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От проф.д-р Петър Тивчев, консултант ортопед-травматолог 

 

 

Относно : научния труд за придобиване на образователната и научна 

степен “ доктор” на Д‐р Николай Петров Коларов на тема “ 

Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури 

на бедрената шийка при възрастни хора“   

 

 

 

 

                  Проблемите около фрактурите на бедрената шийка 

продължават да бъдат в центъра на вниманието на геронтологичната 

травматология. Със своята честота, редицата  медицински рискове, 

наличието на множество , но същевременно  спорни оперативни техники 

,тази фрактура поставя пред травматолога редица нерешени въпроси. 

                 Именно на тази актуална проблематика  е посветен и 

представения за официална защита научен труд на д-р Коларов 

озаглавен “ Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на 

фрактури на бедрената шийка при възрастни хора“. 

 

                   Научния труд е в обем от 107 стр. , от които 58 стр заема 

литературния обзор. На останалите  49 стр са представени: клиничния 

материал,методиката на неговия анализ ,собствените резултати и 

тахното обсъждане ,както и  важните за практиката изводи. 

                 Научния труд е конструиран по обичайната за дисетационни  

трудове структура , като е изпълнен в съответствие на най-съвременната 

тенденция в научните медицицински проучвания , а именно 

изискванията на “медицината на доказателствата ( evidence-based 

medicine)”      

  

Литературния обзор обхваща 149 заглавия от които 11 на кирилица и 138 

на латиница. Представени в него са както класическите публикации на 

темата, така и съвременнни публикации посветени на темата за лечение 

на  фрактурите на бедрената шийка. Цитираните публикации са от 

авторитетни научни списания .Но подреждането на библиографията 

поставя предизвикателство и затруднания пред рецензента 



           Поственаите във II раздел,  2 цели са кратко и ясно формулирани   

:   1.Да се направи оценка на терапевтичната ефективност на 

еднополюсното ендопротезиране на тазобедрената става при нестабилни 

вътреставни фрактури на бедрената шийка при пациенти над 75 годишна 

възраст. 

2. Да с предложи терапевтичен алгоритъм насочен към минимизиране на 

периоперативния риск и оптимизиране срока за функционално 

възстановяване на пациентите от тази възрастова група.   

 

  

               С оглед постигане на поставената цел автора си поставя за 

решение  6 научни задачи , а именно: 

1. Проучване на възможностите за оперативно лечение на нестабилните 

фрактури на бедрената шийка посредством обзор на специализираната 

литература. 

2. Прецизиране на индикациите за тазобедрено хемипротезиране при 

специфична група пациенти в напреднала възраст. 

3. Проучване и анализ на оперативните техники за тазобедрено 

хемипротезиране 

4. Създаване на протокол за проследяване на следоперативните 

резултати. 

5. Оптимизиране на рехабилитационния протокол след тазобедрена 

хемиартропластика при специфичната възрастова група пациенти. 

6. Анализ и оценка на постигнатите резултати след тазобедрено 

хемипротезиране при използване на различни хемипротезни 

конструкции по-повод фрактура на бедрената шийка при пациенти в 

напреднала възраст. И сравняването им с публикуваните такива от други 

автори. 

 

Те са логично обосновани , произтичат от поставената цел и са реално 

изпълними. 

  

            В раздел III-и са представени демографския профил на 

пациентите,изследваните параметри, дизайна на самото изследване и 

методите на терапевтично поведение. 

От особен интерес е подбора на изследваните параметри. Както изисква 

всяко коректно статистическо проучване, автора дефинира точно обекта 

на изследване  и определя   критериите за включване или изключване на 

отделни параметри. По този начин той осигурява необходимата 

“статистическа чистота” на своето проучване което е предпоставка за 



коректни резултати ,особенно при тази патология при която резултатите 

се влияят значително от т.нар. “странични фактори “ или фактори 

нямащи пряка връзка с прложеното терапевтично поведение . Отлично 

са дефинирани единиците на наблюдение, както по отношение на вида 

на фрактурата, така и по отношение на  статуса на пациента, вида на 

остеосинтезата, оценката на рентгеновите данни и показателите на 

функционално възстановяване. Подробно са описани прилаганите 

техники и дизайн на импланта при еднополюсното протезиране на 

тазобедрените стави. 

  

 

Раздел III-ти на научния труд обхваща анализа на резултатите  при 

различно терапевтично поведение. Тук чрез 16 таблици и 13 диаграми 

,читателя категорично е убеден във възможностите на всеки от 

проследените методи на лечение. Анализирано  е влиянието на 

демографските фактори, вида на фрактурата, придружаващата системна 

патология върху резултата от лечението.Особенно внимание е отделено 

при търсене отговора на  спорния въпрос при тези възрастни пациенти – 

остеосинтеза или ендопротеза.   

             В раздел IV-  се прави подробно обсъждане на прилагания от 

автора алгоритъм на поведение. Той впечетлява едновременно с 

комплексността си и леснината за приложение в ежедневната практика 

на травматолога, което го прави изключително полезен за клиничната 

практика. 

 

В раздел V са прдставени изцяло резултатите на автора при използването 

на предлагания алгоритъм. Тук с множество подробни таблици и фигури 

са представени   цифровите данни от статистическото изследване. Тази 

част от  труда е особенно полезна за читателя поради факта ,че в нея той 

ще намери, в синтетичен вид отговорите на множество от въпросите на 

тази  патология, социалната значимост на която се определя от 

значителна честота, високия морталитет и морбидитет и не на последно 

место от икономическите измерения както за здравната система така и 

на фамилния бюджет.   Прави отлично ввпечатление ,че автора коректно 

отделя специално внимание на наблюдаваните усложнения в своята 

серия като предлага и методи както за превенцията, така и за решението 

им. 

 

  



  Последния VI –ти раздел предлага цялостна дискусия на разглеждания  

в дисертационната теза прблем, и в него читателя ще намери 

конкретните отговори на интересуващите го въпроси. 

 

В заключение, автора предлага 6 извода : 

 

 

1. Еднополюсното ендопротезиране е ефективен метод за лечение при 

вътреставни счупвания на бедрената шийка при пациенти над 75 

годишна възраст,даващ възможност за възстановяване на двигателната 

активност, предшестваща 

фрактурата. 

2. Изборът на терапевтичен метод при фрактури тип Garden III и IV се 

аргументира от непрогнозируемите шансове за консолидация на 

фрактурата, порадиналичната по правило исхемия на бедрената глава 

представлява индикация за първично ендопротезиране на тазобедрената 

става при пациенти в напреднала възраст. 

3. Рехабилитационният протокол при хемиартропластика на 

тазобедрената става, позволяващ максимално ранно мобилизиране на 

пациента и натоварване на оперирания крайник е предимство и 

съществен аргумент за индициране на 

предлагания от нас терапевтичен подход при тази пациентска група. 

4. Първичната тазобедрена хемиартропластика след фрактура на 

бедрената шийка при пациенти в напреднала възраст демонстрира 

предимства по отношение на шансовете за бързо следоперативно 

възстановяване дори и при налична значима 

коморбидност, макар и с относително по-висок периоперативен риск в 

сравнение с конвенционалните остеосинтезни методи за лечение. 

5. Постигането на много добри и отлични терапевтични резултати 

зависи не толкова от дизайна на ендопротезата, колкото от фрактурните 

характеристики, качеството на костта, общото състояние на пациента, 

интервала между инцидента и оперативната интервенция и не на 

последно място от добрата хирургична техника,минимизираща 

оперативната травма. 

6. За средносрочен период на проследяване при тазобедрената 

хемипротеза с моноартикуларна елиптична глава се наблюдават най-

добри рентгенологични и 100 функционални резултати, вероятно поради 

нейната „физиологичност“, което аргументира да бъде препоръчана като 

имплант при този терапевтичен метод. 

 



Изводите произлизат коректно от проучването в дисертационната теза , 

служат на клиничната практика и напълно ги приемам 

  

         В така представения научен труд на д-р Коларов мога да посоча 

следните по-важни приноси: 

1.Целенасочено, комплексно и задълбочено се проучва 

проблематикатапри фрактура на бедрената шийка при възрастни 

пациенти. 

2.Изработване на лечебен алгоритъм и протоколи за неговото 

изпълнениепри фрактура на бедрената шийка при възрастни пациенти. 

3.Създаване на стандартизиран протокол за рехабилитация 

следеднополюсно ендопротезиране при възрастни пациенти. 

4.Сравнителен анализ между трите вида ендопротезни глави, 

използванипри лечението на фрактура на бедрената шийка. 

5.Внедряване и популяризиране на миниинвазивния достъп 

приеднополюсно ендопротезиране. 

 

 

 

 

 Към така посочените приноси на автора ще посоча и  някои негови 

технически пропуски: 

 

 В епидемиологичните данни за обема на ендопротезната дейност 

у нас има някои неточности 

 Представената библиография е на места объркана   

 

 

 Автореферата е изготвен съобразни изискванията на Висшата 

атестационна комисия и отразява напълно представения дисертационен 

труд. 

 

Дисертанта има и 5 научни публикации свързани непосредственно с 

разглежданата проблематика , като   при четири е първи автор. 

 

  

 

 

Заключение : Представения от д-р Коларов, научен труд на тема “ 

Еднополюсно ендопротезиране като избор налечение на фрактури 



на бедрената шийка при възрастни хора“  за придобиване на 

образователната и научна степен  “ доктор” разглежда актуален проблем 

на геронтологичната травматология. Написан   на стегнат  научен език 

труда е добре онагледен с   диаграми и таблици. Клиничния материал е 

достатъчен  по обем и приложените съвременни статистически методи 

позволяват коректни и достоверни научни съждения. Направени са 

важни за практиката изводи. 

Поради всичко това считам ,че дисертационния труд на д-р Д‐р 

Николай Петров Коларов отговаря на изискванията  за придобиване на 

образователната и научна степен   “ доктор”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Проф.д-р П. Тивчев дмн 

 

 

 
 

 


