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Abstract
Introduction: The vascular operative risk in patients with rheumatoid arthritis is 1.5-2 times higher
than the general population. The role of the risk factors amplify the risk proportionally and leads to
more severe and prolonged post-operative period.

Material and methods: Defining the role of the score of the BMI; Evaluation of the operative
vascular risk was made with the EuroScore calculator in according to the inflammatory activity of the
rheumatoid arthritis- patients from cardiac surgery were divided into three groups- with normal BMI18.5-29.9, overweight- BMI-30-34.9, and obese- BMI-above 35. The evaluation of the inflammatory
activity of RA was made with DAS28 and CDAI. The accompanying risk factors were taken into a
count.
Results: 67 patients with RA with high activity of the disease DAS28 > 6.02 and CDAI>22 were
studied. From them 26/0.34,p<0.005/ had normal BMI and high operative risk EuroScore>27.89%,
21/0.31,p<0.005/ patients were overweight with moderate risk- EuroScore<10.89%, the rest10/15%,p<0.005/ were overweight and with high vascular risk- Euroscore>29%, 10
patients/15%,p<0.005/ were with normal BMI and high vascular risk- Euroscore > 27.89%.
Conclusion: The BMI score is important for the evaluation of the operative cardiac risk in patients
with inflammatory joint diseases but the risk factors, mediating the vascular risk and lethality should
also be taken into a count.

Ролята на BMI при определянето на оперативния васкуларен риск при пациенти с
висока активност на ревматоиден артрит
Резюме
Въведение: Съдовият оперативен риск при пациенти с ревматоиден артрит е 1,5-2 пъти
по-висок от общата популация. Ролята на рисковите фактори увеличава риска
пропорционално и води до по-тежък и продължителен следоперативен период.
Материал и методи: Определяне ролята на резултата на ИТМ; Оценката на
оперативния съдов риск е направена с EuroScore калкулатора според възпалителната
активност на ревматоидния артрит - пациентите от сърдечна хирургия са разделени в
три групи - с нормален ИТМ-18.5-29.9, с наднормено тегло - ИТМ-30-34.9 и при
затлъстяване - BMI-над 35. Оценката на възпалителната активност на RA е направена с
DAS28 и CDAI. Съпътстващите рискови фактори бяха взети под внимание.

Резултати: Изследвани са 67 пациенти с РА с висока активност на заболяването
DAS28> 6.02 и CDAI> 22. От тях 26 / 0.34, p <0.005 / са имали нормален ИТМ и висок
оперативен риск EuroScore> 27.89%, 21 / 0.31, p <0.005 / пациентите са били с
наднормено тегло с умерен риск - EuroScore <10.89%, останалите - 10/15%, p <0,005 / са
били с наднормено тегло и с висок съдов риск - Euroscore> 29%, 10 пациенти / 15%, p
<0,005 / са с нормален ИТМ и висок съдов риск - Euroscore> 27,89%.
Заключение: Оценката на ИТМ е важна за оценката на оперативния сърдечен риск при
пациенти с възпалителни ставни заболявания, но рисковите фактори, медииращи
съдовия риск и леталитета, също трябва да бъдат взети под внимание.

Clinical cases of worsening or newly developed pustulose psoriasis in patients treated
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Abstract
Introduction: The mechanism causing worsening of the present psoriasis vulgaris and development
of pustulose psoriasis is unclear. We had 3 clinical cases with peripheral psoriatic arthritis, psoriasis
vulgaris and one case with newly developed pustolose psoriasis in patient with seropositive
rheumatoid arthritis. All of them are treated with Adalimumab and Leflunomide.

Materials and methods: Three patients with psoriasis vulgaris, with starting therapy with
Methotrexate 20mg weekly and Adalimumab 40mg every other week s.c.and one patient with RA. We
used disease indexes- PASI, SDAI,DAS28,CDAI. Histological prove of skin. At certain time point
switch of METX with Leflunomide 20mg daily.
Results: Due to side effects against METX it is switched with Leflunomide respectively at 12 month,
5,6,9 months. In patients there is no worsening of the joint syndrome- no change in the disease activity
indexes and laboratory test. In all patients pustulose psoriasis was proven histologically. The case of a
female patient is interesting as at the 5th month after the start of the therapy and good initial responsereduction in the inflammatory markers, generalized erythrodermia developed, after which pustulose
psoriasis developed, the whole condition of the patient worsened-diabetes with ketoacidosis, while
coping with the skin symptoms and transient acute renal failure. After this we switched the patient
diagnose from RA to pustulose psoriasis.
Conclusion: The mechanisms of the clinical worsening of the patients are unknown, although the fact
that Leflunomide elicits those processes despite the combination with anti-TNF alpha. Probably it
changes the synthesis of interferon-aplha from the dermal plasmatic dendrite cells.

Клинични случаи на влошаване или развитие на пустулозен псориазис при
пациенти лекувани с Адалимумаб и Лефлуномид

Резюме
Въведение: Механизмът, предизвикващ влошаване на настоящия псориазис вулгарис и
развитието на пустулозен псориазис, е неясен. Имахме 3 клинични случая с периферен
псориартричен артрит, псориазис вулгарис и един случай с новоразвит пустолозен
псориазис при пациент със серопозитивен ревматоиден артрит. Всички те се лекуват с
адалимумаб и лефлуномид.

Материали и методи: Трима пациенти с псориазис вулгарис, с начална терапия с
Metotrexate 20mg седмично и Adalimumab 40mg всяка друга седмица s.c. и един
пациент с RA. Използвахме болестни индекси - PASI, SDAI, DAS28, CDAI.
Хистологично верификация на кожата. В даден момент заменихме METX с
Leflunomide 20mg дневно.
Резултати: Поради нежелани реакции към METX той се замени с Leflunomide
съответно на 12 месец, 5,6,9 месеца. При пациенти няма влошаване на ставния синдром
- няма промяна в индексите на болестната активност и лабораторните резултати. При
всички пациенти псориазисът е доказан хистологично. Случаят с пациентка от женски
пол е интересен, тъй като на 5-ия месец след началото на терапията и добър
първоначален отговор - намаляване на възпалителните маркери, разви се
генерализирана еритродермия, след което се разви пустулозен псориазис, цялото
състояние на пациента се влоши-диабет с кетоацидоза, докато се лекуваха кожните
симптоми и преходната остра бъбречна недостатъчност. След това променихме
диагнозата на пациента от РА на пустулозен псориазис.
Заключение: Механизмите на клиничното влошаване на пациентите са неизвестни,
въпреки че фактът, че Leflunomide предизвиква тези процеси, въпреки комбинацията с
анти-TNF алфа. Вероятно променя синтеза на интерферон-алфа а от дермалните
плазматични дендритни клетки.

Cardiac Echinococcosis Involving Left Ventricular Myocardium in an 18-Year-Old
patient.
Vazhev Z.G., Stoev H.A.
Folia medica, 60: 2 (2018) 308-313

Abstract
The hydatid disease is one of the most common tapeworm infections. It is caused most
commonly by Echinococcosus granulosus and has an endemic distribution. The transmission
on humans, which are intermediate hosts, happens by ingestion of contaminated food and
water or by direct contact with infected animals. Involvement of the heart and pericardium is
an extremely rare condition.
We present a case of 18 -year-old female patient admitted in cardiology department
complaining of chest pain and subfebrility. Transthoracic echocardiography and contrast
enhanced CT reviewed huge well-organized intramyocardial cyst in the lateral left ventricular
wall with a few daughter cysts. The diagnosis of cardiac echinococcosis was confirmed by
serological blood test-ELISA. We performed total resection of the cyst using extracorporeal
circulation. The postoperative period was uneventfull. Albendazole treatment was
administered. The patient was followed up for one year with good postoperative result
without any signs of relaps of the disease.
Cardiac hydatid disease is rarity but it is a life-threatening condition due to the high risk of
cyst perforation. Early diagnosis and treatment are crucial.
Echocardiographic findings are extremely valuable for diagnosis. The results of surgical
echinococcectomy combined with oral antihelmintic therapy postoperatively are preferred
rather than conservative strategy alone.
Сърдечна ехинококоза засягаща левокамерния миокард при 18 годишна
пациентка
Резюме
Хидатидната болест е една от най-честите инфекции с тения. Причинява се най-често
от Echinococcosus granulosus и има ендемично разпространение. Предаването на хора,
които са междинни гостоприемници, става чрез поглъщане на замърсена храна и вода
или чрез директен контакт със заразени животни. Участието на сърцето и перикарда е
изключително рядко състояние.
Представяме случай на 18-годишна пациентка, приета в кардиологично отделение,
оплакваща се от гръдна болка и субфебрилитет. Трансторакална ехокардиография и
контрастна КТ визуализира огромна добре организирана интрамиокардна киста в
латералната стена на лявата камера с няколко дъщерни кисти. Диагнозата сърдечна

ехинококоза е потвърдена чрез серологичен кръвен тест-ELISA. Извършихме тотална
резекция на кистата, използвайки екстракорпорална циркулация. Следоперативният
период беше безпроблемен. Прилага се лечение с албендазол. Пациентът е проследен в
продължение на една година с добър следоперативен резултат без признаци на
рецидиви на заболяването.
Сърдечната хидатидна болест е рядкост, но е животозастрашаващо състояние поради
високия риск от перфорация на кистата. Ранната диагностика и лечение са от решаващо
значение.
Ехокардиографските находки са изключително ценни за диагнозата. Резултатите от
хирургичната ехинококцектомия, комбинирана с перорална антихелминтна терапия в
постоперативно отношение, са предпочитани, а не само консервативна стратегия.

Evaluation of serum levels of RANKL and the measurement of CIMT in high
cardiovascular risk patients with inflammatory joint diseases.
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Resume
Introduction: Atherosclerosis is inflammatory disease of the vessels. The pathogenic role of RANKL is
crucial for the calcification of the plaque but is it the same for its stability.
Materials and methods: We evaluated 23 patients with acute coronary syndrome, with cardiac
surgery intervention and inflammatory joint diseases /PsA, RA/ we evaluated the cardiovascular risk
with EuroScore II serum levels of RANKL / M<4,25 with human ELISA kits eBioscinse, CIMT –
assessment with US machine ALOKA Prosound alfa 7.
Results: 13 of them with high vascular risk- EuroScore – above 20%, in 10 patients – EuroScore II is
10%. Serum levels of RANKL – are as follows: in 8 patients, 5 of which are at high vascular risk –
40,2+- 3,2/p<0.005/ and for the other 15 patients 7,2 +- 1.2/p<0.005/, of which 8 are in the group
over 20% risk. CIMT – over 1.1mm in all 8 patients with high serum levels of RANKL and under 1 mm
at rest. While the group at high serum levels of RANKL in 75%of subjects experienced varying degrees
of stenosis of the common carotid artery and at 87% was observed plaque calcification.
Conclusion: Cannot say that serum levels of RANKL is directly related to plaque instability and the
manifestation of acute coronary syndrome. Its involvement in the pathogenesis of calcification of
athesclerotic plaques in itself could not serve as serum markers in these patients. Perhaps the studies
in larger cohorts and more extensive studies could shed light on these questions.

Оценка на серумните нива на RANKL и изследване на CIMT при пациенти с висок сърдечносъдов риск и възпалителни ставни заболявания
Резюме
Въведение: Атеросклерозата е възпалително заболяване на съдовете. Патогенната роля на
RANKL е от решаващо значение за калцификацията на плаката, но тя е същата за нейната
стабилност.
Материали и методи: Ние оценихме 23 пациенти с остър коронарен синдром, със сърдечна
хирургична интервенция и възпалителни ставни заболявания / PsA, RA / оценихме сърдечносъдовия риск с EuroScore II серумни нива на RANKL / M <4,25 с човешки ELISA китове eBioscinse,
CIMT - оценка с американски ехограф ALOKA Prosound alfa 7.
Резултати: 13 от тях с висок съдов риск - EuroScore - над 20%, при 10 пациенти - EuroScore II е
10%. Серумните нива на RANKL - са както следва: при 8 пациенти, 5 от които са с висок съдов
риск - 40,2 + - 3,2 / p <0,005 /, а при останалите 15 пациенти 7,2 + - 1,2 / p < 0,005 /, от които 8 са
в групата с над 20% риск. CIMT - над 1,1 mm при всички 8 пациенти с високи серумни нива на
RANKL и под 1 mm в покой. Докато групата с високи серумни нива на RANKL при 75% от

пациентите е имала различна степен на стеноза на общата каротидна артерия и при 87% е
наблюдавана калцификация на плаки.
Заключение: Не може да се каже, че серумните нива на RANKL са пряко свързани с
нестабилността на плаката и проявата на остър коронарен синдром. Участието му в
патогенезата на калцификацията на атесклеротичните плаки само по себе си не би могло да
служи като серумен маркер при тези пациенти. Може би проучванията в по-големи групи и пообширни проучвания биха могли да хвърлят светлина върху тези въпроси.

Magnesium deficiency: a risk factor for pseudo-gouty arthropathy
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Resume
Inroduction: Pseudo-gout is a metabolic athropathy caused by deposition of calcium pyrophosphate dehydrate /CPPD/ intra-and extra articular. The exact mechanism of formation of
CPPD is not yet known, but presumably the role of generic, metabolic, hormonal and ionic
factors for different pathogenic units of pseudo-gouty arthrophaty are discussed.
Objective: Studying the levels of magnesium in patients with CPPD arthropathy, and looking
for a strong bond between its low levels and the severity of the disease activity.
Materials and methods: 38 patients with the following cyclical forms of pseudo-gout were
examined: acute pseudo-gout – 18 patients; pseudo-osteoarthrosis – 10 patients;
pseudorheumatoid arthritis – 3 patients; asymptomatic patients -7; pseudoneuropathic form –
1 patient. We examined the serum levels of calcium, phosphate, magnesium, iron, thyroid
stimulatin hormone, uric acid, CRP, leucocytes, alkaline phosphatase in all patients.
Results: In 28 patients we found low levels of serum magnesium, 10 of them receiving
thiazide diuretics. All patients with clinically overt form of CPPD were treated with 0.5 mg
Colchicum a day. Assessment is carried out on 15-30-45 days.
Conclusion: Magnesium is an important pathogenetic co-factor for many enzyme systems, a
key player in the purine metabolism and has a key role in the course of many enzymatic
processes. Supplementation of magnesium levels is an important therapeutic target in the
treatment of CPPD arthropathy.

Магнезиев дефицит – рисков фактор за псевдоподагрозна нефропатия
Резюме
Въведение: Псевдо-подаграта е метаболитна атропатия, причинена от отлагане на
калциев пирофосфат дехидрат / CPPD / вътре и извън ставата. Точният механизъм на
образуване на CPPD все още не е известен, но по всяка вероятност се обсъжда ролята
на генерични, метаболитни, хормонални и йонни фактори за различни патогенни
единици на псевдо-подагрозна артропатия.
Цел: Проучване на нивата на магнезий при пациенти с артропатия с CPPD и търсене на
силна връзка между ниските му нива и тежестта на активността на заболяването.

Материали и методи: изследвани са 38 пациенти със следните циклични форми на
псевдо-подагра: остра псевдо-подагра - 18 пациенти; псевдоостеоартроза - 10 пациенти;
псевдоревматоиден артрит - 3 пациенти; асимптоматични пациенти -7;
псевдоневропатична форма - 1 пациент. Ние изследвахме серумните нива на калций,
фосфат, магнезий, желязо, хормон на стимулантина на щитовидната жлеза, пикочна
киселина, CRP, левкоцити, алкална фосфатаза при всички пациенти.
Резултати: При 28 пациенти открихме ниски нива на серумен магнезий, 10 от тях
получават тиазидни диуретици. Всички пациенти с клинично открита форма на CPPD
са били лекувани с 0,5 mg Colchicum на ден. Оценката се извършва на 15-30-45 дни.
Заключение: Магнезият е важен патогенетичен ко-фактор за много ензимни системи,
ключов участник в пуриновия метаболизъм и има ключова роля в хода на много
ензимни процеси. Суплементирането на нивата на магнезий е важна терапевтична цел
при лечението на артропатия с CPPD.

The carotid intima-media thickness-role of assessment clinically silent atherosclerosis in
patients with on long-term corticosteroid treatment.
Popova V, Ronchev Y, Batalov A, Vazhev Z, Batashki D.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Clinical and experimental rheumatology 2015
May 1 (Vol. 33, No. 3, pp. S82-S82). Via Santa Maria 31, 56126 Pisa, Italy: Clinical & Exper
rheumatology.
Abstract
Objectives: In inflammatory joint diseases (IJD) – proven amplifying the risk of acute
coronary syndrome by 1.5 times compared to the general population. In systems connective
tissue diseases, there are secondary atherosclerotic changes during the course of carrying out
the treatment with systemic corticosteroids (SCS).
Aim: To assess of subclinical atherosclerosis in patients receiving continuous treatment with
SCS.\> Methods: CIMT is measured by B-mode colour Doppler ultrasound, 7-10 MHz with
7.5 MHZ linear probe with echocardiograph (ESSAOTE) of 67 patients aged 40-60 years that
are maintenance treatment of a CSC – a dose of 10 mg prednisolone over 5 years. The 34
patients with IJD and 33 patients with systemic lupus erythematosus (SLE) control group of
39 patients. Systematic coronary risk evaluation (SCORE) – assessement the Framingham
Health Study Scale. /> Results: in the first group with IJD – CIMT was 1.3 mm +- 0,1
/p<0.005/ and SCORE was 10% by 12 patients and 15% by 22 patients. In the second group
with SLE – CIMT was 1.28 mm +- 0.21/p<0.005/, SCORE was 10% by 8 patients and 29 %
by 25 patients.
In the control group CIMT was 1.24 mm +-0,1 /p<0.005/ and in the patients, SCORE was 10
% 16 patients and 20 % by 23 patients.
Conclusions: The carotid sonography mini-invasive method for assessment and prevention of
atherosclerotic complication patients. The levels CIMT correlate with the degree of risk may
be markers for clinical non declared atherosclerosis in high risk patients.
Ролята на задебеляването на каротидната интима за оценка на безсимптомна
атеросклероза при пациенти на дългосрочно кортикостероидно лечение
Резюме
Цели: При възпалителни заболявания на ставите (IJD) - доказано усилва риска от остър
коронарен синдром 1,5 пъти в сравнение с общата популация. При системни
заболявания на съединителната тъкан има вторични атеросклеротични промени по
време на провеждането на лечението със системни кортикостероиди (SCS).
Цел: За да се оцени субклиничната атеросклероза при пациенти, получаващи
непрекъснато лечение с SCS. 60 години, които са поддържащо лечение на CSC - доза от
10 mg преднизолон за 5 години. 34-те пациенти с IJD и 33 пациенти със системен лупус
еритематозус (SLE) контролна група от 39 пациенти. Систематична оценка на

коронарния риск (SCORE) - оценка на скалата за изследване на здравето в Framingham.
/> Резултати: в първата група с IJD - CIMT е 1,3 mm + - 0,1 /p<0.005/, а SCORE е 10% от
12 пациенти и 15% от 22 пациенти. Във втората група със SLE - CIMT е 1.28 mm + 0.21 / p <0.005 /, SCORE е 10% от 8 пациенти и 29% от 25 пациенти.
В контролната група CIMT е 1,24 mm + -0,1 /p<0,005/, а при пациентите SCORE е 10%
16 пациенти и 20% от 23 пациенти.
Изводи: Миниинвазивният метод на каротидната сонография за оценка и профилактика
на пациенти с атеросклеротични усложнения. Нивата CIMT корелират със степента на
риска могат да бъдат маркери за клинична недекларирана атеросклероза при
високорискови пациенти.

Comparison of RANKL expression, inflammatory markers, and cardiovascular risk in
patients with acute coronary syndrome with and without rheumatoid arthritis.
Popova V, Vazhev Z, Geneva-Popova M, Batalov A.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Rheumatology International. 2019 Jul 11:1-0

Abstract
The mechanisms responsible for increased cardiovascular risk in patients with rheumatoid
arthritis (RA) involve local and systemic inflammatory processes. We aimed to compare
inflammatory markers and mortality risk in patients with acute coronary syndrome (ACS)
with and without RA. The study involved 95 ACS patients (46 with RA and 49 without RA)
and 40 healthy controls. Serum levels of Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B
Ligand (sRANKL), Osteoprotegerin (sOPG), high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP)
and high-sensitivity Tropinin I (hs-TnI) were tested in all participants. Additionally, ACS
patients were assessed on RANKL expression (exRANKL) on coronary arteries and
mortality risk on the Global Registry of Acute Coronary Events scale (GRACE). exRANKL
was established in 35 (76%) ACS patients with RA, vs. 19 (39%) patients without
RA, p < 0.001. RA patients had significantly higher levels of sRANKL and sOPG at 24 h
and 48 h compared to ACS patients without RA and healthy controls (sRANKL 24 h:
121.33 vs. 51.67 vs. 36.94, p = 0.019; sRANKL 48 h: 89.21 vs. 36.95 vs. 36.94, p = 0.004;
sOPG 24 h: 207.71 vs. 69.39 vs. 111.91, p < 0.001; sOPG 48 h: 143.36 vs. 69.38 vs.
111.91, p < 0.001). RA patients had significantly higher RANKL:OPG ratio at 48 h (0.062
vs. 0.53 vs. 0.33, p < 0.001), hs-CRP (28.82 vs. 23.67 vs. 2.60, p < 0.001) and hs-TnI (0.90
vs. 0.76 vs. 0.012). GRACE risk score was significantly higher in RA patients vs. those
without RA (140.45 vs. 125.50, p = 0.030) and correlated with exRANKL, RANKL:OPG,
hs-CRP, and hs-TnI. Our results indicate that exRANKL, inflammatory markers and
mortality risk are amplified in ACS patients with RA compared to ACS patients without
RA.

Сравнение между експресията на RANKL, възпалителни маркери и кардиоваскуларния риск при пациенти с остър коронарен синдром със и без ревматоиден
артрит
Резюме
Механизмите, отговорни за повишен сърдечно-съдов риск при пациенти с ревматоиден
артрит (RA), включват локални и системни възпалителни процеси. Ние имахме за цел
да сравним маркерите за възпаление и смъртността при пациенти с остър коронарен
синдром (ACS) със и без RA. В проучването участват 95 пациенти с АКС (46 с РА и 49
без РА) и 40 здрави контроли. Серумните нива на активатор на рецептор на ядрен
фактор Kappa B Ligand (sRANKL), остеопротегерин (sOPG), високочувствителен Среактивен протеин (hs-CRP) и високочувствителен тропинин I (hs-TnI) са тествани при

всички участници. Освен това пациентите с ACS са оценявани по RANKL експресия
(exRANKL) върху коронарните артерии и риск от смъртност по скалата на Глобалния
регистър на острите коронарни събития (GRACE). exRANKL е установен при 35 (76%)
пациенти с ACS с RA, срещу 19 (39%) пациенти без RA, p <0,001. Пациентите с RA са
имали значително по-високи нива на sRANKL и sOPG на 24 h и 48 h в сравнение с
пациенти с ACS без RA и здрави контроли (sRANKL 24 h: 121.33 срещу 51.67 срещу
36.94, p = 0.019; sRANKL 48 h: 89.21 vs. 36.95 срещу 36,94, p = 0,004; sOPG 24 h: 207,71
срещу 69,39 срещу 111,91, p <0,001; sOPG 48 h: 143,36 срещу 69,38 срещу 111,91, p
<0,001). Пациентите с RA имат значително по-високо съотношение RANKL: OPG при
48 h (0,062 срещу 0,53 срещу 0,33, p <0,001), hs-CRP (28,82 срещу 23,67 срещу 2,60, p
<0,001) и hs-TnI (0,90 спрямо 0,76 срещу 0,012). Резултатът от риска за GRACE е
значително по-висок при пациенти с РА спрямо тези без RA (140,45 срещу 125,50, p =
0,030) и корелира с exRANKL, RANKL: OPG, hs-CRP и hs-TnI. Нашите резултати
показват, че exRANKL, маркери за възпаление и риск от смъртност се усилват при
пациенти с ACS с RA, в сравнение с пациенти с ACS без RA.

Prognostic risk factors for knee osteoarthritis.
V. Popova, A. Batalov, Z. Vajev, I. Yakov, I. Ronchev, M. Geneva, J. Peeva, R.
Karalilova, P. Todorov, P. Selimov, L. Stoyanova, S. Aimanska, S. Tersyiska, Z.
Baatalov, M. Zelyaskova.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Osteoporosis international, 26: Supl: 1
(2016) P535
Abstract

Objective. To present the main risk factors for the progression in activity of osteoarthritis.
Materials and methods: 103 patients with active osteoarthritis of the knee joints of which 80
womans and 22 man aged 60-87 years. Clinical evaluation of the activity of osteoarthritis is a
accomplished by : laboratory parameters- ESR,hs-CRP, fibrinogen.Clinical functional
assessment is done by VAS scale, Lequesne index, WOMAC index and BMI. Severity of the
disesease was assessed by: X-rays and ultrasonographic examination.
Results: There is a direct correlation between the severity of osteoarthritis of the knee
joints,as assessed by sonographic measurements of the amount of cartilage and synovial
proliferation, joint space and X –ray stage , corresponding to the increased BMI, Vas and the
values of Lequesne and WOMAC indexes.
Conclusion: The main risk factors for the severity and acceleration of the knee osteoarthrosis
are advanced age, BMI, venous insufficiency of the lower limbs and diabetes.

Прогностични рискови фактори за остеоартрит на коляното
Резюме
Цел: Да се представят основните рискови фактори за прогресирането на активността
на остеоартрит.
Материали и методи: 103 пациенти с активен остеоартрит на колянните стави, от
които 80 жени и 22 мъже на възраст 60-87 години. Клиничната оценка на активността
на остеоартрит се осъществява чрез: лабораторни параметри - ESR, hs-CRP,
фибриноген. Клиничната функционална оценка се извършва по VAS скала, Lequesne
индекс, WOMAC индекс и ИТМ. Тежестта на болестта се оценява чрез: рентгенови
лъчи и ултрасонографско изследване.
Резултати: Има пряка зависимост между тежестта на остеоартрит на колянните стави,
оценена чрез сонографски измервания на количеството на хрущяла и синовиалната
пролиферация, ставното пространство и рентгенов стадий, съответстващо на
повишените ИТМ, Vas и стойностите на Индекси Lequesne и WOMAC.
Заключение: Основните рискови фактори за тежестта и ускоряването на
остеоартрозата на коляното са напреднала възраст, ИТМ, венозна недостатъчност на
долните крайници и диабет.

Случай на хепатоиден аденокарцином на белия дроб
С. Генова, Д. Диков, Ж. Пешев, К. Хекимов1, З. Въжев1, Сл. Христова2
МУ – Пловдив, Катедра по обща и клинична патоанатомия, Клиника по
кардиохирургия1
МУ – София, Катедра по обща и клинична патоанатомия2
Резюме
Представя се случай на 71-годишен мъж с пристъпи на диспнея, редукция на тегло и
астено-адинамичен синдром.
Интраоперативно в левия горен белодробен дял се открива добре ограничен тумор с
размери 7,7 х 6,4 см, разположен към заден медиастинум. Хистологично туморните клетки
наподобяват хепатоцити и показват експресия на алфа-фетопротеини. Поставена е диагноза
първичен хепатоиден аденокарцином на белия дроб. Ултраструктурно се открива
перицелуларен, базално-мембранен материал. Прави се клинико-морфологично обсъждане на
случая с оглед биологичното поведение и прогнозата при този рядък тумор.
Ключови думи: хепатоиден аденокарцином, бял дроб, базално-мембранен материал,
електронна микроскопия, алфа-фетопротеин (АФП).

Hepatoid adenocarcinoma of the lung- a case report
Abstract
A case of a 71-year-old man with dyspnoea, weight loss, and asteno-adynamic syndrome is
presented. Intraoperatively, a well-restrained 7.7 x 6.4 cm tumor located at the posterior mediastinum
was found in the left upper lung. Histologically, tumor cells resemble hepatocytes and show
expression of alpha-fetoproteins. Primary hepatoid adenocarcinoma of the lung has been diagnosed.
Pericellular, basement membrane material is detected ultrastructurally. A clinical-morphological
discussion of the case is made with regard to biological behavior and prognosis for this rare tumor.
Keywords: Hepatoid adenocarcinoma, lung, basement membrane material, electron microscopy,
alpha-fetoprotein (AFP).

Аортокоронарен байпас, изпълнен изцяло с артериални графтове
Заприн Г. Въжев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Статия, отпечатана в сп. „Folia Medica”, Volume 55, 2/2013, April-June, 92-93

Въведение: Замяната на венозните графтове с артериални, в лицето на най-често използваните
лява вътрешна торакална артерия (LITA), дясна вътрешна торакална артерия (RITA), дясна
гастроепиплоична артерия (RGEA) и радиална артерия (RA), се явява крайъгълен камък,
откриващ нови хоризонти пред коронарната хирургия при лечението на исхемичната болест на
сърцето. Това е продиктувано от доказаната по- добра дългосрочна проходимост на
артериалните графтове в сравнение с венозните.

Клиничен материал и методи: За периода май 2005г – май 2010г бяха оперирани общо 3471
пациенти, от които на 2011 или 57.93% ± 0.84% с исхемична болест на сърцето с различна
коронарна патология, е осъществена операцията аорто-коронарен байпас(АКБ). От тях с изцяло
артериални графтове са 52 пациенти(2.59%).

Резултати : Важен критерий за оценка на ефективността на прилаганите графтове в

артериалната и венозната групи са следоперативните резултати. Регистрираната рецидивна
ангина е с 2 случая повече при венозната група, но преведеният статистически анализ показва,
че разликата е статистически незначима - P>0.05/t= 0.96/. Клиничната необходимост от
ангиография е по-голяма във венозната група- Р<0.05/t=1.97/. Съпоставката на артериалните
графтове с венозния позволява да се направи изводът, че артериалните графтове са с поголяма ефективност по отношение на съхраняването на проходимостта. Различието е с
уровен на значимост 95.00% / F=5.014 /.

Заключение, изводи и приноси: Настоящият дисертационен труд няма амбицията да

налага задължително и на всяка цена използването само и единствено на артериалните
графтове, но като се имат предвид предимствата им, изглежда абсолютно нормално и логично
този метод да бъде препоръчван и да се прилага при млади пациенти(до 60-65г.) с триклонова
коронарната болест, тъй като се предполага, че те ще живеят по-дълго, с по-добро качество на
живот, без опасност от реоперация.
Ключови думи: хирургична миокардна реваскуларизация, артериални графтове,
дългосрочна проходимост ( surgical myocardial revascularization, arterial grafts, long-term
patency).

Aorto-coronary bypass completed entirely with arterial grafts
Abstract
Introduction: Replacement of venous grafts with arterials, in the face of the most commonly
used left internal thoracic artery (LITA), right internal thoracic artery (RITA), right gastroepiploic artery (RGEA), and radial artery (RA) discovering new horizons for coronary surgery

in the treatment of ischemic heart disease. This is dictated by the proven better long-term
patency of arterial grafts than venous ones.
Material and Methods: For the period May 2005 - May 2010, a total of 3471 patients were
operated, of which, in 2011, or 57.93% ± 0.84% with ischemic heart disease with different
coronary pathology, aorto-coronary bypass surgery (ACB) was performed. Of these, 52
patients (2.59%) had complete arterial grafts.
Results: Post-operative results are an important criterion for evaluating the effectiveness of
applied grafts in the arterial and venous groups. The reported recurrent angina was 2 cases
more in the venous group, but the translated statistical analysis showed that the difference was
statistically insignificant - P> 0.05 / t = 0.96 /. The clinical need for angiography is greater in
the venous group - P <0.05 (t = 1.97). Comparison of arterial grafts with venous allows to
conclude that arterial grafts are more effective in preserving patency. The difference is with
the level of significance 95.00% / F = 5.014 /.
Conclusions and contributions: This dissertation does not have the ambition to impose, at
all costs, the use of arterial grafts alone, but given their advantages, it seems perfectly normal
and logical to recommend this method and apply it to young people patients (up to 60-65
years old) with triclonal coronary disease, as they are assumed to live longer, with a better
quality of life, without the risk of surgery.
Key words: surgical myocardial revascularization, arterial grafts, long-term patency (surgical
myocardial revascularization, arterial grafts, long-term patency).

Исторически преглед на коронарната хирургия с
използване на артериални графтове
З. Въжев, С. Дарбоклиев, Ц. Гълъбов, Б. Абрашев, К. Костадинов, К. Станев, Х.
Рахман, Г. Начев
МУ -Пловдив, Клиника по кардиохирургия

Асклепий. Международно списание по история и философия на медицината, 01,
V/2011, 62-64
Резюме
Хирургията на коронарните съдове бележи своето начало с имплантацията на
вътрешната торакална артерия (ITA) в миокарда извършена от Artur Vineberg и от тук започва
ерата на артериалната реваскуларизация на сърцето. Развитието на хирургията на отворено
сърце и артериални графтове е исторически малко закъсняло, понякога осуетявано и белязано
от упоритостта на мечтатели и иноватори с брилянтини прозрения, осъществянането на които е
довело до бързото развитие на кардиохирургията. Такива пионери са Carrel и Gibbon
допринесли много за развитието на коронарната хирургия с техники включващи забавянето и
спирането на сърцето.
Abstract
Coronary artery surgery begins with the implantation of an internal thoracic artery (ITA) into
the myocardium performed by Artur Vineberg and from here begins the era of arterial
revascularization of the heart. The development of open heart surgery and arterial grafting has
historically been slightly delayed, sometimes hindered and marked by the persistence of dreamers
and innovators with brilliant insights, the realization of which led to the rapid development of cardiac
surgery. Such pioneers Carrel and Gibbon have contributed greatly to the development of coronary
surgery with techniques involving slowing and stopping the heart.

Интраоперативно използване на високо честотен линеен
трансдюсер при интрамиокардно разположени
коронарни съдове
Въжев З., К. Станев, К. Хаджихристев, Г. Недялков, Н. Доденов, Х. Рахман, Г. Начев

МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия

Статия, отпечатана в сп. “Български медицински журнал”, Vol. III, 2009г., № 4

Резюме

При някои пациенти коронарните артерии вървят дълбоко под мастната тъкан и
миокарда. Тогава е трудно да се намери и достигне такава интрамускулно разположена
коронарна артерия. В тези случаи е уместно използването на високо честотен линеен
трансдюцер за визуализирането и експозицията на интрамиокардната коронарна артерия.
Представяме възможностите на използвания уред и малкия ни опит при двама пациенти
претърпели аортокоронарен байпас.
Abstract
In some patients, the coronary arteries go deep below the adipose tissue and the myocardium.
It is then difficult to find and reach such an intramuscular coronary artery. In these cases, it is
appropriate to use a high-frequency linear transducer for visualization and exposure of the
intramyocardial coronary artery. We present the capabilities of the device used and our small
experience in two patients undergoing coronary artery bypass grafting.

Изолирани фрактури на стернума при закрити гръдни
травми – собствено проучване и литературен обзор
Иван П. Новаков1, Ангел П. Учиков1, Заприн Г. Въжев2
МУ – Пловдив - 1Клиника по Специална Хирургия, 2Клиника по Кардиохирургия
Статия, под печат в сп. „Съвременни медицински проблеми”

Резюме
Фрактурите на стернума (гръдната кост) настъпват в резултат на закрита гръдна травма.
Класически, счупванияна гръдната кост се получават притранспортни травми. Рядко счупвания
на стернума се предизвикват при падане от височина, както и при директен удар с тъп предмет
върху костта. Счупвания на стернума, при които липсват увреди на други гръдни органи и
структури се определят като изолирани фрактури. Прегледът на поредица от публикации
показва, че честотата на изолираните фрактури на стернума се увеличава – тенденция,
отчетена след въвеждането на задължително използване на автомобилни предпазни колани .

Пациенти и методи
Настоящата публикация е изградена на базата на анализ върху медицинската
документация на девет хоспитализирани пациента с изолирана фрактура на гръдната кост за
период от две години (януари 2012–декември 2013год.). За всеки от пациентите е определян
механизма на травмата, довела до изолираното счупване на гръдната кост. Латерална
(профилна) рентгенография и компютърна томография на гръдния кош са използвани като
образни методи за диагностицирането на стерналните фрактури. Серийни електрокардиограми
(ЕКГ) са използвани за оценка сърдечния статус на пациетите,включени в настоящото
проучване. Аналгетична терапия и режим,ограничаващ двигателната им активност са
прилагани при пациентите с изолирани фрактури на стернума, за времето на тяхната
хоспитализация.

Резултати
Всички случаи на изолирана фрактура на стернума, включени в това проучване, са резултат на
транспортна травма (автомобилна злополука). При три от пациентитемеханизмът на счупване
на стернума е директен удар на костта върху автомобилно кормило, при непоставен предпазен
колан. Натиск на предпазен колан върху гръдната кост по време на автомобилна катастрофа е
причина за изолирана стернална фрактура при другите шест пациента.
Abstract
Sternum fractures result from a closed chest trauma. Fractured sternum results in transport injuries.
Rarely, sternum fractures are caused by falling from height, as well as by direct impact with a blunt
object on the bone. Sternum fractures that lack damage to other mammary organs and structures
are defined as isolated fractures. A review of a series of publications shows that the incidence of
isolated sternum fractures is increasing - a trend observed since the introduction of mandatory use of
car seat belts.
Patients and methods

This publication is based on an analysis of the medical records of nine hospitalized patients with an
isolated fracture of the sternum over a two-year period (January 2012-December 2013). For each
patient, the mechanism of the trauma that led to the isolated fracture of the sternum was
determined. Lateral (radiographic) radiography and computed tomography of the chest have been
used as imaging methods for the diagnosis of sterile fractures. Serial electrocardiograms (ECG) were
used to assess the cardiac status of the patients included in this study. Analgesic therapy and a
regimen that limits their motor activity have been administered to patients with isolated sternum
fractures for the duration of their hospitalization.
Results
All cases of isolated sternum fracture included in this study were the result of a transport injury (car
accident). In three of the patients, the sternum fracture mechanism was a direct impact of the bone
on the steering wheel with the seat belt not fitted. Pressing a seatbelt on a sternum during a car
accident is the cause of an isolated sterile fracture in the other six patients.

Трансрадиален срещу трансфеморален достъп в
ежедневната практика
И. Мануков, Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, З. Въжев1
МУ – Пловдив, Клиника по инвазивна кардиология, Клиника по кардиохирургия
Статия, отпечатана в сп. „Българска кардиология”, 3/2007г., 140-144

Резюме
Първата инвазивна оценка на коронарната циркулация е извършена от Sones, с артериотомия
на брахиалната артерия. По-късно Bourassa и Judkins въвеждат перкутанния пункционен достъп
през феморалната артерия в инвазивната диагностика, наложил се като „класически”. Това е и
достъпът, използван от Grüntzig за първата перкутанна коронарна ангиопластика. Стремежът
към усъвършенстване на методиката доведе до разработването на достъп за перкутанна
инвазивна диагностика и интервенции през радиалната артерия на китката. Освен по-голямото
удобство за пациентите, този метод се свързва с по-малко усложнения и вероятно по-малък
разход на консуматив.
Abstract
The first invasive evaluation of coronary circulation was performed by Sones, with an arteriotomy of
the brachial artery. Later, Bourassa and Judkins introduced percutaneous puncture access through
the femoral artery into invasive diagnostics, which established itself as "classic." This is also the
approach used by Grüntzig for the first percutaneous coronary angioplasty. The desire to refine the
methodology has led to the development of access for percutaneous invasive diagnostics and
interventions through the radial artery of the wrist. In addition to greater patient convenience, this
method is associated with fewer complications and probably less consumption.

Пълна артериална реваскуларизация при хирургично
лечение на ИБС
З. Въжев, С. Дарбоклиев, К. Станев, К. Костадинов, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Втора годишна среща на Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова
хирургия, 15-17.06.2007г, Пловдив
Статия, отпечатана в сп. „Медицински преглед”, 3’08, 10-13

Резюме
В статията се представя и анализира опитът на авторите с пълната артериална
реваскуларизация при пациенти с ИБС. Като артериални графове са използвани лявата и
дясната артерия мамария и дясната артерия гастроепиплоика. Анализиран е опитът от
приложения нов за клиниката ни метод на пълна артериална реваскуларизация при 35
пациенти. Описани са методиката и оперативната техника и са посочени абсолютните и
относителните противопоказания за приложение на метода. Докладвани са първите
следоперативни резултати чрез контролна ангиография.
Ключови думи: коронарна хирургия, пълна артериална реваскулиризация.
Abstract
The article presents and analyzes the authors' experience of complete arterial revascularization in
patients with CHD. The left and right mammary arteries and the right gastroepiploic artery were used
as arterial graphs. The experience of the complete new arterial revascularization method in 35
patients was analyzed. The methodology and the operating technique are described and the absolute
and relative contraindications for the application of the method are indicated. The first postoperative
results were reported by means of control angiography.
Keywords: coronary surgery, complete arterial revascularization.

Сравняване на цялостно артериално коронарно
байпасиране с конвенционална реваскуларизация
З. Въжев, С.Дарбоклиев, Ц.Гълъбов, Б.Абрашев, К. Костадинов, К.Станев, Г.Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 1-3.10.2009г.,
Варна
Статия, отпечатана в сп. “Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия”, 2010 г, 49-54

Резюме
Използването само на артериални графтове в коронарната хирургия представлява
потенциална възможност за подобряване на дългосрочните резултати. Дискусиите по тази
оперативна техника са породени от по-високия периоперативен риск, сложността и
удълженото оперативно време при изпълнение на метода.
Приложението на нови оперативни техники като скелетонизиране на използваните
артерии, изпълнението на последователни и съставни графтове могат да намалят
периоперативния риск. Техническото усъвършенстване, дължащо се на натрупания по-голям
опит, води до подобряване на резултатите и осъзнаване на факта, че проходимостта на графта
е свързана с подготовката, третирането, насочването и анастомозирането.
Материал и методи: Ние сравняваме резултата след конвенционален с този след
цялостен артериален байпас. Анализирани са две последователни групи пациенти. В група I
(n=30) аортокотонарния байпас се направи с използване на лявата вътрешна торакална артерия
и венозни графтове. В другата II група (n=30) са използвани само артериални графтове (LIMA,
RIMA, RGEA, RA).
Резултати: В двете групи сравнихме средния брой анастомози, средното оперативно
време, средното исхемично време, средното байпасно време и процента на периоперативни,
постооперативни усложнения и болнична смъртност.
В заключение: Стигна се до извода, че артериалният коронарен байпас с използване на
съвременни хирургични техники е също така безопасен и сигурен, както и конвенционалния
хирургичен подход.
Ключови думи: коронарна хирургия, артериални графтове, реваскуларизация.
Abstract
The use of arterial grafts alone in coronary surgery is a potential opportunity to improve long-term
outcomes. Discussions about this operative technique are caused by the higher perioperative risk,
the complexity and the prolonged operative time in performing the method.

The application of new operational techniques such as skeletonization of the arteries used, the
execution of sequential and composite grafts can reduce perioperative risk. The technical
improvement due to the greater experience has led to improved results and an awareness of the fact
that graft patency is related to preparation, treatment, guidance and anastomosis.
Material and Methods: We compare the result after conventional with that after complete arterial
bypass. Two consecutive patient groups were analyzed. In group I (n = 30), the aortocotonar bypass
was done using the left internal thoracic artery and venous grafts. In the second group (n = 30), only
arterial grafts (LIMA, RIMA, RGEA, RA) were used.
Results: In the two groups, we compared the average number of anastomoses, the mean operative
time, the mean ischemic time, the mean bypass time, and the percentage of perioperative, postoperative complications and hospital mortality.
In conclusion: It is concluded that arterial coronary bypass surgery using modern surgical techniques
is as safe and secure as conventional surgical approach.
Keywords: coronary surgery, arterial grafts, revascularization.

Използване на скелетонизирана дясна артерия
гастроепиплоика за коронарен артериален байпас –
ранни резултати
Въжев З, К. Костадинов, К. Велкова, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Варна, 13.10.2009г.
Статия, отпечатана в сп. „Медицински преглед – хирургични заболявания”, Год. XLI, 2010, брой 1, 3-11

В настоящия доклад авторите представят опита си при използване на скелетонизирана
дясна артерия гастроепиплоика при седем пациенти за период от една година. Приложен е
ултра звуков скалпел за скелетонизирането на дясната артерия гастроепиплоика с описание на
оперативната техника. За отчитане на постигнатите ранни резултати са разгледани клиничните
резултати и ангиографската проходимост на използваните артериални графтове в рамките на
първата година след операцията. За потвърждаване резултатите от ангиографията е използван
мулти-слайд скенер, като са посочени някои предимства на този неинвазивен метод за
проследяване на симптоматични и несимптоматични пациенти.
Ключови думи : коронарна хирургия, скелетонизирана дясна артерия гастроепиплоика.
In this report, the authors present their experience with the use of skeletonized right artery
gastroepiploic in seven patients over a period of one year. An ultra-sound scalpel for the
skeletonization of the right artery of the gastro-epiploic with a description of the operative technique
was applied. Clinical results and angiographic patency of the arterial grafts used during the first year
after surgery were considered to account for the early results achieved. A multi-slide scanner was
used to confirm the results of the angiography, outlining some of the benefits of this non-invasive
method for tracking symptomatic and asymptomatic patients.
Key words: coronary surgery, skeletonized right artery gastro-epiploic.

Дясна артерия гастроепиплоика – история на нейното
използване в коронарната хирургия
Въжев З, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Х. Рахман, Г. Начев
МУ - Пловдив, Клиника по Кардиохирургия
Статия, отпечатана в сп. „Асклепий” , Том V (XXIV), 2011г., София

Резюме
Хирургията на коронарните съдове, реваскуларизирани с използването на артериални
графтове, бележи своето начало с имплантацията на вътрешната торакална артерия (ITA) в
миокарда, извършено от Артър Винеберг (Arthur Vineberg) и от тук започва ерата на
артериалната реваскуларизация на сърцето. Развитието на хирургията на отворено сърце и
използването на артериалните графтове е в исторически аспект малко закъсняло. Понякога
осуетявано и белязано от упоритостта на мечтатели и иноватори с брилянтни прозрения, като
осъществяването на тези прозрения е довело до бързото развитие на кардиохирургията.
Такива пионери са Carrel и Gibbon, допринесли много за развитието на коронарната хирургия с
техники, включващи забавянето и спирането на сърцето.
Abstract
Coronary artery surgery revascularized using arterial grafts begins with the implantation of an
internal thoracic artery (ITA) into the myocardium, performed by Arthur Vineberg, and from here
begins the era of arterial revascularization. The development of open-heart surgery and the use of
arterial grafts is a bit late in history. Sometimes persevered and marked by the perseverance of
dreamers and innovators with brilliant insights, the realization of these insights has led to the rapid
development of cardiac surgery. Such pioneers are Carrel and Gibbon, who have contributed a great
deal to the development of coronary surgery with techniques involving slowing and stopping the
heart.

Аортокоронарен байпас с използване само на артериални
графтове на биещо сърце
З. Въжев, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, Г. Начев

МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия

Статия, отпечатана в сп. “Сърце – бял дроб”, Година 15, 2009 г., № 1-2

Напредъкът на перкутанните коронарни интервенции провокира кардиохирурзите и
доведе до приложението на коронарния артериален байпас графтинг на биещо сърце.
Процедура, която се прилага все повече при критично болни пациенти. Така се избягват
усложнения свързани с ЕКК, включващи цереброваскуларни инциденти, бъбречна
недостатъчност и инфекции дължащи се на компроментирана имунна система. Това са важни
проблеми, за които трябва да бъдат намерени решения. С цел да бъдат избегнати тези
усложнения ние прилагаме off-pump CABG с използване на вътрешната торокална артерия и
дясната артерия гастроепиплоика при двуклонови пациенти. Споделяме нашия първоначален
опит от приложената техника и ранни и средносрочни следоперативни резултати.
The progress of percutaneous coronary interventions provoked cardiac surgeons and led to the
application of coronary artery bypass grafting to a beating heart. A procedure that is increasingly
being used in critically ill patients. This avoids complications associated with ECF, including
cerebrovascular accidents, renal failure and infections due to a compromised immune system. These
are important problems that need to be addressed. In order to avoid these complications, we
administer an off-pump CABG using the internal thoracic artery and the right artery of gastro-epiploic
in two-clone patients. We share our initial experience with the applied technique and early and midterm postoperative results.

Използване на скелетонизирана дясна артерия
гастроепиплоика за коронарен артериален байпас –
ранни резултати
Въжев З, К. Костадинов, К. Велкова, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Варна, 13.10.2009г.
Статия, отпечатана в сп. „Медицински преглед – хирургични заболявания”, Год. XLI, 2010, брой 1, 3-11

В настоящия доклад авторите представят опита си при използване на скелетонизирана
дясна артерия гастроепиплоика при седем пациенти за период от една година. Приложен е
ултра звуков скалпел за скелетонизирането на дясната артерия гастроепиплоика с описание на
оперативната техника. За отчитане на постигнатите ранни резултати са разгледани клиничните
резултати и ангиографската проходимост на използваните артериални графтове в рамките на
първата година след операцията. За потвърждаване резултатите от ангиографията е използван
мулти-слайд скенер, като са посочени някои предимства на този неинвазивен метод за
проследяване на симптоматични и несимптоматични пациенти.
Ключови думи : коронарна хирургия, скелетонизирана дясна артерия гастроепиплоика.
In this report, the authors present their experience with the use of skeletonized right artery
gastroepiploic in seven patients over a period of one year. An ultra-sound scalpel for the
skeletonization of the right artery of the gastro-epiploic with a description of the operative technique
was applied. Clinical results and angiographic patency of the arterial grafts used during the first year
after surgery were considered to account for the early results achieved. A multi-slide scanner was
used to confirm the results of the angiography, outlining some of the benefits of this non-invasive
method for tracking symptomatic and asymptomatic patients.
Key words: coronary surgery, skeletonized right artery gastro-epiploic.

Съвременни тенденции е оперативното лечение на
фамилната полипоза на дебелото черво
З. Въжев, П. Учиков, К. Влахов, Д. Григоров
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „VII-ма Национална конференция по колопроктология” с международно
участие, Варна, 27-29.09.2001г.
Статията е публикувана в сп. „Българска колопроктология”, № 1, 2001г.

Резюме
Обект на настоящото съобщение са 6 случая на фамилна полипоза от две фамилии. В
първата фамилия са 4 пациента: два случая от женски пол и два от мъжки, в следната
родствена връзка: майка, дъщеря й, нейния внук и правнук. Във втората фамилия са баща и
син. Всички са оперирани в клиниката, като единият от случаите е опериран в детска хирургия –
правнукът на 13 години. Обемът на оперативните интервенции е хемиколектомия, тотална
колектомия с извеждане на илеостома или илеоанална анастомоза в формиране на пауч
(резервоар). Колективът споделя мнението на повечето автори за максимална радикалност при
първичната операция.
Abstract
The subject of this study are 6 cases of familial polyposis from two families. In the first family
there are 4 patients: two cases of female gender and two of male, in the following related
relationship: mother, her daughter, her grandson and great-grandson. In the second family are father
and son. All were operated on in the clinic, one of them being operated on in pediatric surgery - the
great-grandson of 13 years. The volume of surgical interventions is hemicolectomy, total colectomy
with removal of ileostomy or ileoanal anastomosis in the formation of a pouch (reservoir). The team
shares the opinion of most authors about the maximum radicality in the primary operation.

Едноетапни резекции при усложнен с илеус и субилеус
колоректален карцином, завършващи с първична
анастомоза
З. Въжев, П. Учиков, К. Хекимов, К. Кръстев, Д. Дишлиев, А Чапкънов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 15-17.10.1997г.

Докладът е награден с Трето място на конгреса
Статия, отпечатана в сп. „Спешна медицина”, Vol. 6, 1998г, №1, 27-30

Водени от мисълта, че операцията на Хартман е със славно минало, сиво настояще и никакво
бъдеще и фактът, че едва около 15% максимално до 20% от оперираните по Хартман се
оперират втори път с цел възстановяване на пасажа ( според различни статистики), авторите
предлагат все още малкия си клиничен опит. Методът се прилага в клиниката от една година и
до момента са оперирани 10 болни, като се работи и експериментално и с опитни животни
(зайци). Прилагайки едноетапни операционни методи при колоректален карцином, усложнен с
илеус и субилеус, завършващи с първична анастомоза, се надяваме едноетапните операции да
бъдат въведени в клиничната ни практикаи да станат метод на избор.
Предложени са различни резекцинни методи според локализацията на процеса.
Описани са някои нововъведения при интраоперативното почистване на колона посочват се
обемите на резециране на колона и начините за анстомозиране и вътрешно дрениране на
анастомозата, като се избягва отбременяването на чревния тракт чрез стома.
Целта на въведената методика е с по-голяма радикалност и по-малка травматичност(
избягвайки втората операция) да се съкрати следоперативния период и да се намалят до
минимум следоперативните усложнения, като в крайна сметка се постигне по-добро качество
на живот.
Ключови думи: едноетапни операции, илеус, сублеус, колоректален карцином, първична
анастомоза.
Driven by the thought that Hartman's operation has a glorious past, a gray present and no future,
and the fact that only about 15% of the maximum to 20% of Hartman's operated for a second time in
order to restore the passage (according to various statistics), the authors they still offer little clinical
experience. The method has been used in the clinic for one year and 10 patients have been operated
so far, working both experimentally and with experimental animals (rabbits). By applying one-stage
surgery methods for colorectal cancer, complicated by ileus and subileus ending with primary
anastomosis, we hope that one-stage operations will be introduced into our clinical practice and
become a method of choice.
Various resection methods are proposed according to the localization of the process.
Some innovations in intraoperative colon cleansing are described, the volumes of resection of the
column and the ways of anastomosing and internal drainage of the anastomosis are avoided,
avoiding the retraction of the intestinal tract by the stomach.
The purpose of the methodology introduced is to increase the radicality and less trauma (avoiding
the second surgery) to shorten the postoperative period and to minimize the postoperative
complications, ultimately achieving a better quality of life.
Keywords: single-stage surgery, ileus, subleus, colorectal cancer, primary anastomosis.

Съвременни методи за интраоперативно почистване
на колона
З. Въжев, П. Учиков, К. Хекимов, К. Кръстев
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Пета национална конференция по колопроктология с международно
участие, Варна, 2-4.10.1997г.
Статия, отпечатана в сп. „Спешна медицина” , Том 7, 1999г., № 3, 19-21;

Резюме
Разработвайки проблема за едноетапните операции при колоректален карцином,
усложнен с илеус и субилеус, завършващи с първична анастомоза, авторите подробно
разглеждат съвременните мероди за интраоперативно почистване на колона, като съобщават
за някоя свои рационализации.
Целта на доброто интраоперативно почистване на колона, и то над мястото на вече
премахнатото препятствие, е да се освободи изцяло колона от чревното съдържимо и газове и
операцията да завърши с първична анастомоза, която да не се отбременява с проксимално
разположена стома.
Анастомозата дренираме вътрешно чрез въведена трансанално широка газова тръба,
разположена високо над анастомозата. Газовата тръба се промива следоперативно чрез
въведена в нея по-тясна тръба.
Целта на разработването и въвеждането в практиката на едноетапните операции при
колоректален карцином, усложнен с илеус и субилеус, е да се снижи фо минимум операцията
на Хартман, с което се съкращава значително следоперативния период и се подобрява
стандарта на живот.
Ключови думи: колоректален карцином, илеус, субилеус, интраоперативно почистване
на колона.
Abstract
In elaborating the problem of single-stage operations for colorectal cancer, complicated by
ileus and subileus, ending with primary anastomosis, the authors thoroughly review the modern
procedures for intraoperative colon cleansing, reporting some of their rationalizations.
The purpose of good intraoperative colon cleansing, above the obstruction site, is to
completely clear the colon from the intestinal contents and gases and to end the operation with a
primary anastomosis that is not proximal to the stomach.
The anastomosis is drained internally by a transanally wide gas tube located high above the
anastomosis. The gas pipe is flushed postoperatively through a narrower tube.

The purpose of developing and putting into practice single-stage operations for colorectal
cancer complicated by ileus and subileus is to minimize Hartman's surgery, which significantly
shortens the postoperative period and improves standard of living.
Keywords: colorectal cancer, ileus, subileus, intraoperative colon cleansing.

Посттравматични ретроперитонеални хематоми –
диагностика и лечение
П. Учиков, З. Въжев, К. Хекимов, К. Мурджев, А. Учиков, И. Новаков, А. Чапкънов
МУ – Пловдив – Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 12-14.10.1995г.
Статия, публикувана в сп. „Спешна медицина”, 1996г., № 1, 16-18.

Резюме
Авторите споделят опита си от диагностиката и лечението на 97 случая с посттравматични
ретроперитонеални хематоми за период от 15 години ( от 1980 до 1995 година). Отчита се
преобладаването на закритите съчетани и множествени увреждания, съобщава се за найчестите причини, довели до възникване на ПРХ, както и за органните поражения – фрактури на
таза и гръбначния стълб, травматични увреди на панкреас, дуоденум, ретроперитонеалната
част на колона и увреди на бъбреците, уретерите и пикочния мехур. Разгледани са два редки
случая – дисекираща аневризма на артерия илиака комунис и разкъсване на вена комунис при
тъпа травма, без фрактура на таза.
Авторите споделя и сравнително отчитат диагностичните възможности на най-често
използваните диагностични методи – лапароцентезата с диагностичен перитонеален лаваж,
компютърната томография на корема и ехографията. Обсъжда се въпросът за оперативните
достъпи и оперативната тактика. Анализират се причините за настъпващите усложнения и
летални изходи.
Ключови думи: травма, посттравматични ретроперитонеални хематоми (ПРХ).

The authors share their experience of diagnosing and treating 97 cases with post-traumatic
retroperitoneal hematomas over a 15-year period (1980 to 1995). The prevalence of closed joint and
multiple lesions is reported, the most common causes leading to PAH occurring, as well as organ
damage - pelvic and spinal fractures, traumatic pancreatic injuries, duodenum, retroperitoneal
lesions of the colon, are reported. of the kidneys, ureters, and bladder. Two rare cases were
considered - dissection of an artery or communist artery aneurysm and rupture of a communist vein
in blunt trauma without pelvic fracture.
The authors share and comparatively consider the diagnostic capabilities of the most
commonly used diagnostic methods - laparocentesis with diagnostic peritoneal lavage, computed
tomography of the abdomen and ultrasound. The issue of operational access and operational tactics
is discussed. The causes of the complications and deaths are analyzed.
Keywords: trauma, post-traumatic retroperitoneal hematomas (PRH).

Три клинични случая на пациенти с мезентериална
тромбоза след аортокоронарен байпас, претърпели
чревна резекция по спешност
З.Въжев, К.Станев, С.Дарбоклиев, К.Костадинов, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Статия, отпечатана в сп. “Медицински преглед – хирургични заболявания”, 4'08, Год. XXXIX, 42-46

Резюме
Интестиналната исхемия с некроза след сърдечна операция е рядко, но сериозно
усложнение, съпътствано с висок риск от летален изход. Неяснотата по отношението на
рисковите фактори, "замаскирането" на клиничните симптоми и често липсата на опит в
областта на коремната хирургия, затрудняват диагностицирането му.
Навременната диагноза и адекватното хирургично поведение са решаващи за съдбата
на болния.
Ние представяме три случая на пациенти, на които е извършена чревна резекция по
спешност по повод мезентериална тромбоза в ранния следоперативен период след
аортокоронарен байпас.
Ключови думи: интестинална исхемия; аортокоронарен байпас.

Abstract
Intestinal ischemia with necrosis after cardiac surgery is a rare but serious complication, with
a high risk of death. The ambiguity of risk factors, the "masking" of clinical symptoms and the often
lack of experience in abdominal surgery make it difficult to diagnose.
Timely diagnosis and adequate surgical behavior are crucial to the fate of the patient.
We present three cases of patients undergoing emergency bowel resection for mesenteric
thrombosis in the early postoperative period after coronary artery bypass grafting.
Keywords: intestinal ischemia; aortic coronary bypass.

Нашият опит при радикалното хирургично лечение на
пациенти с карцином на кардията
П. Учиков, К. Мурджев, А. Учиков, З. Въжев, В. Узунова
МУ - Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Международен конгрес по гръдна хирургия, 01-08.07.1997 г., Атина, Гърция

Цели- ние проучихме хирургичното лечение при пациенти с класически карцином на
кардията отнасящ се към II тип гастроезофагеална неоплазма.
Методи – ние напрашихме ретроспективно проучване на пациенти с радикални
операции, лекувани в нашата клиника за 10-годишен период – 1987- 1996. Имаше 73 пациенти
– 48 мъже, 25 жени( 67,7%, 34,2%) на възраст 60+/- 14 години. Методът на избор беше
проксимална стомашна резекция с фундопликация при 66 пациенти 90,4% и гастректомия при
7(9,6%). Ние направихме лимфна дисекция със спленектомия при 18 пациенти с увеличени
регионални лимфни възли. Беше взет материал от резекционните линии за незабавно
хистологично изследване.
Резултати- смъртността беше 4,2%, всички от тях бяха гастректомирани ; усложненията
бяха изпускане на анастомозата при 5,45% (4), стеноза на анастомозата 1,37% (1), язва на
анастомозата 1,37% (1), плеврит 2,74% (2).
Заключения- нашият опит показва, че проксималната резекция е ефикасна операция за
лечението на карцинома на кардията в ранните стадии T 1,2; N 0,1. Тя дава възможност за подобра ревизия на гастроезофагеалната област и се понася по –лесно от пациентите в сравнение
с тоталната резекция на стомаха.

We have examined the surgical treatment of patients with classical cardiac carcinoma related
to type II gastroesophageal neoplasm.
Methods - we conducted a retrospective study of patients with radical surgery treated at our
clinic for a 10-year period - 1987-1996. There were 73 patients - 48 men, 25 women (67.7%, 34.2%)
aged 60+ /- 14 years. The choice method was proximal gastric resection with fundoplication in 66
patients 90.4% and gastrectomy in 7 (9.6%). We performed lymphatic dissection with splenectomy in
18 patients with enlarged regional lymph nodes. Material from resection lines was taken for
immediate histological examination.
Mortality was 4.2%, all of them were gastrectomized; complications were anastomosis at
5.45% (4), anastomosis stenosis 1.37% (1), anastomosis ulcer 1.37% (1), pleurisy 2.74% (2).
Conclusions - Our experience has shown that proximal resection is an effective operation for
the treatment of early-stage T 1,2 cardiac cancer; N, 0.1. It enables a better revision of the
gastroesophageal region and is more easily tolerated by patients compared to total resection of the
stomach.

Релаксация на диафрагмата. Нашият опит в
оперативното лечение
П. Учиков, А. Учиков, З. Въжев, Г. Присадов, Е. Йорданов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Национална конференция по хирургия, Банско, 30-31.05.1997г.

Релаксацията на диафрагмата представлява едностранен висок стоеж на изтънена
прикрепена на нормално място и със запазена цялост диафрагма. В зависимост от размерите
се различават частична и пълна релаксация на диафрагмата. По-често заболяването е
локализирано в ляво.
Различават се вродени и придобити релаксации на диафрагмата. В етиологията на
придобитите се имат предвид травмите и възпалителните заболявания на диафрагмата, а също
така и поражения на диафрагмалния нерв от Ту прорастване, оперативни интервенции, травми,
възпалителни заболявания.
Патологоанатомично релаксираната диафрагма представлява тънка мембрана, покрита с
плевра и перитонеум, образуваща един голям хлабав сак, който вследствие разликата между
налягането в гръдната и коремната кухина се издига куполообразно нагоре и може да достигне
до второ ребро. Високият стоеж на диафрагмата води до изместване на коремните и гръдните
органи, което влияе върху техните функции.
За периода от 1981-1995 година в клиниката по гръдно-коремна хирургия на МУ –
Пловдив са лекувани 14 болни с релаксация на диафрагмата. От тях 11 (78%) мъже и 3 (22%)
жени. Това съвпада с данни на други автори (1, 3).
Болните са били на възраст от 35 до 71 години. При 9 болни е имало частична
релаксация на дясната диафрагма, а при 5 на лявата, от които 3 са с частична и 2 са с пълна
релаксация.

The diaphragm relaxation is a one-sided high stand on a thinly fixed normal position and with
the whole diaphragm preserved. Depending on the size, partial and complete relaxation of the
diaphragm is distinguished. More often the disease is localized to the left.
Congenital and acquired diaphragm relaxations are distinguished. The etiology of the acquired
include injuries and inflammatory diseases of the diaphragm, as well as lesions of the diaphragmatic
nerve from Tu sprouting, surgery, traumas, inflammatory diseases.
The pathologically anatomically relaxed diaphragm is a thin membrane covered with pleura
and peritoneum, forming a large loose sac, which, due to the difference between the pressure in the
thoracic and abdominal cavities, rises domed up to the second rib. The high position of the
diaphragm causes displacement of the abdomen and thorax, which affects their function.

In the period 1981-1995, 14 patients with diaphragm relaxation were treated at the clinic for
thoracic and abdominal surgery at the Medical University - Plovdiv. Of these, 11 (78%) men and 3
(22%) women. This is in line with data from other authors (1, 3).
The patients ranged in age from 35 to 71 years. In 9 patients there was a partial relaxation of
the right diaphragm, and in 5 patients of the left, of which 3 were partial and 2 had complete
relaxation.

Късни усложнения на острия панкреатит
П. Учиков, К. Хекимов, Г. Присадов, А. Учиков, З. Въжев, В. Узунова, Кр.
Мурджев, Х. Хатър
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
За периода от последните 25 години (1971-1994г.) в клиниката са лекувани 1452 болни с
остър панкреатит (ОП). При тези болни наблюдавахме следните усложнения. Както е известно,
панкреатичната киста представлява натрупване на течнокашава материя, богата на
панкреатични ферментни течности, кръв, некротични материи от некротизиралия панкреас,
ограничена от околните близки органи, покрити в началото с фибрин, а в последствие се
образува гранулационен вал, съзряващ по-късно в плътна капсула. Ние наблюдавахме 47
болни с псевдокисти, като 27 от тях бяха разположени в тялото, 17 в главата, 3 в опашката и при
2 болни с по 2 кисти.
During the last 25 years (1971-1994), 1452 patients with acute pancreatitis (OP) were treated at the
clinic. The following complications were observed in these patients. As is known, the pancreatic cyst
is an accumulation of fluid, rich in pancreatic enzyme fluids, blood, necrotic matter from the
necrotizing pancreas, limited by the surrounding nearby organs, covered initially with fibrin, and
subsequently a granulation shaft, with a granulation shaft, is formed. in a tight capsule. We observed
47 patients with pseudocysts, 27 of which were located in the body, 17 in the head, 3 in the tail, and
in 2 patients with 2 cysts.

Травматични лезии на мезентериалните съдове –
особености на диагностиката и лечебните
мероприятия
П. Учиков, К. Мурджев, Х. Хатър, Г. Присадов, З. Въжев, А. Учиков
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 12-14.10.1995г.

Мезентериалните съдови лезии са малка , но важна част от коремните травми в
мирновременни условия. Според различните автори те съставляват от 12 до 27,5 % от
коремните травми. Мезентериалните съдове се засягат , както при проникващи
наранявания (10,3 -24,6%), така и при тъпи травми( 5 - 20%), а по материали на нашата
клиника в 25 % от коремните травми.В зависимост от силата , характера и направлението
на травматичния агент се уврежда различни участъци от мезентериума и съдовете в него.
Повечето проучвания сочат , че най-разпространени са транспортните тъпи травми с
увреждане обикновено на клонове от а.мезентерика супериор с разкъсване на интимата,
ектравазация или вторична тромбоза на съда. По –рядко е пълното разкъсване на
артериалния ствол, съпроводено с масивно разкъсване на мезентериума при косо
направление на травматичния агент.
Mesenteric vascular lesions are a small but important part of abdominal trauma in peacetime.
According to various authors, they account for 12 to 27.5% of abdominal injuries. Mesenteric vessels
are affected both in penetrating injuries (10.3 -24.6%) and in blunt injuries (5 - 20%), and in our clinic
materials in 25% of abdominal injuries.Depending on the strength, the nature and direction of the
traumatic agent is damaged by different sections of the mesentery and vessels in it. Most studies
indicate that the most common are transport blunt trauma with damage usually to branches of A.
mesenteric superior with rupture of the intima, extravasation or secondary thrombosis of the vessel.
It is less common for a complete rupture of the arterial trunk, accompanied by a massive rupture of
the mesentery in the oblique direction of the traumatic agent.

Ранни усложнения при болни с остър панкреатит
П. Учиков, К. Хекимов, Г. Присадов, З. Въжев, В. Узунова, К. Мурджев, Х. Хатър
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Национална конференция по хирургия на тема остър панкреатит, 19-20.05.1995г.,
Сандански

Усложненията при леките оточни форми на острия панкреатит (ОП) по литературни данни
се движат около 1-2% и се срещат предимно при хора с тежки придружаващи заболявания, на
които панкреатита дава тласък и те загиват от обостряне на придружаващите заболявания. При
тежките деструктивни форми обаче, смъртността е много по-висока – 60-75% и е резултат от
настъпилите тежки усложнения. Някои от тях настъпват в първите дни от заболяването и се
разглеждат като ранни, а явилите се след края на втората седмица се смятат за късни.
През последните 15 години (1980-1994г.) в клиниката бяха лекувани 867 болни с остър
панкреатит. При тези болни наблюдавахме следните усложнения.
Едно от най-често срещаните и най-ранно появяващо се от всички ранни усложнения е
срива на хемодинамиката, която се дължи на болката, бързото намаление на обема на
циркулиращата кръв, нарастването на общото периферно и намаление на централното
венозно налягане. Бързото спадане на тези показатели е последица на масивната ексудация на
плазма в парапанкреатичното и ретроперитонеалното пространство и серозните кухини,
настъпването на кръвоизлива и падането на тонуса на периферните съдове, настъпването на
вътресъдово съсирване поради абдормно активиране на тромбиновата система за нахлуване в
кръвта на трипсин. Не без значение за настъпване на тази тотална базо- и кардиоплегия имат
образувалите се вазоактивни вещества – кинините и кардиопресивния фактор.

According to the literature, complications of mild edema of acute pancreatitis (OP) range from
about 1-2% and occur mainly in people with severe co-morbidities, to which pancreatitis gives
impetus and they die from exacerbation of concomitant diseases. However, in severe destructive
forms, the mortality rate is much higher - 60-75% and is the result of severe complications. Some of
them occur in the first days of the disease and are considered early, and those who appear after the
end of the second week are considered late.
In the last 15 years (1980-1994) 867 patients with acute pancreatitis were treated at the clinic.
The following complications were observed in these patients.
One of the most common and earliest occurrence of all early complications is the collapse of
hemodynamics due to pain, rapid decrease in circulating blood volume, increase in total peripheral
and decrease in central venous pressure. The rapid decline of these parameters is a consequence of
the massive exudation of plasma in the parapancreatic and retroperitoneal space and serous cavities,
the onset of hemorrhage and the fall of the tone of the peripheral vessels, the occurrence of
intravascular clotting due to the abdominal activation of thrombin. Not without significance for the
onset of this total base- and cardioplegia are the vasoactive substances formed - kinins and the
cardio-factor.

Нашият опит от приложение на интраоперативната
антибактериална профилактика и лечение на острия
перитонит

П. Учиков, З. Въжев, К. Хекимов, В.Узунова, К. Мурджев, А. Учиков
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 14-16.10, 1993г.

Резюме
Представен е опитът на клиниката от интраоперативното приложение на антибиотици
при остър перитонит на базата на деструктивните форми на остър апендицит, остър
деструктивен холецистит с билиарен перитонит и перфориралите стомашни и дуоденални
улкуси, като профилактика на усложненията, които могат да настъпят в ранния следоперативен
период.
Прилагани са един или два антибиотика в комбинация по една, две или три дози,
интраоперативно по преценка на оператора в хода на операцията (при отваряне на чревен
лумен, в началото и края на операцията).
При деструктивните форми на острия апендицит усложнени с локален, дифузен или
тотален перитонит, болните са разделени на четири групи:
I-ва група – болни, при които е приложена интраоперативно антибиотична терапия, но
без следоперативна антибиотична терапия – 52 болни;
II-ра група – без интраоперативна антибиотична терапия, но със следоперативна такава –
101 болни;
III-та група – без антибактериална терапия – 75 болни;
IV-та група – с интраоперативна антибиотична терапия и следоперативна такава – 60
болни.
Отчита се процентът на настъпилите усложнения в следоперативния период при
различните групи болни. Сравнителното проучване показва, че най-добри резултати са
постигнати при болните от четвърта група.
При болните с деструктивен холецистит с билиарен перитонит и перфориралите улкуси,
групите са две:
I-ва група – без интраоперативна антибиотична терапия, но с такава следоперативно;
II-ра група – с интраоперативна и следоперативна антибиотична терапия.
Прави се изводът, че при прилагането на интраоперативната антибиотична терапия
процентът на настъпилите усложнения в следоперативния период е значително по-малък.

Abstract
The clinical experience of intraoperative administration of antibiotics in acute peritonitis based
on the destructive forms of acute appendicitis, acute destructive cholecystitis with biliary peritonitis
and perforated gastric and duodenal ulcers, such as prevention of complications, can be presented.
One or two antibiotics were administered in combination of one, two or three doses,
intraoperatively at the discretion of the operator during the operation (at opening of the intestinal
lumen, at the beginning and end of the operation).
In the destructive forms of acute appendicitis complicated by local, diffuse or total peritonitis,
patients are divided into four groups:
Group I - patients who received intraoperative antibiotic therapy, but without postoperative
antibiotic therapy - 52 patients;
Group II - without intraoperative antibiotic therapy, but with postoperative one - 101 patients;
Group III - without antibacterial therapy - 75 patients;
Group IV - with intraoperative antibiotic therapy and postoperative one - 60 patients.
The percentage of postoperative complications in the different groups of patients is reported.
The comparative study showed that the best results were achieved in patients from the fourth group.
In patients with destructive cholecystitis with biliary peritonitis and perforated ulcers, there
are two groups:
Group I - without intraoperative antibiotic therapy, but with such postoperative;
Group II - with intraoperative and postoperative antibiotic therapy.
It is concluded that the rate of complications occurring in the postoperative period is
significantly lower when intraoperative antibiotic therapy is administered.

Нашият опит върху диагнозата и лечението при болни с
коагулирал хемоторакс
П. Учиков, Г. Присадова, К. Мурджев, Х. Хатър, А. Учиков, З. Въжев.
Медицински университет – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 12-14.10.1995г.

Резюме
Коагулиралият хемоторакс е често срещано усложнение при гръдните травми. В
клиниката по гръдно-коремна хирургия при МУ-Пловдив за период от 15 години са лекувани 53
болни с коагулирал хемоторакс. Авторите анализират най-честите причини за поява на горното
усложнение: обширно разкъсване на белодробен паренхим, съдови руптури, тежки
париетални увреждания, както и лезия на черен дроб и слезка, кървящи в олевралната кухина
при диафрагмални лезии, след комбинирани торакоабдоминални травми.
Най-често усложнения на коагулиралия хемоторакс са организирането му с развитие на
фиброза, както и развитие на емпием на плевралната кухина.
Диагнозата се поставя рентгенологично – плеврално засенчване, което не може да бъде
отстранено нито чрез пункция, нито чрез аспирационен дренаж. В последните години за
диагностичното уточняване спомага и КТ.
Като основен метод на лечение авторите препоръчват хирургическия – торакотомия с
евакуация на коагулума и декортикация.
Abstract
Coagulated hemothorax is a common complication in chest injuries. 53 patients with
coagulated hemothorax were treated at the clinic for thoracic-abdominal surgery at the Medical
University-Plovdiv for a period of 15 years. The authors analyze the most common causes of the
above complication: extensive rupture of the lung parenchyma, vascular ruptures, severe parietal
lesions, and lesions of the liver and spleen, bleeding in the pleural cavity in diaphragmatic lesions,
after combined thoracobia.
The most common complications of coagulated hemothorax are its organization with the
development of fibrosis as well as the development of empyema of the pleural cavity.
The diagnosis is made by radiological pleural shading, which cannot be removed either by
puncture or by aspiration drainage. In recent years, a CT scan has also helped diagnostic refinement.
The authors recommend surgical thoracotomy with coagulum evacuation and decortication as
the main method of treatment.

Следоперативни септични усложнения при пациенти,
оперирани по повод на колоректален карцином
З. Въжев, П. Учиков, К. Кръстев., И. Чомаков, А. Учиков, А. Чапкънов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Национална конференция по хирургия и анестезиология с международно участие,
Велико Търново, 6-9.06.1996г.

Резюме
Обект на настоящния доклад са пациенти, оперирани по повод на колоректален
карцином и настъпили при тях следоперативни септични усложнения. Проучването е
направено въз основа на ретроспективен анализ на случаите през последните 5 години.
Описани са усложненията, налагащи реоперация в следоперативния период при 2 групи
пациенти – оперирани планово с неусложнени форми на колоректален карцином и оперирани
спешно с усложнени форми на колоректален карцином. При двете групи процентно са
отчетени усложненията при едноетапно и двуетапно оперираните. Двете групи се подразделят
на възрастови групи през 10 години. Съобщава се за приложението на периоперативната
антибиотична профилактика като фактор за намаляване на следоперативните септични
усложнения.
Отчита се ролята на придружаващите заболявания при възрастни пациенти и по-често
настъпващите следоперативни септични усложнения.
Изводите от направеното проучване са, че при добра предоперативна подготовка,
периоперативна антибиотична профилактика и екзактна атравматична техника, подкрепена с
напълно адекватна следоперативна реанимация и контрол с антибиотична терапия според
антибиограма, следоперативните септични усложнения значително намаляват.
Abstract
The subject of this report are patients operated on for colorectal cancer and have postoperative septic complications. The study is based on a retrospective analysis of cases over the last 5
years. The complications requiring postoperative surgery in 2 groups of patients are described surgically planned with uncomplicated forms of colorectal carcinoma and urgently operated with
complicated forms of colorectal carcinoma. In both groups the complications of one-stage and twostage operations were reported. The two groups are subdivided into age groups over 10 years. The
use of perioperative antibiotic prophylaxis has been reported as a factor in reducing postoperative
septic complications.
The role of co-morbidities in elderly patients and the more common postoperative septic
complications are considered.
The conclusions of the study are that, with good preoperative preparation, perioperative
antibiotic prophylaxis and exact atraumatic technique, supported by completely adequate
postoperative resuscitation and control with antibiotic therapy according to the antibiogram, the
postoperative septic complications are significantly reduced.

Нашият опит в хирургичното лечение на плевралния
емпием
П.Учиков, А.Учиков, К.Мурджев, З.Въжев, Г. Присадов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Международен конгрес по гръдна хирургия, 01-08.07.1997 г., Атина, Гърция

Цели и методи: 65 пациенти с плеврален емпием бяха оперирани за период от 10г, между
1987 и 1996. 45 от тях бяха мъже(69%) и 20(31%) жени на възраст между 16 – 70 години. При
повечето от пациентите 52(80%) се разви емпием в резултат на неподходящо лечение на остри
възпалителни заболявания на белия дроб и плеврата. Декортикация на плеврата с резекция на
бял дроб в различна степен беше проведена в тези случаи при десет пациенти. При 10(15,3%)
от пациентите емпием се разви като последствие от пулмонектомия и бронхиална фистула.
При тези пациенти успешно успяхме да проведем затваряне с пластика на бронхиалната
фистула.
Резултати и заключения: Всички лекувани пациенти се възстановиха.
Aims and methods: 65 patients with pleural empyema were operated on for 10 years, between 1987
and 1996. 45 of these were men (69%) and 20 (31%) women aged 16-70 years. In most of the
patients, 52 (80%) developed empyema as a result of inappropriate treatment of acute inflammatory
diseases of the lungs and pleura. Decortication of the pleura with lung resection to varying degrees
was performed in these cases in ten patients. In 10 (15.3%) of patients, empyema developed as a
result of pulmonectomy and bronchial fistula. In these patients, we successfully managed to have a
closure with bronchial fistula plastic.
Results and Conclusions: All treated patients recovered.

Дебелочревен карцином в старческата възраст като
спешен проблем в коремната хирургия
З. Въжев, Г. Мишев, К. Зисов, А. Чапкънов, В. Чапкънов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Десети юбилеен национален конгрес по хирургия, София, 14-17.10.1998г.

Резюме
Съчетанието на напреднала възраст неминуемо съпроводена от редица придружаващи
заболявание и колоректален карцином, в по-голям процент усложнен, продължава да бъде
обект на множество дискусии.
С увеличаване на възрастовия показател (годините) и напредването на туморния растеж
(стадия) имунологичните и регенераторния възможности на организма много намаляват. Това
от своя страна води до редица следоперативни усложнения с висок леталитет. Базирайки се на
материал от клиниката през последните 5 години, авторите на настоящия доклад достигат до
извода, че в напредналата възраст има по-голямо диагностично просточване (закъснение), повисока степен на спешни операции, по-напреднал стадий, по-висок анестезиологичен риск и
по-ниска 5-годишна следоперативна преживяемост. Но въпреки това, възрастта не следва да се
разглежда като контраиндикация за лечебна хирургия при колоректален карцином, тъй като
очакванията за живот и качество са значително по-лоши при възрастни, преминали
деривационна хирургия. Приема се становището, че при възможност, отчитайки всички вече
известни фактори, едноетапните операции, завършващи с първична анастомоза са за
предпочитане. Авторите подробно разглеждат и описват като начина и методи за
анастомозоране на илеума с остатък от колона след субтотална колектомия при карцином на
левия колон.
Ключови думи: напреднала възраст, колоректален карцином.
Abstract
The combination of advanced age inevitably accompanied by a number of comorbidities and
colorectal cancer, to a greater degree complicated, continues to be the subject of much discussion.
With increasing age (years) and the progression of tumor growth (stage), the immunological
and regenerative capacity of the body decreases a lot. This, in turn, leads to a number of
postoperative complications with high lethality. Based on clinical material over the last 5 years, the
authors of this report conclude that in the elderly there is a greater diagnostic delay (delay), a higher
rate of emergency operations, a more advanced stage, a higher anesthesiology risk and a lower 5year postoperative survival. However, age should not be considered a contraindication to treatment
for colorectal cancer, as life expectancy and quality are significantly worse in adults who have
undergone derivative surgery. It is considered that, wherever possible, taking into account all known
factors, single-stage operations ending with primary anastomosis are preferable. The authors discuss
and describe in detail how and methods for anastomosing the ileum with remnant colon after
subtotal colectomy in left colon carcinoma.
Keywords: advanced age, colorectal cancer.

Перитонит на базата на усложнен колоректален
карцином– съвременен хирургичен подход
З.Въжев ,П.Учиков, К. Хекимов,

МУ –Пловдив, клиника п гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Белоградчик, 13-15.10.1999г.

Посвещава се в памет на нашия незабравим приятел
и колега д-р Калин Кръстев
Резюме
Непрекъснатото развитие на колоректалната хирургия с интензивни темпове в последните
години доведе до редица промени в хирургическото поведение и оперативните методи, които
се прилагат при различната локализация на усложнени форми на КРК. От друга страна
широкоспектърните антибиотици, съвременните възможности на реанимацията в
следоперативния период служат като добра предпоставка за прилагане на едноетапни
оперативни процедури при усложнен КРК.
Перитонитът , развил се на базата на усложнен КРК е една от сравнително редките птичини
за развитие на перитонит в спешната коремна хирургия. Причината за развитието му може да
бъде перфорация , проксимално от оптурацията.
Авторите споделят опита си при различни форми на перитонити при усложнен КРК , както и
оперативнитв методи ,които се прилагат придържайки се към едноетапни операции при
възможност. Отчитат по-добрите следоперативни резултати при методите, които прилагат.

Ключови думи: перитонит, колоректален карцином (КРК).
Abstract
The continuous development of intensive colorectal surgery in recent years has led to a
number of changes in surgical behavior and operative methods that are applied to the
different localization of complicated forms of CRC. On the other hand, broad-spectrum
antibiotics, modern resuscitation options in the postoperative period serve as a good
prerequisite for the implementation of one-stage operative procedures in complicated CRC.
Peritonitis developed on the basis of complicated CRC is one of the relatively rare birds to
develop peritonitis in emergency abdominal surgery. The reason for its development may be
a perforation proximal to the obstruction.

The authors share their experience in various forms of peritonitis in complicated CRC, as
well as operative methods that are applied by adhering to one-step operations whenever
possible. Consider better postoperative results with the methods they apply.
Keywords: peritonitis, colorectal carcinoma (CRC).

Съвременни тенденции в лечението на карцинома на
стомаха и опита на клиниката по гръдно-коремна
хирургия при МУ-Пловдив
З.Въжев, П.Учиков, К.Зисов , Д.Дишлиев
МУ Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Национална конференция с международно участие Пловдив 01-02.06.2000г

Резюме
В своя доклад авторите правят ретроспективен анализ по материал от клииката по гръднокоремна хирургия върху проблема на стомашния рак за период от последните 10 години.
Съобщават за проблемите на ранната диагностика , предоеративното стадиране и
необходимостта от адювантна химиотерапия, която продължава да бъде дискутабилна. Опитът
на клиниката е разгледан в светлината на съвременните постижения на стомашната хирургия.
Abstract
In their report, the authors make a retrospective analysis of material from the clinic for thoracic
surgery on the problem of gastric cancer over the last 10 years.
They report the problems of early diagnosis, pre-operative staging, and the need for adjuvant
chemotherapy, which continues to be debatable. The experience of the clinic is considered in the
light of the modern achievements of gastric surgery.

Медиастинит след сърдечни операции
З. Въжев, Т. Якимов, К. Костадинов, К. Станев, Св. Дарбоклиев, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Пета национална конференция по лечение на раните на тема:
„Следоперативни раневи усложнения”, Варна, 27.05.2005г.

Развитието на първичен медиастинит най-често се дължи на усложнения след операции
върху органите от медиастинума. След сърдечни операции медиастинит се развива при
инфектиране на меките тъкани в медиастинума, съчетано с остеомиелит на стернума. Найчестите причинители са: стрептококи, стафилококи, пневмококи и смесена флора. В повечето
случаи се изолира хемолитичният стрептокок, диплострептококът, протеусът и анаероби.
Медиастинитът след сърдечни операции е най-често в предния медиастинум. Честотата на това
усложнение е до 2% от всички пациенти оперирани с ЕКК. Смъртността варира от 5.3 до 40%
според различни автори. Пациентите подложени на кардиохирургични интервенции са
изложени на риск от дълбока ранева инфекция в областта на стернума и медиастинума.
Според различните източници такъв риск съществува в 0.75 до 20% от случаите в зависимост от
критериите за оценка на данните за развитие на инфекцията и използваните методики за
доказването й. Инфекцията може да бъде фатална до 40% от случаите.

The development of primary mediastinitis is most often due to complications following surgery on
the mediastinal organs. After cardiac surgery, mediastinitis develops upon infection of the soft
tissues in the mediastinum, combined with osteomyelitis of the sternum. The most common causes
are: streptococci, staphylococci, pneumococci and mixed flora. In most cases, the hemolytic
streptococcus, dipstreptococcus, proteus and anaerobes are isolated. Mediastinitis after cardiac
surgery is most common in the anterior mediastinum. The incidence of this complication is up to 2%
of all ECF patients. Mortality ranges from 5.3 to 40% according to various authors. Patients
undergoing cardiac surgery are at risk of deep wound infection in the sternum and mediastinum.
According to various sources, such risk exists in 0.75 to 20% of cases depending on the criteria for
evaluating the data for the development of the infection and the methods used to prove it. The
infection can be fatal up to 40% of the cases.

Влияние на предоперативния и постоперативния мозъчен
инсулт върху изхода от сърдечни операции
Т. Бургуджиев, З. Въжев, И. Бикова
МУ – Пловдив, Клиника по Кардиохирургия
Доклад, изнесен на Втора годишна среща на Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова
хирургия, 15-17.06.2007г, Пловдив

Мозъчната увреда е едно от най-сериозните усложнения след сърдечно-съдови
процедури. В изследванията, посветени на този проблем, честотата им се движи между 1.2% и
8.4%. Мозъчният инсулт е свързан с повишен следоперативен морбидитет, по-дълъг болничен
престой, съответно по-висока цена за лечението на тези болни.
Предоперативните рискови фактори също са обект на широк кръг проучвания и
включват напредналата възраст, захарния диабет, артериалната хипертония, преживените в
миналото мозъчно-съдови инциденти, периферната съдова болест и атероматозата на аортата.
В друга група изследвания се обсъждат свързаните с хирургичната процедура фактори
като спешност на операцията, продължителност на кардиопулмоналния байпас и на
клампажното време на аортата.
За развититето на церебрални усложнения след сърдечена хирургия са отговорни
много фактори и в техния механизъм могат да бъдат намесени атеросклеротична емболизация
от аортата и мозъчна хипоперфузия интраоперативно.

Brain injury is one of the most serious complications after cardiovascular procedures. In studies
dealing with this problem, their frequency ranges between 1.2% and 8.4%. Stroke is associated with
increased postoperative morbidity, a longer hospital stay, and a correspondingly higher cost for the
treatment of these patients.
Preoperative risk factors have also been the subject of a wide range of studies and include advanced
age, diabetes mellitus, hypertension, past cerebrovascular accident, peripheral vascular disease and
aortic atheromatosis.
In another group of studies, surgery-related factors such as urgency of surgery, duration of
cardiopulmonary bypass, and aortic clamping time are discussed.
Many factors are responsible for the development of cerebral complications after cardiac surgery
and atherosclerotic aortic embolization and cerebral hypoperfusion intraoperatively may be involved
in their mechanism.

Проследяване на асимптоматични пациенти след
изцяло артериален аортокоронарен байпас с
мултислайд компютърна томография
З. Въжев, К. Велкова, М. Недева, Х. Рахман, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 1-3.10.2009г,
Варна

Резюме
Мултислайд скенерът е много полезен при оценяването на графтове след
аортокоронарен байпас, защото е по-малко инвазивна процедура от ангиографията и особено
за графта от дясната артерия гастроепиплоика, тъй като се избягва трудността на катетеризация
на абдоминалните артерии. Ако графта от дясната артерия гастроепиплоика не е визуализиран
при ангиография през трункус целиакус, може погрешно да се прецени, че е запушен, когато е
проходим и излиза от артерия мезентерика супериор.
С мултислайд скенера могат да бъдат избегнати погрешни преценки, както и да се
извърши изследването при несимптоматични пациенти, което ще помогне за установяването
на истинското ниво на проходимост на артериалните графтове, а не както е прието да се
извършва ангиография само и единствено при симптоматични пациенти.
Ключови думи: коронарна хирургия, артериални графтове, мултислайд скенер.
Abstract
The multi-slide scanner is very useful in evaluating grafts after coronary artery bypass grafting
because it is a less invasive procedure than angiography, and especially for grafting of the right artery
of the gastroepiploic, since it avoids the difficulty of catheterization of the abdominal arteries. If the
right artery graft is not visualized by angiography through the trunk of the celiac, it can be mistakenly
considered to be obstructed when it is passable and exits the superior mesenteric artery.
Multi-slide scanners can avoid misjudgments and perform research in asymptomatic patients,
which will help to establish the true level of patency of arterial grafts, rather than accepting
angiography alone and only in symptomatic patients.
Keywords: coronary surgery, arterial grafts, multi-slide scanner.

Използване на артериални графтове в коронарната
хирургия без екстракорпорална циркулация
Въжев З., С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Хр. Рахман, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 1-3.10.2009г.,
Варна

Коронарната хирургия още в зората на своето развитие е свързана с използването на
артериални кондуити. В стремежа си да подобрят васкуларизацията на миокарда при
исхемична болест на сърцето, хирурзите са направили първите си опити ,използвайки
артериални кондуити преди изобретяването на ЕКК и утвърждаването на ACB още през
1941г. Vineberg предполага, че може да се направи анастомоза между коронарните
артерии и трансплантирана вътрешна торакална артерия (ITA). Той мобилизира лявата
вътрешна торакална артерия (LITA), като отстранява страничните клонове и лигира съда
дистално. След това LITA се инплантира в тунел в мускулатурата на лява камера
успоредно по дължината на лява десцендентна артерия. Методиката е публикувана
1951г. и 1962г. Vineberg докладва за 140 операции.
Coronary surgery has been associated with the use of arterial conduits at the dawn of its
development. In an effort to improve myocardial vascularization in ischemic heart disease, surgeons
made their first attempts using arterial conduits before the invention of ECC and the validation of ACB
as early as 1941. Vineberg suggests that an anastomosis can be made between the coronary arteries
and the transplanted internal thoracic artery (ITA). It mobilizes the left internal thoracic artery (LITA)
by removing the lateral branches and ligation the vessel distally. The LITA is then implanted in a tunnel
into the musculature of the left ventricle parallel to the left descending artery. The methodology was
published in 1951. and 1962. Vineberg reported 140 operations.
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Опитът на клиниката по кардиохирургия при УМБАЛ
„Свети Георги” Пловдив при лечението на пациенти с
дисекация на гръдната аорта
З. Въжев, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Х. Рахман, Т. Гоновски, Г.
Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на IV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия с
международно участие, 13-15.05.2011г., Правец, България

Целта на настоящето ретроспективно проучване за посочения период е да се анализират
вида, тежестта на дисекациите, настъпилите усложнения – преди, по време и следоперативно,
както и постигнатите резултати от хирургичното лечение.
Материал и методи
За периода от 01.01.2005г. до 15.02.2011г. в Клиника по Кардиохирургия към
Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Св. Георги» гр. Пловдив бяха
оперирани 133 пациенти с дисекация на гръдната аорта. Средната възраст на пациент бе 56
години, като при мъжете средната възраст бе 54 години, а при жените бе 59 години.
Съотношението мъже/жени бе 87/46.
Резултати
Ранната следоперативна смъртност за цялата група бе 24,06%.

Изводи
Хирургичното лечение, извършено възможно най-бързо в първите 24 часа от началото на
заболяването, води до по-добри резултати в ранния следоперативен период, касаещи
заболеваемост и смъртност. Компютър-томографското изследване при спешните случаи има
най-информативна стойност. Печели се време и не обременява пациентите с допълнителен
риск от животозастрашаващи усложнения.
Ключови думи: дисекация, гръдна аорта, хирургично лечение.

The purpose of this retrospective study for that period is to analyze the type, severity of
dissections, complications occurring before, during, and postoperatively, and the results of surgical
treatment achieved.
Material and methods
For the period from 01.01.2005. to 15.02.2011. at the Cardiac Surgery Clinic at the University
Multidisciplinary Hospital for Active Treatment «St. Georgi »Plovdiv operated on 133 patients with

dissection of the thoracic aorta. The mean age of the patient was 56 years, with a mean age of 54
years for men and 59 years for women. The male / female ratio was 87/46.
Results
Early postoperative mortality for the whole group was 24.06%.
Conclude
Surgical treatment performed as soon as possible within the first 24 hours of disease onset
results in better post-operative morbidity and mortality outcomes. Emergency computer
tomography is of the most informative value. It is time-consuming and does not burden patients with
the additional risk of life-threatening complications.
Keywords: dissection, thoracic aorta, surgical treatment.

Хирургично лечение на хроничния констриктивен
перикардит
З. Въжев, Х. Рахман, К. Костадинов, Й. Котларов, В. Семерджиева, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Девета годишна среща на Euro-Asian Bridge, 28-30.09.2012г., Правец, България

Резюме
Хроничния констриктивен перикардит (ХКП) все още предоставя диагностични и
терапевтични проблеми въпреки на напредъка на медицината в зората на 21ви век. В това
клинично проучване ние бихме искали да споделим опита си при хроничен констриктивен
перикардит.

Методи
Ретроспективно проучване на серия от пет последователни случая (четирима мъже и
една жена) оперирани между 2002г и 2011г в нашето отделение бе разгледано. Всички
пациенти бяха с клас III u IV по NYHA, двама от пациентите бяха с клинични признаци на на
деснокамерна недостатъчност и един от посочените бе с аназарка. Средната продължителност
на симптомите беше 22 месеца. КОнвенционалната ехокардиография, гръдна рентгенография
и МР доказаха перикрадни калцификати при всички пет случая. Етиологията включваше
идиопатичен (при двама), туберкулоза(при двама пациенти) и висцерална лайшманиоза(при
HIV-негативен пациент). Подход с срединна стернотомия беше избран, за да може да се
извърши субтотална перикадиектомия без използването на КПБ при трима от пациентите. КПБ
беше използван при двама от пациентите. На един от тях беше направена и митрална
валвулопластика , докато при друг пациент тежка хеморагия, предизвикана от лезия на ствола
на белодробната артерияналожи използването на КПБ. При всички случаи целият преден
перицард беше ресециран между двата френични нерва. При четири от пациентите с
калцифицирани перикардни плаки не беше възможно отделянето им изцяло. Ограничихме
констрикцията чрез намаляване на размера на оставащите плаки.

Резултати
Не беше наблюдавана ранна постоперативна смъртност. Постоперативниото
проследяване беше за период от шест месеца. При прегледа след тези шест месеца от
операцията всички пациенти бяха с I или II функционален клас по NYHA.

Обобщение
Заключението, до което достигнахме е че перикардиектомияа е ефективен метод за
лечение на хроничен симптоматичен констриктивен перикардит, защото осигурява
подобрение на симптомите и функционалния клас , прави възможно намаляване на
смъртността, но се постигат добри резултати само ако се използва добра хирургична техника.
Ключови думи: хроничен констриктивен перикардит, срединна стернотомия, субтотална
перикардиотомия, кардиопулмонален байпас.

Abstract
Chronic constrictive pericarditis (HCP) still provides diagnostic and therapeutic problems despite
advances in medicine at the dawn of the 21st century. In this clinical trial, we would like to share our
experience with chronic constrictive pericarditis.
Methods
A retrospective study of a series of five consecutive cases (four men and one woman) operated
between 2002 and 2011 in our department was reviewed. All patients were NYHA class III and IV,
two patients had clinical signs of right ventricular failure, and one patient had anaparas. The median
duration of symptoms was 22 months. Conventional echocardiography, thoracic radiography and MR
proved pericardial calcifications in all five cases. The etiology included idiopathic (in two),
tuberculosis (in two patients) and visceral leishmaniasis (in an HIV-negative patient). A midsternotomy approach was chosen to allow subtotal pericadectomy to be performed without the use
of PBC in three of the patients. CPB was used in two of the patients. One of them also underwent
mitral valvuloplasty, while in another patient severe hemorrhage caused by a lesion of the
pulmonary artery trunk necessitated the use of CPB. In all cases, the entire anterior pericardium was
resected between the two phrenic nerves. In four of the patients with calcified pericardial plaques, it
was not possible to remove them completely. We restricted the constriction by reducing the size of
the remaining plaques.
Results
No early postoperative mortality was observed. The postoperative follow-up was for a period of six
months. At the examination after these six months of surgery, all patients were NYHA grade I or II.
Summary
The conclusion reached is that pericardioctomy is an effective method of treating chronic
symptomatic constrictive pericarditis because it provides improvement in symptoms and functional
class, makes it possible to reduce mortality, but good results are only achieved if good surgical
technique is used.
Keywords: chronic constrictive pericarditis, midline sternotomy, subtotal pericardiotomy,
cardiopulmonary bypass.

Синкоп като рядко срещан симптом при острия масивен
белодробен тромбоемболизъм
З. Въжев, Х. Рахман, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирурги, България
Доклад, изнесен на Девета годишна среща на Euro-Asian Bridge, 28-30.09.2012г., Правец, България

Резюме
Диагнозата на пулмонален емболизъм продължава да бъде трудна поради
разнообразието от симптоми, които представя. Синкопът е лесен за отчитане клиничен
симптом, но има различна етиология. Синкопът като представителен симптом на белодробния
емболизъм е доказано клинично предизвикателство и връзката е трудна за откриване.

Представяне на случая
На 13-ти октомври 2010, 45-годишен мъж постъпва в спешното отделение с анамнеза за
дълбока венозна тромбоза на десния крак. Пациентът е получил синкоп на работното място.
Той е бил в добро здравословно състояние когато внезапно припада и губи съзнание.

Заключение
За всеки пациент със синкоп, който е приет в спешното отделение, в диференциално
диагностичен план трябва да се има предвид белодробен тромбоемболизъм.
Ключови думи: синкоп, белодробен тромбоемболизъм, хирургично лечение.
Abstract
The diagnosis of pulmonary embolism continues to be difficult because of the variety of
symptoms it presents. Syncope is an easy to read clinical symptom but has a different etiology.
Syncope as a representative symptom of pulmonary embolism is a proven clinical challenge and the
relationship is difficult to detect.
Presentation of the case
On October 13, 2010, a 45-year-old man was admitted to the emergency room with a history
of deep vein thrombosis of the right leg. The patient received syncope at work. He was in good
health when he suddenly fainted and lost consciousness.
Conclusion
For any patient with syncope admitted to the emergency room, pulmonary thromboembolism
should be considered in a differential diagnostic setting.
Keywords: syncope, pulmonary thromboembolism, surgical treatment.

10–годишен опит при хирургичното лечение на
аневризмите на гръдната аорта
З. Въжев, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Хр. Рахман
Т. Гоновски, Хр. Стоев, А. Иванов, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Пети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 10-12.05.2013г.,
Пловдив

Резюме
Цел
Анализ на клиничния материал, касаещ хирургичното лечение при различна
локализация на аневризмите на гръдната аорта, представяне на постигнатите резултати
от прилаганите хирургични методи.
Клиничен материал и методи
В настоящото научно съобщение ще бъде представен 10 – годишен опит при
хирургичното лечение на аневризмите на гръдната аорта, като ще бъде обхванат
периода от май 2003 година до май 2013 година. До настоящия момент в клиниката са
оперирани общо 250 болни с остри и хронични аневризми на гръдната аорта с
различна локализация.
Според локализацията на аневризмите, пациентите са разделени в две основни
групи. В първата група са пациентите с ангажиране на възходящата аорта. Във втората
група са пациентите с ангажиране на дъгата и началната част на низходящата аорта.
Резултати
Съотношението между двата пола е 2:1 в полза на мъжете. Средната възраст
общо за двата пола е 54 години. Средното оперативно време е 6 часа и 20 минути.
Средното време на клампаж на аортата е 98 минути. Средното време на ЕКК е 165
минути. Циркулаторен арест – средно 27 минути.
Най – честите следоперативни усложнения са от страна на отделителната система
– ОБН, от страна на нервната система – постисхемична енцефалопатия, инсулт, и от
страна на гастроинтестиналната система – хеморагия и неоклузивна мезентериална
исхемия.
Изводи
Основен извод е, че всички пациенти с остра дисекация на аортата тип А
подлежат на спешна оперативна интервенция, като правилно избраната оперативна
методика е пряко свързана с точната и правилна диагностика, което в крайна сметка
кореспондира със следоперативните резултати.
Ключови думи: остри и хронични аневризми и дисекации на гръдната аорта,
хирургично лечение, резултати.

Abstract
Aim
Analysis of the clinical material concerning the surgical treatment at different
localization of aneurysms of the thoracic aorta, presentation of the achieved results from the
applied surgical methods.
Clinical material and methods
This scientific communication will present 10 years of experience in the surgical
treatment of thoracic aortic aneurysms, covering the period from May 2003 to May 2013. To
date, a total of 250 patients with acute and chronic chest aortic aneurysms with different
locations have been operated in the clinic.
According to the location of the aneurysms, patients are divided into two main groups.
In the first group are patients with involvement of the ascending aorta. In the second group
are patients with involvement of the arch and the initial part of the descending aorta.
Results
The sex ratio is 2: 1 in favor of men. The average age for both sexes is 54 years. The
average operating time is 6 hours and 20 minutes. The average aortic clamp time is 98
minutes. The average ECC time is 165 minutes. Circulatory arrest - 27 minutes on average.
The most common postoperative complications are those of the urinary system - CNS,
of the nervous system - postischemic encephalopathy, stroke, and of the gastrointestinal
system - hemorrhage and non-occlusive mesenteric ischemia.
Conclusion
The main conclusion is that all patients with acute A-type aortic dissection undergo
emergency surgery, with the correct surgical procedure being directly related to accurate
and correct diagnosis, which ultimately correlates with the postoperative results.
Key words: acute and chronic aneurysms and dissections of the thoracic aorta,
surgical treatment, results.

Едноетапно хирургично лечение на хрониодиализен
пациент с коронарна съдова болест, ретростернален
аденом на щитовидна жлеза и малигнен шваном в заден
медиастинум
З.Въжев, Хр.Рахман, Св.Дарбоклиев, Кр.Костадинов, К.Станев, Т.Гоновски, Хр.Стоев,
Г.Начев

МУ – Пловдив, Клиника по Кардиохирургия
Доклад, изнесен на Семинар на Клиниката Кливланд в Залцбург, 2012г.

Резюме
Шваномите са рядко срещана разновидност на туморите с неврален произход,които още порядко се откриват и диагностицират в гръдния кош. Комбинацията с коронарна съдова
болест,при пациент с терминална бъбречна недостатъчност, на хрониодиализа, е също рядка, а
наличието и на трета нозология като ретростернална щитовидна жлеза е казуистика. В
настоящата статия ние описваме случая на 66 годишен мъж,който премина едноетапна
комплексна хирургична интервенция, при която бе отстранен малигнен Шваном от заден
медиастинум, тироидектомия, със съмнение за аденокарцином, при ретростернална
локализация и хирургична миокардна реваскуларизация на „биещо сърце”.
Ретромедиастиналния Шваном бе отстранен посредством лява „Clamshell” торакотомия.
Abstract
Schwannomas are a rare type of tumor of neural origin that is even less commonly detected and
diagnosed in the chest. Combination with coronary artery disease, in a patient with terminal renal
insufficiency, with chroniodialysis is also rare, and the presence of a third nosology such as a
retrosternal thyroid is casuistry. In this article, we describe the case of a 66-year-old man who
underwent a one-stage complex surgical intervention that removed malignant Schwann from
posterior mediastinum, thyroidectomy, suspected adenocarcinoma, retrosternal localization, and
surgical myocardial revascular revascularis. The retro-mediastinal Schwann was removed by a left
Clamshell thoracotomy.

Съвременни тенденции при хирургичното лечение на
множествената белодробна ехинококоза
П. Учиков, З. Въжев, А. Учиков, К. Мурджев
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на Национален конгрес по паразитология, Измир, Турция, 10-14.10.1994г.

Резюме
Въпреки че е била известна още от дълбока древност, ехинококозата като една от найтежките паразитози у човека, продължава да бъде сериозен медико-социален и икономически
проблем.
Актуалността на проблема идва и от това, че през последните години се забелязва лека
тенденция към постепенно завишаване на заболеваемостта.
В настоящния доклад авторите споделят опита си при хирургичното лечение на
множествената белодробна ехинококоза. За период от 7 години, 53 пациенти бяха оперирани в
клиниката – 35 мъже и 18 жени. В случаи на едностранна ехинококоза, ние се придържаме към
органо-съхраняващи методи.
При двустранна белодробна ехинококоза за предпочитане са двуетапните операции през
интервал от време най-често 1-3 месеца, като първо оперираме от страната на усложнените
кисти или от страната на кистите с по-голяма вероятност за усложнение. При съчетана
двустранна белодробна ехинококоза със субфренична чернодробно ехинококоза метод на
избор е едноетапната операция с торакофренотомия. А при локализация на чернодробните
кисти по абдоминалната повърхност предпочитаме двуетапните операции – на първия етап
оперираме белия дроб, а на втория – черния дроб. Едноетапни операции предпочитаме при
белодробна ехинококоза с ехинококоза на слезката.
Abstract
Although it has been known since ancient times, echinococcosis as one of the most serious
parasitoses in humans, remains a serious socio-social and economic problem.
The urgency of the problem also comes from the fact that in recent years there has been a
slight tendency to gradually increase the incidence.
In this report, the authors share their experience in the surgical treatment of multiple
pulmonary echinococcosis. For a period of 7 years, 53 patients were operated on in the clinic - 35
men and 18 women. In cases of unilateral echinococcosis, we adhere to organ-preserving methods.
In bilateral pulmonary echinococcosis, it is preferable to perform two-stage operations over an
interval of time, usually 1-3 months, first operating on the side of complicated cysts or on the side of
cysts with a greater likelihood of complication. In combination bilateral bilateral echinococcosis with
sub-phrenic liver echinococcosis, the one-stage operation with thoracophrenotomy is the method of
choice. And with the localization of the liver cysts on the abdominal surface we prefer two-stage
operations - in the first stage we operate the lung, and in the second - the liver. One-step surgery is
preferred for pulmonary echinococcosis with echinococcosis of the spleen.

Операцията на Накайама при стомашен карцином
Д. Дишлиев, Т. Червенков, П. Недев, К. Хекимов, З. Въжев, Е. Цонева
МУ Пловдив Клиника по гръдно –коремна хирургия
Доклад,изнесен на Национална конференция с международно участие, Пловдив, 01-02.06.2000г.

Резюме
Авторите разглеждат гастректомията по Накайама при стомашен карцином за 20годишен период. Анализът на индикациите, усложненията и смъртността в първите 30 дни след
операцията. За опорни пунктове при гастректомията по Накайама сме приели:
1. Чисти от туморна инфилтрация горна (езофагеална) и долна (дуоденална) резекционни
линии.
2. Разстоянието между езофаг и дуоденум след гастректомията да е под 20 см.
3. След приомите на Накайама липса на напрежение при осъществяване на
езофагодуоденостомията.

Abstract
The authors examined gastrectomy for Nakayama in gastric cancer for a 20-year period. Analysis
of indications, complications and mortality in the first 30 days after surgery. We have taken the
following points of reference for Nakaiama gastrectomy:
1. Upper (esophageal) and lower (duodenal) resection lines clean of tumor infiltration.
2. The distance between the esophagus and the duodenum after gastrectomy should be less than
20 cm.
3. After the Nakayama primes, there was no tension in the esophagoduodenostomy.

Диагностика и лечебна тактика при пациенти с коремна
травма по данни на клиниката по гръдно-коремна
хирургия при МУ – Пловдив за периода 1996 -2000 година
И. Новаков, П. Учиков, А. Учиков, К. Мурджев, З. Въжев
МУ – Пловдив, Клиника по гръдно-коремна хирургия
Доклад, изнесен на „Дни на спешната хирургия”, Велинград, 3-5.10.2001г.

Резюме
За посочения период при 43 пациента с коремна травма е извършена лапаротомия с
последваща интервенция върху паренхимни и тръбести органи. Преобладават закритите
травми – 30 (69,7%), като най-честата причина е транспортният травматизъм. 13 случая са с
открита травма (30,3%) резултат от прободно-порезни , прободни и при 2 пациентаогнестрелни рани.
При 2 случая лапаротомията е по повод на хемоперитонеум от ятрогенна увреда след
чернодробна пункционна биопсия и след операция за лечение на лумбална дискова херния с
парциална лезия. От пациентите 34 са мъже (79,1 %) и 9 жени (20,9%) с относително висок
травматизъм при деца- 10 (23,2%). Летален изход въпреки активното поведение има при 3
пациента –смъртност 6,9 %.
Описваме тактиката ни за бърза диагностика , още на ниво приемен хирургичен кабинет
с едновременно лечение на наличен хиповолемичен шок. Използване на диагностични
техники като лапароцентеза , ехография , КАТ на коремни органи. Споделяме тактиката ни на
хирургично лечение , принципите на които са: спиране на хеморагиите, отстраняване на
девитализирани тъкани, възстаовяване целостта на тръбести органи чрез зашиване или
резекция , очистване на коремната кухина от чужди тела, интестинално съдържимо, хематоми.
Споделяме и поведението ни в следоперативния период за лечение на съществуваща
полиорганна недостатъчност – тежко усложнение на коремните травми.
Abstract
For the indicated period, laparotomy was performed in 43 patients with abdominal trauma
with subsequent intervention on parenchymal and tubular organs. Closed traumas predominate - 30
(69.7%), the most common reason being traffic injuries. 13 cases with open trauma (30.3%) were the
result of puncture, puncture and 2 patients with gunshot wounds.
In 2 cases, laparotomy was due to haemoperitoneum from iatrogenic damage after liver
puncture biopsy and after surgery to treat lumbar disc herniation with partial lesion. Of the patients,
34 were men (79.1%) and 9 women (20.9%) with relatively high traumatism in children - 10 (23.2%).
The death rate despite the active behavior in 3 patients is 6.9% mortality.
We describe our tactics for rapid diagnosis, even at the level of the receiving surgery room
while treating available hypovolemic shock. Use of diagnostic techniques such as laparocentesis,
ultrasound, abdominal ultrasound. We share our tactics of surgical treatment, the principles of which
are: stopping hemorrhages, removal of devitalized tissues, restoring the integrity of tubular organs
by suturing or resection, cleansing the abdominal cavity from foreign bodies, intestinal contents,

hematomas. We also share our behavior in the postoperative period for the treatment of existing
multiple organ failure - a severe complication of abdominal injuries.

Оперативно лечение при остър панкреатит. Собствен
опит през последните седем години (1995г. - 2001г.)
П. Учиков, П. Недев, А. Учиков, К. Хекимов, К. Зисов, Г. Присадов, З. Въжев, Д.
Григоров, К. Мурджев, Х. Хатър, Й. Йорданов
МУ – Пловдив, Клиника по гръдна и коремна хирургия
Доклад, изнесен на XI национален конгрес по хирургия с международно участие, София, 14.10.2002г.

Резюме
Целта на проучването е да анализираме случаите на остър панкреатит и неговите
усложнения, при които са предприети оперативни вмешателства.
Материал и методи. Материалът обхваща 39 болни на възраст от 12 до 77 години за
периода януари 1995г. – декември 2001г., лекувани в Клиника по гръдна и коремна хирургия на
Университетска болница „Св. Георги” – град Пловдив. Направен е ретроспективен анализ.
Резултати и обсъждане. Диагнозата остър панкреатит е поставена предоперативно при 11
болни, интраоперативно е установено в 10 случая. Но при 9 от 39 болни предоперативната
диагноза остър панкреатит е коригирана по време на операцията с друго остро коремно
заболяване. От друга страна, в 8 случая от 39 е поставена диагноза на друго остро коремно
заболяване, а при лапаротомията са диагностицирани остър панкреатит и/или неговите
усложнения. Обсъждат се диагностичните проблеми и възможностите на лабораторните
изследвания, абдоминална ехография, КАТ, лапароскопията и клиничното наблюдение за
вземане на решението – лапаротомия.
В отделни случаи на остър панкреатит поради тежкото му протичане и неповлияване от
консервативните мероприятия се налага лапаротомия или лапароскопия. При неясна клинична
картина, но със симптоми на остър корем се предприема лапаротомия. Възможно е
интраоперативната находка да е тежка форма на остър панкреатит и/или неговите усложнения.

Abstract
The purpose of the study was to analyze the cases of acute pancreatitis and its complications
in which surgery was undertaken.
Material and methods. The material covers 39 patients aged 12 to 77 years in the period
January 1995. - December 2001, treated at the Clinic for Thoracic and Abdominal Surgery at
University Hospital "St. Georgi ”- Plovdiv. A retrospective analysis was made.
Results and discussion. The diagnosis of acute pancreatitis was made preoperatively in 11
patients, intraoperatively established in 10 cases. But in 9 out of 39 patients, the pre-operative
diagnosis of acute pancreatitis was corrected during surgery with another acute abdominal disease.

On the other hand, 8 cases out of 39 were diagnosed with another acute abdominal disease, and
acute pancreatitis and / or its complications were diagnosed with laparotomy. The diagnostic
problems and the possibilities of laboratory tests, abdominal ultrasound, CT, laparoscopy and clinical
observation for decision making are discussed.

Ранни хирургични резултати при пациенти с
коронарна съдова болест и фракция на изтласкване на
лява камера под 50%
З. Въжев, Х. Рахман, С. Дарбоклиев, К. Костадинов, К. Станев, Т Гоновски, Х.
Стоев, Г. Начев
МУ-Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен пред V национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия 10-12 май,
2013г., Пловдив

Цел: Всеобщо известен остава фактът, че при пациенти с ниска фракция на изтласкване
на лявата сърдечна камера, рисковете от следоперативни усложнения и леталитет са
сигнификантни. Целта на настоящия доклад е да разгледа ранните следоперативни резултати
при пациенти с исхемична болест на сърцето и какъв ефект оказва предоперативно измерената
фракция на изтласкване на лява камера под 50% по отношение на крйния резултат след
коронарна сърдечна хирургия.
Пациенти и методи: Направен е щателен ретроспективен анализ на предоперативни и
интраоперативни данни и ранни следоперативни резултати от наличната медицинска
документация при 385 пациенти с коронарна съдова болест, преминали оперативно лечение
през нашата институция, за период от 1 година ( януари 2012 – януари 2013 ).
От кохортата съставляваща 385 пациенти, 172 ( 138 мъже и 34 жени ) отговарят на
изискването за включване в проучването. Основен инклузионен критерий е предоперативно
измерена левокамерна фракция на изтласкване под 50%.
Пациентите са разделени в три групи : Група I – 124 пациенти / 100 мъже и 34 жени / с
левокамерна фракция на изтласкване ( ФИЛК ) : 50 - 31% ; Група II – 43 пациенти / 34 мъже , 9
жени / с левокамерна фракция на изтласкване ( ФИЛК ): 30 - 21% ; Група III – 5 пациенти / 4
мъже , 1 жена / с левокамерна фракция на изтласкване < 20%.
Изводи : Колкото по-ниска е предопертивно измерената левокамерна фракция на
изтласкване при болни с коронарна съдова болест, толкова по-големи са рисковете за развитие
на следоперативни усложнения и/или летален за пациента изход след кардиохирургично
лечение.
Ключови думи : коронарна съдова болест, ниска левокамерна фракция на изтласкване,
следоперативни усложнения, леталитет.
Abstract
Purpose: The fact remains that in patients with a low left ventricular ejection fraction, the risks
of postoperative complications and lethality are significant. The purpose of this report is to look at
early postoperative outcomes in patients with ischemic heart disease and what effect the

preoperatively measured left ventricular ejection fraction under 50% has on the blood result after
coronary heart surgery.
Patients and Methods: A thorough retrospective analysis of preoperative and intraoperative
data and early postoperative results of available medical records in 385 patients with coronary
vascular disease undergoing surgery at our institution for a period of 1 year (January 2012 - January
2013) was performed.
Of the 385 cohort patients, 172 (138 men and 34 women) were eligible for the study. A major
inclusion criterion is a preoperatively measured left ventricular ejection fraction of less than 50%.
The patients were divided into three groups: Group I - 124 patients / 100 men and 34 women /
with left ventricular ejection fraction (FILK): 50 - 31%; Group II - 43 patients / 34 men, 9 women /
with left ventricular ejection fraction (FILK): 30 - 21%; Group III - 5 patients / 4 men, 1 woman / with
left ventricular ejection fraction <20%.
Conclusions: The lower the preoperatively measured left ventricular ejection fraction in
patients with coronary artery disease, the greater the risk of developing postoperative complications
and / or lethal outcome after cardiac surgery.
Key words: coronary vascular disease, low left ventricular ejection fraction, postoperative
complications, lethality.

Пълна артериална реваскуларизация при хирургично
лечение на ИБС
З. Въжев, С. Дарбоклиев, К. Станев, К. Костадинов, Г. Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Втора годишна среща на Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова
хирургия, 15-17.06.2007г, Пловдив
Статия, отпечатана в сп. „Медицински преглед”, 3’08, 10-13

Резюме
В статията се представя и анализира опитът на авторите с пълната артериална
реваскулазация при пациенти с ИБС. Като артериални графове са използвани лявата и дясната
артерия мамария и дясната артерия гастроепиплоика. Анализиран е опитът от приложения нов
за клиниката ни метод на пълна артериална реваскуларизация при 35 пациенти. Описани са
методиката и оперативната техника и са посочени абсолютните и относителните
противопоказания за приложение на метода. Докладвани са първите следоперативни
резултати чрез контролна ангиография.
Ключови думи: коронарна хирургия, пълна артериална реваскулиризация.
Abstract
The article presents and analyzes the authors' experience of complete arterial revasculation in
patients with CHD. The left and right mammary arteries and the right gastroepiploic artery were used
as arterial graphs. The experience of the complete new arterial revascularization method in 35
patients was analyzed. The methodology and the operating technique are described and the absolute
and relative contraindications for the application of the method are indicated. The first postoperative
results were reported by means of control angiography.
Keywords: coronary surgery, complete arterial revascularization.

Сравняване на цялостно артериално коронарно
байпасиране с конвенционална реваскуларизация
З. Въжев, С.Дарбоклиев, Ц.Гълъбов, Б.Абрашев, К. Костадинов, К.Станев, Г.Начев
МУ – Пловдив, Клиника по кардиохирургия
Доклад, изнесен на Трети национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 1-3.10.2009г.,
Варна
Статия, отпечатана в сп. “Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия”, 2010 г, 49-54

Използването само на артериални графтове в коронарната хирургия представлява
потенциална възможност за подобряване на дългосрочните резултати. Дискусиите по тази
оперативна техника са породени от по-високия периоперативен риск, сложността и
удълженото оперативно време при изпълнение на метода.
Приложението на нови оперативни техники като скелетонизиране на използваните
артерии, изпълнението на последователни и съставни графтове могат да намалят
периоперативния риск. Техническото усъвършенстване, дължащо се на натрупания по-голям
опит, води до подобряване на резултатите и осъзнаване на факта, че проходимостта на графта
е свързана с подготовката, третирането, насочването и анастомозирането.
Материал и методи: Ние сравняваме резултата след конвенционален с този след
цялостен артериален байпас. Анализирани са две последователни групи пациенти. В група I
(n=30) аортокотонарния байпас се направи с използване на лявата вътрешна торакална артерия
и венозни графтове. В другата II група (n=30) са използвани само артериални графтове (LIMA,
RIMA, RGEA, RA).
Резултати: В двете групи сравнихме средния брой анастомози, средното оперативно
време, средното исхемично време, средното байпасно време и процента на периоперативни,
постооперативни усложнения и болнична смъртност.
В заключение: Стигна се до извода, че артериалният коронарен байпас с използване на
съвременни хирургични техники е също така безопасен и сигурен, както и конвенционалния
хирургичен подход.
Ключови думи: коронарна хирургия, артериални графтове, реваскуларизация.
The use of arterial grafts alone in coronary surgery is a potential opportunity to improve long-term
outcomes. Discussions about this operative technique are caused by the higher perioperative risk,
the complexity and the prolonged operative time in performing the method.
The application of new operational techniques such as skeletonization of the arteries used, the
execution of sequential and composite grafts can reduce perioperative risk. The technical
improvement due to the greater experience has led to improved results and an awareness of the fact
that graft patency is related to preparation, treatment, guidance and anastomosis.

Material and Methods: We compare the result after conventional with that after complete arterial
bypass. Two consecutive patient groups were analyzed. In group I (n = 30), the aortocotonar bypass
was done using the left internal thoracic artery and venous grafts. In the second group (n = 30), only
arterial grafts (LIMA, RIMA, RGEA, RA) were used.
Results: In the two groups, we compared the average number of anastomoses, the mean operative
time, the mean ischemic time, the mean bypass time, and the percentage of perioperative, postoperative complications and hospital mortality.
In conclusion: It is concluded that arterial coronary bypass surgery using modern surgical techniques
is as safe and secure as conventional surgical approach.
Keywords: coronary surgery, arterial grafts, revascularization.

10-years’ experience in the surgical treatment of thoracic aortic aneurisms.
Vazhev, Z., Stoev, H., Gonovski, T.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, vol 13.1,
2016, pp. 377-381
Abstract
Clinical material and methods: This study presents ten years of experience in the surgical
treatment of thoracic aortic aneurisms for the period may 2003- may 2013. During this
period 250 patients with acute and chronic aneurisms of the thoracic aorta with different
localization were operated. According to the localization of the aneurism patients are
divided in two main groups. In the first group are patients with involvement of the ascending
aorta.In the second group are patients with involvement of the arch and the initial part of
the descending aorta.
Results: The ratio between both sexes is 2:1 – man-woman.The average age is 54 years.The
average operation time is 6 hours and 20 min. The average time of CPB is 165min.
Circulatory arrest average – 27 min. The most frequent complications are acute kidney
failure, post-ischemic encephalopathy, stroke, NOMI.
Conclusions: The main conclusion is that all patients with acute dissection of the aorta type
A should undergo urgent surgery. The properly selected surgical intervention is directly
linked with the precise and correct diagnosis that corresponds with the postoperative results
Key words: Acute and chronic aneurisms and dissections of thoracic aorta, surgical
treatment, results
10-годишен опит в оперативното лечение на аневризми на гръдната аорта.
Резюме
Клиничен материал и методи: Това проучване представя десетгодишен опит в
оперативното лечение на аневризми на гръдната аорта за периода от 2003 г. до май
2013 г. През този период са оперирани 250 пациенти с остри и хронични аневризми на
гръдната аорта с различна локализация. Според локализацията на аневризма
пациентите са разделени в две основни групи. В първата група са пациенти с участието
на възходящата аорта. Във втората група са пациенти със засягане на дъгата и
началната част на низходящата аорта.
Резултати: Съотношението между двата пола е 2: 1 - мъж-жена. Средната възраст е 54
години. Средното време на КПБ е 6 часа и 20 минути. Средното време на CPB е 165
минути. Средно циркулаторен арест - 27 минути Най-честите усложнения са остра
бъбречна недостатъчност, пост-исхемична енцефалопатия, инсулт, NOMI.
Изводи: Основното заключение е, че всички пациенти с остра дисекция на аортата тип
А трябва да бъдат подложени на спешна операция. Правилно подбраната хирургическа

интервенция е пряко свързана с точната и правилна диагноза, която съответства на
постоперативните резултати
Ключови думи: Остри и хронични аневризми и дисекации на гръдна аорта,
хирургично лечение, резултати

Acute coronary syndrome - early surgical results
Vazhev, Z., Stoev, H., Ivanov, A., Gonovski, T., Tsokova, J.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, vol 20, 2016,
pp. 1661-1667
Aim: Analysis of the clinical material concerning the surgical treatment in patients with acute coronary
syndrome, reporting the results of the applied surgical methods.
Materials and methods: In this report we present 1-year experience in the surgical treatment of acute
coronary syndrome (May 2015 – April 2016). During this period we had a total of 421 patients with
coronary artery disease in our institution, 101 of which were operated urgently.
Results: The mean stay in the intensive care unit was 8 days (from 2 to 40 days). The early postoperative
mortality was evaluated – 7,92%. Most common postoperative complications were bleeding and urinary
system infections.
Conclusion: Early surgical revascularization in patients with acute coronary syndrome is considered an
effecteve and safe procedure. The mortality rate in cases with severe left ventricular dysfunction,
STEMI, cardiogenic shock is still high.
Keywords: acute coronary syndrome, surgical treatment, results

Цел: Анализ на клиничния материал относно хирургичното лечение при пациенти с остър
коронарен синдром, отчитане на резултатите от приложените хирургични методи.
Материали и методи: В този доклад представяме едногодишен опит в оперативното лечение на
остър коронарен синдром (май 2015 - април 2016). През този период в нашата институция имахме
общо 421 пациенти с коронарна болест, като 101 от тях бяха оперирани спешно.
Резултати: Средният престой в интензивното отделение е бил 8 дни (от 2 до 40 дни). Оценява се
ранната следоперативна смъртност - 7,92%. Най-честите следоперативни усложнения са
кървенето и инфекциите на пикочната система.
Заключение: Ранната хирургична реваскуларизация при пациенти с остър коронарен синдром се
счита за ефективна и безопасна процедура. Степента на смъртност в случаи с тежка дисфункция на
лявата камера, STEMI, кардиогенен шок все още е висока.
Ключови думи: остър коронарен синдром, хирургично лечение, резултати

A decade experience in surgical treatment of infective endocarditis.
Vazhev, Z., Ivanov, A., Gonovski, T., Stoev, H.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, vol 14,
2016, pp. 616-624
Abstract
Background: Despite the evolution of antimicrobial therapy and sepsis prevention, infectious
affecting the heart and the valves continue to be responsible for significant morbidity and
mortality rate due to valvular incompetence, embolization, cerebrovascular accidents and
congestive heart failure. The focus of the study is the surgical treatment of endocarditis in
common and in complex clinical cases including recommendations concerning the
management of native and prosthetic valve endocarditis, septic neurologic manifestations as
well as valve selection options and replacement criteria.
Objective: Analysis of clinical material concerning surgical treatment of infective
endocarditis, an analysis of the factors predictive of increased mortality and complications, as
well as the presentation of results.
Methods: Case records of patients admitted with infective endocarditis for surgical treatment
between July 2006 to July 2016 at “ St.George” University Hospital Cardiac Surgery centre
were analysed. Those analysis include age,sex,blood culture,risk factors, surgical indication
and early results. Surgery was performed in 53 patients. The indications for surgery were
congestive heart failure, hemodynamic instability, uncontrolled infection, and high risk of
peripheral embolic event. The surgical treatment was based on elimination of infection, and
high risk of peripjeral embolic event.The surgical treatment was based on elimination of
infection foci and correction of the hemodynamic derangement. Those objectives were met
with valve replacement in the majority of case. Whenever conservative surgery was possible,
resection of vegetation and subsequent valve repair were performed and the native valve was
preserved.
Results: The patients mean age was 53 years(24-77) with male-female ratio of 4.9-1. Native
valve endocarditis occurred in 48 patients. Late prosthetic valve endocarditis occurred in 5
patients.The most common indications for surgery were congestive heart failure(88%) and
uncontrolled sepsis(6%)
Conclusions: Valve replacement with mechanical prosthesis is a safe procedure with a low
mortality and complicatiions rate.
Key words: Infective endocarditis, surgical treatment, valve replacement, postoperative
prognosis.
Десет годишен опит в оперативното лечение на инфекциозен ендокардит.
Резюме
Въпреки развитието на антимикробната терапия и предотвратяването на сепсис,
инфекциозните, засягащи сърцето и клапите, продължават да са отговорни за
значителната заболеваемост и смъртност поради клапна некомпетентност, емболизация,

мозъчно-съдови инциденти и застойна сърдечна недостатъчност. Фокусът на
изследването е хирургичното лечение на ендокардит при чести и в сложни клинични
случаи, включително препоръки относно лечението на естествен и протезен ендокардит,
септични неврологични прояви, както и опции за избор на клапи и критерии за
заместване.
Цел: Анализ на клиничен материал относно хирургично лечение на инфекциозен
ендокардит, анализ на факторите, предсказващи повишената смъртност и усложнения,
както и представяне на резултатите.
Методи: Анализирани са регистрираните случаи на пациенти, приети с инфекциозен
ендокардит за хирургично лечение между юли 2006 г. до юли 2016 г. в Университетския
център по сърдечна хирургия „St.George“. Тези анализи включват възраст, пол,
хемокултура, рискови фактори, хирургична индикация и ранни резултати. Хирургията е
извършена при 53 пациенти. Показанията за операция са застойна сърдечна
недостатъчност, хемодинамична нестабилност, неконтролирана инфекция и висок риск
от периферна емболична проява. Хирургичното лечение се основава на елиминиране на
инфекцията и висок риск от периферична емболична проява. Хирургичното лечение се
основава на елиминиране на инфекциозни огнища и коригиране на хемодинамичното
нарушение. Тези цели бяха постигнати с подмяна на клапите в по-голямата част от
случаите. Винаги, когато е била възможна консервативна хирургия, е извършена
резекция и последваща корекция на клапите с запазена нативна клапа.
Резултати: Средната възраст на пациентите е била 53 години (24-77) със съотношение
мъже-жени от 4,9-1. Ендокардитът на нативната клапа се наблюдава при 48 пациенти.
Късен протезен ендокардит се наблюдава при 5 пациенти. Най-честите показания за
операция са застойна сърдечна недостатъчност (88%) и неконтролиран сепсис (6%)
Изводи: Замяната на клапа с механична протеза е безопасна процедура с ниска
смъртност и усложнения.
Ключови думи: Инфекциозен ендокардит, хирургично лечение, подмяна на клапа,
следоперативна прогноза.

Surgical treatment of aortic regurgitation and bilateral coronary artery ostial stenosis due
to cardiovascular syphilis
Z. Vazhev, A. Ivanov, T. Gonovski, Hr. Stoev
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, 2018, 28.2, 501504
We present the case of 44-year-old male, hospitalizen in Interventional cardiology department
with retrosternal pain. Percutaneus coronary intervention was performed demonstrating bilateral
ostial coronary artery stenosis with moderate aortic regurgitation. The patient was transferred in
our institution for urgent surgery. Cardiac surgical procedure was performed including CABG
and AVR. VDRL and TPHA test were performed upon admission – both of them being positive.
Those results confirmed tertiary cardiovascular syphilis. The patient was discharged on POD 12,
and was transferred to STD department for further antibiotic therapy.
Представяме случая на 44-годишен мъж, хоспитализиран в Интервенционално
кардиологично отделение с ретростернална болка. Проведена е коронарна интервенция,
демонстрираща двустранна стеноза на ствола на лявата коронарна артерия с умерена
регургитация на аортната клапа. Пациентът е преведен в нашата институция за спешна
операция. Проведена е сърдечна хирургична процедура, включваща CABG и AVR. VDRL
и TPHA тест се извършват при приемане - и двата са положителни. Тези резултати
потвърдиха третичен сърдечно-съдов сифилис. Пациентът е изписан на POD 12 и е
преместен в кожно-венерическо отделение за допълнителна антибиотична терапия.

Surgical treatment of aortic coarctation in 29-year-old patient
Z. Vazhev, A. Ivanov, T. Gonovski, Hr. Stoev
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, 2018, 28.2, 505509
We present a case of 29-year-old woman diagnosed with severe coarctation of the aorta 15 mm distal to
the left subclavian artery. The patient was admitted in our institution, CT scan was performed –
confirming the diagnosis. Cardiac surgical procedure was performed including resection of coarctation
segment and interposition of aortic prosthesis using left CPB. The patient was discharged on POD 7 on
dual antihypertensive therapy – beta blocker and calcium channel blocker. At late follow-up
examination 1 year after the surgical correction the patient was normotensive at rest, as well as after
treadmill stress test using the standard Bruce protocol. Despite the established good cardiac prophylaxis
on newborns, sometimes this disease can remain undiagnosed until adulthood when the complications
are starting to present.

Представяме случай на 29-годишна жена с диагноза тежка коарктация на аортата 15 mm дистално
от лявата артерия субклавия. Тя е приета в нашата институция, извършена е CT сканиране потвърждаване на диагнозата. Проведена е сърдечна хирургична процедура, включваща резекция
на коарктационния сегмент и интерпозиция на аортна протеза с използване на ляв CPB.
Пациентката е изписана на POD 7 на двойна антихипертензивна терапия - бета блокер и блокер на
калциевите канали. При късен последващ преглед 1 година след хирургичната корекция
пациентката е нормотензивна в състояние на покой, както и след стрес тест на бягаща пътека,
използвайки стандартния протокол на Bruce. Въпреки установената добра сърдечна профилактика
при новородени, понякога това заболяване може да остане недиагностицирано до зряла възраст,
когато усложненията започнат да се проявяват.

Gastrointestinal bleeding - fatal complication post cardiac surgery.
Vazhev, Z., Ivanov, A., Gonovski, T., Stoev, H.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. Knowledge International Journal, vol 15.4,
2016, pp. 1059-1063
Abstract
Background: Despite technological advances in this field, the open heart surgery using
extracorporeal circulation puts a great physiological stress on all organs and body systems.
Peptic ulcer disease and upper gastrointestinal haemorrhage are rare, but very serious
postoperative complications with significant mortality rate.
We present a case of 70-year old gentleman, hospitalized on 30th of June in interventional
cardiology department with acute myocardial infarction, where primary percutaneous
coronary intervention(PCI) , and drug eluting stent(DES) implantation on the left anterior
descendent artery(LAD) were performed. Two weeks later during follow-up trans-thoracic
echocardiography(TTE), ventricular septal defect and left ventricle aneurism were
diagnosed. The patient was admitted in hospital for observation, and in the next days his
helath deteriorated with clinical data of cardiogenic shock and was transferred in our
department for urgent surgery. Cardiac surgery procedure was performed including:
quadriple CAB, VSD closure and let ventricular aneurysmectomy. On the 12th postoperative
day, the patient was with melena and signs of hemorrhagic shock. During the urgent
esophagogastroduodenoscopy the patient was diagnosed with bleeding erosions of stomach
and duodenum. Laparotomy,gastrotomy,dudodenotomy and suture of the lesions was
performed. Postoperatively the patient was with manifestation of respiratory failure, that
needed prolonged mechanical ventilation and in consequence tracheostomy was done on
13th of August. Subsequently the patient manifested with renal failure requiring continuous
central veno-venous hemodiafiltration(CVVHDF). Regardless full antimicrobial therapy
and ultrafiltration with antiseptic filter, the patient was steadily febrile with the need of
constant catecholamine support. On 21st of August the patient passed away with clinical
data of hemorrhagic shock after profuse melanous defecation.
Gastrointestinal bleeding represents a challenge for diagnosis and treatment after open heart
surgery and despite its low frequency rate is often fatal. Strict peri- and intraoperative
management and early detection are the best measures to combat these conditions.
Keywords: gastrointestinal bleeding,open heart surgery, stress ulceration
Стомашно-чревно кървене - фатално усложнение след сърдечна операция.
Резюме
Предистория: Въпреки технологичния напредък в тази област, операцията на открито
сърце с помощта на екстракорпорална циркулация поставя голям физиологичен стрес
върху всички органи и телесни системи. Пептичната язвена болест и кръвоизливът в

горната част на червата са редки, но много сериозни постоперативни усложнения със
значителна смъртност.
Представяме случай на 70-годишен мъж, хоспитализиран на 30 юни в интервенционно
кардиологично отделение с остър инфаркт на миокарда, където първична перкутанна
коронарна интервенция (PCI) и имплантиране на стент (DES) на лявата предна предна
низходяща артерия (LAD ) бяха изпълнени. Две седмици по-късно по време на
проследяваща ехокардиография (ТТЕ) са диагностицирани вентрикуларен септален
дефект и аневризма на лявата камера. Пациентът е приет в болница за наблюдение, а през
следващите дни здравето му се влошава с клинични данни за кардиогенен шок и е
преведен в нашата клиника за спешна операция. Проведена е включваща: четворен
CABG , VSD затваряне и камерна аневризмектомия. На 12-ия постоперативен ден
пациентът е с мелена и признаци на хеморагичен шок. По време на спешната
езофагогастродуоденоскопия пациентът е диагностициран с кървящи ерозии на стомаха
и дванадесетопръстника. Извършена е лапаротомия, гастротомия, дудоденотомия и
зашиване на лезиите. В следоперативен период пациентът е с проява на дихателна
недостатъчност, която се нуждае от продължителна механична вентилация и вследствие
на това на 13 август е извършена трахеостомия. Впоследствие пациентът се проявява с
бъбречна недостатъчност, изискваща продължителна централна вено-венозна
хемодиафилтрация (CVVHDF). Независимо от пълната антимикробна терапия и
ултрафилтрация с антисептичен филтър, пациентът е трайно фебрилен с нуждата от
постоянна катехоламинова подкрепа. На 21 август пациентът почина с клинични данни
за хеморагичен шок след обилна меланозна дефекация.
Стомашно-чревното кървене представлява предизвикателство за диагностика и лечение
след операция на открито сърце и въпреки ниската си честота често е фатална. Строгото
пери- и интраоперативно управление и ранно откриване са най-добрите мерки за борба
с тези състояния.
Ключови думи: стомашно-чревно кървене, операция на открито сърце, улцерация

Остър аортен синдром
Въжев, З., Стоев, Х.
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия.Списание МД, 2017, брой 2, стр. 90-97
Острият аортен синдром е термин, обединяващ спешни, животозастрашаващи състояния със
сходни клинични характеристики – остра аортна дисекация, интрамурален хематом, пенетриращ
атеросклеротичен улкус, травматична аортна увреда.
Представя се като остра гръдна болка. Етиопатогенезата на синдрома включва разкъсване или
разязвяване на интималния слой на аортата, което позволява на кръвта да раздели слоевете на
стената, или разкъсване на ваза вазорум – в случаите на интрамурален хематом.
Най-често аортният синдром се причинява от дисекация на съда. Популационни проучвания
установяват около 6-10 аневризми на 100000 пациент, а данни за дисекация се откриват при 1-3%
от извършените аутопсии, като артериалната хипертензия и някои вродени генетични
заболявания са основни рискови фактори.
Пациентите с остър коронарен синдром имат сходна симптоматика, независимо дали се касае за
дисекация, интрамурален хематом, пенетриращ улкус или травматична увреда.
Болката е най-честото оплакване и винаги трябва да насочва вниманието на лекаря към тези
заболявания. Диагнозата се поставя посредством КТ, ехокардиография – трансторакална и
трансезофагеална, и магнитно резонансно изследване. Прогнозата зависи от степента на
ангажираност на аортата, навременната диагностика и лечение – хирургично, ендоваскуларно и
медикаментозно.

Acute aortic syndrome is a term that combines urgent, life-threatening conditions with similar clinical
features - acute aortic dissection, intramural hematoma, penetrating atherosclerotic ulcer, traumatic
aortic injury.
It is presented as acute chest pain. The etiopathogenesis of the syndrome involves the rupture or
ulceration of the intimate aortic layer, which allows the blood to separate the layers on the wall, or
rupture of the vascular vasorum - in cases of intramural hematoma.
Most often, aortic syndrome is caused by a vessel dissection. Population studies have identified about 610 aneurysms per 100,000 patients, and dissection data are found in 1-3% of autopsies performed, with
arterial hypertension and some congenital genetic diseases being major risk factors.
Patients with acute coronary syndrome have similar symptoms, whether dissection, intramural
hematoma, penetrating ulcer or traumatic injury.

Pain is the most common complaint and should always draw the doctor's attention to these conditions.
The diagnosis is made by CT, echocardiography - transthoracic and transesophageal, and magnetic
resonance imaging. The prognosis depends on the degree of aortic involvement, timely diagnosis and
treatment - surgical, endovascular and medicated.

Хибридни операции в съвременната съдова хирургия при критична исхемия
на долните крайници.
Б.Чешмеджиева, В.Анастасов, З. Въжев.
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия.Актуални аспекти на продължителните
грижи и палиативната медицина, том II 199-205 май 2017
Резюме
Цел: Приложението на хибридните операции при болни с критична исхемия и
многоетажни атеросклеротични поражения на долните крайници.
Метод: Проследяване на 34 болни с критична исхемия на долните крайници след
прилагане на хибриден метод на лечение от месец юни 2013 година до месец юни
2015 година. Хибридният метод включва балонна ангиопластика и/или стентиране
на илиачните артерии и профундопластика при 21 болни, а байпас бяха направени в
13 от пациентите на бедрено-подколянно ниво.
Резултати: Хирургичните интервенции имаха технически успех при всички случаи.
Не се появиха сериозни послеоперативни усложнения и смъртност. До операцията
АБИ беше 0.26,а след нея 0.73(Р<0.05). Средно проследяващият период беше пест
месеца( в диапазона от три до дванадесет месеца).
Изводи: Хибридните операции се явяват ефективни при лечение на болни с
критична исхемия на долните крайници и многоетажна атеросклероза.
Ключови думи: облитерираща атеросклероза, хибридни операции, исхемия на
долните крайници.
Hybrid surgery in modern vascular surgery for critical lower limb ischemia
Abstract
Aim: The application of hybrid operations in patients with critical ischemia and multilevel
atherosclerotic lesions of the lower limbs.
Method: Follow-up of 34 patients with critical lower limb ischemia following hybrid
treatment from June 2013 to June 2015. The hybrid method included balloon angioplasty and
/ or stenting of the iliac arteries and profundoplasty in 21 patients, and bypass was performed
in 13 of the thigh-knee patients.
Results: Surgical interventions were technically successful in all cases. No serious
postoperative complications and mortality occurred. Prior to surgery, ABI was 0.26 followed
by 0.73 (P <0.05). The average follow-up period was five months (ranging from three to
twelve months).
Conclusions: Hybrid surgery is effective in treating patients with critical lower limb ischemia
and multiple-stage atherosclerosis.
Keywords: obliterating atherosclerosis, hybrid operations, ischemia of the lower limbs.

Дългосрочно проследяване при пациенти след аорто-коронарен байпас хирургия с
използвани изцяло артериални графтове
З.Въжев,А.Иванов, Т.Гоновски,Хр.Стоев
МУ”Пловдив”, Клиника по кардиохирургия. Българска Гръдна,Сърдечна и съдова
хирургия, 2017,2,33-39
Резюме
Цел: Аортокоронарната байпас хирургия е една от най-често извършваните оперативни
интервенции в световен мащаб и златен стандарт в лечението на исхемичната болест на
сърцето, особено при случаите с многоклонова коронарна болест. Дългосрочните
резултати може да бъдат подобрени с използване на изцяло артериални графтове.
Извършихме проследяване на дългосрочните резултати при серия от пациенти, оперирани
в нашата клиника, при които е извършена тотална артериална реваскуларизация с
използвани LITA,RITA,LRA и RGEA с проследяване над 10 години след оперативна
намеса.
Методи: В проследяването са включени всички пациенти, при които е извършена
аортокоронарна байпас хирургия в планов и спешен порчядък, с използвани изцяло
артериални графтове за периода януари 2003-декември 2006г. Проследихме общо 200
пациенти със средна възраст 56.8 години(27-85г.), 75% от които бяха мъже.
Резултати: Ранните постоперативни резултати бяха отлични, с 0% ранна следоперативна
смъртност, без нужда от реоперация и неврологични усложнения.Средното време на
проследяване е 10+-3 години. Дългосрочната преживяемост е 93%. Общо бяха извършени
72 контролни перкутанни коронарни ангиографии, с 0% оклузия на графт,от извършени
общо 363 дистални анастомози , с използвани само артериални графтове. Оценката за
качеството на живот е извършена посредством телефонно интервю с въпросника на
Minnesota Living with Heart Failure и показа отлични резултати.
Закключение: Аортокоронарната байпас хирургия с използване на изцяло артериални
графтове води до подобряване на дългосрочните резултати и значително намалява
нуждата от повторни хоспитализации и интервенции.
Ключови думи: Аортокоронарен байпас, артериален графт, резултати.
Long-term follow-up of patients after coronary artery bypass surgery using entirely
arterial grafts for revascularization
Abstract
Objective: Coronary artery bypass surgery is one of the most commonly performed surgical
interventions worldwide and the gold standard in the treatment of ischemic heart disease,

especially in cases of multivessel coronary disease. Long-term results can be improved by using
fully arterial grafts. We monitored long-term outcomes in a series of patients operated on in our
clinic who underwent total arterial revascularization using LITA, RITA, LRA, and RGEA with
follow-up over 10 years after surgery.
Methods: The follow-up included all patients who underwent aorto-coronary bypass surgery in a
planned and emergency procedure, using fully arterial grafts for the period January 2003December 2006. We followed a total of 200 patients with a mean age of 56.8 years (27-85
years), 75% of whom were men.
Results: Early postoperative results were excellent, with 0% early postoperative mortality, no
need for surgery and neurological complications. The median follow-up time was 10 + -3 years.
The long-term survival is 93%. In total, 72 control percutaneous coronary angiographs were
performed, with 0% occlusion per graft, of a total of 363 distal anastomoses performed, with
arterial grafts only. The quality of life assessment was conducted via a telephone interview with
the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire and showed excellent results.
Conclusion: Aortic coronary bypass surgery using fully arterial grafts results in improved longterm outcomes and significantly reduces the need for rehospitalizations and interventions.
Keywords: Aorto-coronary bypass, arterial graft, results.

Резултати при хирургичното лечение на пациентите с остър коронарен синдром
З.Въжев, Хр.Стоев,Т.Гоновски,А.Иванов,Д.Баташки,Г.Начев
МУ”Пловдив”, Клиника по Кардиохирургия,
Съвременни медицински проблеми.2017,2,5-11
Резюме
Цел: Анализ на клиничния материал относно хирургичното лечение на пациенти с остър
коронарен синдром,отчитане на резултатите от прилаганите хирургични методи.
Методи и материали: В настоящия доклад представяме 1-годишен опит при
оперативното лечение на пациенти с остър коронарен синдром(май 2015г. до април
2016г.) През този период са оперирани общо 421 пациенти с ИБС в нашата институция,
101 от които са били подложени на спешна хирургична реваскуларизация.
Резултати: Средният престой в интензивното отделение е 8 дни(от 2 до 40) дни. Ранната
постоперативна смъртност е оценена-7,92%.Най-често срещани следоперативни
усложнения са ексцесивно кървене и бъбречна недостатъчност.
Изводи: Ранната хирургична реваскуларизация при пациенти с остър коронарен синдром
са счита за ефективна и безопасна процедура.Смъртността в случаите с тежка дисфункция
на лявата камера,STEMI и кардиогенен шок е все още висока.
Ключови думи: остър коронарен синдром, хирургично лечение, резултати
Results of surgical treatment in patients with acute coronary syndrome
Abstract
Objective: To analyze the clinical material regarding the surgical treatment of patients with
acute coronary syndrome, to report the results of the surgical methods used.
Methods and Materials: In this report, we present a 1-year experience in the surgical treatment
of patients with acute coronary syndrome (May 2015 to April 2016). A total of 421 patients with
CAD in our institution were operated on during this period, 101 of whom underwent surgery for
emergency surgical revascularization.
Results: The average stay in the intensive care unit was 8 days (2 to 40) days. Early
postoperative mortality is estimated at 7.92%. Excessive bleeding and renal failure are the most
common postoperative complications.

Conclusions: Early surgical revascularization in patients with acute coronary syndrome is
considered an effective and safe procedure. Mortality in cases of severe left ventricular
dysfunction, STEMI, and cardiogenic shock is still high.
Keywords: acute coronary syndrome, surgical treatment, results

Гигантска лявокамерна аневризма при пациент с триклонова коронарна болест
Й. Топкаров, З. Въжев, Хр. Стоев, Г. Начев
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия. Наука Кардиология, 2018, 3(109), 132-134
Левокамерната аневризма се представя като ограничена зона на дискинезия на левокамерната
стена, по-изтънена е от останалата част на стената и е с широка шийка. Съставена е от фиброзна
тъкан и некроза и понякога е смесена с витален миокард. Истинската аневризма се развива при
пациенти с понесен остър миокарден инфаркт, по-често при трансмурален, особено преден и порядко при заднобазален миокарден инфаркт. Образуването на аневризма вероятно възниква,
когато вътрекамерното налягане разтяга несъкращаващата се инфарктна сърдечна мускулатура,
като по този начин предизвиква експанзия на относително слабия и тънък слой от некротична
мускулатура и фиброзна тъкан, която изпъква в систола и е причина за неефективен левокамерен
обем по време на систола.

The left ventricle aneurysm presents itself as a limited area of dyskinesia of the left ventricle wall, it is
thinner than the rest of the wall and has a wide neck. It is composed of fibrous tissue and necrosis and is
sometimes mixed with vital myocardium. True aneurysm develops in patients with acute myocardial
infarction, more often with transmural, especially anterior, and less frequently with posterior basal
myocardial infarction. Aneurysm formation is likely to occur when intra-ventricular pressure stretches
the contractile infarcted heart muscle, thus causing the expansion of a relatively weak and thin layer of
necrotic muscle and fibrous tissue that protrudes into the systole and is a cause of ineffective sincerity. .

Хирургично лечение на остра дисекация на аортата – I тип по DeBakey
З. Въжев, А. Иванов, Т. Гоновски, Хр. Стоев
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия. Мединфо, 2017, 7, 26-29
Въпреки драстичния напредък в оперативните техники, методите за диагностика и мозъчна
протекция, смъртността от остра дисекация все още остава висока. Навременната диагностика и
мениджмънт са ключът към намаляването на заболеваемостта и смъртността от това заболяване.
При настъпването й спешната оперативна интервенция е животоспасяваща. Оперативната
интерявенция се състои най-често в резекция и протезиране на съответния резециран участък.
Това е свързано с голям оперативен риск, както и голям процент на постоперативни усложнения.
Despite the dramatic advances in surgical techniques, methods of diagnosis and brain protection,
mortality from acute dissection remains high. Timely diagnosis and management are the keys to
reducing the morbidity and mortality of this disease. Emergency surgery is life-saving when it comes.
Operative intervention is most often in the resection and prosthesis of the resected area. This is
associated with high operational risk as well as a high percentage of postoperative complications.

Реналните транспортери и индукция на медикаментозна хиперурикемия като
самостоятелен сърдечно-съдов рисков фактор.
Д-р В. Попова, Доц. д-р З. Въжев, Проф. д-р А-. Баталов, Д-р С. Попова, Д-р К.
Краев, Д-р А. Иванов.
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия. GP News, Брой 9/2018, 18-23
Резюме
Въведение: Пикочната киселина е слаба органична киселина краен продукт от
разграждането на пурините. Има доказателства за положителна връзка между нивото
на MSU( monosodium urate crystals) и степента на риска от прояви на коронарна
болест на сърцето. MSU е свързан с повишен риск от метаболитен синдром,ССсъбития, остри усложнения на МСБ(мозъчно-съдова болест), хипертония и бъбречни
заболявания. Данните са много противоречиви за про- и антиоксидантните свойства
на пикочната киселина.
Извод: Може да се заключи, че хиперурикемията представлява резервен маркер за
високи нива на увреждащ оксидативен стрес, свързан с повишена активност на
ксантиноксидазата. Медикаментите, индуциращи хиперурикемия, трябва да се
вземат предвид при нейното установяване. Всъщност, хиперурикемията е значителен
предсказващ фактор и се явява като самостоятелен рисков фактор за ИБС и МСБ
прояви.
Renal transporters and induction of drug hyperuricemia as an independent
cardiovascular risk factor.
Abstract
Summary
Introduction: Uric acid is a weak organic acid end product of the breakdown of purines. There is
evidence of a positive relationship between MSU (monosodium urate crystals) levels and the risk of
coronary heart disease. MSU is associated with an increased risk of metabolic syndrome, CC events,
acute complications of MSB (hypertension), hypertension and kidney disease. The data are very
controversial for the pro- and antioxidant properties of uric acid.
Conclusion: It can be concluded that hyperuricemia is a reserve marker for high levels of damaging
oxidative stress associated with increased xanthine oxidase activity. Hyperuricemia-inducing drugs
should be considered when it is established. In fact, hyperuricemia is a significant predictor and is an
independent risk factor for CHD and MS.

Съдовото сонографско изследване при системните васкулити
В. Попова, А. Баталов, З. Въжев, Ж. Пешев, Й. Рончев, К. Краев, А. Иванов, Ю. Пеева, М.
Краева
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия. Списание Medical. 2016 (34), 36-38
Системните васкулити са възпалителни автоимунни заболявания с основен субстрат автоимунно
възпаление на съдовите стени. Основните клинични прояви са свързани със съдови прояви по
типа на исхемия и некроза в зоната на ангажираните съдове. Васкулитите се разглеждат като
засягане на различни по размери съдове, могат да бъдат първични – като основен процес, или
вторични в резултат на друго основно заболяване.
Systemic vasculitis is an inflammatory autoimmune disease with the main substrate being autoimmune
inflammation of the vascular walls. The main clinical manifestations are associated with vascular
manifestations such as ischemia and necrosis in the area of the involved vessels. Vasculitis is considered
as affecting differently sized vessels, may be primary - as a major process, or secondary as a result of
another underlying disease.

Ролята на интерлевкин-6 за редукцията на съдовия риск и овладяване на съдовото
възпаление при артериита на Такаясу
В. Попова, А. Баталов, З. Въжев, Й. Рончев, Ю. Пеева, М. Генева, К. Краев, С. Терзийска
МУ Пловдив, Клиника по кардиохирургия. Сборник научни съобщения „Асклепий“, 2016,
258-260
Артериитът на Такайасу (АТ) е хронично възпалително заболяване на аортата, белодробната
артерия и техните клонове – подключични артерии, реналните артерии, коронарните артерии и
други с типично грануломатозно възпаление на съдовата стена с последващи стеноза, оклузия,
дилатация и аневризмално разширение. АТ е много рядко заболяване, засяга предимно млади
жени – 80-90%.
Takayasu (AT) arteriitis is a chronic inflammatory disease of the aorta, pulmonary artery and their
branches - subclavian arteries, renal arteries, coronary arteries and others with typical granulomatous
inflammation of the vascular wall with subsequent stenosis, occlusion, dilatation, aneurisms. AT is a very
rare disease, affecting mainly young women - 80-90%.

Използването на SCORE скалата за оценка на сърдечно-съдовия риск при
пациентите с възпалителни ставни заболявания
В.Попова,З.Въжев,Ж.Пешев,М.Генева-Попова,А.Баталов,Л.Пейчев,К.Краев
МУ”Пловдив”,Клиника по кардиохирургия, Сборник доклади-15-години
Федерация”Наука и висше образование”,Пловдив,2017,16-23
Резюме:
Проектът SCORE е разработен от Европейското дружество по кардиология през 2003г.
като система за оценяване на 10 годишния риск от фатално сърдечно-съдово заболяване.
Проектът е мащабен и е резултат от набор от данни от 12 европейски кохортни
проучвания , провеждани първоначално в общата популация върху 205 178 индивида(88
080 жени и 117 098 мъже), представляващи 2.7 милиона лица годишно последващи
действия. Налице са били 7934 смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания, от които
5652 са били смъртни случаи от коронарна болест на сърцето. Разработени са два модела:
единият базиран на общия холестерол/HDL холестерол. Оценките на риска се показват
графично(2,3). В ревматологичната практика за първи път се говори за тази скала няколко
години по-късно и тя е въведена в практиката,макар и не широко използвана през 2009г. в
Европейските препоръки на дружеството по ревматология за оценка сърдечно-съдовия
риск при пациентите с възпалителни ставни заболявания,базирано на оценката и
участието на 13 европейски страни с 26 експертни члена. Създават се 10 препоръки за
скрининг и идентифициране на рисковите фактори от сърдечно-съдови инциденти и
управлението на риска при възпалителни ставни заболявания(1,4). След това през
2015/2016г. тези препоръки са ъпдейнати въз основа на новите научни доказателства и
получените резултати от клиничните проучвания.Препоръка номер 1 е,че при пациентите
с ревматоиден артрит(RA), и други възпалителни ставни заболявания,по-специално
анкилозиращ спондилит(AS) и псориартричен артрит(PsA) , е значително по-висок в
сравнение с общата популация, приблизително 1.5 пъти и за RA, величината на този риск
е сравнима с тази, съобщена за пациенти със захарен диабет( ЗД), което изисква агресивно
и целенасочено поведение при тези пациенти.(1,3,5)
Ключови думи: възпалителни ставни заболявания(ВСЗ), ревматоиден артрит(RA),
анкилозиращ спондилит(AS), псориартричен артрит(PsA), SCORE scale- за оценка на 10
годишния риск,EULAR- европейско дружество по ревматология,стандартизирано ниво на
смърт( SMRs), СС-сърдечно-съдови

Using the score scientific risk assessment in patients with inflammatory joint diseases

Abstract
The SCORE project was developed by the European Society of Cardiology in 2003. as a system
for assessing the 10-year risk of fatal cardiovascular disease. The project is large-scale and is the
result of a set of data from 12 European cohort studies initially conducted in the total population
of 205 178 individuals (88 080 women and 117 098 men), representing 2.7 million follow-up
annually. There were 7934 deaths from cardiovascular disease, of which 5652 were deaths from
coronary heart disease. Two models have been developed: one based on total cholesterol / HDL
cholesterol. Risk assessments are shown graphically (2,3). The rheumatology practice first
referred to this scale several years later and was introduced into the practice, though not widely
used in 2009. in the European Recommendations of the Rheumatology Society for the
Evaluation of Cardiovascular Risk in Patients with Inflammatory Joint Diseases, Based on the
Evaluation and Participation of 13 European Countries with 26 Expert Members. 10
recommendations for screening and identifying risk factors for cardiovascular accidents and risk
management for inflammatory joint disease have been established (1,4). Then in 2015/2016.
these recommendations have been updated on the basis of new scientific evidence and the results
of clinical studies. Recommendation number 1 is that in patients with rheumatoid arthritis (RA),
other inflammatory joint diseases, in particular ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis
( PsA) is significantly higher than the general population, approximately 1.5-fold and for RA, the
magnitude of this risk is comparable to that reported for patients with diabetes mellitus (AD),
which requires aggressive and focused behavior in these patients. (1,3,5)
Keywords: inflammatory joint disease (CVD), rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis
(AS), psoriatic arthritis (PsA), SCORE scale- 10 year risk assessment, EULAR-European
Rheumatology Society, standardized death rate ( SMRs), CC-cardiovascular

Прогностично значение на серумните нива и съотношението между
RANKL и OPG при пациенти с остър коронарен синдром и
възпалителни ставни заболявания
В. Попова, А. Баталов, З. Въжев, Ж. Пешев, М. Генева-Попова, Д. Паскалева,
К. Краев, М. Иванова, М. Желязкова, Ю. Пеева.
МУ Пловдив, Клиника по Кардиохирургия, Списание Medical, 2018, 36-39
Резюме
Пациентите с възпалителни ставни заболявания са с по-ранна изява и повисока степен на тежест на острите коронарни синдроми, поради което е
уместно ранно и често проследяване на клиничното им състояние, с оглед
провеждане на първична и вторична превенция на усложненията от
атеросклерозата. Според новите препоръки на Европейското дружество по
ревматология-EULAR 2015/2016, оценката на сърдечно-съдовия риск при
пациентите с възпалителни ставни заболявания се осъществява от лекуващия
ревматолог на всеки 5 години, или при промяна на терапевтичния план, или
при промяна на възпалителната активност, налагаща нова преоценка на
пациента. Възпалението е основен патогенетичен субстрат на
атеросклерозата,съчетано с хуморални и локални фактори, води до плакова
нестабилност, при което локалните и ситемни проинфламаторни механизми
заемат централна роля в проявите на острите коронарни синдроми и са
връзката им с възпалителните ставни заболявания. Интензивността на
възпалението модулира хаарактеристиката и морфологията на плаките и
клиничните последствия от усложнената атеросклепоза. Балансът между
антиинфламаторни и проинфламаторни фактори е в основата на усложнената
плака. По-високото ниво на възпаление-локално и системно при
възпалителните ствани заболявания, води до по-ранна изява, по-висока
интенивност и повишена честота на усложнената атеросклероза в контекста на
плаките с 1.5 пъти по-висока честота от останалата популация и с риск, равен
на този при захарен диабет.
Ключови
думи:
OPG,CIMT,RANKL.
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Prognostic significance of serum levels and the ratio of RANKL to OPG in
patients with acute coronary syndrome and inflammatory joint disease
Abstract
Patients with inflammatory joint disease have an earlier onset and a higher severity of acute
coronary syndromes, therefore early and frequent follow-up of their clinical condition is
appropriate in order to conduct primary and secondary prevention of atherosclerosis
complications. According to the new recommendations of the European Society for
Rheumatology-EULAR 2015/2016, cardiovascular risk assessment in patients with

inflammatory joint disease is performed by the treating rheumatologist every 5 years, or when
the therapeutic plan is changed, or when the inflammatory activity is changed, requiring a new
reassessment of the patient. Inflammation is a major pathogenetic substrate of atherosclerosis,
combined with humoral and local factors, leading to plaque instability, with local and systemic
proinflammatory mechanisms playing a central role in the manifestation of acute coronary
syndromes and their relationship to inflammatory joints. The intensity of inflammation
modulates the characteristics and morphology of plaques and the clinical consequences of
complicated atherosclerosis. The balance between anti-inflammatory and pro-inflammatory
factors underlies the complicated plaque. Higher levels of inflammation, both locally and
systemically in inflammatory diseases, lead to an earlier onset, higher intensity, and an
increased incidence of complicated atherosclerosis in the context of plaques with 1.5 times
higher incidence than the rest of the population and at risk, equal to that of diabetes mellitus.
Key words: EULAR, ACS,OPG,CIMT,RANKL

Seven—year experience with Sorin Mitroflow pericardial heart valve
Hr. Stoev, Z. Vazhev, T. Gonovski, A. Ivanov, G. Nachev.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery.
28-th Annual Congress of the World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons,
2018, p 106
Abstract
Objects: The study aim was to analyze the performance profile of a large series of
Mitroflow pericardial valves. The Mitroflow valve consists of a single piece of bovine
pericardium that is preserved with glutaraldehyde and sewn onto a polyester covered
polymer stent. A radiopaque, silicone sewing ring is attached to the outer perimeter of the
inflow side of the valve. The Mitroflow valve is available in aortic sizes 19,21,23,25, and
27mm diameters.
Methods: Seventy-seven patients underwent isolated aortic valve replacement(AVR) with
the Sorin Mitroflow bioprosthesis for the period- November 2011- April 2018. The mean
patient age was 68.5 years( range 28-88 years), and 37 were males and 40 were females.
The majority of aortic valve lesions were stenosis( 40patients), regurgitation( 11 patients),
or mixed pathology(26 patients), and 3 patients were reoperations.
Results: In our series most of the patients received 21-mm bioprosthesis(37.7%), followed
by 23-mm(36.4%), 25-mm-11.6% ,27mm-3.9%, 29mm-2.6%. The early postoperative
mortality was 3.89%(3 patients). The mean in-hospital stay was 7 days and the mean stay
in intensive care unit was 1.5 days. The early baseline(30-day) mean gradient
was<or=15mm in all partients. Neurological complications were most common(
TIA,ischemic stroke),followed by acute kidney injury(AKI).Two of the patients underwent
reoperations due to valve thrombosis(3 years after the initial operation) and prosthetic valve
endocarditis(about 1 year after the first operation). During the follow- up period 4 of the
patients died due to extracardial diseases(2-gastrointestinal bleeding,1-ischemic stroke,1lung cancer).
Conclusion: The current study demonstrates that the Sorin Mitroflow aortic valve
prosthesis provides excellent hemodynamic results with comparatively low complication
and death rate. We recommend it for aortic valve replacement in 70-years old patients and
older.
7- годишен опит с Sorin Mitroflow-биологична клапа
Резюме
Цел: Целта на изследването беше да се анализира профилът на производителността на
голяма серия от перикардни клапи Mitroflow. Клапата Mitroflow се състои от едно
говежди перикард, който се запазва с глутаралдехид и се зашива върху полиестерно

покрит стент. Към външния периметър на на клапата е прикрепен пръстен от силикон.
Клапата Mitroflow се предлага в аортни размери с диаметри 19,21,23,25 и 27 mm.
Методи: Седемдесет и седем пациенти са подложени на изолирана подмяна на аортна
клапа (AVR) с биопротезата на Sorin Mitroflow за периода ноември 2011 г. - април 2018
г. Средната възраст на пациента е 68,5 години (диапазон 28-88 години), а 37 са мъже и
40 бяха жени. По-голямата част от лезиите на аортната клапа са стеноза (40 пациенти),
регургитация (11 пациенти) или смесена патология (26 пациенти), а 3 пациенти са
реоперации.
Резултати: В нашата серия повечето от пациентите са получили 21-мм биопротеза
(37,7%), последвана от 23-мм (36,4%), 25-мм-11,6%, 27 мм-3,9%, 29 мм-2,6%. Ранната
следоперативна смъртност е 3,89% (3 пациенти). Средният престой в болницата е бил 7
дни, а средният престой в интензивното отделение е 1,5 дни. Средният градиент в
ранния период (30 дни) беше <или = 15 mm Най-чести бяха неврологични усложнения
(TIA, исхемичен инсулт), последвани от остра бъбречна травма (AKI). Две от
пациентите претърпяха повторни операции поради клапна тромбоза (3 години след
първоначалната операция) и протезен ендокардит (около 1 година след първата
операция ). По време на проследяващия период 4 от пациентите са починали поради
екстракардиални заболявания (2-стомашно-чревно кървене, 1-исхемичен инсулт, рак на
белия дроб 1).
Заключение: Настоящото проучване показва, че протезата на аортната клапа на Sorin
Mitroflow осигурява отлични хемодинамични резултати със сравнително ниско
усложнение и смъртност. Препоръчваме го за подмяна на аортна клапа при пациенти на
възраст 70 и повече години

Surgical treatment of infective endocarditis: 12 years results analysis.
Z. Vazhev, A. Ivanov, Hr. Stoev, T. Gonovski, K. Dimitrov.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. 28-th Annual Congress of the World
Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons, 2018, p 107
Abstract
Objects: Analysis of clinical material concerning surgical treatment of infective
endocarditis, an analysis of the factors predictive of increased mortality and complications,
as well as the presentation of results.
Methods: Case records of patients admitted with infective endocarditis for surgical
treatment between July 2004 to July 2016 at “St.George” University Hospital
Cardiovascular Surgery Centre were analysed. Those analysis include age,sex,blood culture
results, risk factors, surgical indication and early results. Surgery was performed in 55
patients. The indications for surgery were congestive heart failure, hemodynamic
instability, uncontrolled infection, and high risk of peripheral embolic event. The surgical
treatment was based on elimination of risk infection foci and correction of the hemodynamic
derangement. Those objectives were met with valve replacement in the majority of cases.
Results: The patients mean age was 54 years with male:female ratio of 4.9-1. Native valve
endocarditis occurred in 50 patients. Late prosthetic valve endocarditis occurred in 5
patients. The most common indications for surgery were congestive heart failure(88%) and
uncontrolled sepsis(6%). Hospital mortality was 7.5%. Complete heart block and acute
renal failure developed in 13% and 2% respectively.
Conclusion: Heart failure is the main indication for surgery. Valve replacement with
mechanical prosthesis is a safe procedure with a low mortality and complication rate.
Prosthetic endocarditis correlates with high mortality and perioperative complications. The
proper timing for surgery depending on the correct diagnosis has a direct mpact on the
postoperative results.
Хирургично лечение на инфекциозен ендокардит: 12 годишен клиничен анализ
Резюме
Цели: Анализ на клиничен материал относно хирургично лечение на инфекциозен
ендокардит, анализ на факторите, предсказващи повишената смъртност и
усложнения, както и представяне на резултатите.
Методи: Анализирани са регистрираните случаи на пациенти, приети с инфекциозен
ендокардит за хирургично лечение между юли 2004 г. до юли 2016 г. в
Университетския център по сърдечно-съдова хирургия в „Св.Георги“. Тези анализи
включват възраст, пол, резултати от кръвната култура, рискови фактори, хирургична
индикация и ранни резултати. Хирургията е извършена при 55 пациенти. Показанията
за операция са застойна сърдечна недостатъчност, хемодинамична нестабилност,

неконтролирана инфекция и висок риск от периферна емболична проява.
Хирургичното лечение се основава на елиминиране на огнища на рискова инфекция
и корекция на хемодинамичното нарушение. Тези цели са били изпълнени с подмяна
на клапана в повечето случаи.
Резултати: Средната възраст на пациентите е била 54 години, съотношение мъже:
жени е 4,9-1. Ендокардитът на нативната клапа се наблюдава при 50 пациенти. Късен
протезен клапен ендокардит се наблюдава при 5 пациенти. Най-честите показания за
операция са застойна сърдечна недостатъчност (88%) и неконтролиран сепсис (6%).
Болничната смъртност е 7,5%. Пълният сърдечен блок и острата бъбречна
недостатъчност се развиха съответно в 13% и 2%.
Извод: Сърдечната недостатъчност е основната индикация за операция. Замяната на
клапата с механична протеза е безопасна процедура с ниска смъртност и усложнения.
Протезният ендокардит корелира с висока смъртност и периоперативни усложнения.
Правилният момент за операция в зависимост от правилната диагноза има директно
въздействие върху постоперативните резултати.

A rare case of recurrent left atrial myxoma in 77-years old woman.
Z. Vazhev, K. Dimitrov, H. Stoev, T. Gonovski, A. Ivanov.
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. 28-th Annual Congress of the World Society of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons, 2018,pp 36-37
Abstract
Objects: Myxomas are the most common primary heart tumors. They originate from the
endocardium, composed of myxoid tissue, which contains stellate cells and
muchopolysaccharides. The majority of cases are sporadic and the etiology of their appearance
not completely clarified.
Methods: In this scientific paper we represented 15-year experience in the surgical treatment
of cardiac myxoma. To date in the clinic 28 patients with atrial myxoma were operated , of
which 17 are woman and 9 were man.The average age for both genders is 64 years. The average
EF of the LV is 52% and the size of the tumors range from 1.9-8.1cm. In all patients median
sternotomy was performed.
Results: CPB time ranges from 40-120-min.The aortic cross-clamp time- 2082min.Intraoperatively the majority of myxomas originate from the interatrial septum to- of the
free wall of the atrium of which 19 were pediculated and the rest broadbased.
Conclusion: The surgical treatment of cardiac myxoma is associated with low risk and
excellent early and late postoperative results.
Рядък случай на рецидивиращ лявопредсърден миксом при 77 год. Жена
Резюме
Цели: Миксомите са най-честите първични сърдечни тумори. Те произхождат от
ендокарда, съставен от миксоидна тъкан, която съдържа звездовидни клетки и
мукополизахариди. По-голямата част от случаите са спорадични и етиологията на
появата им не е напълно изяснена.
Методи: В този научен материал представихме 15-годишен опит в оперативното
лечение на сърдечен миксома. Към днешна дата в клиниката са оперирани 28 пациенти
с предсърден миксома, от които 17 са жени и 9 са мъже. Средната възраст за двата пола
е 64 години. Средната EF на LV е 52%, а размерът на туморите варира от 1,9-8,1 cm.
При всички пациенти е извършена срединна стернотомия.
Резултати: Времето на CPB варира от 40-120 мин. Времето за клампаж на аортата - 2082 мин. Интраоперативно по-голямата част от миксомите произхождат от
междупредсърдният септум до свободната стена на предсърдието, от които 19 са били
педикулирани, а останалите на широка основа.
Заключение: Хирургичното лечение на сърдечен миксом е свързано с нисък риск и
отлични ранни и късни следоперативни резултати.

Nonocclusive mesenteric ischaemia (NOMI) – devastating complication after cardiac
surgery.
T. Gonovski, Z. Vazhev, K. Dimitrov, Hr. Stoev, A. Ivanov
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery. 28-th Annual Congress of the World Society of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons, 2018,pp 139-140

Objectives: Non-occlusive mesenteric ischemia is rare but often lethal complication after cardiac
surgery. The use of vasopressors, age, implantation of IABP, the duration of CPB are the main risk
factors described in literature. The objectives of this study are to be represented the most typical
prognostic factors and clinical manifestations of NOMI, condition which is not so effortlessly
diagnosed.
Methods: The study was designed as a retrospective study of all patients who underwent cardiac
surgery in our institution from October 2002 to December 2017. Data from clinical trials worldwide
was also used for the preparation of this study.
Results: 9298 patients were operated for the period 2002 – 2017. 114 (1.2 %) developed abdominal
complication after cardiac surgery. In 17 (0.2%) explorative laparotomy with bowel resection for
NOMI was performed. Alterations in intestinal blood microcirculation during CPB contributes to
intestinal hypoperfusion. Angiography of the mesenteric artery is the gold standard test in NOMI by
providing both diagnostic and therapeutic options (possibility of intravascular administration of
papaverin.
Цели: Неоклузивната мезентериална исхемия е рядко, но често смъртоносно усложнение след
сърдечна операция. Използването на вазопресори, възраст, имплантиране на IABP,
продължителността на CPB са основните рискови фактори, описани в литературата. Целите на
това проучване са да бъдат представени най-типичните прогностични фактори и клинични
прояви на NOMI, състояние, което не се диагностицира толкова лесно.
Методи: Изследването е проектирано като ретроспективно проучване на всички пациенти,
които са претърпели сърдечна операция в нашата институция от октомври 2002 г. до декември
2017 г. За подготовката на това проучване са използвани и данни от клинични изпитвания по
целия свят.
Резултати: 9298 пациенти са оперирани за периода 2002 - 2017 г. 114 (1,2%) са развили
коремни усложнения след сърдечна операция. При 17 (0,2%) е проведена проучвателна
лапаротомия с резекция на червата за NOMI. Промените в чревната микроциркулация на
кръвта по време на CPB допринасят за чревна хипоперфузия. Ангиографията на
мезентериалната артерия е златният стандартен тест при NOMI, като предоставя както
диагностични, така и терапевтични възможности (възможност за интраваскуларно приложение
на папаверин.
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.QaHHVITe OT Hawero npoy4BaHe noKa3BaT B3aVIM08pb3Ka
Ha noB1t1WeH1t1Te npegonepaTl!1BKLt1 cepyMHLt1 KOHL\9HTP8L\Lt1Lt1
Ha rponOHVIH ~' C-peaKTLt188H npoTeVIH VI Harpv,ypeTVl49H

nenT1t1.Q c _·4 ecroTara Ha cneAonepar1t1BH1i1Te ycno)l(HeHLt1>1
rJPLtl nal_\li1eH.TLt1
C-80pTOKOpOHapeH
6aC1nac·.
...
.
~-

.

.
.

.

,

Tosa .. nOP,Kpenft··:--.-~ Y)l{AaTa OT MOHv1Tdp~paHe Ha T83v1
~

.

noKa3arenv1 npv1 3ac~rHaTv1Te nal_\v1eHTv1 .
.

. ..

•

1

~

AMHaMMKa Ha hs-CRP npM na~MeHTM
~neA aopTO•KopoHapeH 6a171nac
C MnM 6e3 ycno>KHeHMR

~
~-~

n0CNT-

B. neHeea 1, ,ll. Tep3ueea1, 6. ,llenee 1, ,ll. Apa6ao"'uucKa1,
.. ~::.~
X. Cmoee 2, 3. 8o:H<ee 2, H. Mameea3

'°"" a ~ •

1 KaT&Apa no Kl1MHM'4Ha nal5opaTOPMR, Cl>apMa~&BTM'48H (t,aK}'nT&T, M&AM~MHCKM YHMB8pCHT8T- nno&AMB
2KnMHMKa no K8PAMOXMpyprMR, YM6A11 .,Ce. reoprM" EA,Q - nnoBAMB
3 KaT8AP8 no M8AM~MHCK8 MH(t,OpMaTMK8, 6MOCT8TMCTMK8 M e-o6y'48HM8,
Cl>aK}'nT&T no 0611.1ecTB8HO

3Apaee,

M8AM~MHCKM YHMB8pCMT8T - nnoBAMB

C"Aot111AT 9HAOTen e AMH&MM'<8H 8HAOtCp,l""H
OpraH, KoiiTO Y'411CTl8 I pe<ylll1p8H8TO HI Cl,A08MA
TOHyC, Ha X8MOCT83HH, -~:,namnenHM M AP, npo4901 I
CT8H8T8 11 nyM8H8 Ha C'bA8. 4pe3 npoAy,<4Mlml Ha

l)eA-

cy0cT8Hl\11M

883081CTl18HM

npoCTarnaH,AHHM,

eH,AorenMH,

14¥N,CfOdlll_~'"'""'·'-------- - ----~
B nl)OY"UH8TO ca 111t1110'481M na~IHT11 H8 Bb3P8CT OT 52
AO 82 roA. (q>BAHa lll,3paCT 67.73 t 8.78 r.). Pa:inpe,11eneH11eTo
H8 n81\118HTHT8 no non e npeACT8B8HO H8 <1>11r. 1.

·w ·
A_

.·

(HMP.

B830KOHCfPHICTGpHM

nerm,,q11),
8HAOT8nHl1AT
CllOH H8
apYep'1AT8
¢,fH~OIMpa K8TO B8l«l!H perynaTOp Ha Cl,JIOl11A
TOHyc.
~a.-.op11
•aro
X11nepxoneCTeponeM11A,

• M...,e (n • 20)
■

AMCIIMMMA8MHA, XMnepxOMOl4MCTCMH8MMA, XWlepTOHMR,

>KeHH(n•6)

3axapeH A11800 11 AP- YBP8 >«A8T 8HAOTenHaTa <l>YHKU11A
M npeAM38MkBaT arepoou,epant-.HM Cb AOBM npoM8 HM
BcettH

8 AMH OT

T83M r 11aBHH

(paKTopM 33

pHCKOBM

KopoHapHa arepoamep o3a MMa caMOCTOATenHO CMJlHO

areporeHHO .a.eHCTBM8

Tel11

<j)aKTop11

e

ponA1a

I◄ a

Open t.: o nep2 T'40H3TQ M>t19PB8HU,HA

noA•OAAUIO OnpeAenSHeTO "a

C-pea.crMoeH npore1-1H (<.:RP)
Ja

8 fM1P

1Jb3naneH1-1t10

nat..tHeHTITTe 01 np~aaHelO lll t/. 3T CTOMHOC7'1 Ha h S C...RP 01 3 90 rng/1 /l (J
16 40 mq/1

1-1Ma A0K33arenc,oa
,a

paJa11111M?T o

neCTa6111mnau1,1srra Ha a-repoMaTOJHata nnal(a

...,

r'e c e yCTa•10 B\.1 C1 8'TUCTM4eau,1 JHa--tMM o nonoeoooycnuet Hd o ru m 1,:;a b
r.o♦iLlE:HTpa u1.1sna ua hs-CRP ( t = O 14 P = O -#l 7

( 1 ) C RP

8 8,AIIIH OT peanaHHO~ Ha ocrpa1a rpa3a , KOIIITO Cf
CHH1e3111pa

OCHOBHO

OT

...epHMfl

.a,po6

HO

111

01

2.C "43C a c n011 o neoaTHBHaTa HHT8P88HUH~

MHTMMamn,, re

rnaaKOM y01.yn H1-1 Kfl(:'TKl,1
111Jrpa>K.Q a1.l.llll
r-reHaTa Ha KOP O..,.apHMTE: apTe pu1,1 '.4MTa ,;e 4e CRP ~
He33BMCMM PIIICk.OB q>aKTop :,a HOPOHapI1a
Cb PLt8 TO III npeA"1KlOP ua nf'.>et 3J)51UJ.1,1

HHL.lM.QeHTM

M CMbpT

Pa1npeA8neH1Ae Ha na~~e Hnne o r npo yYBaHero no n o n

(!)111rypa 1 .

3a Ot.48HKa Ha Y'4aC"n,teTO Ha

npM

~

nauMe HTH

OOnocr

HO

KOPO ~tapHl-1

c nep,

H 'lOUJ.arn rpyn a no....HOCT1,u e Ha '1s-CkP c.a H
Vi 00 mq~

aop10

KOPQ"apeH Oa>inac (2)
833MMOBpb3KaTa M8>1CAY KOHL..18HTP3l4MSIT3 Ha CRP M vc nOH<H8 HMAT3 c n e.a.
Oa~mac H8 8 Ao0pe H3ACH8 H3 . 3a H8,Ae,t<AHO H3MepBaHe H3
HM001 H BHCOKH CTOHHOCTM Ha CRP ce MJnonJaaT BMCOKOliyecTBMTenHM MeTOAM
aopTO-KOpOH3peH

Ha

raOn

1 c..a

L,\en

"
l'f)M nal\118HTM

CMA aopTO-

•opoHapeH Oalinac C 11 08ll ycno,,ot8Hl1A.

•

l§fih·i\fi,111&144 ..
B f1>0Y'l■aHero ca

~

..,.'°"_ 26 n ~

C K0p0H81)H8 OoneCT H8 C'bf)l\nO, )(OCIIMT8·
nl13Mp8HM 8 •nHHHK8T8 no k8PAl10XMpypolA,
YM6An .Ca. reoprH', nnoaA11B. Ha Te311
nal\H8HTM e Hanpa ■eH aopro-•opoHapeH
Oa11nac. KOH1.18HTpauH~Ta Ha hs-CRP e
113Mllp8H8 npeAH onepantlH8T8 11KTep88H~•
11 24 ~aca cn&.Q HH H8 anapar Mlndray BS
200 (China) . l-1snon38&H e peanHa HS
<j)Mpuara Ameda Labordlagno1Uk (Au1tr1a).
MeTOA'bT (latex lurbldlmetry), c HM00MnM311p8HM lll,p,y nare«coeH ~acn,~ &HTM-rena,
HMS rpBHHI.IB HS OTKPl1888MOCT 0.03 mg/I,
Hetn.3npoM3BOA11MOCT (CV) npH 8.44 mg/I: B cep,u1 1.IM'll, 11 111>11 epe11e 3.59%.
KanMC5p&4MIIT8 8 npocn8AMM8 AO cePTI'4>MU14PBH peq>epeHTeH MBTilpHan BCR
-470. Pe,ymarMTe ca oOpaOoreHM CTBTMCTl448CKH c nporpaueH na•er SPSS v.
17.0. l-1311011388HH CB a&pMBI.IM()HeH 8H8nH3 H 1-TBCT Ha Student npH
H8381114CMMM M3e3Am (Independent aampt• I -teat) M nl)M 38BMCMMM H318AKH
(paired ■ample I-IHI). 3a HMBO Hll 3Ha<!MIIOCT ce npMI P < 0.05.

3aKntO'feHMe

.

.aa1--o-1M

Ja

npe.oonepan,6 ~..,., e

c ne.aonep an,aH1,ne tpeAHH croMHOCTH Ha hs-CRP e o6ll,lara rpy na

mgJt .a

~

~

ld

Ta6n1114a 1 . CpeAHH cro11HOCT11 ea hs-CRP e o6cuaTa rpyna
npeA~ H cneA onepattHRTa

·

1is-CRP

(h~ CRP).

)la ce npocne,QM Al1H8M""8Ta Ha hs-CRP

npe.QctaeeH~

1, Htf.Jpeana •IT r Jr,

6poA ·

Meant SD

nBI\HeH,11

(mgtl)

npeAM on•P•LIM,.,.• .

~

CMA onepa141U1Ta

L<>

___10.113~ 3:!7
10.52 t 3.52

·CPl!AHa pun11•a t

I

p

SEM (mg/I)

_
_
0 111 0 38

0.211 0.774

nP" 84.8% (n • 22) OT 1181.1118HTMTe He Hacn,n11xa C11BAonep.rn1111111
ycno>«11eH11A. nPM T8311 l18l.lll8KTM CToiiHOCTHTe Ha hs-CRP ca 8 MKTepeana
6.47 mg/1 AO 13.1 mg/1.
OT
nptl 15.4% (n • 4) OT na14MeKTHTe HaCTW111xa ycnO>«HeHHA n
TAX
k0Hl.l8KTPBl.ll1RT8 H8 h&-CRP e OT 14.15 A0 15.10 mg/I.
.
PM
noJIY"eHKTe CP8AHH CToiiHOCTM H8 hs.-CRP npM na~eHTMTe 0e
3
ycnO>KHeH11A H np11 Te3M C ycnOllCHBHl1A 24 ~aca Cll8A one
MKT9PB8HL111A CB nP9ACT88eH11 HS <j)Mr. 2. C'bllOCTa111<ara Ha PBTMIIHaTa
CT°'1HOCTM C paired aample I-teat ycraHOBl1 CMlllHCl>HKaKTMB pa, Cj>BAHMTe
TH - 4.65 mg/I (I• 2.88, P • 0 .008).
,_a Mtllt<,Qy
h1-CRP, mg/I

15 ~

10 •
5 .
0 ,

CZ>Hrypa 2.

14.13

t.71

I
CpeAHM CTOMHOCTM Ha hs-CRP 24 4aca cneA
MHTepeeH4MA np14 na411eHTM C 11 C5e3 ycnO)l(He~::PaTl11HBTa

-~

· ·~.s, •

.QaHH11T8 OT HBLUeTO np0yYBBH8 n0K83BaT, 48 11MB CT8TMCTl14BCKl1 3H84MM8 P83flMKa a CT0HHOCTM
8
KopoHapeH C5ai1nac e paHHl1R cnet1onepan,eeH nep110A c 11 6e3 ycno>KHeH"1R. 3 8 nO-AeTBHnHa 0i,4eHKB Ha re :
hs-CRP npM na4Het-m1 c aopro11
aopro-Kop11HapeH 6ai1nac e n0AX0ARl.ll0 npocneARBBHe Ha n0K8381'8nA npM no-ronRM C5poi1 nB"M8HTM 3a A BMl1KST8 HS hs-CRP np11 na411eHT11 C
..
no-npoAblllKMT81leH nep110A.

nMTepaTypa

,. '

f r--

,...J

1. AT8H8COB H., A. ATBHBCOtl. K'bM pa1.1110H8/lHO naOoparopHO 113Cn8ABa~He:-.:M:1-1::E~T::-.: B~.:n~m=poe-:-..:-_-:BArl::--:::--:2:-00-2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Baciunaa M ., I. Bgdonalle, R. Samalavlclua, L. Gr1skellld us, A. Vuylsleke. Pre-operative high se~siUv
coronary ane,y bypass grafting surgery: A prospecllve observational study. Annals of cardiac Anaesthesl e 2C-re009act2111e ~oteln predicts cardlovascutar events alle<
a.
, 1 (2). 127-132.
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Oct,uuuaJJua nporpaMa no Cecuu
UPOrPAMA
HA XIX KOHrPEC HA liAYM
15-18 cenTeMBpH 2016 rO}lHHa, 3JiaTHH

DHC'bQH

15.09.2016 ('leTB'bpTbK)
PErlICTPAIUUI (15.00-20.00)

16.09.2016 (neThK)
3AJIA 1
yqJIJIIIJ..UE no YJITPA3BYK

PAKT (9 00 9 20)
AE):i:OMl1HAJIHA EXOfPA<l>J.151 HA r ACTPO11HTECT11HAJIHJ.151 T
· - ·
E.roneMaH0B
CEM11OTl1KA HA TTAHKPEACHl1TE TEtIHl1 KOJIEKUl111 (9.20-9.40)
J1. feHOB
lffiPHO):i:POliHA <1>111iPO3A - 3A.6PABEHl1 JI11 CA ,Ul1ArHOCTJ1qHJ1TE
Bb3MO)l(HOCT11 HA KOHBEHQl1OHAJIHATA 11,UOTTJlEP-EXOfPA<l>IDITA (9.4010.00)
H. rpnropoB
YJITPA3BYKOBl1 METO):i:11 B ):i:11AfHO3ATA 1111 JIElJEHl1ETO HA HCC (10.0010.45)
JI. OOJIOH.D:H
)UiCKYClliI (10.45-11 .00)
Ka<l>e nay3a (I 1.00-11.20)
):i:OTTJIEP-EXOrPA<l>J.151 TTP11 noPTAJlHA Xl1TTEPTOHIDI (11.20-11.40)
A. A.neKcHeB
):i:OTTJIEPOBl1 nAPAMETP113A OQEHKA HA B3Al1MOBP'b3KATA q£PEH ,n:PO&libEPEQ11 (11.40-12.00)
):i:. nonoB
YJITPA3BYKOBA TOMOrPA<l>J.15111 KOHTPACTHO YCl1J1EHA EXOrPA<l>lUI tIEPHO):i:POliHO 11113BbHlJEPHO):i:POliHO TTPl1JIO)KEHl1E B KJ111HJ1qHATA
TTPAKTl1KA. TTPE)UIMCTBA (12.00-12.20)
C. XaH,n)l(HeB, A. TTeTJ)OB, A. llaBylllilH, H. nonoB, M. AHTanaBuqeBa, M. TTepyxoBa, ,n:.
IleTJ)OB,
A . MapuHoB, K. TTeTJ)oBa, n. BenuKoBa, H. HuKonoBa, U. EomHaKoBa, ,U. TTonoB
Cl1MTTO311YM HA <1>11PMA EWOPHARMA ,U11AfHOCTl1lJHA AKYPATHOCT
11 KJ111Hl1qHA CTOHHOCT HA CEUS TTPl1 XAPAKTEP11311PAHE HA OfHl1~HHTE
qEPHOWOnH11 J1E31111-Oli3OP HA TTPETTOP'bKl1TE HA EFSUMB 11 EASL (12.2013.00)
Opo<l>. JI. lionoH,nu
Ofo1.n (13 .00-14.00)
libliPEK 11 EPEMEHHOCT (14.00-14.20)
M. Jbo6oMupoBa
3AKPl1TA EbliPEqHA TPABMA (14.20-14.40)
Ii. lioroB
OQEHKA HA libEPEqHATA <l>YHKQIUI C WI111EKC-EXOfPA<l>lUI (14 40-15 0
P. Kp1,cTeBa
·
• 0)
):i:11<l>EPEHQ11AJ1HA ):i:11AfH03A ME)K,n:Y AHfl1OJIHTIOM l1 E'bBPEqHOKJIETbqEH

KAPUHHOM (15 .00-15.20)
T. Qoqeaa, P. JJ.)l{epacH
45)
Cl1MITO311YM <l>HPMA MEDIS (15 .20-15.
Ka4>e nay3a (I 5.45-16. I 5)
r.ru HA TTOEPOKA lJECTBEHHTE Bb3JIH HA
EXOrPA<l>CKH XAPAKTEPHCTHIU'i
""'
Il(l1TOBHJJ,HATA )KJIE3A (16. 15- 16.35)
A. IllHnKoa
BYKOBO H 3 CJIEJJ.BAHE 8 JJ.HArHOCTHKA TA
MYJITHOPrAHHOTO YJITPA3
HA EEJIOJJ,POEHIDI TPOMEEMEOJI113'bM (16.35-16.55)
P. ITeTKOB
HA AETTOMJ1HAJ1HA AOPTA J1 TIEP<l>EPHH
EXOrPA<l>CKA JJ,HArHOCTHKA
µ
APTEPHl1 (16.55- 17. 15)

:x.~~11~cKA JJ,HArHOCTl1KA HA ITEPl1<1>EPHH BEHM (l 7.15-17.35)
M. Crnneaa
CHMIIO311YM HA <l>HPMA AKTAB11C (17.35-18.35)
O4>uumuma aeqepjl (20.00)

17.09.2016

3AJIAA
OTKPHBAHE HA KOHrPECA (8.45-9.00)
CECIDinrACTPOEHTEPOJIOrIDI:-lqacr
Mo.LtepaTOpH : npo4>. H.rpHropoB,.l{OU.H. renoB

lJEPHOJJ,POEHA <l>HEPO3A 11 ITJI'bTHOCT 11 HEOEXOJJ,11MOCTTA OT TB'bP,llO
CTAHOB.Hll.(E (9.00-9. 10)
~
K. ITaBJI0B, P. MHTOBa, D. BJIMHMHp0B, r . Taneaa, H. My-M.l{)l(HeB, 11. Tep3HeB, 11. reHOB
XEITAl{EJIYJIAPHIDIT AJJ,EHOM: MHOrOTO JI11UA HA KAPQ11HOrEHE3ATA
(9.10-9.20)
K. ITaBJI0B, P . MHTOBa, D. BJIMHMHpOB, r . Taneaa, P. XpHCTOBa, TI. reuoa, 11. Tep3HeB,
JJ.. COTHpOB,H.renoB
XEITATOQEJIYJIAPEH KAPl.lMHOM HA <l>OHA HA AHT11B11PYCHA TEPAI1MJI Pl1CK'hT OCTABA! (9.20-9.30)
P. XpHCT0Ba, P. MHTOBa, H. renoe, E. BJIMHMHpOB, K. ITaeJIOB, 11. Tep3HeB, IT. reuoe
XEITATOUEJIYJIAPEH KAPQHHOM H XPOHMlJEH C-B11PYCEH XETIATl1TJIElJEHl1ETO ITPH EJJ,HA llECTO CPEil(AHA KOME11HAI..{IDI (9.30-9.40)
H. My-M)l(.l{HeB, P. MHTOBa, K. TiaBJIOB, E. BJIMHMHpoe, P. XpHCTOBa, r . Tatteea, M. reHOB
ITPOCJIE,wIBAHE HA ITAUUEHTl1 C ffhPBl11lH111lEPHOJJ,POEHl1 TYMOP11
CJIEJJ, TACE C KOHTPACT-YCHJIEHA EXOrPA<l>J.,UI (9.40-9.50)
6. ToM0B, 0 . Koceaa, B. Benqee
KHCT111lHH HEOITJIA3Ml1 HA llEPHJ.,UI JI.POE- YJITPA3BYKOBA ,lll1ArHOCT11KA
(KOHBEHl.ll10HAJIHA, ,l(OITJIEPOBA, KOHTPACTHA, l.ll1TO-11 Xl1CTOITYHK1U·UI
ITOJJ, EXOrPA<l>CKl1 KOHTPOJI) (9.50-10.00)
n. BacHJieB, H. I..(oHeB, I..{. MHTeB, r. B1,nqeea, H. rpHropoe
ITOPTAJIHA XHITEPTOHIDJ ITPl1 Cl1HJJ,POM HA BUDD-CHIARI _ ,llEEJOT
ITPH PO,l(HJIKA C BPOJJ.EHA TPOMEO<l>l1Jil1R (10.00-10.10)
H. Haanoaa, A. KoJieaa, IT. IioifKoaa, ,l(. rattqeaa, A. ATaHacoea, 11. Kouen

&

•A'THH.5I CHH,l{POM (I 0 . 10-10.20)
EHHETO HA ACUn

E}ll1H }lPYr ITO)lXO}l B JlEq
POH TPOM£OL{HTI1 ITPH HACX (I 0 .20-10.30)
ITAPAMETbP CJ1E3KAI£
A. AneKcHeB
)ll1CKYCHJI (I 0.30-l 0.50)
Kaqie nay3a (I0.50-l I.IO)
ARMA TRADING (3AJIA A) (l l.10-11.55)
Cl1MITO3l1YM HA cI>l1PMA SOPH

K. Hsauos, P . L{oues

CECIUI r ACTPOEHTEPOJIOrIUI" - II -.acT
"
C Xau.n.)lmeB
Mo.n.epaTopH: .n.ou. E.roneMauos, .n.ou. ·
A£}lOMl1HAJ1HA EXOrPA<l>J1.51 ITPH HH<l>EKL{HO3HH, TPOTIM1IECKH H

r::t~r1~J1.51 _

KAKBO )lA oqAKBAME ,UA OTKPHEM? (I I .55-12. I 5)

6 . roneMaH0B
TTP0£HH
E<l>EKTMBHO JIH E ITEPKYTAHHOTO JlEqEHHE HA qEPHO,...,.
EXHHOKOKOBH
KHCTI1 JI l1 IV THIT no KJIACH<l>HKAUHJITA HA GHARBI HJJH CE3-CE4
HA C3O (12. 15-12.25)
H . L{oueB,
MHTeB, n. BacHJJeB, H . ITeTP0B, H. rpHropos
CAPKOI1}lO3A l1 q£PEH }lPOE (12.25-12.35)
r . Tauesa, K. ITaBJJOB, H. reuos, P . MHT0Ba, £ . BJJa,ll.HMHpOB
KOHTPACTHO YCHJ1EHA EXOrPA<l>HJI HA TIAHKPEACHH TICEB,l{OKI1CTH.
O1...{EHKA
HA KOMYHHKAL{HJITA MMC ITPOTOKOBATA CHCTEMA (12.35-12.45)
r . TaueBa, r. Bl>JJ'leBa, T. KoMHTOBa, H . L{oHeB, P . Bl>JJKOBa, H . rpHropoB
EITI13O}l HA OCTbP ITAHKPEATHT HA <l>OHA HA A3A THOTIPHH TIPH TIAL(HEHT
C EOJIECT HA KPOH l1 ABTOI1MYHEH XEITATHT. POJlJITA HA EXOrPA<l>I1.51TA
B TE3l1 CJIYqAM (12.45-12.55)
H . HHKOJJoBa, C. Xau.n.m1<es, A. IT~oB, A. qasyrwrn
KOHTPOJIHPAHI1 ITYHKL{l1l1 l1 }lPEHA)J{HO JlEqEHHE HA AE,l{OMHHAJIHI1

u.

KMCTM
C roJIEMH PA3MEPI1 (12.55-13.05)
MHTeB, T. KoMHTOBa, l1. ITeTPOB, n. BacHJJeB, H. rpHropoB
El1OITCHJITA Bl1HArI1 }lABA BEPHHJI OTrOBOP (13.05-13 . 15)
H. OORHOB, K. Ma.n.)J(aposa, }l. }lHMHTPOBa, H. CTOHHOB, r . HsaHOB
El1OITCHJI HA CJIE3KATA-}lA HJIH HE? (13.15-13 .25)
H. DORHOB, }l. }lHMHTPOBa, K. Ma.n.)l(aposa, H . CTOHHOB E n
}ll1CKYCHJI (13 .25-13.45)
' · opH3 osa
O6.sl,ll. (13.45-14.30)

u.

Cl1MIT03HYM HA cI>l1PMA INFINITA (3AJIA A) (14 30-15 15)
Cl1MIT03l1YM HA <l>l1PMA BERLIN CHEMIE (3AJ1A. A) ( l.5
. 15-15.30)

CECIUI ,,rACTPOEHTEPOJiorum, - III qacT
M o)lepaTopH .. .ll0Q. }l. ITorros "OU: r;r.,~
• ..,
, ~
. r1. YIBaH0Ba

I

--

i:=...~
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POJUI HA EH.D:OCKOllCKIDI YJ1TPA3BYK B .ll:J1ArHOCTJ1KATA HA
MAJ1J1rHEHJ1TE
3A6OJU1BAHJ151 HA CTOMAXA (15 .30-15.45)
51. Ba.nepHeBa, 6 . roneMaHOB, 11. reuoB, J1 . Tep3HeB
P51.D:bK KJ1J1HW-IEH CJ1YlJAl1 HA 11AUJ1EHT C rOH51M r11CT HA CTOMAXA
11 HE.D:PE6HOKJ1ETblJEH 6EJ1O.ll:PO6EH KAPUJ1HOM - .ll:11ArHOCTJ1lJEH
no.n:xo.n: (15.45- 15.55)
11. Jl10Tru<OB, K. 11asnos, 51. Ba.nepHesa, H . M)'M.ll)J(HeB, C . lJyp'-leB, H . KoJieB, 11. reuoB,
11. Tep3HeB, 6 . roneMaHOB, 11. 11eH'-leB, P. MHTOBa, 11. reHOB, 6. BJia,nHMHpOB
BTOPJ1lIHJ1 HEOl1J1A3Ml1 OT CTOMAWHO-lJPEBEH ITPOl13XO,n: 11 POJUITA
HA KOHBEHUJ1OHAJ1HATA J1 KOHTPACTHO YCJ1J1EHATA YJ1TPA3BYKOBA
.ll:11ArHOCTJ1KA. KJ1J1HJ1lIHJ1 CJ1YlJAJ1 (15.55-16.05)
M. AHTaJiaBH'-leBa, C. XaH,!lH)KeB, A. ITerpos, tt 11onoB, K. 11erpoBa, U. 60I11HaK0Ba,
A. llasyuurn, .n;. 11onos
.[(YO.ll:EHAJlHA )J:Yl1J1J1KAUJ1OHHA KHCTA - PMKA KOHrEHHTAJlHA
MAJI<l>OPMAUIDI, .D:HArHOCTHUHPAHA B 3P51J1A Bb3PACT (16.05- 16.15)
11. 6oeBa, P. MHTOBa, 6. Bna,nHMHpoB, 51. Ba.nepueBa, 6. roJieMattoB, K. 11aBJIOB, .n;.
COTHpOB,
11. reuoB, 11. Tep3HeB, A. reHOB
POJUITA HA AE.D:OMJ1HAJ1HATA EXOrPA<l>H5111PJ1 .D:HArHOCTHKATA
1111POCJ1E)J:51BAHETO HA 11AUJ1EHTJ1 C rJIYTEHOBA EHTEPO11ATH51 (16. 1516.25)
A. lJaBylllilH, A. 11erpoB, M. AttTa.naBH'-leBa, A . MHxoBa
ThHKOHrJIEHA ACl1J1PAU11OHHA 6J1O11CH51 HA AB.ll:OMl1HAJ1HJ1 JIHM<l>HH
Bb3J1H
11PE3 TbHKO lJEPBO - J13KJ110lJEHHE J1J1H ITPAKTJ1KA (16.25-16.35)
p . CTeq>aHOB, rr. ITeTKOBa
.L(HCKYCH51 (16.35-16.50)
Kacpe nay3a (16.50-17. l 0)

CECWI ,,XUPYPrWI 11 IlE,nHATPWI"
Mo.nepaTOptt: .ll0U. A. 6yeBa, .nou. H . JloJeB

POJUITA HA Y J1TPA3BYKOBOTO H3CJ1E.ll:BAHE ITPl1 .ll:11AI'HOCTHKATA HA
CJ1E.ll:OITEPATl1BHHTE YCJ1O)KHEHH51 B O6Il(ATA Xl1PYPrH51 (l 7. l 0-17.20)
11. JloJeB, C. 6e)KaHoBa, H. CMHJIOB, IT. JloJeB, J1. ITH.nru<eB, .n;. To.nopoB
EXOrPA<l>CKA ,n:HAfHOCTHKA HA orPAHHlJEHJ1 TElJHH KOJIEKUHH CJIE.D:
JIAITAPOCKOITCKA ITJIACTHKA HA HHfBHHAJIHH XEPHJ1H ( 17.20-17 .30)
M . ITepyxoBa, C . XaH,!l)KHeB, T. ArnHacoB
KJlHHHlJHA 113..sIBA HA BPO.D:EHA XOJIE.D:OXOBA KHCTA ITPH 4-fO.D:HWHO
MOMHlJE (17.30-17.40)
.n;. Koq>HH0Ba, E. ITaHT~Jieesa, Xp. )KeJieB, fl. 51HeBa, H . 8Jia,nos
KJ1HHJ1lIEH CJIYlJAH HA XEITA TO6J1ACTOM llPH 3-ro,nHllJHO MOMl14E ( 17 .4017.50)
E. 11ana.nonyJiy, E. 11attTeJieeBa, X. )KeJieB
KJ1HHH4EH CJ1Y4Al1 HA 6OJ1ECT HA KAPOJIH ITPH l 7-MECE4HO
MOM1-IE (I 7.50-18.00)
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E. CTana,nonyJiy, E. CTattTeJieeBa, n. .5ItteB, X . )KeJieB
,UHCKYCHJI (18.00-18.10)
Cl1MTTO3l1YM HA <l>HPMA MERCK (3AJ1A A) (18.10-18.55)

3AJIA Ii
CECHJI ,,HE<l>POJIOrH»" - I 'laCT
MonepaTopu: npo~. 6 . 6oroB,Jl0U. P. KpncTeBa

6b6P£lIHO 3AC51TAHE TTPH MYJITHTTJIEH MHEJIOM - JUIKOH EXOrPA<l>CKJ1
XAPAKTEPHCTHKH (9.00-9. 15)
M. HHKOJIOBa, P . KpncTeBa, A. J1JIHeB, M . XpucToBa, )K_XpHcToBa, JI. llleMeneKoBa,
r . UBeTKoBa, M . KpyneB, E. Xa,n)l(HeB, P . .U)l(epacH, 6. 6oroB
PETPOTTEPHTOHEAJIHA <l>l16PO3A CbC Cb,UOBH TPOM6O3l1 (9.15-9.30)
M . HuKOJioBa, P . KpncTeBa, P . .U)l(epacu, BJI. MHJ1eH0Ba, M . J1I06oMupoBa, A . 11nHeB,
H. reprHHOBa, 6. 6oroB
TTO,UKOBOO6PA3EH 6b6PEK C XJ1)lPOHE<l>PO3A (9.30-9.45)
M. HHKOJIOBa, H. lleptteB, P. KpncTeBa, 6 . 6oroe
,IU1ArHOCTJ1llHl1 TPY,UHOCTH TTPH n1rAHTCKA XM)lPOHE<l>PO3A (9.45- 10.00)
B. MHneHOBa, P. KpncTeBa, 6. 6oroB, ,n. 3narnpeBa, B. Xa,n)l(H)leKOB, 11-B. Manna Xyern
XJ1TTOKOHTPACTEH TYMOP HA ,uECHHJl 6b6PEK (10.00-10.15)
P . .U)l(epacu, T. Uot.JeBa, M. KpyrreB, H. reproB, Kp. HeiiKos
EXOrPA<l>CKO TTPOCJIE.[VIBAHE HA YCJIO)KHEHHJI CJ1E,U 6b6PEllHA
6l1OITCHJI CTPH 6OJ1Hl1 C JIYCTYC C 6b6PEYHO 3AC51TAHE l1 HA T AKHBA
C .[(PYrH XPOHJ1llHl1 6b6PElIHl1 3A6OJUIBAHHJI ( 10. 15-10.25)
M . Jho6oMHposa, ,U. Bacunuy, P. KpncTeBa, 6. 6oroB
,IU1CKYCHJI (I 0-25-10.35)
Kaq>e nay3a (10.35- 11.10)
CJ1MITO3l1YM HA <l>HPMA SOPHARMA TRADING (3AJ1A A) (11.10-11.55)

CECHJI ,,HE<l>POJIOrJUI H IlE,LUIATPHJI" - II
MonepaTOpu : nou. A . 6yeBa, n-p M. llio6oMupoea

'laCT

BPO,[(EH MErAYPETEP B ,llETCKA Bb3PACT (12.00-12.15)
A. 6yeBa
KJU01IOBOTO M5ICTO HA EXOrPA<l>CKIDI METO,[( TTPH <l>YHKl...l11OHAJIHOTO
J13CJIE,[(BAHE HA TTHKOYHHJI MEXYP B ,[(ETCKA Bb3PACT (12.15-12.30)
T. JlHCH'-IKOBa, A. 6yesa
ITPO<l>l1J1AKTI11IHI1 EXOrPA<l>CKH TTPErJIE,[(H HA OT)J.EJ111TEJ1HATA CJ1CTEMA
HA KbPMAllETA B EbJlrAPHJI - BE1IE OT TPH rO,UHHH (12.30-12.45)
A. 6yeBa
3A)J.Hl1 YPETPAJ1HJ1 KJ1ATTJ1 Y HOBOPO,UE HO (12.45-13 .00)
M. nrnnaposa, Cs. MapHHOBa, r. 3naTaHOBa, H. reqes
HE<l>POHO<l>TJ13A Y ,UETE - KJ111HJ11IEH CJ1Y1IAH (13 .00-13. l 0)
M. raunaposa, Cs. MapHHosa, r . 3JiaTaHOBa, H . reqes
,IU1CKYCJ151 (13.10-13.30)
O6j[)l (13.30-14.30)

Cl1MITO311YM HA ct>l1PMA INFINITA (3AJ1A A) (14.30-15.15)
Cl1MITO311YM HA ct>l1PMA BERLIN CHEMIE (3AJ1A A) (15.15-15.30)
CEC1151 ,,AH,UPOJ1Ofl151 11 EH,UOKP11HOJ10fWI"
Mo,uepaTOpH: npO<p. 3 . KaMeH0B, .u-p An. lliHHKOB
ITP11J1O)KEH11E HA YJ1TPA3BYKOBOTO 113CJ1EL{BAHE B AHL{POJ10r114HATA
ITP AKT11KA ( 15 .30-15 .45)
3. KaMeHOB
Y JlTP A3BYKOBA L{HAfHOCTHKA HA TYMOPHTE HA TECTHCA. CTA,Lll1PAHE
(15.45 -16.00)
11.fepros, K. PycHHOB
YJ1TPA3BYKOBA ,UHAfHOCT11KA HA KPbBOO6PA1UEHHETO HA ITEHHCA
(16.00-16.15)
10. ITeTJ)OBa
YJ1TPA3BYKOBA ,UHAfHOCTHKA ITPH CITEWHH CbCTO51HHE HA CKPOTYMA
11 ITEHHCA (16.15- 16.30)
A. 3a.HMOB
,UOITJIEPOB11 ,UAHH11 3A EPEKTHJIHA )lHCct>YHKUWI ITPH ITAU11EHTl1
C XPOH11qHo 6b6PEqHo 3A6O51BAHE ( 16.30-16.45)
6. 6oroB
Ka4>e nay3a (16.45 -17.15)
EXOfPAct>H51TA HA IJJH51 11 ITEPKYTAHHATA TbHKOHfJIEHA 6HOITC1151
no.u Y J1TPA3BYKOB KOHTPOJI ITPH CY6MEHTAJlEH )lOCTbIT - HEO6J1qAEH
ITO,UXOJ:( ITPH J:(11AfHOCTHKATA HA KAPUHHOMA HA E3HKA (17.15-17.30)
H. PaHKOB, Ctt. BH'IeBa, A. PaHKOBa, 6. HoH'IeB, M. PaHKOB, M . AB.U)l(}IHCKa
THPEOl1,[(EH KAPUHHOM - J:(HAfHOCTHl.IHH l1
J:(Hct>EPEHU11AJ1HOJ_:(l1AfHOCTHqHH
ITPO6J1EMH (17.30-17.45)
H. Bnaxos, M . AHrenosa, P. KoBatiesa, An. illHHKOB, P. C . Hsattosa, T. Ce'IattOB r. fatt'IeB
J:(HCKYCH51 (17.45-18 .10)
'
CHMITO3HYM HA ct>HPMA MERCK (3AJ1A A) (18.10-18.55)

3AJIA B

CECIUI ,,AHrUOJIOrlUI " HEBPOJIOrIUI"
Mo.uepaTOpH: .uou. J_:(. JlyKaHoBa, .uou. 10. ITeTJ)OBa, .u-p A. J:(paMOB

M51CTOTO HA YJITPA3BYKA, KOMITlOTbPHATA TOMOfPAct>l151 H MArHHTHH51
PE30HAHC B J:(11AfHOCTl1KATA HA KAPOTHJ_:(HATA A TEPOCKJIEPO3A. KOE )lA
1136EPEM? (09.00-09.15)
J_:(. JlyKattosa
ABTOMATJ1qHo 11Jil1 MAHYAJlHO 113MEPBAHE HA IMT (09.15-09.30)
JO. ITeTJ)osa, JI. Bn~HMHposa, E. BacHnesa
EXOfPAct>CKO ITPOCJIEJ:(51BAHE HA ITAQHEHTH CJIEJ:( KAPOTH.[{HA
PEBACKYJIAPl13AUJUI (09.30-09.45)
M. Crntteaa
EJIOHrAU1111 HA APTEPH51 KAPOTl1C KOMYHl1C 11 TPYHKYC
6PAXl1OUEct>AJil1KYC:
J:(11AfHOCTl1qH1111 TEPAITEBTJ11-IH11 ITPO6JIEM11 (09.45-09.55)
E. reposa, J:(. MapKos, 11. ITonosa, A. To,uopos

~

POllilTA HA YJITPA3BYKOBH5I CKPHHHHf B CTPEBEHUH5ITA HA M03b'--IHOCb,l.l0BATA 60JIECT (09.55-10.10)
Ll,. JlyKaHOBa
PECTEH03A CJIE,l.l KAPOTH,l.lHA PEBACKYJIAPH3AUH5I-OCTHT HA E,UHH
UEHThP
(10.10-10.20)
M . CTaHeBa, 6 . MHHKOBa, n . AHTOBa, us. l_\BeTaHOB
,l.lHCKYCH5I (10.20-10.30)
Ka<t>e nay3a (l 0.30-1 l. l 0)
CHMCT03HYM HA <l>HPMA SOPHARMA TRADING (3AJJA A) (11.10-11.55)
CEKI_\H5I "AHfHOJ10fH5I H Cb,l.lOBA XHPYPfH5I"
Mo.neparnpu : npo<t>. M . Crnttesa, npo<t>. B . nerpos
H3CTOJ13BAHE HA EXOfPA<l>H5ITA nPH Cb,l.lOB ,l.lOCTbn ,l.lO APTEPHAJJHH
H BEH03HH Cb,l.lOBE nPH onEPATHBHH H EH,l.lOBACKYJIAPHH HHTEPBEHUHH
(11.55- 12. l 0)
A . ,l.lpaMos, AH. Attacrncos, H. HttKOJIOB, H. BenH'IKOB
CEJIEKUH5I HA Cb,l.lOB ,l.lOCThn '--IPE3 nPE,l.lOCTEPA THBHA Cb,l.lOBA
EXOfPA<l>H5IOEY'--IEHHE HA cnEUHAJJH3AHTH (12.10-12.25)
B. neTPOB, A. Attrenos, C. CnrnKosa
DVT HJIH ncEB,l.lOTPOM60<l>JlE6HTEH CHH,l.lPOM? ,l.lYCTJlEKC LI,OnJJEPOBATA
COHOfPA<l>H5I nPH 60JIE3HEHA H OTO'--IHA nO,l.lEE,l.lPHUA (12.25-12.40)
H . Jl03es
,nHAfHOCTHKA H JIE'--IEHHE HA MAY-THURNER CHH,l.lPOM. KJJHHH'--IEH
CJJY'--IAH
(12.40-12.55)
6. MHHKosa, n. AHTosa, U. UseTaHoB, M. CTattesa
EXOfPA<l>H5I HA AHEBPH3MH HA A,l.lOMHHAJlHATA AOPTA H CTEPH<l>EPHHTE
APTEPHH-HHTEPECHH CJJY'--IAH OT CTPAKTHKATA (12.55-13.10)
B. n~oB, A. AttreJIOB, H. ,l.lOH'leB
,l.lYITJlEKC ,l.lOITJIEPOBA COHOfPA<l>H5I, ITPE,l.lH H CJJE,l.l KOHCTPYHPAHE
HA Cb,l.lOB ,l.lOCTbIT (13.10-13.25)
H. Jl03es
,UHCKYCH5I (13.25-13.40)
06j{.n (13.40-14.30)
CHMIT03HYM HA <l>HPMA INFINITA (3AJ1A A) (14.30-15.15)
CHMCT03HYM HA <l>HPMA BERLIN CHEMIE (3AJIA A) (15.15-15.30)

CECIUI ,,PEBMATOJIOrJUI"
Mo.nepaTOpH: .n-p P. Hecrnposa, .n-p A. Konqes

YJ1TPACOHOfPA<l>H5I ITPH ncOPHATH'--IEH APTPHT (15.30-15.45)
A. Konqee, C . Mottoe, U. neTPaHoea, P. PaIIIKOB
Y JlTPACOHOf PA<l>CKA ,l.lHAfHOCTHKA HA OCTEOAPTPHT HA MAJJKH
CTABH HA PbUETE (15.45-16.00)
C. AH.npeee
YJITPACOHOfPA<l>H5I HA MAJIKH CTABH HA Pbl_\E H CThITAJIA (16.00-16.15)
M . HttKonosa

•

KJU1Hl1lIHA 11 COHOrPA<l>CKA OUEHKA HA E<l>EKTHBHOCTTA HA
XHAJIYPOHOBATA
KHCEJIHHA ,,OSTENIL TENDON" ITPH lJACTHlJHH PYITTYPl1 HA POTATOPHIDI
MAHillOH HA PAMOTO (16.15-16.30)
P. HecTopoBa, IT. To.n.opoB, U. Ilerpattosa
Cb,[lOBOTO COHOrPA<l>CKO 113CJlE,nBAHE ITPl1 CHCTEMHl1TE
BACKYJIHTH (16.30-16.45)
B. IlonoBa, A. 6arnnoB, 3. Bb)l(eB, K. KpaeB, 11. Pott'4ee, A. 11eattoe, IO. Ileeea
,ll11CKYCl15I ( 16.45-16.55)
Ka<pe nay3a (16.55-17.l0)lAJIA r
CECHR ,,KAP,l),llOJIOrJUI II UYJIMOJIOBUI"
Mo.n.epaTOpH: npo<p. u. KbTOBa, .n.ou. P. IleTKOBEXOKAP,n11orPA<l>CKA OUEHKA HA
JIEBOKAMEPHATA <l>YHKUIDI ITP11 CbP,nElIHA
HE,[lOCTATbl!HOCT C PA3Jll1lJHA ETl1OJIOrIDI - I qAcT (9.00-10.50)
U. KhTOBa, .51. CHMoea, K. XpHcToBa, E. KHHOBa, C. Mapqee
EXOKAP,nHOfPA<l>CKA OUEHKA HA JlEBOKAMEPHATA <l>YHKUIDI ITPl1
CbP,nEqHA
HE,[lOCTATblJHOCT C PA3Jil1qHA ET11OJIOfIDI-II lJACT (11.10-12.20)
U. K1>TOBa, .51. CHMoea, K. XpHCTOBa, E. KHttoBa, C. MapqeB
ITAU11EHT C IlbPBHlJHA Cl1CTEMHA AMl1JlOl1,nO3A C AHrA)l(l1PAHE
HA CbPUETO, KO)KATA 11 ITl1KOlJHIDI MEXYP (12.20-12.35)
A. AnrnacoBa, A.JI. HocHKOB, Kp. Attrenoe, T. ,llottoea
,[lHArHOCTl1KA HA ITEPl1<1>EPHl1 ITYJ1MOHAJ1H11 JlE31111 qPE3 TOPAKAJlEH
YJITPA3BYK 11 EXOfPA<l>CKl1 KOHTPOJ111PAHA TPAHCTOPAKAJlHA PE)l{Ell.{
TI1D EHOITCIDI (12.35-12.50)
P. IleTKOB, ,n. MapHHOBa, M. .51MaKoBa, T. MHxa.Jioea, ,n. ,nHMHrpoea, E. MeKoe,
.51. Cnaaoaa, ,n. Ilerpoa
YJITPA3BYKOBO 113CJIE,nBAHE HA 3A6OJI.51BAHIDI HA ITJlEBPATA (12.50-13.05)
T. MHxanoBa, P. IleTKOB, ,n. MapHHOBa, H. .51MaKOBa
)U1AfHOCTl1lJHA CTOHHOCT HA TOPAKAJlHOTO YJ1TPA3BYKOBO
113CJIE,nBAHE
J1 YJITPA3BYK KOHTPOJIJ1PAHl1TE TPAHCTOPAKAJ1H11 Tl1IT PE)l{Ell.{11
EJ1O11Cl111
11PJ1 ME,n11ACTl1HAJIHl1 JIE31111 (13.05-13.20)
P. IleTKOB, H. .51MaKoBa E. MeKoB, T. MHxa.JioBa, .51. CnaBoBa
TOPAKAJIEH YJITPA3BYK B ,nHAfHOCTHKATA HA OCTPA,nHXATEJlHA
HE,llOCTATbqHOCT (13 .20-13.35)
P. IleTKOB, 11. .51MaKoBa
,[(11CKYC11.51(13 .35-13.45)
06.Sl.ll (13.45-14.30)
CJ1MI1O311YM HA <l>HPMA INFINITA (3AJIA A) (14.30-15.15)
Cl1MI1O311YM HA <l>HPMA BERLIN CHEMIE (3AJ1A A) (15.15-15.30)
3AJIA A
3AKPHBAHE HA KOHrPECA (19.00)
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Sulcus ventriculo-pulmonalis cordis and its significance in adhesive
pericarditis
lovcho Topalov 1, Georgi Marinov2, Dragomir Dardanov 3
' University Hospital "Heart and Brain", Pleven, Bulgaria; 2Medical
University - Varna, Varna, Bulg aria; 3Universiry Hospital •Alexandrovska",
Medical University - Sofia, Sofia, Bulgaria
Correspondence: Dragomir Dardanov
Journot of Cardiothoracic Surgery 201 9, 14(Suppl 1):02 1

Sulcus ventriculo-pulmonalis cordis is described as a normal structure
of human heart. This groove is difficult to be distinguished on hearts
from healthy individuals. It is situated on the border of muscle parts
of conus pulmonalis to the base of arteria pulmonalis. Its filling with
adipose tissue covered by epicardium makes it hardly visible. The importance of the sulcus is noticeable in right ventricle hypertrophy
which develops in patients with adhesive pericarditis. In this situation
the sulcus is filled with fibrous tissue and a triangular stenosing band
is formed . This band obstruct the blood flow from right ventricle to
pulmonary artery and right heart failure develops. Authors of the
study propose an original operative method for removing of the described fibrous band. The knowledge about sulcus ventriculopilmonalis cordis and its stenosing band in patients with adhesive
pericarditis is key moment in pericardialysis.

022
Impact on patient outcomes before and after implementation of
CABG clinical pathway
Kee Soon Chong, Paneer Selvam, Jeswant Dillon
Cardiothoracic Surgery Department, lnsti tut Jantung Negara, Kuala
Lumpur, Malaysia
Correspondence: Kee Soon Chong
Journal of Cardiothoracic Surgery 2019, 14(Suppl 1):022
Background
Isolated CABG is the most commonly performed adult cardiac surgery. CABG pathway with clearly defined and reproducible goals
would improve clinical outcome. There are 4 specific goals. 1. Surgery
within 72 hours after admission. 2. Extubation within 12 hours. 3.
Transfer out of ICU within 48 hours. 4. Discharge within postoperative day 6.
Method
Retrospective analysis of patient outcomes after implementation of
CABG pathway in 2017, compared with matched patients in 2016. Inclusion criteria: elective isolated CABG with good LVEF ,::50%. Exclusion criteria : renal impairment (male Cr > 130mmol/L. female Cr
> 103mmol/L), history of stroke and history of COAD/asthma. The
data of 4 specific goals, post-operative complications, mortality and
cost per patient were analysed and compared.
Results
1422 cases of isolated CABG performed 2017, 368 patients (25.9%)
were enrolled into CABG pathway. In 2016, 1549 cases of isolated
CABG performed, 347 patients (22.4%) were eligible. Demographics,
pre-morbidities and Euroscore II were similar in both groups. The intubation period was shorter after pathway implementation (12.7±5.3
hours vs 16.6± 12.1 hours, p<0.001). Similarly, shorter ICU stay (31 .4±
17.7 hours vs 39.7±30 hours, p=0.006) and earlier hospital discharge
(6.8±1 .9 days vs 7.7±3.5 days, p<0.001) were observed. Respiratory
complication rate was seen lower ( 1.6% vs 4.6%). Clinical outcomes
in these highly selected good risk patients were excellent. 30 days
mortality was 0% in 2017 and 0.27% in 2016, in comparison to
benchmark mean Euroscore II (1.74±0.8S% and 1.73±0.64%). Better
clinical performance in 2017 translated into significant decrease in
total cost of CABG/patient (-4.6%, p=0.006).
Conclusions
Reduction in cost and hospital stay with improve clinical outcome
were tifearly evidenced from our findings. However, elements of
CABG pathway may differ in each institution depending on the

clinical support and personnel. As good as the benefits have been
shown, for a successful and sustainable implementation of CABG
pathway, constant audit and improvement is absolutely paramount.

023
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Background
Sericin is a natural macromolecular adhesive protein that is derived
from the cocoons of silkworm. There has been no study to date in literature evaluating the potential for neurotoxicity associated w ith sericin pleurodesis. The present study evaluates the potential of
intrapleural sericin administration to cause neurotoxicity.
Methods
Adult, male, Wistar-Albino rats aged 12 weeks, weighing 211 -256 gr
(n=22) were divided randomly into two groups, each comprising 11
rats (Ethics Committee: Kobay AS, 292/2018). A left thoracotomy was
performed following intramuscular anesthesia. The A group was administrated sericin 30 mg and B group constituted sham thoracotomy group. The rats were fed ad-libitum, all were sacrificed on d ay
13. The brain and cerebellum were excised en-bloc; T9-L3 segme nt
was excised and a sampling was made from sciatic nerve.
Results
The brain specimens were evaluated for the presence of subarachnoid hemorrhage, congestion, eosinophilic material, edema, necrosis,
gliosis, conspicuous capillary endothelium, and pyknotic nuclei. The
cerebellar specimens were evaluated for the presence of shrinkage in
the Purkinje cells, capillary hemorrhage, gliosis, necrosis, edema and
congestion. The medulla spinalis was evaluated for hemorrhage in
the central canal, as well as for ependymal cell degeneration, edema
and necrosis. The sciatic nerve was evaluated for congestion, edema
and inflammation.
A subarachnoid hemorrhage was observed in the brain specimens of
four rats (36.4%) in the control group and six rats (54.5%) in the sericin group (p=0.416). A capillary hemorrhage in the cerebellum was
observed In six rats (54.5%) in the control group and in one rat
(9.1 %) in the sericin group (p<0,05; p=0,024). A hemorrhage was observed in the central canal in three rats (27.3%) in the control group,
whereas no hemorrhage was observed in the sericin group (p=
0.082). Congestion in the fibers of the sciatic nerve was observed in
five rats (45.5%) in the control group and in seven rats (63.6%) in the
sericin group (p=0.416). The observation of capillary hemorrhage in
the cerebellar specimens was significantly more common in the control group.
Conclusions
The administration of intrapleural sericin does not cause neurotoxicity in rats, and can be safely used in pleurodesis procedures.
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Background

Deep wound infections are a serious complication after open heart
surgery and are directly related to patient survival both in the short
a_nd long term. Despite prevention, their appearance continues to be
significant - 0 .5% - 6.8% and the associated in-hospital mortality
ranges from 7% to 35%.
Materials and methods
The rep?rt presents 7- year experience of the Cardiac surgery department with prophylaxis, diagnosis and treatment of patients who develop deep wound infections after open heart surgery covering the
P:nod. of January 2011 to January 2018. For this period 4563 patient
with different types of cardiac pathology we operated, 94 (2.06%) of
them developed deep wound infection. Patients are divided into
groups depending on the type of surgery - CABG, valve correction,
aortic surgery or combined procedures. The study is retrospective,
and the clinical data used is from the hospital records.
Results
Sex ratio is 1,5:1 - males/ females. The mean age for both sexes is
67.5 years. In hospital mortality was evaluated - 22.34% (21 patients).
In 100 of the patients PCT and CRP were tested during the first postoperative day. 15 of them PCT was more 2 ng/ml and 9 (60%) patients developed deep wound infection. In all these patients,
bacterial agent was isolated from wound and vacuum-assisted therapy was used. In 2 cases we used titanium plates for sternal reconstruction along with mobilization of omentum majus.
Conclusions
Open heart surgery with cardiopulmonary by-pass leads to a risk of
developing mediastinitis. Improved surgical techniques and research
on specific biomarkers could reduce the development of this lifethreatening complications.
Keywords
Open heart surgery, extracorporeal circulation, deep wound infection,
biomarkers
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Introduction
Nowadays needs for redo cardiac surgery is more co~mon. Number of patients requiring reoperation for significant m1traf regurgitation is increasing. The aim of present work is to review o~r
experience with redo cases for mitral valve replacement on fibrillating heart.
Patients and methods
.
Between 2011 and may 2019 a total number of 111 patients, 55 female and 56 male, with average age 62 years (from 4 2 to 7~)._underwent redo mltral surgery in our institution. Those_ were div1~ed In
two groups. Group 1 - patients operated on fibrillation heart without
aortic cross-clamping (32 patients, average age 61 years, 11 female
d 21 males) and Group 2 - patients operated with aortic crossaln mplng and cardioplegic arrest (79 patients, average age 62 years,
~ i male and 35 male). In all patients mitral valve replacement was
perf~rmed. In 52 patients at least one more major cardiac procedure
was also performed during the same surgery.
Results
.
h.f ·
In hospital mortality in group 1 wa s 3 patients (9,3%) w 1_e m group
it was 14 patients (17,7%). The CPB time was shorter_m _group 1
2
(average 95 min) compared to group 2 (108 min). ~omphcations rate
w ere as follows: heart failure - 4 patients ( 12,5%) m group 1 ve~sus
18 patients (22.78%) in group 2; acute renal failure - 2 patient
(6 259') In group 1 versus 19 patients (24%) in group 2; sepsis - 2 pati~nts (6,25%) in group 1 versus 9 patients (11,4%) in gro~p 2; CNS
complications - 1 patients (3, 12%) in group 1 versus 4 patients (5%)

in group 2.

Conclusions
Our experience shows that redo cases for mitrai valve replacement on
fibrillating heart have better outcome. The mortality and morbidity are
reduces. We believe that the technique is easier and straightforward.
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Background
In 2014 rapid deployment aortic valves were introduced into our clinical practice. These valves are more expensive but facilitate minimally
invasive approaches to aortic valve replacement.
Purpose of this study is to investigate the benefits of minimally
invasive-rapid deployment aortic valve replacement in various
subgroups.
Materials and methods
In three years, 714 patients underwent isolated aortic valve replacement in our centre. Based on the implanted aortic valve prosthesis
and the surgical approach, we divided them into two groups: 61 patients (8.5%) who received a rapid deployment aortic valve replacement with a J-shaped mini upper sternotomy (MIRDAVR group) and
the rest (653, 91.5%) who had either full sternotomy (using conventional or rapid deployment valve) or minimally invasive approach
with conventional valve (CONVAVR group).
We retrospectively analysed data from out cardiac surgery database.
Pre-operative characteristics and demographics, intra-operative times
and post-operative outcomes were recorded and analyzed. Outcomes were also calculated in two different subgroups: octogenarians and high-risk patients (logEuroscore> 10%).
Results
Pre-operative characteristics and demographic details showed that
there were more women (623 vs. 43.6%) and more elderly patients
(78.3 vs. 68.9 years old) in MIRDAVR group. In post-operative outcomes MIRDAVR group had significantly shorter mean aortic cross
clamp (47.3 vs. 80.1 min) and cardiopulmonary bypass periods (63.7
vs. 104 min) than CONVAVR group. MIRDAVR had less intensive care
unit stay and ventilation times compared to CONVAVR group, however, this did not reach statistical significance.
In octogenarians, MIRDAVR group had not only significantly shorter
intraoperative periods but also significantly less intensive care unit
stay (30.9 vs. 65.6 hours) and ventilation times (11.7 vs. 21.2 hours)
compared to CONVAVR group. In high risk patients (fogEuroscore> 10%), MIRDAVR group had also significantly shorter cardiopulmonary bypass periods but not significantly less aortic cross clamp
time. Also, the differences between the two groups in intensive care
unit stay and ventilation times were no more significant.
Conclusions
In our cohort, aortic valve replacement with a rapid deployment
prosthetic valve through a minimally invasive surgical approach provided shorter intra-operative periods and better outcomes. Furthermore, this correlation becomes much stronger in octogenarians but
weaker in high-risk patients.
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Артериални графтове в сърдечната хирургия
З. Въжев, Х. Стоев, Д. Баташки
Съвременни медицински проблеми, брой 2, 2019, 5-6

Отличните резултати от миокардна реваскуларизация с използване на артерия мамария
като артериален байпас и нарастващия брой пациенти, които се нуждаят от коронарни
операции или реоперации, но за които обикновените байпас кондуити не е възможно да
бъдат използвани, са подтикнали кардиохирурзите да потърсят алтернативни
артериални байпас кондуити.
Ключови думи: графт, артериален байпас, а. мамариа

The excellent results of myocardial revascularization using mammary artery such as arterial
bypass surgery and the increasing number of patients requiring coronary surgery or surgery
but for which conventional bypass conduits cannot be used have prompted cardiac surgeons to
seek alternative arterial bypass grafts.
Keywords: graft, arterial bypass, a. mamaria

10-years’ experience in surgical treatment of acute pulmonary embolism
Z. Vazhev, H. Stoev, T. Gonovski, A. Ivanov, K. Dimitrov
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery, Proceedings of the World Society of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons 29th Annual Congress, 6-8 September, Sofia, Bulgaria,
2019
Background: Acute massive and submissive pulmonary embolism is a life-threatening
condition with high mortality rate. This study analyze the data from a single center experience
of PE which include rapid diagnosis with contrast enhanced CT and EchoCG to document
right ventricular strain followed by surgical intervention.
Materials and methods: From January 2008 to December 2018 57 patients (35 men and 22
women) underwent urgent surgery for acute PE. Indications for surgical intervention were
right ventricular dysfunction, severe dispnoea, cardiogenic shock and cardiac arrest due to PE.
Results: In-hospital mortality rate was 14 % or 8 patients. One of them died on POD 3 after
recurrent PE. In five cases the main cause of death was severe RV dysfunction and heart
failure. ECMO was used perioperative in 3 cases.
Conclusions: Surgical pulmonary embolectomy should be treatment of first choice in cases of
massive and submassive PE with reasonable mortality rate.
Key words: PE, surgical embolectomy, ECMO
10 – годишен опит при хирургичното лечение на остра белодробна тромбемболия
Увод: Острата масивна и покорна белодробна емболия е животозастрашаващо
състояние с висока смъртност. Това проучване анализира данните от опит в един
център на БТE, които включват бърза диагноза с КТ и EchoCG, последвано от
хирургическа интервенция.
Материали и методи: От януари 2008 г. до декември 2018 г. 57 пациенти (35 мъже и 22
жени) са претърпели спешна операция за остра БТЕ. Показания за хирургическа
интервенция са дисфункция на дясна камера, тежка диспнея, кардиогенен шок и
спиране на сърцето поради PE.
Резултати: В болницата смъртността е била 14% или 8 пациенти. Един от тях загина на
POD 3 след рецидив на БТЕ. В пет случая основната причина за смъртта беше тежка
RV дисфункция и сърдечна недостатъчност. ECMO е използван периоперативно в 3
случая.Изводи: Хирургичната белодробна емболектомия трябва да бъде лечение на
първи избор в случаи на масивни и субмасивни БТE с приемлива смъртност.
Ключови думи: PE, хирургична емболектомия, ECMO

The role of preoperative Trimetazidine therapy on myocardial preservation and graft
patency in coronary artery bypass surgery patients
Z. Vazhev, H. Stoev, T. Gonovski, A. Ivanov, K. Dimitrov
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery, Proceedings of the World Society of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons 29th Annual Congress, 6-8 September, Sofia, Bulgaria,
2019
Abstract
Objective: The focus of this prospective single-blinded randomized controlled trial is to
investigate and analyze the effectiveness of the drug trimetazidine on reducing the
postoperative myocardial ischemia- reperfusion injury as well as to evaluate the impact on the
early graft patency.
Methods: The study included 90 patients divided into two subgroups operated on elective
manor receiving isolated CABG between march 2018- October 2018. The first subgroup
received a regular therapy of 35 mg Trimetazidine in a regimen twice daily immediately after
the extubation. The rest of the medication therapy was identical to all of the participants.
Preoperative and postoperative levels of several biochemical markers including MDA and
CKMB and troponin T were measured.
Results: The data suggests that postoperative treatment with Trimetazidine leads to decreased
MDA production, CKMB and troponin T levels therefore to oxidative stress reduction and
better myocardial cell protection by antioxidant status augmentation.The follow up was 6
months after the surgery.
Key words: Trimetazidine, CABG, oxidative stress
Ролята на терапията с триметазидин с оглед запазването на миокарда и
проходимостта на графтовете при пациенти с аорто-коронарен байпас
Резюме
Цел: Фокусът на това перспективно рандомизирано контролирано проучване е да се
проучи и анализира ефективността на лекарството триметазидин върху намаляване на
следоперативното увреждане на миокарда , както и да се оцени въздействието върху
ранната проходимост на графтовете.
Методи: Изследването включва 90 пациенти, разделени в две подгрупи, оперирани с
CABG между март 2018 г. - октомври 2018 г. Първата подгрупа получава редовна
терапия с 35 mg триметазидин в схема два пъти дневно веднага след екстубацията.
Останалата част от медикаментозната терапия беше идентична с всички участници.
Измервани са предоперативни и следоперативни нива на няколко биохимични маркера,
включително MDA и CKMB и тропонин Т.
Резултати: Данните сочат, че следоперативното лечение с Триметазидин води до
понижено производство на MDA, нивата на CKMB и тропонин Т, следователно до
намаляване на оксидативния стрес и по-добра защита на миокардната клетка чрез

увеличаване на нивото на антиоксиданти. Проследяването беше 6 месеца след
операцията.
Ключови думи: Триметазидин, CABG, оксидативен стрес

Surgically treated saccular left main coronary artery aneurism
Z. Vazhev, H. Stoev, T. Gonovski, A. Ivanov, K. Dimitrov,
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery, Proceedings of the World Society of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons 29th Annual Congress, 6-8 September, Sofia, Bulgaria,
2019
Abstract
Coronary artery aneurism is not a common diagnosis, and those of the left main coronary
artery(LMCA) are extremely rare with a incidence of 0.1% of patients undergoing PCI. We
report a case of 68-year old male patient hospitalized in interventional cardiology department
with retrosternal pain, where PCI was performed revealing a saccular aneurism of the LMCA.
Computed tomography scan confirmed the diagnosis of isolated coronary artery aneurism 15mm distal to the orifice of the LMCA. Cardiac surgery procedure was performed including
double coronary artery bypass grafting, occlusion of the LMCA-orifice combined with distal
occlusion of the aneurism. The postoperative course was uneventful and the patient was
discharged on postoperative day 6 without any remarks. Even though the etiology of the
aneurism was not fully investigated, it was suspected to be a congenital one.
Key words: LMCA,CABG
Хирургично лечение на сакуларна аневризма на лявата коронарна артерия
Резюме
Аневризмата на коронарна артерия не е често срещана диагноза, а тези на лявата главна
коронарна артерия (LMCA) е изключително редка с честота - 0,1% от пациентите,
подложени на PCI. Съобщаваме за случай на пациент на 68-годишна възраст,
хоспитализиран в интервенционно кардиологично отделение с ретростернална болка,
където е извършен PCI, разкриващ сакуларна аневризма на LMCA. Компютърното
томографско сканиране потвърди диагнозата на изолирана аневризма на коронарната
артерия -15 mm дистално от отвора на LMCA. Проведена сърдечна операция ,
включваща двоен аорто-коронарен байпас, оклузия на LMCA-отвора в комбинация с
дистално запушване на аневризмата. Следоперативният период беше безпрепятствен и
пациентът беше изписан в 6 следоперативен ден без оплаквания . Въпреки че
етиологията на аневризмата не бе напълно проучена, се подозира, че е вродена.
Ключови думи: LMCA,CABG

15- years’ experience in carotid thrombendarectomy and coronary artery bypass
grafting as single staged procedure
Z. Vazhev, H. Stoev, T. Gonovski, A. Ivanov, K. Dimitrov,
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery,
Proceedings of the World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons 29th Annual
Congress, 6-8 September, Sofia, Bulgaria, 2019
Abstract
Background: The management of concomitant coronary and carotid artery disease is still in
evolution. Patients who have severe coronary artery disease, often have carotid stenosis.
Altough carotid stenting is increasingly performed in this setting the hemodynamic changes
that may accompany this procedure may be harmfull to some of the patients.
Patients and methods: The objectives of this study are to be represented the most typical
prognostic factors and clinical manifestations of the patients who underwent a combined
carotid thrombendarterectomy and coronary artery bypass grafting.
Results: From October 2002 to December 2017 we operated on 103 patients, performing
combined carotid endarterectomy and myocardial revascularization.Short and long-term
results were reviewed.
Conclusion: Our recommendation is that for patients with concomitant carotid and coronary
artery disease a combined surgical procedure is indicated, especially if they have lifethreatening coronary anatomy consisting of LM disease.
Key words: CABG, CEA, single-staged.
15-годишен опит в каротидната тромбендаректомия и аорто-коронарен байпас
като едноетапна процедура
Резюме
Предистория: Лекуването на съпътстващата коронарна и каротидна артериална болест
все още е в процес на развитие. Пациентите, които имат тежка коронарна болест, често
имат каротидна стеноза. Въпреки че каротидното стентиране все по-често се извършва,
хемодинамичните промени, които могат да съпътстват тази процедура, могат да бъдат
вредни за някои от пациентите.
Пациенти и методи: Целите на това проучване са да бъдат представени най-типичните
прогностични фактори и клинични прояви на пациентите, подложени на комбинирана
каротидна тромбендартеректомия и аорто-коронарен байпас артерия.
Резултати: От октомври 2002 г. до декември 2017 г. оперирахме 103 пациенти,
извършвайки комбинирана каротидна ендартеректомия и реваскуларизация на
миокарда. Преразгледани са кратки и дългосрочни резултати.

Заключение: Нашата препоръка е, че за пациенти със съпътстваща каротидна и
коронарна болест е показана комбинирана хирургична процедура, особено ако имат
животозастрашаваща коронарна анатомия, състояща се от LM заболяване.
Ключови думи: CABG, CEA, едноетапно.

Gastroepiploic artery harvesting for CABG - the alternative surgical technique
Z. Vazhev, H. Stoev, K. Dimitrov,
MU Plovdiv, Department of Cardiac surgery,
Proceedings of the World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons 29th Annual
Congress, 6-8 September, Sofia, Bulgaria, 2019
Abstract
We present alternative approach in the harvesting of the right gastroepiploic artery, in
particularly the surgical technique for performing the opening of the diaphragm in 52 patients,
who underwent CABG using RGEA.
Харвестинг на дясната артерия гастроепиплоика за аорто-коронарен байпасалтернативна хирургична техника
Резюме
Представяме алтернативен подход при харвестинг на дясната гастроепиплоична
артерия, по-специално хирургичната техника за извършване на отвора на диафрагмата
при 52 пациенти, подложени на CABG с използване на RGEA.

