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Уважаеми членове на Научното жури,  

Уважаеми колеги, 

Дами и Господа, 

Определен съм със заповед №  Р-109-274 / от 21 юли 2017 г . на 

проф. Тодорка Константнинова, д.н , зам.ректор на Му – Варна 

за рецензент на дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „ДОКТОР“ на тема: 

„ИНДИВИДУАЛНО БЕДРЕНО АНАТОМИЧНО СТЕБЛО 

ПРИ ТАЗОБЕДРЕНА АЛОПЛАСТИКА“ на д-р Калин Колев 

Михов, Началник отделение по ортопедия и травматология, 

УМБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна. 

Д-р Калин Михов е роден във Варна на 23 септември 1974 г. 

Средно образование с разширено изучаване на английски е 

завършил  в СОУ „ Иван Вазов „ в  гр.Търговище през 1992 г. В 

1998  г. завършва Медицинския университет – Варна с пълно 

отличие. От 2003 г. е с придобита специалност „Ортопедия 
и травматология“. Работил е в болница „ Св. София“ като 
ординатор  , след това и в Катедрата по ортопедия и 
травматология  МУ-Варна, където в момента е Началник на 
отделение. Специализирал е многократно в различни 
области от специалността  у нас и в чужбина, основно в 
клиники, чиято дейност е близка до темата на 
дисертационния труд. 

Този дисертационен труд е посветен на съвременна 
тенденция в протезирането. Тя се разви  въз основа на 
първо: възможността за  компютърно-асистирано 
триизмерно изображение на костните структури и 
второ,на високите технологии в металообработването. Те 



бяха събрани във въображението и дейността на хирурзи, 

инженери и информатици, за да станат днес част от рутинната 

работа в модерното  ендопротезиране. България има принос в 

това, защото методът за индивидуално протезиране на 

резециран участък от таза, заедно с ендопротезно заместване на 

тазобедрената става въз основа  на посочените по- горе  

принципи бе признато за изобретение в далечната 1986 г., и 

бяха осъществени 11 такива операции за първи път в световната 

ортопедична практика. Сега индивидуалното ендопротезиране, 

особено на големите стави е високоспециализирана медицинска 

дейност , а от производствена гледна точка е цяла нова 

индустрия в най-развитите държави в света.  

Философията на тазобедреното ендопротезиране освен 

алтруизъм съдържа и стремеж към оптимизиране на протезния 

дизайн чрез максимално доближаване до оригинала-човешката 

тазобедрена става. Една от посоките на развитие беше и остава 

като най –широко разпространена практика поставянето на 

ацетабуларни и бедрени компоненти по типови размери, които 

при повечето от  десетките производители не се различават 

съществено. Вторият вариант е избор на оптималния за 

конкретната костна структура имплант чрез компютърно 

асистиране от наличните модели  в асортиментната листа на 

съответния производител. Третият вариант е изработване на 

индивидуален имплант  за конкретния случай, за конкретният 

проксимален бедрен край, за конкретното ацетабуларно ложе.  

Темата на настоящия труд на доктор Михов е в третия вариант, 

в рамките на сегашните възможности в световната медицинска 

практика. Предизвикателствата са много, разискват се доста 

детайли, касаещи структурата и функцията на проксималния 

бедрен край и неговите способности да приеме максимално 

адаптирано към него метално стебло. 

Общо текстът е представен в 115 страници, без библиографията 

и списъкът с публикациите. Трудът е конструиран правилно в 

осем раздела-дефиниции и съкращения, въведение,литературен 



обзор,цел,задачи и хипотези, материал, методи, резултати 

,дискусия, изводи. Тази конструкция е обичайната за излагане 

и защита на една теза. Тя позволява по време на четенето да се 

откроят важните моменти от проблема, както и личния опит и 

вижданията на автора. Написан е на литературен български 

език, избегнати са ненужни чуждици. Специфичната 

терминология е обяснена  в началото. Тя  не може да бъде 

заменена със синоними. Задълбочено, с разбиране на материята 

и в детайли в трета глава са разгледани съществени въпроси- 

механизмът на костното прорастване при безциментните 

контакти; вътрешната анатомия на проксималния бедрен канал; 

особено добре са развити въпросите на обемното присъствие на 

импланта в метафизарната зона и “’fit and fill””ефекта  върху 

стрес-трансфера и костното ремоделиране. При анализа на 

резултатите от безциментната фиксация се вижда стремеж към 

обективност, въпреки ,че привържениците на циментно 

фиксираните стебла може би биха искали по-обстойно да се 

изтъкнат предимствата, респективно отличните им резултати 

на преживяемост, видно от английския и скандинавските 

ендопротезни регистри. Това е леко встрани от рамките на 

настоящата тема, но е важно и затова  много накратко ще се 

спра по-долу.  Както е прието в нашите среди , авторът говори 

за механични  и циментно фиксирани стебла.  В този смисъл 

бих изразил мнение , което той  знае, защото сме го обсъждали 

с него в рамките на професионалната дискусия. А то е , че в 

крайна сметка и циментно облечените стебла чисто механично 

се закрепват в метафизата и канала на бедрото. Просто 

принципите са различни. При порьозните стебла с различен 

дизайн и размери на микростуктурите ние задаваме на костта 

мястото и параметрите , в които й разрешаваме да се разположи, 

за да я накараме да се закрепи там. При циментирането  работим 

в пластичната фаза на полимеризацията ,  като предварително 

сме задали  профила и позицията на стеблото като 

задължителни съставляващи . Но външния  релеф на 

циментната мантия си го определя  костната структура на 

канала. Това е в някакъв смисъл емпиричен акт и ние само 

можем да  желаем какво да се случи там. На стр.7 е цитирано и 



изглежда споделено мнение , че едно от предимствата на 

безциментните стебла е по-лесната ревизионна процедура. Това 

според мен е спорна теза и има както теоретични, така и 

практически контрааргументи. Един от тях би бил този, че по-

лесната екстракция на безциментното стебло трудно 

кореспондира с твърдението на Amstutz, че те имат по-

дълготрайна стабилност. На същото място пише, че (цит. по 

автора) Постигането на стабилна фиксация на импланта е 

задължително условие за 

успешна безциментна артропластика(край на цитата).Това 

обаче с пълна сила важи като цел и при циментно фиксираните 

стебла. Всеки хирург се стреми към отлична първична 

стабилност на бедрената компонента.  

В глава четвърта целта е поставена ясно, задачите са логично 

определени като фактори за постигането й , а хипотезите са 

смислени и аргументирани. При първата хипотеза ( цит.) 1. 

Индивидуалните феморални стебла имат подобрен „fit and 

fill“ и възстановяват 

напълно нативната геометрия на тазобедрената става(край 

на цитата). Бих предложил вместо „възстановяват“ изразът да 

е „се нагаждат най-добре към нативната …..“, защото това е 

доказано в края на настоящата работа и е на практика нейния 

смисъл. 

 

За възлов момент от работата считам поставената от автора 

задача  да се направи сравнение по редица параметри между 

индивидуално изпълнените стебла и стандартните анатомични 

стебла. Това е направено със съвременни математически 

средства като залог за достоверност и резултатите са 

красноречиви за непредубедения читател.  

Проучената и анализирана серия от по 22 тазобедрени стави от 

двете основни групи  съответствува на тези на повечето от 

съвременните автори на тази тема. Показателите и критериите 

за оценка са достатъчни като брой и стойност за изграждане на 

логични съждения при анализа на фактите. Краткия срок на 



проследяване би могъл да бъде приет и поради факта, че в 

литературата няма натрупана критична маса от опит с тази 

процедура, за разлика от конвенционалния вариант.  

Клиничното изследване е основано на ,която е 

общо взето съвременния стандарт за това.  Не би било излишно 

оценката на резултатите в тазобедрената хирургия да се правят 

и на основата на основните показатели болка,походка и 

подвижност по знаменитата схема на Merle d` Aubigne  et Postel. 

Тя работи и до днес,  защото е логична, помни се лесно и 

включва в себе си всичко от биомеханиката и 

патобиомеханиката на тазобедрената става. 

 Образните изследвания- рентгенографски и СТ методи са 

представени много добре и като текст, и като визуализация. Те 

са точно такива, каквито са по предписание от авторите на 

софтуера. 

 Оперативната техника е описана ясно и стегнато, личи 

хирургичен опит. 

За анализ на резултатите са използувани необходимите за целта 

аналитични методи, вкл. корелационен анализ за установяване 

на зависимости и тежестта на тяхното влияние. Консултирах се 

със специалист по този раздел и той потвърди моята оценка за  

правилността на подходите. 

Дискусията стои добре като обем и съдържание. Съпоставени 

са собствените резултати с тези на други съвременни автори, 

публикувани в авторитетни издания в нашата специалност. Те 

са аналогични, което е едно от достойнствата на този труд. 

Особено място заемат разсъжденията за значението  на  „canal 

flare index“(CFI) и    метафизарния му вариант (MCFI) за стрес 

–трансферите по контактните зони. Напълно съм съгласен с 

автора, че това е един от най-важните въпроси , касаещи 

пребиваването на протезното стебло в бедрения канал във 

времето. Разбира се , качеството на костта е другият фактор от 

изключително значение. Въпреки, че темата на настоящия 



труд е съвсем друга, малко повече факти и анализи по въпроса 

нямаше да са излишни. 

Цитат от стр.82 :Анатомично оформеното стебло с идеален 

„fit” и максимален кортикален контакт 

минимизира локалния стрес на костта. Прилагането на 

импланти, възстановяващи най- 

точно параметрите на ставата е предпоставка за отлични 

резултати както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен план.((край на цитата). Можем да се 

съгласим напълно с това твърдение, защото аргументите в тази    

дисертационна работа  звучат убедително в тази насока. 

Резултатите от това задълбочено проучване потвърждават 

факта, че вариациите във вътрешната архитектура на 

проксималното бедро, особено в метафизарната зона са 

достатъчно много, за да  не могат да бъдат имитирани от 

стандартните анатомични стебла, каквито  и да са те , и колкото 

и да са различни. А най-добрата преживяемост на 

имплантираната бедрена компонента ,наред с други важни 

фактори е пряка функция на стабилността. Тя пък зависи в 

голяма степен от естеството и площта на контакта,  и от 

обемните съотношения. Локалният стрес от преоразмерен 

контакт създава зона на концентрация на напреженията, от 

което страда променливата съставляваща- костта. Започват 

процеси на костно ремоделиране със съответните клинични 

изяви , добре обяснени в текста. Тези проблеми  могат да бъдат 

избегнати  най-добре с индивидуалното протезиране на 

бедреното стебло по стандарта ,  описан и използуван в този 

труд. При конвенционалния вариант, дори при „анатомичният“ 

му подвариант  се налагат  неконтролируеми компромиси по 

отношение на контактните зони между стеблото и костното 

ложе. В този апликативен подход волунтаризмът и емпиризмът 

се чувствуват комфортно. Убеден съм, че от чисто научна 

гледна точка правилният път е този на индивидуалното 

протезиране, поне докато се прави с импланти. По скъп е и по 



енергоемък е, но е по полезен за пациентите. Освен това този 

начин е по- смислен и с повече доза творчество.  

Дисертационният труд на д-р Калин Михов  е убедителен 

аргумент за това.  

Написан е компетентно, със задълбочен аналитичен подход към 

проблематиката.  

Изводите му са логични и са основани на анализа върху 

собствените резултати.  

Считам за реални приносите на този дисертационен труд за 

хирургичната практика в  следните направления: 

- Въвеждане на детайлно проучване на анатомията и 

геометрията на проксималния 

фемур, чрез рентгенологични и КТ протоколи; 

 -Дефиниране и повърждаване на значимостта на MCFI като по-

надежден 

параметър, спрямо CFI за определяне на интрамедуларната 

анатомия на 

проксималния фемур; 

- Въвеждане и популяризиране на 3-D КТ протокол за 

предоперативен избор на 

бедрено стебло и/или потвърждаване нуждата от изработване 

на индивидуален 

имплант, напълно възпроизвеждащ интра- и ектрамедуларнта 

анатомия и 

геометрия на проксималното бедро; 

- Въвеждане и полуляризиране на индивидуалните бедрени 

стебла като съвременно 

и надеждно средство за корекция на всички параметри на ТБС 

при първично 

тотално тазобедрено протезиране; 

-Първи за България дисертационен труд, разглеждащ 

триизмерната анатомия на 

проксималния фемур и възможноститите за възпроизвеждането 

ѝ при първично 
 



 


