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III-1 Panchovska, M., P. Solakov, B. Anavi, E. Spasov, K. Tokmakova. Wrist 
tuberculosis in cladribine-induced remission of hairy cell leukosis. Folia Medica 
(Plovdiv), 42, 2000, 4, 37-40.   

Представен е 45-годишен мъж със синдром “рамо-ръка”, развил се осем месеца 
след индуцирана с Cladribin-индуцирана косматоклетъчна левкоза с 11-годишна 
давност. Направена е биопсия на китката поради неуспех на лечението на 
алгодистрофията и рентгенологична находка на прогресивна остеопороза. 
Хистологично бяха намерени казеифициращи епителоидни грануломи, богати 
на Лангенхансови клетки и по-късно микробиологично е изолиран 
Mycobacterium tuberculosis. Образуваните фистули са се затворили след 
продължителна антитуберкулозна терапия. Дискутира се ролята на намален 
клетъчен имунитет при лекувана с Cladribine косматоклетъчна левкоза, 
предразполагаща към микобактериална инфекция. 

A 45-year-old man with “hand-shoulder” syndrome developing eight months after 
Cladribine –induced remission of an 11-year-old hairy cell leucosis is presented. 
Wrist bone biopsy was performed because of failure of the algodystrophy treatment 
and radiographic findings of progressive osteoporosis. Caseating epiteloid granulomas 
abundant in Langhans cells were found histologically and later Mycobacterium 
tuberculosis species was isolated in culture specimen. Fistulas were formed thаt 
healed after a prolonged anti-tuberculosis therapy. The role of cellular immunity 
deficiency in Cladribine-treated hairy cell leucosis that predisposes to mycobacterial 
infection is discussed.  

III-2 Tokmakova KP, Stanton RP, Mason DE. Factors influencing the 
development of osteonecrosis in patients treated for slipped capital femoral 
epiphysis. J Bone Jt Surg Ser A, 2003;85(5):798-801.        

Въведение: Остеонекрозата е сериозно усложнение на епифизиолизата на 
бедрената глава. Целта на настоящото проучване е да идентифицира факторите 
повлияващи развитието на остеонекроза. 
Методи: Ретроспективно са оценени двеста и четиридесет пациенти лекувани 
по повод епифизиолиза на бедрената глава в периода между 1965 и 1999 година. 
Лечението включва стабилизация с туловищно-бедрено-стъпален гипс или 
фиксация с една до четири игли или винта. Проучени са рентгеногрфиите 
направени в деня на постъпване за лечение, пред- и следоперативно и при 
последващите контролни прегледи. Остеонекрозата е дефинирана 
ретроспективно на базата на рентгенографски данни за склероза и колапс на 
бедрената глава. Направена е корелация на риска от развитие на остеонекроза с 
различни клинични и рентгенографски параметри. 
Резултати: Всички двадесет и един пациенти, при които се е развита 
остеонекроза се представят с нестабилна епифизиолиза на бедрената глава. 
Никои от 204 пациенти със стабилна епифизиолиза на бедрената глава, 
независимо от степента на епифизиолизата, не развива остеонекроза. В групата 
пациенти със нестабилна епифизиолиза на бедрената глава рискът от развитие 



на остеонекроза се увеличава в зависимост от тежестта (степента) на 
епифизиолизата. Рискът от развитие на остеонекроза е по-голям при пациенти 
лекувани с няколко игли в сравнвние с тези, лекувани с един канюлиран виинт. 
Заключения: Няма риск от развитие на остеонекроза при пациенти със 
стабилна епифизиолиза  на бедрената глава, лекувани чрез остеосинтеза in situ. 
Рискът от развитие на остеонекроза при пациенти с нестабилна епифизиолиза 
на бедренета глава е намален ако те се лекуват чрез остеосинтеза in situ. 
Пълната или частична редукция на една нестабилна епифизиолиза на бедрената 
глава увеличава риска от развитието на остеонекроза. Метод на избор за 
лечение на епифизилоиза на бедрената глава е остеосинтеза in situ без редукция 
с един канюлиран винт.  
Ниво на доказателственост: Терапевтично проучване, Ниво III-2  
(ретроспективно кохортно проучване). Виж Инсрукции към авторите за пълно 
описание на  нивото на доказателственост. 
 
Background: Osteonecrosis is a serious complication of the treatment of slipped 
capital femoral epiphysis. The purpose of the present study was to identify factors 
influencing the development of osteonecrosis. 
Methods: Two hundred and forty patients who had been treated for slipped capital 
femoral epiphysis between 1965 and 1999 were retrospectively evaluated. Treatment 
included stabilization with a spica cast or fixation with one to four pins or screws. 
Radiographs that had been made at the time of presentation, before and after the 
operation, and at consecutive follow-up examinations were reviewed. Osteonecrosis 
was defined retrospectively on the basis of radiographic evidence of sclerosis and 
collapse of the femoral head. The risk of development of osteonecrosis was correlated 
with various clinical and radiographic parameters. 
Results: All twenty-one patients in whom osteonecrosis developed had presented 
with an unstable slipped capital femoral epiphysis. None of the 204 patients who had 
presented with a stable slipped capital femoral epiphysis, regardless 
of grade, had development of osteonecrosis. In the group of patients who had 
presented with an unstable slipped capital femoral epiphysis, the risk of development 
of osteonecrosis increased with the severity (grade) of the slip. Osteonecrosis was 
more likely to develop in patients who had been treated with multiple pins than in 
those who had been treated with a single cannulated screw. 
Conclusions: Patients who have a stable slipped capital femoral epiphysis are not at 
risk for the development of osteonecrosis when treated with pinning in situ. Patients 
who have an unstable slipped capital femoral epiphysis have a decreased risk of 
osteonecrosis when treated with pinning in situ. Complete or partial reduction of an 
unstable slipped capital femoral epiphysis increases the risk of development of 
osteonecrosis. Pinning in situ without reduction with a single cannulated screw is the 
method of choice for the treatment of a slipped capital femoral epiphysis. 
Level of Evidence: Therapeutic study, Level III-2 (retrospective cohort study). See 
Instructions to Authors for a complete 
description of levels of evidence. 

III-3 Tokmakova K, Riddle EC, Kumar SJ. Type IV congenital deficiency of the 
tibia. J Pediatr Orthop. 2003;23(5):649-53.       

Вродената аплазия на тибията от тип IV е свързан с два основни проблема: 
еквиноварусна позиция на стъпалото с талуса, инкарцериран в дисталната 



тибиофибуларна синдесмоза и разлика в дължината на крайниците поради 
скъсената дисморфна тибия. Целта на това проучване беше да формулира 
насоки за лечение на това рядко, но сложно състояние. Оценявани са единадесет 
пациенти, лекувани за вродена аплазия на тибията тип IV между 1963 и 2000 г. 
Лечението се състои в ампутация на стъпалото по Boyd или Syme при седем 
пациенти, операция за реконструкция на глезена при трима пациенти и 
удължаване на Ахилесовото сухожилие за коригиране на еквиноварусната 
деформация на стъпалото при един пациент. Въпреки че седем пациенти, 
лекувани с ампутация на Бойд или Сайм, ходят с протеза, родителите и 
пациентите предпочитат реконструкция на глезена. И трите пациенти, лекувани 
с операция за възстановяване на глезена, са представени със стабилен глезен, 
платоградно стъпало и независима походка. Реконструкцията на глезена трябва 
да бъде лечение на избор за вродена аплазия на тибията тип IV. 

Type IV congenital deficiency of the tibia is associated with two major problems: the 
equinovarus position of the foot with the talus incarcerated in the distal tibiofibular 
mortise and the limb length inequality due to the shortened dysmorphic tibia. The 
purpose of this study was to formulate guidelines for the management of this rare but 
complex condition. Eleven patients treated for type IV congenital deficiency of the 
tibia between 1963 and 2000 were evaluated. The treatment consisted of a Boyd or 
Syme amputation of the foot in seven patients, ankle reconstruction surgery in three 
patients, and heel cord lengthening for correction of the equinovarus deformity of the 
foot in one patient. Even though seven patients treated by Boyd or Syme amputation 
were community ambulators with a prosthesis, parents and patients preferred ankle 
reconstruction. All three patients treated by ankle reconstruction surgery presented 
with a stable ankle, a plantigrade foot, and independent ambulation. Reconstruction of 
the ankle mortise should be the treatment of choice for type IV congenital deficiency 
of the tibia. 	

III-4 Narayanan, U.G. Stanton,R.P. Tokmakova, K.P.Mason, D.E. Reduction 
Increasing Osteonecrosis Risk in Slipped Capital Femoral Epiphysis, J Bone Jt 
Surg Ser A, 2004 86(2), pp. 437     

 Дали нестабилнata епифизиолиза трябва да бъде наместена преди фиксирането 
или фиксирана  in situ е важен въпрос. Факторът, над който лекуващият хирург 
има контрол, е изборът да се намesti или не да се намesti приплъзването преди 
фиксирането. Лекарят няма никакво влияние върху степента на приплъзване 
преди представянето на пациента за лечение, ние се придържаме към нашето 
заключение, че с цел минимизиране на риска от аваскуларна некроза, 
нестабилна адолецентна епифизиолиза трябва да бъде фиксирана in situ без 
наместване. Трябва да се положат всички усилия, за да се избегне умишлено 
или неволно (инцидентно) наместване. 

Whether an unstable slip should be reduced prior to fixation or fixed in situ is an 
important question. The factor over which the treating surgeon has control is the  
choice to reduce or not to reduce the slip prior to pinning. Since the treating surgeon 
has no influence whatsoever over the severity of the slip prior to the patient’s 
presentation for treatment, we stand by our conclusion that, in order to minimize 
the risk of avascular necrosis, an unstable slipped capital femoral epiphysis should 
be pinned in situ without reduction. Every effort should be made to avoid reduction 



whether intentional or inadvertent (“incidental”). 
 
III-5 Kalinova,	 K.,	 V.	 Proichev,	 P.	 Stefanova,	 K.	 Tokmakova,	 E.	 Poriazova.	
Hydatid	bone	disease:	a	case	report	and	review	of	the	literature.		Journal	of	
Orthopedic	Surgery	,	13,	2005,	3,	323-325.				 

Ехинококоза може да се развие в почти всяка част на тялото и може да бъде 
идентифицирана с комбинация от клинична анамнеза, образни находки и 
серологични резултати; въпреки това диагнозата на костната ехинококоза се 
основава главно на рентгенографски находки. Костната ехинококоза често е 
безсимптомна и диагнозата  обикновено се поставя в напреднал стадий, когато 
лезиите са станали обширни. Представяме ви случай на 45-годишна жена, която 
беше приета в Университетската болница, Стара Загора, България, оплакваща се 
от болка в лявата си тибия. Рентгенографиите разкриха овална киста с диаметър 
3,5 см, разположена в диафизната част на тибията . Кистата беше екстирпирана, 
и не се наблюдава рецидив при проследяване. Функционалният резултат беше 
отличен. 

Hydatid disease may develop in almost any part of the body and can be identified 
with a combination of clinical history, imaging findings, and serologic results; 
however, the diagnosis of bone hydatidosis is primarily based on radiographic 
findings. Bone hydatid disease is often asymptomatic, and its diagnosis is usually 
made at an advanced stage when lesions have become extensive. We present a case of 
a 45-year-old woman who was admitted to the University Hospital, Stara Zagora, 
Bulgaria complaining of pain in her left tibia. Radiographs revealed an oval cyst with 
a diameter of 3.5 cm, located in the diaphyseal part of the tibia. The cyst was excised, 
and no recurrence was observed on follow-up. Functional outcome was excellent. 

III-6 Dodge, G., J. Bowen, C. Oh, K. Tokmakova, B. Simon, A. Aroojis, K. 
Potter. Electrical stimulation of the growth plate: a potencial approach to an 
epiphysiodesis.  Bioelectromagnetics , 28, 2007, 6, 463-470.    

Епифизиодезата е оперативна процедура, която индуцира формиране на костни 
мостове през растежната пластинка на костта с цел спиране на лонгитудиналния 
растеж. Това е много честа ортопедична процедура при корекция на 
диспропорционален растеж на дълги тръбести кости, но настоящит техники 
изискват операция и анестезия. НАщето проучване цели създаване на 
минимално инвазивен метод за епифизиодеза чрез използване на 
електростимулация. В експериментален модел на заек използвахме тънък 
титаниев електрод, поставен на едно място в растежната пластинка на дистална 
бедрена кост, като зайците бяха разделени на три групи: една без ток 
(контрола), една с постоянен ток 10 микроампера (LC група) и една с 50 
микроампера( НС група). Токът беще подаван за 2 седмици. Нетретираната 
бедрена кост служеше като контрола за всяко животно. Крайниците бяха 
измервани и сравнявани. Дигитализиран хистоморфометричен и волуметричен 
анализ бяха извършвани при всяка растежма пластинка, както и детайлно 
проучване на морфометричните промени.  Разликата в дължините на бедрените 
кости беше значително по-голяма при НС групата. Това проучване показва, че 
елекростимулация с 50 микроампера за 2 седмици може значително да повлияе 
на костния растеж като се наблюдават промени в обема и архитектурата на 



епифизата и подкрепя използването на този минимално инвазивен подход като 
потенциален метод за постигане на епифизиодеза. 

       

 

 

III-7 Tzanova, S, Daliana, Z,  Tokmakova, K, Atienza, C. European project for 
education in osteosynthesis for surgical management of fractures for orthopaedic 
surgeons and biomedical engineers. INTED, Book Series: INTED 



Proceedings,  Edited by: Chova LG; Martinez AL; Torres IC, ISSN: 2340-1079, 
ISBN: 978-84-606-5763-76350-6355, 2015.   

Представеният проект е насочен към адаптиране и интегриране на иновативни 
обучителни курсове и резултати от предишен проект Osteoform в продължаващо 
обучение на медицински специалисти (специализанти, хирурзи) и инженери, 
участващи в разработването и производството на импланти. Целите на проекта 
са: 

- Идентифициране и анализ на нуждите на биомедицинския пазар на труда, на 
биомедицински инженери, ортопедични хирурзи, мениджъри, специализанти в 
сектора. 

- Избор и анализ на иновативното съдържание на електронното обучение за 
задоволяване на тези нужди и надграждане на съдържанието с новите 
разработки в сектора. 

- Адаптиране, надграждане и прилагане на материалите за електронно обучение 
на Osteoform към правната рамка, системата за обучение и езика в България и 
Гърция и към нуждите на целевите групи във всички страни партньори. 

The presented project is aimed at adapting and integrating innovative training courses 
and results from previous Osteoform project into continuing education of medicine 
professionals (residents, surgeons) and engineers involved in implants development and 
manufacturing. The project objectives are: 
- Identifying and analysing the needs of biomedical labour market, of biomedical 
engineers, orthopaedic surgeons, managers, residents in the sector. 
- Selecting and analysing the e-learning innovative content to meet these needs and 
upgrade the content with the new developments in the sector. 
- Adapting, upgrading and implementing the Osteoform e-learning materials to the legal 
framework, training system, and language in Bulgaria and Greece and to the needs of 
the target groups in all partner countries. 
 
IV-1 Токмаков	П,	Токмакова	К.	Резултати	от	лечението	на	фрактурите	
на	бедрената	шийка	в	детската	възраст.	Ортопедия	и	травматология,	
4,1992,214-217.					

Фрактурите на бедрената шийка в детската възраст се срещат рядко. Опитът, 
който споделяме в това проучване, се основава на резултатите от лечението на 
43 деца с фрактури на бедрената шийка, проведено в периода от 1963 до 1990 г., 
с продължителност на проследяване от 2 до 29 години. Изказани са няколко 
принципни становища по отношение на лечението на тези повреди – лечението 
трябва да се провежда по спешност; фрактурите от варусен тип трябва да се 
остеосинтезират, тъй като са нестабилни, дори и когато не са разместени.; най-
добри резултати се получават с едномоментно наместване и перкутанна 
фиксация с 2-3 Киршнерови игли, поставени под различен ъгъл и гипсова 
имобилизация; открита репозиция може да се извърши само при неуспех от 
едномоментното наместване. и то в първите 24 часа от травмата  

Fractures of the femoral neck are rare in childhood. The experience we share in this 
study is based on the results of the treatment of 43 children with femoral neck 



fractures treated from 1963 to 1990, with a follow-up period of 2 to 29 years. Several 
principles have been expressed regarding the treatment of these injuries - treatment 
should in an emergency setting; varus-type fractures should be osteosynthesized as 
they are unstable, even when not displaced ; best results are obtained with one-
moment reduction and percutaneous fixation with 2-3 Kirschner wires, placed at 
different angles and cast immobilization; an open reduction is indicated if one-
moment reduction fails and within the first 24 hours of the injury. 

IV-2 Атанасов	Ат,	Иванов	Кр,	Токмакова	К,	Желев	В,	Цолов	П,	Замфиров	
Зв.	 Нашият	 опит	 от	 лечението	 на	 епифизиолизата	 на	 тибията	 в	
дисталния	и	край.	Ортопедия	и	травматология,	1,	1992,	232-233.			

В	детската	травматология	важно	място	заемат	епифизиолизите	на	тибията	
в	дисталния	и	край,	при	лечението	на	които	понякога	се	нарушава	растежа	
и	се	развиват	деформации.	В	проучването	са	включени	186	деца,	лекувани	
по	повод	 епифизиолиза	на	 тибията	 в	 дисталния	и	 край	 за	 периода	1970-
1990	 г.	 Срокът	 на	 проследяване	 е	 от	 3	 до	 12	 години.	 Препоръчано	 е	
консервативното	лечение	на	тази	травма	(особено	на	I	и	II	група	по	Солтер	
и	Харис),	а	за	епифизиолизите	от	III	и	IV	група	–	наблюдение	с	периодични	
рентгенови	 контроли	 с	 оглед	 своевременно	 установяване	 на	 склонност	
към	деформация.	

Distal tibial epiphysiolysis has an important place  in pediatric traumatology. Growth 
is sometimes disturbed and deformities are formed. The study included 186 children 
treated for tdistal ibial epiphysiolysis between1970-1990. The follow-up period was 3 
to 12 years. Conservative treatment of this trauma (especially Salter and Harris groups 
I and II) is recommended, and for group III and IV epiphysiolysis, observation with 
periodic X-ray controls to detect a tendency for deformity in a timely manner. 

IV-3 Токмаков	 П,	 Токмакова	 К.	 Някои	 биомеханични	 проблеми	 при	
остеосинтезата	 на	 бедрената	 шийка.	 Ортопедия	 и	 травматология,	
1,1994,18	

В	 настоящото	 проучване	 се	 представени	 проучвания	 върху	 крайните	
резултати	 след	 остеосинтеза	 на	 бедрената	 шийка.	 Те	 са	 разгледани	 в	
аспекта	им	на	повлияване	от	два	основни	показателя	след	наместване	на	
фрактурата	 –	 стойността	 на	 шийно-диафизарния	 ъгъл	 и	 ъгълът	 между	
фрагментите	 във	 фронталната	 равнина.	 Нашият	 опит	 се	 основава	 на	
повече	 от	 2500	 остеосинтези,	 проследени	 за	 различни	 срокове,	 но	 не	 по-
малко	от	2	години.	ТОчното	възстановяване	на	шийно-диафизарния	ъгъл	
води	 до	 най-добри	 крайни	 резултати,	 а	 варусната	 позиция	 е	 причина	 за	
най-много	 усложнения.	 	 Валгусната	 позиция	 е	 съпътствана	 от	 висок	
процент	аваскуларни	некрози.	Ако	не	се	коригират	ъгли	във	фронталната	
равнина	 по-големи	 от	 3-4	 градуса,	 рязко	 се	 увеличава	 процентът	 на	
аваскуларни	некрози.		

This	study	presents	the	results	after	osteosynthesis	of	the	femoral	neck.	They	are	
considered	 in	 their	 aspect	 of	 influence	 by	 two	 main	 indicators	 after	 fracture	
treatment	 -	 the	 value	 of	 the	 neck-shaft	 angle	 and	 the	 angle	 between	 the	



fragments	in	the	frontal	plane.	Our	experience	is	based	on	more	than	2500	cases	
followed	over	a	different	period,	but	not	less	than	2	years.	Accurate	restoration	
of	the	neck-shaft	angle	results	 in	the	best	end	results,	and	the	varus	position	is	
the	 cause	of	 the	most	 complications.	Valgus	position	 is	 accompanied	by	 a	high	
rate	of	avascular	necrosis.	If	angles	in	the	frontal	plane	greater	than	3-4	degrees	
are	not	corrected,	the	rate	of	avascular	necrosis	increases	sharply.	

IV-4 Атанасов Ат, Станчев А, Чирпъков Ив, Токмакова К. Лечение на 
счупванията на бедрената шийка с компресивен винт на Richards. 
Ортопедия и травматология, 1, 1994, 26-27     

Проследява се в исторически аспект в годините остеосинтезата на счупванията в 
проксималния край на бедрената кост. Фиксационната система плака-винт 
създава по-стабилна остеосинтеза. Чрез тазобедрения компресионен винт на 
Ричардс се постига на дълбоко проникване на винта в бедрената глава, без 
опасност от пенетриране в ставата или импактиране на фрактурата; 
невъзможност за ротация на винта; компресия. 

A historic review of surgical treatment of proximal end of the femur fractures has 
been done over the years. The plate-screw fixation system creates more stable 
osteosynthesis. Richards's hip compression screw achieves deep penetration of the 
screw into the femoral head, without the risk of penetration into the joint or affecting 
the fracture;  no screw rotation; compression. 

IV-5 Станчев А, Токмакова К. Описание на два случая с възстановяване на 
палеца на ръката чрез дистракция. Ортопедия и травматология, 3,1995, 
160-165.     

Методът на постепенна дистракция, който беше представен в клиничната 
практика от Пути за удължаване на бедрената кост, придоби трайно приложение 
и при други сегменти на човешките крайници. Авторите споделят своя опит при 
възстановяване на палеца след травматична ампутация на различни нива, 
прилагайки апаратче за дистракция – собствена конструкция. Описват се случаи 
на спонтанна осификация на интерфрагментарното пространство или 
примостяване с костен присадък при забавена или липсваща такава. Изказва се 
убеждението, че и днес, във времето на модерната реконструктивна хирургия на 
ръката и микрохирургична техника, дистракционният метод запазва правото си 
на съществуване. 

The gradual distraction method, clinically implemented by  by Putti for the purpose of 
femoral lengthening, currently is routinely used in other segments of the human 
extremities. The authors share their experience in thumb reconstruction after 
traumatic amputation at different levels, using a distraction device - their own 
construction. Cases of spontaneous ossification of the interfragmentary space or 
bridging the gap with a bone graft in cases of delayed union or non-union are 
reported. It is believed that even today, in the age of modern reconstructive hand 
surgery and microsurgical techniques, the distraction-lengthening method retains its 
right to exist. 



IV-6	 Tokmakova K., Hoshino M. The influence of Nicotine in the peripheral 
nerve graft. The Journal of the Japanese Orthopaedic Association, Vol. 74, No.8, 
Aug.,2000, p. 1437       

За да се проучи дегенеративното заболяване на междупрешленните дискове, 
причинено от тютюнопушенето, при експериментален модел на зайци е 
изследвано въздействието на никотина върху цервикалните дискове. Никотинът 
се прилага с помпа, заредена с никотинов разтвор и имплантирана под кожата. 
Изследването е извършено, за да се изяснят ефектите на никотина върху 
активността на междупрешленните дискови клетки. Междупрешленните 
дискове претърпяха морфологични и функционални промени, предполагащи, че 
тютюнопушенето би предизвикало дегенерация на междупрешленните дискове 
поради съдовата контракция, причинена от никотина или поради токсичната 
реакция на самия никотин. 

In order to study degenerative disease of intervertebral discs caused by smoking, 
effects of nicotine on cervical discs was studied in rabbits. Nicotine was administered 
with a pump charged with nicotine solution and implanted under the skin. The study 
was performed to clarify the effects of nicotine on intervertebral disc cell activity. The 
intervertebral discs underwent morphological and functional changes suggesting that 
smoking would induce intervertebral disc degeneration due to vascular contraction 
caused by nicotine or due to toxic reaction of nicotine itself. 

IV-7 Атанасов А., Токмакова К., Бешков Кр., Станчев А., Кръстев Ир. 
Миграция на Киршнерови телове след ендопротезиране на тазобедрената 
става.  Научни трудове от конференция с международно участие по 
проблеми на човешкото движение, Русе 2003, 46-48. 

Честотата	на	несрастване	на	остеотомирания	трохантер	и	проксималното	
му	 изместване	 е	 повод	 да	 се	 мисли	 за	 фиксирането	 му	 към	 бедрото.	 В	
клиниката	 разрешаването	 на	 този	 проблем	 се	 е	 променяло	 като	 е	
използван	 серклаж	 с	 тел,	 остеосинтеза	 по	 метода	 на	 Вебер	 и	 два	
Киршнерови	 тела.	 Предмет	 на	 настоящото	 наблюдение	 е	 късно	
наблюдавана	миграциуя	на	теловете	по	задната	повърхност	на	колянната	
става,	7	години	след	ендопротезирането.	
	
The	 incidence	 of	 non-унион	 of	 the	 trochanter	 following	 osteotomy	 and	 its	
proximal	displacement	are	the	reason	to	think	of	its	fixation	to	the	femur.	In	our	
clinic,	 the	 solution	 to	 this	 problem	 has	 changed	 using	 wire	 fixation,	
osteosynthesis	following	Weber’s	method,	and	two	Kirschner	wires.	The	subject	
of	 the	present	 study	 is	a	 late	observed	migration	of	 the	wires	on	 the	posterior	
surface	of	the	knee	joint,	7	years	after	joint	replacement	surgery.	
	

IV-8	 Атанасов А., Токмакова К., Бешков Кр., Кръстев Ир. Счупване на 
междинния компонент на колянна ендопротеза Genesis. Научни трудове от 
конференция с международно участие по проблеми на човешкото 
движение, Русе 2003, 44-45      



Полиетиленовият компонент е слабо място на колянната ендопротеза. 
Износването му  остава проблем за хирурга и възможност за провал на 
оперативната интервенция. В настоящото съобщение е представена изолирана 
подмяна на полиетиленовия компонент при ревизионно колянно 
ендопротезиране. Всички компоненти са добре фиксирани и пазположени при 
първичната операция. Проблемът се решава лесно чрез ревизионна 
артропластика. 

The polyethylene component is a weak point of  knee  joint replacement. Wear and 
tear  remains a problem for the surgeon and a possibility for surgery failure. This 
study presents an isolated replacement of the polyethylene component in revision 
knee replacement. All components are well fixed and positioned during the primary 
operation. The problem is easily solved by revision arthroplasty. 

IV-9 Атанасов А., Токмакова К., Бешков Кр., Кръстев Ир., Минчев Р. 
Луксация на капачката след колянно ендопротезиране. Научни трудове от 
конференция с международно участие по проблеми на човешкото 
движение, Русе 2003, 29-30            

В настоящото съобщение е представена болна с изкълчване на капачката 18 
месеца след тотална колянна артропластика. При първичното ендопротезиране 
всични компоненти са добре фиксирани и разположени. С ревизионна 
артропластика се възстанови медиалния колатерален комплекс, който се намери 
разкъсан. Контролният преглед след 3 месеца установи добро центриране на 
капачката и възстановени движения в ставата. 

This report presents a patient with patella dislocation 18 months after total knee 
arthroplasty. In the primary arthroplasty all components have been well fixed and 
positioned. We performed revision arthroplasty, and the medial collateral complex 
was restored. The follow-up examination after 3 months revealed good positioning of 
the patella and restored joint movements. 

IV-10 Станчев А., Алаксандров Ж., Токмакова К., Тодоров И. 
Реконструкция на палеца след ампутация по повод аневризмална костна 
киста. Научни трудове от конференция с международно участие по 
проблеми на човешкото движение, Русе 2003, 60-62     

Представен е случай на аневризмална костна киста, локализирана в 
проксималната фаланга на левия палец при тридесет и пет годишна жена. 
Туморът е с агресивна еволюция и за 4 месеца ангажира и околните тъкани. 
Палецът е ампутиран на ниво основа на първа метакарпална кост. След 5 месеца 
е извършена реконструктивна операция като е използван метода за двуетапна 
кожно-костна реконструкция. След 18 месечен срок на проследяване се отчита 
добро усвояване на костния трансплантат, задоволителна функция на ръката и 
липса на рецидиви. 

A case of an aneurysmal bone cyst located in the proximal phalanx of the left thumb 
in a thirty-five year old woman is presented. The tumor has an aggressive evolution 
and engages the surrounding tissues since 4 months. The thumb was amputated at the 
level of the base of the first metacarpal bone. After 5 months, reconstructive surgery 



was performed using the method of two-stage skin-bone reconstruction. After 18 
months of follow-up, good bone graft utilization, satisfactory hand function, and no 
recurrence were reported. 

IV-11 Токмакова К, Стантон РП, Мейсън ДЕ. Фактори повлияващи 
развитието на остеонекроза при лечението на адолесцентна 
епифизиолиза на бедрената глава. Сборник доклади.IX Конгрес на 
БОТА с международно участие 2004;102-104.  

Остеонекрозата е сериозно усложнение на адолесцентната епифизиолиза на 
бедрената глава. Целта на настоящото проучване е да идентифицира 
факторите, повлияващи развитието на остеонекроза. 

Ретроспективно са оценени 240 пациенти, лекувани по повод адолесцентна 
епифизиолиза на бедрената глава за периода между 1965 и  1999 г. 
Направена е корелация на риска от развитие на остеонекроза с различни 
клинични и рентгенографски параметри. 

Няма риск от развитие на остеонекроза при стабилна епифизиолиза на 
бедрената глава, лекувана чреа остеосинтеза in situ. Рискът от развитие на 
остеонекроза при нестабилна епифизиолиза на бедрената глава е по-малък 
при лечение чрез остеосинтеза in situ. Пълната или частична редукция на 
една нестабилна епифизиолиза на бедрената глава увеличава риска от 
развитие на остеонекроза. Метод на избор при лечение на адолесцентна 
епифизиолиза на бедрената глава е остеосинтеза  in situ без редукция с един 
канюлиран винт. 

Osteonecrosis is a serious complication of SCFE. The purpose of this study is to 
identify the factors that influence the development of osteonecrosis. 

240 patients treated for SCFE between 1965 and 1999 were retrospectively 
evaluated. A correlation of the risk of osteonecrosis with different clinical and 
radiographic parameters was made. 

There is no risk of osteonecrosis in stable SCFE treated with pinning in situ. The 
risk of osteonecrosis in unstable SCFE is lower when treated with in situ fixation. 
Complete or partial reduction of an unstable SCFE increases the risk of 
osteonecrosis. The method of choice in the treatment of SCFE is pinning in situ 
without reduction with a cannulated screw. 

IV-12 Токмакова К, Стантон РП, Мейсън ДЕ. Усложнения при 
лечението на адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава. Сборник 
доклади.IX Конгрес на БОТА с международно участие 2004;105-107.  

Целта на настоящото проучване е да идентифицира усложненията при 
лечението на адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава. 
Ретроспективно са оценени 240 пациенти, лекувани по повод адолесцентна 
епифизиолиза на бедрената глава за периода между 1965 и  1999 г. 
Представени са поотделно резултатите за  двете независими променливи- 
асептична некроза на бедрената глава и хондролиза. Честотата на 



техническите усложнения при оперативно лечение е значително намалена 
вследствие на подобрена интраоперативна образна диагностика и подобрено 
качество на остеосинтезните материали.   

Асептичната некроза и хондролизата са двете основни усложнения, 
повлияващи резултатите при лечението на адолесцентна епифизиолиза на 
бедрената глава. 

The purpose of this study is to identify complications in the treatment of  SCFE. 
We retrospectively evaluated 240 patients treated for SCFE between 1965 and 
1999. The results for the two independent variables, aseptic femoral necrosis and 
chondrolysis, are presented separately. The incidence of technical complications 
in surgical treatment has been significantly reduced due to improved intra-
operative imaging and improved quality of osteosynthetic materials. 

Aseptic necrosis and chondrolysis are the two major complications affecting the 
results of the treatment of SCFE. 

IV-13 Dailiana Z., Basdekis G., Vartimidis S., Karamanis N., Kazanti V., 
Fotiadis D., Iohom G., Tokmakova K., Molchovski P., Malizios K.: 
Intraarticular Distal Radius Fracture: Importance of Different Tools For 
Minimally Invasive Surgical Treatment. Orthopaedic Proceedings May 2011 93-
B:217-217.    

Въведение: Значението на курсовете по артроскопия, флуороскопия и 
електронно обучение (съсредоточени върху минимално инвазивните 
хирургични техники) за лечение на вътреставни фрактури на дистален 
радиус (I-ADRF), остава спорно. Това проучване сравнява резултатите след 
флуороскопски подпомагано (FA) наместване и външно фиксиране на 
фрактури на дисталния радиус, със или без съпътстваща артроскопска 
оценка. 

Материали и методи: Четиридесет и седем пациенти с I-ADRF са подложени 
на външна фиксация и перкутанно заигляне. Сред тях 23 са имали 
допълнителна артроскопска оценка на китката си. За учебни цели 
процедурите с използването на флуороскопия и артроскопия са записани и 
адаптирани като курс за он-лайн среда (проект, организиран от ЕС 
„OnLineOrtho“). Контекстът на тези курсове беше включен в интелигентна 
среда за разпространение на медицинските постижения. Продължителността 
на процедурата, хирургичните находки и резултатите бяха записани. 

Дискусия: По време на редукцията и фиксирането на I-ADRF артроскопията 
е много полезен инструмент за инспекция на ставната повърхност, 
лигаментите и TFCC. Дългосрочната оценка показа, че пациентите с 
допълнителна артроскопия се връщат към предишните си дейности за по-
кратки периоди и имат по-добро супинация, флексия и разширение в 
сравнение с пациенти с ФА процедури. Флуороскопията е от съществено 
значение за минимално инвазивното хирургично лечение на фрактури на 
вътреставен дистален радиус, докато артроскопията е допълнително ценно 



средство, което подобрява резултата, а електронните курсове са полезни 
добавки за преподаване. 

Introduction: The value of arthroscopy, fluoroscopy, and e-learning courses 
(focusing on minimally invasive surgical techniques) for the treatment of intra-
articular distal radius fractures (I-ADRF), remains controversial. This study 
compares the outcomes after fluoroscopically assisted (FA) reduction and 
external fixation of distal radius fractures, with or without concomitant 
arthroscopic evaluation. 

Materials and Methods: Forty-seven patients with I-ADRF underwent FA 
external fixation and percutaneous pinning. Among them 23 had additional 
arthroscopic evaluation of their wrist. For teaching purposes procedures with 
the use of fluoroscopy and arthroscopy were recorded and adapted as a 
course for the On-line Performance Support Environment for Minimally 
Invasive Orthopaedic Surgery (“OnLineOrtho” EU- sponsored project). The 
context of these courses was incorporated in an intelligent medical 
performance support environment. The duration of the procedure, the surgical 
findings and the outcomes were recorded. 

Discussion: During reduction and fixation of I-ADRF, arthroscopy is a very 
useful tool for the inspection of the articular surface, the ligaments and the 
TFCC. Long-term evaluation revealed that patients with additional arthroscopy 
returned to their previous activities in shorter periods and had better 
supination, flexion, and extension than patients with FA procedures. 
Fluoroscopy is essential for the minimally invasive surgical treatment of intra-
articular distal radius fractures, whereas arthroscopy is an additional valuable 
tool that improves the outcome, and e-courses are useful adjuncts for 
teaching purposes. 

IV-14 Димитриев, П., В. Ставрев, А. Атанасов, К. Токмакова, К. Иванов. 
Псевдоартроза на медиалния малеол.   Наука и младост : Сборник научни 
съобщения от конкурсни сесии 2012 г. / Ред. Виктория Сарафян, Благой 
Маринов. - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012, 174-184.     

В настоящата статия е направен кратък обзор на проблема псевдоартроза на 
медиалния малеол. Посочени са основните етиологични фактори, 
класификации, методи за лечение и усложнения.  

Представен е случаи на псевдоартроза на медиалния малеол тип А (с образуване 
на съединителна тъкан, без остеогенен потенциал), лекуван в Клиниката по 
ортопедия и травматология на МУ Пловдив. Дискутирана е причинената от 
фрактурата лонгитудинална нестабилност и лечението с автогенен костен 
трансплантат и компресивен винт. Получено е пълно срастване на 6-ти 
постоперативен месец.  

This article presents a brief overview of the problem of pseudoarthrosis of the medial 
maleolus. The main etiological factors, classifications, treatment methods and 
complications are discussed. 



A case of pseudoarthrosis of the medial maleolus type A (with the formation of 
connective tissue without osteogenic potential) treated at theDepartment of 
Orthopedics and Traumatology of the Medical University of Plovdiv is presented. The 
fracture-induced longitudinal instability and treatment with autogenous bone grafting 
and a compression screw are discussed. Complete fracture union was obtained at the 
6th postoperative month. 

IV-15 Molchovski, P., K. Tokmakova, A. Stanchev, P. Dimitriev. Endoscopic 
capral tunnel release - an on-line training course.   Наука и младост : Сборник 
научни съобщения от конкурсни сесии 2012 г. / Ред. Виктория Сарафян, 
Благой Маринов. - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012, 196-199.    

Представени са няколко основни цели за провеждане на пилотни тестове в 
контекста на програмата OnLineOrtho. Усилията са насочени към проучване на 
функционалността и използваемостта на IPSS и материали за електронно 
обучение, разработени и разширени в рамките на програмата; оценяване на 
нагласите на потребителите и проучване на удовлетвореността на участващите 
организации; идентифициране на подходяща информация от съществуващи и 
нови ресурси, която може да предостави по-нататъшна обратна връзка на 
специалистите, разработващи системата, за да подобрят системата за нуждите 
на потребителите. 

Several key objectives of carrying out pilot tests within the context of the 
OnLineOrtho program were considered. Efforts are aimed at examination of the 
functionality and usability of the IPSS and e-learning materials developed and 
expanded within the program; understanding the attitudes of  users and exploring the 
satisfaction of the organizations involved; identifying relevant information from 
existing and new resources that can provide further feedback to developers inorder to 
improve the system for users’ needs.     

IV-16 Димитриев, П., А. Атанасов, В. Ставрев, К. Токмакова. Tightrope, нов 
метод на стабилизация при глезенни фрактури - два клинични случая.   
Наука и младост : Сборник научни съобщения от конкурсни сесии 2012 г. / 
Ред. Виктория Сарафян, Благой Маринов. - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012, 
185-195.  

Глезенните фрактури често са придружени от разкъсване на дисталната тибио-
фибуларна синдесмоза. Представени са два случая на глезенни фрактури, 
лекувани с метода на фиксация – Tightrope. Систематизирани са основните 
предимства в сравнение с традиционната винтова фиксация: избягва се 
повторната операция за отстраняване на импланта; позволява се нормално 
дистално тибио-фибуларно движение; няма опасност от счупване на винта; 
липса на чувствителност, болка и дискомфорт на метални тела под кожата; 
осигураване на семи-ригидна стабилизация за възстановяване на връзките в 
сравнение с ригидната фиксация с винтове.  

Ankle fractures are often accompanied by a rupture of the distal tibio-fibular 
syndesmosis. Two cases of ankle fractures treated with the fixation method - 
Tightrope - are presented. The main advantages over traditional screw fixation are 
systematized: repeated surgery to remove the implant is avoided; normal distal tibio-



fibular movement is allowed; there is no risk of breakage of the screw; lack of 
sensitivity, pain and discomfort of metal bodies under the skin; providing semi-rigid 
stabilization for ligament recovery compared to rigid screw fixation. 

IV-17 Tokmakova K., Molchovski P., Stanchev A., Ip W.Y., Tipoe G: 
Experimental Model of a Compound Living Skin Equivalent of Neonatal Cells. 
Bulgarian Academy of Sciences, Poceedings of the third Workshop on 
experimental models and methods in biomedical research, 23-25.04.2012, Sofia, 
Bulgaria         

Съществува нужда от създаване на безопасен и ефективен заместител на 
човешката кожа. Кожният автоприсадък еидеален избор, но хе винаги е 
възможно да бъде осигурен в достатъчно количество, а и използуването му е 
свързано със значителен брой ранни и късни усложнения. В настоящото 
проучване използвахме кожен сложен еквивалент от неонатални клетки за 
покриване на експериментален кожен дефект при мъжки плъхове и оценихме 
качествата на този присадък като кожен заместител и като алтернатива на 
автоприсадъка. 

Резултатите показаха добро заздравяване на раната с минимална контракция и 
никаква реакция на отхвърляне. С напредването на техниките на клетъчни 
култури сега е възможно да се отглеждат клетъчни популации за създаване на 
сложни кожни еквиваленти, цъстоящи се от дермален и епидермален слой. 
Неонаталните клетки са бързо пролифериращи и по-малко имуногенни, което ги 
прави изключително подходящи за целта.  

 

	



IV–18	Tokmakova K, Tokmakova M, Molchovski P: Performance Centered E-
learning and M-Learning MIMP Course. Conference Proceedings, IISES 
International Academic Conference, Lisbon, Portugal, 2012. ISBN 978-80-
905241-2-5. Published by ISES, 2012. 
 
Настоящata statiq представя дизайна, прилагането и оценката на система за 
поддръжка на ефективността (PSS) за подобряване на уменията за планиране на 
уроци в следдипломния магистърски курс по минимално инвазивни медицински 
процедури (MIMP). Концепцията за PSS позволява на обучителите да вземат 
предвид както инструкциите, така и изпълнението на дадена задача, в рамките 
на e-learning и m-learning среда. Системата за поддръжка на ефективността 
DIPSEIL е интерактивен софтуер, който е предназначен да обучава и поддържа 
както начинаещия, така и опитен потребител при изпълнение на сложни задачи. 
Подходът, ориентиран към изпълнението, е доказано по-ефективен от 
традиционния лекционен тест (практически индуктивен) при обучение на 
умения за по-висок ред, за подготовка на учащи се за самостоятелно обучение, 
усъвършенстване, адаптиране към нови медицински процедури. 
 
This paper is presenting the design, implementation and evaluation of a Performance 
Support System (PSS) to enhance lesson planningskills in Postgraduate Master 
Course in Minimally Invasive Medical Procedures (MIMP). The concept of a PSS 
allows instructional designers to consider both instruction and performance of a task, 
within e-learning and m-learning environment. The performance support system 
DIPSEIL is interactive software that is intended to train and support both the novice 
and experienced user in the performance of complex tasks. Performance centered 
approach has been proven to be more effective than the traditional lecture-practice-
test (expository inductive) in training higher order skills, for preparing learners for 
self-learning, improving, adapting for new medical procedures. 
 

IV-19 Токмакова К, Молчовски П. Развитие на асептична некроза при 
лечението на адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава. Наука и 
младост, Сборник научни съобщения от конгресни сесии, МУ- Пловдив,, 18-
20.04.2013, МУ – Пловдив, 160-162. 

Целта на настоящото проучване е да бъдат идентифицирани факторите, 
повлияващи развитието на асептична некроза при лечение на адолесцентна 
епифизиолиза на бедрената глава, което е решаващо за избор на адекватно 
терапевтично поведение и постигане на добри резултати от лечението. След 
оценка на пациентите бяха направен извод, че фиксацията in situ с един 
канюлиран винт е метод на избор при лечението на адолесцентна епифизиолиза 
на бедрената глава, независимо дали тя е стабилна или нестабилна. 
 
The purpose of this study is to identify the factors that influence the development of 
aseptic necrosis in the treatment of slipped capital femoral epiphysis (SCFE), which is 
crucial for the selection of adequate therapeutic behavior and good treatment 
outcomes. After evaluation of the patients, it was concluded that fixation in situ with a 
cannulated screw is the method of choice in the treatment of both stable and unstable 
SCFE. 
 



IV–20 Молчовски, П., К. Токмакова. Съвременни методи за лечение на 
синдром на карпалния канал.  Наука и младост. Сборник научни 
съобщения , МУ Пловдив, 2013, 356-358.  

В статията са разгледани основните методи за лечение на синдром на карпалния 
каналкато се набляга на индикациите съответно за открито оперативно 
освобождаване и ендоскопско освобождаванена срединния нерв. Лечението на 
синдром на карпалния канал трябва да бъде оценявано на базата на пациент-
ориентирани въпросници, наред с конвенционалните инструменти, тъй като е 
доказано, че въпросниците са високо-чувствителни към резултатите от 
лечението.  

The main methods for treating carpal tunnel syndrome are discussed in the article. 
The treatment of carpal tunnel syndrome should be evaluated on the basis of patient-
oriented questionnaires, in addition to conventional instruments, as it has been proven 
that the questionnaires are highly sensitive to treatment outcomes. 

IV-21 Molchovski P, Tokmakova K, Tokmakova M: Osteosynthesis for Surgical 
Management of Fractures – an E-learning Approach to Education and Training 
in Biomechanics. IISES – Proceedings of the 13th International Academic 
Conference, Antibes, France, 2014. ISBN: 978-80-87927-05-2; ISSN 2336-5617.   

Курсът за електронно обучение се представя и обсъжда подробно, след като е 
одобрен чрез анализ на опит и нужди от ортопед-травматолози и специализанти 
в три страни-участнички. Определят се резултатите от обучението за курсовете 
на хирурзите. Добавената стойност на проекта е в подобреното качество и 
привлекателност на продължаващот обучение на лекарите в целевите страни 
чрез прехвърляне на съществуващите иновации в нова географска среда и в 
секторите на медицината и инженерството. 
 
An e-learning course is presented and discussed in detail, after being approved by an 
analysis of ezperience and needs or orthopaedic surgeons and residents in three 
participating countries. Definition of learning outcomes for surgeons’ courses is 
performed. The added value of the project is in the improved quality and 
attractiveness of the continuing vet in the target countries by transferring existing 
innovations to new geographic environments and across the sectors of medicine and 
engineering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV-22 Токмакова К. Адолесцентна епифизиолиза (Coxa vara 
adolescentium) – обзор на диагностични и лечебни принципи. Ортопедия 
и травматология 2015; Toм 52;1:30-35 



 

	
	



IV-23.	Keti Tokmakova, Petar Molchovski, Mariya Tokmakova. An e-learning 
approach to education and training in biomechanics and osteosynthesis of 
fractures. Proceedings of the 19th International Academic Conference, Florence, 
Italy, 2015, ISBN 978-80-87927-15-1. 

Проектът е насочен към адаптиране и интегриране на иновативни обучителни 
курсове и резултати от предишния проект на Леонардо да Винчи в 
непрекъснато обучение на медицински специалисти и професионалисти, 
участващи в разработването и производството на импланти. Определя се 
резултатите от обучението за курсове по ортопедия и травматология. 

The project is aimed at adapting and integrating innovative training courses and 
results from previous Leonardo da Vinci project into continuing education of 
medicine professionals and professionals involved in implants development and 
manufacturing. Definition of learning outcomes for courses in orthopaedics and 
traumatology is performed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV-24 Токмакова К, Молчовски П, Станчев А. Изборът на метод за 
лечение като фактор за развитието на асептична некроза при пациенти, 
лекувани по повод адолесцентна епифизиолиза (Coxa vara 
adolescentium). Ортопедия и травматология 2017; Том 54;2:60-63.     

 



    

	

	

IV-25	Молчовски, П., К. Токмакова, А. Станчев. Предимства и значение на 
интернет-базираното обучение по ортопедия и травматология. Ортопедия и 
травматология , 54, 2017, 2, 64-66.                  	



	


