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ДО:  Председателя на Научното жури, 

Катедра по обща и оперативна хирургия, 

Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – гр. Варна 

      

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от 

Доц. д-р Красимир Стефанов Василев д.м., 

 Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология, 

Военно медицинска академия – София 

  

 

Относно: защитата на дисертационен труд за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” на тема - „ 

СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА 

УСЛОЖНЕНАТА ДИВЕРТИКУЛОЗА НА КОЛОНА”,  разработен  от 

д-р Дилян Петров Петров, асистент към Катедра Обща и 

Оперативна хирургия към Медицински Университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна, Специалист-консултант по Хирургия 

към Първа Клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД– 

Варна за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по 

професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност 

„обща хирургия“ за нуждите на Катедра Обща и Оперативна 

хирургия към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 
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Д-р Дилян Петров Петров е роден през 1964г. Завършва 

Медицински институт - Варна през 1991 г., получава специалност по 

хирургия през 1997 г. Работи последователно като лекар хирург в 

МБАЛ-Русе и по-късно в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. 

Марина“. От 2013 г. е зачислен като свободен докторант към 

Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.  

Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията за 

този вид дисертации. Обхваща 117 страници разпределени в 

съдържанието по следния ред: 

1. Използвани съкращения – 1 страница 

2. Въведение – 1 страница 

3. Литературен обзор – 21 страници с 7 подглави 

4. Цел  и Задачи – 1 страница 

5. Материал -6 страници  

6. Методи – 17 страници с 6 подглави 

7. Резултати – 32 страници с пет подглави 

8. Обсъждане – 6 страници 

9. Приложение – 1 страница 

10. Изводи – 1 страници 

11. Библиография – 12 страници 

Материалът е онагледен с 33 фигури и 51 таблици. Библиографията 

е представена от 123 заглавия, от които 15 на български и 107 на 

латински. 

Дивертикулозата на колона е често срещана причина за остри 

коремни състояния, изискващи незабавна хоспитализация, сериозна 

диагностика и ранно решение по отношение хирургичното или 

консервативно решение. Често резекцията на колона  обикновено се 
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препоръчва след повтарящ се неусложнен дивертикулит или след 

епизод на усложненото заболяване. Въпреки тези на пръв поглед 

ясни критерии, към днешна дата не съществува консенсус по 

отношение на приложението на хирургичните методи за лечение на 

това заболяване. В периода 2005 -2008 година бе направено едно 

от най-големите клинични проучвания, включващо повече от 7000 

пациента, от които повече от 85% са оперирани(различни резекции 

на колона до колектомии) и отново не бе направен категоричен 

извод , че операцията е най-правилния подход при лечение на това 

заболяване. Това определя актуалността и навременността на 

дисертационният труд.  

Литературен обзор: изложението на обзора заема 37 

страници. Представена е нагледно и аналитично анатомичните и 

физиологичните аспекти на дивертикулната болест и връзката им с 

диагностиката и лечението. В раздел 3.4 където са представени все 

още големия брой клисифкации свързани предимно с усложнената 

дивертикулна болест на колона, именно тук правилно е направен 

извод от литературният обзор, че наличието на много класификации 

затруднява поведението като диагностичен и лечебен подход и е 

основа за научна разработка видна по-нататък в изложението. След 

подглавите усложнения и диагностични методи, които са 

представени стегнато в необходимия обем с оглед обсъждане на 

дискутабилни проблеми по-нататък в труда, разгърнато се 

разглеждат проблемите на лечението на дивертикулната болест. 

Обърнато е особенно внимание на лапароскопската хирургия, която 

се определя като хирургичен подход свързан с по малко усложнения 

в следоперативния период.  Разгледани са множество мнения от 

различни автори, които коментират индикациите и 

контраиндикациите за извършване на оперативно лечение при 
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заболяването ДБ. Представени са мнения и резултати от само 15 

български автори, което говори за относително слабото проучване 

на проблема в нашата страна. Описани са различни оперативни 

подходи, както и миниинвазивни и консервативни подходи при ДБ.  

Разгледани са изцяло проблемите на ускореното 

следоперативно възстановяване, включващо описание на 

концепцията на fast-track хирургията. 

Цитираните данни са една логична база, която мотивира 

избора на дисертационната тема и предопределя целите и задачите 

на дисертационния труд. 

Цел и задачи: 

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено:  

„Да се изгради съвременен хирургичен подход при 
диагностика и лечение на усложнената 
дивертикулоза на колона”.  

За постигане на посочената цел, се поставят шест задачи: 

1. Да се проучат и анализират болните, 

диагностицирани и лекувани в МБАЛ “Св. Марина” с 

дивертикулоза и дивертикулит на колона. 

2. Да се оценят диагностичните методи при болни с 

дивертикулоза и дивертикулит на колона. 

3. Да се оценят методите за лечение на болни с 

усложнена дивертикулоза на колона – консервативно, 

миниинвазивно и хирургично лечение. 

4. Да се оценят следоперативните резултати, 

усложнения и рецидиви. 

5. Да се анализират следоперативните грижи.  

6. Да се дадат препоръки за бъдеща еволюция в 

поведението. 
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В глава 5 Материали дисертантът извършва своето 

проучване, изследвайки диагностицирани и оперирани от него и 

екип болни за периода 2005-2013 г. в Първа клиника по хирургия 

към УМБАЛ „Св. Марина“. В проучването са включени 328 болни с 

диагностицирана дивертикулоза на дебелото черво. Изработен е 

фиш за прецизна статистическа обработка. Прави впечатление по-

голямата честота на засягане на левия колон близо 92%, като само 

сигмата е анагажирана в 64% от случаите на ляв колон. Освен 

локализацията прави впечатление и наличието на усложнена 

дивертикулоза, която значително превишава неусложнената, 

усложнявайки поведението. Авторът разпределя пациентите в две 

групи - на пациенти с усложнена дивертикулоза и пациенти, при 

които е открита дивертикулоза без проявена симптоматика. 

Представен е богат материал, който да позволи статистически 

достоверно сравнение на двете групи болни по отношение на 

оперативните резултати и усложнения, както на миниинвазивните 

технки и консервативното лечение. 

Глава 6 Методи: За да реши поставените задачи, д-р Петров 

прилага следните методи върху включените в своето проучване 

болни, а именно: методи за предоперативна диагностика и 

следоперативно проследяване, които включват фиброколоноскопия, 

рентгено-контрастен метод, други методи на образна диагностика, 

социологичен метод, както и сравнителен анализ между отделни 

групи оперирани болни.  

В подглава 6.1 Диагностични методи е представена 

таблица от която е видно, че в основата на симптоматиката при 

усложнена дивертикулоза основни симптоми са болката в долния 

квадрант на корема и фебрилитета, които  като водещи симптоми са 

трудно отдиференцирани от други остри коремни състояния, което е 
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основанието на дисертанта да развие и приложи други 

специализирани методи за диагностика и определя тяхната 

стойност за определяне на лечебния подход. 

Приложените индикации и контраиндикации за оперативно 

лечение позволяват адекватна селекция на болните, при които 

оперативното лечение би постигнало най-добър ефект в сравнение 

с консервативното лечение. 

Големият брой пациенти дава основание за създаване на 

алгоритъм за диагностика и лечение. Обхванати са данни от 

последните години, което е белег, че обзора отразява 

съвременните научни схващания по проблема. 

Като новост се предлага алгоритъм за следоперативно 

проследяване, позволяващ своевременно установяване на 

случаите на незадоволителни следоперативни резултати, 

изразяващи се в персистиращи или рецидивни долно-диспептични 

симптоми, рекървене, стеноза на анастомозата, преоценка на 

отговора на приложеното лечение. 

Представени са и методи за комбинирани лапароскопски 

операции, насочени към пациенти с комбинация от заболявания, 

нуждаещи се от оперативно лечение. 

Авторът предлага протокол за ускорено следоперативно 

възстановяване, което позволява подобрен следоперативен 

комфорт за пациента и по-бърза рехабилитация.  

Описан е комплексът за статистически анализ на данните, 

включващ специализиран софтуер за надеждна и точна обработка с 

цел изваждане на статистически значими резултати. 

В глава „Собствени резултати“ дисертантът представя данните 

от приложените диагностични методи, обединени в предложен от 

него диагностичен алгоритъм за поведение при пациенти с 
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дивертикулна болест. Представени са резултати от приложение на 

фиброколоноскопия, рентгено-контрастен метод, КТ, УЗИ, 

социологичен метод. 

Акцентът в проучването се поставя върху сравнението на 

предоперативните и следоперативните данни от диагностичните 

методи, както и оперативни резултати в групите на лапароскопската 

и отворена профилактична хирургия, което точно и категорично да 

позволи извършването на сравнителен анализ между двата 

оперативни метода.  

Внимание заслужава корелацията между субективните 

оплаквания на болните и обективната находка, която демонстрира 

значението на приложението на фиброколоноскопия, УЗИ, 

виртуалната колоноскопия в комбинация със социологическо 

проучване. Протоколът за ускорено следоперативно 

възстановяване демонстрира още по-явно ползата от минимално 

инвазивния достъп, който позволява по-бързо възстановяване на 

болния в сравнение с отворения достъп. 

В глава „ДИСКУСИЯ“  дисертанта анализира важните аспекти 

на диагностиката и лечението на пациентите с дивертикулна 

болест, наблюдавани в собствените проучвания на фона на 

съвременните достижения на други автори, авторски колективи и 

школи, цитирани в съвременната медицинска литература. От този 

раздел става ясно, че достиженията на дисертанта, респективно на 

колектива на Клиниката по обща и оперативна хирургия 

съответстват на съвременните изисквания за лечение на 

разглежданата патология и научните търсения са насочени в 

правилната посока още повече, че статистическата обработка на 

данните, респективно на направените констатации има своята 

статистическа достоверност. Всичко това от своя страна дава 
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възможност на д-р Петров да акцентира на различни проблеми, 

намерили място в някои от направените изводи и да представи една 

по-всеобхватна спрямо представените досега и известни в 

литературните източници класификация, изработена възоснова на 

цитираните наблюдения на лекувани в Клиниката по обща и 

оперативна хирургия пациенти. На базата на своите проучвания 

дисертантът представя и терапевтичен алгоритъм за пациенти с 

усложнена дивертикулна болест.  

Описани са данни за за предимства на минимално инвазивния 

достъп – технически изпълнима при повечето болни, по-малък 

следоперативен дискомфорт, бърза следоперативна 

рехабилитация, задоволителни предварителни резултати. Честота 

на рецидивни оплаквания при краткосрочно проследяване варира 

между 2% и 13% и между 5% и 22%, установени при дългосрочно 

проследяване.  

 

ИЗВОДИ: 

Те са 9 на брой, логично са изведени на база на получените 

резултати, като отговарят на поставената цел и задачи а имено: 

1. Дивертикулозата е вече често срещана в 

България.Запазва се тенденцията за увеличаваща се 

заболеваемост.Като цяло нараства и броят на случаите на 

усложнена дивертикулоза, което го правизаболяване с 

потенциал на социално значимо. 

2. Терапевтичното поведение се базира на данните от 

образните изследвания.Съвременните диагностичните методи 

могат да прецизират индикациите за подходящо лечение. СТ 

дава най-точна информация за тежестта на настъпилите 
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усложнения. Абдоминалната ехография може да се използва за 

начална оценка и текущо проследяване на ефекта от лечението. 

3. Необходимо е да се прилага единна класификация с цел 

уеднаквяване на критериите за клинична преценка и избор на 

лечение в подходящото време. Класификацията на Hinchey е 

широко разпространена и ефективна. 

4. Консервативния подход в съчетание с перкутанен дренаж 

има добри резултати при пациенти в I и II ст. по 

Hinchey.Възможно е овладяване на острия период, с което се 

избягва двуетапното оперативно лечение с извеждане на 

стома. 

5. Оперативното лечение в спешен порядък - тип Хартман, е 

метод на избор при пациенти с гноен или фекулентен 

перитонит. 

6. Лапароскопската резекция на сигмата в световен мащаб е 

широко приета като стандарт за планова оперативна 

интервенция. 

7. Следоперативните резултати зависят от тежестта на 

заболяването, правилния избор на лечебен план и наличието 

на придружаващи заболявания. Приемът на НСПВС е фактор за 

поява и рецидив на усложнения при дивертикулоза на колона. 

8. Следоперативните грижи са по-продължителни и 

комплицирани при пациенти, подложени на двуетапна 

интервенция с извеждане на колостома. При консервативно 

лекуваните пациенти следоперативни грижи са минимални или 

не са необходими. 

9. Въвеждането на протокол за ускорено следоперативно 

възставновяване намалява небходимостта от болничен 

престой, като не води до по-чести усложнения.  
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ПРИНОСИ:  

Като приноси на дисертанта могат да се посочат: 

1. Представя се най-голямата серия за страната отпроследени 

пациенти – оперирани и консервативно лекувани, поповод 

дивертикулоза на долния отдел на ГИТ. 

2. Въвежда се нова, единна класификация надебелочревната 

дивертикулоза, даваща възможност за планиране 

натерапевтичното поведение и прогноза от него. 

3. Посочени са рисковите фактори, влияещи усложненията на 

дебелочревната дивертикулоза и рецидивните ѝ прояви. 

4. Предлага се прилагането на оперативно лечение с 

извършване на първична анастомоза при съответните 

индикации и контраиндикации. 

5. Представени са данни за диагностичната точност на УЗИ и 

КТ на корем 

6. Представя се изследване и анализ на 

следоперативнитерезултати при пациенти с III-та и IV-та 

степен по Hinchey като се сравняваприлагането на дясна 

хемиколектомия, лява хемиколектомия, резекция на сигмата 

по Хартман. 

7. Проследен е резултатът от консервативно лечение при 

болни с дебелочревна дивертикулоза. 

8. Предлага се терапевтичен алгоритъм при пациентите 

сусложнена дебелочревна дивертикулозна болест. 

 

Заключение 

 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор". 
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Избраната тема е актуална, приложена е успешна методика и е 

извършен обективен анализ на данните с последващи изводи и 

заключение, представлява реален принос в съвременното 

хирургично лечение на дивертикулната болест. 

Това ми дава основание да представя положителната си 

оценка на дисертационния труд и препоръчвам на почитаемите 

членове на Научното жури да присъдят научната и образователна 

степен „доктор“ на д-р Дилян Петров Петров.  

 

 

 

 

гр. София    РЕЦЕНЗЕНТ: 

03.11.2014г.     /ДОЦ.Д-Р КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  ДМ/ 

 


