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СТАНОВИЩЕ 

 

От: Доц. д-р Ани Божидарова Белчева дм, “Катедра по детска дентална медицина”, 

ФДМ, МУ – Пловдив, член на научно жури, включена със заповед № P-109-324 / 

13.11.2015г. на Ректора на МУ-Варна.  

Относно: Дисертационен труд на тема „Преждевременна загуба на временни зъби 

при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители” за присъждане 

на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Детска 

стоматология”, професионално направление 7.2. Стоматология, област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт.  

 

Автор: Д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Детска дентална медицина” на Факултет по дентална 

медицина, Медицински университет-Варна. 

Научни ръководители: Доц. д-р Ани Белчева дм, 

                                          Д-р Христина Арнаутска, дм 

 

Представеният ми за разглеждане дисертационен труд е написан на 173 

страници. Онагледен е с 29 таблици, 65 фигури и  7 приложения. Библиографията 

включва  191 литературни източници, от които 36 са на кирилица и 155 на 

латиница. Библиографската справка е съвременна, преобладават заглавия от 

последните десет години. 

Изложението е поднесено достъпно и стегнато,  на висок научен стил. 

Дисертационният труд е правилно структуриран, съдържа всички основни 

елементи на за представяне на дисертационен труд: въведение, литературен обзор, 

цел и задачи, материал и методи, резултати и обсъждане, заключение, изводи, 

библиография и приложения. 
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Временните зъби имат ключова роля в растежа и развитието на децата. Една от 

основните им функции е запазването на място за постоянните зъби до техния 

пробив, както и  правилното развитие на оклузията.  Преждевременната загуба на 

временни зъби е най-честата причина за недостиг на пространство за постоянните 

зъби и промяна в оклузалните отношения. 

Актуалността на разработваната тема е защитена във въведението, което описва 

изследвания върху загубата на място след преждевременна  загуба на временните 

зъби. Отделено е внимание на методите за количествено измерване на недостига на 

пространство след  преждевременна екстракция.  

Безспорна е практическата и фундаменталната значимост на разработвания 

дисертационен труд. 

Литературният обзор е съвременен, достатъчен по обем и тематично 

съответства на поставените задачите. Анализирана е научната литература относно 

разпространението и причините, довели до преждевременна екстракция на 

временни зъби. Обследват се връзките между оралната патология и вероятността от 

преждевременна екстракция на временни зъби. Разгледани са видовете 

местопазители и техните показания, предимства и недостатъци. Докторантът добре 

познава и дискутира проблемите, свързани с избраната темата. Направени са 

задълбочените проучвания върху патологичните промени в оклузията и 

нареждането на зъбите в резултат на преждевременна загуба на един или група 

зъби. 

Анализирани и посочени са нерешените проблеми като  необходимостта от 

създаването на рисков профил на  децата с преждевременна зъбна загуба, доказване 

на връзката между ранната загуба на временните зъби и ортодонтските изменения в 

постоянното съзъбие, както и влиянието на някои фактори като време и възраст за 

определяне на необходимостта от поставяне на местопазители или комбинирано 

ортодонтско лечение.  

Целта е формулирана точно и ясно. Чрез нея дисертантът дава основните насоки 

на своя изследователски труд, а именно : да се изследват деца с преждевременна 

загуба на временни зъби и да се даде алгоритъм за тяхната комплексна 

профилактика и лечение, в зависимост от рисковия профил. Изпълнението на целта 
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се реализира чрез пет основни задачи. За изпълнението на задачите са използвани 

съвременни клинични, епидемиологични, социологически  и биометрични методи. 

Материалът е достатъчен, за да се изведат достоверни и репрезентативни 

резултати. Методиките са умело подбрани и адекватно насочени към всяка от 

поставените задачи. Основават се на интердисциплинарност и комплексност и 

позволяват решаването на проблемите в дисертационния труд на високо научно 

ниво. 

За целите на настоящия дисертационен труд са изследвани общо 660 деца със 

смесено съзъбие от Североизточна България. Всички те са клинично прегледани и 

оценени по различни показатели, в зависимост от поставените задачи.  

Обект на наблюдение при  епидемиологичното проучване са 520 шест-годишни 

деца от град  Шумен и региона. Единици на наблюдение са демографските 

показатели (пол, възраст, местоживеене), DMF(T+t), PLI по Silnes Loe, ЗЧД, 

флуороза преждевременно екстрахирани зъби.  

Обект на наблюдение при  клиничното изследване са общо 140 деца, на възраст 

между 6 и 9 години. Контролната група се състои от 50 деца, а клиничната група – 

от 90 деца с преждевременно екстрахирани зъби. Пациентите са разпределени в 3  

групи, както следва:  

• Пациенти със загуба на един или повече  зъби, при които екстракцията е 

извършена в лечебното заведение или са постъпили в първите 2 месеца след 

екстракцията и липса на отклонения в оклузията; 

• Пациенти с преждевременна  загуба  на временни зъби 6  и повече месеца 

преди постъпването в лечебното заведение без тежки ортодонтски 

деформации; 

• Пациенти с преждевременна  загуба  на временни зъби и наличие на тежки 

ортодонтска деформация (II и III скелетен клас по Angle). 

Контролната  група от 50 деца на  същата възраст са без преждевременна загуба на 

временни зъби. 

Проучват се единици на наблюдение DMF(T+t) индекс; D4MFT индекс; OHI-S; 

ортодонтски статус; поведение на детето в денталния кабинет; въглехидратен 

прием, орално-хигиенни навици, флуорна профилактика, посещаемост при 
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денталния лекар, страх от дентално лечение, причина за ПЗВЗ, социален статус, 

родителска кариозност, време на преждевременната загуба на временния зъб, брой 

ранно загубени временни зъби. 

Обект на наблюдение по трета задача са 90 ортопантомографии и 120 гипсопви 

модела. Отчита се дебелина на костното покритие над зъбния зародиш, степен на 

формиране на корена на постоянния зъб, загуба на място в милиметри.  

В социологическото изследване са включени като обект 200 лекари по дентална 

медицина. 	  
Използваните методики са подробно описани. Проведените изследвания, 

свързани с осъществяване на петте основни задачи, са правилно методологично 

планирани и проведени. Доказателственият материал е достатъчен по обем. 

Резултатите са добре описани и придружени от таблици и фигури. Правилно са 

подбрани използваните статистически методи, което е предпоставка за 

достоверността на направените изводи. 

Проведеното епидемиологично проучване, свързано с оралното здраве на деца  

на 6 годишна възраст  в град Шумен показва, че 6,4% от прегледаните 520 деца са с 

преждевременно екстрахирани зъби. Съществува статистически значима разлика 

по отношение на децата с ПЗВЗ от селски и градски райони (р<0,05). Тези 

резултати показват, че значително по голям брой деца от селските райони са с 

повече преждевременно екстрахирани зъби. По-често екстрахирани са временни 

зъби от  долната зъбна челюст – 64%, докато в горната са 36%. Вторите временни 

молари са най-често екстрахираните зъби – 60%. При всички прегледани деца 

причината за преждевременна зъбна загуба е била усложнен кариес. Общият 

DMF(T+t) индекс за децата с преждевременно екстрахирани зъби е 5,9, а на тези 

без преждевременна зъбна загуба на временни зъби – 2,44. Децата с ПЗВЗ са с по-

висока кариозност от средната за страната за тази възрастова група. 

Резултатите от епидемиологичното проучване показват значително по-висока 

кариозност при деца с преждевременна загуба на временни зъби, както и по-лоша 

орална хигиена. По-голям е и относителният дял на тези деца с малоклузии, 

отколкото при пациентите без преждевременна загуба на временни зъби. При 
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децата с преждевременно  екстрахирани зъби с малоклузии са 62,3%, а здравите са 

37,7%. 

Резултатите от клиничното проучване показват, че при децата без 

преждевременна загуба на временни зъби, грижата за оралното здраве на детето е 

много по-застъпена, отколкото при децата от другите групи (с преждевременна 

загуба на временни зъби), където посещенията при денталния лекар са свързани 

предимно с налични вече кариозни лезии и болка. Установява се статистически 

значима разлика в разпределението на групите според страха от дентално лечение 

(р<0.0001). Докато в контролната група болшинството от децата не се страхуват от 

дентално лечение, то в  изследваните групи повече от половината деца са заявили, 

че се страхуват от дентално лечение.	  Друг оценен фактор е поведението на децата 

при дентално лечение. В изследваните групи преобладават деца със слабо 

негативно поведение, докато в контролната група по-голяма част от децата са със 

силно позитивно или слабо позитивно поведение. 	   Това налага използването на 
методи за повлияване поведението на децата, с цел да се преодолее страхът им от 

дентално лечение.	  	  
Описаните по-горе рискови фактори са анализирани и с многофакторна 

логистична регресия. Използвана е Forward Stepwise (likelihood Ratio) регресионна 

процедура. Според проведения анализ най-голяма е вероятността от 

преждевременна загуба на временни зъби при деца с висок DMF(T+t) индекс и  

негативно поведение, следвани от страхът от дентално лечение и лошата орална 

хигиена.  

Анализът на биометричните данни от трета задача показват средна загуба на 

място след преждевременна загуба на временни зъби в горна челюст -  1,31 мм и 

1,44 мм за долна, което потвърждава липсата на статистически значима разлика. 

Това дава основание да се смята, че времето на преждевременната загуба е по-

значителен фактор за загуба на място, отколкото  костната структура.  

Задълбочените вътрегрупови съпоставяния посочват наличие на статистически 

значима разлика в загубата на място, свързано с преждевременната загуба на 

временни зъби по отношение на вида им. При преждевременна загуба на първи 

горен временен молар, място почти не се губи. Резултатите показват, че има 
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статистически значима разлика в загубата на място при екстрахиране на първи и 

втори временни молари в горна челюст. За долна челюст резултатите са 

аналогични- по- малко място се губи при загуба на първите молари в сравнение с 

вторите. И в двете челюсти повече място се губи при ранна загуба на втори 

временни молари, поради предвижването и наклона на първите постоянни молари. 

Най-значителна загуба на място настъпва при преждевременна загуба на два 

съседни зъба в долна челюст. Тези резултати имат практическа насока и могат да 

служат на денталните лекари като ориентир кога има необходимост от поставяне 

на местопазител.  

Четвърта задача обобщава резултатите от клиничните и биометрични 

изследвания със създаване на алгоритъм за лечение на деца с преждевременна 

загуба на временни зъби, както и протокол за поставяне на местопазители от детски 

и общопрактикуващи зъболекари. Създаването на този алгоритъм е изключително 

важно, практически насочено и приложимо от детски и общопрактикуващи 

дентални лекари.  

В пета задача се проучват познанията на лекарите по дентална медицина, 

тяхната информираност и опит в използването на  местопазители. Около 60 % от 

анкетираните не са запознати с показанията и критериите за поставяне на 

местопазители. Една много малка част от 8% използват местопазител. Главните 

причини  да не се поставят местопазители  са:  липсата на опит (35%), финансови 

причини (24%) или липса на мотивация от страна на децата и/или родителите им. 

Обсъждането на резултатите съпоставя логически данните от собствените 

изследвания и намерените резултати от литературните източници. 

Противоречивият характер на съобщенията в тази област са основание за 

направените обстойни проучвания.  

Изводите съответстват на получените резултати. 

Приносите от разработения труд са актуални и приложими в практиката. 

Приноси с оригинален характер: 

• за първи път у нас се прави подробен рисков профил на деца с 

преждевременна загуба на временни зъби със смесено съзъбие; 

• направен е задълбочен анализ на рисковите фактори, водещи до 
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преждевременна загуба на временни зъби; 

• създаден е алгоритъм за лечение на деца с преждевременно екстрахирани 

временни зъби. 

Приноси с практическа значимост: 

• създаден е инструмент за определяне риска от преждевременна загуба на 

временни зъби; 

• направено е епидемиологично проучване за определяне разпространението 

на преждевременната загуба на временните зъби при деца със смесено 

съзъбие; 

• създаден е  протокол за поставяне на местопазители от детски и 

общопрактикуващи дентални лекари. 

Приноси с потвърдителен характер: 

• направени са биометрични изследвания с цел изследване загубата на място 

след преждевременна екстракция на временните зъби свързана с факторите 

време и вид на преждевременно екстрахирания зъб; 

• лекарите по дентална медицина нямат достатъчна компетентност и опит за 

използване на местопазител при ПЗВЗ.   

Дисертационният труд е осъществен изцяло от дисертанта под ръководството на 

научните ръководители. Д-р Андреева е водещ автор във всички изследвания и 

колаборацията със специалисти ортодонти показва отговорното отношение към 

направените проучвания както и задълбочено и достоверно интерпретиране на 

получените резултати. 

Във връзка с дисертационния труд авторът е популяризирал научните си 

разработки в 3 публикации и 3 участия на международни и национални форуми. Д-

р Андреева е водещ автор във всички включени в представения списък научни 

разработки.  

Kъм представения окончателен вариант на дисертационния труд нямам 

критични бележки. Препоръчвам на д-р Андреева да популяризира резултатите от 

своя труд чрез публикуване на монография и провеждане на следдипломни лекции 

и курсове с денталните лекари.   
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В заключение актуалността на проблема, характера и обема на представеният 

дисертационен труд, както и приложно-практическите приноси представени от д-р 

Радосвета Андреева отговарят на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), и на Правилника за неговото приложение на МУ- 

Варна. 

Д-р Андреева логично и убедително представя целта и задачите на настоящия 

дисертационен труд. Задълбочените теоретични познания и добри практични и 

професионални умения проличават през целия прочит на научната разработка. 

Особено ценни са успешно проведените научни клинични и биометрични 

изследвания и предложените профилактични протоколи при преждевременна 

загуба на временни зъби на деца със смесено съзъбие.  

Като важен принос на дисертационната разработка считам насочване на  

вниманието към децата с преждевременно екстрахирани временни зъби и тежки 

ЗЧД, при които ортодонтските проблеми се явяват утежняващ фактор по 

отношение на оралната патология и денталното здраве. Разработването на 

алгоритъм за оценка на рисковия профил на три нива за профилактика и лечение на 

децата с преждевременна загуба на временни зъби очертава връзката и 

приложението в практиката на разработваната тема. 

След направения анализ, убедително давам положителна оценка за 

представения дисертационен труд на тема “Преждевременна загуба на временни 

зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители”. 

Препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди научната и образователна 

степен „Доктор” по научната специалност „Детска стоматология” на д-р Радосвета 

Стоянова Андреева-Борисова. 

 

7 Декември 2015 г.                                                        Подпис:  

Пловдив                                                                        /Доц. д-р Ани Белчева, дм./ 

 


