща често сред популацията и се характеризира с широк спектър от
неспецифични симптоми, повечето от които са свързани с гастроезофагеална рефлуксна
болест. Тя може да предизвика сериозни усложнения като странгулация и перфорация.
Лечението понякога може да бъде предизвикателно, като резултатите от елективните
корекции са по-добри от спешните корекции.
Цел: Да се оценят постоперативните резултати в нашата клиника и да се сравненят с данни
от литературата.
Материали и методи
От януари 2014 год. до май 2021 бяха извършрни 495 лапароскопски операции по повод
диафрагмална херния и ГЕРБ Във всички случай е направена крурорафия. Фундопликация
по метода на Nissen е извършена при 439 пациенти, докато методите на Toupet и Dor са

приложени съответно при 45 и 7 пациенти. В 4 случая е направена фиксация на фундуса на
стомаха към хранопровода по Lortat-Jqcob.
Резултати
Средното време на операцията е 90 минути (30–300 минути). Конверсия е направена в 3
случая. Кървене от черния дроб при 2 пациенти бе най-сериозното интраоперативно
усложнение - овладя се с биполярна коагулация в единия случай, а във втория се наложи
конверсия; кървене от слезката , овладяно консервативно – 1 ; при 4 се разви подкожен
емфизем, а при 2 – тензионен пневмоторакс, налагащ поставяне на торакален дренаж
интраоперативно.
В ранния следоперативен период се изявиха 7 сериозни усложнения, които наложиха
извършване на релапароскопия или лапаротомия – перитонит от перфорация на стомаха, 2
случая на медиастнит от перфорация на хранопровода, кървене от черния дроб,
медиастинален хематом, фиксация на назогастричната сонда и рехернииране, волвулус и
заклещване на стомаха с развитие на медиастинит. При 3 пациенти се разви тежка дисфагия
с повръщане, изискваща рехоспитализация и консервативна терапия. Раневи инфекции
наблюдавахме в 3 случая.
От късните постоперативни усложнения най-честото бе рефлукс – 38, рецидив 23 и
постоперативна херния – 1
Смъртността в нашата серия пациенти е 1,61 % - 8 пациенти. Средния болничен престой бе
4 дни (3 – 9). Приема на речности и раздвижването започнаха на първия следоперативен ден,
а захранването –на втория.
Заключение
Лапароскопската хирургия е ефективен подход при пациенти с диафрагмална херния и
гастроезофагеален рефлукс. Честотата на усложнения е ниска, но част от тях са специфични
и е важно да бъдат разпознавани възможно най-рано, тъй като при част от пациентите са
животозастрашаващи.

Ключови думи: лапароскопия, хиатална херния, фундопликация

12. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБОТ-АСИСТИРАНА ТОРАКАЛНА
ХИРУРГИЯ (RATS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА НЕОНКОЛОГИЧНА
ИЗВЪНБЕЛОДРОБНА ПАТОЛОГИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ
Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; Е. Манолов
Гръдна Хирургия, Аджибадем Сити Клиник , Токуда Болница
tsvetanm@hotmail.com

Въведение:
Представяме Ви нашия опит в хирургичния мениджмънт при неонкологична
извънбелодробна патология с оглед все по-широкото приложение на Робот-асистираната
техника в областта на торакалната хирургия.
Материали и методи:
За периода м.06.2019г. - м.05.2021г. в отделението по Гръдна хирургия са направени 14
неонкологични оперативни интервенции с Робот да Винчи, 5 жени и 9 мъже, както следва:
Тимектомии – 4; Резекция на перикардна киста -1; Бронхогенна киста -1; Резекция на
лейомиом – 2; Невриноми -2, Пластика на диафрагма – 1 и двустранна ехинококектомия - 1.
На всички болни предоперативно рутинно са извършени пълен обем параклинични
изследвания и КАТ с контраст на гръдна клетка. Роботизираната интервенция се
извършваше под многокомпоненнтна инхалационна анестезия с двупросветна тръба на
Карленс или Робертшоу, в странично положение на болния и инсуфлация на С02
Резултати:
Средното оперативно време бе 60 мин. Средният следоперативен болничен престой бе 3 дни.
Средната продължителност на следоперативното плеврално дрениране бе сведен до 1,5 дни
при екстравазация <100 мл/24ч. Интраоперативната кръвозагуба < 50 мл. Нямахме
усложнения и периоперативна смъртност.
Обсъждане:
Роботастистираната хирургична техника е подходяща алтернатива на видеоторакоскопските
методики и е в процес на бъдещо утвърждаване. Това е отлична иновативна терапевтична
опция за тази група пациенти, поради малката си травматичност, бързо възстановяване на
пациента и отличните козметични резултати.
За доклад.
За контакт: доц. Цветан Минчев
Тел:0888831221; tsvetanm@hotmail.com

APPLICATION OF ROBOT-ASSISTED THORACIC SURGERY (RATS) IN
THE TREATMENT OF NONONCOLOGICAL EXTRA-LUNG
PATHOLOGY IN THORACIC SURGERY
Ts. Minchev; A. Angelov; S. Bizyokov; E. Manolov
Thoracic surgery department; Acibadem City Clinic, Tokuda Hospital Sofia
tsvetanm@hotmail.com
Introduction:
We present to you our experience in surgical management in mediastinal pathology in view of the
increasing application of robotic technique in the field of thoracic surgery.
Materials and methods:
For the period 06.2019 - 05.2021 in the department of Thoracic surgery, 14 non-oncological
operative interventions were made with da Vinci Xi Robot, 5 women and 9 men as follows:
Thymectomies – 4; Resection of pericardial cyst -1; Bronchogenic cyst -1; Resection of esophageal
leyomyoma – 2; Neurinomas -2, Diaphragm Plastic - 1 and bilateral echinococectomy - 1.
All patients preoperatively routinely performed a full volume of paraclinical examinations and
chest CT scan with a contrast. In addition to some patients, a functional examination of breathing,
as well as ultrasound, is also performed. The robotic intervention was carried out under
multicomponent inhalation anesthesia with double – lumen endobronchial tube (Carles or
Robertshaw) an CO2 insuflation.
Results:
The average operating time was 60 minutes. The average postoperative hospital stay was 3 days.
The average duration of postoperative pleural drainage was reduced to 1.5 days in extravasation
<100 ml/24h. Intraoperative blood loss < 50 ml. We had no complications and no perioperative
mortality.
Discussion
Robotic surgical technique is an appropriate alternative to video assisted methodologies and is in
the process of being validated. This is an excellent innovative therapeutic option for this group of
patients due to its small trauma, rapid recovery of the patient and excellent cosmetic results.

13. РОБОТ-АСИСТИРАНИ (RATS) БЕЛОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ
ОНКОЛОГИЧНИ И НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; Е. Манолов; П. Дакова
Гръдна Хирургия, Аджибадем Сити Клиник , Токуда Болница
tsvetanm@hotmail.com
Въведение:
Xi апаратът Da Vinci е робот от ново поколение, който дава възможност за извършване на

операция чрез малки 1 см разрези и 3D камери с висока разделителна способност. Самият
робот не контролира операцията и всеки аспект на хирургичната интервенция се контролира
от хирурга. Оперативните техники са близки до отворената хирургия,а не до VATS
белодробните операции. Официалното одобрение за използването на първата роботизирана
система Da Vinci е издадено в САЩ през 2000 г.
Цел:
Целта е да представим нашия опит в изполването на роботизираната хирургия при
онкологични и неонкологични заболявания на белият дроб.
Материали и методи:
За период от 2 години в отделението по Гръдна хирургия са направени общо 81 роботасистирани белодробни резекции – както следва: 50 анатомични резекции, лебектомии за
първичен карцином на бял дроб; 3 лобектомии за бенигнени и метастатични лезии ; 3
сегментектомии; 25 атипични резекции за бенигнени и метастатични лезии;
Разпределението по пол е: жени – 47, мъже – 34. Средната възраст е 65,4 години с интервал
от 39 до 85 години. При 77 от пациентите се работеше през 3бр. Робот-асистирани порта и
един асистентски,а при 4 пациента се работеше през 4бр роботизирани порта и един
асистентски.
Резултати:
Средното оперативно време беше 120 мин/ 60мин до 180мин/. Продължителността на
следоперативното плеврално дрениране бе 2,5 дни.Интраоперативната кръвозагуба < 50 мл.
По
хистологичен
вид
са:
аденокарцином,
плоскоклетъчен,
аденосквамозен,карциноида,метастази от дебелочревен крацином,от меланом и
хамартохондроми. По вид и обем резекция: лобектомии,сегментектомии и атипични
белодробни резекции. Не бяха наблюдавани интраоперативни усложнения и смъртност. При
две пациентки се премина на конверсия поради кървене. При една пациентка с
придружаваща кардиологична патология постоперативният период протече пролонгирано с
десатурация и хиперкапния, които впоследствие се овладяха. Средният престой в болница
беше 3 дни.
Обсъждане:
Робот – асистираните белодробни резекции са все още съпоставими с видео-асистираните
такива единствено по високата цена,но бурното развитие на медицината и внедряването на
новите технологии е бъдещето при белодробните резекции в роботизираната хирургия и
налагането и като метод на избор. Робот - астистираната хирургична техника е минимално
инвазивна и ефективна алтернативна терапевтична опция с оглед малка травматичност,
минимални условия за компликации и бързо възстановяване на пациента. Това е
изключително авангарден и иновативен метод, позволяващ визуализация на оперативното
поле и хирургична прецизност на ново, много по-високо ниво. Тя зависи в голяма степен от
уменията и опита на хирурга.
За доклад
За контакт: доц. Цветан Минчев
Тел:0888831221; tsvetanm@hotmail.com

ROBOT-ASSISTED (RATS) PULMONARY RESECTIONS FOR
ONCOLOGICAL AND NON-ONCOLOGICAL DISEASES
Ts. Minchev; A. Angelov; S. Bizyokov; E. Manolov; P. Dakova
Thoracic surgery department; Acibadem City Clinic, Tokuda Hospital Sofia
tsvetanm@hotmail.com
Introduction:
The Xi Da Vinci is a new generation robot that allows you to perform operation through small 1
cm incisions and high-resolution 3D cameras. The robot itself does not control the operation and
every aspect of the surgery is controlled by the surgeon. Surgical techniques are close to open
surgery, not VATS lung surgery. The official approval for the use of the first robotic system Da
Vinci was issued in the United States in 2000.
Aim:
The aim is to present our experience in the use of robotic surgery in oncological and nononcological lung diseases.
Materials and methods:
For a period of 2 years in the Department of Thoracic Surgery a total of 81 robot-assisted lung
resections were performed - as follows: 50 anatomical resections, lebectomies for primary lung
cancer; 3 lobectomies for benign and metastatic lesions; 3 segmentectomies; 25 atypical resections
for benign and metastatic lesions; The distribution by sex is: women - 47, men - 34. The average
age is 65.4 years with an interval of 39 to 85 years. 77 of the patients worked in 3 robot-assisted
port and one assistant, and in 4 patients worked through 4 robotic ports and one assistant.
Results:
The average operative time was 120 min / 60 min to 180 min /. The duration of postoperative
pleural drainage was 2.5 days. Intraoperative blood loss <50 ml. Histologically, they are:
adenocarcinoma, squamous cell, carcinoid, metastases from colon cracinoma, melanoma and
hamartochondromas. By type of resection: lobectomies, segmenttectomies and atypical lung
resections. No intraoperative complications or mortality were observed. Two patients underwent
conversion due to bleeding. In one patient with concomitant cardiac pathology, the postoperative
period was prolonged with desaturation and hypercapnia, which were subsequently controlled. The
average hospital stay was 3 days.
Discussion:
Robot-assisted lung resections are still comparable to video-assisted ones only at a high cost, but
the rapid development of medicine and the introduction of new technologies is the future of lung
resections in robotic surgery and its imposition as a method of choice. Robot-assisted surgical
technique is a minimally invasive and effective alternative therapeutic option in view of low
trauma, minimal conditions for complications and rapid recovery of the patient. This is an
extremely avant-garde and innovative method, allowing visualization of the operative field and
surgical precision on a new, much higher level. It depends largely on the skills and experience of
the surgeon.

14. ЕКСЦИЗИОННА ПИЛОРОПЛАСТИКА ПО JUDD С ТРУНКУСНА
ВАГОТОМИЯ КАТО МЕТОД ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПЕРФОРИРАЛА ДУОДЕНАЛНА ЯЗВА
Костадин Георгиев*, Димитър Чонов**, Мариана Георгиева***
* - МБАЛ „ Първомай„ – гр. Първомай – Хирургично отделение
** - УМБАЛ,,проф. Киркович”- гр.Стара Загора
*** - МБАЛ – гр. Чирпан – Отделение по физикална терапия и рехабилитация
e-mail: ko_georgiev @abv.bg
Ключови думи: перфорирала дуоденална язва, ексцизионна пилоропластика по Judd с
тринкусна ваготомия, метод на оперативно лечение.
Въведение
През последните години на настоящото столетие сме свидетели на значими успехи в
лечението на язвената болест. Откритието на Н2 блокерите и инхибиторите на протонната
помпа са важни постижение в лечението на тази патология.. Не по-малък успех е откритието
и ерадикационното лечение на Heliobacter pylori. Всичко това доведе до значително
понижени нива на хирургично лечение на дуоденалните язви. В контраст на това честотата
на перфориралите дуоденални язви остава висока. Според различни публикации честотата
на този тип усложнения се среща в около 10% от пациентите с пептична язвена болест.
Цел на нашето проучване е да представим и анализираме нашия опит в лечението на
перфорирала дуоденална язва за период от пет години.
Материал и методика
Включващи критерии в това проучване са всички пациенти диагностицирани и
оперирани по повод на перфорирали пептични язви. Разгледахме двата основни типа
подходи на хирургично лечение на перфорирала дуоденална язва: надшиване (широко
разпространен метод на лечение) и комбинирана операция-трункусна воготомия с
пилоропластика. 27 са лекуваните пациенти в ХО на МБАЛ-,,Първомай” гр.Първомай с
перфорирала дуоденална язва за периода от януари 2014г. - януари 2020 г..
Резултати и обсъждане
За обследвания периода в ХО на МБАЛ-,,Първомай” гр.Първомай, бяха оперирани 27
болни по повод на перфорирала дуоденална язва. 22 от пациентите бяха от мъжки пол,
съответно 5 жени. При 16 болни – 2 жени и 14 мъже е извършена ексцизия на язвата с
пилоропластика по Judd и трункусна ваготомия по Драгщет. Ваготомия с изсичане на язвата
и пилоропластика се прави при липса на напреднал перитонит, язвена перфорация на
предната дуоденална стена. Неголеми морфологични изменения около язвата. Липса на
тежки деформации на изходния отдел на стомаха. При съпътствуваща патология, която
повишава оперативния риск е противопоказано извършване на тази операция. Надшиване на
язвената перфорация се прави при напреднал перитонит, млади пациенти със ,,свежи язви
при съпътствуваща патология повишаваща оперативния риск. Следоперативни усложнения

след извършената трункусна ваготомия като: преходен стомашен дискомфорт, ранен и късен
дъмпинг- синдром, постваготомична диария и постваготомична гастростаза не сме
наблюдавали. Всички тези оперирани болни са получавали дълго време след операцията
протонни инхибитори и метоклопрамид.
Изводи
Независимо от постиженията в медикаментозното лечение на язвената болест,
усложнението с перфорация остава често срещан проблем. Ранното диагностициране и
доброто хирургично лечение подобрява резултатите от лечението и качеството на живот на
тия болни. Рецидивната честота след просто надшиване остава все още висока, което ни кара
да бъдем по радикални в лечението, независимо че трункусната ваготомия с дренажна
операция има своите привърженици и своите заклети противници, тя все още е метод на
избор в лечението на тая патология.

EXCESSION PYLOROPLASTY BY JUDD WITH TRUNCUS VAGOTOMY
AS A METHOD FOR SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED
DUODENAL INJURY
Kostadin Georgiev *, Dimitar Chonov **, Mariana Georgieva ***
* - Parvomay Hospital - Parvomay - Surgical ward** - UMBAL ,, prof. Kirkovich ”- Stara
Zagora ** * - MHAT - Chirpan - Physical Therapy and Rehabilitation Department
e-mail: ko_georgiev @ abv.bg

Keywords: perforated duodenal ulcer, Judd excision pyloroplasty with tricuspid vagotomy,
method of surgical treatment.
Introduction In the last years of this century, we have witnessed significant successes in the
treatment of peptic ulcer disease. The discovery of H2 blockers and proton pump inhibitors are
important advances in the treatment of this pathology. The discovery and eradication of Heliobacter
pylori is no less successful. (5) All of this has led to significantly reduced levels of surgical
treatment for duodenal ulcers. In contrast, the incidence of perforated duodenal ulcers remains high.
According to various publications, the incidence of this type of complication is found in about 10%
of patients with peptic ulcer disease.
The purpose of our study is to present and analyze our experience in the treatment of perforated
duodenal ulcer for a period of five years.
Material and methodology Including criteria in this study were all patients diagnosed and
operated for perforated peptic ulcers. We considered the two main types of approaches for the
surgical treatment of perforated duodenal ulcer: quilting (a widespread method of treatment) and
combined surgery-truncated vagotomy with pyloroplasty. The period from January 2014 to January
2020 for the treated patients at the hospital of Parasoma Hospital in Parvomay was analyzed.

Results and Discussion 27 patients underwent perforated duodenal ulcer for the period under
review at the hospital of Parasoma Hospital in Parvomay. 22 of the patients were male, respectively
5 females. In 16 patients - 2 women and 14 men, an excision of the ulcer with pyroplasty according
to Judd and a trunk vagotomy according to Dragstet were performed. Vagotomy with ulcer excision
and pyloroplasty is done in the absence of advanced peritonitis, ulcerative perforation of the
anterior duodenal wall. Minor morphological changes around the ulcer. Absence of severe
deformities of the output of the stomach. In case of concomitant pathology that increases the
operative risk, performing this surgery is contraindicated. Excessive ulcer perforation is performed
in advanced peritonitis, young patients with fresh ulcers with concomitant pathology increasing
operative risk. Postoperative complications following a truncated vagotomy, such as: transient
gastric discomfort, early and late dumping syndrome, post-gastric diarrhea, and post-gastomic
gastrostasis were not observed. All of these operated patients received proton inhibitors and
metoclopramide for a long time after surgery.
Conclude Despite the advances in drug treatment for peptic ulcer, the complication with
perforation remains a common problem. Early diagnosis and good surgical treatment improve the
outcomes of treatment and quality of life for these patients. The recurrence rate after simple quilting
remains high, which causes us to be more radical in treatment, although truncated vagotomy with
drainage surgery has its adherents and its sworn adversaries, it is still the method of choice in the
treatment of this pathology.

15. ХИРУРГИЯ НА СТОМАШНИЯ КАРЦИНОМ – РЕЗЕКТАБИЛНОСТ
И АДАПТАЦИЯ КЪМ АКТУАЛНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ПОЗНАНИЯ
А. Сароглу, Г. Ганчев, И. Рачков, А. Юлиянов
Болница Тракия, Стара Загора
e-mail: a_julianov@yahoo.com
Ключови думи: стомашен карцином, резектабилност, неоадювантна химиотерапия
ВЪВЕДЕНИЕ: Самостоятелното хирургично лечение на стомашния карцином не доведе до
съществено подобряване на преживяемостта в последните четири декади. Едва в последните
пет години се регистрира тенденция за подобряване на онкологичните резултати от
лечението, благодарение на препоръките за неоадювантно лечение.
ЦЕЛ: Цел на това проучване е да се изследват нивата на резектабилност и адаптирането към
актуалните онкологични познания за лечение на пациенти със стомашен карцином.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За период 2015-2021г. са оперирани 145 пациенти със
стомашен карцином. При пациенти с локализирано заболяване е извършвана потенциално
радикална операция. При пациенти с метастатична болест е извършвана палиативна
хирургия или диагностична лапароскопия с биопсия. От 2017г. при пациенти с образни
данни за >T2 или N+ тумори е обсъждана неоадювантна химиотерапия, а при тези с

изолирани перитонеални метастази с PCI<6 – неоадювантно интраперитонеално и системно
лечение.
РЕЗУЛТАТИ: От оперираните 145 пациенти, 48 (33%) са претърпяли палиативни, а 97
(67%) – радикални операции. Причини за нерезектабилност са: перитонеални метастази при
27 (19%), чернодробни метастази при 8 (5%), чернодробни и перитонеални метастази при 9
(6%), и нерезектабилно локално авансиране при 4 (3%) пациенти. Радикалните интервенции
включват 32 тотални гастректомии, 63 дистални и 2 проксимални стомашни резекции. Само
четирима пациенти (4% от рецираните) са с били с Т1N0 тумор. Стандартно е извършвана
D2 лимфаденектомия, с изключение на пациенти в напреднала възраст с тежка коморбидна
патология. Мултивисцерални резекции са извършени при 20 пациенти. От 2017г общо 14
пациенти (20% от оперираните за този период) са провели неоадювантно лечение (системна
химиотерапия - 12, интраперитонеална и системна химиотерапия – 2) и впоследствие
радикална операция (CRS-HIPEC – 2, D2 резекция - 12). Средното оперативно време за
радикалните интервенции е 160 минути при средна интраоперативна кръвозагуба 140 мл.
Следоперативни усложнения са наблюдавани при 19 пациенти (28%), всички от I- II степен
по Dindo-Clavien. Средният постоперативен престой е 9 дни. Не са регистрирани
постоперативна смъртност и реоперации в 30-дневния постоперативен период. Не се
регистрират разлики в периоперативните резултати при пациентите провели неоадювантно
лечение.
ОБСЪЖДАНЕ: Резектабилността на стомашния карцином в тази серия е характерна за
географския ни регион. Хирургичното лечение на болестта е стандартизирано и сигурно, с
пренебрежими усложнения и смъртност. Болестта продължава да се диагностицира в
напреднал стадий, изскващ системно лечение в неоадювантен аспект в над 90% от
пациентите в това изследване, като то е приложено при едва 20% от тях. Ясно се очертава
необходимост от спешна адаптация на ежедневната клинична практика към актуалните
онкологични познания. Съществена роля в тази връзка вероятно играе липсата на
неоадювантен протокол за стомашен карцином в националните стандарти по медицинска
онкология.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Настоящото изследване на лечението на стомашния карцином
демонстрира незадоволителна адаптация към актуалните познания в онкологията.
Необходима е значителна активност от страна на хирурзи и медицински онколози за бърза
актуализация на лечението на стомашния карцином в страната.

16. ESOPHAGEAL ADENOCARCINOMA TREATMENT AND
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN KIDNEY TRANSPLANT
PATIENT
Yankov G, V Stanoev, M Alexieva, D Petrov
Medical University Sofia
Thoracic Surgery, UMHATPD “ St Sophia”
Objectives: The overall risk of cancer for immunosuppression is increased between two and
threefold compared with that of the general population due to various reasons, and probably include
many factors such as the types, duration, and burden of immunosuppression. Cancers in transplant
recipients were proven to be more aggressive than those in patients without transplants. Esophageal
surgery in kidney transplant recipients is very rare.
Methods: A 33-year-old man was listed for kidney transplantation for end-stage renal failure due
to Bardet-Biedl syndrome. Before surgery he underwent long term hemodialysis, during which
infection with HCV and CMV was established. Postoperatively immunosuppressive therapy with
Cyclosporin A was administered. Three years after the transplantation the patient was admitted to
our department with chest pain, difficulty in swallowing and serious body weight reduction. There
were no pathological findings on CT and abdominal ultrasound, but fiberoptic
esophagogastroscopy revealed an ulcer at about 25 cm from the dentition. The histopathological
examination established a low differentiated adenocarcinoma.
Results: A subtotal esophagectomy with a gastroesophagoplasty a modo Ivor-Lewis-МcKeown
and a pyloroplasty were performed with uneventful postoperative period (pStage I). Seven months
later the patient was hospitalized again for spontaneous bilateral hemorrhagic pleural effusions.
Right thoracotomy for a coagulated right-sided hemothorax and a left pleural drainage was carried
out. Six years after esophagectomy a coronary stent was placed due to myocardial infarction.
During the last follow up (postoperative year 8th) the patient being on immunosuppressant therapy
(Certican 0.75-1mg and Deltacort 0.5mg) displays a good condition without complaints.
Conclusions: We present an extremely rare case of esophagectomy for early adenocarcinoma in a
kidney transplant recipient with excellent long-term result. Late spontaneous pleural hemorrhage
due to immunosuppressive therapy is extremely rare, and it was successfully treated. There are no
reports in the literature relating to similar patients. We believe that routine cancer screening is
recommended for all transplant recipients.
Keywords: Esophageal cancer, Esophagectomy, End-stage renal failure, Kidney transplantation,
Bardet-Biedl syndrome.

17. ВОДНОРАЗТВОРИМИЯТ КОНТРАСТ ЗА ДИАГНОСТИКА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С АДХЕЗИВЕН ИЛЕУС. ИНФОРМАТИВНА И
ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ И ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ
Ключови думи:адхезивен илеус,адхезивна болест,водноразтворим контраст,диагностичен
алгоритъм при адхезивна болест
Въведение: Адхезивната болест и адхезивният илеус са едни от най-честите
усложнения,водещи
до
хоспитализация
на
предходно
оперирани
пациенти.Интраабдоминалните адхезии са причина за чести епизоди на илеусни
прояви,хронична абдоминална болка и неразположение,влошаване качеството и
продължителността на живот и чести хоспитализации.На практика проблемът става
социално и икономически значим.
За разрешаването на проблемът в диагностично отношение се изисква метод ,който да е
широкодостъпен и лесно приложим,но с добра информативна стойност,за да се
отдиференцира проблема и предскаже нуждата от оперативна интервенция или
консервативно лечение,
Метод на избор се явява приложението на водно разтворим контраст приет през устата и
проследен с помощта на рентген или КТ.Методът е част от алгоритъмът за лечение на
адхезивен илеус.Има освен диагностична и терапевтична стойност.В редица проучвания
методът е оценен с 92% чувствителност,лесно изпълним и приложен намалява
продължителността на хоспитализация при консервативно лекувани пациенти и скъсява
предоперативния диагностичен интервал.
Цел:Провеждайки изследването с водноразтворим течен контраст да проследим колко от
пациентите са лекувани консерванивно и колко оперативно,след провеждане на
изследването скъсен ли е болничният престой,при наличие на диагностицирана
причина,това довело ли е до оперативна интервенция и в какъв времеви период.
Материали и методи.Проучването е направено в Първа хирургична клиника към
УМБАЛ,,Д-р Г.Странски“ ЕАД,Плевен о обхваща период от 3 години.
Проучването е ретро и проспективно.
Резултати. Изследваните пациенти с този метод са 15% от общия брой.Всички ,с
изключение на един са имали поне една предходна оперативна интервенция.В някои от
случаите не е спазен алгоритъмът за диагностика на пациенти с адхезивен илеус и
изследването е направено след 72 час,но при получаване на резултата около 60% от
пациентите са оперирани,а другите са разрешени по консервативен начин.
Обсъждане.При липса на убедителни резултати за преодолима ли е чревната обструкция
,получени от останалите лабораторни и инструментални изследания е уместно да се проведе
изследване с водноразтворим течен контраст.Същото има много добра диагностично
показателна стойност за последващо оперативно лечение.

Заключение:От дотук казаното може да заключим,че приложението на водноразтрориия
течен контраст при пациенти с адхезивен илеус има голямо диагностично и терапевтично
заначение.Изследването
е
леснодостъпно,широкоприложимо,евтино,
с
голяма
информативна стойност и без странични ефекти ,изключваме пациентите с влошена
бъбречна функция,която е противопоказание за използване на контрастно вещество.

WATER-SOLUBLE CONTRAST FOR DIAGNOSING PATIENTS WITH
ADHESIVE ILEUS. INFORMATIVE AND PREDICTIVE VALUE AND
WHY IT IS NEEDED

Key words:
» adhesive ileus, adhesive disease, water-soluble contrast, diagnostic algorithm for adhesive
disease.
Introduction:
» Adhesive disease and adhesive ileus are one of the most common complications leading to
hospitalization of previously operated patients.
» Intra-abdominal adhesions are the cause of frequent episodes of ileal manifestations,
chronic abdominal pain and malaise, deterioration in quality and duration. In practice, the
problem becomes socially and economically significant.
» To solve the problem in diagnostic terms requires a method that is widely available and
easily applicable, but with good informative value to differentiate the problem and predict
the need for surgery or conservative treatment, the method of choice is the application of
water-soluble contrast taken orally and monitored using X-ray or CT. The method is part
of the algorithm for the treatment of adhesive ileus. It has in addition to diagnostic and
therapeutic value. easily performed and applied reduces the duration of hospitalization in
conservatively treated patients and shortens the preoperative diagnostic interval.
Aim:
» This study aimed to evaluate:
a) the number of patients had treated conservatively and surgically;
b) the hospital stays if it has been shortened;
c) if a diagnose has been established;
d) whether it had led to surgical intervention and at which time period.
MATERIALS AND METHODS:
» The study was performed at the First Surgical Clinic at the University Hospital "Dr. G.
Stranski" EAD, Pleven and covers a period of 3 years.
» The study is retro and prospective.
Results:
» 15% of all patients with adhesive ileus were under this study. All except one had at least
one previous surgical intervention.

» In some cases, the diagnostic algorithm for patients with adhesive ileus had not followed,
and the examination had performed after 72 hours. In total, 60% of patients had surgical
treatment and 40% conservatively.
Discussion:
» In the absence of convincing results on the possibility of overcoming intestinal obstruction,
which has been obtained from laboratory studies and other instrumentalized diagnostic
methods. It is appropriate to perform a water-soluble contrast study, as it has good
diagnostic value for subsequent surgical intervention.
Conclusion:
» We can conclude that the application of water-soluble contrast in patients with adhesive
ileus has great diagnostic and therapeutic significance.
» The study is easily accessible, widely applicable, inexpensive, informative and without side
effects. Excluding patients with impaired renal function, where a contrast agent is
contraindicated.
Contact address:
Dr. Dekova
idekova@gmail.com

18. РЕДКИ ПРИЧИНИ ЗА МЕХАНИЧНА ТЪНКОЧРЕВНА
ОБСТРУКЦИЯ – ЛИТОГЕНЕН ИЛЕУС
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Ключови думи: литогенен илеус, механична тънкочревна обструкция, холелитиаза.
Въведение: Механичният илеус, предизвикан от билиарни конкременти, е една от найредките причини за тънкочревна непроходимост, с честота между 1 и 4%. Той се дължи на
преминаването на конкремент през холецисто-ентерална фистула, което може да доведе до
пълен стоп в някой от отделите на гастро-интестиналния тракт. Най-честата локализация на
обструкцията е терминалния илеум поради анатомично по тесния лумен и забавената
перисталтика. Литогенният илеус се среща по често при жени в напреднала възраст ( > 65
години). Съотношението жени спрямо мъже е 3.5 към 1. Смъртността от този вид механична
тънкочревна обструкция е между 12 и 27%, поради напредналата възраст, тежката
коморбидност, както и честото забавяне на диагнозата. Златен стандарт за поставяне на
правилната диагноза е провеждането на КТ на коремни органи, като най-често се установява
триадата на Rigler, а именно: пневмобилия, илеусно състояние и наличието на конкремент
в гастро-интестиналния тракт.
Цел: Разпознаване, диагностика, поведение и лечение на литогенния илеус.
Материали и Методи: Касае се за 77-годишна пациентка, постъпила с оплаквания от гадене
и повръщане с давност от 7 дни, болка в десен коремен фланг и астено-адинамичен синдром.
При прегледа пациентката беше в увредено общо състояние, дехидратирана, с бледа кожа и
лигавици, тахикардична и тахипноична, палпаторна болка в епигастриума и дясното
подребрие. При поставянето на НГС с данни за мизерере. От проведената латерография на
корема се установиха газови колекции по хода на червата с множество хидро-аерични сенки.
Проведе се КТ на коремни органи и се установи наличието на три конкремента в
терминалния илеум, данни за тънкочревен илеус и пневмобилия на базата на холецистодуоденална фистула.
Резултати: Под обща анестезия се направи тотална срединна лапаротомия. Установи се
хронично възпален жлъчен мехур с наличие на холецисто-дуоденална фистула и три
билиарни конкремента в терминалния илеум. Все се решение за извършване на ентеротомия
с екстракция на конкрементите от илеума, размери между 2.5 и 3 см. Извърши се
холецистектомия като установената холецисто-дуоденална фистула се ексцизира и се
наложи сутура на дуоденима.
Обсъждане: Терминът литогенен илеус е въведен за първи път от датския лекар Thomas
Bartholin през 1654 година по време на аутопсия. Той е вид механична чревна
непроходимост, предизвикана от попадането на един или няколко големи жлъчни
конкремента в гастро-интестиналния тракт. Основният етиологичен фактор за развитието
на заболяването е наличието на холецисто-ентерална фистула, през която да премине
конкремент, който да предизвика дистална обструкция. Най-честата локализация е илеума
с честота от 60.5%, следван от йеюнума – 16.1%, стомаха – 14.2%, дебело черво – 4.1% и
дуоденума – 3.5% (синдром на Bouveret). Възможно е и спонтанното преминаване на
жлъчният камък през чревния тракт, като това се наблюдава в около 1.4% от случаите.
Запушването става на ниво илеум поради по-тесния лумен и по-бавната перисталтика в този
тънкочревен отдел.
Заключение: Литогенният илеус е една от най-редките причини за механична чревна
непроходимост, като предилекционно засяга възрастни жени. При пациенти с множество
придружаващи заболявания, проявата на болестта е с неспецифична симптоматика, което е

причина за забавеното й диагностициране. Предимствата на компютърната томография
спомагат за екзактната диагностиката. Основният метод за лечение е хирургичният, който
се състои в извършването на ентеротомия и екстракция на конкрементите.

RARE CAUSE OF MECHANICAL SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION
– LITHOGENIC ILEUS
V. Sirakov1, S. Marvakov1, Ts. Trichkov1, V. Mihaylov1, R. Kostadinov1, M. Yakova1, V. Ivanov1,
A. Hartova2, E. Gruda2, N. Vladov1
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: cholelithiasis, gallstone ileus, mechanical ileus.
Introduction: Gallstone ileus is one of the rarest causes of mechanical small bowel obstruction,
with an incidence between 1 and 4%. It is caused by the passage of a stone through a
cholecystoenteric fistula, the terminal ileum is the most affected site. Gallstone ileus occurs more
frequently in older women twice as common as men. Mortality rates for this type of mechanical
small bowel obstruction may vary between 12 and 27%, due to advanced age, severely impaired
general condition, late diagnosis, and comorbidities. CT of the abdomen is the gold standard for an
accurate diagnosis. The most frequently described findings include the Rigler’s triad: pneumobilia,
intestinal obstruction, and the presence of a gallstone in the gastrointestinal tract.
Aim: Recognition, diagnosis, behavior, and treatment of gallstone ileus.
Materials and Methods: We present a 77-year-old woman with a history of nausea and vomiting
for the past 7 days, right flank pain, and astheno-adynamia. Physical examination revealed an
impaired general condition, dehydration, pale skin, and mucous membranes, tachycardia and
tachypnoea, right upper quadrant, and epigastrium pain upon palpation. A nasogastric tube was
placed and revealed signs of miserere. We performed abdominal laterography which showed gas
collections along the bowel wall with multiple hydroaeric shadows. A CT scan of the abdomen
was performed, which revealed the presence of three stones in the terminal ileum, evidence of small
bowel obstruction, and pneumobilia resulting from cholecystoduodenal fistula
Results: Under general anesthesia was performed a total midline laparotomy. Chronic
inflammation of the gallbladder and cholecystoduodenal fistula, as well as and three gallstones in
the terminal ileum were found. A decision to perform an enterotomy with stone extraction, found
in the ileum and sized between 2.5 and 3 cm was made. A cholecystectomy was performed and the
cholecystoduodenal fistula was excised with subsequent duodenal suture.
Discussion: The term lithogenic ileus (gallstone ileus) was first introduced by the Danish physician
Thomas Bartholin in 1654 in a patient he examined at autopsy [8]. It is a type of mechanical

intestinal obstruction caused by the migration of one or more large gallstones in the gastrointestinal
tract. The main etiological factor for the development of the disease is the passage of a gallstone
through an existing cholecystoenteric fistula, resulting in distal obstruction. The most common
location is the ileum (60.5%), followed by the jejunum (16.1%), stomach (14.2%), colon (4.1%),
and duodenum (3.5% - Bouveret‘s syndrome). Spontaneous passage of gallstones through the
intestinal tract is also possible, and this is observed in 1.4% of all cases. Obstruction occurs at the
level of the ileum due to the narrower lumen and slower peristalsis in this section of the small
intestine.
Conclusion: Lithogenic ileus is one of the rarest causes of mechanical bowel obstruction and is
more common in older women. In patients with multiple comorbidities, the disease presents with
non-specific symptoms. This can explain its late diagnosis. The advantages of computed
tomography contribute to accurate and more timely diagnosis. The main method of treatment is
surgery, an enterotomy and stone extraction.

19. НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА – КЛАСИФИКАЦИЯ И
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
П. Владова, С. Илиев
КПХБ – МУ – Плевен;
ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги Странски“ – Плевен

Въведение: Честота на неоплазмите на апендикса е относително ниска, сравнена с честота
на туморите на гастроинтестиналния тракт. Най-често се откриват инцидентно, след
„банална“ апендектомия. Според последната ревизия на СЗО от 2019 година, туморите на
апендикса се разделят на следните категории: сератни лезии и полипи, муцинозни
неоплазми, аденокарциноми и невроендокринни тумори.
Цел: Да представим обобщен анализ за съвременната класификация и лечение на
неоплазмите на апендикса.
Материали и методи: Литературен обзор на достъпните до нас български и световни бази
данни.
Резултати и обсъждане: Анализирахме над 40 източника по проблема и представихме
кратък обзор на най-новата класификация за този вид редки тумори, както наблегнахме на
комплексното им лечение, в основата на което е залегнато хирургичното такова.
Изводи:.Макар и ицидентни тумори, всеки отделен вид неоплазма на апендикса има своята
специфичност, както по отношение на лечението, така и по отношение на прогнозата и
качествота на живот на пациента .
Ключови думи: неоплазми на апендикса, лечение, класификация

NEOPLASMS OF THE APPENDIX – CLASSIFICATION AND SURGICAL
TREATMENT
P. Vladova, S. Iliev
Medical University of Pleven
University Hospital “ Dr. Georgi Stranski” , Pleven

Introduction: The incidence of appendix neoplasms is relatively low compared to the incidence
of gastrointestinal tumors. They are most often found accidentally, after a "simple" appendectomy.
According to the latest revision of the WHO in 2019, tumors of the appendix had been classified
to the following categories: serrated lesions and polyps, mucinous neoplasms, adenocarcinomas
and neuroendocrine tumors.
Objective: To present a generalized analysis of the modern classification and treatment of
appendix neoplasms.
Materials and methods: Literary review of the Bulgarian and world databases available to us.
Results and discussion: We analyzed over 40 sources on the problem and presented a brief
overview of the latest classification for this type of rare tumors, as we emphasized their complex
treatment, which is based on surgery.
Conclusions: .Although incidental tumors, each type of neoplasm of the appendix has its own
specificity, both in terms of treatment and in terms of prognosis and quality of life of the patient.
Key words: neoplasms of the appendix, treatment, classification

20. ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОМЕНЛИВИ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА
ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ УСЛОЖНЕН С
МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ
С. Илиев, П. Владова, А. Габърски, В. Димитров, Д. Нгуен
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги Странски“ – Плевен

Въведение:Лечението на пациентите с малигнена чревна обструкция (МЧО) причинена от
колоректален карцином (КРК) е отговорна и трудна задача с вариабилен изход. Принципите
на абластика и антибластика са задължително условие в хирургичното и комплексното
лечение на пациентите с неоплазми на дебелото и правото черво, но спазването им в
условията на тежък дебелочревен илеус е сериозно предизвикателство. Основният мотив, от
който се ръководи хирургичният екип е на първо място запазване живота на пациента без

да се обръща сериозно внимание на онкологичната издържаност и последващите от
неспазването и морбидитет и леталитет.
Цел: Да анализираме влиянието на различни променливи върху резултата от лечението на
КРК усложнен с МЧО
Материали и методи: Анализирахме пациентски колектив от 134 болни с обтурационен
илеус, вследствие колоректален рак. Проучването беше проспективно моноцентрично
обхващащо две-годишен период.
Резултати и обсъждане: От 134 пациенти - 34 (25,4%) са починали вследствие на
онкологичното заболяване, а 100 са били живи към момента на последната проверка –
21.05.2020г.; Най-голяма смъртност се наблюдава през първите 30 дни след операцията – 12
(35,3%) от всички летални изходи, следвани от интервала между 31- 60-ти ден и интервала
61-90-ти ден с по 6 случая (или с по 17,6%); Малко над половината от всички смъртни случаи
(18 или 52,9%) са се случили в рамките на първите 60 дни след операцията; 30-дневната
преживяемост е 91%, едногодишната - около 80%, а двугодишната – около 66%;
Минималната регистрирана преживяемост е 5 дни, а максималната - 853 дни (около 2 години
и 4 месеца).
Изводи: Адекватното лечение на болните, усложнени с малигнена чревна обструкция
продължава да е предизвикателство пред хирурзите. Въпросите: „кога“; „какъв обем“;
„радикалност или палиативност“ ще получават своите субективни отговори, въпреки
наличните към момента и бъдещи клинични проучвания, защото спешните хирурзи не
винаги са компетентни в колоректалната онкохирургия.
Ключови думи: Колоректален карцином; малигнена дебелочревна обструкция

INFLUENCE OF DIFFERENT VARIABLES ON THE OUTCOME OF
TREATMENT OF COLORECTAL CANCER COMPLICATED BY
MALIGNANT INTESTINAL OBSTRUCTION
S. Iliev, P. Vladova, A. Gabarski, V. Dimitrov, D. Nguen
Medical University of Pleven
University Hospital “ Dr. Georgi Stranski” , Pleven

Introduction: The treatment of patients with malignant intestinal obstruction caused by colorectal
cancer (CRC) is a responsible and difficult task with a variable outcome. The principles of
oncology are a mandatory condition in the surgical and complex treatment of patients with
neoplasms of the colon and rectum, but their observance in the conditions of severe colonic ileus
is a serious challenge. The main motive that guides the surgical team is in the first place to save

the patient's life without paying serious attention to oncological endurance and the consequent noncompliance and morbidity and lethality.
Objective: To analyze the influence of different variables on the outcome of the treatment of CRC
complicated with malignant intestinal obstruction.
Materials and methods: We analyzed a patient team of 134 patients with obstructive ileus due to
colorectal cancer. The study was prospectively single-centered over a two-year period.
Results and discussion: Out of 134 patients - 34 (25.4%) died as a result of the cancer, and 100
were alive at the time of the last examination - 21.05.2020; The highest mortality was observed in
the first 30 days after surgery - 12 (35.3%) of all deaths, followed by the interval between 31-60th
day and the interval 61-90th day with 6 cases (or with 17.6% each); Just over half of all deaths (18
or 52.9%) occurred within the first 60 days after surgery; The 30-day survival rate is 91%, the oneyear survival rate is about 80%, and the two-year survival rate is about 66%; The minimum
registered survival is 5 days and the maximum is 853 days (about 2 years and 4 months).
Conclusions: Adequate treatment of patients complicated by malignant intestinal obstruction
continues to be a challenge for surgeons. The questions: "when"; "How much"; "Radical or
palliative surgery" will receive their subjective responses, despite current and future clinical trials,
because emergency surgeons are not always competent in colorectal oncology surgery.
Key words: Colorectal cancer; malignant colon obstruction

21. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПЪРВИЧЕН БЕЛОДРОБЕН САРКОМ
НА ЮИНГ
Петров Д1, М. Плочев1, С. Иванова2, Г. Янков1, А. Семков1
Медицински Университет - София
Клиника по Гръдна Хирургия към УМБАЛББ “ Света София” 1
Отделение по Патоанатомия към УМБАЛББ “ Света София” 2

Ключови думи: Първичен белодробен сарком на Юинг
Въведение
Извънкостният сарком на Юинг е изключително рядко заболяване, като в
английската литература се описват само 20 случая . Заболяването засяга най- често юноши
ипациенти в млада възраст, като се описва за първи път през 1921 г. от Джеймс Юинг американски патолог.

Цел
Да представим рядък клиничен случай на първичен белодробен сарком на Юинг,
представяйки диагностичният процес, приложената хирургична техника и
следоперативното проследяване на пациента.

Клиничен случай
Пациентът, 22-годишен мъж, е приет за с оплаквания от непродуктивна кашлица .
При физикалният преглед се установяват силно отслабено дишане в дясната гръдна
половина.
На паправената Компютърна томография в дясна гръдна половина се установява
формация с разм 148/185 mm в аксиална равнина и 149/203 mm в коронарната равнина, с
нехомогенна структура и видими кръвоносни съдове, навлизащи в нея. Наблюдава се
компресия на трахеята и десния главен бронх, ателектаза на средния лоб, изместване на
медиастинумът вляво. Има и втора лезия, над диафрагмата с размери 43/53 mm в аксиалната
равнина и 23/65 mm в коронарната равнина. Няма увеличени лимфни възли, но беше открит
малък перикарден излив. В останалите параклинични изследвания липсваха значими
отклонения, с изключение на анемичен синдром (Hb 117) и умерена левкоцитоза (Leu 18.2).
Извърши се трансторакална True-cut биопсия, като след направена ИХХ се доказа
сарком на Юинг.
Лечение
Извърши се дясна екстраплеврална пулмонектомия с частична резекция на 5 и 6
ребра чрез задно-странична торакотомия. Интраоперативно се откри гигантско туморно
образувание, което ангажира почти целия хемиторакси бе освободено от гръдната стена,
освен малка част около задните четвърти и пети прешлен. След пулмонектомията се
отстраниха редица визуално непроменени лимфни възли и се резецира засегнатата част на
гръдната стена. Не бяха наблюдавани следоперативни усложнения.
Дискусия
Първичният извънкостен сарком на Юинг е изключение, като само около 16% от
туморите са открити извън костите, а белият дроб е описан като локализация на тази лезия
само няколко пъти. Други места, за които е съобщено, включват дванадесетопръстника,
шията и бъбреците. Първият докладван случай на първичен белодробен сарком на Юинг е
през 1989 г. от Hammer, а до 2010 г. са докладвани общо само 10 случая, като оттогава са
описани още няколко в литературата. Преобладава мъжкият пол със средна възраст около
30 г. От регистрираните в момента случаи може да се заключи, че първичният сарком на
Юинг на белия дроб е агресивен злокачествен тумор. Като най-значим прогностичен фактор
се счита дали болестта вече се е разпространила по време на диагностицирането. 5годишната преживяемост при локализирано заболяване е около 60-70%, но при
метастатични е само около 25-30%. Фактори като размера на тумора обаче не се смята, че
показват прогностична стойност. По-младата възраст по време на диагностицирането е
свързана
и
с
по-добра
преживяемост.
Доказано е, че най-доброто поведение е ранната резекция и последващата

химиотерапия и евентуално лъчетерапия, тъй като туморът е радиочувствителен.
Макар и рядък, първичният белодробен сарком на Юинг е диагноза, която трябва да се има
предвид, и поради неговото агресивно поведение, ранен ЯМР би бил подходящ, за да се
изключи евентуално разпространение в началото. Биопсията и хистологичното изследване
са задължителни за окончателна диагноза, тъй като хистологичната диференциална
диагноза включва тумори като лимфом, рабдомиосарком и невробластом.
Заключение
Макар изключително рядък, първичният сарком на Юинг на белия дроб, трябва да се има
предвид при клиничното разглеждане на млади пациенти със суспектна КТ- находка, както
и при патоанатомичното изследване на препарата.

A CLINICAL CASE OF PRIMARY LUNG EWING SARCOMA
Petrov D1, M. Plochev1, S. Ivanova2, G. Yankov1, A. Semkov1
Medical University of Sofia
Clinic of Thoracic Surgery, UMHATPD "St. Sopha"1
Department of Pathology, УMHATPD “St. Sofia”2
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Introduction
Extraosseous Ewing sarcoma sarcoma is an extremely rare disease, with only 20 cases
described in English literature. The disease most commonly affects adolescents and young patients,
first described in 1921 by James Ewing, an American pathologist.

Aim
To present a rare clinical case of primary lung Ewing sarcoma, presenting the diagnostic
process, the applied surgical technique and the postoperative follow-up of the patient.

Clinical case
The patient, a 22-year-old man, was admitted with complaints of unproductive cough. The
physical examination revealed severely weakened breathing in the right chest.
On the contrasted Computed Tomography in the right hemithorax a formation with a size
of 148/185 mm in the axial plane and 149/203 mm in the coronary plane was found, with
inhomogeneous structure and visible blood vessels entering it. There was compression of the

trachea and the right main bronchus, atelectasis of the middle lobe, displacement of the
mediastinum to the left. There was also a second lesion, above the diaphragm with size 43/53 mm
in the axial plane and 23/65 mm in the coronary plane. No enlarged lymph nodes, but a small
pericardial effusion was found. Other paraclinical studies lacked significant abnormalities, except
for anemic syndrome (Hb 117) and moderate leukocytosis (Leu 18.2).
A transthoracic True-cut biopsy was performed, and after IHC, Ewing's sarcoma was proven.
Treatment
Right extrapleural pulmonectomy was performed with partial resection of 5 and 6 ribs by
posterolateral thoracotomy. Intraoperatively, a giant tumor was found, involving almost the entire
hemithorax. It was dissected from the chest wall, except for a small part around the fourth and
fifth vertebrae. After the pulmonectomy, a number of visually unchanged lymph nodes were
dissected and the infiltrated part of the chest wall was ressected. No postoperative complications
were observed.
Discussion
Ewing primary extraosseous sarcoma is an exception, with only about 16% of tumors found
outside the bone, and the lung is described as a localization of this lesion only a few times. Other
reported sites include the duodenum, neck, and kidneys. The first reported case of primary Ewing
lung sarcoma was in 1989 by Hammer, and by 2010 only a total of 10 cases had been reported, and
a few more have been described in the literature since then. Males with an average age of about 30
years predominate. From the currently registered cases, it can be concluded that Ewing primary
sarcoma of the lung is an aggressive malignant tumor. The most significant prognostic factor is
whether the disease has already spread at the time of diagnosis. The 5-year survival in localized
disease is about 60-70%, but in metastatic it is only about 25-30%. However, factors such as tumor
size are not thought to indicate prognostic value. Younger age at diagnosis is also associated with
better survival.
Early resection and subsequent chemotherapy and possibly radiation therapy have been
shown to be the best behavior, as the tumor is radiosensitive.
Although rare, primary Ewing's lung sarcoma is a diagnosis to consider, and because of its
aggressive behavior, early MRI would be appropriate to rule out possible spread in the beginning.
Biopsy and histological examination are mandatory for a definitive diagnosis, as histological
differential diagnosis includes tumors such as lymphoma, rhabdomyosarcoma, and neuroblastoma.
Conclusion
Although extremely rare, primary Ewing's sarcoma of the lung should be considered in the
clinical examination of young patients with a suspected CT scan, as well as in the pathoanatomical
examination of the specimen.

22. ПЕРИТОНЕАЛНИЯ СМИВ И МУЛТИОРГАННАТА
ПЕРИТОНЕАЛНА ДИСЕМИНАЦИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН
КАРЦИНОМ
А. Габърски, П. Владова, С. Илиев
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги Странски“ – Плевен

Въведение:
Перитонеалните метастази (ПМ) до скоро се считаха за терминален стадии при
колоректалния карцином (КРК) , неповлияващи се от радикално лечение. Съвременното
мултимодално лечение, включващо циторедуктивна хируриргия и хипертермична
интраперитонеална химиотреапия, промени това дългогодишно схващане.
Цел:
Да установим честотата на позитивната цитология в перитонеален смив при оперирани
пациенти с КРК и корелацията ѝ с перитонеалната дисеминация.
Материали и методи:
Пациентският колектив с КРК, лекуван в отделението по Колопроктология и гнойно –
септична хирургия към УМБАЛ д-р Г. Странски – Плевен за периода 2017- 2021г
Резултати:
16 от пациентите бяха в напреднал стадии с налични ПМ, от тях 10 с положителен ПС.
Остналите 41 пациента бяха във II ри и IIIти стадии. При 29 от тези в IIIти стадий, 14 бяха
положителни, от които 8 развиха ПМ в по – късен етап от проследяването им. При 12 от
пациентите във II ри стадии, 2-ма бяха с положителна проба и развиха ПМ.
Обсъждане:
Позитивността на ПС при налични ПМ е със статистически значими стойности, въпреки
това ПС не е фактор в селекцията на пациенти за мултимодална терапия.
Заключение:
Ако се докаже позитивна връзка между положителната цитология и възникването на ПМ ,
ПС може да се окаже полезен в селекцията на пациенти за съвременно мултимодално
лечение.
Ключови думи: Перитонеален смив; Колоректален карцином; перитонеална дисеминация

PERITONEAL WASH AND MULTIORGANIC PERITONEAL
DISMISSION IN COLORECTAL CARCINOMA
A.Gabarski, P. Vladova, S. Iliev
CPSD – MU – Pleven; DCPPSS – UMHAT “Dr Georgi Stranski“ – Pleven

Introduction:
Until recently, peritoneal metastases (PM) were considered terminal stages of colorectal cancer
(CRC) that did not respond to radical treatment. Modern multimodal treatment, including
cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC), has
changed this long-held view.
Aim:
To determine the frequency of positive cytology in peritoneal wash (PW) in operated patients with
CRC and its correlation with peritoneal dissemination.
Materials and methods:
We investigated patients with CRC, treated in the Department of Coloproctology and Purulent Septic Surgery at the University Hospital Dr. G. Stranski - Pleven for the period 2017-2021y.
Results:
16 of the patients were admitted with existing PM, 10 of them with positive PW. The remaining
41 patients were in stages II and III. In 29 of those in stage III, 14 were positive, of which 8
developed PM at follow - up. In 12 of the patients in stage II, 2 were positive and developed PM.
Discussion:
The positivity of PW in the presence of PM is statistically significant, however, PW is not a factor
in the selection of patients for multimodal therapy.
Conclusion:
If correlation between positive cytology and the onset of PM is demonstrated, PW may be useful
in the selection of patients for modern multimodal treatment.
Key words: Peritoneal wash; Colorectal cancer; Peritoneal metastases

23. АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
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Ключови думи: перитонеални метастази, циторедуктивна хирургия, интраперитонеална
химиотерапия
ВЪВЕДЕНИЕ: Лечението на перитонеалната метастатична болест търпи значителен
прогрес през последната декада с въвеждане на нови концепции за интраперитонеална
химиотерапия и стандартизиране на хирургичния подход.
ЦЕЛ: Цел на това проучване е да се изследват възможностите за контрол на малигненото
заболяване и периоперативните резултати от химиохирургично лечение на перитонеални
метастази с различен произход.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За период 2016-2021г. са оперирани 154 пациенти с
перитонеална метастатична болест, преценени като потенциално операбилни въз основа на
данни от целотелесна компютърна томография и РЕТ-СТ с определяне на Peritoneal Cancer
Index (PCI). При пациенти с нисък/оптимален PCI е планирана циторедуктивна хирургия с
хипертермична интраперитонеална химиотерапия (CRS-HIPEC). При пациенти с граничен
PCI е извършвана стадираща лапароскопия, като тези с гранично резектабилна болест са
включвани в конвертиращ протокол на курсове аерозолна (PIPAC) и/или
нормотермична/постоперативна (EPIC) интраперитонеална химиотерапия съчетана или не
със системно лечение според хистологията на болестта.
РЕЗУЛТАТИ: Оперирани са 154 пациенти с перитонеални метастази от широк спектър
заболявания: различни типове перитонеален мезотелиом и малигнени тумори с различен
произход – оварии, дебело черво, стомах, апендикс, матка, гърда, черен дроб, панкреас.
Всички пациенти (без тези с мезотелиом) са предоперативно третирани със средно 2 линии
(от 1 до 8) системна химиотерапия. При 93 (60%) пациенти е постигнат хирургичен контрол
с CRS-HIPEC. При 52 пациенти е провеждана конвертираща терапия с
PIPAC±EPIC±системна химиотерапия, като 17 (32%) от тези пациенти впоследствие е
извършена CRS-HIPEC. При 9 пациенти е извършена само нормотермична
интраперитонеална химиотерапия. Средното оперативно време за CRS-HIPEC е 380 минути
при средна кръвозагуба 320мл. Постоперативната смъртност е 2.5% (n=4), а различни
усложнения са регистрирани при 36% от пациентите – предимно I и II степен по DindoClavien. При един пациент е извършена реоперация по повод интраабдоминално кървене.
Средният постоперативен престой след CRS-HIPEC е 20 дни, а след PIPAC±EPIC e 4 дни.
ОБСЪЖДАНЕ: Калкулираният на база образни изследвания PCI е недостатъчно точен за
определяне на възможностите за CRS-HIPEC при пациенти с перитонеални метастази.

Пациентите с гранични стойности на PCI са индицирани за стадираща лапароскопия, като
на практика всички те имат нужда от включване в конвертиращ протокол, който не се
асоциира със значими компликации. CRS-HIPEC е продължителна интервенция, но с
приемливи усложнения и морталитет, предвид липсата на други ефективни опции за
лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: CRS-HIPEC е все още единствен утвърден метод за потенциално
радикално лечение на на перитонеална метастатична болест. Резултатите от прилагане на
PIPAC±EPIC самостоятелно и в комбинация със системна химиотерапия, аргументират
продължаване на проучването им, особено в контекст на конвертиращо лечение.

24. РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ВИСОКОДИФЕРЕНЦИРАН МУЦИНОЗЕН
АДЕНОКАРЦИНОМ КАТО СЛУЧАЙНА НАХОДКА ПРИ ПАЦИЕНТ С
ХРОНИЧНИ ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ
ДардановД. МитковЯ. Башлиев О.Станчева И. Шавалов Ж. Йонков А.
Клиника по Обща и Чернодробно- панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“

Въведение: Случаите наразвитие на муцинозен аденокарцином, водещ началото си от
перианална фистула са изключително редки, около 2-3% от всички случаи на колоректален
карцином . Обикновенно се откриват при пациенти с анамнестични данни за перианална
фистула датираща повече от 10 години.
Цел:Представяме случай на пациент с високодиференциран муцинозен аденокарцином като
случайна находка при операция по повод на комплетна трансфинктерна перианална
фистула.
Материали и методи: Мъж на 73г. с дългогодишна анамнеза за фистулоза. Извършена
ексцизия на фистула, патохистологично изследване, проведен постоперативно ЯМР на
малък таз и последваща реексцизия.
Резултати: След тотална ексцизия на целият фистулен ход и рутинното изпращане на
материала за патохистологично изследване се установи наличието на високодиференциран
муцинозен аденокарцином. 6 месеца по късно се извърши реексцизия, от която без данни за
остатъчни неопластични участъци.
Заключение: При хирургичното лечение на перианална фистула, винаги е редно да се
мисли за възможното възникване на неопластичен процес. Предвид това всеки съмнителен
учаастък трябва да бъде изследван с насочено внимание и да бъде дискутиран с патолог.
Ключови думи: муцинозен аденокарцином, перианална фистула, комплетна фистула

A RARE CASE OF HIGHLY DIFFERENTIATED MUCINOSE
ADENOCARCINOMA AS A RANDOM FINDING IN A PATIENT WITH
CHRONIC PERIANAL FISTULAS
Dardanov D. Mitkov Ya. Bashliev I. Taneva I. Tosheva E. Shavalov J. Yonkov A.
Clinic of General and Liver-Pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska"

Introduction: Cases of mucinous adenocarcinoma originating from perianal fistula are extremely
rare, about 2-3% of all cases of colorectal cancer worldwide. They are usually found in patients
with a history of perianal fistula dating back more than 10 years.
Objective: We present a case of a patient with highly differentiated mucinous adenocarcinoma as
an accidental finding in surgery for a complete transphincteric perianal fistula.
Materials and methods: A 73-year-old man with a long history of fistulosis. Excision of the
fistula, pathohistological examination, postoperative MRI of the pelvis and subsequent reexcision.
Results: After total excision of the entire fistula and routine dispatch of the material for
pathohistological examination, the presence of highly differentiated mucinous adenocarcinoma
was established. 6 months later, reexcision was performed, from which had no data for residual
neoplastic areas.
Conclusion: In the surgical treatment of perianal fistula, it is always appropriate to think about the
possible occurrence of a neoplastic process. With this in mind, any suspicious area should be
examined carefully and discussed with a pathologist.
Key words: mucinous adenocarcinoma, perianal fistula, complete fistula

25. МОДИФИЦИРАНА СТАПЛЕРОВА ХЕМОРОИДЕКТОМИЯСОБСТВЕН ОПИТ
Е. Ходжаджиков, И.Семерджиев, М. Табаков, А.Филипов
УМБАЛ Св.Иван Рилски ЕАД, София
Адрес за кореспонденция: mtabakov@yahoo.com

Ключови думи: стаплерова хемороидектомия, модификация, пациент контролирана
аналгезия.

Въведение.Стаплеровата хемороидектомия е концептуално различна от
ексцизионните методи при лечението на хемороиди. Едно от основните предимства е че не
е придружена от болката появяваща се след ексцизията на сензитивната анодерма.
Изследването цели да обобщи резултатите от стаплеровите хемороидектомии в нашата

клиника и да представи модификация на този метод при пациенти с остатъчен пролапс
непосредствено след извършване на процедурата.
Материали и методи. В това проспективно клинично проучване участваха общо 180
пациента с хемороиди в III-ти и IV-ти стадий, приети в периода от април 2017 до април 2020
г. в клиниката по хирургия на УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”. Резултатите от извършената
стаплерова хемороидектомия се оценяваха чрез анкета и физикален преглед. Оценяваха се
оперативното време, следоперативната болка, остатъчен пролапс, следоперативни
усложнения, болничен престой и време за възстановяване на работоспособност. Пациентите
бяха проследявани в продължение на 12 месеца.
Резултати. Средно оперативно време 35мин. Пациентите бяха обезболявани с PCA
(контролирана от пациента аналгезия ) и не се налагаше допълнително парентерално
обезболяване. Не се наблюдаваха значителни следоперативни усложнения. Средният
болничен престой беше 3 дни. Процентът на остатъчен пролапс е значително по-нисък при
използването на модифицираната техника сравнено с други подобни проучвания.
Заключение. Стаплеровата хемороидектомия е сигурен и надежден метод при
пациенти с III-та и IV-та степен хемороиди. Приложението на предлаганата от нас
модификация на стаплеровата хемороидектомия дава отлични резултати, като води до
значително намаляване на остатъчния пролапс непосредствено след оперативната
интервенция.

26. ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ НА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ
ПАНКРЕАТИТ
Р. Тодоров Т Франгов К.Димитров Л Симонова СН Катибова С Бонев А Йонков
Клиника по Обща и Чернодробно-панкреатична Хирургия на УМБАЛ Александровска

Постоперативните усложнения от страна на панкреаса могат да бъдат разделени на две
големи групи спрямо литературните данни от различни клинични проучвания. Някой автори
се придържат към тезата за появата на постоперативен панкреатит, който е тежко
усложнение в постоперативния период налагащо пълната гама консервативното лечение и
понякога и оперативно такова. Друга група автори поддържата тезата за постоперативната
хиперамилаземия, която е транзиторен феномен в постоперативния период, а настъпващите
усожнения нямат връзка със задстомашната жлеза и хиперамилаземията. В Клиниката по
Обаща и Чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ Александровска се проведе
изследване за период от една година на всички случай с повишени наива на амилазата
постоперативно, на които бяха допълнително изследани стойностите н два имунологини
маркера – Интерлевкин 6 и Интерлевкин 10. В изследваната извадка бяха включение всички
случай с повишени нива на аималзата постоперативно, независимо от вида на оперативната
намеса.
Ключови думи: Постоперативен панкреатит, Интерлевкин 6, Интерлевкин 10

IMMUNOLOGICAL MARKERS OF THE POSTOPERATIVE
PANCREATITIS
R Todorov. T Frangov K Dimitrov L Simonova SN Katibova S Bonev A Ionkov
University Hospital for Active Treatment Alexandrovska, Clinic of General and Liver-pancreatic
Surgery

Abstract: Postoperative pancreatitis complications can be separated in two main groups based on
the literature review of clinical and experimental trials. Some authors keep to a thesis that there is
a postoperative pancreatitis which is a severe complication that should be treated conservatively
and operatively if needed. Other authors defend the opposite opinion that there is only a
postoperative hyperamylasemia which is a transitory condition with no risk of complications. At
the University Hospital for Active Treatment Alexandrovska, in the Clinic of General and Liverpancreatic Surgery, a cohort of patients with increased amylase levels in the postoperative period
for a year period were studied and followed with immunological / for IL-6 and IL-10/ and
biochemical tests. Randomly, regardless of the type of surgery to which they were subjected, all
patients who had elevated amylase levels in the postoperative period were selected.

Key words: Postoperative pancreatitis; Interleukin 6; Interleukin 10;

27. МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ИМУНОХИСТОХИМИЯТА НА РАКА НА ПАНКРЕАСА
Г. Янева
Катедра по биология, Факултет по фармация, Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов”-Варна

Ключови думи: рак на панкреаса, имунохистохимия, интернационализация на науката,
бази-данни, наукометрия

Въведение. Интернационализацията на науката включва различни форми на
непосредствено научно-изследователско взаимодействие между отделните учени от
различните страни и техните екипи. Комплексният им анализ разкрива динамичната
стратификация на предния фронт на дадена по-тясна или по-широка област и
разнообразяването на каналите на научните комуникации в световен мащаб.

Цел. Нашата цел е да изследваме наукометрично динамиката на международните научни
комуникации по въпросите на имунохистохимичните маркери при рака на панкреаса, едно
трудно диагностицируемо злокачествено заболяване с чест фатален изход.
Материал и методи. Ние изследвахме редица показатели на публикациите,
реферирани през периода между 1.1.1991 г. и 31.12.2020 г. в базите-данни (информационни
портали) Web
of
Science Core
Collection (WoS), MEDLINE и BIOSIS
Citation
Index (BIOSIS) на Web of Science (Clarivate Analytics, Philadelphia, PA, USA) и
в Scopus (Elsevier, Amsterdam, the Netherlands). Касае се за броя на реферираните
публикации по години; имената на авторите и страните, в които те работят; езика и типа на
документите; заглавията на списанията и броя на статиите в тях; наименованията на
научните форуми и броя на резюметата и докладите в сборниците им. Проведен е и
автоматизиран анализ на цитиранията на статиите.
Резултати. През този 30-годишен период в WoS, BIOSIS, MEDLINE и Scopus са реферирани
съответно 612, 580, 473 и 388 публикации по тази социално-значима проблематика. С найголям брой реферати са R. H. Hruban, M. Imamura, G. Klöppel, T. Terada, D. S. Klimstra и др.
В Scopus, WoS и BIOSIS са реферирани публикации на автори съответно от 51, 44 и 37
страни. Сред тях доминират САЩ, Япония, Германия, Канада, Великобритания и Южна
Корея. Реферираните в Scopus, MEDLINE, WoS и BIOSIS публикации са съответно на 9, 8, 7
и 6 езика. Най-голям е броят на оригиналните статии и резюметата от конгреси и
симпозиуми. Статиите, реферирани в WoS, MEDLINE и BIOSIS са съответно от 188, 173 и
134 списания. Т. нар. “ядрени“ списания са Modern Pathology, American Journal of Surgical
Pathology, American Journal of Clinical Pathology, Pancreas, Human Pathology и др. С найголям брой сборници публикации в тях са Annual Meetings of the US and Canadian Academy
of Pathology. Сравнително висок е h-index - 70 в WoS и 47 - в BIOSIS. Статията на R. W.
Werling et al. (Am J Surg Pathol. 2003;27(3):303-310) е получила вече общо по 452 цитирания
в WoS и MEDLINE и 271 цитирания - в BIOSIS до м. май 2021 г. вкл.
Обсъждане. Международното сътрудничество между учените от развитите и развиващите
се страни допринася за по-нататъшното подобряване на качеството на научните изследвания
и публикациите в областта на имунохистохимията на рака на панкреаса.
Заключение. Създадената банка-данни с имената и адресите на водещите автори по тези
проблеми може да е полезна за младите български изследователи, провеждащи оригинални
проучвания върху ранната диагностика на това заболяване.
Адрес за кореспонденция:
Галина Янева, д.м.
Катедра по биология, Факултет по фармация, Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов”-Варна
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNICATIONS ON THE
PROBLEMS OF PANCREATIC CANCER IMMUNOHISTOCHEMISTRY
G. Yaneva
Department of Biology, Faculty of Pharmacy, Professor Paraskev Stoyanov Medical University
of Varna

Key words: pancreatic cancer, immunohistochemistry, science internationalization, databases,
scientometrics

Introduction. Science internationalization includes different forms of immediate research
interaction between single scientists from different countries and their teams. Their complex
analysis reveals the dynamic stratification at the forefront of a given narrower or broader field and
the diversification of scientific communication channels worldwide.
Objective. Our objective is to scientometrically study the dynamics of the international scientific
communications on the issues of the immunohistochemical markers in pancreatic cancer, a
malignant disease that is difficult to diagnose and a common fatal outcome.
Material and methods. We examined a series of parameters of the publications abstracted during
the period between January 1, 1991 and December 31, 2020 in Web of Science Core
Collection (WoS), MEDLINE и BIOSIS Citation Index (BIOSIS) of Web of Science (Clarivate
Analytics, Philadelphia, PA, USA) and in Scopus (Elsevier, Amsterdam, the Netherlands)
databases (information portals). It dealt with the number of abstracted publications according to
years; names of authors and countries where they work; language and type of documents; titles of
journals and number of articles in them; nominations of scientific forums and number of abstracts
and reports in their proceedings. An automatized citation analysis of the articles was carried out,
too.
Results. During this 30-year period, 612, 580, 473 and 388 publications on these socially
significant problems were abstracted in WoS, BIOSIS, MEDLINE and Scopus, respectively. R. H.
Hruban, M. Imamura, G. Klöppel, T. Terada, D. S. Klimstra and others had the greatest number of
publications. Publications by authors from 51, 44 and 37 countries were abstracted in Scopus,
WoS and BIOSIS, respectively. Among them, the USA, Japan, Germany, Canada, Great Britain and
South Korea dominated. The publications abstracted in Scopus, MEDLINE, WoS and BIOSIS were
in nine, eight, seven and six languages. The numbers of original articles and abstracts in congresses
and symposia were the greatest. The papers abstracted in WoS, MEDLINE and BIOSIS were from
188, 173 and 134 journals, respectively. The so-called ‘core’ journals were Modern Pathology,
American Journal of Surgical Pathology, American Journal of Clinical Pathology, Pancreas,
Human Pathology, etc. The Annual Meetings of the US and Canadian Academy of Pathology
presented with the greatest number of proceedings and publications in them. The h-index was
relatively high - 70 в WoS and 47 in BIOSIS. The paper by R. W. Werling et al. (Am J Surg Pathol.
2003;27(3):303-310) has already received a total of 452 citations in WoS and MEDLINE each and
271 citations in BIOSIS until May 2021 inclusive.

Discussion. The international collaboration between the scientists from developed and developing
countries contributes to further improvement of the quality of research and publications in the field
of pancreatic cancer immunohistochemistry.
Conclusion. The created databank with the names and addresses of the outstanding authors on
these problems could be of benefit for the young Bulgarian researchers who perform original
investigations on the early diagnosis of this disease.
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Galina Yaneva, PhD
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28. АСОЦИИРАНО ЧЕРНОДРОБНО РАЗДЕЛЯНЕ И ЛИГИРАНЕ НА
ПОРТАЛНАТА ВЕНА ПРИ ЕТАПНА ХЕПАТЕКТОМИЯ (ALLPS) –
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ALPPS.

Въведение: Чернодробната резекция е златен стандарт при лечението на чернодробните
метастази от колоректален карцином. Обемът на чернодробната резекция се определя от
много фактори. От една страна е материалната база на съответния център и опитът му в
чернодробно-панкреатичната хирургия, а от друга са фактори свързани със самия пацент
като: размера на метастазите, броя, локализацията, остатъчния чернодробен обем (качество
и количество), наличието на портална хипертония и предходна химиотерапия. С цел
разширяване на обема на чернодробните резекции, все повече автори се насочват към
методи, целящи максимално увеличаване на остатъчния чернодробен обем, особено при
гранично резектабилни чернодробни метастази.
Цел: Целта на постера е да демонстрира ALPPS-процедурата като лечение за първично
нерезектабилни метастази от колоректален карцином.
Материали и Методи: Демонстриране на нашия опит при извършването на ALPPS
процедурата.
Резултати: Не се наблюдаваха ранни и късни усложнения след ALPPS процедурата, като се
осъществи пълен контрол над чернодробните метастази и се достигна състояние свободно
от болест.
Обсъждане: ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy)
е относително нова стратегия предвидена за пациенти, считани до този момент за
нерезентабилни. Процедурата се състои в трансекция на чернодробния паренхим,
комбинирана с лигиране на ляв/ десен портален клон по време на първия етап и на втори
етап дясна/ лява хепатектомия. Времето между първия и втория етап на оперативната намеса
е между седем и десет дни, като ALPPS позволява нарастване на целия чернодробен обем с
приблизително 20% и увеличаване на остатъчния чернодробен обем с до 80%. Тази
процедура спада към двуетапните чернодробни резекции, заедно с лигатурата и
селективната ангиоемболизация на даден портален клон, като трансекцията (пълна/
частична) на черния дроб цели по-бързата хипертрофия на остатъчния чернодробен
паренхим, благодарение на прекъсването на интрахепаталните колатерали. Недостатъкът на
лигатурата или емболизацията на порталния клон е, че времето между оклузията на вена
порте и постигането на адекватен остатъчен обем е непредсказуемо. Може да отнеме до 6
седмици като е наличен риск от прогресия на заболяването през този период. Тези методи
са по-малко ефективни при подлежащо хронично чернодробно заболяване и след
химиотерапия. Този оперативен подход е подходящ при голям обем чернодробни резекции,
но е съчетан с висок процент на следоперативни усложнения (35%), както и висок процент
смъртност (16%). С цел намаляване на усложненията е разработен парциален ALPPS с
частична трансекция на черния дроб, като двата метода са съизмерими по отношение на
обема, но парциалния ALPPS е с по-ниска честота на усложненията.
Заключение: Въпреки относително високия процент на усложнения, ALPPS дава шанс на
считани до този момент за неоперабилни пациенти да достигнат състояние свободно от
болест.

АSSOCIATING LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION
FOR STAGED HEPATECTOMY (ALPPS) – METHOD OF TREATMENT
FOR PRIMARY UNRESECTABLE LIVER METASTASIS FROM
COLORECTAL CANCER
I. Ivanov1, R. Kostadinov1, V. Mihaylov1, Ts. Trichkov1, V. Ivanov1, V. Sirakov1, A. Hartova2, E.
Gruda2, N. Vladov1
1. Hepato-Pancreato-Biliary Surgery and Transplantology, Military Medical Academy, Sofia,
Bulgaria
2. Anaesthesiology and Intensive Care Department, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Keywords: colorectal liver metastasis, two staged liver resections, ALPPS.
Introduction: Liver resection is the gold standard in the treatment of liver metastases from
colorectal cancer. The volume of liver resection is determined by many factors. On the one hand is
the material base of the center and its experience in liver and pancreatic surgery, and on the other
hand are factors related to the patient itself: the size of metastases, number, location, residual liver
volume (quality and quantity), the presence of portal hypertension and previous chemotherapy. To
expand the volume of liver resections, more and more authors are turning to methods aimed at
maximizing the residual liver volume, especially in borderline resectable liver metastases.
Aim: The aim of the poster is to demonstrate the ALPPS procedure as a treatment for primary
unresectable metastases of colorectal cancer.
Materials and Мethods: We present our experience in performing the ALPPS procedure.
Results: No early and late complications were observed after the ALPPS procedure, with complete
control of liver metastases and disease-free condition.
Discussion: ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy)
is a relatively new strategy for patients considered unresectable. The procedure consists of
transection of the liver parenchyma, combined with ligation of the left or right portal branch during
the first stage and on the second stage right or left hepatectomy. The time between the first and
second stage of surgery is between seven and ten days, with ALPPS allowing an increase in total
liver volume of approximately 20% and an increase in residual liver volume by up to 80%. This
procedure belongs to two-stage liver resections, together with ligature or selective
angioembolization of the portal branch, and transection (complete or partial) of the liver aims at
faster hypertrophy of the residual liver parenchyma due to rupture of the intrahepatic collaterals.
The disadvantage of ligature (embolization) of the portal branch is that the time between the
occlusion of the portal vein and the achievement of adequate residual volume is unpredictable. It
can take up to 6 weeks, and there is a risk of disease progression during this period. These methods
are less effective in underlying chronic liver disease and after chemotherapy. This approach is
suitable for major liver resections but is combined with a high rate of postoperative complications
(35%) as well as a high mortality rate (16%). To reduce complications, partial ALPPS with partial

liver transection has been developed, with both methods being comparable in volume increase, but
partial ALPPS has a lower incidence of complications.
Conclusion: Despite the relatively high complication rate, ALPPS gives a chance to considered
unresectable patients to reach a disease-free condition.

29. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АНАТОМИЧНИ И АТИПИЧНИ
ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА
ПОСТРЕЗЕКЦИОННА БИЛИРАГИЯ
Д. Русенов, А. Петреска, П. Карагьозов, И. Тишков, Г.Ченгалова, Л. Ел-Тал,
Н. Кътев, В.Маринов, К. Драганов, Р.Гайдарски
Клиника по чернодробна,жлъчно панкреатична и обща хирургия
„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД София
Автор за контакт: Димитър Русенов, e-mail: dr_rusenov@abv.bg
Ключови думи: чернодробна резекция, билирагия
Въведение: Чернодробната резекционна хирургия бележи много бърз прогрес през
последните 3 декади, но честотата на специфичния морбидитет остава притеснително
висока, като пострезекционната билирагията (ПРБ) има водещо значение.
Цел: Определяне на възможна прогностична роля на типа чернодробна резекция –
анатомична (АнатЧР) или атипична (АтипЧР) за риска от възникване, честотата и тежестта
на ПРБ.
Материал и методи: В едноцентрово проучване за 13-годишен период бяха включени 852
случая на АнатЧР и АтипЧР. Отчетена беше честотата и тежестта на билирагията по
дефиницията на ISGLS според типа на резекцията (АнатЧР или АтипЧР), самостоятелна
процедура или елемент от мултивисцерална резекция, метода на резекция (CUSA или “clamp
and crush”), клампажна техника и време, интраоперативна кръвозагуба, външен билиарен
дренаж за профилактика на постоперативната билиарна хипертензия.
Резултати: ПРБ установихме при 17 пациенти (1.9%), като сигнификантно по-честа беше
след АнатЧР в сравнение с АтипЧР, съотв. 5.2% и 0.9%. При мултивисцералните резекции
ПРБ отчетохме с приблизително еднаква честота – 1.8% след АнатЧР и 1.7% след АпитЧР.
По отношение на тежестта на тази компликация 8 болни бяха с Grade A, 7 в Grade В и двама
в Grade C, т.е. реоперирани.
Обсъждане: Анализирайки информацията, касаеща ПРБ през последните 20 год. се
наблюдават 2 тенденции: - прогресивно и стабилно намаляване на честотата й (трайно под
10%); -увеличаване на случаите, при които проблемът се решава с консервативни
мероприятия или с интервенционална процедура.

Заключение: Както при АнатЧР, така и при АтипЧР и като самостоятелни намеси, и като
елемент на мултивисцерална резекция основно значение за профилактика на ПРБ играе
щателната дефинитивна билиостаза на резекцонната повърхност и използването на външен
билиарен дренаж. Наличието на ефективно работеща структура по интервенционална
гастроентерология (High-volume center) е от съществено значение за неоперативно
разрешаване на случаите с ПРБ Grade B.

30. ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С АНЕВРИЗМА НА А.
ЛИЕНАЛИС
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Първа УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ - София ЕАД
Въведение: Аневризма на артерия лиеналис е най-често срещаната съдова патология
на сланхникусовота артериална система. Заболяването представлява около 60% от случаите
с аневризмална патология. По литературни данни има описани повече от 500 случая.
Въпреки, че появата на артериални аневризми е по-характерна за мъжкият пол, заболяването
е често срещано и при жени, особено по време на бременност. В голям процент от случаите
с неусложнена аневризма на лиеналната артерия, диагнозата се поставя при проведено
образно изследване (КТ, ЯМР) по повод друго страдание или неидентифицирана
симпроматика. Обичайно при поставяне на диагнозата се установява единична аневризма на
артерия лиеналис с приблизителен размер около 3 см в диаметър, но има описани и случаи
на аневризми с тази локализация, които са достигнали гигантски размери – 10 и повече см в
диаметър. Точната честота на заболяването не може да се определи, поради безсимптомното
протичане, но по литературни данни наличие на аневризма на артерия лиеналис се
установява при до 10% от проведени аутопсии. Като първа изява в голям процент от случаите
се посочва руптура на аневризмата с поява на силна болка в горен коремен етаж в
комбинация със симптоматика от бързо настъпващ хеморагичен шок.
Цел: Да се проучи литературата и да се приложи в практиката конкретна тактика и
поведение за лечение на пациенти с аневризма на артерия лиеналис.
Материал и метод: В нашата практика за последните две години при проведена по
повод друга патология, компютърна томография с интравенозно приложение на контрастна
материя бяха установени 3 случая на безсимптомно наличие на анервризма на артерия
лиеналис. Ниската честота на случаите с такава патология и нашето нежелание на
осъществяваме лечение чрез конвенционална операция с лапаротомия, ни накара да
направим литературна справка, да потърсим сътрудничество с инвазивни ангиолози и да
изградим приложим протокол при случаи с такава патология. На базатата на литературните
данни, достигнахме до извода, че при данни за руптура на аневризма на артерия лиеналис е
уместно да прилагаме конвенционална оперативна намеса с цел адекватен контрол и
навременност на действията. При случай без данни за настъпващо или настъпило
усложнение като отправна точка за по нататъчни действия сме приели провеждането на КТангиография с компютърна реконструкция на спланхникусовото артериално

кръвообръщение. Според типа на аневризмалната лезия и след консултация с инвазивен
ангиолог се прави оценка на риска и вероятната успеваемост на опит за поставяне на
интраваскуларен стент. При невъзможност за осъществяване на стентиране като метод на
избор сме поставили лапароскопско отстраняване на аневризмалният участък с
интраоперативна оценка на артерианата перфузия на слезката. При два от посочените три
случая, поради анатомичните особености и типа на установената аневризна на артерия
лиеналис бе извършено лапароскопско оперативно лечение. При един от случаите, поради
нарушено кръвоснабдяване на слезката, бе извършена и лапароскопска спленектомия.
Пациентите бяха изписани от клиниката на пети следоперативен ден.
Заключение: Макар и рядка патология, аневризмата на лиеналната артерия
представлява клинично предизвикателство, както за хирургичния екип, така и за
осъществяване на ендоваскуларно стентиране. Основен метод за диагностика и определяне
на метода за лечение се явява КТ-ангиография с компютърна реконструкция на образа. При
невъзможност за поставяне на интраваскуларен стент, метод на избор се явява оперативното
лечение като лапароскопският подход макар и с висока степен на сложност дава възможност
за адекватен съдов контрол по време на интервенцията. Неосорими са ползите за пациента
по отношение на следоперативно възстановяване, болка, дискомфорт, възстановяване на
физическа активност и други показатели. Повишаването на опита на хирургичният екип би
дало възможност, методът да се прилага и при пациенти с руптура на аневризмата при
определени показания.

31. ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЧЕРНОДРОБНА
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ – РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ
Е.Мерашка1, Д.Стойков2, Цв.Съботинов3, И.Декова3, П.Маринова3
Катедра Хирургически болести, Медицински университет - Плевен
Адрес за кореспонденция: elina_mera6ka@abv.bg
Въведение
Нечернодробната хирургия при пациенти с цироза показва нива на смъртност от порядъка
на 45% според наличната литература. Този висок периоперативен риск е наложил
въздържане от оперативно лечение в тази популация, но това от своя страна довежда до
оперативно лечение по спешност, повишена периоперативна морбидност, седем пъти повисока смъртност и удължен болничен престой в сравнение с тези при провеждане на
планова хирургия. Приблизително 10% от циротиците ще се нуждаят от планова или спешна
хирургия през последните години от живота си. Поради тази причина са необходими
препоръки по отношение оценката на хирургичния риск при конкретни хирургични
интервенции.

Цел
Анализ на периоперативния риск при пациенти с цироза, подложени на нечернодробна
абдоминална хирургия и откриване на корелация между повишените стойности на CPT,
MELD MELD-Na скор и понижената преживяемост и повишената морбидност при пациенти
с цироза.
Материали и методи
Литературен обзор по темата; ретроспективен анализ на пациентска кохорта от 52 пациенти
за 8-годишен период
Дискусия
Постоперативната смъртност и морбидност при циротици зависи от тежестта на цирозата и
вида но оперативната интервенция, като предиктори за тях и за тежестта на чернодробната
дисфункция служат скоровите системи Сhild-Pugh-Turcotte (CPT) , MELD и MELD-Na.
Наличието на портална хипертония и оперативното лечение по спешност повишават
оперативния риск независимо от вида на оперативната интервенция. По-голямата част от
оперативните интервенции могат да бъдат изпълнени при пациенти с нисък MELD и СРТ А
без признаци на портална хипертония.
Постоперативната смъртност и морбидност при пациенти с цироза се влияят от вида и
порядъка на оперативната интервенция, като от абдоминалната хирургия с най-висока
смъртност са колоректалните интервенции 13-26%, езофагектомиите 11-25% и
дуоденопанкреатичните резекции 11,9-17%, а най-ниска смъртност се отчита при
холецистектомия и планова херниопластика. Независимо от вида но хирургичната
интервенция циротици с СРТ C клас и висок MELD се считат за високорискови за
оперативно лечение с неприемливо висока смъртност.
Настоящият ретпоспективен анализ обхваща 52-ма пациенти, оперирани в периода 20112019г., при които интраоперативно е поставена диагноза чернодробна цироза. Пациентите
са анализирани според порядъка на оперативното си лечение и неговия вид, възрастта си,
анамнезата за чернодробно страдание, тежестта на хирургичното заболяване, ASA клас и
резултати от скоровите системи CPT, MELD, MELD-Na за оценка на периоперативния риск.
Заключение
Литературните данни по проблема и резултатите от нашето проучване посочват класа по
СРТ като точен предиктор за краткосрочна, 30-дневна смъртност, резултата от MELD скор
като предиктор на 3-месечна смъртност, а този от MELD-Na скор като предиктор на 90дневна смъртност в тази популация, като съществува линеарна зависимост между
периоперативната морбидност и смъртност и повишените стойности на изброените скорови
системи в популацията на пациентите с чернодробна дисфункция и цироза.
Ключови думи: чернодробна дисфункция, цироза, нечернодробна коремна хирургия

PERIOPERATIVE RISK ASSESSMENT IN PATIENTS WITH LIVER
CIRRHOSIS UNDERGOING NON-HEPATIC ABDOMINAL SURGERY –
A RETROSPECTIVE STUDY
E.Merashka1, D.Stoykov2, Tsv.Sabotinov3, I.Dekova3, P.Marinova3
Surgical Disease Department, Medical University Pleven
Email adress: elina_mera6ka@abv.bg

Introduction
Non-hepatic abdominal surgery in cirrhotic patients has nearly 45% mortality and results in
increased postoperative morbidity and mortality compared to similar surgery for non-cirrhotic
patients. The extremely high perioperative risk in this population leads to elective surgery
avoidance, higher rate of emergency procedures, higher morbidity, 7-fold higher mortality and
longer hospital stay. which requires a good perioperative risk assessment in this population. About
10% of all cirrhotic patients will require surgery, both elective and emergency in the last years of
their life which requires a good perioperative risk assessment in this population.
Aim
Risk assessment in patients with liver cirrhosis undergoing non-hepatic abdominal surgery and
analyzing the relation between perioperative morbidity and mortality and Child-Pugh-Turcotte,
MELD and MELD-Na scores.

Materials and methods
Literature review; retrospective study including 52 cirrhotic patients in the period of 2011-2019

Discussion
Postoperative morbidity and mortality in patients with liver cirrhosis depends on the severity of the
liver disfunction, type and timing of the surgical procedure. Predictors of morbidity and mortality
are Child-Pugh-Turcotte class, MELD, MELD-Na score systems. Portal hypertension and surgery
in an emergency setting are associated with extra increased mortality and morbidity rates. Most of
the surgical prcedures could be safely performed in patients with CPT A class and lower MELD
score with no signs of portal hypertension.
Colorectal surgical procedures have the highest morbidity and mortality rates in cirrhosis – 1326%, followed by esophagectomies 11-25% and duodenopancreatectomies 11.9-17%.
Cholecystectomies and hernioplastic procedures have lowest mortality rates. Despite that patients
with CPT C class and high MELD score have a high perioperative risk.

The retrospective analysis we performed includes 52 patients with liver cirrhosis operated in the
time of 2011-2019. Diagnosis liver cirrhosis was proved intraoperatively and patients were
analyzed according to the type and timing of surgical treatment, age, history and severity of liver
disease, severity of the surgical disease, ASA class and CPT, MELD and MELD-Na scor for a
perioperative risk assessment.
Conclusion
The reviewed literature and the results of our study reveal CPT class as an accurate predictor of
30-day mortality, MELD score as a 3-month mortality predictor and MELD-Na score as a longterm, 90-days mortality predictor in cirrhotic patients. There is a linear correlation between high
perioperative morbidity and mortality and high CPT, MELD and MELD-Na scores in liver
cirrhosis.
Key words: liver disfunction, cirrhosis, non-hepatic abdominal surgery

32. ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ
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Ключови думи: чернодробен хемангиом; анатомична чернодробна резекция; атипична
чернодробна резекция; енуклеация; лапароскопска чернодробна резекция.
Въведение: Хемангиомите са най-честите доброкачествени новообразувания на черния дроб.
В болшинството случаите хемангимите са кавернозни, по-рядко са капилярни или смесени.
През 1816г. Dupuytren описва за първи път кавернозния хемангиом. Въпреки доказаната
доброкачественост на заболяването, наличието на чернодробен хемангиом е свързано с риск
от развитието на руптура, остро кървене и хемоперитонеум. Честотата на руптурата достига
10%, като смъртността надхвърля 83%.
Цел: Представяме опитът на Клиниката с хирургичното лечение на чернодробния хемангиом.
Материали и методи: За периода 2006 – 2018 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна
към ВМА, София са оперирани 52 пациенти с чернодробен хемангиом, като 37% са мъже, а
63% жени, на средна възраст 54г. Анализирани са хирургичната стратегия и
следоперативните усложнения.

Резултати: Отстранени са 57 тумора, като са извършени 43 резекции и 14 енуклеациии.
Лапароскопски са оперирани 20% от пациентите. При 49 болни (94%) е извършена планова
чернодробна резекция/енуклеация, като основната клинична симптоматика е свързана с
абдоминалната болка (46,5%). Оперирани по спешност са трима (6%) болни, като причината
е спонтанна руптура на хемангиома. Следоперативни усложнения са диагностицирани при
шест болни (11,5%): билом (n=2), чернодробен абсцес (n= 2), ранева инфекция (n=1),
следоперативно кървене (n=1).
Обсъждане: Чернодробната резекция и енуклеацията са хирургични методи с приемлив
процент на следоперативни усложнения (11,5%), при 0% смъртност. Операциите при
руптурирал хемангиом са обременени с по-голяма кръвозагубата (р=0,003),
попродължително оперативното време (р=0,001) и по-дълъг болничен престой (р< 0,001).
Локализацията и размерът на тумора нямат статистически значима връзка с честотата на
следоперативните усложнения. Честотата на следоперативните усложнения е по-ниска в
сравнение с отворените операции (р=0,034). Не се установи статистически значима връзка
между изборът на резекция или енуклеация и настъпилите следоперативни усложнения.
Заключение: Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи и
периоперативната грижа предоставят възможност за извършване на големи по обем
чернодробни резекции, при ниска честота на следоперативни усложнения и смъртност.
Диференцираният подход при всеки отделен пациент с чернодробен хемангиом осигурява
успешното лечение.

33. СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕСТРУКТИВНИТЕ
ФОРМИ НА ОСТРИЯ ХОЛЕЦИСТИТ. КОГА И КАКВО ДА СЕ СЕ
ПРЕДПРИЕМЕ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ?
П. Маринова, Цв. Съботинов, Ир. Декова, Е. Мерашка, Д. Стойков
Катедра „Хирургически болести“
Медицински Университет- гр. Плевен
polina_g.marinova@abv.bg
Въведение
„Тежък“ по дефиниция на консенсуса от Токио 2018г. е този холецистит, който е
съпроводен от хемодинамични нарушени в кръвообращението с изяви на хипотония и
органна хипоперфузия, количествени и качествени промени в съзнанието, вследствие на
интоксикацията.Тази степен изисква интензивно лечение, поради опасност от развитие на
сепсис.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се потърсят съвременни консенсуси за диагноза и
лечение на деструктивните форми на холецистит и да се направи ретроспективно проучване
за лечението на болни с такава патология в Първа хирургична клиника на УМБАЛ‘ Д-р
Георги Странски“ЕАД- гр. Плевен за 5 годишен период.

Материали и методи
Направихме проучване на бази данни PubMed върху актуалните за момента гайдлайни за
диагностика и лечение на остър холецистит и усложнените му форми. Направихме
ретроспективно проучване за периода 2016- 2020 за пациентите оперирани в Първа
хирургична клиника на УМБАЛ‘ Д-р Георги Странски“ЕАД- гр. по повод деструктивен
холециситит и направихме анализ на получените резултати като ги сравнихме с резултатите
от литературната справка.
Резултати
Към момента актуални , международно признати консенсуси по отношение диагностика и
стратегия налечение на острия холецистит са Токийо 2018 и Консенсусът на Световното
дръжество по спешна хирургия ( WSES) от 2020г. За периода 2016- 2020г в Първа
хирургична клиника са извършени общо 3257 операции, от които 321 конвенционална
холецистектомия ( 9,8%) и 61 лапароскопсска холецистектомия (1,9%). За този период 119
( 3,6%) пациенти са били с клинични и ехографски данни за деструкция на стената на мехура
и с напреднал възпалителен процес и данни за перивезикален, субдиафрагмален абсцес или
субхепатална колекция. При всички тези пациенти е извършена конвенционална
холецистектомия , лаваж и дрениране на абсцесните колекции.
Заключение
По гайдлайн, лапароскопският оперативен метод е метод на избор при лечение на остър
холецистит , както при първа и втоса , така и при трета степен на тежест на възпаление на
мехура. Технически към лапароскопска холецистектомия трябва да се прибягва или в
първите 10 дни от началото на симптомите, или да се изчака „охлаждане“ на острия
холецистит за поне 45 дни. . Операциите при деструктивните форми на остър холецистити
и перивезикални и/или чернодробни абсцеси са сложни в технически аспект. От друга
страна високият анестезиологичен риск при пациенти с картината на сепсис, е причина,
поради която лапароскопският подход трябва да бъде избягван.
Ключови
Остър холецистит, перивезикален абсцес, перфорация на жлъчен мехур.
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MODERN GUIDELINES IN THE TREATMENT OF DESTRUCTIVE
FORMS OF ACUTE CHOLECYSTITIS. WHEN AND WHAT SHOULD BE
CONSIDERED REGARDING SURGICAL TREATMENT?
P. Marinova, Tsv. Sabotinov, Ir. Dekova, E. Merashka, Ah. Tayfour, D. Stoykov

Key words:
» Acute cholecystitis, perivesical abscess, perforation of the gallbladder
Introduction:
» Acute destructive cholecystitis is a complication of cholelithiasis.

» Factors that contribute to the rapid progression of inflammation to gangrene of the gallbladder wall are diabetes, male gender, old age, leukocytosis, and cardiovascular disease.
» This degree requires intensive treatment due to the risk of developing sepsis.
Aim:
» The study aims to seek modern consensus for the diagnosis and treatment of destructive
forms of cholecystitis and to make a retrospective study of the treatment of patients with
such pathology in the First Surgical Clinic of UMBAL-Pleven "Dr Georgi Stranski" EAD
for a period of 5 years.
MATERIALS AND METHODS:
» We conducted a study using PubMed databases on the current guidelines for the diagnosis
and treatment of acute cholecystitis and its complicated forms, We made a retrospective
study for the period 2016-2020, for patients operated in the First Surgical Clinic of the
University Hospital "Dr Georgi Stranski" EAD, on the occasion of destructive cholecystitis
and analysed the results by comparing them with the results from the literature.
Results:
» Currently, relevant internationally recognized consensus on the diagnosis and strategy of
acute cholecystitis is Tokyo 2018 and the Consensus of the World Society of Emergency
Surgery (WSES) from 2020.
» For the period 2016-2020 in the First Surgical Clinic a total of /3257/ operations were
performed, of which /321/ conventional cholecystectomy (9.8%) and /61/ laparoscopic
cholecystectomy (1.9%). During this period, /119/ (3.6%) patients had clinical and
ultrasound evidence of bladder wall destruction and advanced inflammation and evidence
of perivesical, sub-diaphragmatic abscess or sub-hepatic collection. In all these patients,
conventional cholecystectomy, lavage and drainage of the abscess collections were
performed.
Conclusion:
» According to the guideline, the laparoscopic surgical method is the method of choice in the
treatment of acute cholecystitis, both in the first and second and in the third degree of
severity of inflammation of the gall bladder. The operations in the destructive forms of
acute cholecystitis and perivesical and/or liver abscesses are technically complex. In case
of high anaesthesia risk in patients with sepsis and perivesical and/or liver abscess, the
laparoscopic approach should be avoided.
Contact address:
Dr. Polina Marinova
polina_g.marinova@abv.bg

34. КЛАСИФИКАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД НАРАНЯВАНЕ НА
ЕХЖП
П. Петков, В. Солункин, Я. Митков, А. Тасева, Е. Живков, А. Йонков
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатияна хирургия УМБАЛ Александровска – София,
Медицински Университет - София
гр. София, България, 1431, бул. Г. Софийски 1

Ключови думи: ЕХЖП, Нараняване на жлъчните пътища, хепатотико-йеюноанастомоза,
възстановяване на жлъчните пътища.
Въведение: Нараняванията на жлъчните пътища се извършват в широк спектър от клинични
условия. Механизмите на нараняване, предишни опити за хирургична корекция, хирургичен
риск и общо здравословно състояние оказват важно влияние върху диагностичния и
терапевтичен път на вземане на решения за всеки отделен случай. За правилното управление
на това сложно заболяване е необходим мултидисциплинарен подход, включващ
специалисти по вътрешни болести, хирургия, ендоскопия и интервенционна радиология.
За съжаление, късната диагностика, многобройните опити за хиругична корекция водят до
удължаване и увеличаване на сложността на възстановяването на жлъчните пътища.
Късният клиничен ход на нараняване на жлъчните пътища води до хронично чернодробно
заболяване, цироза и портална хипертония, като чернодробната трансплантация е
последната надежда за излекуване.
Използваните класификации на нараняванията на ЕХЖП са класификациите на Бисмут –
Корлет, Стюарт – Уей, Страсберг, Хановер
Резултати: Изследването се базира на данни от 81 пациенти с интраоперативни увреждания
екстрахепаталните жлъчни пътища и следоперативни усложнения след оперативни намеси
в хепатo-билиарната система, преминали в Клиника по обща и чернодробо-панкреатична
хирургия към УМБАЛ Александровска за периода 2007-2017. Сред нашите пациенти 30 са
мъже и 51 са жени. Жените са близо 1,7 пъти повече от мъжете. Възрастта на пациентите
варира от 30 до 85 години.
Броят на пациентите с ятрогенни наранявания на ЕХЖП е 66.
Обсъждане: Класификацията на нараняването на ЕХЖП в наши дни се извършва
първоначално с ЯМР холангиография и в избрани случаи с ERCP и / или перкутанна
рентгенология. Тези две опции се използват, когато се подозира непрекъснатост на
пътищата (странично нараняване). Неуспехът на тези методи, включително развитието на
късна стеноза на жлъчния канал, също показва необходимостта от хирургична
реконструкция. Изборът и времето на операцията също са подобрени. Пациенти с активен
сепсис и полиорганна недостатъчност не се показани за хирургична корекция на пътищата,
докато тези проблеми не бъдат решени. Някои пациенти в такива състояния и оперирани в

в ранни етапи на следоперативно усложнение след нараняване обуславят по-високата
смъртност през началния период.
Заключение: Всички пациенти, насочени към нашата клиника, се оценяват от
мултидисциплинарен екип и се избира най-добрата опция за всеки отделен пациент. В
случаите с хирургична корекция е извършено хепатико-йеюностомия Roux en Y, чийто
технически аспект се е развил през последните години. Почти всички случаи са извършени
от един хирург. Броят на случаите, насочени към нашето клинично звено, нараства през
последните години. Насочването към специализиран хирургичен център за корекция в ранен
следоперативен период позволява по-добри дългосрочни и краткосрочни резултати.

CLASSIFICATION AND MANAGEMENT OF BILE DUCTS INJURIES
P. Petkov, V. Solunkin, Ya. Mitkov, A. Taseva, E. Zhivkov, A. Yonkov
Clinic of General and Liver-Pancreatic Surgery University Hospital Alexandrovska - Sofia,
Medical University - Sofia
Sofia, Bulgaria, 1431, 1 G. Sofiyski Blvd.

Key words: Bile ducts, Bile duct injury, hepatico-jejunoanastomosis, bile duct repair.
Inroduction: Bile duct injuries take place in a wide spectrum of clinical settings. The mechanisms
of injury, previous attempts of repair, surgical risk and general health status importantly influence
the diagnostic and therapeutic decision-making pathway of every single case. A multidisciplinary
approach including internal medicine, surgery, endoscopy and interventional radiology specialists
is required to properly manage this complex disease.
Unfortunately, late diagnosis, multiple repair attempts and neglected medical care in order to avoid
legal entanglements result in extension and increased complexity of bile duct repair. The late
clinical course of bile duct injury leads to chronic liver disease, cirrhosis and portal hypertension,
with liver transplantation the last hope of cure.
Bile ducts injures classifications which are used are Bismuth-Corlette, Stewart-Way, Strasberg,
Hannover.
Results: The study is based on data from 81 patients with intraoperative injuries of the extrahepatic
bile ducts and postoperative complications after surgery in the hepato-biliary system, transferred
to the Clinic of General and Liver-Pancreatic Surgery at University Hospital Alexandrovna for the
period 2007-2017. Among our patients, 30 are men and 51 are women. Women are almost 1.7
times more than men. The age of the patients varies from 30 to 85 years. The number of patients
with iatrogenic bile ducts injuries are 66.
Discussion: Classification of the injury nowadays is done initially with MRI cholangiography and
in selected cases with ERCP and/or percutaneous radiology. These two options are used when
continuity of the ducts (lateral injury) is suspected. Cases resolved by means of endoscopy and/or

radiology are not included in this analysis. The failure of these methods, including the development
of late stenosis of the duct, also indicated the need of reconstruction. Selection and timing of the
operation has also been improved. Patients with active sepsis and multiple organ failure are not
included for surgical repair until these issues are resolved. Some patients with these negative
conditions were operated on early in our experience, explaining the higher mortality rate of the
initial period.
Conclusion: All patients referred to our clinic are evaluated by a multidisciplinary team and the
best option available is chosen for each individual patient. All cases were treated by means of Roux
en Y hepatojejunostomy, whose technical aspect has evolved in the last years. Almost all the cases
were performed by one surgeon. The number of cases referred to our unit has been growing in the
last years. The transition to a high volume center with the refinement in technical aspects allows
better long and short term results.

35. СТРАТЕГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК ОСТЪР ХОЛАНГИТ, ВОДЕЩ ДО
ХИРИУРГИЧЕН СЕПСИС.
П. Маринова, Д. Стойков
Катедра „Хирургически болести“
Медицински Университет- гр. Плевен
Въведение
От всички представени съвременни начини на декомпресия на билиарното дърво, метод на
избор е ендоскопският транспапиларен дренаж, поради неговата сравнително ниска
инвазивност и умерен риск от след процедурни усложнения, в сравнение с другите
дренажни техники. Тази процедура е предпочитана като първа стъпка в декомпресията
поради своята миниамла инвазивност. При неуспех от ендоскопските процедури, влизта в
съображение оперативни процеури върху екстрахепатални жлъчни пътища ( ЕЖП) ,
осъществаващи вътрешен или външен дренаж на жлъчката.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се разгледат най- актуалните препоръки за лечение на
тежък остър холангит и да се проучат терапевтичната и хирургична стратегия на лечение на
тежък холангит в Първа хирургична клиника на УМБАЛ Д-р Г. Странски“ ЕАД за 5 годишен
период.
Материали и методи
От база данни PubMed се направи търсене по ключови думи за най- актуалните консенсуси
за лечение на остър холангит. Направен е ретроспективен анализ на пациентите с
обструкция на екстрахепаталните жлъчни пътища и остър холангит за периода 2016- 2020г.
и приложените ендоскопски и оперативни техники на билиарен дренаж.
Резултати

За периода 2016- 2020г в Първа хирургична клиника са преминали 192 пациенти с оклузия
на ЕЖП, 11 с тежък остър холангит и 6 с билио- дигестивна фистула. Извършени са 627
операции по повод холедохолитиаза и 7 за неоплазма на ЕЖП и 54 за бенигнени стриктури
на ЕЖП. ЕРЦП с последваща папилосвинктеротомия са извършени при 197 пациенти.
Външен билиарен дренаж с Кер дрен е приложен при 24 болни , а билио- дигестивна
анастомоза при 165 пациенти- холедохо дуодено анастомоза, а при 11 хепатикою йеюно
анастомоза. Холангит след налагане на Кер дрен сме наблюдавали при 4 болни, а след
наложена билиодигестивна анастомоза при 6 ма болни.
Заключение
За лечението на остърия холангит от особено значение е осигуряване на максимално ранна
декомпресия на билиярния тракт и възстановяване на билиарния пасаж, осъществени на
фона на агресивна системна антибиотична терапия и комплексна реанимация.
Ключови думи: тежък остър холангиг, билиарен сепсис

STRATEGY FOR TREATMENT OF SEVERE ACUTE CHOLANGITIS
LEADING TO SURGICAL SEPSIS
P.Marinova, D.Stoykov
Key words:
» Severe acute cholangitis, biliary sepsis
Introduction:
» Of all the presented modern methods of biliary tract decompression, the first preferred
method of choice is endoscopic trans-papillary drainage, due to its relatively low
invasiveness and moderate risk of post-procedural complications compared to other
drainage techniques.
» In case of failure of the endoscopic procedures, operative procedures on extrahepatic bile
ducts (EHBD) performing internal or external bile drainage are considered.
Aim:
» The study aims to consider the current recommendations for the treatment of severe acute
cholangitis and to study the therapeutic and surgical strategy for the treatment of severe
cholangitis in the First Surgical Clinic of UMBAL-Pleven Dr G. Stranski "EAD, the study
was conducted for a period of 5 years.
MATERIALS AND METHODS:
» A keyword search has been done in the PubMed database for the latest consensus treatment
of acute cholangitis.
» A retrospective analysis of patients with extra-hepatic bile duct obstruction and acute
cholangitis for the period 2016-2020 was performed, and the applied endoscopic and
operative techniques of biliary drainage.
Results:

» For the period 2016-2020, /192/ patients with EHBD occlusion, /11/ with severe acute
cholangitis, and /6/ with bilioenteric fistula were admitted to the First Surgical Clinic.
» /627/ operations were performed for choledocholithiasis, /7/ for neoplasms of the EHBD,
and /54/ for benign strictures of the EHBD. ERCP with subsequent papillosphincterotomy
was performed in /197/ patients.
» External biliary drainage has been performed through Ker drainage in /24/ patients,
biliodigestive anastomosis in /165/ patients choledocho-duodeno anastomosis, and in /11/
hepaticojejunal anastomosis.
» Cholangitis, after Ker drainage was observed in /4/ patients, and after biliodigestive
anastomosis in /6/ patients.
Conclusion:
» In conclusion, during treatment of acute cholangitis, it is of particular importance to ensure
decompression of the biliary tract and restoration of the biliary passage as early as possible,
supported by aggressive systemic antibiotic therapy and resuscitation.
Contact address:
Dr. Polina Marinova
polina_g.marinova@abv.bg

36. ERCP И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ В ХИРУРГИЧНИ БАЗИ В
УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Първа УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ - София ЕАД
Въведение:
След
въвеждането
на
ендоскопската
ретроградна
холангиопанкреатография, методът доби широка популярност. Активната колаборация
между лекарите извършващи процедурата и медицинските компании, производители на
апаратура и инструментариум, дадоха възможност, един първоначално диагностичен метод,
да се превърне в лечебен и да се наложи като златен стандарт при лечение на патологията на
екстрахепаталните жлъчни пътища. Допълнителното развитие и натрупването на опит,
доведоха до разработване на методи за справяне и с патология на панкреаса, която до преди
това бе предмет само на хирургията и се характеризираше с висока честота на усложненията.
В условията на съвременното здравеопазване се оформиха две тенденции. Първата е за
създаване на високоспециализирани центрове, в които се лекуват голям брой пациенти и
където се прилагат най-сложните, енергоемки и времеемки процедури. Втората тенденция е
за създаване на комбинирани хирургично-ендоскопски звена, в които се осъществява
диагностика и лечение на пациенти с най-често срещаната патология. И двете тенденции,
имат своите противници и поддръжници.
Цел: Обосноваване на осъществяването на ERCP в хиругични бази в условията на
българското здравеопазване

Обсъждане: Създаването на специализиран център за извършване на ендоскопска
ретроградна холангиопанкреатография е свързано с множество фактори. Отделянето на
голям финансов ресурс за техническо и материално осигуряване при сравнително нисък
приход на една такава структура е в основата да се мисли за създаване на ендоскопски зали
на териоторията на хирургични клиники с наличен персонал и база. Придобиването на
квалификация, опит и повишаването на качеството на предлаганата медицинска услуга е
може би най-трудната част от процеса на създаване на подобни структури. Привличането в
екипа на специалисти с опит и умения е в основата на инициацията на подобен проект.
Погледнато от друга страна, трансформирането на една хирургична зала в една комбинирана
ендоскопско-хирургична зала, намалява стойността на инвестицията, особено ако
съответната база е предварително сертифицирана за работа с йонизиращо лъчение. От
особена важност за осъществяване на адекватна по обем и качество специализирана
медицинска дейност е определяне на обема на извършваните процедури при тясна
колаборация с високоспециализирани центрове, към които да бъдат насочвани случаите
извън определените граници на компетентност. Отправна точна при създаването на
хибридни звена е и честотата на съответната патология в конкретен район и достъпът до
специализирана медицинска помощ от това естество.
Заключение: Създаването на хибридни хирургично-ендоскопски звена, в които да се
извършва ERCP е възможност, чрез която да се обезпечи необходимостта на населението в
даден район при относително ниски финансови разходи за материално и техническо
обезпечаване. Допълнителната квалификация на персонала и колаборацията с големи
ендоскопски центрове са в основата на повишаване качеството на предлаганата
високоспециализирана медицинска помощ при нисък риск.

37. ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР
ЛОКАЛЕН И ДИФУЗЕН ПЕРИТОНИТ
В. Стоянов, В. Иванова, И. Пеев, А. Цветков, Г. Златанов, И. Лозев, Н. Дамянов, И.
Василевски
Клиника по обща, коремна и съдова хирургия, Медицински Институт на МВР,

Ключови думи: лапароскопска хирургия, остър перитонит
Въведение: Съществуват противоречиви данни за лапароскопския подход при пациенти с
остър локален и дифузен перитонит. Лапаротомията е метод на избор в повечето центрове,
но лапароскопията не е противопоказана и намира все по-широко приложение.
Оперативното лечение остава крайъгълен камък в поведението при пациентите с остър
перитонит, независимо от първичната патология.

Цел: Да се проучи ефективността и безопасността на лапароскопския метод като рутинен
подход при пациентите с остър локален и дифузен перитонит.
Материал и методи: За периода 01.2018 – 05.2021 г. са проучени ретроспективно 60
пациенти с остър перитонит, преминали през Клиниката по обща, коремна и съдова
хирургия, МИ-МВР. От тях 17 са оперирани лапароскопски, а при 43 е извършена
лапаротомия. Конверсия е извършена при 3 пациенти. Използваните образно-диагностични
методи предоперативно за преценка на заболяването са абдоминална ехография,
рентгенография и КАТ на коремните органи.
Резултати: При 13 пациенти е установен перфоративен гангренозен апендицит, при 8
пациенти – гангренозен холецистит, при 7 пациенти – перфорация на стомашна язва, при 13
пациенти – перфорация на тънко/ дебело черво, при 6 пациенти – остро нарушение на
мезентериалното кръвоснабдяване, при 7 пациенти – остър некротичен панкреатит, при 6
пациенти – постоперативен перитонит. Средните стойности на APACHE II и Mannheim
Peritonitis Index са съответно 7,8 и 17,4 при пациентите в лапароскопската група и 8 и 18,6
при пациентите оперирани конвенционално. Средният болничен престой при пациентите,
оперирани лапароскопски и конвенционално е съответно 7 и 12 дни. Не се установява
статистически значима разлика на реоперациите и смъртността при пациентите в двете
групи (p=0,027). Честотата на следоперативните усложнения по отношение на инфекция на
оперативната рана е по-ниска при пациентите, оперирани лапароскопски.
Обсъждане: Все още е дискутабилен въпросът за избор на оперативен метод при остър
перитонит. Лапароскопският подход намира все по-широко приложение при пациентите с
остри хирургични заболявания. Той е сигурен и ефективен метод, не се установяват
специфични усложнения, наблюдава се ускорено следоперативно възстановяване.
Заключение: Лапароскопската хирургия при пациентите с остър локален и дифузен
перитонит е безопасна и ефективна. Предимство пред конвенционалната хирургия е
високото качество на лапароскопската експлорация, съпоставимия риск от септични
усложнения и ускореното постоперативно възстановяване.

38. ИНОВАТИВНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА КОНТРОЛ НА
ХЕМОСТАЗАТА В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ
Е.Арабаджиева, E. Тошева, Ив.Танева, Ж.Шавалов, И.Башлиев, Ат.Йонков
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ –
София, Медицински университет - София
гр.София, България, 1431, бул. Г.Софийски №1,
e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg
Ключови думи: биоматериали, Hemopach, жлъчно-чернодробна резекция, ректална
хирургия, хемостаза

Въведение: Въпреки, че хемостатичните мрежи и гъби се използват успешно в хирургията
от няколко десетилетия, увеличаването на сложността на провежданите оперативни намеси
и повишената употреба на антикоагулантни и антиагрегантни терапии налага нови
изисквания и развитие на хемостатичните средства.
Цел: Да се оцени ефективността на някои иновативни биоматериали по отношение контрола
на кървенето в коремната хирургия и възможните следоперативни усложнения, свързани с
използването им.
Материали и методи: В КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска” – София от 11.2019г.
започна използването на Hemopatch - локално хемостатично средство, съставено от
синтетичен, протеин-реактивен мономер и колагенова основа. Показанията за прилагането
му са: пациенти без ограничения по пол и възраст, подложени на голям обем коремна
хирургия, при която дефинитивна хемостаза на продължаващо леко до умерено кървене не
може да бъде постигната с други методи. Контраиндикации: лезии на големи кръвоносни
съдове с наличие на пулсиращо/ обилно кървене; активна инфекция в непосредствена
близост, хиперсензитивност на пациента към говежди протеини. Хемопач беше приложен
при 20 пациенти (жлъчно-чернодробна хирургия – 9 случая, ректална хирургия – 3,
спленектомия – 2, ектирпация на ретроперитонеални туморни формации или лимфни
дисекции – 6 случая). Проучването продължава и към настоящия момент като събирането
на данни и анализирането на крайните резултати предстои да бъде завършено.
Резултати: Допълнителни мероприятия за контрол на хемостазата, вкл. пристъпване към
реоперация, не са предприемани при проследените пациенти. Не са наблюдавани
следоперативни усложнения, свързани с поставянето на Hemopatch (формиране на течни
колекции, поява на фебрилитет, промяна във вида и количеството на секрецията от
контактните дренажи).
Обсъждане и Заключение: Активната страна на Hemopatch е покрита с протеин-реактивен
мономер NHS-PEG, резултат от който е бързото прилепване и уплътняване на тъканите, а
хемостатичното действие се получава от колагеновата основа. Хемопач може да се използва
безопасно и ефективно при отворени и минимално инвазивни намеси според редица
клинични доклади. Това предстои да бъде оценено и чрез по-големи и рандомизирани
проучвания.

INNOVATIVE BIOMATERIALS FOR CONTROL OF HEMOSTASIS
DURING HEPATO-BILIARY AND RECTAL SURGERY
E.Arabadzhieva, E.Tosheva, Iv.Taneva, Zh.Shavalov, I.Bashliev, A.Ionkov
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” –
Sofia, Medical University of Sofia
1 Georgi Sofiiski Str, 1431 Sofia, Bulgaria;
e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Keywords: biomaterials, Hemopatch, hepato-biliary surgery, rectal surgery, hemostasis
Introduction: Although hemostatic pads have been used successfully in surgery for several
decades, the complexity of surgical procedures and the increased use of anticoagulation and
antiplatelet therapies require the development of novel hemostatic agents.
Aim: To evaluate the effectiveness of some innovative biomaterials in the control of bleeding in
hepato-biliary and rectal surgery and the possible postoperative complications associated with their
use.
Materials and Methods: Since 11.2019, the use of Hemopatch (a local hemostatic agent
consisting of a synthetic, protein-reactive monomer and collagen base) has started at the
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” –
Sofia. The indications for its administration are: patients with no gender and age restrictions,
subjected to high volume abdominal surgery, in which definitive hemostasis of prolonged mild to
moderate bleeding cannot be achieved by other methods. Contraindications are lesions of large
blood vessels with pulsating/profuse bleeding; the presence of active infection in the immediate
vicinity, hypersensitivity of the patient to bovine proteins. Hemopach was applied in 20 patients (9
cases with hepato-biliary surgery, rectal surgery – 3, splenectomy – 2, extirpation of retroperitoneal
tumors or extended lymphadenectomy – 6 cases). The study is still ongoing and data collection and
analysis of the final results are forthcoming.
Results: Up to now, additional activities, including initiation of reoperation to control the bleeding,
has not been undertaken in the studied patients. Postoperative complications associated with
placement of Hemopatch (formation of fluid collections, fever, change in the type, and amount of
secretion from contact drainages) were not observed.
Discussion and Conclusion: The active side of Hemopatch is coated with a protein-reactive
monomer NHS-PEG, which leads to rapid adherence and thickening of tissues. Hemostatic action
is obtained from the collagen base. Hemopatch can be used safely and effectively during open and
minimally invasive interventions, according to several clinical reports. However, this needs to be
assessed through larger and randomized studies.

39. РЕЗУЛТАТИ ОТ АДРЕНАЛЕКТОМИЯ И РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ
ПАЦИНТИ С НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ И
ИЗОЛИРАНИ НАДБЪБРЕЧНИ МЕТАСТАЗИ
Семков А.1, Д. Георгиев2, Г. Янков1, М. Плочев1, Д. Петров1
Медицински Университет - София
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Ключови думи: Изолирани надбъбречниметастази, НДКБК

ВЪВЕДЕНИЕ
Същността на концепцията за олигометастазите е, че при тази специфична група се
наблюдават добри резултати при приложение на методите за локален контрол - с добра дългосрочна
преживяемост и дълъг свободен от заболяването интервал.
ЦЕЛ
Целта е да се сравнят резултатите от приложението на радиохирургия и адреналектомия при
пациенти с Недребноклетъчен Белодробен Карцином (НДКБК) и изолирани надбъбречни метастази
след извършена радикална белодробна резекция.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Осем пациенти с НДКБК и изолирани надбъбречни метастази са лекувани за период от 10
години: 4 са подложени на адреналектомия (група I), а при 4 надбъбречните лезии са лекувани с
радиохирургия (група II). Всички пациенти се проследяват до смъртта им или до края на
проучването.
РЕЗУЛТАТИ
Всички пациенти са подложени на радикална белодробна резекция - 3 лобектомии и 1
пневмонектомия в група I и 2 лобектомии и 2 пневмонектомии в група II. Патоанатомичният
локорегионален етап и в двете групи е T1-3N0, само двама пациенти от група II са с болест N2.
Всички надбъбречни метастази в група I са ипсилатерални, две от група II са контралатерални и две
двустранни.
Средната преживяемост е 58,5 месеца за група I и 31,5 месеца за група II. 1-годишната, 2годишната и 5-годишната преживяемост в група I е 100%, 100% и 25%, а за група II, както следва:
75%, 50%, 25%.
Двама от пациентите от група I са в свободен от заболяването интервал в края на проучването.
ОБСЪЖДАНЕ
В миналото случаите с НДКБК и далечни метастази са разглеждани като авансирали и
неподходящи за радикално лечение - изключение правят хирургично третирани мозъчни метастази.
С развитието на концепцията за олигометастатичното заболяване, тази група се приема за отделна

по отношение на прогнозата и възможностите за лечение. По тази причина пациентите с изолирани
далечни метастази са обособени в отделна група в VIII ревизия на TNM класификацията на
белодробния карцином - стадират се като М1а. В основата на концепцията заляга възможността за
постигане на дългосрочна преживяемост и дълъг свободен от заболяването интервал чрез методи
залокален контрол - хирургично лечение и радиохирургия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дългосрочната преживяемост при пациенти с НДКБК и изолирани надбъбречни метастази е
постижима чрез локални методи за контрол, включително хирургия и радиохирургия.

RESULTS OF ADRENALECTOMY AND RADIOSURGERY IN
PATIENTS WITH NON-CELLULAR PULMONARY CANCER AND
ISOLATED ADRENAL METASTASES
Semkov A.1, D. Georgiev2, G. Yankov1, M. Plochev1, D. Petrov1
Medical University of Sofia
Clinic of Thoracic Surgery at UMHATPD "St. Sophia" 1
Radiation Therapy Clinic at USBALO, Sofia2
Key words: Isolated adrenal metastases, NSCLC

INTRODUCTION
The essence of the concept of oligometastasis is that in this specific group there are good
results by the application of local control methods - with good long-term survival and a long
disease-free interval.
AIM
The aim is to compare the results of radiosurgery and adrenalectomy in patients with NonSmall Cell Lung Carcinoma (NSCLC) and isolated adrenal metastases after radical lung resection.
MATERIALS AND METHODS
Eight patients with NSCLC and isolated adrenal metastases were treated for a period of 10
years: 4 underwent adrenalectomy (group I) and 4 adrenal lesions were treated with radiosurgery
(group II). All patients were followed until death or at the end of the study.
RESULTS
All patients underwent radical lung resection - 3 lobectomies and 1 pneumonectomy in
group I and 2 lobectomies and 2 pneumonectomies in group II. The pathoanatomical locoregional
stage in both groups is T1-3N0, only two patients in group II have N2 disease. All adrenal
metastases in group I are ipsilateral, two in group II are contralateral and two are bilateral.

The median survival was 58.5 months for group I and 31.5 months for group II. The 1-year,
2-year and 5-year survival rates in group I were 100%, 100% and 25%, and for group II as follows:
75%, 50%, 25%.
Two of the group I patients were in a disease-free interval at the end of the study.
DISCUSSION
In the past, cases of NSCLC and distant metastases have been considered advanced and
unsuitable for radical treatment - with the exception of surgically treated brain metastases. With
the development of the concept of oligometastatic disease, this group is considered separate in
terms of prognosis and treatment options. For this reason, patients with isolated distant metastases
are separated into a separate group in the VIII revision of the TNM classification of lung cancer they are staged as M1a. The concept is based on the possibility of achieving long-term survival and
a long disease-free interval through local control methods - surgical treatment and radiosurgery.
CONCLUSION
Long-term survival in patients with NSCLC and isolated adrenal metastases is achievable
through local control methods, including surgery and radiosurgery.

40. LAPAROSCOPIC TRANSPERITONEAL ADRENALECTOMY. OUR
EXPERIENCE IN 10 YEARS
Toni I. Stoyanov, Pedro C. Sanchez, Augustina M. Moreno, Kaloyan T. Ivanov¹, Pencho T.
Tonchev², Emilio G. Blazquez,
University Hospital Center Albacete, Department of General Surgery, Unit of Endocrine,
Bariatric & Metabolic Surgery. UMHAT Medica – Ruse, Department of General &
PlasticSurgery¹, Medical University Pleven²

Key words: laparoscopic adrenalectomy, pheochromocytoma, adenomas, complications.
Corresponding author Toni I. Stoyanov; e-mail: dr_stoyanov@yahoo.com.
Objective: to analyze the results of 52 patients with adrenal disorders who underwent
laparoscopic transperitoneal adrenalectomy in our unit.
Materials and Methods: retrospective and prospective study of patients who underwent
laparoscopic lateral transperitoneal adrenalectomy in the Unit of Endocrine & Bariatric Surgery
at the University General Hospital of Albacete, between January 2010 and June 2020. The
following variables were collected: sex, age, location of tumor, preoperative radiologic imaging
studies, hospital stay, postoperative complications and histological results. All patients were
evaluated in a joint clinical session with the Endocrinology Service and were referred for elective
surgery. The most commonly used preoperative diagnostic radiologic imaging studies were

Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), and MIBG scintigraphy in
cases of suspected pheochromocytoma. All patients received antibiotics, Proton Pump Inhibitors
(or H₂ blockers) drugs and antithrombotic prophylaxis in addition to preoperative treatment with
α-blockers in patients with suspected pheochromocytoma. All patients were operated by the same
surgical team and by laparoscopic lateral transperitoneal adrenalectomy (access with 3 -4 trocars
and 30º optic).
Results: 52 patients underwent laparoscopic transperitoneal adrenalectomy, with a mean age of
54.6 (28-83 years), 33 were female and 19 - male. Right adrenalectomy was performed in 26
cases, left adrenalectomy in 24 cases, and bilateral adrenalectomy in 2 cases. No patients were
converted to laparotomy.
The mean postoperative stay was 4 days (1-11). Noted as a surgical complication was 1 patient
with abdominal wall hematoma. Medical complications were: one case of bronchospasm during
the extubation, one case of left pleural effusion, and one case of paralytic ileus. No patients were
reoperated and there was no mortality in our series
The histological study showed 24 adenomas (10 of them functioning responsible for Cushing's
syndrome and 6 for Conn's Sd.), 4 multiple nodular hyperplasias (3 of them functioning
responsible for Cushing's syndrome), 15 pheochromocytomas (5 of them in the context of a
MEN2a syndrome), 3 myelolipomas, 2 endothelial cysts, 1 organized hematoma and 3 adrenal
metastases (2 from colon cancer and 1 from grade I neuroendocrine carcinoma). The size of the
lesions was between 1 and 9 cm.
Conclusion: Adrenal pathology with indications for surgery is increasingly frequent in our
environment. The most widely used diagnostic imaging techniques are CT scan and MRI.
Laparoscopic adrenalectomy is the surgical treatment of choice for both benign and malignant
adrenal pathology. In our series, in no cases was it necessary to convert to laparotomy. Our results
are comparable to those of other published series, confirming the advantages of this procedure,
the efficacy, safety and reproducibility of the technique.

41. TRU-CUT BIOPSY ПОД КТ- КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТ С
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН МЕКОТЪКАНЕН САРКОМ И РЕКТАЛЕН
ПРОЛАПС. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. ПОВЕДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
С.СТОЯНОВ*, С.ЙОРДАНОВ*, С.СИМЕОНОВ*, Д.ВЕЛИЕВ*, A.AХМЕДОВ*,
И.ВАСКОВ**
*Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия“
**Отделение „Рентгенология и образна диагностика“
УМБАЛ „Канев“ АД-гр. Русе
ВЪВЕДЕНИЕ: Ретроперитонеалните мекотъканни саркоми (РПМС) са редки малигнени
тумори с агресивно протичане и висока честота на рецидивиране. Представляват част от
хетерогенна група неоплазми с мезенхимен произход. Честотата на мекотъканните саркоми
е 10 до 15% при възрастни или около1000 души годишно.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: TRU-CUT BIOPSY; РПМС; РЕКТАЛЕН ПРОЛАПС
ЦЕЛ: Цел на настоящата статия е да се докаже по мини инвазивен път мекотъканната
ретроперитонеална формация , и на втори етап En-block резекция на ТУ-формация и
фиксация на ректума .
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: - резец N-11, Биопсична игла Quick Core SET (QCS-18-15.010T с водач
Под местна анестезия с 1 % Solutio Lidocain, в коремно положение, в лява паравертебрална
линия под КТ контрол, при предварително избрана точка на достъп, се въведе водач под 90
градуса в ретроперитонеалното пространство. С биопсична игла Quick Core SET се
извършиха няколко последователни ТRU-CUT BIOPSY. В различни направления. Постави
се стерилна превръзка. Материалът се постави във формалин и се изпрати за хистологична
верификация.
ОБСЪЖДАНЕ: След обстойно разглеждане на случаят от мултидисциплинарен екип се
стигна до извода ,че ректалният пролапс е симптоматичен, в следствие на масивният РПМТ.
Патологоанатомичният резултат потвърди ,че се касае за липосарком. Предприе се
оперативно лечение ,поради нарушеното качество на живот, въпреки напредналата възраст
на пациентката.
Отстраниха се две ретроперитонеални мекотъканни формации,липосарком и втора
обхващаща радикс мезентерии,хистологично доказана като липом. Наложи се извършване
на спленектомия.Ректалният пролапс се репонира и се извърши фиксация през сакралната
фасция .Серклаж на аналният сфинктер.Гладък пост оперативен период ,като пациентката
се дехоспитализира на 7 ден , в задоволително общо състояние.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
РПМС са хетерогенна група тумори, които обхващат повече от 50 подвида с различни
хистологични линии на диференциация. Лечебните алгоритми за мекотъканни саркоми
зависят от стадия, локализацията и хистологията. Пълното отстраняване на тумора(en block
резекция ) и ниската степен на малигненост са благоприятни прогностични фактори.
Лечението на пациенти с РПМС трябва да се извършва в специализирани центрове с опит и
възможност за мултимодален подход. 5-годишната преживяемост за пациенти във всичкии
стадии на РПМС е 50 -60%. При повечето пациенти загиващи от сарком, това се дължи на
метастази (бял дроб), които в 80% от случаите се появяват в рамките на 2 до 3 години след
първоначалната диагноза. Прогресът в разбирането на биологията на мекотъканните
саркоми е решаващ за развитието на нови терапевтични стратегии.

42. ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС СОЛИТАРНИ ФИБРОЗИ ТУМОРИ НА ПЛЕВРАТА
Петров Д, Г. Янков, М. Плочев, А. Семков, В. Станоев
Медицински Университет - София
Клиника по Гръдна хирургия към УМБАЛББ” Света София”
Ключови думи: солитарен фиброзен тумор, плевра, рецидив.
ВЪВЕДЕНИЕ
Солитарните фиброзни тумори са най- честите бенигнени плеврални тумори. Около
80 птоцента произлизат от висцералната плевра, а 20% от париеталната. Представят се с
типичните за обемен процес интраторакални симптоми, но в част от случаите и със системни
прояви, поради синтез на инсулино- подобен растежен фактор. Въпреки бенигненият
схарактер, рецидиви се наблюдават при 2% от туморите на краче и до 8% при тези с широка
основа, което налага широка ексцизия дългосрочно проследяване.
ЦЕЛИ
Да представим собствен 25- годишен опит в хирургичното лечение и проследяването
на пациенти със Солитарни гиброзни тумори на плеврата.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В периода 1997-2021 г. в клиниката по повод на солитарни фиброзни тумори на
плеврата са оперирани 70 пациенти – 42 жени и 28 мъже на средна възраст 57 години (3468). В 27 от случаите формацията е разположена вляво, а в останалите – вдясно. При 36 от
пацинтите липсват субективни оплаквания, а при 34 са налице субективни оплаквания.
Интраторакалните симптоми включват болка в гърдите, задух и кашлица, а наблюдаваните
екстраторакални симптоми са слабост, загуба на тегло, фебрилтет, нощни изпотявания,
както и хипертрофична остеоартропатия при 6 болни. В диагностиката са използвани
Комютърна томография и торакална ехография, а при 25 от пациентите енаправена
предоперативна морфологична верификация чрез true cut биопсия.
РЕЗУЛТАТИ
Използваните оперативни достъпи са: торакотомия при 60 болни, Видеоасистирана
хирургия при 7 и стернотомия при 3. Приложените методи включват екстирпация с
атипична белодробна резекия при 48 болни, екстирпация с парциална плевректомия при 15
и екстирпация с резекция на фрагменти на ребра при 7.
Не се наблюдаваха интраоперативна и 30- дневна следоперативна смъртност. Ревизия
по повод на кървене беше извършена при 3 болни. Всички пациенти са проследявани
ежегодно.
При трима болни е установен рецидив - съответно 7,8 и 11 години след първата
операция.

При единият рецидив, балюдаван в интервал 11 години, се извърши интраперикардна
екстирпация с лява горна лобектомия. В случаят с рецидив след 8 години при
екстирпацията, поради обширно разкъсване на белодробен паренхим, се мобилизира и
използва мускулно ламбо за покриване на дефекта. След 2 месеца се наблюдава нов рецидив
с ангажиране на гръдната стена, при което се приложи лъчетерапия. При наблюдаваният
след 7 години рецидив се извърши повторна екстирпация.

ОБСЪЖДАНЕ
Макар да представляват най- честите бенигнени плеврални тумори, солитарните
фиброзни тумори показват значима честота на рецидиви, а клиничното им протичане може
да бъде свързано с проява на паранеопластични синдроми. Възможността за рецидиви
формира нуждата от радикалност при хирургичното отстраняване на фиброзните тумори,
както и показанията за дългосрочно проследяване на пациентите с оглед ранното им
третиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пациентите със солитарни фиброзни
тумори на плеврата изискват дългосрочно
следоперативно проследяване, включително в интервал над 10 години.

SURGICAL TREATMENT AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH
SOLITARY FIBROUS TUMORS OF THE PLEURA
Petrov D, G. Yankov, M. Plochev, A. Semkov, V. Stanoev
Medical University of Sofia
Clinic of Thoracic Surgery, UMHATPD "St. Sophia"
Key words: solitary fibrous tumor, pleura, rurrence.
INTRODUCTION
Solitary fibrous tumors are the most common benign pleural tumors. About 80% have their
origin from the visceral pleura and 20% from the parietal. The clinical presentation could be with
intrathoracic symptoms typical for a tumor process, but in some cases there are systemic
manifestations due to the synthesis of insulin-like growth factor. Despite the benign nature,
recurrences were observed in 2% of pediculated tumors and up to 8% in those with a broad base,
which requires extensive excision long-term follow-up.
AIM
To present our own 25 years of experience in the surgical treatment and follow-up of
patients with Solitary fibrous tumors of the pleura.

MATERIALS AND METHODS
In the period 1997-2021, 70 patients were operated on in the clinic for solitary fibrous
tumors of the pleura - 42 women and 28 men with an average age of 57 years (34-68). In 27 of the
cases the formation was located on the left, and in the others - on the right side. In 36 of the patients
there were no symptoms, and in 34 there were. Intrathoracic symptoms include chest pain,
shortness of breath and cough, and observed extrathoracic symptoms include weakness, weight
loss, fever, night sweats, and hypertrophic osteoarthropathy in 6 patients. Computed tomography
and thoracic ultrasound were used in the diagnosis, and preoperative morphological verification by
true cut biopsy was performed in 25 of the patients.
RESULTS
The operative approaches were: thoracotomy in 60 patients, video-assisted surgery in 7 and
sternotomy in 3. The methods used include extirpation with atypical pulmonary resection in 48
patients, extirpation with partial pleurectomy in 15 and extirpation with resection of rib fragments
in 7 patients.
No intraoperative or 30-day postoperative mortality was observed. Revision for bleeding was
performed in 3 patients. All patients were monitored annually.
Recurrence was found in three patients - 7, 8 and 11 years after the first operation, respectively.
In one recurrence, observed at 11-year intervals, intrapericardial extirpation with left upper
lobectomy was performed. In the case of recurrence after 8 years of extirpation, due to extensive
rupture of the lung parenchyma, a muscle flap is mobilized and used to cover the defect. After 2
months, a new recurrence was observed with involvement of the chest wall, in which radiation
therapy was applied. In the recurrence observed after 7 years, re-extirpation was performed.
DISCUSSION
Although they are the most common benign pleural tumors, solitary fibrous tumors show a
significant recurrence rate, and their clinical course may be associated with paraneoplastic
syndromes. The possibility of recurrence forms the need for radicality in the surgical removal of
fibrous tumors, as well as the indications for long-term follow-up of patients with a view to their
early treatment.
CONCLUSION
Patients with solitary fibrous tumors of the pleura require long-term postoperative followup, including over 10 years.

43. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ИНТРАПУЛМОНАЛНИ
МЕТАСТАЗИ ОТ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ И
АСОЦИИРАНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ
Плочев М1, С. Иванова2, А. Семков1, Д. Петров1
Медицински Университет – София
Клиника по Гръдна хирургия към МБАЛББ „ Света София”, гр. София1
Отделение по Патоанатомия към МБАЛББ “ Света София”2
Ключови думи: плоскоклетъчен карцином, интрапулмонални метастази, туберкулоза
Въведение
Плоскоклетъчният карцином на белия дроб е вторият най-често срещан белодробен
карцином с над
400 000 случая годишно в света, надминат от аденокарцинома на белия
дроб. В хода на прогресията на заболяването интрапулмонални метастази се установяват в
приблизително 5% от случаите.
Активната туберкулоза на фона на първичен белодробен тумор, особено при
интрапулмонални метастази, е рядко явление и създава значителен диагностичен проблем,
тъй като маскира съществуването на новообразувана туморна лезия иможе да доведе до
късното й диагностициране. Друг интересен въпрос е дали съществуващата хронична
микобактериална инфекция може да доведе до развитие на карцином, както показват някои
проучвания.
Цел
Да представим рядък клиничен случай на плоскоклетъчен белоробен карцином с
интрапулмонални метастази и асоциирана туберкулозна инфекция.
Клиничен
случай
63-годишен пациент е приет за втори път в болницата, след извършена дясна долна
лобектомия по повод на плоскоклетъчен карцином. По време на предишния му престой се
установява лезия в левия бял дроб, която се верифицира като плоскоклетъчен карцином.
Планираната лобектомия навляво е причината за второто му постъпване. Пациентът има
придружаващи заболявания - артериална хипертония и холелитиаза. Физикалното
изследване, параклиничните и функционалните изследвания не показват съществени
промени.
Рентгенологично изследване: На Компютърна Томография се наблюдава кавитираща лезия
в левия долен белодробен лоб с няколко сателитни нодуларни лезии в същия лоб. Открита
е новопоявила се нодуларна лезия в горния десен лоб.
Хистологично изследване: Хистологичната диагноза на резецирания тумор на десния бял
дроб е умерено диференциран плоскоклетъчен карциноми с размери 3,7 cm в диаметър с
инфилтрация на висцералната плевра. Наскоро резецираната лезия от левия бял дроб е
диагностицирана като инвазивен плоскоклетъчен карцином с размери 6,5 cm в диаметър с

големи некротични области в туморната маса. Открити са много перибронхиални казеозни
епителоидни грануломи, наподобяващи туберкулозна инфекция. Не са открити метастази в
17-те изследвани лимфни възли, но три са имали казеозни и неказеозни епителоидни
грануломи, с изобилие от гигантски клетки в тях. Туморният стадий е pT3NoRoM1a
(отделен туморен възел/възли в контралатералния лоб, 3,7 cm).
Лечение: Операцията започна с латерална торакотомия и при експлорацията туморна
формация, с размери 4-5 cm, е открита в 9-ия сегмент на долния лоб с две по-малки
образувания с размери 1 см, в 6-ия сегмент на същия лоб. Долният лоб е отстранен и са
резецирани 17 видимо непроменени медиастинални лимфни възли. Следоперативният
период премина гладко.
Дискусия
Често е трудно да се каже дали два или повече белодробни тумора, появяващи се
синхронно или метахронно, всъщност са първичен тумор и неговите метастази или са два
или повече различни първични тумора. Това е още по-трудна задача, ако туморите имат
еднаква хистология, както в горния случай. Първите установени критерии, създадени, за да
помогнат за решаването на подобни трудности, датират от 1975 г. и са разработени от
Мартини и Меламед.
Въпреки че има изобилие от различни критерии, разликата
между множествения първичен карцином на белия дроб (MPLC) и първичния тумор с
метастази, в много случаи все още е несигурна. Това не са строги насоки и съществуващите
критерии са донякъде отворени за тълкуване. Имайки предвид това, ние считаме, че случаят
ни е с първичен белодробен тумор, който е довел до интрапулмонални метастази.
Този случай обаче включва не само интрапулмонални метастази, но и свързана активна
туберкулоза, състояща се от множество грануломи в непосредствена близост до лезията на
левия бял дроб и засягаща три от резецираните лимфни възли. Съществува много вероятна
връзка между съществуването на хронично възпаление на белите дробове, както при
туберкулоза, и появата на карцином. Други хронични инфекции като Mycobacterium avium
комплекс също са замесени в развитието на туморни лезии, но със значително по-широкото
разпространение на туберкулозната инфекция, особено в някои области, Mycobacterium
tuberculosis е от по-голямо значение и може да се счита за епидемиологичен фактор за
появата на болестта.
Възможно е да има припокриване в рентгенографското изследване и на двете
заболявания и това оставя хистологичния анализ единственият сигурен метод за
диагностика.
Заключение
Интрапулмоналните метастази при белодробни карциноми са много по-рядко
срещани от извънбелодробните метастази, но все още представляват около 5% от случаите.
Въпреки че в някои случаи може да се разграничи трудно интрапулмонална метастаза от
множествен първичен карцином на белия дроб, критериите, приложени първо от Мартини
и Меламед и по-късно актуализирани от Антакли и др., обикновено са в състояние да
определят правилната клинична диагноза. Асоциираната туберкулозна инфекция,
независимо дали има роля в развитието на тумора, също е важно откритие като възможна
етиологична причина.

CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH INTRAPULMONARY
METASTASES FROM SQUAMOUS CELL CARCINOMA AND
ASSOCIATED TUBERCULOSIS INFECTION
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Introduction
Squamous cell carcinoma of the lung is the second most common lung cancer with over
400,000 cases per year in the world, surpassed by adenocarcinoma of the lung. As the disease
progresses, intrapulmonary metastases are found in approximately 5% of cases.
Active tuberculosis combined wyth a primary lung tumor, especially with intrapulmonary
metastases, is a significant diagnostic problem, as it masks the existence of a newly formed tumor
lesion and may lead to its late diagnosis. Another interesting question is whether an existing chronic
mycobacterial infection can lead to the development of cancer, as some studies have shown.

Purpose
To present a rare clinical case of squamous cell lung cancer with intrapulmonary metastases
and associated tuberculosis infection.
Clinical case
A 63-year-old patient was admitted to the hospital for the second time after a right lower
lobectomy for squamous cell carcinoma. During his previous stay, a lesion was found in the left
lung, which was verified as squamous cell carcinoma. The planned lobectomy is the reason for his
second admission. The patient has concomitant diseases - hypertension and cholelithiasis. Physical
examination, paraclinical and functional tests did not show significant changes.
CT examination: On computed tomography, a cavitating lesion was observed in the left lower
lobe with several satellite nodular lesions in the same lobe. A new nodular lesion was found in the
upper right lobe.
Histological examination: The histological diagnosis of the resected tumor of the right lung is
moderately differentiated squamous cell carcinoma with a size of 3.7 cm in diameter with
infiltration of the visceral pleura. The recently resected lesion of the left lung was diagnosed as an
invasive squamous cell carcinoma 6.5 cm in diameter with large necrotic areas in the tumor mass.
Many peribronchial caseous epithelioid granulomas resembling tuberculosis infection have been
found. No metastases were found in the 17 lymph nodes examined, but three had caseous and non-

caseous epithelioid granulomas, with an abundance of giant cells in them. The tumor stage is
pT3N0R0M1a (single tumor node / nodes in the contralateral lobe, 3.7 cm).
Treatment: The operation began with a lateral thoracotomy and during exploration a tumor
formation, 4-5 cm in size, was found in the 9th segment of the lower lobe with two smaller
formations 1 cm in size, in the 6th segment of the same lobe. Left lower lobectomy was performed
and 17 visibly unchanged mediastinal lymph nodes were resected. The postoperative period was
uneventful.
Discussion
It is often difficult to say whether two or more lung tumors appearing synchronously or
metachronously are in fact a primary tumor and its metastases, or are two or more different primary
tumors. This is an even more difficult task if the tumors have the same histology. The first
established criteria, designed to help solve such difficulties, date back to 1975 and were developed
by Martini and Melamed. Although there are plenty of different criteria, the difference between
multiple primary lung cancer (MPLC) and primary tumor with metastases is still uncertain in many
cases. These are not strict guidelines and the existing criteria are open for interpretation. We
concluded that our case is a primary lung tumor with intrapulmonary metastases.
However, this case includes not only intrapulmonary metastases, but also associated active
tuberculosis, consisting of multiple granulomas adjacent to the lesion of the left lung and affecting
three of the resected lymph nodes. There is a possible link between the existence of chronic
pneumonia, as in tuberculosis, and the occurrence of cancer. Other chronic infections such as
Mycobacterium avium complex are also involved in the development of tumor lesions, but with
the significantly higher prevalence of tuberculosis infection, especially in some areas,
Mycobacterium tuberculosis is more important and can be considered an epidemiological factor
for the occurrence of the disease.
It is possible that there is an overlap in the X-ray examination of both diseases and the
histological analysis the only reliable method of diagnosis.
Conclusion
Intrapulmonary metastases in lung carcinomas are much less common than extrapulmonary
metastases - about 5% of cases. Although in some cases intrapulmonary metastasis can be difficult
to distinguish from multiple primary lung cancer, the criteria first applied by Martini and Melamed
and later updated by Antakli et al. are usually able to determine the correct clinical diagnosis.
Associated tuberculosis infection is also an important finding as a possible etiology.

44. ВИДЕОАСИСТИРАНИ И РОБОТАСИСТИРАНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ
КАРЦИНОИД НА БЕЛИЯ ДРОБ
Ц. Минчев; Е. Манолов; А. Ангелов; С. Бизьоков; П. Бонев; П. Дакова
Отделение по Гръдна хирургия към „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ – София
Адрес за кореспонденция: доц. Цветан Минчев тел: 0888831221; tsvetanm@hotmail.com

Въведение:
Карциноидът (също карциноиден тумор) е много рядък и бавно растящ вид
невроендокринен тумор произхождащ от клетките на невроендокринната система. Може да
секретира вазоактивни пептиди като 5-хидрокситриптамин или серотонин, брадикинин,
тахикинин, хистамин, АКТХ, прострагландин, каликреин, допамин и др. Разглеждат се като
потенциално злокачествени неоплазии.
Терминът „карциноид“ е въведен през 1907г. от S. Oberndorfer за обозначаване на неоплазма,
напомняща рак на червата, но характеризираща се с по-доброкачествено протичане.
Карциноидните тумори всъщност се развиват по-често в храносмилателния тракт, отколкото
в белите дробове. Само около 2 от 10 карциноидни тумора започват в белите дробове. Биват
типични и атипични. Първите имат бавен растеж и рядко метастазират, докато атипичните
протичат агресивно.
Цел
Да се представят видео – и роботасистирани техники за белодробна резекция при
карциноиди като нов и модерен подход при хирургичното им лечение
Материали и методи
Представени са четири случая на пациенти с типични карциноиди – трима мъже на
31 ,80, и 66г, и жена на възраст 53г. с основни оплаквания от задух и кашлица.
Първият пациент, млад мъж с формация в десен долен белодробен дял. След
предварително проведена фибробронхоскопия и установена ендобронхиална формация в
бронха за пирамида, при него се направи видео-асистирана сегментна резекция –
пирамидектомия (Т1N1M0).
Вторият пациент на 80г. (коморбиден с АХ, ЗД, Състояние след операция по повод
карцином на гласна връзка, Болест на Париконсон) постъпи за първи път в отделението с
оплаквания от пристъпи на задух, суха кашлица, редукция на тегло (15кг за около 1,5г).
Представена КАТ и имунохистохимични данни за типичен карциноид от ФБС. Проведе се
радикално оперативно лечение – VATS дясна долна лобектомия (T2N0M0). Хистологичен
резултат: Типичен карциноид на белия дроб.
Трети пациент – мъж на 66г. с оплаквания от болка и бодежи в лява гръдна половина,
кашлица с необилна слузна експекторация. Придруж. заболявания – АХ. При него се
извърши роботасистирана лява горна лобектомия, стадиран като T1N0M0 – I кл. стадий.
Четвъртата пациентка, жена на 53г. с ФБС данни за формация с ендобронхиален
растеж в десен главен бронх, причиняваща механична обструкция на десния горнодялов
бронх. ИХХ потвърждение за типичен карциноид на белия дроб. Направен КТ на торакс с
контраст с данни за екзофитна структура в десния главен бронх и размер до 14 х 9 мм. При
тази пациентка първоначанлно се подходи с фиброендоскопска резекция на тумора с бримка
в основата, както и лазерна каутеризация, след което на втори етап се направи
роботасистирана дясна горна лобектомия с бронхопластична маншетна резекция на бронха.
T1bN0М0.
Диагностичният процес включваше общото физикално изследване и анамнестични
данни, лабораторни показатели, КАТ на гръдна клетка, ФБС. Анестезията бе обща
инхалационна с двупросветна тръба в странично положение на болния.
Резултати
Оперативното време беше 120мин за първата, 90мин за втората и 180мин за третата

и четвъртата. Болничният престой - 5 дни. Не се регистрираха интра- и посоперативни
усложнения. Плевралните дренажи се премахнаха при разгънат бял дроб и липса на
секреция на 2ри следоперативен ден. Контролните фиброронхоскопии не показаха
отклонения от нормата.
Заключение
Видеоасистираната и роботизирана торакоскопия са минимално инвазивни и
ефективни алтернативни терапевтични опции с оглед малка травматичност, скъсяване на
оперативното време, минимални условия за компликации и бързо възстановяване на
пациента.
Роботастистираната хирургична техника при белодробни резекции е изключително
авангарден и иновативен метод, позволяващ визуализация на оперативното поле и
хирургична прецизност на ново, много по-високо ниво. Тя зависи в голяма степен от
уменията и опита на хирурга. Бъдещото разработване на методиките и натрупването на
клиничен опит ще обективизират възможността за налагането и като метод на избор при
хирургично лечение на карциноиди на белия дроб
Ключови думи: Типичен карциноид; Видеоасистирана и роботизирана хирургия

45. BREASTCAREAPP - НОВ ПОДХОД ЗА ПРОФИЛАКТИКА,
СКРИНИНГ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА
В. Митова1, И. Гаврилов2
1
2

Клиника по обща хирургия, УМБАЛ „Лозенец“, София, България

Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София, България

Адрес за кореспонденция: УМБАЛ „Лозенец“, Клиника по обща хирургия,
гр. София, ул.“Козяк“ №1; е-mail: vania_mitova@mail.bg
Ключови думи: рак на гърдата, BreastCareApp, приложение
Въведение: Достъпът до достоверна медицинска информация и до квалифицирана
болнична помощ са сред приоритетите на всяка страна с цел подобряване на
здравеопазването и създаване на по-добро качество на живот на населението.
Същевременно с това в нашата страна е недоразвито електронното здравеопазване, което
води до ограничена информираност и затруднение в организацията и процеса на лечение,
особено при пациентите със злокачествени заболявания. Ето защо съществува
необходимост от развитие на концепция за онкологичните заболявания, предоставяща нови
подходи и алтернативи за развитие на скрининг, профилактика, диагностика, адекватно
лечение и проследяване. Нашият фокус при разработването на такава концепция е върху
най-честото и едно от най-социално-значимите онкологични заболявания – рака на гърдата
(РГ).

Цел: Да представим новосъздаденият от екипа ни BreastCareApp текущ проект,
насочен към повишаване на здравната култура относно РГ, изграждане на алгоритъм за
профилактика, скрининг и проследяване на: здрави жени, вече диагностицирани с това
заболяване пациенти и улесняване на връзката между лекар и пациент с РГ на
професионално ниво.
Материали и методи: Създадохме изцяло ново за България „приложение в
приложението“ BreastCareApp, разработено съвместно с вече утвърдена медицинска
платформа и екип от IT специалисти. Анализирахме функционалности и профилите на
действие, с които разполага приложението.
Резултати: BreastCareApp е разделен в три профила: профил за здрави жени, профил
на вече диагностицирани пациенти в РГ и профил на лекари. Профилът на здравите жени, а
също и този на пациентите с РГ, са съобразени спрямо препоръките за скрининг,
профилактика и проследяване от NCCN и ESMO. В профила на вече диагностицираните
пациенти в РГ се отчита: фамилност, стадия на заболяването, TNM, рецепторен статус, Ki67,
преминало неадювантно и/или адювантно лечение и др., от което се определя алгоритъмът
на поведение. Проектът е тестван върху таргетна група от потенциални потребители.
Приложението показва изключително високо ниво на ефективност - 93%, а
мултифукциолността дава възможност за ползване от над 81% от здравите жени на възраст
до 70 години.
Дискусия: РГ продължава да бъде водеща причина за смърт сред пациентите с
онкологични заболявания. Същевременно с това при значително по-ниска заболяваемост,
България е с по-висока смъртност и по-ниска 5-годишна преживяемост (с 11,1% по-ниска от
средната за Европа). Ето защо са необходими усилия за подобряване на: здравна
информираност на населението, скрининга и диагностиката на това заболяване. От друга
страна развитието на по-висока ефективност при здравната комуникация (лекар-пациент;
лекари от различни медицински специалности) ще доведе до по-пълноценен follow-up на
тези пациенти.
Заключение: BreastCareApp е нов подход в онкологичното мислене с изцяло
социално-медицинска насоченост, който ще повиши значително здравната култура на
населението и медицинското взаимодействие с високо ниво на професионализъм чрез
използване на всички възможности и предимства на електронната среда.
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Introduction: The priorities of each country are the access to reliable medical information
and the qualified hospital care in order to improve the health care system and to create a better
quality of life for all population. At the same time, e-health is underdeveloped in our country. This
leads to limited information and difficulties in the organization and treatment process, especially
in patients with malignant diseases. Therefore, there is a need to develop the cancer concept,
providing new approaches and alternatives for screening, prevention, diagnosis, adequate treatment
and follow-up. Our focus is on the most common and one of the most socially-significant cancers
- breast cancer (BC).
Aim: We present the newly-created on-going project BreastCareApp created by our team.
It is aimed at improving population’s health culture about BC and making an algorithm for
prevention, screening and follow-up of: healthy women, patients already diagnosed with BC and
facilitating the relationship between doctor and patient with BC.
Materials and methods: We have created the completely new "application in the
application" BreastCareHelper. It has been developed by a team of IT specialists, the already
established medical platform and us. We have analyzed the application’s functionalities and
profiles.
Results: BreastCareApp is divided into three profiles: a profile for healthy women, a profile
of already diagnosed patients with BC and a doctors’ profile. The profile of healthy women and
the BC patients’ profile are based on NCCN and ESMO recommendations for screening,
prevention and follow-up. The profile of already diagnosed patients includes: family history, stage
of the disease, TNM, receptor status, Ki67, undergoing non-adjuvant and/or adjuvant treatment,
etc. All of these determine the management algorithm. The project has been tested on a target group
of potential users. The application shows an extremely high level of efficiency - 93%. The
multifunctionality of application allows the use of over 81% of healthy women under the age of 70
years.
Discussion: BC continues to be the leading cause of death among cancer patients. At the
same time, there is a lower morbidity rate, a higher mortality rate and a lower 5-year survival rate
(11.1% lower than the European average) in Bulgaria. Therefore, it is necessary to improve: public
health awareness, screening and diagnosis of this disease. On the other hand, the development of
higher efficiency in health communication (the doctor-patient; doctors from different medical
specialties) will lead to complete follow-up of these patients.
Conclusion: BreastCareApp is the new approach in Oncology with a completely sociomedical focus. It will significantly increase the population’s health culture and medical interaction
using all the opportunities and advantages of the electronic environment.

46. АДЕНОМ НА МАМИЛАТА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА –
ДОБРОКАЧЕСТВЕН ИМИТАТОР НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГЪРДАТА
Й.Николова1, С.Амири1, Н.Цоневски1, Б.Борисов1, Г.Байчев2
Кръжок по хирургия, Военномедицинска академия – София
Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия – София
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Ключови думи: Аденом на мамилата, папиломатоза, болест на Пейджет
Въведение: Аденомът на мамилата ( АМ ) е много рядък доброкачествен пролиферативен
процес на млечните канали на зърното. Клинично най – често се представя като палпируем
възел или ерозивна лезия на зърното, и може да имитира болест на Пейжет, плоскоклетъчен
карцином или интрадуктален рак на гърдата.
Цел: Да се анализират клиникоморфологичните характеристики и поведение при аденом на
мамилата
Материали и методи: За три годишен период в клиниката по гръдна хирургия, ВМА София
са оперирани 4 случая с АМ. При всички пациентки е извършвана предоперативна тройна
диагностика, с последваща диагностична екцизия.
Резултати: Предоперативната отпечатъкова цитология и тънкоиглена биопсия, както и
образната диагностика са малко информативни при жени с АМ. При два от случаите е
извършвана и Punch биопсия, а окончателната диагноза е поставяна след пълна хирургична
екцизия.
Обсъждане: Хистологичният и имунохистохимичен анализ имат решаващо значение ,
особенно в случаите с псевдоинвазия, за поставяне на окончателната диагноза и
отдиференциране от неопластични процеси.
Заключение: Оперативното лечение остава стандарт в тези случаи. Независимо, че има
литературни данни за съпътстващ ипсилатерален или контралатерален карцином на гърдата,
аденомът на мамилата се счита за доброкачествена лезия, с много добра прогноза след
хирургична екцизия.

47. ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА,
ИМИТИРАЩИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА
С.Амири1, М.Атанасова1, В.Георгиев1, Б.Борисов1, Г.Байчев2
Кръжок по хирургия, Военномедицинска академия – София
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Ключови думи: Карцином на гърдата, доброкачествени заболявания, диагноза

Въведение: Класическата образна диагностика ( ехография и мамография ) при редица
доброкачествени и реактивни лезии на млечната жлеза може да наподобава карцином на
гърдата.
Цел: Да се анализират съвременните възможности на мултидисциплинарният подход при
доброкачествени заболявания на гърдата, имитиращи карцином.
Материал и методи: Представени са клинични случаи със склерозиращи лезии, мастна
некроза, фиброматоза, филоиден тумор, грануломатозен мастит и интракистични лезии на
гърдата, имитиращи неоплазма.
Резултати: Въпреки, че карциномът на гърдата най – често има характерна образна находка,
понякога диференциалната диагноза е затруднена.
Обсъждане: Съпоставянето на клиничните характеристики с ехографската и мамографска
находка, както и допълнително изследване, тънкоиглена и/или дебелоиглена биопсия е
важно за поставянето на окончателната диагноза и може да намали броят на някои ненужни
оперативни интервенции.
Заключение: При несъответствие между клиника, образна и биопсична находка, стандарт
в тези случаи все още остава диагностичната екцизия.

48. ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ С
КАРЦИНОМ НА ГЪРДА В IV СТАДИ – КАКВО МОЖЕ ДА СЕ
ПОДОБРИ?
М. Василева-Славева1,2, Й.Симеонова3, А. Консулова4,2, А. Йорданов5, Е. Валериева6,2, Я.
Маринчева7,2, Х. Ивановска-Пенева8,2, С. Маслянков9
1. Отделение по хирургия, Университетска болница Аджибадем Сити Клиник,
София, България
2. Сдружение „Жените в онкологията - България“
3. Катедра „Социална медицина”, Медицински университет – София, България
4. Отделение по медицинска онкология, Комплексен онкологичен център Бургас,
България
5. Катедра по акушерски грижи, Медицински Университет Плевен, България
6. Клиника по акушерство и гинкология, Медицински комплекс „Д-р Щерев”, София,
България
7. Клиника по патология, Комплексен онкологичен център Бургас, България
8. Клиника по лъчелечение, Комплексен онкологичен център Варна, България
9. Клиника по хирургия, Университетска болница Александровска, София, България
Въведение:
В България 5 годишната преживяемост на болните с карцином на гърдата (КГ) е
традиционно с 10% по-ниска от средната за Европа. Тази тенденция се запазва дори и след
въвеждането на персонализираните подходи в лечението.

Целта на настоящото проуване е да изследва рисковите фактори за рецидив на болните,
диагностицирани в по-ранен стадий, и преживяемостта при пациенти с карцином на гърдата
(КГ) в IV ти стадий.
Материали и методи:
Ретроспективно са анализирани данни на болни регистрирани в Българския
Национален Раков Регистър (НРР) през 2012 и 2013 г. Сравнена е преживяемостта между
две групи болни – първично метастатични (de novo M) и пациенти, диагностицирани в ранен
стадий, и преживели в последствие прогресия на заболяването (yM). Изследван е ефекта на
радикалната операция на първичния тумор върху далечната преживяемост и в зависимост
от локализацията на метастазите
Резултати:
С по-висок риск от рецидив са пациентките с възраст при диагноза под 40 години,
нискодиференциран тумор и положителен лимфновъзлов статус. Средната обща
преживяемост (ОП) след диагностициране на далечни метастази е 24,5 месеца за yM и 16
месеца за de novo M пациенти, като разликата е статистически значима. Само при de novo
M пациентите с белодробни метастази радикалната операция на първичния тумор се свързва
с подобрена ОП.
5-годишната преживяемост в групата на de novo M болни е 15%. Рецепторният статус
е дефиниран при по-малко от половината от тези пациенти - 44,1%. Средната ОП на
пациенти с известен рецепторен статус е 27,6 месеца, спрямо 8,8 месеца при пациенти с
неизвестен рецепторен статус.
Заключение:
Преживяемостта на болните с КГ в Източна Европа е по-ниска в сравнение с другите
европейски страни и това се вижда много ясно при пациентите с метастатична болест.
Настоящото проучване показва, че субоптималният процес на диагноза, на стадиране и
агресивният хирургичен подход, биха могли да са от възможните причини за по-кратката
ОП на болните с карцином на гърда в България.

49. ОПЕРАБИЛЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА ПРИ ЖЕНИ ПОД 40
ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Н. Цоневски1, Г. Байчев1, Д.Йорданов1, В. Йорданов1, Т. Бадаров1,С.Амири1
1- Клиника гръдна хирургия, Военномедицинска академия – София

E-mail: sabrinaa995@gmail.com

Честотата на карцинома на гърдата (КГ) се увеличава с напредване на възрастта, но около
5-8% от пациентките се диагностицират преди 40 години. Туморната биология и клиничните

резултати са различни в тази подгрупа, което дава основание да се говори за КГ при млади
жени.
ЦЕЛ: Да се проучат клинико-морфологичните характеристики и лечебната тактика при
млади жени с операбилен рак на гърдата.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Обект на проспективно проучване са 38 пациентки под 40
годишна възраст с КГ, оперирани в Клиниката по гръдна хирургия – ВМА, София, за
периода 2017-2019 година, което представлява 6,5% от общия брой случаи. Тройна
диагностика е извършвана при всички пациентки. В проучването не са включени 10
пациентки, при които е извършена само диагностична щанцова биопсия.
РЕЗУЛТАТИ: Лечебните принципи при млади жени с КГ следват общоприетите алгоритми
за съответния стадий на заболяването. При 13 от тях е проведена предоперативна
химиотерапия. Фамилна обремененост е установена при 12. BRCA1/2 са изследвани при 3
пациентки, като при 2 от тях има мутации. При 5 от жените, карциномът на гърдата е бил
свързан с бремеността. Извършени са 31 модифицирани радикални мастектомии и 7 органосъхраняващи операции. В I-ви стадии са 11, а във II-ри – 27 пациентки. Най-често се касае
за инвазивен дуктален карцином, 20 от пациенктите са хормоно-позитивни, 7 - HER2
позитивни, 8 – тройно негативни. Умерено- и ниско – диференцирани са 36 от изследваните
карциноми. В три от случаите има данни за мултифокалност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КГ при млади жени поставя някои специфични предизвикателства, които
включват по-агресивна биология, трудности в образната диагностика (плътни гърди),
поведение при наследственост, вторична превенция и психосоциални проблеми.
Необходими са допълнителни проучвания с цел осигуряване на по-добро качество на живот
и по-висока преживяемост във тези случаи.
Ключови думи: рак на гърдата, жени под 40 годишна възраст,лечебна тактика

50. РОЛЯТА НА ХИРУРГА ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ ЛЕЗИИ НА
МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Г.Байчев1, В. Йорданов1, С. Амири2, Х. Нешев2
1

Клиника по гръдна хирургия, ВМА София
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„Превенцията е по-добра от лечението“ - Desiderius Erasmus (1466 -1536)
Ключови думи: рак на млечната жлеза, високорискови лезии, контрол на риска

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото онкологично заболяване при жените у нас и
в развитите държави. Решаващо значение за поведението и прогнозата на заболяването имат
неговата превенция и ранното диагностициране.
Високорискови лезии са всички случаи с морфологично доказана атипична хиперплазия,
дуктален или лобуларен карцином ин ситу (DCIS или LCIS), жени с контралатерален рак на
гърдата, жени с BRCA1/BRCA2 мутации или с риск, по-голям от 1,7% за 5 – годишен
период, оценен по модела на Gail.
Модерните стратегии за контрол на риска включват оптимизиране на наблюдението, избор
на подходяща хирургична биопсия и превантивни операции при съответни показания.
Въпреки постигнатия напредък, все още се търсят оптимални начини за намаляване на риска
или забавяне на развитието на РМЖ и подобряване на възможностите за откриване в ранен,
лечим стадий.

51. ФИЛОИДНИ ТУМОРИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ
Б. Борисов1, Г. Байчев2, В. Йорданов2, Т. Бадаров2
1

"Св. Иван Рилски - 2003" ООД – Дупница - отделение по обща хирургия
2
ВМА София - Клиника по гръдна хирургия

Ключови думи: Филоидни тумори, Диагностика на млечната жлеза
Въведение: Филоидните тумори (ФТ) на гърдата са редка находка (около 0.3 и 0.5% от
всички тумори на млечната жлеза), хистологично разнообразни (доброкачествени, гранични
и злокачествени) и поставят диагностични и лечебни предизвикателства пред клинициста.
Цел: Да се анализират клиникоморфологичните характеристики и поведение при пациентки
с филоидни тумори на млечната жлеза
Материали и методи: Обект на ретроспективно проучване са 14 случая с ФТ оперирани в
клиниката по гръдна хирургия на ВМА София в периода 2017-2019г. Средната възраст на
пациентките е 42г. (33-53), а средния размер на туморите е 5,5 см. (2,5-10). Данните от
клиничния преглед, образната диагностика и биопсичните изследвания в повечето случаи
не позволчват точна предоперативна оценка, а оперативното лечение с последващо
хистологично изследване е метод на избор при тези пациентки.
Резултати: При 11 пациентки е направена широка локална ексцизия, при 2 локална
ексцизия с последваща мастектомия и при 1 мастектомия. В 11(78,6%) от случаите се касае
за дорокачествени ФТ, в 2 за гранични(14,3%) и 1(7,14%) случай за малигнен цистосарком.
Обсъждане: Независимо, че в повечето от случаите се касае за доброкачествени тумори,
стромалният, както и епителният им компонент може да прогресира до злокачествено
заболяване, което налага оперативното им лечение.
Заключение: Оперативното лечение остава стрдство на избор при пациентките с ФТ.

52. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ НА
ЛОКАЛНИ РЕЦИВИДИ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА И ВРЪЗКАТА ИМ
СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ
В. Митовa1, И. Гаврилов2, Р. Хаджиев3, Р. Горнев1, Т. Атанасов 4
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Адрес за кореспонденция: УМБАЛ „Лозенец“, Клиника по обща хирургия,
гр. София, ул.“Козяк“ №1; е-mail: vania_mitova@mail.bg
Ключови думи: рецидиви на рак на гърдата, прогностични фактори, медицински
стандарти
Въведение: Рецидивите при рак на гърдата (РГ) са сред водeщите причини за
смъртните случаи, свързани с прогресията нa това злокачествено заболяване. Редица
експерти се опитват да създават клинични калкулатора, известни като номограми, за
прогнозиране на рецидивиращо заболяване. Въпреки това все още има редица неизвестни –
прогностични фактори, риск за развитието им, както и връзката между честотата им и
нивото на спазване на медицинските стандарти.
Цел: Да се анализират характеристиките и прогностичните фактори на локални
рецидиви при РГ, отчитайки и връзката им със спазване на медицинските стандарти при
лечението на тези пациенти.
Материали и методи: Анализирахме ретроспективно данни за 263 пациенти,
диагностицирани и лекувани с локален рецидив на РГ в периода от януари 2012 до март
2020 година в УМБАЛ „Лозенец“ и УСБАЛО. В проучването е включена информация както
за рецидивите, така и за първичните тумори на тези пациенти. В направения анализ
използвахме част от индикаторите за качество, валидирани от EUSOMA, отнасящи се до
диагностика, стадиране и комплексно лечение при пациентите с РГ.
Резултати: От изследваната кохорта се установява времеви интервал между
първичния тумор и появата на рецидива от 1 месец до 36 години. Най-голям е процентът на
първичните тумори в Т1 стадий - 68,82% (T1a - 1,5%, T1b – 49%, T1c – 18,3%), при които се
е появил рецидив, а най-нисък в Т3 – едва 0,8%. Регионалните лимфни възли не могат да
бъдат оценени (Nx) при 11,4% от пациентите, което води до значително намаляване на
нивото на спазване на медицинските стандарти. 67,3% от пациентите с рецидив са имали
високи титри на ER (≥50%). Като част от предикторите за локален рецидив отчитаме тумори
с ER-положителен и HER2-отрицателен статус. Получените резултати показват значителни
различия в степента на спазване на стандартите според възрастта на пациентите,
биологичните характеристики и клиничното поведение.

Заключение: Въпреки редицата усилия, които се полагат при грижата за пациентите
с РГ, намаляване честотата на рецидивите значително би подобрило общата преживяемост
и далечните резултати от лечението им. Ето защо определянето на прогностичните фактори
е ключов момент за по-добрата прогноза на тези пациенти. Същевременно с това
мониторирането на нивото на спазване на медицинските стандарти и предсказването на
модела за поява на рецидив в българската популация може да помогне при разработването
на целеви стратегии за проследяване на рискови пациенти и съответно - лечението им.

CHARACTERISTICS AND PROGNOSTIC FACTORS OF BREAST
CANCER RECURRENCE AND THE RELATION WITH ADHERENCE TO
MEDICAL STANDARDS
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Introduction: Breast cancer (BC) recurrences are among the leading causes of deaths
related to this malignancy’s progression. Many experts have tried to create several clinical
calculators, also known as nomograms, to prognose recurrent disease. However, they still have a
number of unknown - prognostic factors, risk for their development, and the relation between level
of adherence to medical standards and the recurrence rate.
Aim: The aim of this study is to analyze characteristics and prognostic factors of breast
cancer recurrences, and to account their relation with adherence to medical standards in the
treatment of these patients.
Materials and Methods: We retrospectively analysed data from 263 patients diagnosed
and treated for local recurrence of BC between January, 2012, and March, 2020, at Lozenets
University Hospital and National Hospital of Oncology. It was analyzed the information of primary
breast cancers and recurrences of these patients. The level of adherence to medical standards was
assessed by some of the quality indicators (QIs) that are validated by EUSOMA, related to
diagnosis, staging and complex treatment in patients with BC.
Results: The time interval between the primary tumor and the recurrence is from 1 month
to 36 years in the examined cohort. More of primary tumors are in T1 stage - 68.82% T1a - 1,5%,
T1b – 49%, T1c – 18,3%), and only 0.8% of them are in T3. Regional lymph nodes could not be
assessed (Nx) in 11,4% of patients with primary tumors, which leads to a significant decrease in

level of adherence to medical standards in these patients. 67,3% of relapsing patients had high
estrogen receptor (ER+) titers (≥50 %). The predictors of local recurrence are breast cancers with
ER-positive and HER2-negative status. The results include significant differences in the level of
adherence to medical standards according to the patients' age, biological characteristics and clinical
treatment.
Conclusion: Despite many efforts that are made about BC care, it would be greatly
improved if we reduce recurrences. It would lead to better overall survival and long-term outcomes.
Therefore, knowledge of the prognostic factors is key to a better prognosis. Monitoring the level
of adherence to medical standards for BC recurrence and the prediction of the model for recurrence
in the Bulgarian population can aid in the development of treatment strategies and follow-up in
these at-risk patients.

53. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА КАЧЕСТВОТО НА
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СПО, ХО НА УМБАЛ БУРГАС
д-р Бойко Миразчийски, доц. Аркади Иванов, д.м, Елисавета Петрова-Джеретто, д.м,
проф. д-р Златица Петрова,
1. д-р Бойко Миразчийски- Изпълнителен директор, УМБАЛ Бургас
2. доц. Аркади Иванов, д.м- Изпълнителен директор, IV МБАЛ-София
3. Елисавета Петрова-Джеретто, д.м,- ФОЗ, МУ София
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Моделът за рисково базиран надзор на качеството на медицинското обслужване e
необходим, за да допринесе за подобряване на резултатите на лечебното заведение,
изразяващо се във високо ниво на качество и безопасност на осъществяваните медицински
дейности и удовлетвореност на потребителите на техните услуги. Предлаганият от нас
опростен модел за оценяване на риска е лесноприложим, позволява добро обективизиране
на резултатите в проблемните по отношение на риска области, сравнимост на оценките
между отделните структури и възможност за проследяване в динамика.
Материал и методика: Използвани са специфични показатели за качество на
медицинските дейности; време за чакане в СПО, предоперативен и следоперативен
предстой, оперирани болни до 6 час и след 6 час, болничен леталитет за определени
нозологии, постоперативен леталитет, леталитет в зависимост от фазите на лечение,
усложнения от проведено специфично лечение и др. Всеки индикатор има определен начин
на изчисление, гарантиращ съпоставимост на резултатите. Период на проучването 208-2020
г. Приложен документален и графичен анализ.
Резултати и обсъждане: В УМБАЛ Б-с само 24% от постъпилите по спешност са оперирани
до 6 ч., а 76% след 6 час, времето за чакане в СО е 20 мин. в УМБАЛ Б-с/при средно в други
МБАЛ-12 мин. Общ брой преминали през стационара болни 27886 от тях оперирани 6867
или приблизително 24%, а 87% от преминалите болни в СП са приети за болнично лечение.

Сравнявайки на показателите на показателите на ХО на УМБАЛ Бургас със средните
показатели на хирургичните отделения в страната, установяваме следното:
постоперативният леталитет, оперативната активност са в рамките на стандарта.
Предоперативният престой е 2 пъти по-нисък, което говори за добра организация при
приема на пациенти нуждаещи се от оперативно лечение. При направения анализ на обема
операции много големи и големи през 2017-2020 средно е 17,3%, значително под стандарта,
основно оперативната активност е съсредоточена върху средните по-обем операции, чийто
процент се движи около 50%. Интересна е връзката между броя починали, починали с
регистрирано усложнения и преминалите пациенти. Изключително малко са починалите
пациентите с регистрирано усложнение, освен това за разлика от европейската практика,
усложненията не се се делят на хирургични и медицински. В лечебните заведения липсва
утвърдена практика да се регистрират усложненията. Причината за това освен страха от
наказания и съдебно преследване е и във възможността да се прехвърлят пациентите по
други клинични пътеки и отчитат там.
Ключови думи: специфични индикатори, оперативна активност, постоперативни и
следоперативни усложнения, леталитет, оценка на риска.

INDICATORS FOR RISK ASSESSMENT OF MEDICAL CARE QUALITY
IN ER AND SURGERY WARD AT UNIVERSITY HOSPITAL- BURGAS
d-r Boiko Mirazchiiski, prof. Zlatitsa Petrova, Elisaveta Petrova-Geretto
1. d-r Boiko Mirazchiiski. MD – Managing director, UMHAT Burgas
2. Ass.prof. Arkadi Ivanov, PhD- Managing director, IV City Hospital Sofia
3. Elisaveta Petrova-Geretto, PhD – Faculty of Public Health, Medical University Sofia
4. prof. d-r Zlatitsa Petrova, PhD – Faculty of Public Health, Medical University Sofia
A risk-based model for medical care quality monitoring is needed to improve results by providing
high quality and safe medical procedures and increase patient satisfaction. The suggested model
for risk-based assessment is easily applicable, allows objective analysis of results in the identified
risk areas, comparability between wards and dynamic monitoring.
Data and methodology: We applied specific medical procedure quality indicators; waiting time
at ER, pre- and post-surgical stay, interventions undertaken in less than 6 hours and above 6 hours,
lethality for selected nosologies, post-surgical lethality, lethality treatment stage, complications etc.
Every indicator is calculated so that comparability of results is guaranteed.
Results and discussion: At University Hospital- Burgas only 24% of emergency patients are
surgically treated within 6 hrs and 76% after the 6th hour. Waiting time in ER is 20 minutes
compared to 12 minutes in other University hospitals. Total number of patients checked in for
hospital care is 27886 of which 6867 received surgical intervention (nearly 24%). 87% of ER
patients are accepted for in-hospital treatment. Comparing UH-Burgas Surgical Ward indicators
with median data of all other surgical facilities in the country, we can conclude that post-surgical

lethality and surgical activity are within the norm. Pre-surgical stay is 2 times lower, which
indicates efficient organization for incoming patients. The amount of large and very large surgical
procedures between 2017 and 2020 is 17,3% on average – well below the median. The main
surgical activity, around 50%, is centered around medium size surgical procedures. Interesting to
note is the connection between number of deceased, number of deceased with reported
complications and general number of patients. The number of deceased with reported
complications is extremely low and in contrast to European protocols, complications are not
divided in surgical and medical. There is no established procedure for registering complications.
This is caused by fear of punishment and prosecution as well as the opportunity to reassign patients
to other clinical care pathways and bill them there.
Keywords: specific indicators, surgical activity, pre- and post-surgical complications, lethality,
risk assessment
Моделът за рисково базиран надзор на качеството на медицинското обслужване e
необходим, за да допринесе за подобряване на резултатите на лечебното заведение,
изразяващо се във високо ниво на качество и безопасност на осъществяваните медицински
дейности и удовлетвореност на потребителите на техните услуги.
Цел: Да се направи анализ на специфичните показатели на СПО и ХО, необходими
за прилагане на модела за рисково базиран надзор.
Материал и методика:
За болничните лечебни заведения могат да бъдат използвани следните индикатори:
общи показатели за дейност и капацитет – брой преминали болни, брой легла, проведени
леглодни, използваемост на леглата, болничен леталитет, вътреболнични инфекции,
икономически показатели за дейност – средна стойност на леглоден, лекарстводен, храноден
и др.(7) Показатели за осигуреност с персонал – осигуреност с лекари и специалисти по
здравни грижи. Показатели за ресурсна осигуреност – материално-технически,
информационни, финансови или др. В случая сме използвали специфични показатели за
качество на медицинските дейности – време за чакане, общ болничен леталитет,
постоперативен леталитет на оперирани болни, усложнения от проведено специфично
лечение, отразени на чек лист (1). Всеки индикатор има определен начин на изчисление,
гарантиращ съпоставимост на резултатите. Периодите на проучване са два: 11 месеца на
2020г, с оглед специфичната обстановка и показателите за 2018-2020 г. Използван е
сравнителен, документален и графичен анализ.

Табл. № 1 Специфични индикатори наблюдавани в УМБАЛ „ Бургас“ за 2020 г.
за 11 м. на 2020 г
Индикатори
1

Начин на изчисление

Средно време за чакане при Общото време за 4,2 дни
планова
хирургия
и чакане, разделено на
терапевтични
специалности (по видове

процедури;
специалности)
2

Разпределение на
оперираните болни,
постъпили по спешност
според срока на
извършване на операцията:
до 6 ч. от постъпването
над 6 ч. от постъпването

3

по броя записани
листа за чакащи

в

Броят болни
постъпили по
спешност,
оперирани в
съответния срок
след постъпването,
умножен по 100 и
разделен на общия
брой на оперираните
болни, постъпили по
спешност

24% до 6 ч.

76% след 6 ч.

Средно време за чакане в Общото време за 33 мин
спешно отделение
чакане в спешно
отделение, разделено
на броя преминалите

4

Средна продължителност Общият брой
на болничния престой
проведени леглодни,
разделен на броя
преминали болни

4,2 дни

5

Предоперативен престой

Броят леглодни,
проведени от
болните до
извършване на
операция, разделен
на броя оперирани
болни, напуснали
стационара

0,87 дни

6

Следоперативен престой

Броят леглодни,
проведени от
болните след
извършване на
операция, разделен
на броя оперирани
болни, напуснали
стационара

2,7 дни

9 м-20 мин
окт. - 60 мин
ноември120

7

Брой преминали в спешно За 11 месеца
отделение

32016

8

Болничен леталитет общо

3,9

9

Брой изписани и починали За 11 месеца
пациенти

За 11 месеца

10 Брой починали пациенти
11 Брой
преминали
стационара болни
12 Брой
оперирани
стационара болни

За 11 месеца

през За 11 месеца
в За 11 месеца

13 Постоперативен леталитет
на оперираните болни

За 11 месеца

2,6 дни за 4
год.

24001

871
27577
пациенти
6867
29 бoлни

0.4%

Данните са в резултат на попълваните чек листи в проследяваните
отделения/клиники а именно СО, ХО, за период от 11 месеца. За сравнение на някои от
болничните специфични показатели използвахме данните от информационните масиви на
други болнични заведения, включени в проекта на ИАМО (2). На всички БЛЗ са раздадени
еднакви чеклисти, съдържащи едни и същи показатели. Различията в информацията се
получава от различното портфолио на лечебните завяедения. За сравнимост сме приели
МБАЛ „Ангел Дафовски.“

Фиг. № 1 Оперирани болни до 6 часа/след 6 часа

Фиг. . № 2. Средно време за чакане в спешно отделение

Оперираните в МБАЛ – Кърджали, до 6 часа са под 50%, което е логично, тъй като
тук влизат и приетите по спешност и за другите отделения, освен хирургия, ортопедия, АГ
, и др. В УМБАЛ Б-с само 24% от постъпилите по спешност са оперирани до 6 ч., а 76% след
6 час. Този показател в сравнение с идентичната болница не е много добър, което вероятно
е свързано с организацията в спешното отделение. Това се потвърждава и от времето за
чакане в СО, 20 мин. в УМБАЛ Бургас срещу 12 мин. в Кържали. На следващите графики
са разгледани индикаторите по месечно през 2020 г . приети в стационара, общо оперирани,
приети по спешност и оперирани по спешност. Установихме, че няма статистическа значима
разлика през отделните месеци.

Фиг..№ 3. Оперирани болни до 6ч. и след 6 ч
12000
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Фиг..№ 4. Характеристика на постъпили болни/оперирани болни

30000
25000
20000
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Общ брой преминали през стационара болни 27886 от тях оперирани 6867 или
приблизително 24% , а 87% от преминалите болни в СП са приети за болнично лечение.

Фиг..№ 5 Характеристика на постъпилите болни/ постъпили по спешност/ оперирани по
спешност/

Ноември

Общ брой на
оперираните
болни, постъпили
по спешност

Септември
Юли
Май

Общ брой на
преминалите
болни в
стационара

Март
Януари
0

20000

40000

Фиг..№ 6. Характеристика на приети болни в стационара/ оперирани в стационара /
оперирани по спешност/

Ноември

Общ брой на
оперираните
болни, постъпили
по спешност

Септември
Юли
Май

Общ брой на
оперираните
болни в
стационара

Март
Януари
0

10000

20000

30000

Сравнявайки с данните на НЦОЗА - 53.4%(5) табл. № 2 за аналогичните структури е видно,
че почти 1,6 пъти повече са приетите през СПО в УМБАЛ Бургас и около 3 пъти повече от
стандартите за прием през СПО по научни данни. Това логически води до извода, че или
системата на извънболничната помощ не работи достатъчно адекватно и добре, или
доверието на пациентите в болничната помощ е високо и се разчита на своевременна
и достатъчна помощ в болницата, както и наличието на няколко частни лечебни
заведения, чиите предпочитания са свързани с планови пациенти и високодоходни
клинични пътеки. Това е особено характерно за 2020 г, т.к в началото на пандемията
липсват утвърдени алгоритми.

Табл. № 2. Обслужени лица 2019 г . СП/СПО
2019 г/СП/СПО

СПО

%

Общо обслужени лица 2 646 758

1 412 566

53.4%

Анализ на показателите в Хирургичните отделения.
На табл. № 3 са посочени някои характеристики на оперираните в страната за 2019 г.
Данните за сравнение в УМБАЛ Бургас за периода 2018-2020 г.,са посочени в табл. №
4.Съгласно Медицински стандарт по хирургия количествени показатели за осъществяване
на дейността – минимални /задължителни/ изисквания за годишен обем на медицинските
дейности са следните:
•

най-малко 1000 операции годишно, като 50 % от тях, трябва да са с „много голям“ и
„голям“ обем и сложност;

•

използваемостта на леглата не трябва да е по-ниска от 70% на година;

•

средният болничен престой не трябва да е по-висок от 7 дни;

•

предоперативният престой не трябва да превишава 2 дни;

•

оперативната активност не трябва да е по-ниска от 70%;

•

следоперативните усложнения, нуждаещи се от хирургична корекция/ операция, не
трябва да са по-вече от 1,5%;

•

леталитетът на отделението/клиниката след операции не трябва да е по-висок от
2,0%;

Табл. № 3.. Характеристика на оперираните в страната (5)

2019 г/БЛЗ

Оперирани/напуснали Получили
усложнения

умрели

% от
оперирани

Общо

545629

3230

0.6%

4060/0,8%

Сравнявайки тези показатели със средните показатели на хирургичните отделения в
УМБАЛ Бургас, установяваме следното: постоперативният леталитет, оперативната
активност са в рамките на стандарта. Предоперативният престой е 2 пъти по-нисък, което
говори за добра организация при подготовката на пациенти нуждаещи се от оперативно
лечение.

Табл. №4. Характеристика на оперираните в УМБАЛ

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

средно

Общ брой
операции

10128

10346

10366

8484

9831

Оперативна
активност

69,8

68,3

67,5

68,0

68,3%

Предопер.
престой

0,9

1,0

1,0

1,1

1,0

Следоперативен
престой

3,1

3,0

3,1

3,2

3,1

Постоперативен
леталитет

2,4

2,6

2.6

0,5%

2%

При направения анализ на обема операции много големи и големи през 2017-2020 средно е
17,3%, значително под стандарта, въпреки че средно годишно операциите са 9831. Лекото
намаление се дължи на 2020 г , която е несравнима спрямо другите години, поради Ковид
обстановката. Над 21% са големите операции и през четирите години. Основно
оперативната активност е съсредочена върху средните по-обем операции, чийто процент се
движи около 50%. Тези показатели са сравними спрямо показателите на областните
болници, но все пак УМБАЛ Бургас е университетска и би следвало да отговаря на
посочените по-горе стандарти. Усложненията през 2019 и 2020 са 0,2%, 0,3%, които са помалко от посочния стандарт, но следва да се има предвид и ниския брой много големи и
големи операции (около 3 пъти по нисък)
Табл. № 4 . Видове операции 2017-2018

Операции

2017г.

% от всички
операции

2018 г.

% от всички
операции

Много големи

1136

11,2

1154

11,2

Големи

2289

22,6

2247

21,7

Средни

4916

48,5

5105

49,3

Малки

1787

17,7

1840

17,8

10128

100,0

10346

100,0

Общ брой операции

Постоперативният леталитет през същият период 2017-2020 е средно 2 %, което отговаря на
стандарта. Много трудно е да се направи анализ на видовете усложнения при отделните
видове операции, както и при такива по-спешност или планови, т. к РЗИ изисква
информация само общо за усложненията. Следва да се помисли да се регистрират видовете
усложнения, за да бъдат анализирани и направена оценка на риска за съответното отделение
и предприемат мерки за корекция.
Следоперативни усложния 2019 г. – 24 бр./0,4%
Следоперативни усложния 2020 г. – 29 бр./0.5%
Табл. № 5 Видове операции 2019-2020
Операции

2019

% от всички 2020
операции

%
от
всички
операции

Мн.големи

1292

12,5

12,5

1058

Големи

2251

21,7

2099

24,7

Средни

5239

50,5

3893

45,9

Малки

1584

15,3

1434

16,9

Общ брой

10366

100%

8484

100%

По данни на някои международни литературни източници(9,10) е видно, че смъртността и
усложненията при спешна абдоминална хирургия се анализиран по няколко показатели:
общ леталитет ; първите 24 часа; 30 дневен леталитет, high - volume hospitals, low- volume
hospitals. По отношение усложненията също се делят на хирургични и медицински. В случая
не можем да направим сравнителен анализ , поради липса на събиране и анализиране на
данни по този начи. Препоръчваме като възможност за по-точен анализ и оценка на риска
да бъдат въведени и този вид показатели.
Фиг.№.7 Общ брой оперирани и постоперативен леталитет

Общ брой
оперирани
болни в
стационара
(6867)

Постоперати
вен
леталитет
(29)

Общ брой
преминали
болни в
стационара
(27557)

Табл. № 6. Леталитет след спешна абдоминална хирургия

Фиг. №8. Общ брой операции 2013-2018 г

Фиг. №9. Предоперативен престой

Фиг. №10. Следоперативен предстой

Фиг. №11. Оперативна активност

Фиг. № 12. Леталитет

Интересна е връзката между броя починали, починали с регистрирано усложнения и
преминалите пациенти. Изключително малко са починалите пациентите с регистрирано
усложнение и сборът с починалите пациенти без регистрирано усложнение прави 725, а не
871, така че интерпретацията е невъзможна. Потвърждение на това, че в лечебните
заведения няма практика да се регистрират усложненията. Причината за това, освен страха
от наказания и съдебно преследване, е и във възможността да се прехвърлят пациентите по
други клинични пътеки и отчитат там.

Фиг.13. Характеристика на починалите пациенти
Брой
починали
пациенти
(871)
Брой
болни,
починали
без
регистрира
но
усложне…

Брой
болни,
починали
с
регистрир
ано
усложне…

Брой
изписани и
починали
пациенти;
(24001)

Изводи и заключение: От направеният анализ е видно, че изпълнението на дейностите в
ХО са в рамките на Стандарта по хирургия, с малки изключения по отношение
количествените показатели свързани с обема операции. Не се регистрират усложненията и
не се диференцират като хирургични и усложнения от друго естество. В тази връзка
предлагаме да се въведат рутинно приложените от нас чек листи и да се създаде регистър на
усложненията при хирургични интервенции. Моделът за рисково базиран надзор(4) на
качеството на медицинското обслужване e необходим, за да допринесе за подобряване на
резултатите на лечебното заведение, изразяващо се във високо ниво на качество и
безопасност на осъществяваните медицински дейности и удовлетвореност на потребителите
на техните услуги.
Съкращения:
СПО-Спешно приемно отделение
ХО-Хирургично отделение
УМБАЛ- Университетска многопрофилна болница
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54. LAPAROSCOPIC RIGHT POSTERIOR SECTIONECTOMY (LRPS) IN
SEMI PRONE POSITION: SURGICAL ASPECTS AND RESULTS
Belev N.1,2, Krastev P.1, Penkov R.1, Biankov A., Kovachev N., Slavchev M.
UMHAT-Eurohospital Plovdiv1, E-Mail:nikbel.vm@gmail.com
Medical University-Plovdiv, Medical Simulation Training Center2

Background: Laparoscopic hepatectomy has been accepted widely due to its advantages as a
minimally invasive surgery, but laparoscopic right posterior sectionectomy (LRPS) has rarely been
reported. Tumors located over the right posterior section are considered to be difficult for
laparoscopic resection. The Glissonean approach is our technique of choice. The aim of this work
is to present our experience in LRPS in semi prone position and to show surgical technical aspects.
Patients and Methods: For six years period we were performed 12 LRPS procedures. Patient’s
data were prospectively collected. Demographics data, tumor characteristics, operative data, and
postoperative outcome were collected and analyzed. There were 8 patients with colorectal liver
metastasis, 2 HCC, one melanoma metastasis and one breast cancer liver metastasis.
Results: During the period of 2014–2020, we performed 12 LRPS. Median operative time was
200 minutes, median blood loss was 300 ml.. Significant bleeding occurred in 1 cirrhotic liver
patients. The median size of the tumor resected was 3.5 cm, and the median resection margin was
7 mm.. Nine patients show single tumor nodule, 2 patients had two metastases and 1 with 3
metastases. There was no postoperative mortality. Median hospital stay was 6 days.
Conclusion: LRPS is a technically demanding procedure. LRPS in semi prone position is feasible
and safe. Semi prone position offers a maximum amount of working space. A proper inflow control
is mandatory for excellence of anatomical resection. The Glissonean approach allows safe and

masse control of the portal structures of the posterior sector and resulting in less blood loss during
transection.
Corresponding author: Nikolay Belev(nikbel.vm2gmail.com)
Presenting author : Nikolay Belev(nikbel.vm@gmail.com)

55. MОДИФИЦИРАНА ЛАПАРО-ТОРАКОСКОПСКА
ЕЗОФАГЕКТОМИЯ С ГАСТРОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ПРИ
ДИСТАЛЕН РАК НА ХРАНОПРОВОДА
Белев Н.1,2, Ковачев Н., Кръстев П1, Пенков Р.1 , Попов Щ.1, Бянков А., Атанасов Б.1,3
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Адрес за кореспонденция: Хирургично отделение, УМБАЛ Еврохоспитал, ул. „Коматевско
шосе“ №79, гр. Пловдив E-mail: nikbel.vm@gmail.com
Въведение. Езофагеалния рак е рядко злокачествено заболяване със специфично протичане,
локално разпространение и метастазиране. В 95% се касае за аденосквамозен рак(60% от
който е локализиран в средна трета, а 30% локализацията е в долна трета на хранопровода),
а само 5% заболяемостта е представена от аденокарцином. Стандартизираната
заболяемостта у нас за 2015г. е 2,9//100000 за мъже и 0,4//100000 за жени. В структурата на
общата заболяемост рака на хранопровода представлява 0,05% (209 новооткрити на 35509).
Хирургично лечение e с куративен ефект при ранните стадий-Т1-2N0M0 тумори). Т3N1M0
изисква мултимодални подходи. Самостоятелното хирургично лечение е свързано с полоши резултати. Класическите оперативни подходи генерират тежък травматизъм и са
свързани с висок морбидитет. От използваните хирургични техники( трансхиатална,
трасторакална, en bloc, видео-асистирани подходи) няма фаворизирана, която дa редуцира
морбидитета, морталитета и да увеличава преживяемостта.
Материал и метод. Предлагаме модифицирана лапаро-торакоскопска езофагектомия с
гастроезофагопластика, която сме извършили при трима болни с аденосквамозни
карциноми на хранопровода в средна и долна трета. Стартираме операцията с лапароскопия,
при която скелетираме стомаха по-малка и голяма кривина, дисецираме и прекъсваме лявата
стомашна артерия и късите стомашни съдове(запазваме дясната стомашна артерия и дясната
гастроепиплоична артерия). Оформя се тръба от стомаха чрез екцизия на малка кривина от
стомашния ъгъл в проксимална посока, на 2-3 см под гастроезофагеалната връзка чрез ендоджия. Последва трансхиатална лапароскопска мобилизация на езофага и задно долна

медиастинална лимфна дисекция. Както и лимфна дисекцияв1,2,7,8,9 и 11п. региони(при
дистални хранопроводни тумори). Последва ротация на пациента по корем и дясна
торакоскопия с надрязване медиастинална плевра, мобилизация и прекъсване на езофага
над нивото на вена азигус заедно се регионална лимфна дисекция. Оформеният стомашен
трансплантант се изтегля в медиастинума с помоща на предварително фиксиран силиконов
водач. Анастомозата осъществяваме чрез линеарна ендо-джия и надшиване на получения
дефект.
Резултати. Средната продължителност на опертивното време за трите операции е 360мин..
Среднатан кръвозагуба е 250мл., и тримата болни сая екстубирани преди настаняването им
интензивно отделение..Приложена е е програма за бързо възстановяване като болничния
престой е 8 дни. Не са регистрирани периоперативни усложнения. Всички болни са
преживяли една година без данни за прогресия на заболяването.
Заключение. Лапаро-тораскопския подход за оперативно лечение на рака на хранопровода
в неговата дистална и средна трета е възможна алтернатива в ръцете на опитен
лапароскопски екип поаказваща много добри постоператъивни резултати и сравними с
отворената процедура далечни резултати.

MODIFIED LAPARO-THORACOSCOPIC ESOPHAGECTOMY WITH
GASTROESOPHAGEAL RECONSTRUCTION IN DISTAL ESOPHAGEAL
CANCER
Belev N.1,2, Kovachev N1., Krastev P., Penkov R.1, Popov S., Biankov A., Atanasov B1,3

University Hospital - “Eurohospital” Plovdiv1
Medical University-Plovdiv, Medical Simulation and Training Center2
Department of Propaedeutics of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Medical University
Plovdiv3
Introduction: Esophageal cancer is a rare malignant disease specific clinic, local spreading and
distant metastasis. In 95% of the cases it is adenosquamous carcinoma (60% localized in the middle
third, and 30% in the lower third of the esophagus), and in only 5% adenocarcinoma is presented.
Standardized morbidity ratio for our country for 2015 is 2,9/100,000 cases in men and 0,4/100,000
in women. In the structure of overall morbidity, the esophageal cancer is 0,05% (209 new cases
from 35509). The surgical treatment has a curative effect in the early stages of the disease – T12N0M0 tumors. Tumor staged, as T3N1M0 requires multimodal approaches. Separately, the
surgical treatment is with worse results. Classic surgical approaches generate severe traumatism
and are related with high morbidity rates. From the most often used techniques (trans hiatal,
transthoracic, en-bloc, video-assisted approaches) the is no one that reduce the morbidity, mortality
and
increase
the
survival.

Material and method: We present modified laparo-thoracoscopic esophagectomy with
gastroesophageal reconstruction that we performed on three patients with adenosquamous cancer,
localized in the middle and lower third of the esophagus. The operation starts with laparoscopic
mobilization of the stomach, we skeletise the greater and the lesser curvature, then transect the left
gastric artery and the short gastric arteries (preserve the right gastric and right gastroepiploic
arteries). We form a tube from the stomach by excision of the lesser curvature from the gastric
angle to 2-3 cm below the gastroesophageal junction using endo linear stapler. Transhiatal
laparoscopic mobilization of the esophagus follows along with posterior lower mediastinal lymph
nodes dissection. We perform lymph nodes dissection in regions 1,2,7,8,9,11p ( for distal
esophageal tumours). Then we rotate the patient in prone position, and with right thoracoscopy slit
the mediastinal pleura, mobilize and transect the esophagus above the level of the azygos vein,
together with regional lymph node dissection. We pull the formed gastric transplant in the
mediastinum, with the help of а silicone device, fixed in advance. We carry out the anastomosis by
endo
linear
stapler
and
sew
the
defect.
Results: The median surgical procedure length for the three operation is 360 min. The average
amount of blood loss is 250 ml. All three patients were extubated before going in the intensive care
unit. We apply ERAS protocols and discharge the patients on postoperative day 8. There are no
perioperative complications. All the patients survive one year without evidence of progression of
the disease.
Conclusion: Laparo-thoracoscopic approach for surgical treatment of esophageal cancer, localized
in his middle and lower third, is a possible alternative in the hands of an experienced surgical
laparoscopic team, showing very good postoperative results and comparable results with the open
procedure.

56. ПОСТОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКИ
ПЕРИ-ТОНЕКТОМИИ КОМБИНИРАНИ С ХИПЕРТЕРМИЧНА
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ (ХИХТ) ПРИ
МАЛИГНЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИТОЕНУМА
Николай Белев1,2, Радослав Пенков1, Панче Кръстев1, Александър Бянков1, Михаил
Славчев1, Христо Коларов1, Venceslav Djurkov2
УМБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“1, e-mail: nikbel.vm@gmail.com
Медицински Университет Пловдив, Медицински Симулационен Тренировъчен Център2

Въведение: Циторедуктивната хирургия (ЦРХ) и хипертермичната интра-перитонеална
химиотерапия (ХИХТ) се считат за единствено лечение при много злокачествени
заболявания на перитонеума. Минимално инвазивната хирургия играе все по-важна роля
при лечението на пациенти с гастроинтестинални и гинекологични онкологични
заболявания, като данните показват намален морбидитет, по-бързо възстановяване и сходни
онкологични резултати в сравнение с конвенционалните процедури.

Цел: Целта на проучването е да оцени приложимостта и безопасността на ЦРХ комбинирана
с ХИХТ, чрез лапароскопска хирургия при пациенти с ограничено перитонеално засягане.
Методи: Между март 2015 и април 2019 извършихме 155 радикални ЦРХ с ХИХТ. При
някои пациенти с ограничено перитонеално засягане ( Пе-ритонеален Карциноматозен
Индекс-PCI по-малко от 8) бяха приложени ЦРХ и ХИХТ чрез миниинвазивен подход.
Сравняваме постоперативните резултати при групата пациенти с PCI под 8, с такава, при
която се подходи по конвенционален начин.
Резултати: При всички пациенти беше извършена пълна циторедукция с ХИХТ, без да има
необходимост от лапаротомия. Средната продължителност на оперативната процедура е 230
минути (150-300 мин) срещу 240 минути (210-360), като продължителността на болничния
престой е 8 дни за лапароскопската (6-14) и 15 (12-30) за конвенционалната група.
Постоперативно усложнение наблюдавахме при един пациент от лапароскопската група (
ранева инфекция) срещу 4-ма с усложнения при тези с отворени операции.
Заключение: Лапароскопската ЦРХ комбинирана с ХИХТ е приложимо и безопасно лечение
при стриктно селектирани пациенти с малигнени заболявания на перитонеума и може да
намали
следоперативните
усложнения
и
болничния
престой.
Ключови думи: лапароскопска перитонектомия, перитонеална карциноматоза, ХИХТ

POSTOPERATIVE OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC
PERITONECTOMY PLUS HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL
CHEMOTHERAPY FOR TREATMENT OF PERITONEAL SURFACE
MALIGNANCIES
Nikolay Belev1,2,*, Radoslav Penkov1, Panche Krastev1, Alexandar Biankov, Michail Slavchev1,
Hristo Kolarov1, Venceslav Djurkov1,2
UMHAT-Eurohospital Plovdiv1, E-Mail:nikbel.vm@gmail.com
Medical University-Plovdiv, Medical Simulation Training Center2

Introduction: Cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
(HIPEC) are considered the only curative treatment for many peritoneal surface malignancies.
Minimally invasive surgery is playing an increasing role in the treatment of patients with
gastrointestinal and gynaecological malignancies as the data show reduced morbidity, faster
recovery and similar oncological outcome when compared to open procedures.
Objective: The purpose of this study was to evaluate feasibility and safety of CRS combined with
HIPEC by laparoscopy for patients with limited peritoneal disease.

Methods: Between March 2015 and April 2019, we performed 155 radical CRS plus HIPEC. Some
patients(10) with limited peritoneal disease (Peritoneal Cancer Index [PCI] less than 8) underwent
CRS and HIPEC by laparoscopic approach. We compere postoperative results with group of
patients wit PCI less than 8 operated by open approach.
Results: All patients underwent complete cytoreductive surgery with HIPEC, and no conversion to
laparotomy was needed. The median surgical procedure length was 230 min (150-300) vs 240
(210-360) for the open approach group, with a median hospital stay of 8 days (6-14) vs 15 (11230). One patient had a postoperative complication in laparoscopic group (surgical site infection) vs
four in the laparotomy group.
Conclusion: Laparoscopic CRS combined with HIPEC is feasible and safe for curative treatment
of strictly selected patients with peritoneal surface malignancy and might reduce postoperative
complications and length of hospital stay.
Keywords: Laparoscopic Peritonectomy, Peritoneal Carcinomatosis.HIPEC.
Corresponding author: Nikolay Belev/E-Mail: nikbel.vm@gmail.com

57. OСТРА НЕКРОЗА НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР ПРИ ПАЦИЕНТ С
COVID-19
Автори: Б. Борисов, Г. Александров, С. Николов, К. Кьосев
Втора клиника по коремна хирургия, ВМА-София

Ключови думи: COVID – 19, остър холецистит, некроза на жлъчния мехур
От началото на 2020 COVID-19 инфекцията се разпространи като пандемия. Касае се за
SARS –асоциирана дифузна, микроартериална, тромбемболична пулмопатия. От
натрупаните данни стана ясно, че инфекцията засяга не само дихателната система. Засягат
се сърдечно-съдова, храносмилателна, отделителна, нервна система. Представяме случай на
пациент развил остър некротичен холецистит като усложнение на COVID-19 инфекция.
Пациент на 56 години постипва в отделение за лечение на болни с COVID-19. Нчколко дни
по-късно са установени данни за остър хирургичен корем. Интраоперативно се установява
дифузен перитонит в резултат разграден абсцес в малкия таз, последствие на
недиагностициран остър дивертикулит. След саниране на абсцесната кухина, коремната
кухина е оставена отворена с монтиране на mesh-foil лапаростома и VAC на оперативната
рана. На 20-тия следоперативен ден, поради влошаване на общото състояние и поява на
отклонения в хемостазните параметри е направена контролна компютърна томография.
Установена е течна колекция в субхепаталното пространство и в дясно субфренично. При
направената лапаротомия се установи некроза на жлъчния мехур с перфорация, без налични
данни за възпалителен процес. Направената литературна справка установи, че това е втория

описан случай на некроза на жлъчния мехур като усложнение при пациент с COVID-19
инфекция
В заключение можем да кажем че, некроза на жлъчния мехур макар и рядко може да се
развие като късно усложнение при пациенти с COVID-19, който се характеризира с
тромбоза на малки и среднокалибрени съдове.

58. НАУКОМЕТРИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
НАУЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ХИРУРГИЧНОТО
ЛЕЧЕНИЕ НА ПАНКРЕАТИЧНИЯ РАК
Д. Белинов
СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“-Варна, Отделение по хирургия

Ключови думи: хирургия на панкреатичния рак, интернационализация на науката,
компютъризирана наукометрия, бази-данни
Въведение. Панкреатичният рак е животозастрашаваща патология, което се лекува много
трудно поради късното й диагностициране. През последните години се наблюдава засилен
интерес към усъвършенстването на методите на оперативното лечение на това
злокачествено заболяване в световен мащаб.
Цел. Целта на настоящото наукометрично проучване е да се откроят някои важни
характерни особености на интернационализацията на науката по въпросите на
хирургичното лечение на рака на панкреаса през последните три десетилетия.
Материали и методи. Проведен е анализ на публикациите по тази проблематика,
реферирани през периода между 1.1.1991 г. и 31.12.2020 г. в базите-данни (информационни
портали) Web
of
Science Core
Collection (WoS), MEDLINE и BIOSIS
Citation
Index (BIOSIS) на Web of Science (Clarivate Analytics, Philadeplphia, PA, USA) и
в Scopus (Elsevier, Amsterdam, the Netherlands). Проследени са следните показатели: брой на
реферираните публикации по години; имена на авторите и страни на държавите, в които
тези учени работят; език и тип на документите; заглавия на списанията и брой на статиите
в тях, наименования на научните форуми и брой на публикациите в тях.
Резултати. Общият брой на публикациите, реферирани в Scopus, WoS, MEDLINE и BIOSIS е
съответно 1620, 1430, 1180 и само 471. Най-продуктивните автори са M. W. Büchler, M.
Bouvet, R. M. Hoffman, T. Hackert и др. Авторите на публикациите, реферирани в Scopus,
WoS и BIOSIS, работят съответно в 67, 55 и 34 страни от цял свят. Водещите страни са САЩ,
Германия, Япония и Италия. Публикациите, реферирани в Scopus, MEDLINE, BIOSIS и WoS,
са съответно на 21, 19, 9 и 7 езика. Преобладават оригиналните статии и резюметата от
конгреси и симпозиуми. Реферираните в MEDLINE, WoS и BIOSIS статии са съответно от
360, 350 и 144 списания, а т. нар. “ядрени“ списания са Annals of Surgical Oncology,
Hepatogastroenterology, Journal of Gastrointestinal Surgery, Pancreas и др. Найпривлекателният международен научен форум е Digestive Disease Week.

Обсъждане. Установява се значителна стратификация на научно-изследователската дейност
и публикационната активност на фона на засилващо се международно сътрудничество.
Заключение. Младите научни работници и ръководителите, определящи научната политика
у нас, могат да използват тази систематизирана библиографска и фактографска информация
за повишаване на ефективността на научната дейност и международната видимост на
постиженията си.

59. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА ВЪРХУ
ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ПАНКРЕАСА:
НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ
Д. Белинов
СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“-Варна, Отделение по хирургия

Ключови думи: рак на панкреаса, хирургично лечение, институционализация на науката,
компютъризирана наукометрия, бази-данни
Въведение. Заболяемостта от рак на панкреаса нараства и радикалната хирургическа намеса
е основен метод лечение. Свидетели сме на непрекъснато нарастване на публикациите на
учените в специализираните центрове в целия свят по тази социално-значима проблематика.
Цел. Ние си поставихме за цел да анализираме наукометрично редица съществени
характеристики на динамичната институционализация на науката по тези проблеми през
последните 30 години.
Материали и методи. Ние анализирахме публикациите, реферирани през периода между
1.1.1991 г. и 31.12.2020 г. в базите-данни (информационни портали) Web of Science Core
Collection (WoS), MEDLINE и BIOSIS Citation Index (BIOSIS) на Web of Science (Clarivate
Analytics, Philadeplphia, PA, USA) и в Scopus (Elsevier, Amsterdam, the Netherlands). Ние
съпоставихме следните основни библиометрични показатели на публикационната
активност: брой, език и тип на реферираните публикации по години; заглавия и тематична
определеност на списанията и брой на статиите в тях; тематична определеност на
публикациите, както и имена на авторите, институциите и страните, в които работят тези
изследователи.
Резултати. Налице са големи различия по отношение на обхвата на първичната литература,
отразена в Scopus, WoS и MEDLINE, от една страна, и BIOSIS, от друга страна. Това обуславя
необходимостта от информационно търсене не само в MEDLINE, но така също и в Scopus и
WoS. Авторите с най-голям брой публикации в WoS са M. W. Büchler, M. Bouvet, R. M.
Hoffman и T. Hackert, в Scopus - M. W. Büchler, H. Friess, C. Bassi, Y. Murakami и D. J. Gouma,
а в MEDLINE - M. W. Büchler, M. Unno, T. Hackert и H. Yamaue. Водещите научни
институции са R. K. University of Heidelberg (Germany), University of California System (USA),
University of Texas System (USA), Mayo Clinic (USA) и др. Преобладават както списанията,
така и статиите по онкологична, чернодробна и стомашно-чревна хирургия.

Обсъждане. Проблемно-ориентираното институционализиране на научната дейност и
създаването на крупни специализирани центрове в развитите страни допринасят за
повишаването на качеството и ефективността на работата на тези изследователи.
Заключение. Младите научни работници и ръководителите на научната политика в България
биха могли да използват систематизираната библиографска и фактографска информация за
съвременното хирургично лечение на рака на панкреаса, за участват успешно в
международното сътрудничество и да повишат международния си престиж.
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