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РЕЦЕНЗИЯ 

от Проф. Д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м. 

на дисертационен труд на 

Д-р Регина Францевна Шиндялова 

за придобиване 
на образователна и научна степен „ Д О К Т О Р " 

по професионално направление 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ, 7.2. СТОМАТОЛОГИЯ, научна 

специалност ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ 

на тема 

„ИМЕДИАТНО НАТОВАРВАНЕ НА АКСИАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ" 

Д-р Регина Францевна Шиндялова завършва висше образование по „Стоматология" с 

квалификация „Лекар-стоматолог" в Ставрополска държавна медицинска академия, гр. 

Ставропол, Русия през 1994 година. В периода 1999 - 2001 год. провежда клинична ординатура 

и придобива специалност „Обща стоматология" в същата академия. От 1995 до 2002 год. 

работи като лекар по дентална медицина към отделението по лицево-челюстна хирургия и е 

ръководител на отделението по дентална медицина към поликлиниката на Републиканска 

болница, гр. Черкеск, Русия. От 2002 до 2006 г. е лекар по дентална медицина във ФР 

Германия, а от 2006 - до момента е Управител и лекар по дентална медицина с основна 

насоченост Орална имплантология в Медико-дентален център Суис Дентапрайм ЕООД, гр. 

Варна, България. За периода 2006-2014 година е участвала в 15 курса за следдипломно 

обучение основно по теми от денталната имплантология в Хайделберг, Бремен, Бреша, 

Берлин, Неапол, Росбах, София и Варна. Член е на Европейската асоциация на оралните 

имплантолози (European Association of Dental Implantologists), на Международния конгрес на 

оралните имплантолози (International Congress of Oral Implantologists - ICOI) и на Dental Online 

College - интернет-платформа на Официалното издателство на германските лекари за онлайн-

обучения и запознаване с новостите в областта на медицината и денталната медицина. 

Дисертационният труд на д-р Регина Шиндялова е съвременен анализ на актуалната и широко 

дискутирана в световната литература тема за приложението на наклонените /ангулирани/ 

имплантати, възможностите за имедиатното им натоварване и последващото протезиране 

върху различни комбинации от наклонени и аксиални имплантати. Имплантатно-
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поддържаното лечение на частичните и тотални дефекти на зъбните редици претърпя 

значително развитие в България през последните десетилетия. Разнообразните опции за 

клинични решения провокират редица въпроси, касаещи имплантатно - хирургичните техники, 

имплантатните системи, протетичните концепции и конструкции, които е необходимо да бъдат 

изяснявани чрез базирани на доказателства анализи от литературата, както и чрез научни 

изследвания в нашата страна. 

Имплантологичната концепция и методики All on four и All on six ( Nobel Biocare, Bredent) не 

са достатъчно разработени и проучени в България. В дисертацията са използвани 

имплантатната система и оперативните протоколи на Bredent Medical, Germany, както и 

модификации на оригиналните хирургични протоколи за долната и горната челюст. 

Протезирането, за разлика от стандартно изискуемите по методиката 12 - членни конструкции, 

е осъществено чрез 14 - членни фиксирани протетични конструкции, като тази 

рехабилитационна концепция и осъществяването й е оригинално и лично дело на дисертанта. 

Дисертацията е изцяло клинична, разработена е на базата на данни от клинични и 

рентгенологични изследвания, ретроспективна е като тип проучване, контролния период е 

една година след имедиатно функционално натоварване на имплантатите от двете изследвани 

групи. Дисертацията е развита на базата на достатъчен за статистическа обработка материал -

30 завършени клинични случая с дефинитивно имплантатно-поддържано протезиране и 208 

обекта за изследване, формиращи две групи - на аксиални и на наклонени имплантати, между 

които се правят съпоставки. Направени са сравнителни анализи на биологичния тъканен 

отговор към двете групи имплантати по международно приета съвременна оценъчна 

методика, определена е успеваемостта на имплантологичното лечение при различни 

терапевтични схеми. 

Структурата на дисертацията отговаря на изискванията на Правилника за развитието на 

академичния състав в Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. 

Дисертационният труд е разработен на 212 страници и съдържа: Литературен обзор - 36 стр., 

Цел и задачи - 1 стр., Материал и методи -18 стр., Резултати - 57 стр, Обобщаваща дискусия -

6 стр, Изводи - 1 стр., Приноси - 2 стр. и Библиография от 334 източника, от които 19 на 

кирилица и 315 на латиница. Към основния текст на дисертацията има две приложения -

първото съдържа 4 илюстровани клинични случаи във връзка с темата, а второто е математико 

- статистическа обосновка и таблици от статистическия пакет при разработката на трета 

задача. Отделните елементи на дисертационния труд са пропорционално представени. В 
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количествен аспект бройката на клиничните случаи и изследваните обекти отговаря на 

изискванията за статистическа значимост и достоверност на получените резултати. 

Литературният обзор е пълен и съвременен, с критично и аналитично отношение по 

тематиката. 

Целта, която си е поставил дисертанта, е да покаже ефективността на имедиатното 

натоварване и протезиране върху аксиални и наклонени детални имплантати. 

За изпълнението на тази цел са разработени 4 задачи. Задачите са реалистично формулирани, 

изискват прецизна статистическа обработка на значителен обем данни. Дисертантът има 

лично участие в лечението на всички от представените болни, или 100 % от изследвания 

материал. Същото се отнася и до използваните оперативни, протетични и изследователски 

методи в дисертацията. 

Задачите са оформени като различни по вид изследвания, както следва: 

В първа задача се изследва маргиналната костна загуба при имедиатно натоварени 

110 аксиални и 98 наклонени имплантата, направен е подробен дескриптивен анализ 

при различните варианти на позициониране на имплантатите спрямо лечебната схема, 

сравнителен анализ между отделните групи имплантати със съответните статистически 

методи. 

Във втора задача са извършени изследвания по клинични индекси относно здравния 

статус на 208 имплантата, чрез регресионни анализи са определени зависимостите 

между тях и прогностичната им стойност за костната резорбция. 

В трета задача са анализирани резултатите от приложението на отсрочено 

имплантирани 44 наклонени имплантати в аугментирани с Bio-Oss 24 максиларни 

синуса чрез латерален синус лифт; посредством логистично-регресионен анализ е 

доказана прогностичната стойност на фактора минерална костна плътност за 

преживяемостта на имплантатите при конкретната оперативна техника. 

В четвърта задача чрез анкетно проучване по модификация на методиката OHIP -14 е 

анализирана удовлетвореността на пациентите от имплантатно-поддържано 

протезиране върху комбинации от аксиални и наклонени имплантати с 14-членни 

фиксирани конструкции и е направена съпоставка с предхождащи лечения със 

стандартни снемаеми протези. 

Задачите са оформени като самостоятелни по вид клинични, рентгенологични и анкетни 

изследвания, със специфичните за всяко от тях материал, методи, резултати и обсъждане. 
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Отделните изследвания са логично свързани; поотделно и сумаризирано съдържат 

убедителни доказателства за защита на тезата на автора за целесъобразността от 

използването на методиката за протезиране върху комбинации от аксиални и наклонени 

дентални имплантати. Задачите са разработвани върху достатъчен по обем материал - общо 

208 обекта, резултатите са статистически значими и изводите са формулирани на базата на 

статистическите доказателства. 

Сравнителните анализи в дискусиите, прегледното им позициониране под формата на 

обособени за всяка задача обсъждания, ги прави ясни, точни, изясняващи конкретните 

въпроси в стегнат и читаем вид. В общата дискусия се прави съпоставка между използваните 

от автора модификации на оперативните и протетичните протоколи спрямо оригиналната 

концепция All on four ( All on six ) и методиката на Bredent. Следва да се подчертае, че 

резултатите и изводите в дисертацията са лимитирани от използването на една имплантатна 

система. 

Изводите в дисертацията - 9 на брой - са базирани изцяло на статистически доказателства и 

допълват познанията ни относно биологичното поведение на наклонените имплантати, като 

разширяват опциите за приложението им в клиничната практика. От особена важност бих 

посочил изводи № 6 и 7 - „Костната плътност на консолидираните графтове е основния 

прогностичен фактор за преживяемостта на наклонените имплантати в аугментираните 

синуси"; „Оригиналната авторова модификация на методиката All-on-six за максилата дава 

възможност за прилагането й при силно атрофични и пневматичен тип горни челюсти с 

изразен субантрален дефицит". 

Тези изводи коригират представите ни относно ограниченията за приложение на класическия 

вариант на методиката All on six за максилата и са убедително защитени в международен 

доклад и в научна публикация в издание на American Institute of Physics през 2014 

година.(източник Scopus Author Identifier) 

Приносите от дисертационния труд могат да се определят така: 

А/ Приноси с оригинален характер: 

1. Разработена е оригинална авторова методика за отсрочено имплантиране на 

наклонени имплантати в аугментирани с Bio-Oss максиларни синуси. Методиката е 

модификация на концепцията All-on-six при тотално обеззъбени максили и дава 

възможност за прилагането й при силно атрофични и/или пневматичен тип челюсти с 

изразен субантрален дефицит. 
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2. Приложена е оригинална авторова методика - терапевтична схема при тотално 

обеззъбени максили, базирана на два фронтално позиционирани аксиални имплантата и 

четири дистално позиционирани наклонени, отсрочено имплантирани в аугментирани 

максиларни синуси. 

3. Установена е категорична статистическа зависимост между преживяемостта на наклонените 

имплантати в аугментираните синуси и костната плътност на консолидираните графтове. 

Костната плътност е основен прогностичен фактор за преживяемостта на наклонените 

имплантати в графтираните локуси за конкретно описаната методика. 

Б/ Приноси с потвърдителен характер 

4. Доказано е сходство в биологичното поведение между имедиатно натоварените аксиални и 

наклонени имплантати спрямо основни оценъчни критерии. 

5. Анализирани са усложненията, които възникват при имплантатна терапия и са посочени 

успешните решения за преодоляването им. Демонстрирана е ролята на реимплантацията като 

опция за пълноценното реализиране на лечебните планове. 

6. Доказани са прогностичните фактори периимплантатен хигиенен статус и тютюнопушене за 

степента на маргиналната костна резорбция. 

Публикационната активност във връзка с дисертационния труд и участията в научни форуми 

удовлетворява изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в 

Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна и се състои от 5 научни публикации -

2 в чужди научни списания ( Implantologie Journal - официален орган на Немското 

имплантологично дружество - Deutschen Gesellschaft fur Zahnarztliche Implantologie; статията е 

публикувана на английски език и в друго списание - Implants ; AIP Conf. Proc. - издание на 

American Institute of Physics) и 3 в български списания ( 2 статии в Проблеми на денталната 

медицина и 1 статия в Научно списание SciMagazine), за периода 2012 - 2014 година. 

Представени са и 5 научни доклада - 3 от които на международни форуми и 2 - на български 

форуми. 

Заключение: Представеният от д-р Регина Шиндялова дисертационен труд за придобиване 

на образователната и научна степен " Доктор" разглежда актуален проблем на 

имплантологичната практика. Написан на коректен научен език, труда е добре структуриран и 

богато онагледен с 36 фигури и диаграми, както и с 52 таблици. Целта е ясно формулирана, а 
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поставените задачи са адекватни, разработени в съответствие с международно утвърдени 

методики и достатъчни за аргументация на тезата. Клиничният материал е достатъчен по 

обем, научните съждения са коректни и достоверни, основани са на доказателствата от 

статистическите анализи. Направени са важни за практиката приноси и изводи. Представените 

резултати са лично дело на автора, а сравнителните анализи са направени с най-авторитетни 

научни източници и школи. 

Поради всичко това считам, че дисертационния труд на д-р Регина Францевна Шиндялова 

отговаря на всички изисквания за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" 

и с убеденост предлагам на уважаваното Научно жури положителен вот за присъждането на 

научната степен "Доктор". 

Проф. Е. Сарачев 

20.01.2015 


