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1. ИЗПОЛЗВАНИ   СЪКРАЩЕНИЯ 

 

СЗО – Световна здравна организация 

ПВКН –  повишено вътрекоремно налягане 

ИЗ – история на заболяването 

ИХП – ингвинална херниопластика   

ИХП-СМ – ингвинална херниопластика със синтетични мрежи 

ИХП-СТ – ингвинална херниопластика със собствени тъкани 

ЛИХП  –  лапароскопична ингвинална херниопластика 

ОГ – основна група 

КГ – контролна група 

ПЕК –  пациентска електронна карта 

ПКК – пълна кръвна картина 

ЕКГ – електрокардиография 

УЗД – ултразвукова диагностика  

УЗИ – ултразвуково изследване 

КАТ – компютърна аксиална томография 

ЯМР– ядрено магнитен резонанс  

ПУК – постоянен уретрален катетър 

EHS – European Hernia Society 

AHS – Americas Hernia Society 

ТАРР – Transabdominal Preperitoneal (лапароскопска екстраперитонеална 

херниопластика)  

TEP – Total extraperitoneal (тотална екстраперитонеална херниопластика) 

TIPP – Transinguinal рreperitoneal (трансингвинална преперитонеална) 

MOPP – Minimal open preperitoneal (минимална отворена преперитонеална) 
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2. УВОД  

 

       Херниите на предната коремна стена са едни от най-честите заболявания, 

изискващи планово или спешно оперативно лечение. От тях боледуват 3 - 7% 

от населението, с постоянно нарастване на броя на пациенти до 50 случая на 

10 000 души.  Честотата на слабинната херния при мъжете е от 1,5 до 5%, а 

при жените е от 0,3 до 0,7 %,  като годишно в света се оперират близо 20 

милиона болни с ингвинални хернии. Независимо от натрупания богат  

хирургичен опит  и множество от над 600  оперативни методи за слабинни 

хернии, не рядко може да възникнат усложнения и рецидив, които влошават 

качеството на живот на болните. Големият брой съществуващи  оперативни 

способи се дължат на отсъствието на единна тактика в избора на методика за 

лечение и това води до нередки незадоволителни постоперативни резултати. 

Често някои хирурзи използват преимуществено само 1-2 оперативни 

методи, с което ги превръщат в „универсални“ за различните видове 

слабинни хернии. Така този шаблонен подход с приложение само на една 

методика, без да се отчита вида на хернията, възрастта и анатомичните 

особености на ингвиналния канал, водят до повторни оперативни намеси. 

Независимо от стандартизирането на хирургичните способи чрез 

задължително  укрепване на задната стена на ингвиналния канал, броят на 

повторно заболелите след „класическите методи“ остава висок.          

Незадоволителните резултати основно са свързани с рецидивиране на 

болестта,  чиято  честотата  при ИХП-СТ на индиректни хернии достига  от 2 

до 12,5 %, при директни от 4,2 до 16% и при рецидивни от 8 до 24,1%. 

Видният френски херниолог Rene Stoppa посочва, че  "рецидивът при 

ингвиналните хернии е станал нашествие  за болните  и унижение за 

xиpypзите“. Все пак през последните 30 години настъпи бурно развитие на 

херниологията, което доведе до пълна промяна на концептуалните  принципи 

и методи за лечение при пациенти с ингвинални хернии. На базата на 

прогреса в органичната химия и на съвременното развитие на медицинските 

технологии  се създадоха нови синтетични материали, намерили приложение 

в херниологията. Така се въведоха принципно нови  съвременни методи за 

оперативно лечение благодарение на искуствените полимери, които 

постепенно придобиха широко приложение в медицинската практика. 

Използването на полипропиленовата мрежа като изкуствен имплант за 

протезиране на ингвиналния канал по метода на  Lichtenstein  чрез свободна 

от напрежение tension free пластика доведе до революционна преоценка на 
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хирургичните намеси при слабинните хернии. В последните десетилетия в 

съвременната херниология настъпиха редица организационни промени, в 

резултат на многократно  обсъждана и дебатирана научна проблематика на 

национални и международни научни форуми, като се предложиха редица 

нови методични и структурни преустройства. Така в редица европейски и 

американски страни се създадоха специални регистри на болните с 

ингвинални хернии, а хирурзите се обединиха в национални и международни 

общества на херниолозите. Постепено нарастващата популярност на 

лапароскопската миниинвазивна хирургия поради минималната оперативна 

травма подтикна използването на минидостъпа при отворени ингвинални 

херниопластики, с цел намаляване на интраоперативната травма. В 

съвременната херниология при слабинните хернии основен приоритет са 

лапароскопските миниинвазивни методики и протезиращите способи със 

синтетични материали. Така  голямата разпространеност  на заболяването, 

значителната честота на рецидивите и ранните усложнения, изискват избор 

на  нови и ефективни способи за ИХП, което определя значимостта и 

актуалността на  тази проблематика.                                                                                                                                                                                               

3.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

   3.1. Цел 

       Основната цел  е  да се извърши обстойно проучване върху различни 

хирургични аспекти  при отворени ингвинални херниопластики и в резултат 

да се подобри ефективността при диагностиката и лечението на пациентите с 

ингвинални хернии. 

   3.2. Задачи  

1.  Да се извърши ретроспективен и проспективен анализ на оперираните 

пациенти с отворени ингвинални херниопластики. 

2. Да се въведе и анализира  предоперативно ехографско изследване при 

болни с ингвинални хернии. 

3. Да се разработи и внедри в клиничната практика методиката на 

оперативния минидостъп при отворени ингвинални херниопластики.    

4. Да се въведат нови модифицирани техники при оперативните методи на 

ТRABUCCO и на RUTKOW – ROBBINS. 

5.  Да се извърши сравнителен клиничен анализ на оперативни методи при 

различни видове отворени ингвинални херниопластики с и без натежение.    

6. Да се предложи оригинален алгоритъм за избор на оперативен способ при 

отворени ингвинални херниопластики.  



8 

 

4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

         4.1.  Дизайн на проучването 

           4.1.1. Място на проучването – Медицински Университет–Медицински 

факултет–Първа клиника по хирургия при УМБАЛ „Свети Георги”  ЕАД – Пловдив. 

          4.1.2. Време на проучването – петгодишен период от 01.01.2015 г. до 

31.12.2019 г. вкл.    

          4.1.3. Единици на проучването – събирането на първичната 

информация е извършена от дисертанта.          

      Съгласно дизайна на проучването изследванията са проведени при всички 

планови и спешни пациенти, подлежащи на операция за слабинни хернии. 

Цялостното обследване е съобразено с общохирургическите медицински 

стандарти, като това е извършено при всички  последователно 

хоспитализирани и оперирани болни за пет годишен период, без спрямо тях 

да са прилагани  критерий за изключване или селекция.  

      Изхождайки от поставената цел на изследването в методиката  и дизайна 

на проучването са включени два времеви етапа. Относно първия етап (2015-

2016 г.) е извършен сравнителен ретроспективен анализ на резултатите от 

оперативното лечение при 166 пациенти с ингвинални хернии. При втория 

етап (2017-2019 г.) е проведен сравнителен проспективен анализ на 

хирургичните резултати  при 203 болни  със слабинни хернии, на 

предоперативно ехографско изследване  при 64 болни и при 93 болни 

оперирани посредством  отворен  ингвинален  минидостъп.             

      Изследването е извършено чрез събиране на данни от ИЗ, епикризи, 

оперативни протоколи, оперативни журнали, журнали за преминали болни и 

амбулаторни журнали. На всеки опериран за ингвинална херния е направена  

пациентска електронна карта, като са отразени всички клинични, лабораторни 

и инструментални данни.  

 

         4.2. Структура на клиничния контингент 

      Оперираните пациенти са проучени съобразно техния брой,  пол, възраст, 

професия,  структурен състав на вида хернии,  тяхната големина, срок на 

хернионосителство, причина за хоспитализация, вид оперативно лечение, 

приложена анестезия,  ранни постоперативни усложнения, пролежани леглодни 

и изход от заболяването. 

           4.2.1. Пол 

      Разпределението по пол е 330 мъже (89,4%) и  39 жени (10,6%), като над 

2/3 от мъже са на възраст над 60 години (фигура № 1).  
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   Фигура № 1.  Разпределение на оперирани пациенти по пол 

       

            Съотношението на мъжете към  жените е 8,5 : 1. 

 

                 4.2.2. Възраст 

       Данните за средната възраст на оперираните пациенти с ингвинални 

хернии са представени както следва  (таблица № 1): 

 

 

Таблица № 1. Средна възраст на оперираните пациенти с ингвинални 

хернии  

 

        

Оперираните са на възраст от 12 год. до 95 год., при  средна възраст на 

пациентите от 62,98 ± 17,02 год.  

        Средната възраст на мъжете е 63,12 ± 16,48 год., а при жените средната 

възраст е 61,77 ± 21,24 год. Тези резултати показват, че двата пола имат 

приблизително еднакви средни възрастови параметри, въпреки че намерената 

междуполова разлика от 1,35 год. не е статистически изразима (u = 0,468,  р = 

Мъже
(89,4%)

Жени
(10,6%)

Мъже Жени

   

Пол  

Брой 
Средна 

възраст 

Стандартно 

отклонение 

Средна 

разлика 
u р 

 

Мъж 330 63,12 16,486 

1,349 0,468 0,640 
Жена 39 61,77 21,245 
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0,640). Разпределението на болните според възрастта и вида оперативни 

намеси е както следва (фигура № 2):  

 

 Фигура № 2. Разпределение на пациентите според възрастта и вида 

оперативни намеси   

 

       При пациентите със слабинни хернии от двата пола се установяват 

следните възрастови групи според класификация на СЗО  (таблица № 2):    

                                                                                                                                                                                               

Таблица № 2. Възрастово разпределение на оперираните пациенти според 

класификацията на СЗО при двата пола 

 

              Брой 

              %        

  Пол  

 Възрастови групи по класификация по СЗО 

Общо 

 

 

    χ2 

 

р детска 

възраст 

млада 

възраст 

зряла 

възраст 

възрастни 

хора 

стари  

хора  

дълго-

летие 

 Мъж   бр. 1 46 61 139 79 4 330   

  %  ,3% 13,9% 18,5% 42,1% 23,9% 1,2% 100,0% 

11,210 0,047 
Жена   бр. - 8 9 7 13 2 39 

  %  - 20,5% 23,1% 17,9% 33,3% 5,1% 100,0% 

        

Общо 

  бр. 1 54 70 146 92 6 369 

  %  ,3% 14,6% 19,0% 39,6% 24,9% 1,6% 100,0%   

 

       Най-голям брой оперирани жени са в старческа възраст (75-89 г.) – 

33,3%, а при мъжете пикът на оперираните е при възрастните хора (60-74 г.) 

– 42,1%.  Намереното възрастово  различие е статистически значимо –  

χ2 =11,210,  р = 0,047.  

0
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       Преобладаването на по-възрастни оперирани пациенти не е добър 

прогностичен фактор, като от една страна това е свързано с деструктивно-

дегенеративни мезенхимни изменения, водещи до рецидивиране на 

заболяването, а от друга страна по-честите придружаващи заболявания крият 

риск от сериозни усложнения.  

 

             4.2.3. Професия 

        От оперираните пациенти най-много са в пенсионна възраст, следвани от 

физическите работници и служащите. При 293 болни e налице патогенетична 

обусловеност за поява на херниално заболяване, като от тях с дегенеративни 

промени са 206 пенсионери (55,8%), а останалите 87 (23,6%) работят тежка 

физическа работа. Разпределението на оперираните пациенти по пол и 

професия е представено на таблица № 3 : 

 

Таблица № 3. Разпределение на оперираните пациенти с ингвинални 

хернии по пол и професия 

 

             Бр 

Пол       % 

Професия 

Общо 
χ2 p 

Пенсионери Работници Служащи Безработни Учащи 

   

Мъже 

бр. 184 80 39 15 12 330 

4,213 0,378 

%  55,8% 24,2% 11,8% 4,5% 3,6% 100,0% 

  

Жени 

бр. 22 7 4 2 4 39 

%  56,4% 17,9% 10,3% 5,1% 10,3% 100,0% 

        

Общо 

бр. 206 87 43 17 16 369 

%  55,8% 23,6% 11,7% 4,6% 4,3% 100,0% 

       От таблицата е видно, че най-малко са представителите на 

безработните със 17 (4,6%) и учащите с 16 (4,3%).   

           Най-голям брой са пациентите в пенсионна възраст и при двата пола, 

съответно мъжете са 55,8%, а жените – 56,4%. Пациентите занимаващи се с  

физически труд при мъже са 24,2 % и при жени–17,9 %, като те са следващите 

по честота. Служащите и безработните имат сходни данни при мъжете и 

жените. Не се отчита при двата пола статистически значима разлика между 

професионалните групи (χ2 = 4,213,  р = 0,378).            

             4.2.4. Срок на хернионосителство при оперираните пациенти 

            Давността на болестта при хоспитализацията на пациентите с 

ингвинални хернии е от няколко месеца до 30 години. Според 

продължителността на заболяването при различните видове хернии се 

различават следните групи болни (таблица № 4): 
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Таблица №  4. Разпределение на пациентите според давността на 

болестта и вида ингвинални хернии 

 

              Косите хернии най-често са с продължителност от 2-5 год. – 40,4% и 

следвани от тези с 6-10 г. давност – 26,6 %. Трябва да се отбележи, че 

пациентите с директни хернии значително по-скоро се подлагат на 

хирургична интервенция, като тези с давност на хернията до 1 год, са 50,0 %. 

При пациентите с херния тип „панталон“ няма изразени пикове в давността 

на херниите. Намереното междугрупово различие при видовете хернии и 

тяхната давност е статистически изразимо – χ2 = 33,78,  р=0,000.  

           

 4.2.5.  Видове ингвинални хернии 

           Според данните от клиничния материал ингвиналните хернии се 

разпределят както следва: 

            - По локализация – дясностранни при 227 пациента (61,5%), 

лявостранни при 138 пациента (37,4%)  и  двустранни при 4 пациента (1,1%).  

      Разпределението според локализацията на слабинните хернии и пола е 

както следва (таблица № 5):   

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                           Бр.                 

Вид херния       %                                   

Срок на хернионосителство 

Общо 
χ2 p 

до 1 г. 2-5 г.     6-10 г.   над 10 г. 

 Коса                  бр. 

                           % 

 54 88 58 18 218   

 24,8% 40,4% 26,6% 8,2% 100,0% 

33,78 

 

 

0,000 

 

 

Директна         бр.   

                           % 

 71 51 15 5 142 

 50,0% 35,9% 10,6% 3,5% 100,0% 

Херния тип      бр.  

панталон          %                                                    

 3 3 1 2 9 

 33,3% 33,3% 11,1% 22,2% 100,0% 

 Общо                бр. 

                            % 

 128 142 74 25 369 

 34,7% 38,5% 20,0% 6,8% 100,0% 



13 

 

Таблица № 5. Разпределение на оперираните пациенти според пола и     

локализацията на ингвиналните хернии 

 

                   Бр. 

 Пол           %    

 

Локализация 

    Общо 

 

χ2 p  Дясна   

херния 

Лява      

херния 

Двустранна  

херния 

  Мъже      бр. 201 125 4 330 

 

0,853 

 

 

0,653 
 

     %  60,9% 37,9%   1,2% 100,0% 

 Жени      бр. 26 13 - 39 

     %  66,7% 33,3% - 100,0% 

 Общо      бр. 227 138 4 369 

     %    61,5% 37,4%    1,1% 100,0% 

 

И при двата пола най-често срещана е десностранната ингвинална 

херния, като  при жените се среща при 66,7% от случаите, а при мъжете – 

60,9%. Едновременната двустранна локализация  се среща само при мъжете – 

4 (1,2%). Няма статистически значимо полово различие относно 

локализирането на ингвиналните хернии - p >0,05. 

               - Според вида на ингвиналните хернии те се разпределят на  коси 

при 218 пациента (59,1%), директни при 142 пациента (38,5%) и херния „тип 

панталон“ при 9 пациента  (2,4%). Оперираните пациенти за слабинни хернии 

според вида херния и пола са представени на таблица № 6: 

 

Таблица № 6.  Разпределение на оперираните пациенти според пола и 

вида хернии 

 

                           Бр.                

Вид херния       %                                   

Пол 

Общо 
χ2 p 

Мъже Жени 

 Коса                  бр. 

                           % 

 196 22 218 

1,412 0,494 

 89,9% 10,1% 100,0% 

Директна          бр. 

                           % 

 125 17 142 

 88,0% 12,0% 100,0% 

Херния тип      бр.  

панталон          %                                                    

 9 - 9 

 100,0% - 100,0% 

 Общо                бр. 

                            % 

 330 39 369 

 89,4% 10,6% 100,0% 

 

Двата вида хернии се срещат със сходен процент при всеки пол, като 

при мъжете косите се наблюдават  при  89,9 % и директните при  88,0 %, а 

при жените косите са 10,1% и директните са 12,0%. Няма данни за 
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статистически значимо различие – (р>0,05). Съобразно вида слабинни хернии 

и тяхната локализация пациенти се разпределят както следва (таблица № 7):  

Таблица № 7. Разпределение на болните според вида слабинни 

хернии и тяхната локализация                                           

                                     Бр. 

Вид херния                 %   

  Вид на хернията  

 

Общо 

 

 

χ2 p Коса 

херния 

 

Директна 

херния 

 

Херния тип 

панталон 

 

 Дясна херния бр. 137 84 6 227 

0,797 

 

0,939 

 

%  60,4% 37,0% 2,6% 100,0% 

Лява  херния бр. 79 56 3 138 

%  57,2% 40,6% 2,2% 100,0% 

Двустранна  херния бр. 2 2 - 4 

%  50,0% 50,0% - 100,0% 

 Общо бр. 218 142 9 369 

%  59,1% 38,5% 2,4% 100,0% 

 

Косите хернии са с най-висока честота с 59,1 % от изследвания 

контингент, като най-често са с дясна локализация – 60,4% и следвани от 

херниите с лява локализация – 57,2%. Директните хернии също са помежду 

си с близки показатели - 37,0% за дясна и 40,6% за лява. Хернията тип 

„панталон“ при случаите с дясна и лява локализация се срещат също при 

сходен процент. Няма статистически значима разлика между наблюдаваните 

показатели за конкретния анализ – Likelihood Ratio= 0,886,  р=0,927.            

Основни клинични белези при слабинните хернии са безспорно тяхната 

големина и размери, които определят съответния им вид и систематизация в 

класификацията на  L.M.Nyhus от 1993 год. Тя спомага за тяхната обективна 

предоперативна оценка, свързана е с изминалия срок на хернионосителство и 

е важна при правилния избор на хирургичен метод за лечение.  

4.3. Диагностични методи  

            При всички оперирани пациенти за слабинни хернии са извършени  

параклинични изследвания съобразно общоприетите диагностични критерий. 
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   4.3.1.Общи диагностични методи 

            При болните с ингвинални хернии са извършени стандартни 

изследвания с общоклинични, лабораторни и инструментални методи за 

изследване – анамнеза, обективно физикално изследване, общ анализ на 

кръвта, общ анализ на урината, биохимичен анализ на кръвта, коагулограма, 

ЕКГ и  с последваща преценка на получените данни. На клиничния 

контингент болни при постъпването са извършени съобразно общоприетите 

медицински стандарти следните изследвания както следва: 

          Диагностични методи:     

 1. Анамнестични данни, общ и локален статус. 

 2. Оглед на ингвиналната област 

 3. Палпация на ингвиналната област. 

 4. При данни за придружаващи заболявания – консултативни прегледи 

с терапевт, кардиолог, анестезиолог-реаниматор, пулмонолог, уролог и др.             

          Лабораторни и инструментални  методи: лабораторни –  ПКК, СУЕ, 

урина, биохимия, коагулограма и др.; инструментални – ЕКГ, ехография, 

рентгенография, херниография, КТ, ЯМР, ендоскопски изследвания и др. 

           4.3.2. Предоперативна ултразвукова диагностика при болни с 

нгвинални хернии 

           Посредством УЗИ може детайлно да се уточнят и интерпретират в 

ингвиналната област редица основни анатомо-топографски структурни 

елементи и особенно настъпилите изменения при различни видове сложни  

хернии. С нарастване на познанията за ехосемиотиката на ингвиналните 

хернии се изясниха основни анатомични пунктове като диаметър на 

вътрешния отвор, големината на херниалния сак, вида на хернията и 

състоянието на задната стена на слабинния канал.  

            Предоперативната УЗД на ингвиналните хернии е извършена 

посредством eхографските апарати „Esaote Mylab 50 Gold“ (Italy), „Toshiba 

Xario 200“ (Japаn) и „Philips ClearVue 850“ (Holand), чрез полипозиционно 

скениране, като изследването е провеждано в хоризонтално положение по 

гръб и при необходимост в изправено положение. 

 Ехографско изследване на болен с ингвинална херния с апарата 

„Toshiba Xario 200“ (Japаn) е представено на фигура № 3, а изследване с 

„Esaote Mylab 50 Gold“ (Italy) е показано на фигура № 4. 
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Фигура № 3. Изследване с ехограф   Фигура № 4. Изследване с ехограф   

в легнало пожение                                    в изправено положение 

         Ултразвуковата диагностика на слабинната област е извършена с линеен 

трансдюцер с честота на сканирането 12-18 МHz, като модерните цветни 

ехографи разшириха в значителна степен информативността на методиката.  

         Съществено е системното прослойно ултразвуково сканиране с 

изследване измененията на напречната фасция и вътрешния отвор на 

ингвиналния канал, а така също сравняване на еходанните от двете 

ингвинални области. УЗД дава точна картина на локалните структурни 

взаимоотношения, като основни ориентири за ингвиналния канал са пубиса, 

семенната връв, мускулите на предната коремна стена,  бедрените и 

външните епигастрални съдове.  

           При УЗИ чрез доплерово сканиране в съответната ингвинална област 

се установява изходното място на  a.epigastrica inf. от a.femoralis, което е 

основния анатомичен маркер за локализиране на вътрешния отвор на 

ингвиналния канал. В норма той е разположен над a.epigastrica inf. и над 

a.femoralis, като при коса ингвинална херния вътрешния отвор е локализиран 

между двата артериални съда. Особеното при директна херния е, че нейното 

начало е през fovea ing. medialis, поради което тя е разположена по-дистално 

и медиално  от косата херния. При напъване и пробата на Valsalva се 

установява увеличаване размерите на вътрешния отвор и раздуване на 

херниалния сак, което води до притискане на разположената отдолу 

v.femoralis.            



17 

 

          Винаги ултразвуковото изследване трябва да се извършва динамично, в 

лежащо и изправено положение, с напъване или закашляне, като се изследват 

двете ингвинални области.   

          Трябва да се има в предвид, че в редица случай УЗИ може да бъде 

затруднено поради неголеми размери на хернията, при начални промени на 

задната стена и вътрешния отвор, при по-слабо проявени клинични 

симптоми и при наличие на обезитас. В тези случай се прави изследване след 

пробата на Valsalva, закашляне или след 5-10 подскачания, за увеличаване на 

вътрекоремното налягане. 

           EHS препоръчва при неясни случай и диагностично обследване на 

ингвиналната област при болка или изпъкване с деформация да се извършва 

ултразвуково изследване. 

          При УЗД се извършва ехографска структурна оценка на размерите и 

формата на херниалната врата, вида и съдържимото в сака, локализацията и 

вида на хернията, следи се евентуално за наличието на други херниални 

дефекти. В случаите с инкарцерирани и акретирали ингвинални хернии се 

провежда изследване за търсене на течност в херниалния сак.  

      Трябва да се отчита факта, че при субклиничните форми на слабинните 

хернии, външният повърхностен отвор не е разширен и деформиран, като 

херниалният сак се установява само в горната част на ингвиналния канал и 

това понякога затруднява точната диагноза.  

 Ехограма на директна ингвинална херния е представена фигура № 5, а 

ехограма на коса слабинна херния е показана на фигура № 6.   

 

  
     Фигура № 5. Ехограма на                       Фигура № 6. Ехограма на 

     директна  ингвинална херния                коса ингвинална херния 
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        Затруднения в еходиагностиката има при случаи с начални канални 

форми, плъзгащи слабинни хернии, а така също при установяване характера 

на инкарцерация. Също така УЗИ може сравнително лесно да разпознае дали 

хернията е инрепонибелна или инкарцерата.  Много е важна особено УЗД 

при инкарцерирани хернии, която установява вида и давността на 

заклещването, евентуално изяснява степента на органната исхемия и така 

може да прогнозира изхода от заболяването. 

      При недостатъчен ехографски опит  интерпретацията на наличните 

находки в ингвиналната област често е затруднено. Трябва да отбележим, че 

УЗИ като сравнително нов за херниологията диагностичен метод се използва 

за първи път в клиничната практика у нас и поради това може да  има 

вероятност от технически и диагностични грешки при приложението на 

методиката.   

      Затова винаги е необходимо да се сравняват резултатите от ехографското 

изследване с данните от клиничния преглед и данните от интраоперативната 

находка. При болните с ингвинални хернии трябва да се извършва 

комплексна оценка на клиничните, ултразвуковите  и интраоперативните 

резултати от хирург и специалист ехографист, с оглед постигане на  по-добра 

корелация и с цел поставяне на точна диагноза.  

      Чрез предоперативна УЗД може да се уточнят коректно редица анатомо-

топографски изменения в ингвиналната област, което да подпомогне 

определянето на  оптималния избор за ИХП и обоснове стандартизирания 

подход при хирургично им лечение. Това е особено важно при сложните 

видове ингвинални хернии, където  ехографското изследване може да 

спомогне за точен избор на най-подходящ метод за херниопластика.       

      УЗИ е бърз, достъпен, евтин, високоинформативен и неинвазивен метод 

за визуализация и преценка на основните структури в ингвиналната област, 

при който може да извършва обследване в динамика и да се проследяват 

настъпващите промени.  

 

       4.4.   Оперативни методи  при болни със слабинни хернии 

         4.4.1. Предоперативна подготовка  

 

        Оперативното лечение започва след необходима предоперативна 

подготовка, включваща анализ на общото състояние на пациента, 
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придружаващите заболявания, засягането на жизнено важни органи, вредни 

навици и др. Прави се анализ на вида, типа и разположението на 

ингвиналната херния, като сроковете за извършване на оперативната намеса 

се съобразяват с  клиничното състояние на пациента. 

 

         4.4.2.  Показания за оперативно лечение  

          Изборът на метод за ингвинална херниопластика се извършва въз 

основа на преценка възрастта на пациента, давността на заболяването и 

състоянието на анатомичните структури в ингвиналния канал – вид на 

дистрофичните промени на задната стена, диаметъра на вътрешния отвор, 

големина и разположение на херниалния сак. Основен критерий за вида ИХП 

е състоянието на напречната фасция на слабинния канал, като при 

индивидуалния избор на оптимален оперативен метод, е важно изясняване 

степента на нейните изменения.  

       Винаги предоперативно се оценят клиничните и диагностични данни, 

като това спомага за коректен избор на оперативна методика. Прилагането на 

определена пластика  се основава на  вида и размера на хернията, като  при  

тип  I  и  II неусложнени ингвинални хернии по Nyhus е показана тя да е с 

местни тъкани с натежение, а при тип III а, III б и IV е наложителна tension 

free ИХП-СМ.   

      Индикациите за оперативно лечение са в тясна зависимост с типа и 

големината на ингвиналната херния според класификацията за  видовете 

хернии. Обикновенно показани за ИХП-СМ са големите коси при болни над 

50 год., а така също ингвиноскротални, плъзгащи, директни, комбинирани, 

двустранни и рецидивни хернии. Показани за различни методи  ИХП-СТ  с 

натeжение се считат косите слабинни хернии с малки  до  средни  размери, 

пациенти от женски пол и младежка възраст до 20 год., при които 

приложението на синтетични мрежи е противопоказано.    

             

      4.4.3.  Видове  оперативни методи за ИХП    

       Основна цел на  ингвиналната херниопластика е пълното анатомично 

възстановяването на настъпилите изменения  чрез  механична корекция, като 

бъде премахнати херниалните дефекти и се реконструира ингвиналния канал.      

Мнозинството  от съществуващите близо 600 методи за ингвинална 

херниопластика използват собствени тъкани за пластично възстановяване, но 

приложението на тези традиционни способи за оперативно лечение, без 
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отчитането на вида на хернията и на настъпилите промени в ингвиналната 

област, доведоха до незадоволителни резултати и не редки  рецидиви.  

        Така преди по-малко от 30 години се възприеха  нови  методи чрез 

tension free херниопластики посредством използването на синтетични 

ендопротези. Така EHS счита операцията при ингвинална херния за 

реконструктивна, като препоръчва при възрастни пациенти от мъжки пол с 

проявена клиника да се прилагат пластики със синтетични мрежи. 

         Всички оперативни методики за ингвинални хернии преминават през 

стандартен начален етап до момента на  извършване  на  пластиката.      

         Разпределението на всички оперирани пациенти с ингвинални хернии 

съобразно вида на извършените оперативни намеси е следната  (фигура № 7):  

I. ИХП – СТ:         II.    ИХП – СМ:   

Halstead – 32 (8,7%)        Trabucco – 48 (13,0%) 

Bassini – 41 (11,1%)        Rutkow-Robbins – 87 (23,6%) 

Multistrata – 43 (11,6%)       Lichtenstein – 118 (32,0%)      

 

Фигура № 7. Видове извършени оперативни пластики при пациенти с 

ингвинални хернии 

 

                                                                       

       Критериите за ефективност при хирургичното лечение на ингвиналните 

хернии са простота, достъпност, неинвазивност на методиката, гладко 

протичане на ранния и последващия постоперативен период.  

Lichtenstein
32,0%

Rutkow-Robbins
23,6%

Trabucco
13,0%

Multistrata
11,6%

Bassini 
11,1%

Halstead
8,7%
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        Разпределението на оперираните болни според пола и вида оперативна 

намеса е както следва (таблица № 8): 

 

Таблица № 8. Разпределение на оперираните болни според пола и вида 

оперативна намеса  

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

         

При двата вида операции процентът на мъжете и жените е почти сходен, като 

се различава с около 3 %. При анализираните показатели няма статистически 

значимо различие  -  р> 0,05.  

         

4.4.4. Оперативен минидостъп при отворени ингвинални 

херниопластики 

           В миналото много се държало на добрата достъпност  в дълбочина на 

оперативната рана при ИХП, което довело до извършване на по-големи по 

размер хирургични разрези. Постепенно в тези схващания настъпва промяна 

и водеща става коректната достатъчност на оперативния достъп. Така 

постепенно се стига до извършването на ингвинални херниопластики  чрез 

минимално допустима дължина на оперативния достъп. Методът е приложим 

при слабинни хернии от типа II, III а и III б по L. Nyhus, при дебелина до 3 

см. на подкожната мастна тъкан. За улеснение някои автори са създали 

специални инструменти–ретрактори, раноразширители с цел увеличаване на 

оперативното пространство в дълбочина на раната. 

          Обикновено се извършва скъсен кос параингвинален разрез от 2,5 - 4 

см. на кожа и подкожие на 2 см. над външния отвор на слабинния канал. 

Методиката е възможна при внимателно екартиране, като винаги се използва 

еластичността на кожата и  подлежащото подкожие. Посредством 3 до 4 

малки екартьора на Farabeuf се екартира в една надлъжна и напречна 

плоскост, като се увеличава дължината и ширината на оперативния разрез. 

                                        Бр.              

Вид                                 % 

операция                                                                         

Пол 

Общо 

 

χ2 p  Мъже 

 

Жени 

 

   Планова  бр. 206 21 227 

1,084 0,298 

%  90,7% 9,3% 100,0% 

Спешна  бр. 124 18 142 

%  87,3% 12,7% 100,0% 

 Общо бр. 330 39 369 

%  89,4% 10,6% 100,0% 
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Винаги екартьорите трябва да повдигат предната стена на слабинния канал, 

като осигуряват добро оперативно поле за оглед и фиксация на синтетичната 

ендопротеза към основните анатомични структури в ингвиналната област. 

          Предвид, че обичайния разрез на кожата и подкожието при ИХП е 

обикновено с дължина 8-10 см,  средно минидостъпът е 2,8 – 2,9  пъти по-

малък от традиционния разрез. Интраоперативно се изследва  степента на 

разрушение на задната стена, дефекта на вътрешния ингвинален отвор и се 

взема решение за избора на вида пластика.  Херниалният сак се обработва по 

стандартната методика чрез щателно и атравматично отпрепариране, 

лигиране с ексцизия или инвагиниране на сака (при неголеми директни 

хернии). Следва кроене и  оформяне на синтетичната протеза за укрепване на 

задната стена на ингвиналния канал по съответните методики според 

наличния дефект. Винаги трябва да се отчита, че при използване на  

минидостъпа, поради ограниченото пространство се налага постоянно 

променяща се зона на оперативно действие, което изисква  екзактно и 

оптимално екартиране.  

          Критерии за изключване от приложение на този метод са:  

 Болни с обезитас III степен - основно поради дебелината на подкожната 

мастна  тъкан над 3 см. Това води до по-голяма дълбочина при работа в  

оперативното поле.   

 Заклещени ингвинални хернии 

 Сложни видове ингвинални хернии (плъзгащи, комбинирани-тип 

панталон, ингвиноскротални, гигантски, инрепонибелни, двустранни)  

 Рецидивни ингвинални хернии 

 Прекарани  други оперативни намеси с адхезии в ингвиналната област 

 При наличие на хидроцеле  

           Хирургът ползващ открития минидостъп при ИХП трябва много добре 

да познава анатомо-топографските маркери в оперативната област. В 

началото е подходящо хирургичната методика да се прилага при селектирани 

по-слаби и по-млади болни до нарастване на кривата на обучение. Трябва да 

се отбележи, че при ИХП с минидостъп,  поради внимателното, атравматично 

и търпеливо извършване на оперативните етапи, времетраенето на 

хирургичната намеса е от среден порядък. Обичайно се прилага епидурална 

или спинална анестезия.         
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            За успешното използване на оперативния  минидостъп при 

отворената  ИХП е необходимо: 

 Точно позициониране на разреза 

 Използване най-краткия път до херниалния сак 

 Оптимално осветление 

 Подходящ инструментариум 

 Атравматично опериране 

             Удачно е с ултразвук да се маркира на кожата горната граница на 

вътрешния отвор на ингвиналния канал, като от тази отметка се срязва в косо 

направление към tuberculum pubicum.  Извършва се скъсен параингвинален 

линеарен разрез на кожата в слабинната област с дължина 2,5 - 4 см. вървящ 

паралелно  на ингвиналния канал (фигура № 8). Следва мобилизиране на 

подкожието, надлъжен разрез на  апоневрозата на m.obliquus abd. externus на 

ингвиналния канал, идентификация на нервите, отделяне и луксиране  на 

кордона с повдигане на гумена държалка. 

   
     Фигура № 8. Извършване на               Фигура № 9.  Обработка на 

      миниразрез                                              херниалния сак 

 

           Необходимо е оптимално освобождаване на подкожната тлъстина от 

подлежащата апоневроза, дори встрани от оперативния разрез, с цел 

осигуряване на по-добър достъп.  Следва определяне вида на хернията, 

ревизията на задната стена на канала и представяне на херниалния сак 

(фигура № 9). Принципно останалите следващи етапи от операцията не се 

различават  съществено при всеки използван вид ИХП. При коса херния 

сакът се освобождава, отваря се, отпрепарира се до дъното, следва лигиране 

и ексцизия. При директна, плъзгаща и при начална канална коса херния сакът 
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не се отваря, а се инвагинира в коремната кухина. Следва  моделиране на 

синтетичната мрежа, която от традиционни размери 8х12 см., нейните 

размери се скъсяват с 2 - 3 см. (средно 5х10 см.) (фигура № 10).  Фиксирането 

на върха на синтетичния конус се извършва с конец  от лигатурата на 

херниалния сак  (фигура № 11).   

 

    
Фигура № 10. Моделиране на              Фигура № 11. Фиксиране върха на 

синтетичния конус                                  конуса за херниалния сак 

       

С екартьор на Farabeuf  максимално се повдига предната ингвинална 

стена нагоре, с друг се екартира странично, като се представят основните 

анатомични структури за фиксация на платното – ингвиналния лигамент, 

tub.pubicum, влагалището на m.rectus abdominis, свободните краища на 

m.obliquus abd. int. и m.transversus abd.  Протезата се фиксира с резорбируеми 

конци с възловидни шевове. При пластиките по Lichtenstein, Rutkow-Robbins 

и Trabucco поставената мрежа  е  с  по-малки размери, като протичането  на 

операцията до края е идентично с оригиналните методи. Проверка на 

хемостазата, шев на предната стена на ингвиналния канал с единични конци. 

Шев на подкожие и шев на кожа с 2 - 3 конеца.  

Вида на оперативната рана е представена на фигура № 12, а вида на 

раната  в следоперативния период е представена на фигура № 13: 
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Фигура № 12. Вид на оперативната          Фигура № 13.  Вид на раната в 

рана                                                 следоперативния период 
 

            Този метод има приложение при неусложнени първични едностранни 

ингвинални хернии, при спазване критериите и принципите за изключване.     

Необходимо е винаги натрупване на определен оперативен опит с 

използването на минидостъпа, като кривата на обучение в тези случай има 

определено  значение.  

         Използването на минималния оперативен достъп практически не 

ограничава обема на извършваната ИХП. Трябва да се стремим към 

оптимално оперативно пространство на дължина и ширина при приложения 

минидостъп, което облекчава хода на хирургичната намеса. Важно е да не се 

оперира в дълбочина, като винаги се използва най-късия път до зоната на 

оперативна намеса, която трябва да е  ефикасно осветена.  

          Оперативната техника с минидостъп е възможна, като се използва 

наличната еластичност на кожата и подкожната мастна тъкан. Тази методика 

е бързодостъпна, лесна за техническо изпълнение, по-малко травматична при 

достатъчно придобит опит, осигурява по-кратки срокове за възстановяване и 

има добър козметичен ефект. Макар минидостъпа да спада към групата на 

отворените оперативни техники, методиката отговаря на принципите на 

миниинвазивните способи. 

          При използване на минидостъпа е много важно  фиксирането на 

синтетичната ендопротеза да се извършва към разположените най-

повърхностно  здрави тъкани в ингвиналната област. С натрупването на 
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практически опит  се постигат оптимални резултати при прилагане на 

метода.                                                                                       

          При миниинвазивния достъп може да има технически трудности и 

затруднения  при представянето на основните анатомични структури за 

фиксиране на  синтетичната мрежа. С оглед улеснение при етапа на фиксация   

използваме един от следните два приома: 

        1. Предварително поставяме  шест „П“-образни конци на импланта, 

които се хващат с отделени инструменти. Следва поставяне на импланта, с 

последващо прошивно лигиране на конците към местата за фиксация.  

        2. Предварително на tuberculum pubicum и другите анатомични 

структури използвани за  фиксация, се поставят  шест „П“-образни шева, 

като всеки конец  се хваща със собствен инструмент.  Поставя се 

синтетичният имплант, след което той се прошива с поставените конци към 

основните анатомични репери. 

        Използването на минидостъпа е добре обоснован алтернативен 

оперативен метод при отворени ингвинални херниопластики, притежаващ 

редица преимущества като минимални последици за пациента, слаба 

постоперативна болка, редки усложнения, по-бързо възстановяване, кратък 

болничен престой и ранна дехоспитализация. Методиката има 

преимуществата на отворена и лапароскопска техника, не се изисква 

специална подготовка на операторите, усвояването на метода е лесно, 

извършва се със стандартен оперативен инструментариум и при директна 

видимост на оперативното поле.                                

          Минидостъпът при ингвинални хернии се прилага за първи път в 

нашата страна, като ново направление за оптимизиране на оперативните 

методи с полимерни ендопротези при отворени ИХП. 

                     

       4.4.5. Ингвинални херниопластики със собствени тъкани с 

натежение  

              Независимо от големия опит при ИХП-СТ получените 

следоперативни резултати нерядко са незадоволителни и с наличие на 8 - 

25% от случайте на рецидиви, като  само при оперирани млади мъже и жени 

има по-добри показатели. EHS препоръчва при открито хирургично лечение 

на ингвинални хернии при възрастни да се извършва отделяне на херниалния 

сак от анатомичните структури на семенната връв, резекция или 

инвагиниране на сака и последваща пластика с подсилване на задната стена 
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на ингвиналния канал. В тази група спадат класически и традиционни  

методики за пластики на задната стена на ингвиналния канал на  Bassini,  

Hаlstead,  Postempski, Shouldice, многослойната пластика и др. В последните 

2-3 десетилетия приложението при възрастни пациенти  на методи с пластика 

на предната стена на ингвиналния канал е напълно отхвърлено като 

нецелесъобразно.         

            От 1995 год. в клиника при възрастни се извършват ингвинални 

херниопластики със собствени тъкани с натежение само с пластики на 

задната стена на ингвиналния канал, като се отказахме от методите на Girard-

Мартинов, като биомеханично и физиологично порочни. Те единствено 

могат да се използват само при деца, младежи и при лица от женски пол. 

          ИХП-СТ с  натежение има приложение както следва: 

 При детска и млада възраст  

 При жени с несложни видове хернии 

 При пациентски отказ от синтетична протеза 

 При наличие на локален възпалителен процес  

 При усложнени инкарцерирани ингвинални хернии с несигурна 

стерилност 

         Общо  116 пациенти (31,4%)  не са оперирани чрез пластика с 

полипропиленова протеза поради различни причини: 

      - 57 (49,1%)  поради усложнена инкарцерирана херния с компрометирана 

асептика,  

      - 8 (6,9 %)  поради  юношеска и младежка възраст,  

      - 51 (44,0 %)  поради нежелание на болните. 

             ИХП-СТ не трябва да се прилагат при сложни слабинни и  рецидивни 

хернии. Основните недостатъци при ИХП-СТ се дължат на наличното 

натежение на тъканите, последваща исхемия с атрофия на съединително-

мускулните структури, водещи до рецидивиране на заболяването.  

 

        4.4.6. Tension free ингвинални херниопластики със синтетични 

мрежи 

        Приложението на полипропиленовите протези доведе до истинска 

революция в херниологията, като преимуществата на tension free методиката 

понастоящем са признати в целия свят. 
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        ИХП-СМ се прилагат при  методите на Lichtenstein, Тrabucco и Rutkow-

Robbins, като последните две методики се извършени  в наша модификация. 

Разкрояване на полипропиленовата мрежа извършваме еx tempore, като 

оформената протеза се фиксира с резорбируеми конци.           

        Най-широко разпространена е оперативната  методика на  Lichtenstein, 

като това е лесна за усвояване, проста за изпълнение  и малкотравматична 

методика, при която се използва полипропиленова мрежа с размери 7 х 14 см.  

       Съвременната методология при tension free ИХП-СМ държи много за 

недопускане на технически интраоперативни пропуски, като използване на 

малък с недостатъчни размери синтетичния имплант и на ненадежна негова 

фиксация. 

           Високотехнологичните методи за tension free ИХП-СМ на  Lichtenstein, 

Trabucco и Rutkow-Robbins са показани при пациенти с индиректни и 

директни слабинни хернии, като те са по-малко травматични, с по-слаб 

постоперативен болеви синдром и кратък срок на възстановяване.    

           Критерий за изключване използването на ИХП-СМ: 

               - инфектирани ингвинални хернии 

               - рецидивни хернии с налична гнойна фистула  

               - усложнени инкарцерирани хернии с бактериално замърсяване 

         Първа клиника по хирургия при  МУ - УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД – 

Пловдив е една от първите у нас, която въвежда tension-free ИХП-СМ и 

операцията на Lichtenstein  в нашата страна още през 2002 година. 

           Прилагането на синтетични мрежи при оперативното лечение на 

ингвинални хернии понастоящем е общоприета  методика в плановата 

коремна хирургия.  

         Освен способа на Lichtenstein други оперативни техники  с ИХП-СМ са 

методите на Тrabucco и  на Rutkow-Robbins, които са по-нови tension free 

ИХП-СМ в сравнение с тази на Lichtenstein и имат също широко приложение 

в хирургичната практика.   

         Ингвиналните херниопластики със синтетични мрежи без натежение са 

ефективен съвременен метод за оперативно лечение при първичните и 

особенно при сложните видове слабинни хернии. Полипропиленовият 

експлант е биологически инертен и съвместим материал, понася се лесно от 

организма, като мрежестата му структура се прораства от съединителна 

тъкан и формира плътен ръбец. Тази методика е  технически лесна 
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процедура, може широко да се прилага като ефективен способ за ИХП, има 

минимални ранни постоперативни усложнения и кратък болничен престой. 

            

4.5.  Статистически методи       

        Получените данни и резултати са изследвани със съвременни 

статистически методи, което осигурява методична коректност на 

проведеното проучване. 

        Данните от болничната документация са обработени основно със 

статистически пакет SPSS. 21.Ver, като за статистически значими се приеха 

стойности при ниво на значимост на нулевата хипотеза  р<0,05 и интервал на 

доверителност 95%. Приложени бяха методи на описателната статистика, 

както и аналитични методи: 

 -  Дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и 

явления. 

 -    Графичен метод – за визуализация на разпределението на 

получените данни.  

 -    χ2 анализ (Chi-squared test) – за установяване на зависимости между 

качествени променливи.  

 -  Likelihood ratio test или Fisher exact test, при липса на условия за 

приложение на Chi-squared test.    

 -  t-критерий на Student – за сравнение между две извадки с 

количествени променливи.  

 -    При абнормално разпределение на количествените променливите се 

използва непараметричният аналог на t-теста, а именно u - критерия на Man-

Whitney. 

 - Корелационен анализ за оценка на силата и посоката на 

взаимодействие между променливите.  

 

5 . СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 5.1. Предоперативни резултати от ултразвуковото изследване на болни  

 

        УЗИ чрез денситометрични данни дава обективна оценка на промените в 

топографските структури на слабинната област, настъпилите изменения в 

напречната фасция и вътрешния отвор,  както за установяване наличието, 

вида, локализацията и размера на ингвиналните хернии. Това се извършва  

чрез полипозиционно скениране и прослойно ултразвуково изследване на 



30 

 

ингвиналния канал при покой и напъване, като се преценят ехографските 

характеристики на кожата, подкожно-мастната област и мускулно-

апоневрозните тъкани. Ехосемиотиката на ингвиналната област е 

неинвазивна методика с много добра визуализация на всички меките тъкани, 

която осигурява възможност за една алтернативна диагноза, с много ценна 

роля при безсимптомни, начални или неясни клинични случай. 

          Предоперативно УЗИ е извършено при 64 оперирани пациенти за 

ингвинални хернии, от които мъжете са 56 (87,5%), а жените са 8 (12,5%), на 

възраст от 16 до 84 години. Средната възраст на предоперативно 

изследваните ехографски болни е 60,73 ± 17,96 години.  

          Според резултатите от клиничните данни изследваните ултразвуково 

слабинните хернии се разпределят както следва:  коси хернии са 33 (51,6%),  

директни са 27 (42,2%), комбинирани-тип панталон 3 (4,7%) и 1 двустранна 

херния (1,5%). Добре известно е, че  косата херния минава през дефекта на 

вътрешния отвор на ингвиналния канал и е латерално разположена спрямо 

долната епигастрална артерия. Директната херния навлиза в ингвиналния 

канал през fovea inguinalis medialis и остава медиално спрямо епигастралната 

артерия. Разпределението на ехографски изследваните пациенти според пола 

и вида херния е представено на таблица № 9: 

Таблица № 9. Разпределение на предоперативно ехографски 

изследваните пациенти според пола и вида херния    

             

                   

 

                

 

 

 

 

 

 

На представената таблица при отчитане разпределението  на пациенти 

при  ехографското изследване според пола и вида на хернията, не се 

установиха статистическо значимо различие (χ2 =1,816,   p=0,611).  

                          Пол                                          

Вид   херния 

Мъж Жена 

 

Общо 

 

       

           χ2 
       

          p 

 Коса Бр. 30 3 33  

 

 

 

 

1,816 

 

 

 

 

 

0,611 

% 46,9% 4,7% 51,6% 

Директна Бр. 22 5 27 

%  34,4% 7,8% 42,2% 

Панталон Бр. 3 0 3 

%  4,7% 0,0% 4,7% 

Двустранна Бр. 1 0 1 

%  1,6% 0,0% 1,6% 

 Общо Бр. 56 8 64 

%  87,5% 12,5% 100,0% 



31 

 

              Основни анатомо-топографски параметри за обследване при УЗД на 

слабинните хернии са състояние на задната стена на ингвиналния канал, 

диаметъра на херниалния дефект,  размерите и съдържимото на херниалния 

сак.  

              Херниалното съдържимо може ехографски да изглежда 

хиперехогенно при наличие на оментум, неехогенно при наличие на течност 

и със смесена ехогеност при данни за въздух в тънките черва.  

              Ултразвукови данни за тънкочревни бримки са установени при 34 

пациенти (53,1%), наличие на части от оментум са наблюдавани при 9 

пациенти (14,1%), като част от тях са с инрепонибелни хернии  поради 

налични сраствания. При акретирали ингвинални хернии при 5 пациента 

(7,8%) се установиха данни за налични фиброзни повлекла и адхезии между 

херниалното съдържимо и херниалната врата. Макар  рядко може да се 

намери наличие на преперитонеален липом, което е диагностицирано при 7 

пациента (10,9%). Винаги ехографският образ при липома е с по-малки 

размери от оментума. Нерядко се установява перитонеална течност в 

херниалния сак, което е налично при 12 пациента (18,7%).      

      В началото на проучването имаше известни затруднения, тъй като някои 

данни за основни анатомични параметри и ултразвукова семиотика в 

ингвиналната област не бяха добре известни, като постепенно  резултатите от 

ехографските изследвания ставаха все по-детайлни.   

      На обследваните 64 болни се извърши съпоставка на сонографските 

резултати с данните от физикалния преглед и интраоперативната находка, с 

цел за точна оценка специфичността и диагностичната точност на 

изследването.  При 49 пациента (76,6%) се установи съвпадение на УЗД с 

данните от физикалното изследване. 

     Извършихме също оценка на негативните и фалшивонегативните 

резултати при ехографското изследване  на 15 пациента (23,4%), като се 

установи при 11 от тях наличие на малки  хернии, а при други 4 се намериха 

начални хернии. Тези резултати са предимно при първоначално изследваните 

пациенти, като се дължат в голяма степен на недостатъчния натрупан опит и 

технически умения с новата методика и поради неизвършване обследване с 

приома на Valsalva. 

        Трябва да се има в предвид, че при много силен натиск с трансдюцера в 

посока нагоре, не рядко се стига до репониране на хернията, с по-трудна 

последваща визуализация на херниалния сак и неговото съдържимо. Някои 

автори посочват макар и в редки случай, рецидивните хернии като фактор за 
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фалшивоотрицателни резултати, поради ехографското отражение на 

имплантираната ендопротеза. 

        Други отчитат като фалшивоположителни резултати наличието на 

„слабост“ на задната стена на ингвиналния канал, липоми в семенната връв, 

наличие на ингвинална аденопатия, варикоцеле, варикозен възел на  v. 

saphena magna, хидроцеле, бедрена херния, хематом, епидермална киста, 

абсцес и др.     

        Важно е да се отбележи, че при всички предоперативно ехографски 

обследвани наши случай, са налице убедителни клинически данни за 

диагностицирани различни по вид и размери ингвинални хернии. 

       При необходимост от данни за нормални размери и структури може да се 

извърши УЗИ на контралатералната здрава ингвинална област на същия 

болен. УЗД на ингвиналната област се извършва първоначално в легнало 

положение на пациента, като с помощта на трансдюцера се извършва 

доплерово сканиране на феморалната артерия в ингвиналната област, като се 

стига до мястото на изхода от нея на долната епигастрална артерия, като  в 

непосредствена близост в посока нагоре е вътрешния ингвинален отвор.     

            Относно сравнението на ехографските диагностични данни с 

интраоперационните находки G.Zang et al. установяват съвпадение към 90%, 

като правилното диагностициране на вида хернии е отчетено в 82%.   

            Водещи показатели за оценка на резултатите от УЗИ са тяхната 

чувствителност и специфичност, като предоперативната УЗД  спомага за  

изясняване  структурните промени на задната стена и дефекта на вътрешния 

отвор на ингвиналния канал.   

             Чувствителността на  УЗИ в нашето проучване е 81,4%, което е по-

малко от данните в медицинската литература и е обяснимо с извършеното за 

първи път пилотното проучване по тази проблематика в нашата страна. 

             Специфичността на УЗД при нашите изследвания е 80%, което 

същото е по-малко в сравнение с други проучвания поради същите причини. 

Трябва да се има в предвид, че резултатите за специфичност на ехографското 

изследване са в голяма степен ориентировъчни, тъй като те са следствие от 

интерпретация, в която може да има субективизъм.           

             Относно приложението на ехографското диагностично изследване 

EHS през 2009 г. счита, че във всекидневната практика чувствителността и 

специфичността на ехографското изследване за диагностика на ингвинална 

херния е ниска, но същото е полезно неинвазивно допълнение при 

физикалното изследване. Счита се, че при слабинни хернии с неясни 
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клинични проявления (безсимптомни, начални и др.) специфичността на 

ултразвуковото изследване по отношение на хирургичното обследване е 81 – 

100%, а чувствителността е 33%.  

             Други автори считат, че УЗД е по-необходима за изключване  

наличието на ингвинална херния, отколкото за потвърждаване на нейното 

наличие.   

              УЗД като диагностичен метод при пациенти с ингвинални хернии 

има добра достъпност, метода не е инвазивен, същия е безопасен, с добра 

ефективност и има добра информативност. Посредством тази достъпна 

диагностична методика може да се извършва визуализация в реално време на 

основни анатомо-топографски структури в ингвиналната област, динамични 

проследявания в постоперативния период с проучване състоянието на 

синтетичните ендопротези и настъпващите в тях регенеративни процеси. 

              Трябва да се отбележи, че Британското херниологично общество не 

препоръчва използването на УЗИ за ингвинални хернии от първичната 

медицинска помощ, с оглед избягване на ненужни изследвания.   

               УЗИ при предоперативната диагностика на ингвинални хернии е 

важен инструментален метод за обследването им, особено при неубедителни 

данни за тяхното наличие, като е  основен рутинен способ в редица страни за 

установяване вида и размерите на херниите. 

               Въвеждането за първи път в нашата страна на ултразвуковата 

методика, като важна част от диагностичния алгоритъм при ингвинални 

хернии, има съществено значение за тяхната точна и своевременна 

диагностика.  

5.2. Клинични резултати             

   5.2.1. Резултати според големината и сложността на херниите 

          Едни от важните клинични показатели за състоянието на ингвиналните 

хернии са размерите на вътрешния отвор и големината на херниалното 

съдържимо. Съобразно тяхната големина според класификацията на Nyhus 

оперираните пациенти с ингвинални хернии се разделят на следните типове:  

           Тип I –  при 12 пациенти (3,2%). Вътрешният отвор на ингвиналния 

канал е леко дилатиран, като най-често се касае за начална канална херния. 

Това са деца и млади пациенти с коси слабинни хернии. 

           Тип II – при 45 пациенти (12,2%). Вътрешният отвор на ингвиналния 

канал е частично разширен, среща се при пациенти с коси хернии, с 

умеренно разрушена  структура  на задната  стена и видима подкожна 
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подутина в слабинната област. 

           Тип  III а –  при 132 пациенти (35,8%). Характерно е, че това са 

случай с директни хернии, при които входното отвърстие към ингвиналния 

канал е умерено разширено и е налице  значително разрушена анатомична 

структура на задната стена.  

           Тип III б – при 141 пациенти (38,2%). При тях има дефект на задната 

и на предната стена. Това са коси хернии с по-големи размери, като ингвино-

скротални, плъзгащи и комбинирани хернии „тип панталон“. 

           Тип IV – при 39 пациенти (10,6%).  Това са всички рецидивни видове 

хернии, както при косите, така и при директните хернии. 

         Съобразно големината и вида на слабинните хернии оперираните 

болните се разпределят според класификацията на Nyhus както следва 

(фигура № 14 ): 

 

  Фигура № 14. Разпределение на оперираните пациенти според типа 

ингвинални хернии     
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Установява  се, че най-много 273 болни (74,0%) са с дании за слабинни 

хернии тип III б  и тип III а, като най-малко са случайте  с   тип I  херния - 

едва  12 пациенти (3,2%).  

          Разпределението на пациентите в зависимост от типа ингвинални 

хернии по Nyhus  и според размера им е представено както следва (таблица 

№  10): 

Таблица № 10. Разпределение на пациентите според типа  хернии  и 

техния размер 

 

                          

                                     Бр. 

Вид хернии             % 

по Nyhus 

 Размер херния  

Общо 

 

χ2 p 
до 5 см 

 

 6 - 10 

см 

11 - 15 

см 

над 15 

см 

 ТипI      бр. 10 2 - - 12 

132,797 

 

0,000 

 

      %         83,3% 16,7% - - 100,0% 

Тип II      бр.          26 19 - - 45 

       %   56,8% 43,2% - - 100,0% 

Тип III a      бр.          42 89 - 1 132 

      % 30,4% 68,8% - 0,8% 100,0% 

Тип III b      бр.          22 64 31 24 141 

      % 14,8% 45,0% 22,8% 17,4% 100,0% 

Тип IV         бр.              7 18 10 4 39 

     %    17,9% 46,2% 25,6% 10,3% 100,0% 

     Общо бр. 107 192 41 29 369 

%  29,0% 52,0% 11,1% 7,9% 100,0% 

 

 

      Според  големината на херниалното съдържимо  най-чести от  косите 

хернии са с размери  6-10 см. Традиционно директните хернии  са с по-малки 

размери, като те обикновено са до 10 см. Ингвиналните хернии с размер над 

10 см., са основно от тип III б и тип IV по Nyhus. Съответно случаите, които са 

класифицирани като тип I, II и III а, са на хернии с размери до 10 см. 

Отчетената зависимост между променливите е статистически изразима - 

Likelihood Ratio = 149,816,  р = 0,000. 

         Големината и вида сложност при слабинните  хернии зависят от 

възрастта на пациентите. При тези над 60 г. в мнозинството от случаите  

преобладават ингвиналните хернии с по-големи размери.  В младата възраст 

предимно се срещат начални и първични слабинни хернии с по-малка 

големина. 
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          Разпределение на пациентите по възраст според СЗО и големината на 

херниите е както следва (таблица № 11): 

 

 Таблица № 11. Възрастово разпределение на пациентите според 

класификацията на СЗО в зависимост от размера на херниите 

 

 

 

 

 

 

 

 

При възрастните и старческата възраст най-висок е процента на 

херниите с размер над 15 см – съответно 11,0% и 9,8%. В млада възраст 

преобладават херниите с размер до 5 см и до 10 см. В зряла възраст най-

много са регистрирани херниите от 6 до 10 см. – 55,7%, като херниите със 

същия размер се срещат също най-често при възрастните, старческата 

възраст и дълголетниците. Отчита се статистически значима зависимост 

между възрастта и отчетената големина на хернията – Likelihood Ratio= 

25,296,  р = 0,046.                                 

   

5.2.2.    Видове придружаващи заболявания 

             При общо 231 пациенти (62,6%) са диагностицирани съпътстващи 

хронични заболявания като АХ, ИБС, хроничен бронхит, доброкачествена 

хиперплазия на простатната жлеза, ХОББ, ЗД и други.  От тях с две и повече 

придружаващи заболявания са 147 болни (39,8%).             

 

 

 

                                   Бр. 

Възрастови групи         % 

Размер на  херниите 

Общо χ2 p до 5 

см 

 6 - 10 

см 

11 - 15 

см 

над 

15 см 

  Детска възраст бр. 1 - - - 1 

 

24,210 

 

 

 

 

0,062 

 

 

 

%  100,0% - - - 100,0% 

Млада възраст бр. 23 26 3 2 54 

%  42,6% 48,1% 5,6% 3,7% 100,0% 

Зряла възраст бр. 23 39 5 3 70 

%  32,9% 55,7% 7,1% 4,3% 100,0% 

Възрастни хора бр. 40 72 18 16 146 

%  27,4% 49,3% 12,3% 11,0% 100,0% 

Старческа възраст бр. 17 48 18 9 92 

%  18,5% 52,2% 19,6% 9,8% 100,0% 

Дълголетие бр. 1 4 - 1 6 

%  16,7% 66,7% - 16,7% 100,0% 

 Общо бр. 105 189 44 31 369 

%  28,5% 51,2% 11,9% 8,4% 100,0% 
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 5.2.3.    Средна стойност на болничен престой 

             Данните за средната стойност от болничния престой на оперираните 

пациенти с ингвинални хернии са представени както следва  (таблица № 12): 

 

Таблица № 12. Среден болничен престой на оперираните пациенти с 

ингвинални хернии  

 

          

    Пол                    Брой 
Среден 

леглоден 

Стандартно 

отклонение 

Средна 

разлика 
u р 

Мъж 

 

330 

 

4,75 

 

2,549 

 0,524 1,741 0,087 

Жена 39 4,23 1,662 

 

 

Средният престой в стационара при мъжете е 4,75 ± 2,55 дни, а на 

жените е малко по-кратък - 4,23 ± 1,66 дни. Намерената междуполова разлика 

в пролежаните леглодни от 0,52 дни е статистически значима при 90% 

достоверност на резултатите – u=1,741,  p=0,087.  

         Средният болничен престой на оперираните пациенти с ингвинални 

хернии е 4,70 ± 2,47 леглодни. 

        

        5.3. Оперативни резултати       

 

           5.3.1. Общ анализ на оперираните болни  

         За последните 50 години показанията при планови и спешни 

ингвинални херниопластики са еволюирали паралелно с развитието на 

оперативните методики, което е довело до обособяването на херниологията 

като нов раздел от коремната хирургия. При хирургичното лечение на 

слабинните хернии са използвани  голям брой методики от класическите 

намеси със собствени тъкани до приложението на синтетични протези. Това 

многообразие от различни способи за ингвинални херниопластики е  

показател, че търсенията за по-добра и универсална оперативна намеса 

продължават. Извършените хирургични намеси в отделните възрастови 

декади на пациентите са представени както следва (таблица № 13):   
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Таблица № 13. Вид операции по възрастови декади за период от пет 

години (2015 г. – 2019 г.) 

Година          Вид операция    бр.  %      

 Възраст декади 

Общо 

χ2 р до 20     

год 

до 30 

год 

до 40 

год 

до 50 

год 

до 60 

год 

до 70 

год 

до 80          

год 

над 80  

год 

2015  

 Планова  бр. 1 1 5 8 13 13 15 2 58 

16,817a 0,019 

%  1,7% 1,7% 8,6% 13,8% 22,4% 22,4% 25,9% 3,4% 100,0% 

Спешна  бр. 1 0 0 0 2 9 15 4 31 

%  3,2% ,0% ,0% ,0% 6,5% 29,0% 48,4% 12,9% 100,0% 

Общо бр. 2 1 5 8 15 22 30 6 89 

%  2,2% 1,1% 5,6% 9,0% 16,9% 24,7% 33,7% 6,7% 100,0% 

2016 

 Планова  бр. 0 1 6 8 9 7 12 4 47 

16,164b 0,024 

%  ,0% 2,1% 12,8% 17,0% 19,1% 14,9% 25,5% 8,5% 100,0% 

Спешна  бр. 1 1 0 1 6 4 6 11 30 

%  3,3% 3,3% ,0% 3,3% 20,0% 13,3% 20,0% 36,7% 100,0% 

Общо бр. 1 2 6 9 15 11 18 15 77 

%  1,3% 2,6% 7,8% 11,7% 19,5% 14,3% 23,4% 19,5% 100,0% 

2017 

 Планова  бр. 1 3 1 4 6 10 4 2 31 

4,861c 0,677 

%  3,2% 9,7% 3,2% 12,9% 19,4% 32,3% 12,9% 6,5% 100,0% 

Спешна  Бр. 1 1 0 3 5 9 9 4 32 

%  3,1% 3,1% ,0% 9,4% 15,6% 28,1% 28,1% 12,5% 100,0% 

Общо бр. 2 4 1 7 11 19 13 6 63 

%  3,2% 6,3% 1,6% 11,1% 17,5% 30,2% 20,6% 9,5% 100,0% 

2018 

 Планова  бр. 3 4 0 5 11 18 12 2 55 

21,889d 0,003 

%  5,5% 7,3% ,0% 9,1% 20,0% 32,7% 21,8% 3,6% 100,0% 

Спешна  бр. 0 0 1 1 0 7 10 7 26 

%  ,0% ,0% 3,8% 3,8% ,0% 26,9% 38,5% 26,9% 100,0% 

Общо бр. 3 4 1 6 11 25 22 9 81 

%  3,7% 4,9% 1,2% 7,4% 13,6% 30,9% 27,2% 11,1% 100,0% 

2019 

 Планова  бр. 0 3 3 3 4 13 6 4 36 

11,083e 0,086 

%  ,0% 8,3% 8,3% 8,3% 11,1% 36,1% 16,7% 11,1% 100,0% 

Спешна  бр. 0 2 0 1 3 2 9 6 23 

%  ,0% 8,7% ,0% 4,3% 13,0% 8,7% 39,1% 26,1% 100,0% 

Общо бр. 0 5 3 4 7 15 15 10 59 

%  ,0% 8,5% 5,1% 6,8% 11,9% 25,4% 25,4% 16,9% 100,0% 

Общо 

 Планова  бр. 5 12 15 28 43 61 49 14 227 

42,862f 0,000 

%  2,2% 5,3% 6,6% 12,3% 18,9% 26,9% 21,6% 6,2% 100,0% 

Спешна  бр. 3 4 1 6 16 31 49 32 142 

%  2,1% 2,8% ,7% 4,2% 11,3% 21,8% 34,5% 22,5% 100,0% 

Общо бр. 8 16 16 34 59 92 98 46 369 

%  2,2% 4,3% 4,3% 9,2% 16,0% 24,9% 26,6% 12,5% 100,0% 

 

         Отчита се една ясна тенденция необходимостта от спешна хирургична 

интервенция да се извършва най-често във възрастта до 80 г. – 34,5%, а най-

високата честота на плановите операции е във възрастта до 70 г. – 26,9%. 

Налице е статистически значимо възрастово различие при плановите и 

спешните операции почти при всички от наблюдаваните 5 год. (p<0,05). 

           Основен принцип при ИХП е възстановяване на измененията на 

напречната фасция на слабинния канал, премахване на херниалния дефект и 

формиране на надежден съединителнотъканен цикатрикс. Оперираните 
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пациенти въз основа вида на ингвиналните хернии се разпределят както 

следва (таблица № 14): 

 

Таблица № 14. Разпределение на оперираните пациенти по години 

съобразно вида ингвинални хернии     

      

  Вид хернии 

Година  

Общо 

 

χ2 p 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Първични бр. 52 43 31 49 32 207 

12,907 

 

0,376 

 

% 25,1% 20,8% 15,0% 23,7% 15,5% 100,0% 

Заклещени бр. 26 27 30 22 18 123 

% 21,1% 22,0% 24,4% 17,9% 14,6% 100,0% 

Рецидивни бр. 6 4 0 6 4 20 

% 30,0% 20,0% ,0% 30,0% 20,0% 100,0% 

Заклещени 

+ рецидивни 

бр. 5 3 2 4 5 19 

% 26,3% 15,8% 10,5% 21,1% 26,3% 100,0% 

   Общо бр. 89 77 63 81 59 369 

% 24,1% 20,9% 17,1% 22,0% 16,0% 100,0% 

 

           Най-малко пациенти с  първични хернии са оперирани през 2017 г. и 

2019 г., съответно 15 % и 15,5 %  от случаите. Забелязва се една тенденция в 

края на периода процентът на оперираните със заклещена херния да се 

понижава, като за 2018 и 2019г. са съответно 17,9 и 14,6. При рецидивни и 

при комбинирани (заклещени+рецидивни) хернии не се отчита 

горепосочената тенденция, като те запазват своето ниво през годините. Няма 

статистически изразено междугрупово различие при тези променливи –  

р > 0,05.  

           Оптимален метод за операционна анестезия е епидуралната или 

спиналната анестезия. Ендотрахеална анестезия основно е използвана при 

постъпили по спешност с инкарцерирани слабинни хернии, по принуждение 

в случаи с изразена хипотония, лумбо-сакрална деформация, налични 

дискови хернии, обезитас, при пациенти с  невъзможност за проводна 

локална анестезия и др.  Съобразно вида ИХП и приложената анестезия 

пациентите се разпределят както следва (таблица № 15): 
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Таблица № 15 . Разпределение на оперираните пациенти според вида 

ИХП и приложената анестезия 

                                      Бр. 

     Вид ИХП              % 

Вид анестезия 

Общо 
χ2 p 

Спинална  Интубационна  

      ИХП-СТ          бр. 52 64 116 

31,334 0,000 

          %  44,8% 55,2% 100,0% 

    ИХП-СМ          бр. 189 64 253 

          %  74,7% 25,3% 100,0% 

    Общо                                   бр. 241 128 369 

          %  65,3% 34,7% 100,0% 

При случаите с tension free ИХП-СМ  преобладава спинална анестезия 

– 74,7%, а при ИХП-СТ с натежение – интубационната анестезия – 55,2%. 

Намереното процентно разпределение на анализираните показатели е 

статистически изразимо (χ2= 31,334,  р = 0,000).    

5.3.2. Анализ на оперирани болни с инкарцерирани ингвинални хернии 

              Макар ингвиналните хернии да спадат към обичайната хирургична 

патология, понякога може да представляват сериозен хирургичен проблем, с 

възможни сериозни и дори фатални последици. Заклещването е най-тежкото 

усложнение при  слабинните хернии, което при несвоевременно лечение 

може да доведе до летален изход. Основната цел при всяка заклещена 

ингвинална херния е освобождаване на инкарцерираното херниално 

съдържимо, отстраняване на настъпилите последици  и пластика на 

ингвиналния канал.  

               Предоперативната диагноза най-лесно е поставена в случаите с 

поява на инрепонибелна подутина след физически усилия на мястото на 

предхождаща слабинна херния. По спешност с данни за инкарцерирани 

ингвинални хернии са приети и оперирани 142 пациенти (38,5%), от които 

мъжете са 124 (87,3%), а жените 18 (12,7%).  Клиничната диагноза е 

поставена безпроблемно при 125 пациенти (88,0%), като мнозинството болни 

са знаели за своето заболяване. Клиничният оглед и палпация е установил 

наличието на болезнена инрепонибелна подутина при 134 пациенти (94,4%). 

Факторът своевременост на потърсената лекарска помощ, съответно бързото 

диагностициране и последващо хоспитализиране,  са  основни за доброто 

клинично протичане и изход от спешното хирургично състояние.   

              Средната възраст на оперираните пациенти с инкарцерирани 

ингвинални хернии  е  69,23 ± 15,89 год. (мъже 68,84 ± 16,25 год., жени 72,2 ± 

12,77 год.).  
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                С данни за коси инкарцерирани ингвинални хернии са 104 пациенти 

(73,2%), а с директни хернии са 38 пациенти (26,8%). Според нашия 

клиничен материал съотношението при инкарцерирани коси към директни 

слабинни хернии е 2,7:1. Заклещени десностранни слабинни хернии са 

установени при 87 болни (61,3%), от които коси са  67 (77,0%) и  директни 20 

(23,0%). Инкарцерирани лявостранни ингвинални хернии са наблюдавани 

при 55 пациенти (38,7%), от тях коси са – 37 (67,3%) и  директни са 18 

(32,7%).               

                 Според изминалото времето от началото на заклещването до 

хоспитализацията пациентите се разпределят както следва: до 6-ия час – 109 

(76,8%), от 7-12 час – 20 (14,1%), до 24 час – 9 (6,3%)   и до  48 час –  4 

(2,8%). Съобразно срока на хернионосителството пациентите с 

инкарцерирани ингвинални хернии се разпределят както следва: до 1 година 

– 27 (19,0%), от 2-5 години –  57   (40,1%),   от 6-10 години – 8   (5,6%) и над 

10 години – 50 (35,2%).  

            Заболяването при пациенти със заклещени слабинни хернии се 

отличава със своето динамично развитие, множество усложнения, като 

клиничната картина е с много широк спектър от разнообразна симптоматика 

с остър, подостър, хроничен и рецидивиращ  ход.  

            Извършените планови и спешни операции при пациентите, разделени 

на възрастови декади са представени както следва  (таблица №  16): 

 

Таблица № 16. Разпределение на пациентите според вида операция по 

възрастови декади 

     

  Вид          Год.                                   

  операция 

 Възраст декади 

Общо 

 

χ2 р до 20 

год. 

до 30 

год. 

до 40                   

год. 

до 50 

год. 

до 60       

год. 

до 70  

год. 

до 80  

год. 

над 80 

год. 

  

Планова  

бр. 5 12 15 28 43 61 49 14 227 

42,862 0,000 

%  2,2% 5,3% 6,6% 12,3% 18,9% 26,9% 21,6% 6,2% 100,0% 

 

Спешна  

бр. 3 4 1 6 16 31 49 32 142 

%  2,1% 2,8% ,7% 4,2% 11,3% 21,8% 34,5% 22,5% 100,0% 

        

 Общо 

бр. 8 16 16 34 59 92 98 46 369 

%  2,2% 4,3% 4,3% 9,2% 16,0% 24,9% 26,6% 12,5% 100,0% 

     

              Спешните операции най-често се извършват във възрастта до 80 г. 

(34,5 %), следвани от тези над 80 г. (22,5%) и случаите до 70 г. (21,8%). 

Плановите операции са сравнително по-равномерно разпределени в 

отделните възрастови декади, като най-висок брой – 26,9 % се наблюдава при 
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пациентите до 70 г. Намереното междугрупово различие при анализираните 

показатели е статистически изразимо (χ2 = 42,862,  p = 0,000). 

                Според  протичането на заболяването се установяват две клинични 

форми – неусложнена и усложнена ингвинална инкарцерация. 

                При неусложнена ингвинална инкарцерация след хоспитализация 

оплакванията на пациента стихват, като поради спонтанна репозиция или 

след успешен таксис, заклещеното херниално съдържимо се намества. Общо 

при 84 пациенти (59,1%) e установено неусложнено протичане на 

инкарцерацията. В тези случаите след репонирането на хернията  болните  са 

наблюдавани до 24 часа и по собствено желание са оперирани. 

               Данни за инкарцерирани и рецидивни ингвинални хернии са 

установени при 19 болни (5,1%). Проучена е също взаимозависимостта 

между  хирургичната намеса и вида терапевтично поведение – при успешен 

таксис с репозиция следва отсрочена операция, а при усложнена 

инкарцерация следва неотложна операция (таблица № 17): 

 

Таблица № 17. Видове заклещени хернии и оперативни намеси  

 

        Намереното междугрупово различие при разглежданите показатели не 

показа сигнификантност- р > 0,05.                            

                                  Бр. 

Вид операция          %       

Вид хернии 

Общо   χ2 p 
Заклещени   

с отсрочена  

операция 

Заклещени  

с неотложна 

операция 

  Halstead бр. 8 11 19   

%  9,5 19,0 13,4% 

 

 

6,434 

 

 

 

 

 

 

      0,265 

 

 

 

Мultistrata бр. 13 12 25 

%  15,5% 20,7% 17,6% 

Bassini бр. 14 7 21 

%  16,6% 12,1% 14,8% 

Trabucco бр. 12 4 16 

%  14,3% 6,9% 11,2% 

Rutkow-Robbins бр. 13 5 18 

%  15,5% 8,6% 12,7% 

Lichtenstein бр. 24 19 43 

%  28,6% 32,7% 30,3% 

 Общо бр. 84 58 142 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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         Като съдържимо на херниалния сак при инкарцерирали слабинни 

хернии е установено както следва: голям оментум при 37 пациенти (26,1 %), 

тънко черво при 29 пациенти (20,4%), дебело черво при 11 пациенти (7,7%) и 

заклещен гангренозен апендицит (херния на Amyand – рядък казуистичен 

случай) при 1 пациент (0,7%). Инкарцерация на тънко черво без нарушаване 

на жизнеността му е наблюдаванa при  19 пациенти (13,4%).  

       При усложнената ингвинална инкарцерация може да има настъпили 

увреди от съдова исхемия на заклещените вътрекоремни органи, които да 

доведат до сериозни компликации като чревна непроходимост, перфорация 

на черво, перфоративен перитонит,  флегмон на херниалния сак и др. При 58 

пациенти (40,8%) инкарцерацията е протичала усложнено с леки, средни или 

тежки изменения, поради което се наложило извършването на неотложна 

операция. Случай с неясна клинична картина са наблюдавани при 9 пациенти 

(6,3%) - възрастни с тежки неврологични заболявания, изразена обезитас, 

като извършеното рентгеново изследване е установило данните за чревна 

непроходимост.  

         Хирургичната тактика при инкарцерирани ингвинални хернии има 

своите особености, като трябва да съчетава в себе си своевременността и 

екзактността на спешната хирургия, заедно с съвремения индивидуален и 

стандартизиран подход на херниологията. При хоспитализирани болни с 

напреднала инкарцерация на слабинна херния с явления на интоксикационен 

синдром е необходима краткотрайна предоперативна подготовка за корекция 

на обменни и водно-електролитни промени, при обективна 

интердисциплинарна преценка състоянието на болния от хирург, терапевт и 

анестезиолог.   

        Основният проблем при усложнената инкарцерирана ингвинална херния 

е избор на рационален оперативен достъп за извършване на щателна ревизия 

на коремната кухина. Обикновено оперативният достъп е традиционен 

параингвинален, като се извършва достатъчен на дължина  разрез за добра 

ревизия. Съществен момент при хирургичното лечение е освобождаването на 

херниалния сак от стягащия херниален пръстен, с оглед избягване риска от 

травмиране на заклещеното съдържимо. При заклещени слабинни хернии 

задължително се отваря сака, щателно се оценят промените и виталността на 

инкарцерираното вътрекоремно съдържимо. С цел обстоен оглед на 

инкарцерирания орган може да се предприеме разширение на наличния отвор 

до херниолапаротомия или долна срединна лапаротомия при случаите с  

усложнена чревна непроходимост с перфорация и разпространен перитонит. 
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При данни за инкарцерирана ингвинална херния със заклещено тънко чрево 

приводящата бримка е дилатирана, тъмно червена, оточна, с отслабена  

перисталтика и налична бразда на мястото на заклещване. В последните 

десетилетия хирурзите при заклещени  неусложнени ингвинални хернии 

правилно прилагат херниопластики със синтетични мрежи. В случаите с 

инкарцерирани ингвинални хернии при мнозинство от тях -  77 пациента 

(54,2%) сме прилагали tension free ИХП-СМ. Използването на tension free 

ИХП-СМ при заклещени ингвинални хернии е извършено при пациенти, при 

които не е имало данни за перитонит, чревна непроходимост и несигурни 

асептични условия. При клиничния анализ се установи, че това са 

сравнително млади болни и постъпили до 6-ия час след инкарцерацията, като 

ИХП-СМ са приложени 1,18 пъти по-често в сравнение с ИХП-СТ. По нашия 

материал ИХП-СТ с натежение при заклещване са приложени при 65 болни  

(45,8%), като основните причини за това са  нарушената асептика при 

спешната операция, наличието на данни за перитонитни промени, чревна 

непроходимост и при отказ на пациента от синтетична мрежа. През 

обследвания период са включени всички пациенти постъпили по спешност 

със заклещени ингвинални хернии, независимо от  вида им  и настъпилите 

усложнения (таблица № 18): 

 

Таблица №  18. Видове операции при планови и спешни пациенти с 

ингвинални хернии 

 

 

          

 

В нашето проучване съотношението на планови спрямо спешни болни 

е 1,6:1. Намереното процентно разпределение на анализираните показатели е 

статистически изразимо  (χ2 = 22,01,  p= 0,000).   

         При общо 40 пациенти (28,2%) поради данни за усложнени 

инкарцерирали ингвинални хернии се наложи извършването на лапаротомия, 

    Вид операция 

Вид оперативен  

метод  

Брой 

операции 

(n/%) 

    

 

 

χ2 

    

 
 

                     p 
 ИХП-СМ ИХП-СТ 

 Планови Бр. 51 176 227  
 

      

            

 

 

          22,01 

 

 

 

     0,000 

 

 

 

% 44,0% 69,6% 61,5% 

Спешни Бр. 65 77 142 

% 56,0% 30,4% 38,5% 

Общо Бр. 116 253 369 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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от които при 33 пациенти херниолапаротомия и при 7 пациенти  долна 

срединна лапаротомия. Мнозинството от клиничните случаи с резекция на 

черва и Браунова анастомоза са извършени при рискови и компрометирани 

условия, поради данни за разпространен перитонит, наличие на чревна 

некроза и непреодоляна чревна непроходимост.  

           Установиха се следните налични усложнения:  некроза на тънко или 

дебело черво при 13 пациента (9,1%), остра чревна непроходимост при 44 

пациента (31,0%), частична некроза на оментума при 19  пациента (13,4%), 

данни за локален и разпространен перитонит при 31 пациента (21,8%) и 

начално флегмонозно възпаление на херниалния сак при 4 пациента (2,8%).  

При 27 болни (19,0%) са установени две и повече  усложнения.  

           Поради настъпили компликации и по абсолютни показания са 

извършени следните допълнителни  оперативни намеси:  

- 11 надшивания на тънко и дебело черво (при десерозация, 

кръвонасядане и проблемна виталност) 

- 5  резекции на некротично тънко черво с  Браунова анастомоза 

- 2  илеостомии  (при голям риск за първична анастомоза) 

- 19  парциални резекции на некротичен оментум 

- 7  орхиектомии (поради девитализация, възрастови и атрофични 

промени) 

-1  апендицектомия  (поради остър гангренозен апендицит). 

           С оглед минимизиране на постоперативните компликации при всички 

болни с инкарцерирани ингвинални хернии е провеждана комплексна 

реанимационна и антибактериална терапия. Среден брой пролежани 

леглодни на пациенти със заклещени ингвинални хернии е 5,22 ± 2,75 дни. 

            В  следоперативния период са починали 6  болни (леталитет 4,2%), 

 както следва: болен на 91 г. отказвал три дни операция от полиорганна 

недостатъчност, болен на 85 г. починал на втория ден от белодробна 

тромбемболия, болен на 82 г. починал на третия ден от миокарден инфаркт, 

болна с шизофрения след няколкодневна тънкочревна инкарцерация от ОДН 

и бронхопневмония, болен на 86 г. с петдневна инкарцерация от септичен 

шок и болен на 76 г. с тридневна инкарцерация от илеус-перитонит.  

                 Средната възраст на починалите пациенти с усложнени 

инкарцерирани ингвинални хернии е 77,83 ± 14,50 год.  
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5.3.3. Анализ на оперирани болни с рецидивни ингвинални хернии       

                   Рецидивните ингвинални хернии са актуален проблем в 

съвременната херниология, поради нередките затруднения при хирургичното 

им лечение. Това обяснява продължаващото търсене на нови и ефективни 

методи за ингвинални херниопластики. Съществуването на многобройни 

способи за лечение само показва, че няма  напълно сигурен и ефективен 

оперативен метод, като честотата на рецидивите при оперативното лечение 

на първичните слабинни хернии достига до 10%, а при сложни форми е до 

30%. Характерно е, че близо 90% от рецидивите настъпват до 1 година след 

операцията, а останалите 10% през следващите години. Приложението на 

протезната херниопластика подобри чувствително постоперативните 

резултати, като при тях рецидивите са до 0,6-7%, докато при традиционните 

херниопластики със собствени тъкани те са 8 - 10%.  

                 От общо 369 оперирани пациенти с данни за рецидивни ингвинални 

хернии са 39 (10,6 %), от които мъжете са - 38 , а жените само 1. Болните с 

повторно хернионосителство са на възраст от 16 до 86 години, при средната 

възраст на 68,97 ± 13,54 години. Разпределение на пациентите с рецидивни 

ингвинални хернии по възрастови групи е както следва (фигура № 15):     

                    

         Фигура № 15. Разпределение на пациентите с рецидивни ингвинални 

хернии по възрастови групи 

 
                               

                 Анализът на тяхната възрастова структура показа, че с увеличаването на 

броя на годините, нараства  броя на рецидивите. Така например пациентите с 
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рецидивни слабинни хернии над 60 год. са 33 (84,6%), а под 60 год. са  само 6  

(15,4%), при налично съотношение 5,5:1. 

                Разпределение на болните с рецидивни ингвинални хернии според вида 

извършена ИХП е както следва: 

   I.       ИХП – СТ:     II.       ИХП – СМ:   

         Halstead – 4 (10,3%)            Trabucco – 5 (12,8%) 

         Bassini – 4 (10,3%)    Lichtenstein – 9 (23,1%) 

         Multistrata – 7 (17,9%)    Rutkow-Robbins – 10 (25,6%)                                                                

        Според броя на прекараните рецидиви пациентите  с ингвинални хернии 

се разпредялят както следва: с един рецидив – 28 (71,8%), с двукратен 

рецидив - 7 (18,0%), с три и повече рецидиви – 4 (10,3%). В зависимост от 

локализацията и интраоперативната находка на повторните хернии, 

различаваме следните пет вида рецидива– латерални, срединни, медиални, 

тотални и лъжливи.  

          Латерални (горни) рецидиви – те са установени при 6 пациенти (15,4%). 

Тези хернии са разположени в горната трета на цикатрикса, като са 

окръглени по  форма и неголеми по размери.  

        Срединни рецидиви са наблюдавани при най-малко пациенти – само 3 

(7,7%). Локализират се в средната част на постоперативния цикатрикс и 

ингвиналния канал.          

        Медиални (долни) рецидиви – те са най-често срещани и са установени 

при 17 пациента (43,6%). Възникват при слабост на задната стена, 

локализират се в долната част на ингвиналния канал и често слизат в 

скротума.                  

         Тотални (пълни) рецидиви – срещат се сравнително често  при 8 

пациенти (20,5%) и имат много големи размери. 

          Лъжливи рецидиви са диагностицирани при 5 пациента  (12,8%), най-

често се дължат на нова директна херния при пациенти, оперирани преди 

години за коса слабинна херния. По същество се касае за псевдорецидив и 

само косвено е свързан с предходната операция.            

           Според изминалия период от време след първата операция с рецидив  

до 1 година  са  28 пациента (71,8%). Причини за този ранен рецидив са 

пропуски в хирургичната техника или в избора оперативен метод. С рецидив 

от 2 - 5 год.  са  7 пациенти (17,9%)  и  над  6 год. са  4  пациенти (10,3%).  

            Оперираните пациенти съобразно вида хернии  се разделят на: с коси 

рецидивни хернии 20 (51,3%), директни рецидивни хернии 17 (43,6%) и 
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рецидивни хернии тип „панталон“ - 2  (5,1%).  Съотношението на коси към 

директни  рецидивни слабинни хернии е  2,9 : 1.                                                      

                     Най-често рецидивите се дължат на неправилен избор и пропуски при 

оперативната пластика, като се появяват в следствие на повишено 

вътрекоремно налягане поради физически усилия, кашлица и др. 

Обикновенно това са слабите  и незащитени места на задната стена на 

ингвиналния канал, най-често в областта на  оставения по-широк вътрешния 

отвор на ингвиналния канал.  

             Според EHS при рецидивни хернии възникнали след херниопластика 

с открит достъп се препоръчва използването на ендоскопичните методи.  

              За избягване  повтарянето на заболяването е наложителна точна 

оценка на изменените анатомични структури в ингвиналната област, 

възрастта на болния, вида и размерите на хернията. Винаги трябва да се има 

предвид, че допускането на интраоперативни и технически пропуски при 

хирургичното лечение са от основно значение за последващо рецидивиране 

на хернията.  

 

  5.3.4. Анализ на оперирани пациенти с минидостъп при отворени ИХП 

 

               През последните три десетилетия малоинвазивната хирургия на 

базата на подчертания интерес започна да печели все по-голяма популярност. 

Така се оформи специфична нейна област, при която оперативните намеси се 

извършват чрез минидостъп при по-добър козметичен ефект и при по-кратка 

интервенция. Тази методика намери приложение в херниологията, но досега 

минидостъпа при отворената ИХП не е използван в нашата страна. 

Въвеждането на този нов оперативен метод позволи да се минимизира 

травмирането на тъканите и да се намалят усложненията в ранния 

постоперативен период.              

           R.D.Kugel през 1999 г. един от първите предлага TIPP ( Transinguinal 

рreperitoneal) - нелапароскопска миниинвазивна преперитонеална ингвинална 

херниопластика, при която използва много малък разрез под местна 

анестезия. За този метод се изискват добри анатомо-топографски познания, 

като методиката се усвоява след достатъчна крива на обучение. Прилага се 

tension free техника с двукомпонентна синтетична ендопротеза, без да се 

извърши фиксация при пластиката, като метода осигурява бързо 

следоперативно възстановяване и има нисък риск за рецидив. Извършеният 
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миниразрез е с размери от 2,5 до 4 см., има  напречна посока и минава точно 

през средата между илиачната спина и tuberculum pubicum.        

           През 2011 г. M. Soler решава да адаптира TIPP техниката, като 

използва дисекционния метод на F. Ugahary и използва нова по-малко твърда 

херниална мрежа, като нарича тази техника MOPP (Minimal open 

preperitoneal). Използва се същият достъп, както при TIPP методиката, но 

винаги преминавайки през вътрешния ингвинален отвор, за достъп до 

преперитонеалното пространство.  Оперативният разрез съответства на TIPP, 

но е малко по-ниско разположен и е хоризонтален, като поставената 

синтетична мрежа не се фиксира. 

          Подходящи за  подобни отворени оперативни намеси с минидостъп са 

пациенти в напреднала възраст, при наличие на противопоказания за ТЕР или 

ТАРР. Съществен момент е точното определяне на оптималната проекция на 

оперативния минидостъп, съобразно вътрешния отвор на ингвиналния канал.  

Прилага се при слабинните хернии тип II,  III а и III в   според 

класификацията на  L.Nyhus, при дебелина на подкожната мастна тъкан до 3 

см. 

            За клиничното използване на минималния оперативен достъп при 

ингвиналните херниопластики е необходимо:  

            -  Добро познаване на анатомо-топографските структури в слабинната 

област.   

            -  Предоперативно изясняване на вида, размерите и типа на хернията. 

            -  Спазване на критериите за изключване при този  вид операция.   

            - Добро позициониране на минидостъпа, осигуряващ най-добри 

условия за работа, избягване работа в дълбочина на оперативната рана. 

            -   Внимателно и атравматично извършване на ингвинопластиката.        

           Минидостъпът е приложен при общо 93 пациенти (25,2%), като 

мнозинството от тях са от мъжки пол - 88 (94,6%), а жените са  5 (5,4%). 

Болните са на възраст от 21 год. до 87 год., като средната възраст е 61,34 ± 

14,44 год.  

               Според срока на хернионосителство оперираните пациенти с 

минидостъп се разпределят както следва: до 1 год. – 44 (47,3%), от 2–5 год. – 

32 (34,4%), от 6–10 год. – 9 (9,7%) и над 10 год – 8 (8,6%). Оперираните 

пациенти съобразно вида на херниите се разпределят както следва: с коса  – 

49 (52,7%), директна  – 42 (45,2%) и с тип панталон – 2 (2,1%). 
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          Съобразно възрастовите групи  оперираните пациенти с минидостъп се 

делят на: до 40 год. – 7 (7,5%), до 50 год. – 12 (12,9%), до 60 год. – 19 

(20,4%), до 70 год. – 31 (33,3%) и над 71 год. – 24 (25,8%).  Трябва да се 

отбележи, че 38 болни  (40,9%)  са на възраст до 60 години и 55 болни 

(59,1%)  са над тази възраст. 

          Оперативният минидостъп е използван при следните хирургични 

методи:  

         Lichtenstein – 4 (4,3%) 

         Trabucco – 24 (25,8%)  

         Rutkow-Robbins – 65 (69,9%) 

         В началните етапи при усвояване на метода може да има някои 

затруднения, поради  недостатъчен опит и малка „крива на обучение,“ което 

изисква атравматично екартиране и щателно фиксиране на синтетичната 

мрежа.  

          Извършен е клиничен анализ на оперираните пациенти за ИХП с 

минидостъп според големината на ингвиналните хернии, техния вид и 

съобразно пола (таблица № 19): 

 

Таблица № 19. Разпределение на оперираните пациенти с минидостъп 

съобразно типа ингвинални хернии и техния пол                    

         

         При 62 пациенти (66,7%) оперативният минидостъп е приложен при 

ингвинални хернии тип III a  и  III б. В зависимост от пола при различните 

типове слабинни хернии не се установяват съществени различия. 

                           Бр.                

Вид херния       %                                   

Пол 

Общо 
χ2 p 

Мъже Жени 

 Тип II                бр. 

                            % 

 29 2 31   

 93,5% 6,5% 100,0% 

0,107 0,947 

Тип III а           бр. 

                            % 

 40 2 42 

 95,2% 4,8% 100,0% 

Тип III б           бр.   

                           %                                                    

 19 1 20 

 95,0% 5,0% 100,0% 

 Общо                бр. 

                            % 

 88 5 93 

 94,6% 5,4% 100,0% 
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           Трябва да се отбележи, че методика с минидостъп при открита ИХП, 

изисква внимателно и търпеливо опериране, поради което  оперативното 

време е от среден порядък, при спазване на критериите за изключване. 

           Предварителното поставяне на „П“-образните шевове на синтетичната 

мрежа  за фиксиране през 1 см. значително подпомага този по-сложен етап от 

операцията. Обикновено ширината на синтетичната мрежа е 50–60 мм, а 

дължината е 80–90 мм. Внедряването на минидостъпа при tension free ИХП-

СМ чрез своите съществени предимства позволява подобряване на 

резултатите при хирургичното лечение  на пациентите със слабинни хернии.            

           В  ранния постоперативния период усложнения  са установени само 

при 4 пациенти (4,3%), което е с 2,5 пъти по-малко спрямо оперираните с 

ИХП-СМ чрез обичаен оперативен достъп. Освен това не е установен нито 

един случай с орхостаза и нагнояване на оперативната рана. Също  при 

оперираните с минидостъп случайте с инфилтрат на оперативната рана 

спрямо ИХП-СМ с  се срещат три пъти по-рядко.  Тези  данни показват  по-

малката травматичност и по-бързо възстановяване при пациентите оперирани 

с минидостъп. 

           Средният болничен престой е по-кратък при оперираните пациенти с 

оперативен минидостъп – 3,89 ± 1,45 дни, като от ИХП-СМ с традиционен 

разрез  е 4,82 ± 1,95 дни. 

           Клиничното приложение на минидостъпа при отворените ИХП е 

ефективен способ, който намалява травматичността на хирургичната намеса 

и улеснява оперативните действия. Винаги трябва да се има предвид, че 

достъпността при минималния хирургичен разрез е ограничена в 

ингвиналната област, като най-лесно се работи в повърхностните зони на 

оперативното поле. 

         Методиката с оперативния минидостъп при отворени ИХП е технически 

лесно усвоима, не изисква специална медицинска апаратура, няма 

необходимост от обща анестезия,  може да се извършва с обичайния 

инструментариум,  има надеждна ефективност, при минимална оперативна 

травма, малък брой ранни постоперативни усложнения, при бързо 

възстановяване и с добър козметичен ефект.   
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5.3.5. Анализ на оперирани болни по наша модификация на методите  

TRABUCCO и RUTKOW – ROBBINS  

            При близо 30 годишното използване на синтетичните мрежи се 

натрупа значителен опит с приложението на различни способи за 

алопластика. Макар всички протезиращи оперативни намеси да са 

специфични, точното дефиниране на основните им оперативни принципи 

доведоха до стандартизиране и унифициране на тяхното  приложение. 

Основните изисквания са свързани с коректно позициониране на мрежестия 

имплант, с последваща негова надежна и функционална фиксация към 

околните тъкани. Важен момент в операцията е точното кроене на 

мрежестата протеза, какви да са нейните размери, пълноценно и ефикасно да 

се закрият слабите и дефектни места като задна стена и вътрешния отвор на 

ингвиналния канал. Винаги трябва синтетичната мрежа  да бъде  оптимална 

по големина и форма, като бъде добре зашита с резорбируеми конци под 

апоневрозата. 

        Коректното позициониране и фиксиране на синтетичните ендопротези е 

един от съществените моменти при оперативните методи на Trabucco и 

Rutkow – Robbins. Рехавото фиксиране на полипропиленовите мрежи и дори 

тяхното не зашиване при способа на Trabucco, може да е причина за 

изместване, сбръчкване и в крайна сметка води до последващо мигриране. 

Неправилното поставяне и нездравото закрепване  на мрежестия имплант 

може да доведе до липса на ефикасно покритие на слабите места и до 

рецидивиране на хернията. Всичко това ни накара да потърсим други 

способи за оптимално позициониране и надежно прикрепване на 

синтетичния меш при оперативните методи на Тrabucco и на Rutkow-Robbins.  

        При традиционния способ на Lichtenstein  и при редица други tension free 

методики, мрежестия имплант се зашива в проксимална посока към фасцията 

на m.obliquus abd.ехternus, а странично за ингвиналния лигамент. Това обаче 

при физически усилия с участието на коремната стена (вдигане на тежести, 

кашлица, напъване) води до напрежение във фиксиращите шевове и 

възможност за тяхното прорязване и отпущане. Също така  пришиването към 

други мускули в медиално направление крие подобни рискове. 

         Ето  защо  тази несигурност при зашиване към  m.obliquus abd. internus  

ни доведе до решение за промяна и модифициране при този вид зашиване, 

като вместо към мускулно-апоневрозни ламба,  фиксацията извършваме към 

долната повърхност на апоневрозата на m.obliquus abd. externus с няколко  

„П“- образни шева.           
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           Предложените от нас модификации при методиките на Тrabucco и на 

Rutkow-Robbins основно видоизменят начина на прикрепяне на импланта 

към околните тъкани, като по този начин чувствително подобряват неговото 

позициониране и ефикасно  фиксиране. Много важен принос e решението за 

здраво фиксиране чрез прошиване на върха на моделирания синтетичен 

конус (plug) с лигиращия конец от херниалния сак, с което меша изпълва 

изцяло наличния дефект. Подобно фиксиране на върха на конуса с 

лигиращия конец от херниален сак се прилага за първи път, като в 

достъпната медицинска литература липсва подобна информация. 

           При директни и малки коси ингвинални хернии, когато херниалния сак 

не се отваря, а се репонира в перитонеалната кухина, с един „Z“ –образен 

шев се обшива напречната фасция на наличния дефект към сака.  След 

лигиране на този шев, с него се прошива и фиксира върха на моделирания 

синтетичен конус към херниалния сак, без лигатурата да се отрязва (фигура 

№ 16). След фиксацията на полипропиленовия меш към прошития  сак,  

обратната страна на пинсета се вкарва в зашития конус (фигура № 17), като 

го избутва максимално нагоре и навътре така, че същият да влезе под 

апоневрозата  (фигура № 18). 

  
Фигура № 16.Прошиване и лигиране  Фигура № 17. Вкарване на пинсета 

на конуса към сака                                   в конуса  

 

        Двата края на  неотрязаната лигатура  се пришиват отдолу през 

апоневрозата на m. obliquus abd. ext. и се лигират над нея (сходно с извесния 

приом на Вarker). Това фиксиране се извършва чрез шев отвътре и отдолу, 

нагоре и навън към горната страна на апоневрозата, където двата прекарани 

конеца на разстояние 1,5 см. един от друг се лигират (фигура № 19). Накрая 
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последват останалите етапи от класическите техники на Тrabucco и на 

Rutkow-Robbins - фиксиране на ръбовете на вмъкнатия синтетичен конус с 

резорбируеми конци към края на апоневрозата, латерално за lig. inguinale и 

медиално към вътрешните коремни мускули. Винаги при извършване на 

фиксиращия шев към апоневрозата в дълбочина трябва да се внимава да не се 

засегнат елементите на семенната връв. 

 

    
Фигура № 18. Избутване на конуса     Фигура № 19. Фиксиране на конуса  

под апоневрозата с пинсета   за апоневрозата 

         Друг основен момент е предварителното обшиване на дефекта на 

вътрешния отвор на ингвиналния канал, който се разполага латерално от 

лигираната шийка на херниалния сак. Корекцията на дефекта е с единични 

конци, като се внимава да не се стесни големината на отвора на семенната 

връв, която минава по оста на слабинния канал. 

          Поставянето на синтетичния конус под апоневрозата по метода на  

Тrabucco осигурява при реконструкцията сигурно подсилване на задната 

слабинна стена и вътрешния отвор. При метода на Rutkow-Robbins освен 

поставения по идентичен начин конус, друга синтетична протеза се крой и 

оформя по начин сходен с метода на Lichtenstein, като е важно да се оформи 

оптимален отвор в синтетичната мрежа за семенната връв. 

           При коси слабинни хернии след обичайна обработка на херниалния сак 

и максимално дистално лигиране, се оставя неотрязана лигатурата на сака, 

която се използва за прошиване и фиксиране за върха на синтетичния конус. 

Следващите моменти на оперативната намеса са идентични с по-горе 

описаните, с последващо второ фиксиране на меша към апоневрозата 
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посредством прийом сходен с метода на Вarker. Така след коректното 

моделиране на полипропиленовия меш, основното в предложената 

модификация е  правилно и здраво фиксиране на имплантна, което осигурява 

невъзможност за неговото мигриране. Оперираните пациенти по Rutkow-

Robbins и Trabucco в наша модификация по възрастови групи  се разпределят 

както следва (таблица № 20): 

 

Таблица № 20. Разпределение на оперираните пациенти по възрастови 

групи в наша модификация на методите Rutkow-Robbins и Trabucco  

 

         Въпреки отчетените възрастови различия при двата вида оперативни 

техники, те не са статистически значими - p>0,05  (χ2=0,145,  р= 0,702). 

         Въведените и приложени от нас модификации при методите на Тrabucco 

и на Rutkow-Robbins надежно подобряват правилното позициониране и 

високо фиксиране на синтетичния конус, което   повишава  сигурността при 

алопластиките, като се усъвършенства и оптимизира ефективността при 

протезирането.  

           

  5.4. Ранни постоперативни усложнения след отворени ИХП 

         Извършен е клиничен мониторинг на основни параметри при общи и 

специфични хирургични компликации след отворени ингвинални 

херниопластики, като са отчетени тяхната честота, диагностика, вид, тежест 

и протичане. Усложнения в ранния следоперативен период  основно се 

наблюдават при оперирани пациенти с по-сложни видове ингвинални хернии 

- рецидивни, гигантски, плъзгащи, комбинирани, инрепонибелни и др.  

                                      Бр.                      

                                       % 

Вид                         

операция                                                                       

Пол 

Общо 

 

χ2 p 
≤ 60 год. 

 

>61 год. 

 

   Rutkow-Robbins бр. 28 59 87 

0,145 0,702 

%  62,2% 65,5% 64,5% 

Trabucco бр. 17 31 48 

%  37,8% 34,5% 35,5% 

 Общо бр. 45 90 135 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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         Компликациите обикновено настъпват в първите 1–3 дни в хирургичния 

стационар, като най-често са свързани с оперативната рана. Те водят до 

различно по продължителност амбулаторно лечение, ограничаване на 

физическите натоварвания и загуба на трудоспособност. При всички раневи 

усложнения са диагностицирани различни по вид и проява клинични 

симптоми като болка, тежест, отпадналост, инфилтрат на оперативната рана 

и др.  

         В непосредствения постоперативен период са отчетени раневите 

усложнения  при 311 пациенти с отворени ИХП (84,3%), без 58 пациента 

оперирани в неотложна спешност, поради усложнени инкарцерирани хернии. 

Наблюдавани са следните видове ранни компликации, според вида 

извършена ИХП  както следва  (фигура № 20):  

 

Фигура № 20 . Видове и честота на ранните постоперативни усложнения  

 

          

                Обособяват се следните три основни групи ранни постоперативни 

компликации: 

-   Раневи усложнения  – сером, инфилтрат,  хематом и нагнояване на раните. 

- Компресивно-исхемични усложнения – оток на скротума, орхостаза, 

орхиепидидимит, лигатурна невропатия. 

-   Функционални усложнения – дискомфорт в ингвиналната област, ретенция 

на урина и др.   
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       Сером на меките тъкани в областта на оперативната рана се дължи на 

наличния оток, като той е с продължителност от 3 до 7 дни. Установен е  

общо при 6 пациента (1,9%).        

       Инфилтрат на оперативната рана се диагностицира в първите 2–3 дни 

непосредствено след операцията. Наблюдаван е при 8 болни (2,6%), с данни 

за оточност със слаба болезненост. При 3 болни (1,0%) инфилтрата 

прогресирал в гнойно възпаление и е извършена в  последствие оперативна 

ревизия. Консервативното лечение от други  5 случая с инфилтрат е успешно 

и е довело до оздравяване. 

       Отокът на скротума, орхостаза и орхиепидидимита са  компресионни 

усложнения с последващи исхемично-съдови нарушения, като почти винаги 

се наблюдават при коси ингвинални хернии. Общо са наблюдавани при 7 

болни (2,2%). Случаите с орхостаза са третирани консервативно при всички 

болни, като оплакванията с компреси и аналгетици затихват за 4-9 дни.             

        Постоперативният хематом е наблюдаван като ранно усложнение при 

10 пациенти (3,2%). Той се дължи на увреждане на елементите на семенната 

връв, травматично освобождаване на херниалния сак от срастванията, 

неприцизна хемостаза и проблеми с кръвосъсирването. За избягване 

образуването на постоперативни хематоми от основно значение е екзактната 

интраоперативна хемостаза и своевременното спиране на антикоагулантната 

терапия. По-малките  хематоми  обикновено се резорбират, но масивните и 

напрегнати  изискват оперативна корекция.  

           Следоперативната инфекция протича с прояви на зачервяване, 

оточност при необилна гноевидна секреция. Тя е установена при 6 пациента 

(1,9%).  

           Ретенция на урината е функционално разстройство в ранния 

следоперативен период, което се  установи при 3 възрастни болни (0,96%) с 

простатна хипертрофия, изискващо поставяне на ПУК. 

          Заедно с ранното диагностициране на следоперативните усложнения, 

от основна важност е тяхното своевременно терапевтично повлияване.         

Основната част от незначителните ранни постоперативни усложнения са 

успешно лекувани с консервативни средства.   

           Рутинно извършване на антибиотикопрофилактика при оперативното  

лечение на пациенти с ингвинални хернии не е прилагано, с изключение на 

единични случаи при обострена съпътстваща патология. Подобни са 

указанията на EHS (още от 2009 г.) и на AHS който също не препоръчват 

профилактичното приложение на антибиотици.  
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           В нашето пет годишно проучване при всички 369 оперирани пациенти 

не сме имали ятрогенни интраоперативни компликации като увреждания на 

вътрекоремни органи, лезии на черва, на пикочен мехур и на магистрални 

съдове.  

          Независимо от напредналата възраст и множеството придружаващи 

заболявания при планово оперираните пациенти нямаме случай с летален 

изход.  

 6.  ОБСЪЖДАНЕ 

   6.1. Сравнителен анализ на резултатите при оперирани пациенти с 

ИХП-СМ  и  ИХП-СТ 

          С оглед да се определи оптималният подход при лечението на пациенти 

с ингвинални хернии и проучат ранните постоперативните резултати е 

извършен сравнителен анализ на различните видове отворени ИХП.   

          За целта оперираните болни са  разделени на две групи, като между тях 

е извършено клинично сравняване за обективна оценка на техните 

преимущества и недостатъци. Оперираните пациенти с ингвинални хернии са 

разпределени както следва: 

          І основна група (ОГ) – общо 225 пациенти  (ОГ, n=225, 72,3%) са 

оперирани чрез tension free ингвинални херниопластики (ИХП-СМ), с 

помощта на  полипропиленови мрежи по оперативните методики на 

Lichtenstein, Тrabucco и Rutkow-Robbins. Основната група е разделена на две 

подгрупи – ОГ подгрупа - 1 (ОГ-1, n=132, 58,7%) оперирани с традиционен 

оперативен достъп и ОГ подгрупа - 2 (ОГ-2, n=93, 41,3%) оперирани с 

оперативен минидостъп. 

          ІІ контролна група (КГ) – общо 86 пациенти (КГ, n=86,  27,7%) са  

оперирани чрез ингвинални херниопластики със собствени тъкани (ИХП-СТ) 

с натежение. Това са  традиционните класически методи на Hаlstead, Bassini 

и многослойна пластика с използване на  собствени тъкани.  

          Критерий за включване  -– общо 311 болни в ОГ  и КГ 

         В двете групи са включени както следва:                                                                                    

      -  всички оперирани пациенти с първични ингвинални хернии  –  207 

болни. 

      - всички хирургично лекувани рецидивни  неинкарцерирани ингвинални 

хернии – 20 болни.                                                                                                                    

      - всички оперирани пациенти постъпили по спешност със инкарцерирани 

ингвинални хернии, които още в първите часове след заклещването са 
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наместени спонтанно, чрез таксис  и  репозиция, с последваща до 24 час 

отсрочена операция – 84 болни.  

           Критерий за изключване – общо 58 болни  

          От двете групи са изключени както следва: 

        - всички оперирани пациенти със заклещени хернии, при които опита за  

таксис и репозиция са неуспешни и са оперирани срочно в условия на 

неотложна спешност – 58 болни.  

           Водещи клинични параметри в проучваните групи като демографски 

данни, тип херния, придружаващи заболявания и вид оперативни методики 

са  близки и идентични.           

           Според полово-възрастовата структура на пациентите в ОГ и КГ те са 

сходни, като по-голяма част от тях са преимуществено мъже както следва: в 

ОГ-1 – 122 (92,4%), в ОГ-2  – 88 (94,6%) и в КГ –  66 (76,7).  

 В КГ в сравнение с другите съотношения на мъже към жени има 

статистическо значимо нарастване на женския пол до 23,7%. Причина за това 

е, че при обикновените несложни женски слабинни хернии не е наложително 

използване на синтетични мрежи.  

           При сравняване данните от ОГ и КГ се установи, че техните средни 

възрасти имат много близки стойности и преимущественно се наблюдават 

пациенти в напреднала възраст.  

 Средната възраст на оперираните пациенти в ОГ е 61,97 ± 15,00 год., 

в двете нейни подгрупи ОГ-1  е  62,42 ± 15,36 год.,  в  ОГ-2 е 61,34 ± 14,44 

год., като в КГ  е 60,19 ± 21,09 год. 

           В млада възраст при двете групи преобладават начални коси 

слабинни хернии, с неголяма давност на заболяването, които се оперират 

почти изключително в елективен порядък.  

 При пациенти над 50 годишна възраст в ОГ и КГ е характерно 

срещане на сложни форми ингвинални хернии, по-продължително 

хернионосителство и по-често извършване на операции за рецидивни 

хернии. Поради близкия възрастов състав на двете групи, същите имат 

сходни кардиологични, пулмонологични и други съпътстващи болести.           

         Всички пациенти от двете изследвани групи според класификацията 

на Nyhus са разпределени на 4 типа съобразно вида и размерите на 

слабинните хернии, характера на измененията на задната стена и 

вътрешния отвор на ингвиналния канал.  

 Болните с коси хернии са от тип I, тип II и тип III б,  тези с директни 

са от тип III а, a тези от тип IV  са рецидивни (таблица № 21): 
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Таблица № 21. Разпределение на пациентите от сравнимите групи  

според типа ингвинални хернии 

 

          При направения анализ се установи, че при всички сравними групи по 

отношение броя на херниите от тип I,  тип II  и тип IV е на лице много голямо 

сходство, близост и идентичност. По отношение на броя хернии от  

тип III a в проучваните групи има също близост, макар по-малко проявена  

(ОГ-1–38,6%, ОГ-2–44,1% и КГ– 40,7%). При херниите тип III б в сравнимите 

групи ОГ-2 и КГ има налична близост (ОГ-2– 31,2% и КГ–29,1%), като само 

по отношение на  слабинни хернии в ОГ-1  има частично по-голям брой  

(ОГ-1–43,2%).  Регистрираното междугрупово различие не е статистически 

изразимо – p> 0,05.                                                    

        Така всички клинични данни при сравнимите групи са напълно 

съпоставими, като единственото им отличие е по методиката и вида на 

приложеното оперативно лечение.        

        За изучаване на ефективността от приложените ИХП решихме да 

извършим сравнителен анализ на получените постоперативни резултати, като 

разгледаме тяхната структура и честота на компликации. За оценка на 

резултатите от оперативното лечение са отчитани както следва: 

     1. Ранни постоперативни усложнения на оперативната рана. 

     2. Ранни постоперативни усложнения на мъжките полови органи. 

     3. Други следоперативни оплаквания – вид, честота, продължителност. 

     4. Пролежани леглодни. 

      За сравнителна оценка между групите при клиничното протичане в 

ранния постоперативен период са използвани критериите:  

1. Вид, честота и продължителност на раневите усложнения.  

2. Компресионно-исхемични компликации.       

Видове групи  
Типове хернии по Nyhus Общо 

 
 χ2 p 

Тип I Тип II Тип III a Тип III б Тип IV 

 Oсновна -  1  Бр. 5 11 51 57 8 132 

  8,564 

 

 

               0,380 

 

%  3,8% 8,3% 38,6% 43,2% 6,1% 100,0% 

Oсновна - 2 Бр. 4 9 41 29 10 93 

%  4,3% 9,7% 44,1% 31,2% 10,8% 100,0% 

Kонтролна  

 

Бр. 7 10 35 25 9 86 

%  8,1% 11,6% 40,7% 29,1% 10,5% 100,0% 

Общо Бр. 16 30 127 111 27 311 

%  5,1% 9,6% 40,8% 35,7% 8,7% 100,0% 
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3. Функционални нарушения.       

4. Оценка на болковия синдром.   

5. Срок на болнично лечение.       

      За анализ на резултатите от клиничната ефективност на оперативното 

лечение при сравнимите групи са отчитани вида и честотата на ранните 

раневи постоперативни усложнения. Ранните следоперативни усложнения в 

обследваните групи са представени на таблица № 22:    

              

Таблица №  22. Видове ранни постоперативни усложнения при 

изследваните групи  

 

       Данните показват, че при ИХП-СМ без натежение има  статистически 

значимо намаление на ранните постоперативни усложнения спрямо ИХП-СТ 

с натежение (р<0,05).          

       Общият брой ранни следоперативни усложнения при пациенти от ОГ е 

14 (6,2%), а при пациенти от КГ е 23 (26,7%).  

       Сероми са установени при 2 болни от ОГ и при 4 болни от КГ, а  

инфилтрати са наблюдавани еднакво в двете групи – по 4 болни. Всички те са 

излекувани с консервативни средства, само един инфилтрат от КГ в 

последствие е преминал в гнойно възпаление.  

                 

                   Вид ИХП 

Видове 

усложнения  

 

 ИХП-синтетични  

мрежи 

 

 

ИХП-собствени 

тъкани 

 

Общо 
Likelihood 

Ratio 
p 

 

Без 

усложнения 

Бр. 211 63 274 

23,080 0,000 

%  77,0% 23,0% 100,0% 

Сером 
Бр. 2 4 6 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

Инфилтрат 
Бр. 4 4 8 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Oрхостаза 
Бр. 2 5 7 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

Хематом 
Бр. 4 6 10 

%  40,0% 60,0% 100,0% 

Супурация 
Бр. 2 4 6 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

Общо Бр. 225 86 311 

%  72,3% 27,7% 100,0% 
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        Следоперативни хематоми в ингвиналната област  и прилежащия 

скротум са установени при 4 пациенти (1,8%) от ОГ. С данни за ненапрегнат 

ограничен хематом са 3 болни, излекувани консервативно, а при 1 пациент с 

напрегнат хематом е извършена оперативна ревизия. В сравнимата КГ са 

диагностицирани 6 случаи (7,0%) с хематоми - при 3 болни с ненапрегнати 

хематоми са излекувани консервативно, а при останалите 3 с напрегнати 

хематоми е извършено оперативно лечение. От тях 1 болен е реопериран 

повторно, поради последващо нагнояване. 

         При 2 болни (0,9%) от ОГ и 4 болни (4,7%) от КГ е установена 

супурация, като е извършена хирургична реоперация, с евакуация на гнойно-

некротичните тъкани и дренаж.                    

         При оценката на ранните раневи постоперативни компликации между 

двете групи оперирани пациенти се установи, че при болните от ОГ техния 

брой е с 1,6 пъти по-нисък (от 6,2 % до 26,7%), отколкото при КГ. Така 

количеството на сероми в ОГ е с 2 пъти, хематомите с 1,5 пъти и 

нагнояването с 2 пъти по-малко спрямо резултатите в КГ.  

          При съпоставката между двете групи относно необходимостта от 

повторна хирургична намеса е установено, че 3 пациенти (1,3%) от ОГ и 8 

пациенти (9,3%) от КГ са повторно оперирани за налични раневи 

усложнения.  

          Установи се, че близките  ОГ и КГ групи по основни параметри (пол, 

възраст, тип хернии, придружаващи заболявания) имат различия само според 

честотата и вида на ранните постоперативни усложнения.      

          Компресионно-исхемични компликации са следващите по честота 

усложнения, като те преобладават при КГ, поради принципите на самата 

оперативна методика, целяща закриване на слабите места и дефекти с 

дубликатури от собствени тъкани зашити с натежение. Орхостазата се среща  

в ОГ при 2 пациента (0,9%), а в КГ при 5 пациента (5,8%), т.е. тя се среща  2,5 

пъти по-рядко при tension free ИХП-СМ методиките.     

          От функционалните смущения е установена ретенция на урината при 1 

пациент от ОГ и при 2 пациенти от КГ, което е преодоляно с поставянето на 

ПУК.          

           Болковият синдром в ранния следоперативен период се оценява според 

наличната болка (интензитет и продължителност) и приложените  

аналгетични средства за нейното купиране.  

          Силна и по-продължителна болка при оперираните от ОГ е установена 

при 51 пациенти (22,7%) и при 22 (25,6%) от КГ.  
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          Клинична оценка на използваните аналгетични средства  е въз основа 

данните от ИЗ  за техния вид, броя и продължителност на приложение. 

Парентерално през първия ден еднократно са приложени обикновени 

обезболяващи (аналгин, дексофен) при всичките болни от ОГ и КГ. 

Двукратно през първия следоперативен ден те са използвани при 79 пациента 

(91,9%) от КГ и при 193 пациента (85,8%) от ОГ.     

            При пациенти от КГ през втория постоперативен ден са приложени 

ненаркотични аналгетици eднократно при 74 пациента (86,0%) и двукратно 

при 45 пациента (52,3%). Поради по-силни и продължителни болки в 

оперативната област при болни от КГ са приложени наркотични аналгетици 

(tramadol, lydol) през първия ден при 26 (30,2%), а през втория ден при 14 

(16,3%).   

При болните от ОГ с tension free ненаркотични средства през втория 

постоперативен ден  еднократно  са приложени при 176 пациенти (78,2%), 

двукратно при 82 пациенти (36,4%). Наркотични аналгетици при болни от ОГ 

са използвани само през първия ден при 57 пациента (25,3%).                                                                                                         

           Дните за болничен престой са в пряка зависимост  от наличието на 

ранни следоперативни усложнения, вида и големината на слабинната херния, 

приложената ИХП и характера на придружаващите заболявания.  

           Според продължителността на болничния престой двете сравними 

групи се разпределят както следва: средна продължителност на болничното 

лечение при КГ с натежение е най-голям с 5,18 ± 3,27 леглодни, като 

минималния срок е 2-3 леглодена, а  максималния срок е 10 леглодни.  

               Болничният престой при ОГ е 4,43 ± 1,81 дни, като при ОГ-2 е 3,89 ± 

1,45 дни, а при ОГ-1 е  4,82 ± 1,95дни.  

               При сравнителния анализ на оперираните пациенти със слабинни 

хернии от ОГ с използването на tenssion free ИХП-СМ се установи по-малко 

количеството ранни постоперативни усложнения, което води до съкращаване 

срока на стационарно лечение. 

               След ИХП-СТ пациентите имат повече негативни клинични 

последици, с по-големи оплаквания и дискомфорт в ранния постоперативен 

период, поради  натежението от пришитите собствени тъкани, водещо до 

исхемия и смущения в трофиката. При ИХП-СТ има по-изразен болкови 

синдром, изискващ по-продължително време аналгетични средства и по-

дълък период на хоспитализиция.  

                Tension free ИХП-СМ имат редица преимущества като простота в 

изпълнението, използване на местна анестезия, липса на противопоказания за 
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приложение, като много съществени са предимства по отношението на 

качеството на живот в ранния постоперативен период и по-бързото 

възстановяване на здравословното състояние.   

 

6.2. Алгоритъм за избор на оперативен метод при отворени ИХП      

          Едно от първите през 2003 г. Холандското хирургическо общество  

въвежда Ръководство за лечение на ингвиналните хернии, като впоследствие 

други европейски херниолози решават да го популяризират. Така през 2009 г. 

водещи херниолози от 14 страни, обединени в работна група, въз основа на 

медицината на доказателствата изработват Единни становища по основните 

проблеми на херниологията. Така се сформира EHS (European Hernia Society),  

като водеща европейска  медицинска структура разработваща проблемите 

при диагностиката и лечението на слабинните хернии при възрастни 

пациенти и определяща основните принципи на поведение през всичките 

етапи на лечебния процес. С оглед подобряване на актуалността през 2012 г. 

от EHS са дадени нови предложения и протоколи за коректна херниологична 

дейност, като основна цел става внедряването на тези указания в ежедневната 

хирургична практика при лечението на слабинните херниите.  

       Трябва да се отбележи, че през 2009 г. EHS дава  предпочитание на 

пластиките със синтетична мрежа основно по метода на Lichtenstein или 

ендоскопските пластики. Работната група тогава счита, че „другите 

алтернативни способи на пластики с мрежи освен гореспоменатите, не са 

получили достатъчна научна оценка и не могат да бъдат отразени в 

настоящото ръководство“. Освен това считат, че при ендоскопските пластики 

методиката на ТЕР трябва да се предпочита пред тази на ТАРР.              

         При мъже с ингвинални хернии при безсимптомно течение или 

минимални оплаквания се препоръчва динамично наблюдение. Слабинни 

хернии с изразена симптоматика следва да се лекуват хирургически. При  

пациенти от мъжки пол над 30 г. с клинична симптоматика на хернията, 

трябва да се оперират с използване на синтетични мрежи. 

        Представеният настоящ алгоритъм цели да обоснове и предложи схема 

за единен системен терапевтичен подход при всички видове слабинни  

хернии, което да осигури приложението на еднакъв стандартизиран избор на 

лечебна стратегия при използване на отворени ИХП. 

При търсенето на адекватна хирургична тактика винаги трябва да се 

изхожда от типа и размерите на хернията, срока на хернионосителството, 

промените на задната стена на ингвиналния канал, възрастта, професията и 
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придружаващите заболявания при пациента. В началото трябва да се започне 

с точна и коректна диагностика на вида херния, която да установи водещите 

структурни промени в засегнатата ингвинална област.  

        Така при начални и малки ингвинални хернии, срещани в младата 

възраст, с малко променена напречна фасция се предпочита ИХП-СТ с 

натежение, като традиционните методи на Halsted, Bassini, многослойна 

пластика и др. При болни в млада възраст,  с неголеми изменения на задната 

стена и вътрешния отвор, е целесъобразно използването на ИХП със 

собствени тъкани. Ако пациентите са до 20 години при тях е абсолютно 

противопоказано използването на мрежести протези, поради незавършеното 

им физическо развитие и възможността за увреждане на семенната връв.    

При останалите сложни видове хернии (рецидивни, многократно 

рецидивиращи, фиксирани инрепонибелни, ингвиноскротални, гигантски  per 

magna, двустранни, плъзгащи, комбинирани и др.) по препоръката на  EHS e 

задължително приложението на ИХП-СМ, които са по-надежни и ефективни, 

поради настъпили промени в основните анатомични структури на 

ингвиналната област. Пациентите на възраст над 50 години имат прояви на 

дегенеративно-дистрофични промени, с чести придружаващи заболявания, 

по-бавни оздравителни процеси, поради което метод на избор при тях  са 

оперативните способи с използването на синтетични ендопротези.  Водещи 

са също постоперативните резултати от лечението, като общопризнат е 

факта, че след  ИХП-СМ има най-малък брой усложнения и рецидиви.  

          Този алгоритъм за избор на хирургичен способ при отворени ИХП дава 

основните принципи за диференциран лечебен подход чрез индивидуален 

избор на методика, с оглед постигане на максимално оптимални и ефективни  

постоперативни резултати. 

         Съвременната херниология има стандарнизирана схема за избор на 

оптимална оперативна методика. Според водещите схващания в 

херниологията, намерили отражение в предложената схема, ИХП-СМ са 

оценени като основен универсален метод на избор, особено при големи, 

сложни и рецидивни хернии.   

         Възприехме симптоматиката на клинична картина, състоянието на 

задната стена на ингвиналния канал, възрастта на пациента и професията, 

като основни маркери влияещи за формирането на представения наш  

оригинален алгоритъм за избор на оперативен метод при отворена ИХП 

(фигура № 21):                      
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Фигура № 21. Алгоритъм за избор на оперативен метод при отворени 

ИХП 

Увредено състояние на задна 

слабинна стена 

Асимптоматична    

клиника 

Наблюдение 
 

Консервативно 

поведение 
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клиника 
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ИХП-СТ 
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30-50 год > 50 год 

Тежка физическа 
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Начални 
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Пациент с  

ингвинална херния 



67 

 

            Изборът на оптимален метод за отворени ИХП трябва да бъде 

индивидуален, като от основно значение са настъпилите структурни 

анатомични изменения на задната стена и вътрешния отвор на слабинния 

канал, възрастта на пациента и професионалната физическа натовареност. 

 

6.3. Обсъждане на предимствата и недостатъците при отворени 

ингвинални  херниопластики 

          Последните десетилетия се характеризират с интензивно развитие на 

херниологията, с непрестанно усъвършенстване на съществуващите 

хирургични способи и интензивно внедряване на нови и високотехнологични 

методики. Заболеваемостта от ингвинални хернии остава висока, както сред 

лицата в напреднала и старческа възраст, така и сред младите пациенти, като 

честотата е от 8 до 10% от всички коремни операции. Голямата 

разпространеност на слабинните хернии се дължи на специфичния 

анатомичен строеж на тази област, на множеството фактори водещи до 

повишено вътрекоремно налягане и настъпващите структурни изменения, 

поради наследствени и възрастови причини.        

          Екзактната предоперативна диагностика при ингвиналните хернии, 

особено при начални и олигосимптоматични клинични случай, е от основно 

значение при вземане решение за тяхното хирургично лечение. В тези случай 

приложената за първи път у нас УЗД чрез ехосемиотика на  настъпилите 

промени, може да установи  структурните изменения водещи  до поява на 

слабинни хернии. Извършените проучвания потвърдиха, че УЗИ има 

съществени предимства, като лесна достъпност, възможност за 

многоплоскостно наблюдение и детайлно представяне на анатомо-

топографските елементи в ингвиналната област. Според R.Lee et al. (2015) 

при 172 пациенти със слабинни хернии е извършена  УЗД  с чувствителност, 

специфичност и точност  от  96%, като с използвани в последствие КТ или 

ЯМР за еталонен стандарт отчитат, че  ехографията  може да се приеме за 

основен метод на визуализация и за алтернатива на тези изследвания. Тези 

данни показват голямата точност на УЗИ, като основен и важен 

предоперативен инструментален метод. В това се състои голямата важност на 

този диагностичен способ, които със своята висока специфичност и 

чувствителност спомага за екзактната диагноза. Посредством УЗД се 

установяват точни данни за измененията на основни анатомо-топографски 

структури в ингвиналната област, като тяхната преценка може да даде ценни 

насоки за оптималния избор на метод за ИХП. EHS и Британското 



68 

 

херниологично дружество в случай на безсимптомни или неясни случай за 

наличие на слабинни хернии препоръчват УЗИ, като основен допълнителен 

метод за визуализация, заедно с клиничния физикален преглед. Редица 

автори посочват голямата значимост на извършената УЗД, която  с високата 

специфичност и чувствителност на метода лесно може да отдиференцира 

други болестни структури в ингвиналната област. Така УЗИ е надежден 

високоинформативен метод за предоперативна диагностика при нашите 

пациенти с ингвинални хернии, при които установихме чувствителност от 

81,4% и специфичност от 80% при тяхното изследване. Безспорно е, че УЗИ 

има висока чувствителност и специфичност за тяхното диагностициране, 

определяне вида слабинна херния и характера на херниалното съдържимо, 

като дава точни данни за настъпилите изменения в ингвиналната област. 

Друг бъдещ важен аспект на УЗИ при ингвиналните хернии може да е 

следоперативното проследяване и оценка състоянието на използваните 

синтетични ендопротези при извършените херниопластики.              

           Анализът на нашите клинични резултати при различните групи 

пациенти с ингвинални херниопластики установи, че те  са сравними с 

данните на медицинските база данни. Така например нашите болни с 

първични   ингвинални хернии са 207 пациента (56,1%), което е идентично с 

данните от литературата. Подобни са нашите резултати при случаите със 

сложни ингвинални хернии, които са установени при 162 пациента (43,9%). 

Трябва да се отбележи, че този по-голям брой сложни слабинни хернии се 

дължи на факта, че средната възраст от 62,98 ± 17,02 год. на нашите 

пациенти е сравнително висока, а с нарастване на възрастта херниите по-

често са от сложен вид. В тези случай оперативното лечение при сложни 

ингвинални хернии  изисква по-добър професионален опит и добра 

квалификация. При анализа на данните от клиничния материал се установи, 

че основните проблеми при оперативното лечение са свързани със 

сложността на ингвинални хернии. Така например EHS препоръчва 

операциите по повод на сложни слабинни хернии (многократно 

рецидивиращи, с хронична болка, с инфектирана мрежа и др.) да се 

извършват от специалисти в областта на херниологията. Понастоящем при 

отворените ИХП, според водещите херниолози, постоперативните резултати 

и надежността на пластиките са свързани с използването на синтетичните 

мрежи.   

    Поради недостига на здрави собствени тъкани в ингвиналната област 

нарастна употребата на полипропиленови мрежи за херниопластики с 
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приложение в две посоки – усъвършенстване на методите за хирургично 

лечение и подобряване качествата на ендопротезите. Безспорни са 

предимствата при употребата на съвременни протезни методики в 

ингвиналната херниология, поради тяхната по-голямата физиологичност, 

минимална оперативна травма, по-кратките срокове за болнично лечение, 

бързото възстановяване и завръщане към активен начин на живот. В 

проучването  предимно сме използвали методите на ИХП-СМ, като те са 

приложени при 253 пациенти (68,6%). Оперативните техники с 

полипропиленови ендопротези  понастоящем  са доминиращи и основни 

методи на избор при ИХП, като най-голямо разпространение сред способите 

със синтетични протези е метода на техния основоположник I. Lichtenstein.     

Тension free ИХП-СМ на I.Lichtenstein се явява патогенетично 

обоснована операция, с несложната процедура, малък брой ранни 

постоперативни усложнения и добри постоперативни резултати. Тази 

методиката е най-добре проучена и популярна ИХП-СМ, използва се 

безалтернативно в много клиники, като при дългосрочно проследяване е с 

ниска честота на рецидивиране (<2%). Така тя се превърна в основна водеща 

операция, като нейната патогенетичната обусловеност доведе до бързо и 

мащабно приложение на методиката. G.Sakorafas et al. от 510 оперирани 

болни по метода на Lichtenstein, при среден период на наблюдение от 3,8 

год., установяват рецидив при 0,2% от всички болни. Основните 

преимущества на протезната ингвинопластика са технически пълната 

безопасност с биологична инертност на импланта, резистентност към 

инфектиране и висока ефективност, което е основание мнозинството  автори 

да я предложат за универсална оперативна намеса при ингвиналните хернии . 

Херниопластиката  по Lichtenstein е ефективен метод при плановото и 

неотложно оперативно лечение на слабинните хернии, като за времето си е 

общоприета за „златен стандарт“ в херниологията, поради своите най-важни 

качества - простота на изпълнение и добра надежност. Големият принос на 

Lichtenstein е, че той създава концепцията за tension free оперативна методика 

със синтетична ендопротеза, т.н.извършване без натежение на ИХП. Това е 

най-използвания оперативен метод в нашето проучване, като е приложен при 

118 пациента (32,0%). Неговото приложение при проблемни клинични 

случай и рискови пациенти подобрява следоперативните резултати и води до 

благоприятен изход от заболяването.  

        С цел повишаване надежността на ингвиналните tension free 

херниопластики, внедрихме наши модификации на оперативните методи на 
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Trabucco и Rutkow-Robbins, за осигуряване на по-добро възстановяване на 

слабите места като дефектите на задната стена и вътрешния слабинен отвор.               

Те са приложени за първи път у нас при 135 болни (36,6%), като показани за 

това са сложните видове ингвинални хернии, при лица подложени на тежки 

физически натоварвания и при възрастни пациенти. Изхождайки от данните 

от литературата разработихме тези нови модификации, като тяхната същност 

се състои в подобряване на прикрепването на оформения конус от 

синтетична мрежа. По този начин съществено да подобри надежността на 

фиксацията при метода на Trabucco с plug и при метода на Rutkow-Robbins с 

plug, с оглед подобряване херметичността. Фиксираният по този начин 

синтетичен имплант по-добре задържа периодично възникващото повишено 

вътрекоремно  налягане и по-плътно приляга към вътрешния отвор на 

ингвиналния канал. Така се осигуряват оптимални условия за правилно 

интегриране на синтетичната протеза към фиксираните тъкани в слабинния 

канал, като се търси не само добър анатомичен, но и удоволетворителен  

функционален резултат, за по-бързо следоперативно адаптиране и пълно 

физическо възстановяване. При извършеното проучване на данните в 

литературата установихме, че  М.Testini et al. извършват сравнителен анализ 

между методиките на Trаbucco, Rutkow-Rоbbins и Lichtenstein, като 

подчертават, че при използване на системите рlug and рatch оперативните 

намеси са с по-малка продължителност на операцията (5–10 мин.) в 

сравнение на метода на Lichtenstein, като наблюдението е извършено за 4 

годишен период на проследяване. Други автори като Zhao G et al. и  Li J  et al. 

посочват, че резултатите от приложението при всички тези методи са добри, 

като те са съпоставими помежду си в краткосрочна и дългосрочна 

переспектива.   Работната група за EHS-2014 г. решава да измени данните и 

рекомендациите по отношение на методите с използване на синтетични 

мрежи, макар с по-ниска рейтингова степен В,  но заключава: „ Техниките 

PHS и рlug and рatch (мрежест тампон) могат да се разглеждат като методики, 

алтернативни на метода на Lichtenstein при пластика на ингвинални хернии“. 

Така по-малко прилаганите способи на Trаbucco и Rutkow-Rоbbins придобиха 

най-после полагащата им се значимост, като ефикасни оперативни методики 

при отворени ИХП. По литературни данни  прилагането на синтетични 

импланти особено при сложни видове хернии  водят до по-добри резултати в 

непосредствения и средносрочен период след оперативното лечение. Нашите 

проучвания също показаха целесъобразността от приложението на 

синтетични ендопротези при сложните видове ингвинални хернии. 
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Възприетите от нас показания за оперативно лечение съвпадат с данните от 

други автори и национални консенсуси. ЕHS препоръчва за ИХП при 

първична едностранна ингвинална херния открития достъп на Lichtenstein 

или лапароскопски достъп при условие, че хирурга има достътъчно опит за 

такава процедура. Анализът от резултатите при оперативното лечение на 369 

пациенти, установи подобно на много автори, че водещите етиологични 

фактори за появата на слабинни хернии са настъпилите изменения на задната 

стена и вътрешния отвор на ингвиналния канал. Въз основа на тези факти 

мнозинството хирурзи са възприели, задължителното прилагане на 

синтетични мрежи за подсилване на тези основни слаби места. Нашите 

проучвания съвпадат с данните на водещи херниолози за множеството 

достойнства на ИХП-СМ, като най-добрите резултати при ИХП се 

установиха след методите с използване на полипропиленови мрежи, поради 

биомеханично обоснованата методика, избягваща напълно напрежението 

между тъканите.    

             Идеята за приложение на оперативния минидостъп при отворени 

ИХП възникна от съвместната дейност с детските хирурзи, които са едни от 

първите у нас при използване на минимални по размери хирургични разрези.  

Първоначално се оперираха пациенти в млада възраст,  след това предимно 

по-слаби болни без обезитас, като с нарастване на кривата на обучение, се 

разшириха показанията за използването на метода. Прилагането за първи път 

у нас на оперативния минидостъп при 93 пациенти с отворени ИХП-СМ не 

изисква никакви специализирани инструменти и апаратура, това е  лесна за 

изпълнение техника с добра надежност. Минидостъпът е приложен при 

използването на стандартна минимално допустима дължина на оперативния 

разрез от 2,5–4 см.  Тази методика съкращава болничния престой, има малко 

ранни постоперативни усложнения, при по-бързо възстановяване и добър 

козметичен ефект. С натрупването на клиничен опит от приложението на 

минималния оперативен достъп при ИХП се придобиват и усъвършенстват 

добри оперативни умения при приложение на метода. При спазване на 

показанията за операция с  минидостъп практически не се ограничава обема 

на извършваните ИХП. Трябва да се отбележи, че до сега в медицинската 

литература и на хирургични форуми няма консенсусно и конкретно 

общоприето определение относно същността, характеристиката и 

принципите на отворения оперативен минидостъп при ИХП. В  различни 

консенсусни становища и на научни форуми на EHS и  AHS, не е обсъждана 

проблематика свързана с оперативния минидостъп при отворени ИХП, като 
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приоритет в херниологията се дава на  лапароскопските миниинвазивни 

херниопластики. Оперативният минидостъп за отворени ингвинални 

херниопластики при възрастни все пак трябва да има още по-широко 

представителство в цялата палитра от съвременни оперативни способи, 

особено имайки предвид минималната травматичност на метода.        

        Анализът на постоперативните резултати  при оперативното лечение на 

нашите пациенти със слабинни хернии показа сходни и съпоставими 

резултати с водещи херниологични клиники. Неуспехите при традиционните 

оперативни намеси със собствени тъкани в миналото са считани, че се 

дължат на вида шевен материал, повишеното ВКН, технически пропуски и 

настъпили постоперативни раневи усложнения. В последствие се установи, 

че  основен недостатък на ИХП-СТ е възникването на натежение, което води 

до смущаване на кръвоснабдяването и влошаване на  регенеративните 

процеси. При използването на собствени тъкани изборът на оперативна 

методика се определя съобразно големината на променения вътрешен отвор и 

измененията в задната стена на ингвиналния канал. Общо 116 пациенти 

(31,4%) са оперирани посредством херниопластики с натежение, при които се 

извършва няколкослойно пришиване на мускули и апоневроза към 

слабинната връзка. Най-часто сме използвани оперативните методики на 

Bassini, Halsted и многослойна пластика, като те са извършвани при пациенти 

в млада възраст, при болни постъпили по спешност с инкарцерация и при 

отказ на пациента от синтетична протеза. При ИХП-СТ поради изразеното 

натежение в зоната на шевовете настъпва по-интензивен и по-продължителен 

постоперационен болкови синдром, докато при tension free ИХП-СМ  в 

зоната на шевовете няма напрежение, като болката е поносима и бързо 

преходна.                                                                                                                                                                                                                        

           Когато ИХП-СТ са извършени при болни в напреднала и старческа 

възраст, са налице дегенеративно-дистрофични промени в мускулно-

апоневротичните структури на ингвиналния канал, но поради настъпилите 

промени в съединително-тъканните структури, същите губят своите 

функционални свойства и престават да бъдат пълноценна защитна бариера 

при ПВКН. Това довежда до нарушаване на топографско-анатомичните 

структури в ингвиналната област, като извършването на патогенетически 

необоснована ИХП-СТ води до натежение,  исхемия и последващ рецидив. 

Честотата на усложнения след ИХП-СТ зависи в голяма степен дали 

оперативната намеса е извършена в херниологични клиники или в 

общохирургични стационари. Независимо, че по принцип в 
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специализираните клиники се оперират най-сложните видове ингвинални 

хернии, техните постоперативни резултати са постоянно най-добри. Според 

О. Farooq et al. установените рецидиви при тях са в диапазона  2-5%, докато в 

общохирургически клиники те са 5-36% (от 2 до 7 пъти по големи).  

Въпреки използването на разнообразни хирургични методи и 

приложението на нови технологии, в последните години все още са налице 

неудовлетворителни резултати и немалък брой рецидиви.                        

Рискови фактори за появата на рецидивни слабинни хернии са напреднала и 

старческа възраст, професии с тежък физически труд, сложни видове   

хернии, хернии с размери над 5 см., наличие на съединително-тъканна 

слабост и давност на заболяването над 5-10 години. Важно значение имат  

също нерационално избрания метод за лечение, грешки в оперативната 

техника, технически пропуски с прорязване на шевове и възникването на 

постоперативна ранева инфекция. Независимо, че всички гореспоменати 

фактори влияят за  рецидивирането на ингвиналните хернии, основният 

фактор за тяхната поява е повишеното вътрекоремно налягане. A. Robbins и 

J.Rutkov считат, че основен патогенетичен подход при  оперативното лечение 

на  рецидивни хернии е необходимостта от  създаване на надежна  преграда 

спрямо повишеното  вътрекоремно налягане чрез изкуствено препятствие. 

Рецидивите след оперативно лечение на ингвиналните хернии са един от най- 

сериозните проблеми при коремните хирурзи. Обширни изследвания на 

болнични регистри в Швеция и  Дания показват, че честотата на повторните 

операции варира от 3,1 до 17%, като при последващ рецидив тази бройка се 

покачва до 33%. Голямата честота при повторните рецидиви се обяснява с 

променената анатомия на ингвиналната област и наличните ръбцови 

изменения. Това е един от факторите хирургичното лечение при слабинните 

хернии в последните десетилетия се насочи в полза на използването на 

мрежести ендопротези, което позволи да се понижи трайно количеството на 

рецидиви. 

             Въпреки  успехите на ингвиналната херниология при оперативното 

лечение могат да настъпят различни по вид и тежест следоперативни 

усложнения, които да влошат изхода на заболяването.  Мнозинството от тези 

компликации имат разнообразно клинично проявление, като това може да 

доведе до  диагностични трудности и да се забави своевременното лечение. 

Съобразно вида и честотата на ранните постоперативни усложнения се 

определя ефективността от използваните ИХП, което изисква точен анализ на 

настъпилите компликации на оперативната рана. Получените от нас 
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резултати при проучването на различните ИХП са сравними с данните от 

международните научни база данни. Установи се, че ранните следоперативни 

усложнения с тяхната честота, болки и дискомфорт са по-изразени при ИХП-

СТ с натeжение, в сравнение с пластиките tension free със синтетични мрежи. 

В тези случаи при пластики със собствени тъкани, продължителността и 

интензивността на болевите оплаквания отзвучават по-бавно и персистират 

по-дълго време. По данни на EHS рискът от постоперативни усложнения при 

ингвиналните хернии по данни на систематичните обзори варира от 15 - 28 % 

Най-чести компликации са серомите и хематомите (8-22%), ранната болка и 

ретенцията на урината. Важно предимство на херниалната алопластика е 

нейната по-висока сигурност при укрепване на ингвиналната област, с по-

редки постоперативни усложнения и ниска честота на редициви.              

Макар EHS да не препоръчва по-принцип антибиотикопрофилактиката, при 

наличие на фактори на риска за развитие на ранева инфекция при пациентите  

(рецидивни хернии, старческа възраст, имуносупресивни състояния) или 

хирургични фактори на риска (продължителна операция, използвано 

дрениране) следва да се разгледа въпроса за нейното провеждане. 

           Добрите резултати при ингвиналните херниопластики зависят от 

адекватния избор на опертивна методика, като използването на синтетични 

мрежи са доминираща алтернатива спрямо пластиките с натежение. 

Модерното оперативно лечение при слабинни хернии понастоящем е 

приоритетно свързано с използването на синтетични ендопротези при 

отворени и ендоскопски миниинвазивни ИХП, което доведе до значимо 

ограничаване на пластиките със собствени тъкани. Използването на tension 

free ИХП - СМ е най-широкото разпространено и переспективно направление 

в съвременната херниология, като посредством протезирането на анатомично 

променените структури в ингвиналната област се постигат най-добри 

постоперативни резултати. Макар този подход да е стандартизиран, особено 

при сложните видове ингвинални хернии, той не бива да се счита за 

универсален и единствен при всичките пациенти, като хирургичната намеса 

винаги трябва да се прилага индивидуално, с отчитане на анатомичните и 

физиологични особености при всеки конкретен случай. Водещ съвременен 

принцип в херниологията е пълната реконструкция чрез протезиране на 

задната стена и вътрешния отвор на ингвиналния канал, като 

възстановяването на измененията в тези две основни структури е 

оснополагащ момент при всяка слабинна херниопластика. 

   Херниологията като наука успя да извърви възходящ път и постигна 



75 

 

завидни висоти. Бъдещите тенденции ще бъдат насочени към навлизане на 

нови биопротезни материали, с по-добро интегриране и биосъвместимост, 

при пълно елиминиране на нежеланите реакции. Въвеждането на модерни 

биологични платна, покрити със стволови клетки и богата на тромбоцити 

автоложна плазма, ще открият нови перспективи в съвременната 

херниология. 

     Както е предсказал видният херниолог д-р Lloyd Nyhus, „последната 

глава от оперативното лечение на херниите все още не е написана“.  

       

 

7.   ИЗВОДИ 

 

         1. Слабинните   хернии се срещат по-често в напреднала и старческа 

възраст, поради чести дегенеративно-дистрофични изменения на тъканите в 

ингвиналната област, което е и основна причина за по-честите компликации 

в тази възрастова група. 

         2. Винаги предоперативно трябва да са проучвани и оценявани 

диагностичните и клиничните  данни при пациенти с ингвинални хернии, 

като това спомага за индивидуалния и диференциран  избор на хирургичен 

способ за ИХП.  

         3. Въвеждането на ехографска диагностика при пациенти с ингвинални 

хернии с нейната добра информативност и чувствителност, спомага за 

обстойното  предоперативно обследване на слабинната област, като за първи 

път УЗИ в нашата страна става компонент от диагностичния алгоритъм. 

         4. Изборът на оперативен метод за отворени ИХП зависи от вида 

херния, нейната големина, давността на хернионосителството,  възрастта на 

болния, професионалната физическа натовареност и степента на  

настъпилите промени в ингвиналната област. 

          5.  Внедрената и разработена техника за минимален оперативен достъп 

при отворените ИХП е технически прост, лесен и напълно приложим приом, 

като води до по-бързото  възстановяване в следоперативния период.     

          6. Приложението на оптималния нетравматичен и миниинвазивен 

отворен достъп при ИХП, има редица неоспорими предимства пред 

общоприетите традиционни и лапароскопски методи – нетравматичност, 

достъпност, без използване на специализирана апаратура, инструментариум и 

обща анестезия. 



76 

 

           7. Изборът на адекватен способ за ингвинални херниопластики  е от 

основно значение за трайното излекуване и за избягване на рецидивите.  

Разработените аналитични критерий за избор на оптимален оперативен метод 

показват безспорните преимущества на ненатежните способи със синтетични 

полипропиленови мрежи. 

            8. Хирургичните методики с ИХП-СМ са с малко постоперативни 

усложнения, по-слаб болеви синдром и с по-бързо възстановяване, в 

сравнение с ИХП-СТ с натежение. Приложението на нови модификации на 

методите на ТRABUCCO и  RUTKOV – ROBBINS  имат редица предимства, 

като достъпна методика и по-висока ефективност на способа.  

            9. Показани за приложение на ИХП-СМ са сложните форми на 

ингвинални хернии – съчетани, комбинирани, плъзгащи, ингвиноскротални, 

гигантски, инрепонибелни и рецидивни. 

           10. Изяснени са показанията за приложение на различни отворени 

ИХП в зависимост от вида ингвинални хернии – при слабинни хернии от I и 

II  тип се прилагат стандартните  ИХП-СТ с натежение усилващи задната 

стена, а при III а,   III б  и  IV   тип   се използват само tension free ИХП-СМ. 

            11.Отчетените ранни постоперативни резултати пряко и 

непосредствено зависят от вида ИХП, като прилагането на 

полипропиленовите мрежи е стандартизиран подход при тяхното съвременно 

оперативно лечение. 

            12. Предложеният съвременен алгоритъм за избор на хирургичен 

метод при отворени ИХП осигурява индивидуален и рационален подход  при 

лечението на пациенти с ингвинални хернии и води до по-добри 

следоперативни резултати. 

 

 

 8.  ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Извършено е комплексно епидемиологично проучване при 

различни видове ингвинални хернии при 369 оперирани пациенти, за пет 

годишен период лекувани в Първа клиника по хирургия към Медицински 

университет – УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД. 

2. Изработена е пациентска електронна карта за клинична оценка и 

проследяване при всички оперирани болни, в зависимост от вида на 

ингвиналните хернии, тяхната давност, локализация, големина и 

придружаващи заболявания. 
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3. Въведена е за първи път в нашата страна предоперативна 

ултразвукова диагностика при ингвинални хернии, с което може да се 

подпомогне избора на оперативен метод и определи обема на хирургичната 

намеса.  

4.  За първи път е разработен и внедрен в клиничната практика у нас 

ефективен и малкотравматичен оперативен минидостъп при отворени 

ингвинални херниопластики. 

5. Предложени и въведени за първи път в хирургичната практика са 

нови модификации на ИХП-СМ при методите на ТRABUCCO и  RUTKOV – 

ROBBINS. 

6. Извършено е съвременно комплексно проучване на  диагностиката 

и оперативното лечение при първични, заклещени  и  рецидивни ингвинални 

хернии, като е направен сравнителен анализ на приложените хирургични 

методи. 

7. Представен е оригинален алгоритъм за избор на оперативен метод 

при отворени ингвинални херниопластики, подпомагащ рационалната 

хирургична тактика и оптималната пластична реконструкция. 
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