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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 

при лечение на хиатални хернии”,  разработен от Д-р Щерю Николаев 

Щерев, асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към 

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

началник Отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия, 

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, шифър 03.01.37. 

 

Д-р Щерю Николаев Щерев завършва медицина през 1984 година в 

МУ - гр. Варна. Придобива специалност по обща хирургия през 1990 в 

Медицнска академия - София. Работи като хирурги в окръжна болница 

Омуртаг до 1987 г., а в периода от 1988 до 2000 г. е последователно на 
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работа във втора, а после и в втора и първа хирургични клиники на 

окръжна болница Варна. От 2000 до 2006 г. е хирург в Първа хирургична 

клиника на Университетската болница „Св. Марина“- Варна, а от 2006 

година е началник отделение по коремна хирургия в Първа клиника на 

същаата болница. Специализира лапароскопска и миниинвазивна 

хирургия в Хамбург, Германия 2010г. От 2012 е зачислен като свободен 

докторант към Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински 

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

Щерев са  насочени в областта на отворената и миниинвазивна хирургия с 

определени научни интереси в областта на миниинвазивната хирургия, 

като свидетелство за това е участието на Д-р Щерю Щерев като автор и 

съавтор на повече от 35 научни публикации в наши и европейски издания, 

участие в световни и европейски конгреси.  

 

Дисертационният труд е разработен съгласно изискванията за този 

вид дисертации. Обхваща 132 страници разпределени в съдържанието по 

следния ред: 

1. Използвани съкращения – 1 страница 

2. Въведение – 1 страница 

3. Литературен обзор – 34 страници с 14 подглави 

4. Цел – 1 страница 

5. Задачи – 1 страница 

6. Материал -5 страници с три подглави 

7. Методи – 24 страници с три подглави 

8. Резултати – 45 страници с пет подглави 

9. Дискусия – 4 страници 

10. Изводи – 2 страници 
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11. Приноси – 1 страница 

12. Референции – 1 страница 

 

Материалът е онагледен с 68 фигури и 47 таблици. Библиографията е 

представена от 240 заглавия 

За актуалността и навременността на дисертационният труд 

свидетелстват фактите за продължаващият спор „за и против“ 

хирургичното лечение на хиаталните хернии с изявен синдром - ГЕРБ. 

Чессто това са млади пациенти, в работоспособна възраст, понякога с 

тежки или рецидивиращи усложнения на ГЕРБ и биха предпочели да 

избегнат приема на лекарства в дългосрочен план. Известни са основните 

видове хирургични процедури за коригиране на гастроезофагеалния 

рефлукс и затваряне на херниалния отвор. Разглеждането и сравняването 

на тези методи в дисертационния труд определя и съвременната линия на 

поведение в хирургичното лечение на  хиаталните хернии. 

Литературният обзор е разположен на 33 страници, като са цитирани 

242 автора (16 на кирилица и 226 на латиница).  Той е построен напълно 

целенасочено и отразява проблема многостранно и цялостно. Данните от 

литературния обзор са представени в 14 подглави(Анатомия на 

хиаталния отвор и кардио-езофагеалната връзка, Физиология на 

кардио-езофагеалната връзка, Класификация на хиаталната херния, 

Диагностика, Индикации за оперативно лечение, Постоперативни 

резултати, Оперативно лечение, Грижи в ранния следоперативен 

период, Постоперативни контролни изследвания, Оценка на 

следоперативните резултати, Следоперативно приложение на 

антирефлуксни медикаменти, Хирургия при рецидивна хиатална херния, 

Комбинирани лапароскопски операции, Съкратен болничен престой). 
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Обхванати са данни от последните години, което е белег, че обзора 

отразява съвременните научни схващания по проблема. В първите две 

глави анатомия и физиология е направена ценната връзка между 

анатомичните структури е евентуално предстоящо оперативно лечение, 

както и значението на анатомията и физиологията на кардиоезофагеалната 

връзка за диагностиката на патологията и използването на езофагеалната 

рН-метрия. 

В третия раздел правилно е разгледана класификацията - възприета 

от SAGES(Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons), тъй като 

становището на миниинвазивните хирурзи, лекуващи хиаталните хернии е 

че тя добре приляга на съвременните диагностични методи и алгоритми за 

поведение, както и точно определя стадия за начало на замяна на 

медикаментозното лечение с хирургично. 

В следващия раздел е отделено достатъчно място на проблемите на 

диагностиката на хиаталната херния и неразривната връзка с ГЕРБ, като са 

представени несъмнените качества на диагностично-лечебния алгоритъм 

на SAGES. Представени са положителните и отрицателните страни при 

диагностиката в зависимост от използване на ФГС и рентгеновото 

контрастно изследване, както и някои усложнения свързани с хиаталните 

хернии(Fe-дефицитна анемия, кървене, ерозии, язви). Разгледани са 

мнения и резултати от само 18 български автори, което говори за 

относително слабото проучване на проблема в нашата страна.  

След подробния анализ на диагностичните методи закономерно 

дисертанта разглежда в следващия раздел  - индикациите за оперативното 

лечение на хиаталните хернии. В този раздел се открояват опорните точки 

за решението за оперативно лечение, разгледани някои спорни 

съвременни тенденции и ясно е откроена тенденцията за предимство на 
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лапароскопската операция пред отворената. 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. 

Представени са световните стандарти за диагностика и лечение, 

както  и адаптиран модел  към съответното клинично звено. Един от 

важните приноси в проучването е рутинното използване в диагностичния 

алгоритъм включване на КАТ, и най-вече 24-часовата рН и тонометрия като 

един от основните диагностични критерии.  

В раздела оперативно лечение при разглеждането на оперативните 

методи за лечение на хиаталните хернии са представени основните 

рандомизирани, контролирани проучвания сравняващи отворената с 

лапароскопската оперативна техника. Тези проучвания по категоричен 

начин доказват издържаността на лапароскопските процедури и 

равнопоставеността на двете методики в дългосрочен план. 

Преимуществата на лапароскопската хирургия са главно по отношение на 

краткосрочните резултати с ниво на доказателственост (Level 1, Grade A). 

Тези предимства не са така ясно проявени при пациенти са налични 

усложнения с различна тежест. В този раздел основната заслуга на 

дисертатнта е вниманието обърнато на все още дискусионните въпроси: 

 Пластиката на херниалния отвор – употреба или не на някакъв 

вид платно 

 Фундопликацията – като превенция на следоперативен 

гастроезофагеален рефлукс 

В края на литературния обзор важен елемент представляват 

направените разсъждения върху “fast-track surgery”, която комбинирайки 

различни прийоми, води до намаляване на стреса, намаляване на ранните 
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постоперативни усложнения, скъсяване на болничния престой  и 

подобряване качеството на живот, една методология, която е слабо 

позната в нашата страна. 

Цитираните данни са една логична база, която мотивира избора на 

дисертационната тема и предопределя целите и задачите на 

дисертационния труд. 

Авторът си поставя следната цел: „Да се изгради съвременен 

хирургичен подход за лечение на хиатални хернии”.  

Целта е просто и ясно формулирана, като за постигането й дисертантът си 

поставя 7 конкретни задачи, очертаващи дизайна на проучването: 

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. 

Проучването обхваща период от 14 години (2001-2014 г.), като над 

150 от 180 болни с хиатални хернии са оперирани лапароскопски. Тези 

пациенти са разделени на две групи, съответно чиста хиатална херниа и 

болни претърпели комбинирани лапароскопски интервенции. Пациентите 
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са разпределени по възраст, разгледани в различните възрастови 

категории.  

В главата методи д-р Щерев подробно представя цялата 

методология на своето проучване, започвайки с представеният от него 

диагностичен алгоритъм ,който закономерно довежда до определяне 

верния лечебен подход. Алгоритъмът включва всички основания за 

поставяне на диагнозата, опирайки се целия симптомокомплекс при 

хиатална херниа с ГЕРБ синдром. Включвайки в методологията си и 

алгоритъм за следоперативно проследяване до петата година дисертанта 

прави завършена оценка на заболяването заедно с възможните 

постоперативни усложнения, ранни и късни, което се явява цялостен 

научно-практичен принос на научния труд. 

В последователен ред са представени диагностичните методи 

използвани от д-р Щерев, очертаващи индикациите и контраиндикациите  

определящи хирургичното поведение, както и кои пациенти могат да 

бъдат включени в протокол за ускорено следоперативно възстановяване 

по методиката „fast-track surgery”. 

Разработвайки главата оперативни методи дисертанта насочва 

вниманието си основно към лапароскопската операция, която е и 

иновативния метод използван от д-р Щерев. Описва подробно 

подготовката на операционната зала. положението на пациента, 

разположението на портовете, етапите на операцията, крурорафия, 

фундопликация, както и комбинираните лапароскопски операции с което 

очертава учебно-практичното приложение на разработката си. 

Извеждането на индикации за реоперации при незадоволителни 

резултати от фундопликацията  подчертава научно-приложния характер на 

работата на д-р Щерев. 
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Изхождайки от целта и задачите на проучването, както и от обема и 

вида на данните от изследването са използвани описателни методи и 

методи за оценка:  

 

 Mann-Whitney U тест за определяне на сигнификантността на 

разликата между непараметричните данни.  

 Student t-тест за определяне на сигнификантността на 

разликата за данни, за които може да се приеме нормална 

дистрибуция. 

 Приложен е χ2 тест за номинални променливи. 

 Spearman коефициент е приложен за определяне на корелация 

между групите. 

Разликите се определят за сигнификантни при P-стойност >0.05, За 

онагледяване на явленията са използвани възможностите на графичния 

анализ. 

 

Резултатите са представени на 43 страници, онагледени са с 83 

графики и таблици, които са обстойно и детайлно анализирани и 

пространно статистически обработени. Данните са представени в табличен 

вид и графично изобразени за яснота на анализа.  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.  
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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. Прави впечатление подробния анализ на 

усложненията, който обхваща почти всички  влияещи фактори(възраст, 

коморбидитет, анестезиологичен риск, общо хирургични и специфични 

хирургични следоперативни усложнения, стадий на заболяването). 

Влиянието на тези фактори върху усложненията са разгледани при 

лапароскопска и отворена хирургия. Всяко от усложненията е подробно 

описано и анализирано съответно адаптирано към класификацията на 

Clavien-Dindo. 

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. 

Дискусията е развита на 5 страници и следва последователността от 

анализа на литературните данни и резултатите от проведените собствени 

изследвания на дисертанта. На  дискусия е поставен въпроса с 

лапароскопското лечение на хиаталната херниа с нейните предимства 

пред отворената хирургия. Вярно и обосновано е твърдението че 

лапароскопската хирургия е приложима, безопасна и не увеличава 

усложненията. Важна е констатацията, че след преминаване на кривата на 

обучение лапароскопската операция не се характеризира с по-висок 

процент на усложнения. Описани са данни за предимствата на минимално 

инвазивния достъп – технически изпълним при повечето болни, по-малък 

следоперативен дискомфорт, бърза следоперативна рехабилитация, 

задоволителни предварителни резултати. Честота на рецидивите при 
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краткосрочно проследяване варира между 2% и 13%  и между 5% и 22%, 

установени при дългосрочно проследяване.  

 

Изводите са ясни, точни и доказателствено обосновани: 

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. 

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 Нисен позволява 
едноетапното лечение на някои придружаващи заболявания, изискващи 
хирургично такова, без да увеличава усложненията и да влошава 
резултатите на фундопликацията. 
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Авторът извежда 5 приноса на  дисертационния труд,  които имат 

както научно-теоретичен, така и практически  характер. 

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 валидиан 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. 

 

Смятам за значим принос обобщаването на опита от хирургичното 

лечение на пациенти с хиатални хернии и ГЕРБ синдромокомплекс е 

изработването на алгоритъм за диагностика, хирургическо поведение, 

следоперативно проследяване при тези болни, в който лапароскопското 

лечение е изведено като основен метод .  

Посочени са 8 публикации, свързани с дисертационния труд.  

 

Към автора имам една критична бележка:  

Считам, че има известно смесване на някои данни между главата 

материал и главата резултати, но това не омаловажава приносите и 

значимостта на рецензирания от мен научен труд.  
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В заключение считам, че представеният труд е съвременна 

разработка на един много важен проблем и   отговаря напълно на 

изискванията на Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ - Варна 

за придобиване на образователната и научна степен ”Доктор”.  

Получените резултати, направените изводи, както и предложените 

подходи имат теоретична и практическа стойност за хирургичната наука.   

Не на последно място дисертационният труд е написан на 

разбираем литературен български език, въпреки невъзможносттта да се 

избегнат латинските термини и наименованията на оперативните техники. 

 

Всичко това ми дава основание да препоръчам убедено на 

членовете на почитаемото научно жури да присъдят образователната и 

научна степен ”Доктор” на Д-р Щерю Николаев Щерев. 

 

 

 

 

гр. София    РЕЦЕНЗЕНТ: 

14.02.2014г.     /ДОЦ.Д-Р КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  ДМ/ 

 


