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СТАНОВИЩЕ 

 

 

От: Доц. д-р Веселина Кондева, дм, член на научно жури, включена със 

заповед № Р-109-11/18.01.2016 на Ректора на Медицински университет – 

Варна. 

 

На: Дисертационен труд на тема  „Орално здраве при деца с таласемия 

майор”за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по 

докторска програма „Детска стоматология“, професионално направление 7.2. 

Стоматология, оласт на висше образование 7. Здравеопазване и спорт. 

 

Автор: Д-р Христо Антониев  Бозуков, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра Детска дентална медицина на Факултет по дентална 

медицина, Медицински университет-Варна. 

Научни ръководители: Доц. д-р Веселина Кондева, дм, доц. д-р Валерия 

Калевa, дм 

 Представеният ми за становище дисертационен труд е написан на 131 

страници, включващ 9 таблици и 79 фигури и 4 приложения. Цитирани са 122 

литературни източници, от които 12 на кирилица и 110 на латиница.  

Таласемиите са наследствено обусловени форми на анемия с 

разнородни клинични манифестации на основата на модификация на гените, 

кодиращи информацията за α- и β- глобиновите вериги. В днешно време 

миграцията на хора и смесените бракове между различни етнически групи са 
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довели до появата на таласемия в почти всички държави по света. Общото 

годишно разпространение на клинично проявените форми на таласемия е 1 на 

100 000 в световен мащаб и 1 на 10 000 в Европейския съюз. Грижата за 

пациентите с таласемия майор е комплексна и се осъществява от 

интердисциплинарен екип, в който се включва и дентален медик. Оценката и 

проследяването на оралното здраве е задължителна част от цялостния 

профилактичен и терапевтичен подход и изисква детаилно познаване на 

специфичните особености на техния дентален статус. За пръв път в България 

ще бъде направено детайлно изследване на епидемиологията, 

профилактиката, лечението на зъбния кариес и неговите усложнения както и 

на основните орални изяви при деца с таласемия майор, засягащи лигавицата 

и пародонта. 

Литературният обзор е добре структуриран и написан на много добър 

професионален език. Направен е задълбочен преглед на литературата, 

относно оралното здраве, превенцията и лечението на децата с таласемия 

майор. На базата на обстойния и аналитичен обзор много добре е 

формулирана целта на дисертационния труд и произтичащите от нея 5 

задачи.  

Материал и методи. Обект на наблюдение в клиничното проучване  са 

144 деца на възраст между 2 и 18 години, разпределени в следните групи: 

 1 група-72 деца болни от таласемия майор, като експериментална 

група 

 2 група-72 здрави деца като контролна група 

Всички деца от  експериментална група са обект на наблюдение и 

лечение в Клиниките по детска онкохематология гр.София, гр. Пловдив и гр. 

Варна и Дентална практика АГППДП „Д-р Катрева – д-р Бозуков”  ООД. 
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Проучванията са проведени през периода 2014 - 2015 г. Направена е оценка 

на орално-хигиенния статус и хранителните навици на деца с таласемия 

майор, изследвана е на честотата на зъбния кариес, оценен е гингивалния,  

пародонтален и ортодонтския статус на деца с таласемия майор. Проучен  и  

сравнен е цвета на зъбите.  Данните са нанесени в статистическа карта и са 

сравнени с показателите на децата от контролната група. 

Обект на наблюдение в анкетното проучване са 156 лекари по дентална 

медицина от гр. Варна, гр. Пловдив и гр. София. Изследва се 

информираността и познанията на лекарите по дентална медицина относно 

оралното здраве на деца с таласемия майор. 

На база на литературните източници и собствените клинични 

проучвания и лечение на деца с таласемия майор и с помощта на 

статистически анализи са разработени насоки и препоръки за превенция на 

оралното им здраве, насочени към родителите на деца болни от таласемия 

майор и детските дентални лекари.   

Методиките за изследване на децата са разделени на клинични, 

социологически и статистически и са подробно описани. Достоверността на 

получените резултати е постигната чрез съвременни статистически методи. 

Резултатите са много добре структурирани и отлично онагледени. 

Разделени са на части, съответстващи на поставените задачи. Резултатите от 

анализа на орално-хигиенния статус на децата с таласемия майор показват, че 

въпреки заболяването тези деца показват добри орално-хигиенни и 

хранителни навици в сравнение със здравите деца. Тези резултати най-ясно се 

различават при децата до 12 г., където децата с таласемия майор показват 

значително по-добри резултати. Това се дължи предимно на завишеното 
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внимание на родителите при тези деца, които покрай заболяването следят за 

хигиенните навици на децата, включително и оралните. 

Честотата на кариеса също показва по-ниски стойности при децата с 

таласемия майор до 12 г. в сравнение с децата от контролната група, като този 

резултат се променя след тази възраст в полза на здравите деца. Повишената 

честота на зъбния кариес при децата с таласемия майор се дължи на 

продължителността на заболяването. 

Ортодонтските  дефекти се с по-висока честота при децата с таласемия 

майор, което е характерно за децата с това заболяване, тъй като таласемията 

се изразява и с промени в костната структура на лицево-челюстните кости и 

децата с таласемиям майор имат характерен израз на лицето. Изключение при 

тези аномалии в изследването е дълбоката захапка, която преобладава при 

децата от контролната група.  

Изследването на гингивалния и пародонтален статус  не показа значима 

разлика при децата с таласемия майор и тези от контролната група. 

Цветът на временните и постоянни зъби на децата с таласемия майор и 

децата от контролната група показа сигнификантна разлика като при децата с 

таласемия майор той е няколко нюанса по-тъмен. Този резултат се дължи на 

натрупването и отлагането на желязо в твърдите зъбни тъкани, което придава 

характерното оцветяване.  

Резултатите от изследване  информираността на лекарите по дентална 

медицина показа, че много малка част от тях са срещали деца с таласемия 

майор в своята практика, като още по-малко са се престрашили да окажат 

дентално лечение. Повечето предпочитат да насочат пациентите с таласемия 

майор към други специалисти, а има и такива, които директно са отказвали 

лечение.  
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Относно познанията на лекарите по дентална медицина за заболяването 

таласемия майор резултатите показват, че приблизително 2/3 от 

медицинските специалисти имат информация за заболяването, като тя 

нараства с увеличаването на трудовия им стаж. Симптомите на заболяването 

свързани с денталното здраве се разпознават почти от всички лекари по 

дентална медицина, като при съмнения за заболяване те предпочитат да 

насочат пациента към техен колега, който вече има опит с подобни пациенти. 

Мултирегресионният анализ за определяне на основните фактори, 

които оказват влияние върху денталното здраве на децата с таласемия майор 

показват, че като предиктор се откроява продължителността на заболяването. 

Колкото по-голяма е продължителността на заболяването толкова по-висок е 

риска от повишаване на кариес индекса, задълбочаване на ортодонталните 

проблеми както и всички други, които водят до влошаване на денталното 

здраве. Поради тази причина от изключителна важност е спазването на 

няколко правила за поддържане на оралната хигиена и превенцията на 

денталните заболявания. Като резултат от извършените анализи са 

предложени  схематично стъпките за провеждането на дентално лечение при 

деца с таласемия майор, както и действията, които трябва да се предприемат 

за превенцията на заболяванията, свързани с отделните области на денталната 

медицина. 

 Умело подбраните методи за изследване, обсъждането на резултатите 

със сравнителен анализ на литературните данни, дава основание на д-р 

Бозуков  да направи добре формулирани изводи съответстващи на 

поставените задачи. 

Приносите  на дисертационния труд имат научно-приложен характер и 

са с голямо значение за детската дентална теория и практика.  
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Приноси с теоретичен характер 

1. За пръв път в България се изследва дентален, орално-хигиенен, 

пародонтален и гингивален статус на деца с таласемия майор. 

2. За пръв път в България се проучват ортодонтските деформации на 

деца с таласемия майор. 

3. Оригинален принос за страната е проучването цвета на временните и 

постоянни зъби на деца с таласемия майор в сравнение с техните 

здрави връстници. 

Приноси с практико-приложен характер 

1. Отправени са препоръки при денталното лечение на деца с таласемия 

майор в отделните направления на денталната медицина. 

2. Създаден е модел на интердисциплинарен екип с участието на детето с 

ТМ и неговите родители за оказване на ефективно дентално лечение. 

3. Предложен е алгоритъм за дентално лечение на деца с таласемия 

майор за улеснение на лекарите по дентална медицина. 

Трудът и приносите са лично дело на д-р Бозуков, резултат от 

многогодишна преподавателска, научна и практическа дейност. 

По научния труд са направени  3 публикации в научни  издания. Части 

от дисертационния труд са представени чрез  7 участия в научни форуми.  

Заключение:  

Дисертационният труд на д-р Христо Антониев  Бозуков на тема 

„Орално здраве при деца с таласемия майор ” е  актуална и оригинална 

научна разработка и отговаря на всички критерии за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” по специалността „детска 

стоматология”. Препоръчвам на Научното жури да присъди образователна и 

научна степен „Доктор” по специалността „Детска стоматология” на д-р 
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Христо Антониев  Бозуков, докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра Детска дентална медицина на Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет -Варна. 

 

 

 

 

22.  01. 2016 г.                                               Изготвил:  

     Пловдив                                                           /Доц. д-р Веселина Кондева, дм/  


