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Д-р Щерю Николаев Щерев е роден през 1958 г. Завършва Медицински 

институт - Варна през 1984 г., получава специалност по хирургия през 1990 г. 

Работи последователно като лекар в Окръжна болница Омуртаг, хирург във 

Втора клиника по хепатобилиарна хирургия към Окръжна болница – Варна, 
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хирург и по-късно началник Отделение по хирургия към Първа клиника по 

хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“. Специализира лапароскопска и мини-

инвазивна хирургия в Хамбург, Германия през 2010 г. От 2012 г. е зачислен 

като свободен докторант към Катедрата по обща и оперативна хирургия на 

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

В приложените публикации, свързани с дисертацията се представя 

проучвания на проблемите на хирургичното лечение на хиаталната херния, 

участие в редица български и международни конгреси. 

 Дисертационния труд съдържа 132 стандартни страници, от които 12 

страници библиография. Включва 47 таблици и 68 фигури в 11 глави: 

използвани съкращения, въведение, цел и задачи, материал, методи, 

резултати, дискусия, изводи, приноси. Библиографията обхваща 240 

заглавия, от които 17 на български и 223 на латински. 

Литературен обзор: изложението на обзора заема 33 страници. 

Представена е нагледно и аналитично анатомичните и физиологичните 

аспекти на хиаталната херния и връзката им с диагностиката и лечението. 

Разгледани са множество мнения от различни автори, които коментират 

индикациите и контраиндикациите за извършване на оперативно лечение при 

заболяването хиатална херния. Представени са мнения и резултати от само 18 

български автори, което говори за относително слабото проучване на 

проблема в нашата страна. Описани са различни оперативни подходи, които 

променят анатомичните взаимоотношения в областта на кардио-езофагелната 

връзка, с което до голяма степен се създават нови анти-рефлуксни 

механизми.  

Разгледани са изцяло проблемите на ускореното следоперативно 

възстановяване, включващо описание на концепцията на fast-track 

хирургията. 
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Цел и задачи: 

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено: „Да се изгради 

съвременен хирургичен подход за лечение на хиатални хернии”. За постигане 

на посочената цел, се поставят седем задачи: 

1. Да се оценят диагностичните методи при болни с хиатална херния. 

2. Да се проучат и анализират болните, оперирани по повод хиатална 

херния. 

3. Да се сравнят резултатите от отворената и лапароскопската 

фундопликация при хиатална херния. 

4. Да се проследят оперираните болни. 

5. Да се изгради алгоритъм за хирургично поведение. 

6. Да се дадат препоръки на бъдеща еволюция в поведението. 

7. Да се оцени приложението на комбинираните оперативни 

интервенции при придружаващи заболявания, налагащи хирургично лечение. 

Дисертантът извършва своето проучване, изследвайки 

диагностицирани и оперирани от него и екип болни за периода 2001-2014 г. в 

Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“. В проучването са 

включени 180 болни с диагностицирана хиатална херния тип I, II, III и IV. 

Авторът разпределя пациентите в две групи - на лапароскопска и на отворена 

фундопликация по Nissen. 

Представен е богат материал, който да позволи статистически 

достоверно сравнение на двете групи болни по отношение на оперативните 

резултати и усложнения при лапароскопската и отворената фундопликация. 

За да реши поставените задачи, д-р Щерев прилага следните методи 

върху включените в своето проучване болни, а именно: методи за 

предоперативна диагностика и следоперативно проследяване, които 

включват фиброгастроскопия, рентгено-контрастен метод, други методи на 
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образна диагностика, езофагеална рН-метрия, езофагеална манометрия, 

социологичен метод, както и сравнителен анализ между отделни групи 

оперирани болни.  

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. 

Интерес представлява приложеният при 150 болни оперативен метод на 

лапароскопска фундопликация по Nissen, при който по мини-инвазивен, 

лапароскопски начин се постига радикално ликвидиране на анатомичните 

предпоставки, водещи до клинична проява на симптомокомплекса на 

хиаталната херния.  

Големият брой пациенти дава основание за създаване на алгоритъм за 

диагностика и лечение. 

Като новост се предлага алгоритъм за следоперативно проследяване, 

позволяващ своевременно установяване на случаите на незадоволителни 

следоперативни резултати, изразяващи се в персистиращи или рецидивни 

рефлуксни симптоми и/или езофагит поради нарушаване на 

фундопликацията, неподдаваща се на лечение с ендоскопска балона 

дилатация, дисфагия, рецидивна параезофагеална херния, миграция на 

фундопликата в гръдната кухина, мотилитетни нарушения на хранопровода и 

стомаха, тежка дисплазия на лигавицата на хранопровода, аденокарцином на 

хранопровода.  

Представени са и методи за комбинирани лапароскопски операции, 

насочени към пациенти с комбинация от заболявания, нуждаещи се от 

оперативно лечение. 
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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 хиатална херния. 

Представени са резултати от приложение на фиброгастроскопия, рентгено-

контрастен метод, езофагеална рН-метрия, езофагеална манометрия, 

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 

фундопликация, 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 езофагеалната манометрия и рН-метрия в комбинация със 

социологическо проучване. Поради спецификата на заболяването, а именно 

честото наличие на други състояния като нарушения в мотилитета на 

хранопровода, гастро-езофагеална рефлуксна болест, този анализ позволява 

открояването на групата болни, при които фундопликацията постига 

максимален ефект. 

Онагледени са резултатите от комбинираните оперативни намеси, 

които илюстрират практическата приложимост на комбинирана 
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лапароскопска фундопликация и холецистектомия и лапароскопска 

фундопликация с проксимална селективна ваготомия, без да се увеличава 

морбидитета и морталитета, както и качеството на живот на болните, при 

явно демонстриран благоприятен ефект от лечението. 

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“ се разглеждат ползите от лапароскопската 

фундопликация според различните автори и спрямо мнението на дисертанта.  

Представен е публикувания през 2013 г. консенсус на SAGES (Society 

of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons). Приетите от автора 

индикации съвпадат с посочените от други автори и национални консенсуси. 

По данни от литературата лапароскопската фундопликация е 

равностойна на отворената. Първото съобщение за лапароскопска 

фундопликация на Dallemagne и колектив описва метода като аналогичен на 

отворения. Съществуват много съобщения в литературата, които 

потвърждават както постигането на лапароскопски вариант на класическата 

операция, описана от Rudolph Nissen , така и вариации.  

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. В сравнително проучване между 

отворената и лапароскопската фундопликация Peter и колектив постигат 

добри клинични резултати при 84% от болните във всяка група. Резултатите 

на лапароскопската фундопликация, изложени от д-р Щерев са сравними с 
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тези от отворената, като изравняването им е по-силно открояващо се след 

преминаване на кривата на обучение.  

Честота на дисфагия след фундопликация по Nissen варира между 1% 

до 43%. Описани са няколко възможни причини за следоперативна дисфагия. 

На първо място е неправилната селекция на пациенти – такива с ахалазия, 

напреднала склеродерма и недостатъчно дилатирани стриктури.  

ИЗВОДИ: 

Те са 8 на брой, логично са изведени на база на получените резултати, 

като отговарят на поставената цел и задачи а имено: 

1. Комбинираното приложение на фиброгастроскопията, рентгено-

контрастното изследване на хранопровод и стомах, езофагеалната рН-метрия 

и манометрия позволяват адекватна диагностика и правилна селекция на 

болните, подходящи за оперативно лечение. 

2. Анализът на резултатите в групите болни разпределени според 

ASA и BMI установи, че лапароскопската фундопликация е със сравними с 

отворената фундопликация следоперативни резултати. 

3. След достигане на кривата на обучение на лапароскопската 

фундопликация честота на усложнения в сравнение с отворения достъп и 

конверсии намалява значително. 

4. Лапароскопската превъзхожда отворената по отношение на 

периоперативните резултати, морбидитет и ниво на рецидив, като показва 

периоперативни усложнения, сравними с отворената фундопликация. 

5. Предложеният алгоритъм за диагностика и проследяване 

осигурява интегриран подход в следоперативната грижа за болните и контрол 

на рецидивите. 
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6. Въвеждането на протокол за ускорено следоперативно 

възставновяване намалява небходимостта от болничен престой, като не води 

до по-чести усложнения.  

7. Бъдещата еволюция в хирургичната стратегия е да се наложи 

лапароскопския подход като стандарт в лечението на хиаталната херния  и 

ГЕРБ, като се въвеждат и нови лапароскопски и ендоскопски методи за 

лечение на заболявания на кардио-езофагеалния преход. 

8. Лапароскопската фундопликация по Nissen позволява 

едноетапното лечение на някои придружаващи заболявания, изискващи 

хирургично такова, без да увеличава усложненията и да влошава резултатите 

на фундопликацията. 

ПРИНОСИ:  

Като приноси на дисертанта могат да се посочат: 

1. Извършено е сървеменно и статистически достоверно проучване относно 

диагностиката и хирургичното лечение на хиаталната херния. 

2. Извършен е сравнителен анализ на хирургичните методи, като за пръв път 

в Българаия е валидиран метода на лапароскопска фундопликация по 

Nissen въз основа на достоверен сравнителен анализ на оперативните 

методи 

3. Създаден е алгоритъм за диагностика, поставяне на индикации за 

оперативно лечение, хирургично поведение и проследяване при болни с 

хиатална херния. 

4. Приложени са всички съвременни методи за диагностика и лечение и е 

доказан ефекта от комплексното поведение. 

5. Дадени са препоръки за бъдеща еволюция спрямо подобряване 

резултатите от лечението. 

 



3aK.lllO'Iellue 

,ll,HCeJYraUIlOHHHjlT TPY)J, O'ITOBap51 Ha H3I1CKBaHH5ITa 3a npHCbJK)J,aHe Ha 

06pa30BaTeJIHaTa H I-IaY4Ha CTeneH ",ll,oKTOp" . l136paHaTa TeMa e aKTYaJlHa, 

npHJ10JKeHa e ycrreuIHa MeTO)J,HKa n e H3BbprneH 06eKTHBeH amUIH3 Ha )J,aHHHTe 

C 110C]le)J,BaUl,11 113BO)lH H 3aKJlI04eHHe, npe)J,CTaBJl5IBa peMeH npHHOC B 

Cl,BpeMeHHOTO xHpyprH4Ho Jlet.leHHe Ha XHa:raJIHH're XepHHH. 

TOBa MH )laBa OCHOBaHHe )J,a rrpe)lCTaB5I rrOJlOJKHTeJlHaTa CH ou,eHKa Ha 

)J,HcepTau,HOHHH5I Tpy)J, H rrperropb4BaM Ha 1104HTaeMHTe 4JleHOBe Ha HaY4HOTO 

JKypH )J,a rrpHCb)J,5IT HaY4HaTa H 06pa30BaTeJIHa CTerreH ,,)J,OKTOP" Ha )J,-P IlJ,eplO 

HHKOJlaeB IlJ,epeB. 

Pe~e~3e~T: ~/J~//15.02.2014 r. 
~.. 

ITpoCP. )J,-P EOHKO KOPYKOB )J,M 
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