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 Гръбначно-мозъчните лезии в торакалния и лумбалния отдел на 

гръбначния стълб включват заболявания с широк диапазон, които най-

често са с придобит характер или са в резултат на множествени, често 

повтарящи се микротравми или физическо напрежение (травми, дискови 

хернии, спондилозна радикулопатия или миелопатия и вторични или 

първично възникнали туморни образования).  

В редица от случаите има налице и вродени аномалии или варианти, 

които благоприятстват увреждането на гръбначния мозък и неговите 

коренчета.  

Тежката инвалидност, която тези заболявания причиняват в световен 

мащаб е социалено значим проблем, което се определя, както от високата 

им честота, така и от огромните икономически разходи за лечението им.  

Въпреки бурното развитие в последните десетилетия на диагностичните 

технологии и оперативните техники в гръбначната хирургия, 

декомпресивните интервенции в торакалната и лумбална области остават, 

както диагностичен така и основен терапевтичен подход при третирането 

на различните гръбначни и гръбначно-мозъчни лезии. Прогресивното 



развитие в световен мащаб на изследванията в областта на спиналната 

биомеханика, сагиталния баланс, както и третирането на съществуващата 

или потенциална нестабилност съпътстващи декомпресивните оперативни 

интервенции, водят до промени във фундамента на съвременната 

спинална хирургия и най-вече в приложението на спиналната 

инструментация. 

Настоящата дисертация ”СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЗАДНАТА 

ДЕКОМПРЕСИВНА И СТАБИЛИЗИРАЩА ХИРУРГИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 

ТРАВМИ В ТОРАКАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯ СПИНАЛЕН СЕГМЕНТ”, представя, 

разглежда и анализира цялостно проблема за резултатите от прилагането на 

декомпресивните и стабилизационни техники при оперативното лечение на 

лезиите в торакалния и лумбален отдел на гръбнака на базата на значителен 

хирургически опит. 

Имайки предвид всичко това смятам, че настоящата дисертация е 

много навременна, актуална, полезна и перспективна, защото съдържа в 

себе си голям потенциал за бъдещото и приложение в клиничната 

практика. 

Актуалността на проблема се определя и от факта, че все още само 

около 60-80% от оперираните пациенти имат задоволителни оперативни 

резултати и възстановяват работоспособността на предишната си работа. 

От 20% до 40% от оперираните болни, продължават да страдат, 

подлагайки се на нови хирургични интервенции, като част от тях остават 

трайно инвалидизирани. 

 Дисертационния труд на доц. д-р Св. Калевски, е структуриран 

правилно и съгласно изискванията и стандартите за присъждане на ОНС 

„Доктор на науките”.  

Представеният дисертационен труд е в обем от 335 стр. Изложението 

е направено върху 281 стандартни страници, като съдържа съответно: 

въведение - 2 стр.; литературен обзор - 92 стр.; нерешени и спорни 

проблеми по темата – 2 стр.; цел и задачи - 2 стр.; клиничен материал и 

методи – 59 стр.; резултати - 49 стр.; обсъждане - 68 стр.; заключение и 

изводи – 3 стр.; приноси – 1 стр.; библиография – 47 стр.; приложения – 7 

стр. Материалът е богато онагледен с 31 таблици, 79 фигури и снимки, 62 

схеми и 7 приложения. Библиографията (90% от последните 10 години) 



обхваща 501 източници (4 на кирилица и 497 на латиница). 

В литературния обзор авторът е показал дълбоки познания по 

проблема, като е използвал 501 литературни източника, които в над 90% са 

източници от последните десет години. Добре и в детайли са проследени 

проблемите на спиналната нестабилност при различните видове 

гръбначни заболявания и биомеханичните аспекти на задната спинална 

инструментация и фузия. Аналитично са представени съвременните 

тенденции за хирургичното планиране и хирургичната стратегия при 

задната декомпресивна и стабилизираща хирургия. 

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана и касае 

анализирането и изясняването на показанията, възможностите, границите 

и рисковете на задната декомпресивна хирургия, задната инструментация 

и реконструкция, клиничните резултати и факторите, които им влияят.  

Задачите, които Доц. Калевски си е поставил при изпълнение на 

целта на дисертационния труд са достатъчни на брой, ясно и правилно 

формулирани и отговарят на целта на проучването.  

Клиничния материал който автора е използвал в своето проучване е 

от впечатляващо голям брой пациенти - 485, които са оперирани в 

клиниката по неврохирургия на МБАЛ „ Св. Анна” – Варна, през периода 

2008 – 2013 година, и са извършени различни видове задни декомпресивни 

и стабилизиращи интервенции.  

Показанията за оперативно лечение, както времето и хирургичното 

планиране са оценени с актуалните, използвани в световната научна 

литература инструменти за оценка. При травмите за оценка на спинална 

нестабилност сa използвани: бисегментния ъгъл на Cobb; сагиталния 

индекс; степента на транслация на тялото на прешлена; размери на 

гръбначния канал в сагитален и коронарен план, както и отношение на 

степента на стенозата на канала на нивото на увреда към канала на 

съседен неувреден прешлен и др.  

За преценка на гръбначната стабилност при неопластичните 

спинални заболявания се оценява интегритета на колоните на Kostuik и 

Weinstein. За селекция на пациентите и преценка на прогнозата и изхода 

от лечението се използва ревизираната оценъчна система на Tokuhashi et 

al., (2005), а хирургичната стратегия се определя в зависимост от 



получения резултат от оценката. 

Клиничната сегментна нестабилност при дегенеративните лумбални 

заболявания се оценя със статодинамични спондилографии, като се отчита 

степента на листезата в степени по Meyerding.  

Последната част от дисертационния труд – обсъждането, според мен е 

добре разработено и конструирано и там се прави една много важна 

съпоставка на различните подходи при основните нозологични групи с 

литературните данни. 

В обобщен вид бих казал че идеите и методиките използвани в 

настоящата разработка имат рационален характер, като някои от тях 

съдържат и белезите на научно-практичен принос.  

Считам че най-важните от тях са следните: 

1. Направен е широкообхватен анализ и синтез на последните достижения на 

световната научна литература, обсъждаща проблемите на спиналната 

нестабилност и факторите, които й влияят.. 

2. За пръв път в българската литература се прави анализ на толкова голяма 

група от пациенти със спинални заболявания и травми, които са обединени 

от фундаменталния механичен и клиничен фактор нестабилност. 

3. За пръв път в страната е проследен и оценен клиничният ефект от 

лумбалните динамични импланти при селектирана група пациенти с 

дегенеративни заболявания.  

4. Анализирани са и са приложени най-съвременните възможности за 

спинална инструментация и реконструкция при гръбначната патология. 

5. Доказана е ефективността на съвременните задни декомпресивни и 

стабилизиращи технологии при хирургичното лечение на всички 

деструктивни процеси в торакалния и лумбалния гръбначен сегмент. 

6. В клиничната практиката са въведени последните достижения на 

спиналната имплантология и са проследени близките и отдалечените 

резултати. 

7. Осъществена е пред - и постоперативна оценка на функционалния статус 

на различните групи пациенти, като са определени факторите влияещи 

положително или отрицателно върху клиничните резултати. 

8. Предложен е алгоритъм на диагностично и хирургично поведение, като  

 



 

 


