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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,  

                                   НАЗНАЧЕНО СЪС ЗАПОВЕД  НА 

РЕКТОРА НА МУ – ВАРНА 

                                   № Р-109-236/ 30.07.2015 г. ПО ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА 

СТЕПЕН ДОКТОР В КАТЕДРА 

”ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

И ОРТОДОНТИЯ“, ФДМ, МУ - ВАРНА 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

МУ-София, Факултет по Дентална медицина 

Катедра по Протетична дентална медицина 

 

Относно дисертационен труд на тема: „Предимства на алфа-

адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични 

агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани 

системни странични ефекти” за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор” на д-р Ивета Пламенова Катрева - Бозукова, асистент 

в катедра Протетична дентална медицина и ортодонтия, МУ, ФДМ - 

Варна 

Научен ръководител – Доц. д-р Методи Абаджиев, доктор 

 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е написан на 140 

страници, от които 9 страници с 3 приложения. Онагледен е с 97 фигури 

и 2 таблици. Библиографията съдържа 141 литературни източници, от 

които 38 са на кирилица и 103 на латиница.  

Разпределението на отделните части в дисертацията е както следва: 

5 страници въведение, 35 страници литературен обзор, 69 страници  цел 

и задачи, собствени изследвания, резултати и обсъждане, 9 стр. изводи, 
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заключение, препоръки за клиничната практика и др., 13 страници 

библиография. 

Актуалността на темата се определя от решаващата роля на 

гингивалната ретракция за вземането на качествен отпечатък с 

оптимална острота при изработването на фиксирани протезни 

реставрации. Основна цел е протезните конструкции да имат висока 

естетическа, функционална и профилактична стойност. Както 

конвенционалната отпечатъчна техника, така и съвременните методи за 

вземане на директни оптични отпечатъци, изискват отлично 

пресъздаване на маргиналната препарационна зона и ясно отграничаване 

на подлежащата непрепарирана зъбна повърхност. Научните търсения в 

тази област са свързани с прилагането на нови клинични подходи, 

алтернативни на популярните методи с химични агенти, демонстриращи 

потенциални неблагоприятни системни ефекти и известни 

противопоказания. Очните и назалните деконгестанти могат да се 

използват за ефективна ретракци на гинвивалния ръб, без нежелани 

общи странични въздействия. 

Във въведението авторът подчертава изключителното значение на 

гингивалната ретракция в хоризонтална и вертикална посока с цел 

създаване на оптимални условия за разнообразни диагностични, 

профилактични и лечебни процедури в денталната медицина, при които 

се изисква достъп до гингивалния сулкус. 

Литературният обзор изяснява редица въпроси по темата, като 

актуалността на методите и средствата за постигане на ефективна 

гингивална ретракция, независимо от избрания отпечатъчен метод; 

значението на достатъчно дебелия пласт отпечатъчен материал и 

неговата якост на опън за обемната стабилност на отпечатъка и др. 

Подробно са описани известните от литературата често използвани 

ретрахиращи химични агенти с неблагоприятни странични ефекти, 

особено опасни при пациенти със сърдечно-съдови и ендокринни 

заболявания. Систематизирани са методите и средствата за ретракция на 

гингивалните тъкани в зависимост от клиничната ситуация и 

предпочитанията на лекаря по дентална медицина. Литературният обзор 

завършва с анализ, в който са подчертани решените, частично решените 
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и нерешените въпроси, и се мотивира желанието за собствени 

изследвания по темата. 

Целта и задачите напълно отговарят на темата и съдържанието на 

дисертационния труд. Целта е логичен извод от прецизния анализ на 

литературния обзор. Задачите са поставени коректно, с ясни 

формулировки и адекватни по обем и изчерпателност.  

Клиничният материал за провеждане на изследванията – 150 лекари 

по дентална медицина и 88 пациенти с 210 препарирани зъби - е напълно 

достатъчен за получаване на достоверни резултати. 

Методите на изследване са подходящо подбрани и систематизирани 

като комплекс от клинични, лабораторни, социологически и 

статистически методи, прилагани последователно, в следния ред: 

1. Документален метод за набиране на информация по темата, с 

използвани български и чуждестранни  литературни източници. 

2. Социологически метод – анкета за събиране и анализ на 

информация от лекари по дентална медицина относно приложението на 

различни методи за гингивална ретракция в клиничната им практика. 

3. Клинични методи: 

- обективен клиничен метод за измерване на сулкусната дълбочина с 

електронна пародонтална сонда 

- препариране за цели обвивни коронки с гингнвално разположена 

препарационна граница с дъговиден дизайн 

- ретракция с избрани назални и очни деконгестанти, както и с 

експериментален гел 

- вземане на отпечатъци с А-силикони и С-силикони 

4. Лабораторни методи – използвана е оригинална методика за 

изследване на отпечатъците с подготовка на срезове за всеки зъб, 

изследвани с микроскоп AmScope SM-5TZ-FOR-5M. Използван е 

софтуер ZEN 2012 Blue Edition за снимки и измервания на силиконовите 

повлекла за определяне на степента на ретракционния ефект. 
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5. Статистически методи – дескриптивен анализ, вариационен 

анализ, корелационен анализ, графичен анализ и сравнителни анализи. 

Получените резултати по всички задачи са достоверни и добре 

анализирани. 

Обсъждането на резулататите е извършено коректно, представено 

като дискусия с други автори и съпоставка с резултатите от техните 

изследвания.  

Заключението и изводите са формулирани оптимално, с акцент за 

приносите в дисертационния труд. 

 

Основните приноси в дисертационната разработка са следните: 

1. Предложена е теоретична постановка за използване на 

алтернативни агенти за химико-механична ретракция на свободната 

гингива. 

2. Изследвани са предимствата на Xylometazolinе и Visine пред 

конвенционалните химични ретракционни агенти, които са използвани 

за първи път в България за гингивална ретракция в протетичната 

дентална медицина. 

3. На базата на научни изследвания е доказана ефективността 

на Xylometazolinе като импрегниращ агент за ретракционни корди. 

4. Създаден е експериментален ретракционен гел на основата на 

0,05% Xylometazolinе HCL с доказана ефективност. 

5. Представен е алтернативен метод за прецизна химико-

механична ретракция при рискови групи пациенти в клиничната 

практика. 

6. Създаден е алгоритъм за приложение на назалния деконгестант 

Xylometazolinе в клиничната практика. 

  




