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на дисертационния труд  на 

д-p Ивета Пламенова Катрева - Бозукова  
на тема   

Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти  пред 

конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел 
избягване на нежелани системни странични ефекти 

за получаване на образователна и научна степен „доктор” 
по научната специалност „Ортопедична стоматология“, в професионално 

направление 7.2. Стоматология от област висше образование 

7.Здравеопазване и спорт 
научен ръководител доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, дм 

 

Д-р Ивета Катрева е родена на 16. 06. 1980 год. в гр. Варна. През 2004 
г. завършва Медицински университет – София, специалност „Дентална 

медицина“. През 2012 г. придобива специалност по Протетична дентална 
медицина в Медицински университет – Варна. Д-р Ивета Катрева е от 

първите редовни асистент във Факултета по дентална медицина към МУ – 
Варна от 2006 г.. Оттогава до сега тя участва в предклинични и клинични 
упражнения и взема участие и в лекционното обучение на студенти по 

дентална медицина и зъботехника. Вземала е участие в регионалните 
форуми и научните конгреси на БЗС и BaSS. Превежда специализирана 

литература и прави симултанен превод на английски и руски език. Владее 
отлично английски и руски език. Д-р Ивета Катрева има научни-
изследователски интереси в областта на протетичната дентална медицина 

и по-специално на гингивалната ретракция. 
Във връзка с дисертацинния труд докторантката е направила 3 
публикации в специализираната литература и 3 научни съобщения на 

научни конгреси и форуми. Д-р Ивета Катрева е участник и в проект № 
Б02/272 по договор № ДФНИ Б02/19 от 12.12.2014 г. с тема „3D 

принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в 
протетичната дентална медицина”,  финансиран от ФНИ 2014 год. 
 

Общ анализ на дисертационния труд 
Дисертационният труд на д-р Ивета Катрева, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по Протетична дентална медицина и 

ортодонтия е написан на 140 стандартни страници. Обзорът включва 35 
стр. и представлява 1/4 от дисертацията, 2 стр. цел и задачи, 7 стр. 

материал и методи, 57 стр. резултати и обсъждане, 2 стр. изводи, 1 стр. 
препоръки, 3 стр. заключение, 1 стр. самооценка на приносите, 13 стр. 
библиография, 2 стр. публикации,  участия в научни форуми и проекти и 

9 стр. приложения. Структурата и начинът на написване на дисертацията 



са съобразени с изискванията на Правилника на МУ - Варна. Те включват 

всички основни елементи на общовъзприетата у нас структурата за 
представяне на дисертационен труд (въведение, литературен обзор, цел и 

задачи, материали и методи, резултати и обсъждане, обобщени изводи, 
заключение, приноси, библиография, публикации и участия в научни 
форуми, приложения). Възприет е метод на последователно обсъждане 

веднага след резултатите, което прави много добра взаимовръзка между 
тях и дискусията. След първата задача има и заключение след анкетата. 
Дисертацията е онагледена със 97 цветни фигури и 2 таблици. 

 
Структура на дисертацията 

Ретракцията на гингивалните тъкани e отдавна утвърдена техника, която 
не само позволява навлизането на отпечатъчния материал отвъд 
препарационната граница, но и осигурява достатъчната му дебелина. 

Това неминуемо има значение за обемната стабилност на снетия 
отпечатък. Най-често прилаганият метод за гингивална ретракция е 

химико-механичният с помощта на ретракционни корди и химични 
агенти за контрол над кървенето и количеството на кревикуларната 
течност. 

 Някои от рутинно изпозваните химични вещества като адреналин, макар 
и приложени локално, оказват неблагоприятно влияние върху целия 
организъм и са противопоказни за употреба при пациенти със сърдечно-

съдови  и някои ендокринни заболявания. Други от химичните 
субстанции действат проинфламаторно и каустично при продължителен 

контакт с меките тъкани в устната кухина. В търсене на идеалния 
химичен агент научните изследвания разкриха ново приложение за 
назалните и очните деконгестанти - Oxymetazoline hydrochloride, 

Xylometazoline hydrochloride, Tetryzoline, които водят до ефективна 
ретракция на margo gingivalis, без да предизвикват нежелани странични 

въздействия върху общото здраве на пациентите.  
В този смисъл усилията в тази насока са оправдани, актуални и показват 
задълбоченото клинично мислене на докторанта. Представеният 

дисертационен труд е посветен на една не много популярна в момента и 
малко позната у нас тема – приложението на алфа-адреномиметичните 
деконгестанти  пред конвенционалните химични агенти за гингивална 

ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти. 
Литературният обзор е написан на 35 стр. и разглежда критично 

методите за гингивална ретракция. Въведението в работата очертава 
причините за необходимост от използването на алфа-адреномиметичните 
деконгестанти за гингивална ретракция. Демонстрирани са факти за 

добрата осведоменост на авторката и нейния критично-аналитичен 
подход към поставените проблеми, които да отговарят на поставените 
задачи. Обзорът завършва с извод, който обоснова необходимостта от 

провеждане на по-задълбочени проучвания и аргументира целта и 
задачите на дисертацията. В библиографията фигурират 141 литературни 

източника /38 на кирилица и 103 на латиница/. Повечето са от 
последните 15 години. Анализът на обзора показва, че авторката познава 
цялостно проблематиката и може да дискутира творчески и свободно 

цитираните данни и факти от литературата. 



Целта, е стегнато и правилно формулирана и с малко думи обобщава 

основната стратегия на дисертанта. Съобразно поставената цел са 
формулирани 5 подробни задачи, които да отговорят на спорните 

въпроси, свързани с приложението и предимствата на алфа-
адреномиметичните деконгестанти. Зададените задачи дават и 
възможност да бъдат направени конкретни изводи за наука и практика.  

Материал и методи Използваните методики най-общо могат да бъдат 
представени в три основни направления: а) анкетни проучвания, б) 
лабораторни и в) клинични. Подбрани са методи, които са обективни и 

гарантират достоверност на получените резултати. Материалите и 
методите са представени към всяка задача, като са обосновани обективни 

методики, предоставящи възможност за получаване на реални и 
възпроизводими резултати. Методиките са подробно описани, така че да 
могат да бъдат осъществени и от други изследователи, а изследванията са 

направени много съвестно и последователно структурирани и 
документирани. 

По 1-ва задача се използва социологически метод  за проучване мнението 
на лекарите по дентална медицина относно популярността и честотата на 
използване на различните методи за гингивална ретракция в клиничната 

им практика. 
По 2-ра, 3-та и 4-та задача е измерена дълбочината на sulcus gingivalis в 
4 точки: MV, DV, ML, DL oколо всеки зъб, който е обект на изследването. 

Данните от измерванията са систематизирани в пародонтограми, 
автоматично генерирани от софтуера на електронната пародонтална 

сонда,  препарирани са цели обвивни корони с дъговидна прагова 
препарационна граница, разположена гингивално, извършена е 
ретракция с Xylometazoline,  Visine® Classic, 25 % алуминиев хлорид 

(Alustat),  25%  алуминиев сулфат (Alstringent) и експериментален 
ретракционен гел, снети са отпечатъци с С- и А-силикон. 

Използвана е оригинална методика за изследване на снетите отпечатъци. 
В 4-те точки на измерване на дълбочината на СГ са подготвени срезове за 
всеки отделен зъб. Срезовете са изследвана с микроскоп (35 х) - AmScope 

SM-5TZ-FOR-5M. Чрез  използването на софтуер, са направени снимки на 
отпечатъчните срезове и са проведени измервания на дължината на слоя 
коректурен силикон, навлязъл във венечната бразда. За изчисляване 

дължината на силиконовото повлекло с помощта на ръчна пародонтална 
сонда, оразмерена през 2 мм, е зададен мащаб, чрез който дистанцията 

от пиксели се преобразува в милиметри. Според дължината на навлезлия 
силиконов материал е определена степента на ретракционния ефект. 
Използвани са и съвременни статистически методи като вариационен 

анализ за оценка на количествени промени и графичен анализ. 
Представеният материал е достоверен, убедителен и достатъчен за 
логично представените резултати и обобщени изводи. 

Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на 
докторантката и нейна основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по 

един лесен за възприемане начин и са богато онагледени с много снимки, 
фигури и диаграми.  
По първа задача освен констатациите по анкетните въпроси, които са 

общо 16 на брой, има и придружаващи взаимовръзки между някои от 



отговорите на различни въпроси като са приложени обективни 

статистически методи за изясняването им.  
Резултатите при втора задача отново са дадени както описателно, така и 

чрез подробно подготвени диаграми и снимки, илюстриращи отпечатъчни 
срезове от А и С силикон и приложението на α-адреномиметичните 
деконгестанти Xylometazoline и Visine като ретрахиращи агенти. Описан 

е и клиничен случай с цел по-доброто онагледяване на резултатите.  
При 3-та задача са представени данни и е извършен анализ на 
резултатите от приложението на α-адреномиметичните деконгестанти 

Xylometazoline и Visine като ретрахиращи агенти и утвърдени в 
клиничната практика средства за химико-механична ретракция на 

свободната гингива – 25% алуминиев хлорид (Alustat) и  25%  алуминиев 
сулфат (Alstringent) при употребата им с С-силикони и А-силикони.  
Отново е представен клиничен случай. 

При 4-та задача е извършена оценка на резултатите от приложението на 
експериментален ретракционен гел, създаден на основата на α-

адреномиметична активна съставка. Обсъдени са получените резултати. 
Обсъждането е направено с добър научен стил, спокойно се борави с 
данните на други автори и те се сравняват със собствените резултати. 

Дисертацията е написана ясно и разбираемо. Дискусията е на много добро 
научно ниво и показва, че в един тясно определен проблем се навлиза в 
дълбочина и детайлно се разглеждат всички новопоявили се казуси вкл. и 

методичните такива, като те се решават в хода на изследването.  
В последната задача дисертантката представя модел за клинично 

приложение на алфа-адреномиметичните деконгестанти за химико-
механична ретракция. 

Изводи 

Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица 
обобщения за всяка една от поставените задачи. Д-р Ивета Катрева прави 

девет основни извода, свързани с приложението и предимствата на алфа-
адреномиметичните деконгестанти в денталната практика. Въз основа на 
събраните данни от експерименталните проучвания и личният клиничен 

опит в приложението на очните и назални деконгестанти, докторантката 
прави препоръки за използването им в практиката. 
 

Приноси 
Приноси с оригинален характер 

1. За първи път в България е направена теоретична постановка за 
използването на алтернативни агенти за химико-механична ретракция 
на свободната гингива. 

2. Изследвани са предимствата на Xylometazolin и Visine пред 

конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция. 

3.  За първи път в България са използвани назални и офталмологични 
деконгестанти като ретрахиращи агенти. 

4. Доказана е ефикасността на Xylometazolin като импрегниращ агент за 

ретракционни корди. 
Приноси с научно-приложен характер 
1. Създаден е експериментален ретракционен гел на основата на 0,05 % 

Xylometazoline HCl и е доказана неговата ефективност. 



2. Представен е алтернативен метод за прецизна химико-механична 

ретракция при рискови групи пациенти в клиничната практика. 
3. Създаден е алгоритъм за приложение на назалния деконгестант 

Xylometazolin в денталната практика. 
 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 3 
публикации строго свързани с дисертационната тема, на които д-р 
Катрева е водещ автор. Две от публикациите са направени в издания на 

Медицински университет – Варна, а една в международно списание. 
Представени са и 3 научни съобщения докладвани на международни и 

национални форуми, като д-р Катрева е 1-ви автор. 
 

Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните 
резултати, постигнати в дисертацията. По един прегледен и ясен за 

читателя начин в резюмиран вид, той дава представа за цялостното 
оформяне на работата, методите, резултатите и основните изводи. 
Илюстриран е сфигури, диаграми и снимки. Съдържанието на 

автореферата напълно съответства на съдържанието на дисертационния 
труд. 
 

Критични забележки и препоръки 
Необходимо е при провеждане на анкетен метод да се включат повече 

статистически единици, за да се гарантира максимална статистическа 
достоверност. 
 

Лични впечатления 
Познавам д-р Ивета Катрева още от самото й назначаване във ФДМ - 

Варна и съм свидетел на нейното професионално развитие. Тя е 
преподавател и прецизен клиницист с висока степен на организираност, 
трудолюбие, отговорна, амбициозна, енергична, с желание за 

самоусъвършенстване и развитие на научния си потенциал. Не съм 

изненадан от лекотата, с която е написана работата ѝ и интелигентния 
начин на изложението. 

 
Заключение 

 

Представеният от д-р Ивета Катрева 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 придобиване 
на образователната и научна степен “Доктор” съдържа научни и научно-

приложни резултати, които са оригинални и отговарят на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България. Написан на 
коректен научен език, труда показва задълбочени теоретични знания и 

практически професионални умения по специалността и демонстрира 
качества и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания. 

Целта и задачите са ясно формулирани и разработени и достатъчни за 



защита на тезата. Клиничният материал е достатъчен по обем, научните 

съждения са коректни, базирани на статистическите доказателствата. 
Направени са съществени приноси и изводи за практиката. 

 
Поради всичко това считам, че дисертационния труд отговаря на всички 
изисквания за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” и 

ми дават пълното основание да дам категорично положителна оценка, и 
убедено да предложа на Научното жури положителен вот за присъждането 
на ОНС “Доктор” на д-р Ивета Пламенова Катрева - Бозукова. 

 
 

 

13.10.2015 год.                                         

гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 
 


