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ДО: ОТДЕЛ  НДКР ПРИ М У – ВАРНА 

съгласно ЗАПОВЕД  № Р-109-200/17.06.2015г. 

НА  РЕКТОРА  НА   М  У,  гр. ВАРНА 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. 

Ръководител Катедра хирургически болести 

Началник Втора клиника по хирургия 

 

 

Относно:  

Защита на дисертационен труд на д-р Пламен Цветанов Арнаудов 

„РЕЦИДИВНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ –  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ 

за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ 

 

Представеният дисертационен труд на д-р Пламен Арнаудов е във вид и обем 

отговарящ на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника на 

МУ – Варна. Отпечатан на 178 страници, структуриран стилистично правилно и на много 

добър език. Онагледен с 105 фигури и 12 таблици. Библиографията обхваща 277 автора, от 

които 65 на кирилица и 212 на латиница. 

Дисертантът е асистент в Катедрата по Хирургичедски болести от 1992 год. 

Дисертационният труд е обсъден, приет и насочен за защита от Катедрения съвет на Катедра 

по хирургически болести (20.05.2015 г.) и утвърден от Факултетния съвет на ФМ при МУ – 

Варна (22.05.2015 г). 

Като основна цел дисертантът си е поставил – „да се анализират причините за 

появата на рецидиви след ингвинална херниотомия и предложените оперативни методики 

за оптимизиране на ранните и далечни следоперативни резултати“.  

За оптималното решение на основната цел авторът си е определил 5 задачи, които 

са добре формулирани и развитието на дисертационния труд следва тяхното логично 

разрешаване. 
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1. Оценка на актуалността на темата  

 

Херниите са едно от най-разпространените хирургични заболявания  /3-7% от 

населението/, като честотата им не се променя съществено през годините. От своя страна 

ингвиналната херниотомия е една от най-често извършваните оперативни намеси и заема 

около 12-15% от работата в хирургичния стационар. Създадени са множество оперативни 

методи, модификации и прийоми – над 600 по литературни данни.  Същевременно 

рецидивирането след пластиката със собствени тъкани в продължения на десетилетия 

остава достатъчно високо и варира между 5 и 20%.  Особено висок е този процент при 

т.нар. сложни форми на ингвинална херния – плъзгащи, ингвиноскротални, комбинирани и 

многократно рецидивиращи. Около 80-90% от рецидивирането след конвенционална 

пластика със собствени тъкани настъпва още до края на първата година, а останалите 10-

20% - в по-късни срокове.  

Незадоволителните резултати при оперативното лечение на ингвиналните хернии 

съмо със собствени тъкани и развитието на полимерната химическа промишленост през 

последните десетилетия, доведе до внедряването в практиката на различни методики с 

използване на импланти. Най-голяма популярност придоби способът на Lichtenstein, 

обоснован върху концепцията за свободна от напрежение пластика, представляващ пълна 

реконструкция на задната стена на ингвиналния канал, посредством използването на 

полипропиленов меш. Рецидивите са сведени до около 2%. 

Освен това успешното оперативно лечение на ингвиналните хернии, отчитайки 

масовостта на заболяването, количеството на рецидивите и възрастта на болния има и 

съществено социално-икономическо значение.  

 

2. Оценка на резултатите 

 

В дисертационния труд са описани, анализирани и проследени 1 468 пациента с 

първична и рецидивна ингвинална херния, преминали през Втора клиника по хирургия за 

периода 2001 – 2013 г., които представляват 17,29% от всички пациенти. Пациентите са 

проследени про- и ретроспективно по отношение на демографските данни, анамнеза, статус, 

лабораторни и образни изследвания, вид лечебна процедура, оперативна намеса, 

постоперативни усложнения и леталитет, пред- и следоперативен болничен престой. За 

наблюдавания период са регистрирани 151 пациенти с рецидивни ингвинални хернии на 

средна възраст 59,7 г.  
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Анализът на броя на рецидивите показва, че техния брой варира от 1 до 5, като в 

почти 90% се касае за първи рецидив. Факторите с повишено коремно налягане, като 

урологични и белодробни заболявания, вдигане на тежести, обстипация и др. са рискови, но 

не и причиняващи рецидива.  

Авторът намира умерена зависимост между извършената предходна пластика и 

вида на рецидива, като при предната пластика преобладават тоталните рецидиви, докато 

при пластиките с ликвидиране на ингвиналния канал в над 90% се наблюдават латерални 

рецидиви. 

Статистическата обработка на данните  е извършена със статистически  методи: 

дисперсионен анализ, вариационен анализ, корелационен анализ, сравнителен анализ, 

графичен и табличен метод за изобразяване на получените резултати.  

Въз основа на ретро- и проспективното проследяване и анализиране на данните и 

резултатите при пациентите дисертантът предлага, раззработва и внедрява в практиката на 

собствена модификация на операцията на Lichtenstein. Разработва и собствена оперативна 

техника при рецидивни хернии – “Sandwich” техника– double patch, с преден достъп 

/anterior approach/. Прилага го при селектирана група пациенти с предходна пластика по 

типа на Postempski.     

Дисертантът изгражда и внедрява в практиката и собствен диагностично-

терапевтичен алгоритъм.  

 

3. Изводи и приноси на дисертационния труд 

 

Изводите на дисертантът по темата на научната разработка са 7 на брой и се 

базират на цялостния анализ на информацията върху литературния обзор, клиничния 

материал, анализа и обсъждането на собствените резултати.  Те са добре формулирани и 

отразяват съществена част от анализираните раздели. Имат научна, потвърдителна и 

приложно-практическа стойност.  

Приносите от дисертационния труд, изведени от  д-р Пламен Арнаудов, са общо 5, 

от които 2 са с оригинален характер, 3 – с научно-приложен и потвърдителен характер. 

4. Автореферат 

Авторефератът отразява точно и коректно основните части и раздели на 

дисертационния труд. Както дисертационния труд, така и авторефератът са написани на 

ясен и правилен български език и много добре стилистично оформени и онагледени. 
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5. Публикации във връзка с темата на дисертацията 

 

Д-р Пламен Арнаудов е представил списък с 3 публикации в медицински списания 

по темата на дисертационния труд, както и два доклада от престижни научни форуми в 

чужбина. В четири от общо петте публикации дисертантът е първи автор. 

 

6. Заключение  

 

Според мен това е един напълно завършен и много добре структуриран 

дисертационен труд, във вид и обем отговарящ напълно на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му и Правилника на М У – Варна.  

Темата е актуална и със клинично значение в съвременната херниология. Отразява 

резултатите на една хирургична клиника, като съдържа научни и научно-практически 

резултати, които представляват приноси с оригинален, потвърдителен и научно-приложен 

характер на автора. 

Отчитайки професионалното развитие, публикационната дейност и научните изяви в 

националните форуми на хирурзите, както и цялостната ми оценка, убедено препоръчвам на 

уважаемите членове на НЖ да гласуват положително и да присъдят на д-р Пламен 

Цветанов Арнаудов ОНС „доктор“ по научната специалност „обща хирургия“. 

 

 

04.08.2015 г.                               С уважение: 

гр.  Варна                                                       Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.   


