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Кратки данни за дисертанта 

Д-р Христиана Росенова Маджова е родена на 28.12.1987 г. 

2002 г. – музикално училище „Д. Христов” – Варна; Детска музикална 

школа, профил пиано и солфеж. 

2007 г. – завършва Първа езикова английска гимназия във Варна. 

2013 г. – магистър по дентална медицина и магистър по здравен 

мениджмънт при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 

Варна. 

2013 г. и понастоящем – асистент в Катедрата по консервативно 

зъболечение и орална патология във ФДМ, МУ – Варна. 

Владее английски, руски и немски езици. 

Награди: „Studens Optimus” – Награда „Проф. д-р Славчо Давидов” за 

отличен успех и високи студентски постижения – випуск 2013, Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Факултет по дентална 

медицина; ИМАБ – поощрителна награда на млад учен в секция „Дентална 

медицина и орална патология” на 24-та Асамблея на ИМАБ. 

Научна продукция: участие в 2 учебника като съавтор (единият на 

английски език); 9 публикации в специализирани научни издания, 12 участия в 

научни форуми у нас и в чужбина; участия в 2 научноизследователски проекта. 

Член е на: Български зъболекарски съюз и BIONA – Black Sea International 

Otology and Neurootology Association. 

Компетенции и умения: работа в мултикултурен екип. Сертификат от 

„Europahaus” за доброволна работа към Център за деца със специални нужди – 

обучителен и ресурсен център на фондация „Карин Дом” във Варна; Компютърни 

– Microsoft Windows, Office, Интернет. 

Представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Христиана Маджова, на тема „Комплексна 

орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване” 

е разработен според изискванията и критериите, посочени в Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени в МУ – Варна. 
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Дисертационният труд е написан на 181 страници, онагледен е с 65 

фигури, 38 таблици и 7 приложения. Литературната справка включва 318 

заглавия, 39 на кирилица и 279 на латиница. Структуриран е правилно и съдържа 

следните части: литературен обзор, цел и задачи, собствени изследвания, 

изводи, приноси, използвана литература. 

Целта на дисертационния труд е формулирана правилно – да се направи 

комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и 

деца със затлъстяване с оглед установяване на честотата и особеностите на 

оралната патология, състоянието на твърдите тъкани на зъбите, пародонта и 

мукозата на устната кухина с цел разработване на комплексен метод за 

профилактика и лечение. 

За изпълнението й са поставени 6 задачи: 

1. Да се анализират рисковите фактори при болни от захарен диабет деца 

и подрастващи, както и такива със затлъстяване, които могат да повлияят на 

денталното им здраве. 

2. Да се извърши оценка на денталния статус при деца и подрастващи със 

захарен диабет и такива със затлъстяване и се установи взаимовръзката между 

установените рискови фактори и възникването на орална патология. 

3. Да се определи съществува ли зависимост между оралните лезии и 

нарушенията в метаболитната хомеостаза чрез изследване на някои параметри 

на слюнката: количество, вискозитет, pH, буферен капацитет, наличие или липса 

на Streptococcus spp, Lactobacillus spp, Candida spp., глюкоза, имуноглобулини: 

sIgA, Ig G и Ig M, микроелементи, нитрати и нитрити, цитозолни ензими: AST, 

ALT, GGT, ALT, LDH (маркери за клетъчно увреждане). 

4. Да се проучи имат ли влияние методите на лечение (диета, вид инсулин, 

физическа активност и др.) при децата със захарен диабет и затлъстяване върху 

състоянието на органите в устната кухина. 

5. Да се установи влиянието на денталния статус върху качеството на 

живот на децата и подрастващите диабетици и такива със затлъстяване. 

6. Да се препоръча алгоритъм за комплексен медико-дентален подход при 

лечението на деца и подрастващи със захарен диабет и такива със затлъстяване 

и да се изработи протокол за поведение на денталните лекари. 

Материал 

Клиничен материал. В проучването са включени 257 деца, разпределени 

в 3 групи: деца със захарен диабет – 114; деца със затлъстяване –73; здрави 

контроли в същия възрастов диапазон – 70. Болните от група 1 и 2 са общо 187. 

По-голяма част от тях са лекувани в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, а амбулаторно 

се проследени в ДКЦ „Света Марина” ЕООД – Варна и Университетски медико-

дентален център – Варна. Останалите пациенти са от амбулаторни практики по 

дентална медицина в градовете Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Русе, София 

и Добрич. Пациентите в проучването са разпределени по пол и възраст: 109 

момчета на средна възраст 13,62 години; 148 момичета на средна възраст 13,28 

години. 

Дизайнът на изследването – съгласно изискванията на КЕНИМУВ и 

критериите за включване. 
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Методи 

Анкетен – за целта е разработена анкетна карта (Приложение 1). 

Клинико-диагностични – медицинска анамнеза, оценка на денталния 

статус ((DMFT индекс (СЗО критерий) без да се отчита загуба на зъби, поради 

травматични и ортодонтски причини; OHI-S индекс на Greene и Vermilion (1964) 

за орална хигиена; DI-S (debris index simplified); CI-S (calculus index simplified); 

BOP (Bleeding on Probing); PBI (papilla-bleeding index, Muhlemann 1977); CPITN 

(Community Periodontal Index for Treatment Needs), СЗО критерий; PSR 

(Periodontal Screening and Recording) за оценка на необходимостта от 

пaродонтално лечение). 

Лабораторно-диагностични – изследване на биохимични параметри в 
слюнка на диабетици; микробиологичен анализ на слюнка: наличие или липса на 
Candida, Str. Mutans и др. видове патогени; оценка на функцията на слюнните 
жлези (нестимулирана и стимулирана слюнка); изследване на вкуса – нарушен 
вкус за захароза (dysgeusia); изследване на халитоза. 

Изследване на нестимулирана слюнка 
Визуално определяне на нивото на хидратация 
Консистенция на слюнката 
Измерване на количеството на нестимулирана слюнка 
Измерване на pH в нестимулирана слюнка 
Събиране и изследване на стимулирана слюнка 
Измерване на количеството на стимулирана слюнка (GS Saliva-Check BUFFER, 

GC EUROPE N.V.) 
Измерване на pH (GS Saliva-Check BUFFER, GC EUROPE N.V.) 
Изследване на буферния капацитет (лентичка от комплекта GS Saliva-Check 

BUFFER, GC EUROPE N.V.) 
Микробиологично изследване на слюнка 

Статистически методи 

За статистическа обработка на данните – програмата IBM SPSS 19.0 for 

Windows, като за ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, е 

избрано p<0.05; графичен анализ – за визуализация на изображения (Microsoft 

Excel); алтернативен анализ – за съпоставка на величини и изчисляване на 

проценти; корелационен анализ – за оценка на наличието на линейна зависимост 

между количествени признаци; за изчисляване на коефициент на корелация на 

променливите и непроменливи величини; вариационен анализ – за изчисляване 

на стандартно отклонение; определяне на средни аритметични величини, 

стандартни отклонения, репрезентативна грешка. 

Резултати 

Представени са аналитично, графично и в табличен вид. 

Освен по своята мащабност и новаторство дисертационният труд прави 

впечатление с факта, че освен Варна и Варненска област обхваща и някои 

големи райони на България, в които поради липса на медицински университет 

подобни изследвания не биха могли да бъдат направени. Това мащабно 

проучване прави присъствието на Факултета по дентална медицина при МУ – 

Варна, полезен и с внедряване на научните постижения в ежедневната клинична 

практика на лекарите и лекарите по дентална медицина. 

Събирането на данните от различни области на пациенти в широк 

възрастов диапазон, живеейки и лекувайки се в различни условия, е дало 
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възможност на авторката да определи с максимална точност рисковите фактори 

при деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване. Сравнителният 

анализ, който е направила с данни от европейски и световни литературни 

източници, потвърждава факта, че поради по-ниския стандарт на живот на 

нуждаещите се и невъзможността за постоянни грижи, прави някои рискови 

фактори на практика постоянно действащи и влияещи на денталното им здраве, 

като: 

 Лош гликемичен контрол и чести епизоди на хипергликемия. 

 Къс период на кърмене. 

 Ранно въвеждане на адаптирани млека. 

 Диетични грешки при децата със затлъстяване – високо калориен 

хранителен прием, увеличена консумация на захарни изделия и напитки, 

множество междинни хранения. 

 Липсва профилактична насоченост сред всички изследвани пациенти – 

посещения при дентален лекар само при нужда. 

 Недостатъчно прилагане на флуорна профилактика. 

Д-р Маджова е направила подробна клинична оценка на денталния статус 

при деца и подрастващи със захарен диабет и такива със затлъстяване и е 

установила взаимовръзка между гореспоменатите рискови фактори и 

възникването на орална патология. 

Установила е също, че при децата със захарен диабет и затлъстяване има 

тенденция към по-ниско рН, макар и тя да е несигнификантна в сравнение със 

здравите контроли. За възстановяване на киселинно-алкалния баланс в устната 

кухина при тези групи деца тя препоръчва уместно да се използват флуор и пасти 

за зъби с високо съдържание на калций, както и дъвки без захар. 

Всичко това дава основание на д-р Маджова да декларира, че състоянието 

на оралното здраве, респ. денталния статус, е взаимосвързан с качеството на 

живот и хода на заболяването. 

При изследването на някои параметри на слюнката: количество, 

вискозитет, pH, буферен капацитет, наличие или липса на Streptococcus spp, 

Lactobacillus spp, Candida spp., глюкоза, имуноглобулини: sIgA, Ig G и Ig M, 

микроелементи, нитрати и нитрити, цитозолни ензими: AST, ALT, GGT, ALT, LDH 

(маркери за клетъчно увреждане) е определена зависимостта между оралните 

лезии и нарушенията в метаболитната хомеостаза. Потвърден е фактът, че както 

при възрастни диабетици и хора със затлъстяване, така и при деца, 

заболяванията на пародонта, повишената кариозност на зъбите, както и 

оралните лезии, на първо място оралната кандидоза, болестите на езика, мекото 

и твърдото небце са обичайни и възникват в ранните етапи на заболяването. 

Кандидозата и ангуларният хейлит са обичайно присъстващите орални лезии. 

При пародонтално заболяване у всяко дете със захарен диабет рискът от 

ранно разрушаване на тъканите е по-висок и поради това е необходимо 

интензивно лечение и контролиране на захарния диабет с оглед бързо 

овладяване на оралните инфекции и предотвратяване на съществуващия 

метаболитен дисбаланс. 
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Важен принос с практическа насоченост е потвърдената пряка 

зависимост между методите на лечение (диета, вид инсулин, физическа 

активност и др.) върху органите и тъканите в устната кухина. 

Такова голямо мащабно проучване дава основание за изготвяне на 

алгоритъм за комплексен медико-дентален подход препоръки за комплексна 

профилактика и правила за поведение и лечение на орални заболявания при 

деца с медицински проблеми (захарен диабет и затлъстяване) при лечението на 

деца и подрастващи със захарен диабет и такива със затлъстяване. Затова 

намирам предложените препоръки и правила за оригинален принос и смятам, че 

те трябва да бъдат популяризирани във всички здравни заведения в страната, в 

които се лекуват и наблюдават такива пациенти. 

С оглед на повишаването на информираността на деца, родители, учители 

и общопрактикуващи лекари за нуждата от ранна профилактика на оралните 

заболявания при деца, особено тези с медицински проблем и повишен риск от 

орално заболяване, са необходими: регулярни посещения в дентален кабинет, 

контрол и лечение при наличие на пародонтално заболяване, оценка на риска от 

развитие на орални заболявания за всеки индивидуален случай, оценка на 

гликемичния контрол преди всеки дентален преглед и клинична оценка и контрол 

на дентален и пародонтален статус.  

Приемам самооценката на приносите на дисертационния труд на д-р 

Маджова. За първи път у нас е направена цялостна комплексна орална 

диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и на такива със 

затлъстяване за установяване на честотата и особеностите на оралната 

патология, състоянието на твърдите тъкани на зъбите, пародонта и мукозата на 

устната кухина. Този принос приемам като оригинален. 

Установената правопропорционална зависимост между оралните лезии и 

нарушенията в метаболитната хомеостаза е принос с потвърдителен 

характер. 

Установеното положително влияние на адекватните методи за лечение на 

хроничното заболяване (диета, вид инсулин, метаболитен контрол, физическа 

активност и др.) върху контрола на захарния диабет, респ. върху органите в 

устната кухина, е също принос с потвърдителен характер. 

Анализираните рискови фактори и взаимовръзката между тях (лош 

метаболитен контрол, лоши орално-хигиенни и хранителни навици) и 

възникването на орална патология при деца и подрастващи със захарен диабет, 

както и такива със затлъстяване, приемам също за оригинален принос. 

Разработеният алгоритъм за комплексен медико-дентален подход 

(препоръки и правила) за профилактика и лечение на деца и подрастващи със 

захарен диабет и затлъстяване и протоколът за поведение на денталните 

лекари са оригинални и с голямо научно и практическо значение. 

Дисертационният труд е лично дело на д-р Маджова. 

Позволявам си да отправя някои препоръки за бъдещата научно-

изследователска, лечебно-диагностична и преподавателска дейност на  д-р 

Маджова. Започнатото от нея мащабно национално проучване на оралната 

патология при деца със захарен диабет и затлъстяване да продължи с 

проследяване на основните клинични и параклинични параметри на 



 6 

заболяванията и корелацията им с възникването, развитието, честотата, 

прогнозата и изхода от съпътстващите орални промени и отражението им върху 

други органи и системи, пряко засегнати от заболяването захарен диабет. Освен 

това предлагам правилата и препоръките за профилактика и лечение на 

горепосочените пациенти да бъдат включени в учебния план на дисциплините 

детска дентална медицина и орална патология във факултетите по дентална 

медицина във Варна и в страната. Резултатите от дисертационния труд да бъдат 

публикувани в международни издания, като задължително трябва да бъдат 

статистически обработени, за да се определи ясно доминиращата роля на 

оралната патология.  

Личните ми впечатления за д-р Христиана Маджова датират още от 

времето, когато тя постъпи като студент в първи курс на ФДМ – Варна. Като 

преподавател аз имах възможност да проследя цялостното й развитие и след 

нейното дипломиране лично я поканих да продължи своя път като академичен 

преподавател. Считам, че медицинската й подготовка, многостранните й 

интереси в областта на общата и денталната медицина, доверието, с което се 

ползва от колегите в МУ – Варна, възможностите й за работа в екип, качествата 

й на отличен, макар и млад, диагностик и лечител, нейната висока образованост, 

интелигентност и чувството й за отговорност ще й позволят да спомогне за 

развитието на дисциплината Орална патология. 

Заключение 

С убеденост изразявам своята положителна оценка на дисертационния 

труд на д-р Христиана Росенова Маджова на тема „Комплексна орална 

диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване” и 

препоръчвам на членовете на уважаемото научно жури да гласуват положително 

за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в 

професионалното направление „Стоматология” и научна специалност 

„Терапевтична стоматология”. 

 

 
 

София, 8 август 2016 г. 

  
(проф. д-р А. Киселова-Янева, дмн) 


