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СТАНОВИЩЕ  

  

ОТ  ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ,  

Началник клиника по ортопедия, травматология и спинална хирургия към 

университеска болница „Света Анна“ София, доцент, Ръководител унс 

„Ортопедия и травматология“ Катедра „Специална хирургия“  към Медицински 

факултет, Тракийски университет Стара Загора 

ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ ОТ ДОЦ. Д-Р СВЕТОСЛАВ КАЛЧЕВ КАЛЕВСКИ, 

ДМ В МУ – ВАРНА НА ТЕМА: ”СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

ЗАДНАТА ДЕКОМПРЕСИВНА И СТАБИЛИЗИРАЩА ХИРУРГИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРАВМИ В ТОРАКАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯ СПИНАЛЕН 

СЕГМЕНТ” 

ПРОЦЕДУРА НА ЗАЩИТАТА: 

Със заповед на Ректора на Медицински  университет – гр. Варна № Р – 109-

116/08.07.2014 г. и решение на Факултетния съвет на Факултета по Медицина на МУ-

Варна, по протокол № 40/30.06.2014 съм избран за член на Научното жури, а със 

Заповед № Р-109-131/22.07.2014 г. съм определен да изготвя становище по процедура 

за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ с кандидат доц. Д-р Светослав 

Калчев Калевски, дм, в МУ-Варна. 

Получих от доц. Д-р Светослав Калчев Калевски, дм всички поискани от мен 

материали, необходими за изготвяне на настоящото становище. Становището ми 

относно дисертационния труд на доц. Д-р Светослав Калчев Калевски, дм е съобразено 

със Закона за развитието на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилника 

за приложението му и Правилника на Медицински Университет – гр. Варна. 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТИКАТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 В съвременната медицина съществуват редица заболявания, които водят до 

тежка инвалидност, и поставят редица сложни проблеми в социален и икономически 
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аспект. Заболяванията и травмите на гръбначния стълб спадат към тази група, и са се 

превърнали в световен здравен проблем, без да имат еднозначно решение. 

Актуалността и значимостта на проблема се определя от високата честота на 

заболяемостта, от сериозните икономически разходи за лечение и медицински и 

социални грижи. Резултатите от провежданото лечение често са незадоволителни. 

Прогресът в изследването на спиналната биомеханика, диагностични методи, и 

технологии доведоха до бързо прогресиране на спиналната хирургия, и в спиналната 

инструментация и ефектите от нея. 

Много заболявания и травми гръбначния стълб успешно се подлагат на 

хирургично лечение, като клиничните резултати непрекъснато се подобряват. 

Основната цел е постигане на минимални увреждания на анатомичните структури, 

максимално запазване на мобилитета на увредените и съседните им спинални сегменти, 

свеждане до минимум на потенциалните усложнения.  

Въпреки  тези успехи, има много неизяснени и спорни въпроси по отношение 

на диагностика и класификация на гръбначната нестабилност, показанията и 

хирургичното планиране и стратегия на интервенцията, превенция на оперативните и 

постоперативните усложнения и много други. 

Спиналната нестабилност с нейната патогенеза, патоморфология, клинични 

прояви и методи на лечение е обект на множество проучвания. Известно е, че 

декомпресивната хирургия не е в състояние да реши сложните биомеханични 

отношения между гръбначния стълб и невралните структури, съдържащи се в него. 

Във връзка с гореизложеното, разработвания в дисертационния труд проблем е с 

висока степен актуален в научно и научно-приложно отношение целесъобразен. 

Целта и конкретните задачи за анализиране в проучването са изпълнени на 

съвременно ниво, като е обхванат максимално широк спектър от  гръбначни 

заболявания. Акцентът е поставен върху хирургичното планиране, хирургичната 

стратегия, и съвременните възможности на най-често използваната задна спинална 

хирургия за декомпресия, фиксация и костна фузия. 

ПОЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

Авторът представя широк и детайлен литературен обзор, включващ 501 

литературни източника, над 90% от последните десет години. 
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Това показва отличната осведоменост на автора за състоянието на 

изследванията в областта на спиналната хирургия в национален и световен мащаб. 

Литературният материал е оценен творчески и представен на висок 

медицински и научен стил. 

Проследено е историческото развитие на лечението на гръбначните 

заболявания. 

Представени са анатомо-физиологичните аспекти на торакалния и лумбалния 

спинални сегменти, диагностичните особености и възможности на образните техники и 

технологии, хирургичните достъпи и техники при лечението на спиналните 

заболявания и травми както и периоперативните усложнения. 

Детайлно е проследен класификационният проблем при тораколумбалните 

фрактури, както и класификационните и клинични аспекти на спиналната нестабилност 

при различните видове гръбначни заболявания. 

Специално внимание е отделено на биомеханичните аспекти на задната 

спинална инструментация и костна фузия. Представени са подробно съвременните 

схващания за хирургичното планиране и стратегия при задната декомпресивна и 

стабилизираща хирургия. Авторът е онагледил представения материал със собствени 

схеми. 

Изследването е построено върху клиничен материал от 485 пациенти страдащи 

от различни гръбначни заболявания и травми в торакалния и лумбалния сегмент на 

гръбначния стълб. Лечението е проведено през периода януари 2008 – май 2013 година. 

Пациентите са оперирани в клиниката по неврохирургия на МБАЛ „ Св. Анна” – Варна 

Приложени са различни видове задни декомпресивни и стабилизиращи процедури. 

Пациентите са разпределени в пет основни групи по видове заболявания, пол, 

възраст, нозологични единици, ниво на увреждане, тип на декомпресивната процедура, 

причина и степен на спинална нестабилност, вид на вътрешната фиксация и спиналната 

реконструкция. 

Показанията за оперативно лечение и хирургичното планиране са оценени с 

най-съвремените методи за оценка, използвани в световната научна литература. 

Рентгенографските параметри за оценка на спинална нестабилност при 

травматични увредие включват: ъгъл на Cobb; сагитален индекс; транслация на тялото 

на прешлена; размери на гръбначния канал в сагитален и коронарен план; отношение 

на степента на стенозата на канала на нивото на увреда към канала на съседен 
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неувреден прешлен; степен на компресия на предната колона  на тялото на прешлена 

спрямо задната в %; степен на кифоза в % 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.  

При дегенеративните лумбални заболявания сегментната нестабилност се 

оценява с динамични профилни спондилографии, като се отчита степента на листезата 

в степени по Meyerding. При високостепенните листези над 50% и над 100 кифоза или 

абнормално движение при динамичните спондилографии повече от 5 mm се извършва 

инструментална фузия за избягване на следоперативните усложнения. Инструментална 

фиксация е показана и в случаите с колапс на диска, но не по-малко от 2 mm, поради 

риск от дестабилизиране на подвижния сегмент. При данни за кифоза или хиполордоза 

в лумбалния сегмент инструментацията е показана за корекция на сагиталния 

дисбаланс. Спиналната нестабилност се оценява по рентгенологични критерии и при 

остеопротичните фрактури и при гръбначните инфекции.  

Авторът подробно описва и демонстрира достъпите и техниките на задните и 

заднолатералните декомпресивни процедури, както и различните видове педикуларни 

инструментации за преодоляване на сагиталния дисбаланс и реставрация на увредените 

сегменти. Приложени и демонстрирани са съвременни оптимизиращи процедури при 

метаболитните заболявания, както и различните видове интеркорпорална костна фузия 

при дегенеративните заболявания. Клиничният материал е богато онагледен изцяло със 

собствени образни изследвания и интраоперативни снимки.  

За оценка на динамиката на неврологичния дефицит при хоспитализацията и 

при проследяването на пациентите се използва скалата Frankel/ASIA, която е най-често 

използваната и най-реферирана скала в световната литература.. Типът на спиналната 

травма се определя съобразно цялостната класификация на AO/Magerl за торакални и 

лумбални травми, като показанията за оперативно лечение се съпоставят с оценката на 

травмата по TLICS.  
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Резултатите от оперативното лечение са проследени с профилни и фасови 

спондилографии, на които са отчетени степента на корекция на кифозата, 

позиционирането на педикуларните винтове и спиналната система, редукцията на ъгъла 

на Cobb, средната височина на интервертебралния диск, редукцията на листезата, 

състоянието на съседните нива, височината на предната и задната стена на 

прешленното ниво, или т.н. „прешленен индекс“ и др.            

Функционалното състояние на пациентите се оценява в предоперативният 

период, и при последващите контролни прегледи, отразявани в съответните формуляри. 

При различните групи се оценява със системи за оценка, подходящи за заболяванията и 

травмите, предизвикващи спинална нестабилност. Степента на болка се оценява по 

(VAS), a оценкатa на функционалния статус e извършена чрез въпросника на ODI v 2.1, 

наложили се в модерната медицинска литература като референтни. Всички резултати 

от проследяванията на пациентите са представени в табличен вид и под формата на 

динамични схеми. 

Избраните от автора методики на изследване, и клиничният материал, са 

позволили постигане на поставената цел, а решаваните задачи в дисертационния труд 

са получили адекватен отговор. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представеният дисертационен труд на тема:”Съвременни възможности на 

задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в 

торакалния и лумбалния спинален сегмент” е в обем от 335 стр. По своята структура 

той отговаря на традиционната за нашата страна характеристика и изисквания за 

оформяне на дисертациите. 

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. Представеният материал е богато 

онагледен с 31 таблици, 79 фигури и снимки, 62 схеми и 7 приложения.. 

       Структурата на дисертационния труд е напълно съпоставима с т. нар. 

стандартно оформление на дисертационен труд с подобен характер.  Отделните раздели 
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на труда, спомагат много за ясната и логична композиция на представените съвременни 

литературни данни, адекватни методични способи и интересни собствени резултати с 

коректно и подробно обсъждане. 

 

ПРИНОСИ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТКАТА ЗА НАУКАТА И 

ПРАКТИКАТА 

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 широк и задълбочен анализ на 

съвременните възможности на задната декомпресивна и стабилизираща 

хирургия в торакалния и лумбалния отдел. 

3. За пръв път в българската литература се прави анализ на голяма кохорта от 

пациенти със спинални заболявания и травми, които са обединени от 

фундаменталния механичен и клиничен  фактор нестабилност. 

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

динамични импланти при селектирана група пациенти с дегенеративни 

заболявания.  

5. Анализирани са и са приложени най-съвременните възможности за спинална 

инструментация и реконструкция при гръбначната патология. 

6. Доказана е ефективността на съвременните задни декомпресивни и 

стабилизиращи технологии при хирургичното лечение на всички деструктивни 

процеси в торакалния и лумбалния гръбначен сегмент. 

7. В клиничната практиката са въведени последните достижения на спиналната 

имплантология и са проследени близките и отдалечените  резултати. 

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

различните групи пациенти, като са определени факторите влияещи 

положително или отрицателно върху клиничните резултати. 

9. Предложен е алгоритъм на диагностично и хирургично поведение, като се 

акцентира върху тайминга и хирургичното планиране при пациенти с торакална 

и лумбална нестабилност. 
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ПРЕЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Във връзка с темата на дисертационния труд са представени 16 пълнотекстови 

публикации в научни списания и научни сборници. От тях 5 са в чужди реферирани 

списания и сборници, 1 монография и 10 в български научни списания. От тях 8 са на 

английски език, а останалите на български. В 14 от публикациите дисертантът е на 

първо място, а в 2 на второ. Научните трудове са цитирани общо 25 пъти, от които 16 в 

чужди научни списания и книги с общ IF – 8,361 и 9 в български научни списания и 

сборници. 

Във връзка с темата на дисертационния труд са представени и 13 публикувани 

резюмета на изнесени доклади, както и пълният текст на докладите на наши и 

международни научни форуми. От тях 4 са на английски език, а 9 са на български език.. 

В 8 от докладите дисертантът е първи автор, в 4 е втори автор, в 1 е четвърти автор. 

В заключение считам, че представеният ми за становище дисертационен труд на 

доц. д-р Светослав Калчев Калевски, дм отговаря на изискванията на закона за развитие 

на академичния състав на Република България, както и на правилника на Медицински 

университет Варна. 

Гласувам положително пред научното жури. 

16.09.2014 г. 

Гр. София      Доц. Д-р Стефан Иванов Станчев, дм 

 

 

 

 


