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РЕЦЕНЗИЯ 

От  Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн, 

Началник Клиника по Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Софиямед“ 

 

Относно: дисертационен труд на Д-р Калин Колев Михов,  

Клиника  по Ортопедия и травматология, УМБАЛ „Св. Марина“, докторант в 

самостоятелна форма на обучение към Медицински Университет „Д-р Параскев 

Стоянов“ Варна,  на тема: „ИНДИВИДУАЛНО АНАТОМИЧНО БЕДРЕНО СТЕБЛО ПРИ 

ТАЗОБЕДРЕНА АЛОПЛАСТИКА” по област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и 

травматология“ за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”. 

      

Тазобедрената алопластика е утвърден и рутинен хирургичен подход в 

ортопедията и травматологията. Понастоящем тя е една от най-често извършваните и 

успешни операции в рамките на нашата специалност. Въпреки безспорните 

постижения в сферата на тазобедреното ендопротезиране, и в тази толкова 

напреднала област все още са налице някои спорни моменти и недокрай решени 

проблеми, които продължават да са обект на нови разработки и проучвания. Един от 

тях е намирането на по-съвършен и оптимален дизайн на протезните компоненти, и 

по-специално на бедреното стебло, което е особено важно по отношение на 

безциментната алопластика. Клиничният опит и данните от литературата показват, че, 

на фона на голямото разнообразие от използваните модели и конструкции, част от 

които доста успешни, при почти всички още има какво да се желае относно здравото 

начално закрепване към костта, създаването на благоприятни условия за 

остеоинтеграция, дългосрочното преживяване на импланта, предната бедрена болка и 

др. Сред направленията, в които се търсят решения на тези проблеми, е създаването и 

апробирането на т.н. анатомични стебла, чийто дизайн да съответства на 

морфологичните и биомеханичните параметри на проксималния фемур. С оглед на 

природната вариабилност във формата и устройството на костта една от най-

очевидните перспективи е приложението на индивидуални артикули, изработени в 

максимално пълно съответствие с анатомичните особености и вариации на бедрото 
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при отделните пациенти. Именно на тази специфика е посветен дисертационният труд 

на д-р Михов. 

 

Дисертационният труд е в обем 142 страници. Структуриран е стандартно и 

включва въведение, литературен обзор, цел, задачи и хипотези, пациенти, метод, 

резултати и усложнения,  дискусия, заключение, изводи и библиографска справка. 

Трудът е илюстриран с 51 фигури и хистограми и 23 таблици. Библиографията включва 

370 заглавия, всичките от чуждестранни източници. 

Разделът „Литературен обзор” изчерпателно разглежда в 18 страници 

материята, пряко свързана с темата:  въпросите на костното прорастване и 

безциментната фиксация, интрамедуларната анатомия на проксималния фемoрален 

канал, бимеханиката на безциментните фемoрални стебла, ролята на 

микродвижението на фемoралните стебла, “Fit and Fill” ефекта и неговите биологични, 

механични и клинични аспекти.  

Особено внимание е отделено на клиничните резултати от използването на 

модерните безциментни стебла: с екстензивно и проксимално хидроксиапатитно 

покритие, изоеластични, хидроксиапатитни и други анатомични стебла трето 

поколение. Логично се акцентира върху клиничното представяне на индивидуалните и 

супермодуларните стебла, които са непосредствен предмет на проучването. Обзорът 

добре очертава проблематиката на въпроса и дава отчетливи насоки за следващите 

фази на проучването. Положителен момент е разумният структурен баланс, постигнат 

от автора в този раздел: той е в нужната степен изчерпателен и информативен, и 

същевременно лаконичен, като е избегнат често срещаният недостатък да се претрупва 

с информация без пряка връзка с темата.  

 

Целта на проучването – да се анализират възможностите на индивидуалното 

бедрено стъбло при тотално тазобедрено протезиране - е кратко, но ясно дефинирана. 

За постигането й са поставени 5 задачи, една от които с три подзадачи. Задачите са 

адекватно формулирани, обвързани с целта и реално изпълними. Хипотезите, 

подлежащи на потвърждение в хода на проучването, са 3: индивидуалните феморални 

стебла имат подобрен „fit and fill“ и възстановяват напълно нативната геометрия на 

тазобедрената става;  клиничните резултати при индивидуалните стебла са по-добри в 
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периода на проследяване сравнено с конвенционалните стебла; костната интеграция и 

степента на преживяемост в период на проследяване е по-висока. Хипотезите също са 

ясно формулирани, логично произтичат от целта на разработката и са реално 

доказуеми. 

  

Разделът „Материал“ включва контингента на проучването и представяне на 

използваните в хода му импланти. Контингентът е съставен от 19 пациенти с  поставени 

22 индивидуални тазобедрени стави, означени като индивидуална “custom” група, и 

контролна група от 22 пациенти с имплантирано стандартно анатомично стебло. Прави 

впечатление прецизността по отношение на селектирания контингент и стриктното 

придържане към критериите на включване в кохортата. Срокът на проследяване на 

пациентите е 12 - 72 м. (средно 36м.). Броят на включените пациенти не е 

впечатляващо голям, което е обяснимо предвид тясната специфика на проучването и 

някои свързани с него финансово-икономически моменти, но е достатъчен за 

доказване на хипотезите на труда, статистически анализ и формулиране на изводи. 

Детайлно са представени проучваните импланти: безциментни титаниеви 

индивидуални стебла, изработени по компютър томографска реконструкция (Hip –Plan) 

на ендофеморалната и екстрамедуларната анатомия на проксималния фемур на 

пациента в основната група и безциментни титаниеви некъстомизирани анатомични 

стебла при контролния контингент. Отделено е необходимото внимание и на 

останалите протезни компоненти при проучването: безциментни капсули, инлеи, 

метални и керамични бедрени глави.  

 

Изчерпателно са представени и онагледени методите, използвани в 

дисертационния труд: клиничен преглед и оценка, образни изследвания, компютърна 

томография и триизмерно планиране HIP-PLAN 3D®, оперативната техника, 

следоперативното поведение и проследяване, статистически инструменти. Клиничната 

оценка е на базата на класическия протокол за оценка на състоянието - HHS (Harris Hip 

Score). Стандартизираният рентгенографски протокол (DICOM формат) включва 

изследване в няколко проекции с наличие на рентгенопозитивен калибрационенн 

маркер. Така направените графии се подлагат на радиостереометричен анализ (RSA) 

базиран на геометрична реконструкция на рентгеновия образ на базата на 
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калибрираните образи. На тази основа се осъществява двуизмерно планиране 

посредством специализиран софтуер. Следоперативното проследяване на пациентите 

от двете групи се извършва също посредством горепосочения рентгенологичен 

протокол. С оглед важността за тематиката на труда особено подробно е изложена 

технологията на компютъртомографското изследване и триизмерното планиране, 

което е от критично значение за правилното изработване на индивидуалния имплант. 

Използван е модерен софтуерен протокол с доказана ефективност. Тази част от 

разработката е и най-богато илюстрирана. Протоколът не е авторски, но самото му 

апробиране и практическо приложение у нас е авангарден за страната принос.  

Хирургичната техника също така е обстойно описана и онагледена във всичките си 

етапи: оперативен достъп, поставяне на капсулата, обработка на медуларния канал при 

индивидуалната и контролната групи,  имплантиране на стеблото. Не е пропуснато и 

периоперативното поведение: антибиотична и тромбопрофилактика, рехабилитация и 

натоварване. Статистическият анализ  включват дескриптивни, вариационни, 

непараметрични и корелационни  методи.  

 

Резултатите и усложненията са изложени на 22 страници. Клиничните резултати 

в основната и контролната група стандартно са отчетени посредством Harris Hip Score 

(HHS). Разликата в клиничните резултати е най-осезаема при първия постоперативен 

месец, когато при индивидуалната група е отчетено завишение в клиничния сбор два 

пъти по–голямо в сравнение с контролната група и са постигнати почти 100% 

завишение в следоперативния резултат сравнено с предоперативно. При контролната 

група повишението в следоперативният сбор е около 40 % спрямо предоперативната 

оценка. И впоследствие е регистрирана отчетлива тенденция за прогресивно 

подобрение в клиничния сбор при „custom“ групата, докато в контролната група 

процесът се развива с по-бавни темпове. Значително място в раздела „Резултати“ е 

отделено на отчитането на образните параметри: шийно-диафизарен ъгъл на корекция, 

метафизарен индекс, хелиторзия и Δ- ъгъл, офсет и дължина на крайниците, изпълване 

на медуларния канал, костно ремоделиране и остеоинтеграция. При всички тези 

показатели са налице статистически значими разлики в полза на индивидуалната група 

в сравнение с контролната. Subcidence (дистална миграция) на стеблото над 3 mm не е 

отчетен при нито един от индивидуалните случаи, докато е налице при 54% от болните 
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в контроланата група. Преживяемостта на стеблата в края на отчетния период е 100% и 

в двете групи, като при трима пациенти са налице суспектни рентгенови данни за 

начална релаксация, без клинични изяви на такава. При всички пациенти от 

индивидуалната група се наблюдават клинични и рентгенологични данни за стабилна 

фиксация на стеблата. При контролната група се установяват клинични данни за 

нестабилност на стеблото (ниска бедрена болка) при двама пациенти, без това да има 

ретгенологична верификация (реактивни линии ≥ 50% от НА покритие над 2мм).  

 

Разделът „Дискусия“ обхваща 32 страници. Той е посветен на задълбочен 

анализ на собствените резултати и обсъждане въз основа на тях на представянето на 

индивидуалните импланти по отношение както на комплексния клиничен и 

рентгенологичен изход, така и отражението им върху отделните морфологични, 

клинични и образни характеристики. Достоверно и коректно оценявайки 

регистрираните данни, авторът аргументирано демонстрира по-големите възможности 

на индивидуалните стебла спрямо анатомичните по отношение както на корекцията и 

възстановяването на нормалната анатомия, така и на обемно-пространствените 

съотношения стебло-медуларен канал и произтичащия от това биологичен отговор, 

ремоделажа и остеоинтеграционния ефект. Отчетените в проучването резултати са 

съпоставени с публикуваните в литературата данни от други изследователи, проучвали 

проблема, и е отбелязването съвпадението на положителните наблюдения относно 

предимствата на индивидуалните импланти практически по всички анатомични, 

биомеханични и биологични показатели. 

  

 Дисертацията завършва с 8 извода, които са ясно формулирани, обвързани са с 

поставените задачи, обективно отразяват  резултатите от проучването и имат както 

теоретична, така и практическа стойност. 

 Авторът справедливо отбелязва, че за момента се касае за средносрочно 

сравнително проследяване между индивидуалните и анатомичните бедрени стебла. 

Необходим е значително по-дълъг период на проследяване на двете групи, за да се 

даде дефинитивна оценка за предимствата или недостатъците на индивидуалните 

бедрени стебла. 
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Като цяло за труда е характерно високото ниво на самокритичност на автора, 

педантичното внимание към детайлите и недопускане на присъщото на много 

разработки преекспониране на постиженията си. Това го прави  обективен, достоверен 

по отношение на резултатите и с висока степен на убедителност на дискусията и 

изводите. 

Представени са 4 заглавия във връзка с дисертационния труд: 1 национална и 3 

чуждоезични публикации, в 3 от които д-р Михов е първи  автор. 

В представения за рецензиране дисертационен труд на Д-р Калин Михов мога 

да откроя следните по-съществени приноси: 

 

1. За пръв път у нас се провежда задълбочена научна разработка, проучваща 

триизмерната анатомия на проксималния фемур, възможностите за 

възпроизвеждането ѝ при първично тотално тазобедрено протезиране с 

индивидуални бедрени импланти. 

2. За пръв път у нас е проведено детайлно проучване върху анатомията и геометрията 

на проксималния фемур чрез актуални рентгенологични и КТ протоколи; 

3. Доказва се значимостта на MCFI като по-надежден параметър спрямо CFI за 

определяне на интрамедуларната анатомия на проксималния фемур; 

4. Апробира се и се популяризира в България съвременен 3D 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; 

5. За пръв път у нас практически се въвежда и популяризира върху достатъчен 

контингент от болни ендопротезиране на ТБС с индивидуални бедрени стебла. 

6. Доказват се по-големите възможности на индивидуалните стебла  като съвременно 

и надеждно средство за корекция на всички параметри на ТБС при първично 

тотално тазобедрено протезиране. 

7. Демонстрират се и се потвърждават предимствата на индивидуалните стебла в 

средносрочен план по отношение на биологични параметри като ремоделаж и 

остеоинтеграция. 
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Трудът на д-р Михов е прецизно изработен и по същество не предизвиква 

обективни критични бележки. Единственото, което бих посочил в тази насока, е 

донякъде преекспонираната фирмена информация относно използваните импланти и 

известна повторяемост при някои от изводите. Бележките са от техническо естество и 

не намаляват научните качества на труда. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представеният ми за рецензия дисертационен труд е завършена 

научно-изследователска разработка. Дисертационният труд разглежда актуална тема, 

структуриран е правилно и пропорционално, съдържа редица иновативни елементи, 

включва достатъчен контингент, обективно и коректно представя резултатите и 

завършва с полезни за съвременната травматология теоретични и практически изводи. 

С тези си качества трудът покрива критериите на ЗЗРАСРБ, правилника за 

приложението му и съответния правилник на Медицински Университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна за придобиване на образователната и научна степен 

„ДОКТОР“. 

Въз основа на гореизложеното предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди на Д-р Калин Колев Михов образователната и научна степен „ДОКТОР” по 

научната специалност „Ортопедия и травматология”. 

 

 

03.08.2017 

                    

 

 

                                                                                             Проф. д-р Андрей Йотов, д.м.н. 

 

 

 

 

 

 


