
РЕЦЕНЗИЯ 

От акад. Дамян Николов Дамянов 

по процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност „Обща хирургия” на тема: „Рецидивна 

ингвинална херния – възможности за оперативно лечение”от д-р Пламен Цветанов 

Арнаудов 

 

Дисертационният труд се състои от 178 страници, от които 4 стр. са заглавни и 

съкращения. Следва въведение на 4 страници, литературен обзор на 58 стр., цел и задачи – 

5 стр., материал и методи – 4 стр. Собствените резултати са представени на 53 страници, 

последвани от обсъждане, в рамките на 19 стр., изводи и приноси – на 3 страници. Накрая 

е книгописът на 28 страници, който охваща 277 публикации, от които 65 на български и 

руски език и 212 – основно на английски език и единични на немски и испански език. 

Дисертацията съдържа 105 фируги, повечето цветни, и 13 таблици (1 неномерирана).  

Да се пише на тема хернии е и модно, и трудно. Модно е защото темата е 

динамична и само през последните 2-3 десетилетия е поле за множество иновации. Сред 

иновациите трябва да бъдат отбелязани лапароскопската херниотомия и пластиките с 

изкуствен материал. Това даде възможност за новаторски хрумвания като 

трансперитонеалната и екстраперитонеалната лапароскопска херниотомия, създаването на 

различни видове мрежи като материал за пластика, като форма, включително за 

имплантиране в два слоя на ингвиналния канал. Дисертациите по темата „хернии” в 

България са над 15, като д-р Арнаудов е включил в литературния си обзор 7 от тях. За това 

изборът на тема, съсредоточаваща вниманието само върху рецидивните хернии, 

представлява интерес, тъй като не е разработвана самостоятелно. От друга страна е 

известна закономерността, че няма метод или хирург, при които да не са регистрирани 

рецидиви. Темата е много трудна, а работата върху нея задължава автора много, защото е 

от най-висок майсторски клас. 

Доста обширното въведение дава обща представа за честотата на херниите като 

заболяване, на херниотомиите, къде се извършва операцията, загатва за рецидивите като 

проблем и търсените пътища за решаването му. Логино е началното заключение, че 

рецидивите остават от най-сложните проблеми в херниологията.  

Литературният обзор е излишно обемен в рамките на 58 страници. Той включва 

следните части: 1) исторически аспекти, започващи от древността, минават през 

откритията на Листер и Земелвайс, ерата на Басини, въвеждането на протезни методи, 

маркират развитието на херниологията в България; 2) класификации на херниите и 

оперативните техники – представени са над 10 съобщения в различни литературни 

изтоници; 3) хирургични техники – представени са подробно техниките на Мартинов, 

Басини, Постемски, MaкВей, Шулдайс, Михус (Найхъс), Лихтенщайн, Рутков-Робинс, 

Трабуко, както и 6 техники, свързани с лапароскопско и конвенционално протезиране; 4) 

противници на протезирането в 1 страница; 5) съвременни аспекти, представени в 

дискусионен аспект; 6) лапароскопско направление, също в дискусионен характер; 7) 

въпроси, чието разрешаване предстои; 8) консенсус на Европейското херниологично 

общество; 9) рецидивни ингвинални хернии. Като изхождам от темата «редицивни 

хернии», намирам първите 5 части за известни от други източници и полезни за учебник 

или монография. Дисертантът д-р Арнаудов би трябвало да се съсреточи върху 

конкретната тема и тогава литературният обзор само с втората си половина е достатъчен, 

работещ и информативен. Така би бил и по-кратък. В тази втора част се акцентира върху 

търсенията на авторите за причините и предиспозиционните условия за получаване на 

рецидиви, честотата им при различните техники, търсенето на способи за тяхното 



повторно успешно опериране. Става ясно, е редицивите варират в широките граници 

между 0,2 и 25%, че и повече. Пробив в херниологията бележат методите на Басини, а в 

съвремието – на Лихтенщайн, при който редицивите спадат до 0,2-0,7%. Очевидна е 

тенденцията за широко използване на експланти в пластиките на херниите, което достига 

до 80% от случаите в САЩ, но бързо расте и в други страни. От друга страна дисертантът 

отбелязва, че лапароскопските операции не можаха да се наложат като доминиращи. В 

търсенето на десетките причини за рецидивност се достигна до молекулярно ниво, но все 

пак основни остават грешките в локалната преценка на статуса, в избора на пластичен 

метод, техническото провеждане на самата хирургична намеса.  

Целта на дисертационния труд е да се анализират причините за рецидив и изборът 

на коригираща намеса при ингвинални хернии според опита на ІІ хирургическа клиника 

при УМБАЛ «Св. Марина» - Варна. Поставените пет задачи изискват извършване на 

ретро- и проспективен анализ на оперираните, сравнителен анализ между две основни 

групи оперативни намеси, честотата и причините за рецидиви и въвеждането на собствени 

модификации при селектирани групи болни. 

Клиничното проучване се базира на материал от 1468 херниотомирани за времето 

от 2001 – 2013 г. и особено на 151 от тях с рецидиви. Използваните в проучването методи 

са рутинни – клинични, лабораторни, инструментални и оперативни, както и 5 типа 

статистически анализ.  

Излагането на собствените резултати започва с разпределянето на всички 

операрирани по години (броят им нараства от 500 до 900), по пол и възраст (без нещо 

различно от литературните данни). Първични са 1317, а рецидивни – 151 хернии. Като 

«проста» хернията е определена при 164 оперирани, а останалите 1154 пациенти имат 

«сложни» хернии. Преобладават индиректните и дясностранните. Приложените 

оперативни методи са 14, но сред тях има трудно класифицируеми понятия като 

«пластика», лапаротомия», «меш», «БАПП». Оказва се, че методът на Постемски е най-

често използваният от клиниката на дисертанта – при 47,3%. Винаги съм приемал този 

метод с резерви, като аутсайдер, а приложението му – като допустимо само в старческата 

възраст, тъй като при млади и слаби хора може да бъде причина за дискомфорт при всеки 

полов контакт. Дисертантът отбелязва бързо нарастване през последните години на 

използването на протези – мрежи при 284 души (19,4% от контингента), като 189 от болите 

са с първични, а 95 – с рецидивни хернии. Т.е. при рецидивните хернии платно е 

използвано при повече от 60% от случаите.  Логично протезирането преобладава силно 

при мъжете, които са основната група хора със слабинни хернии. Разгледани са 

усложненията, които не са голям брой и в двете групи – без или с протеза. От 16 рецидива 

при първични хернии 12 са след конвенционална херниопластика. На този етап 

дисертантът предлага собствена модификация на операцията на Лихтенщайн, но като 

различни от известната техника различавам трансверзалният разрез и следоперативната 

инфилтрационна анестезия за постигане на аналгезия, както и разкрояването на импланта 

от дисталния, а не от проксималния край.  

Групата на пациентите с рецидивни хернии представлява «гвоздеят» на 

дисертацията. На резултатите от тяхното лечение са посветени 29 страници. От 151 

пациенти преобладават мъжете, над 60 години са 60%, като най-младият е на 22 години. 

Съотношението дясна/лява херния е 3:2. 135 болни са с 1 рецидив, а двама – с 5. Над 825 

се падат на латералния рецидив, докато при 13 болни той достига до тотален. 96,7% от 

рецидивите са след пластики със собствени тъкани, а 3,3% (5 болни) – след използване на 

протезна мрежа. Рецидивите настъпват основно скоро след операцията: при 46 болни 

(30,5%) – до 6-я следоперативен месец; при 89 (58,9%) – до една година и само при 16 

болни – по-късно. Като причини за рецидива дисертантът обсъжда: възрастта, 



придружаващата патология, дисплазията на съединителната тъкан, ранните 

следоперативни усложнения, наличието на напрежение между шевовете, физическото 

натоварване. Акцент е поставен на по-успешното укрепване с протеза «без напрежение». 

Вторият акцент е поставен върху факта, че най-голямата група пациенти (124) са с 

пластика по Постемски с ликвидиране на ингвиналния канал, показанията за използването 

на която са очевидно крайно разширени. За това логично идва предложението на 

дисертанта за собствена модификация за укрепване на ингвиналната зона с две платна на 

две нива именно при коригираща операция на рецидиви след такъв тип първична намеса.  

Радващо е, че почти всички болни са оперирани в рамките на един ден, а 

дренирането и следоперативните усложения са рядкост. Честно са посочени ререцидиви 

при 4 болни, които са неизбежни при тази трудна хирургична патология. Дисертантът 

предлага и по-прост алгоритъм за поведение в сравнение със сложния алгоритъм на 

Европейското херниологично общество.  

В последния раздел «Обсъждане» д-р Арнаудов повтаря и обобщава в 7 страници 

получените клинични факти. След това прави добър анализ на фактори, предразполагащи 

към рецидив, които са общо 31. Определя ги като постоянни и променливо действащи и ги 

обединява в 4 групи. Логично е становището, че «пластиката  на ингвиналния канал не 

отстранява причините са образуване на хернията», следователно те остават като 

предпоставка за рецидив. Но подлежи на дискусия становището му, че използването на 

конвенционалните методи е почти винаги обречено на неуспех и може да доведе до 

ререцидив.  

Дисертацията приключва със 7 извода, които са правилни и обосновани, но биха 

могли да бъдат подкрепени с цифри и проценти от собствения материал. Като приноси 

приемам описанието на двете модификации с полезни хрумвания и уместния за практиката 

алгоритъм за поведение при прости, сложни и рецидивни хернии.  

Дисертантът е представил автореферат, който отговаря на стандартните академични 

изисквания. Към дисертационния труд са добавени три публикации, от които две в 

български научни сборници и една статия на английски език.  

Д-р Арнаудов следва във ВМИ Варна 1980 – 1986 г. Става ординатор в 

Хирургичното отделение на гр. Провадия до 1992 г. През същата година придобива 

специалност по хирургия и постъпва като асистент в Катедрата по хирургични болести на 

МУ – Варна, където достига академичната позиция на главен асистент. Зачислен е за 

докторант със заповед на ректора през 2013 г. Положил е изпит в рамките на кандидатския 

минимум. Преминал е през вътрешна защита на дисертационния труд на 20.05.2015 г. с 

положителна оценка. 

В заключение. Д-р Пламен Арнаудов е опитен хирург с повече от 23 години 

академичен стаж. Представя дисертация по най-трудната част на херниологията – 

рецидивните хернии. Изследването е достатъчно обемно, обосновано, полезно за 

практиката, с научни данни, обобщения и приноси. Всичко това ми дава основание да 

препоръчам на научното жури да присъди на д-р Пламен Цветанов Арнаудов 

образователната и научна степен «доктор». 

      Рецензент:  

София, 1 август 2015 г.     акад. Д. Дамянов 


