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SUMMARY 
Hernia requiring emergency surgery are as trapped and hernia Amyand, in which 

hernialniya bag has fallen and appendix . 
The purpose of this study was to determine the number of these hernias over a 5 year 

period and to share our experience in the operative treatment. And to derive an algorithm for 
treatment. 

The study covered only 16 patients because of the rarity of this disease . In their treatment 
are mainly used methods of hernia repair and Shouldice- Kukudzhanov Bassini. 

From his experience in the field of emergency hernioptomii suggest the following 
klasivikatsiya for hernia Amyand: 

Type I hernialen bag containing healthy and Levitating appendix 
Type II hernialen bag containing appendix with adhesions and sterkoliti in the lumen and 

dragging 
TipІІІ hernialen bag containing altered inflammatory appendix . 
Type IV acute inflammatory changes of the bag and surrounding tissues of advanced 

inflammation of the appendix 
The decision to put appendectomy turn another problem - access to carry her choice of 

access is determined by the following criteria: changes in the appendix and surrounding tissue , 
the size of the neck , the distance from the neck of the bag to the base of the appendix . In our 
opinion, the main criterion are changes in the appendix and surrounding tissues and the other 
two are important in appendectomy in relative indications. 

 

Въведение 

Херния на Amyand е ингвинална херния съдържаща апендикс в херниалния сак.  

Описана е от Claudius Amyand през 1735 година.По литературни данни честотата на тоя вид 
ингвинална херния е от 2 до 4% от слабинните херниотомии.Честотата на острия апендицит 
в херниялния сак е 0,1%. 

Херния на Amyand е по-честа при мъжете и най- често е дясностранна има описана и 
лявостранна при мобилен цекум, малротация или ситус висцерус инверзус. 

 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се установи честотата на хернията на Amyand при 

болните оперирани за ингвинална херния в Отделението по еднодневна и миниинвазивна 
хирургия на УМБАЛ „ Св. Георги „ – гр. Пловдив от 2008 година до сега. 
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Неизяснени при този вид херния са: показанията за апендектомия при наличие или не 

на хронични промени в апендикса, критериите за достъп за апендектомия при наличната 
херния, както и за разширяване или използуване на друг допълнителен  разрез, не е 

общоприета тактика по отношение на извършване на пластика при тежки възпалителни  
промени в апендикса и околните структури. 

 

Материал и методи 
Оперирали сме 16 хернии на Amyand, които са 6.81% от разглежданите от нас сложни 

слабинни хернии и 2.76% от всички хернии. Това са 15 мъже със средна възраст 67 г. и 1 
жена на 71г. 

Предоперативно 14 от болните са с анамнеза за херния, с давност от 10 м, до 12г. (табл. 

1.). При 1 от тях е отбелязана промяна в оплакванията след прекаран грип - болка в областта 
на хернията, а друг е опериран за херния преди повече от 30 години и има рецидив. 

 
Таблица 1. Предоперативни данни 

 

Предоперативни 

данни 

Давност на 

оплакванията 

Брой 

болни 

 Анамнеза за херния 
 

 Анамнеза за t° и болка 

в слабинната област 

От 10 мес. до 12г. 
 

6 дни 

15 
 
1 

Всичко  16 

 
При всички болни операцията е извършена с ингвинален достъп и е намерен  

индиректен херниален сак. Апендиксът е свободно висящ в херниалния сак при 12 болни, а 
при 4, т.е. в 25% от болните е бил с плъзгане. 

Aпендектомия е направена при 5 болни: при 3 за плъзгане, при 1 за плъзгане и 

хроничен апендицит, при 1 за "хроничен апендицит в херниалния сак на рецидивна херния" 
и при 1 за флегмонозен (табл. 2). 

 

Таблица 2. Хирургично поведение 
 

Хирургично поведение Брой 

болни 

 Апендектомия  11 

 Достъп до основата на апендикса:   

 - през шийката на сака  8 

 - чрез трансингвинална минилапаротомия  3 

 Пластика по:   

 - Shouldice-Кукуджанов  15 

 - Bassini  1 
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Сакът е затворен с кесиен шев при 3 и с единични шевове при болните с 

трансингвинална минилапаротомия. При 5 болни пластиката е направена по Shouldice-
Кукуджанов и по Bassini при болната с флегмонозен апендицит 9 (табл. 2). 

 
Таблица 3:Интраоперативни данни 

 

Интраоперативни данни Брой 

болни 

 Достъп: ингвинален 16 

 Вид на сака: индиректен 16 

 Състояние на апендикса  

 - свободно висящ 4 

 - с плъзгане: 4 

 * на проксималната част 1 

 * на проксималната част 

 и срастване на върха 

2 

 * с плъзгане на целия 
апендикс 

1 

 - само със сраствания 7 

 - флегмонозно променен 1 

 

Следоперативният период е безпроблемен при всички болни. При болната с 
флегмонозния апендицит е регистриран рецидив на хернията след 6 месеца. 

 

Обсъждане  

Честотата на случаите с хернията на Amyand в нашата серия е 2.76% и е съпоставима 

със съобщаваните литературни данни за нея - от 2 до 4% от слабинните херниотомии. 
Диагнозата й основно е интраоперативна, Не може да се подозира херния на Amyand 

при анамнеза за апендектомия в миналото и наличие на цикатрикс в илеоцекалната област, 

но както показва опитът ни и тази възможност трябва да се има в предвид интраоперативно. 
Здравият и свободно висящ в херниалния сак апендикс не е показан за апендектомия. 

Това е в съгласие с наблюдаващата се тенденция в последните десетилетия за въздържание 
от апендектомия при липса на строги показания за нея. 

Интраоперативните данни за сраствания, стерколити в лумена и плъзгане на апендикса 

съчетани или не с рецидивиращите болки в илеоцекалната област правят апендектомията 
наложителна с профилактична цел, но когато липсват строги противопоказания за нея. Те 

според Fisher (1990) са: болестта на Crohn, провеждана радиотерапия, патологична или 
ятрогенна имуносупресия и използвани протезни материали в миналото. 

При плъзгаща се херния на Amyand решението за поведението спрямо плъзналия се 

апендикс, за разлика от плъзганията на другите органи, не зависи от типа и степента на 
протрузията. Самото плъзгане на апендикса е показание за апендектомия за постигане на по-

високото лигиране на сака, както и за премахване на възможността за стаза в апендикса - 
условие за развитието на бъдещ апендицит. 

Решението за апендектомия поставя на свой ред друг проблем - достъпа за 

осъществяването й, което може да стане: през шийката на херниалния сак, през 
херниолапаротомия, през отделна лапаротомия. 

Ние смятаме, че изборът на достъп се определя от следните критерии: промените в 
апендикса и околните тъкани, големината на шийката, разстоянието от шийката на сака до 
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основата на апендикса. Според нас основният критерий са промените в апендикса и околните 

тъкани, а останалите два имат значение при апендектомия по относителни показания. 
Тези критерии и опита ни макар и малкия брой болни с индиректна херния на  Amyand 

оперирани от нас ни позволява да изкажем мнението си за разширяване на достъпа при тези 
хернии.За целта сме използвали описаната от Ю. Ванев(1994) трансингвинална 
минилапаротомия, която той нарича ,,трансингвинална минилапаротомия с параингвинален 

разрез при херниотомия”. 
Макар че имаме само един случай на пластика на слабинния канал с последвал рецидив 

при наличието на остри възпалителни изменения на апендикса и околните тъкани, се 
съгласяваме с мнението на Mitchell (1964) и Н. Рухляда и сътр. (1988) в тези случаи да не се 
прави пластика. Според нас в такава ситуация е важно да не се нарушава целостта на задната 

стена на ингвиналния канал нито за разширяване на достъпа до коремната кухина, нито за 
пластика. По-добре е тук апендектомията да се извърши през отделен достъп. 

 

Различаваме четири типа херния на Amyand: 

Тип І херниален сак съдържащ здрав и свободно висящ апендикс 

Тип ІІ херниален сак съдържащ апендикс със сраствания и стерколити в лумена и 
плъзгане 

ТипІІІ херниален сак съдържащ възпалително променен апендикс.  
Тип ІV остри възпалителни изменения на сака и околните тъкани от напреднало 

възпаление на апендикса 

При І тип не е задължително извършване на апендектомия –трябва да се ликвидира 
сака и да се извърши пластика на ингвиналния канал, уместно е използване на пластика с 

платно.  
При ІІтип апендектомия по правило през херниалния достъп и пластика на 

ингвиналния канал. 

При ІІІ тип апендектомия през херниалния достъп и пластика на ингвиналния канал. 
Разширен достъп - трансингвинална минилапаротомия - препоръчваме при тясна шийка и 

голямо разстояние между нея и основата на апендикса. 
При ІV тип за препоръчване е да не се нарушава целостта на задната стена на 

канала.Да не се разширява херниалния достъп за апендектомията и да не се извършва 

пластика. При необходимост да се направи допълнителен разрез за апендектомия, а предната 
стена да се възстанови без пластика. Това облекчава реконструкцията на канала и 

сигурността на пластиката на втори етап. 
 
Изводи 

1. Диагнозата на хернията на Amyand по принцип е интраоперативна,.  
2. Апендектомия с профилактична цел е показана при сраствания на апендикса, 

стерколити в лумена му и плъзгане. Здравият и свободно висящ апендикс в сака не е 
показание за апендектомия. 

3. Апендектомията по правило се осъществява през херниалния достъп. Разширен 

достъп - трансингвинална минилапаротомия - препоръчваме при тясна шийка и голямо 
разстояние между нея и основата на апендикса. 

4. При остри възпалителни изменения на сака и околните тъкани от напреднало 
възпаление на апендикса за препоръчване е да не се нарушава целостта  на задната стена на 
канала нито за разширяване на достъпа за апендектомията нито за пластика.  При 

необходимост да се направи допълнителен разрез, а предната стена да се възстанови без 
пластика. Това облекчава реконструкцията на канала и сигурността на пластиката на втори 

етап. 
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