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Структура на дисертационния труд 

 Представеният ми за рецензия дисертационен труд е разработен и 

представен в съответствие с Правилника за приложение на закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Медицински университет - Варна. 

Дисертационният труд съдържа 132 страници, включващи 9 таблици 

и 79 фигури и 4 приложения. Цитирани са  122 литературни източници, от 

които 12 на кирилица и 110 на латиница. Представен е завършен научен 

труд, основната цел на който е да се проучи заболяването таласемия майор 

като рисков фактор за оралното здраве и изработването на препоръки за 

превенция насочени към родителите на тези деца и денталните лекари.  
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Актуалност на разработвания проблем 

Таласемиите са наследствено обусловени заболявания. 

Характеризират се с намалено количество хемоглобин в червените кръвни 

клетки, редуцирано производство на еритроцити и анемия. Миграцията и 

смесените бракове са довели до появата на таласемия и в държави, където 

заболяването не се е срещало по-рано. Разпространението на клинично 

проявените форми на таласемия е 1 на 100 000 в света и 1 на 10 000 в 

Европейския съюз. При несвоевременно или неправилно лечение се 

наблюдават сериозни деформации в лицево-челюстната област, което 

може да доведе до затруднения при хранене и артикулация. Оценката и 

проследяването на оралното здраве е задължителна част от цялостния 

профилактичен и терапевтичен подход и изисква детайлно познаване на 

специфичните особености на денталния статус при децата с таласемия 

майор. Това налага задълбочено орално изследване на засегнатите групи и 

създаване на клиничен протокол за лечение и методика за превенция. В 

България до сега не е провеждано задълбочено изследване на оралното 

здраве при деца с таласемия майор, ето защо разработването на 

дисертационен труд на тази тема е актуално. За първи път у нас е 

направено детайлно изследване на епидемиологията, профилактиката, 

лечението на зъбния кариес и неговите усложнения, ортодонтските 

деформации, както и на основните орални прояви при деца с таласемия 

майор, засягащи лигавицата и пародонта. Направени са препоръки за 

лечение, насочени към  денталните лекари. 

 

Познаване на проблема от докторанта 

 Литературният обзор съответства тематично на задачите, 

разработени в дисертационния труд. Прегледът  на литературните данни е 

представен на 33 страници. Анализирани и систематизирани са: 

етиологията, клиничната картина, разпространението, оралните промени и 
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оралните грижи при деца с таласемия майор. Докторантът демонстрира 

добро познаване на литературните данни по избраната тема. Недостатък на 

обзора е липсата на заключение, в което да се посочат  нерешените 

проблеми и убедително да се мотивира  необходимостта от разработване 

на дисертационния труд. 

 

Адекватност на избраните изследователски методи 

Познаването на проблема дава възможност на докторанта да 

формулира  ясно целта и задачите на дисертационния труд.  За решаване  

на поставените задачи са използвани разнообразни епидемиологични, 

клинични,  социологически и статистически методи. Проучванията са 

проведени в периода  2014 - 2015 г. в Дентална практика АГППДП” Д-р 

Катрева д-р Бозуков” ООД, Клиника по детска онкохематология гр. София, 

Клиника по детска онкохематология гр. Пловдив   

За изпълнение на 1-ва, 2-ра и 3-та задача са изследвани две групи 

деца: 1-ва група, включваща 72 деца болни от таласемия майор на възраст 

от 2 до 18г.; 2-ра контролна група включваща 72 здрави деца на същата 

възраст.  Всички те са клинично прегледани и оценени по различни 

показатели, в зависимост от поставените задачи. Данните са нанесени в 

статистически карти.  

За установяване на познанията за необходимостта от профилактични 

орални грижи при деца с таласемия майор, обект на наблюдение по 4-та 

задача са 156 лекари по дентална медицина от градовете, в които има 

регистрирани деца с таласемия майор. Проведена е пряка анкета, 

попълвана анонимно от анкетираните лекари по дентална медицина. Някои 

от въпросите съдържат повече от един отговор.  Изследвани са 

относителните дялове на посочените отговори и връзката между 

посочените отговори и трудовия стаж и специалността на анкетираните. 

Анкетата е проведена през 2015 година.   
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Въз основа на направения литературен обзор и резултатите от 

собствените проучвания в изпълнение на 5-та задача са  изработени 

препоръки за дентално лечение при деца с таласемия майор. 

Изследователският материал в дисертационния труд е достатъчен 

по обем. Приложените методи са адекватни на целта и задачите и дават 

възможност за получаване на обективна информация и достоверни 

изводи. 

 

Кратка аналитична характеристика на научния труд 

Представеният труд е оформен  правилно, онагледен е  с достатъчно  

диаграми и таблици. Авторефератът представя адекватно  съдържанието на 

дисертационния труд.  

Цел на  дисертационния труд е да се проучи оралното здраве при 

деца с таласемия майор на възраст от 2 до 18 години.  За изпълнение на 

целта са поставени пет задачи: да  се проучи заболяването таласемия майор 

като рисков фактор за оралното здраве, чрез оценка на орално-хигиенния 

статус и хранителните навици, изследване на честотата на зъбния кариес,  

оценка на гингивалния,  пародонталния и ортодонтския статус на деца с 

таласемия майор; да се направи сравнителен анализ на оралното здраве на 

деца с и без таласемия майор; да се сравни цвета на зъбите при деца с 

таласемия майор и здрави деца;  да се изследва информираността на лекари 

по дентална медицина за влиянието на таласемия майор върху оралното 

здраве на деца и юноши; да се изработят препоръки за превенция на 

оралното здраве при деца с таласемия майор, насочени към родителите на 

тези деца и детските дентални лекари.  

Основните резултати от изследванията, свързани с 1-ва, 2-ра и 3-та 

задача, показват особеностите в денталния статус на децата с таласемия 

майор. Изследването на екстраоралния статус показа съществена разлика в 

симетричността на лицето на децата от  двете групи (χ2 = 5,92, р =0,017), 
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като при всички деца от контролната група лицето е симетрично, докато 

такова е само при 91,70 % от децата с таласемия майор.   

Цветът на устните показа съществена разлика между децата от 

контролната група и тези с таласемия майор (χ2 = 46,75, р <0,001), като 

97,10 % от здравите деца са с бледо розов цвят на устните, а при децата с 

таласемия майор по 50,0 % са с бледо розови или бледи устни.  

Разпределението на децата според цвета на кожата на лицето и 

видимите части наподобява това на цвета на устните, като по-голямата 

част от здравите деца (94,10 %) са с нормален цвят на кожата на лицето 

докато 47,20 % от децата с таласемия майор имат блед цвят (χ2 = 44,55,  р 

<0,001).  

За разлика от цвета на кожата при изследването на тургора на кожата 

и показателите на vestibulum oris не се установява съществена разлика. 

 За да се извърши оценка на орално-хигиенния статус на децата с 

таласемия са изследвани техните орално-хигиенни навици, DI и  плаковия 

индекс по Silness & Loe  и са сравнени с тези на здрави деца. Резултатите 

са анализирани общо и по възрастови групи/ 2-5г.; 6-12г.; 13-18г./. 

Изследвана е честотата и продължителността на измиване, както и 

употребата на конци. Установените статистически значими различия при 

някои от резултатите, които в повечето случаи са в полза на здравите деца, 

не дават основания да се твърди, че децата с таласемия майор имат по-

добра орална хигиена в сравнение със здравите деца. Резултатите от 

изследването на DI и оценката на плаковия индекс по Silness & Loe също 

не показват сигнификантна разлика при двете изследвани групи, затова не 

приемам генерализирания  извод, че децата с таласемия майор имат по-

добра орална хигиена в сравнение с контролната група.  

Изследването на флуорната профилактика при децата с таласемия и 

контролната група не показа съществена разлика, като и при двете групи 
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предпочитано е използването само на флуорна зъбна паста (54,30 % за 

контролната група и 57,10 % за децата с таласемия майор).   

Сравнителният анализ на резултатите от DMFT индекса според пола 

при здрави деца и деца с таласемия майор не показва значима разлика.   

Резултатите от сравнителният анализ на DMFT индекса при здравите деца 

и тези с таласемия майор по възрастови групи показва съществена разлика 

във възрастовите групи 6-12 г. и 13-18 г. (р < 0,05), като в първата група 

стойностите са по-високи при децата от контролната група (5,45 – 

контролна група срещу 3,43 при деца с таласемия майор), докато при 

втората, по-високи са стойностите при децата с таласемия майор (4,66 за 

здрави деца към 6,06 за деца с таласемия майор). Средната честота на 

кариесите, липсващите зъби и обтурациите не показва съществена разлика 

при здравите деца и тези с таласемия майор. За разлика от други автори в 

това проучване не е намерена съществена разлика в DMFT индекса при 

здравите деца и тези с таласемия майор (съответно 4,55 ± 3,52 за 

контролната група и 4,53 ± 3,31 за децата с таласемия майор)  Така 

представените резултати поставят под съмнение формулировка на втория 

извод, че децата с таласемия майор имат по-висока честота в сравнение със 

здравите си връстници. 

При оценката на гингивалния статус се установява, че има 

съществена разлика между цвета на прикрепената гингива при децата от 

контролната група и тези с таласемия майор (χ2=38,52, р < 0,001). При 

86,10 % от здравите деца гингивата е с  розовочервен цвят, срещу 41,70 % 

при децата с таласемия майор. Останалите деца с таласемия майор  имат 

бледо розова (22,20 %  ) и бледа гингива (36,10 %  ). 

Текстурата на гингивата също показа значима разлика при двете 

изследвани групи (χ2= 8,24, р = 0,004), като всички деца с таласемия майор 

имат текстура на портокалова кора на гингивата. 
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При 88,90 % от децата, както в контролната, така и в групата с 

таласемия майор, интерденталните папили са нормални. Гингивалният 

индекс по Loe & Silness не показа значима разлика между децата от 

контролната група и децата с таласемия майор. Въпреки разликата в цвета 

и текстурата на прикрепената гингива, пародонталното здраве на децата с 

таласемия майор не показва значима разлика с децата от контролната 

група. 

Около 1/3 от децата и в двете групи имат отклонения в зъбната дъга. 

Установява се наличие на статистически значима разлика между 

отклоненията в положението на зъбите при децата в контролната група и 

тези с таласемия майор (χ2=25,32, р < 0,001). При децата с таласемия 

майор с отклонения в оклузията са 42,40%, срещу 55,60% в контролната 

група.  Въпреки наблюдаваната разлика , тя не е доказана статистически.   

Изследването на цвета на зъбите показва наличие на значителна 

разлика в цвета на временните зъби по Вита между децата от контролната 

група и тези с таласемия майор (р < 0,001), като при  фронталните зъби в  

контролната група преобладава С2 (91,70 %), а при децата с таласемия 

майор 53,80 % имат цвят С3. При кучешките зъби съотношението на 

цветовете в контролната група и децата с таласемия майор е същото като 

при  фронталните зъби.  Оцветяването на моларите и при двете групи 

дублира като съотношение предходните зъби. Резултатите от изследването 

доказват, че децата с таласемия майор имат по-тъмно оцветяване на 

зъбите. 

Резултатите от анкетното проучване показват недостатъчна 

информираност на лекарите по дентална медицина за заболяването и 

денталните проблеми свързани с него. 

В резултат на прегледа на литературата и собствените проучвания в 

изпълнение на 5-та задача са изработени препоръки за лечение на деца с 
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таласемия майор, насочени към  денталните лекари. Направени са 

препоръки за: лечебния подход при деца с таласемия майор; ортодонтско 

лечение; пародонтално лечение; хирургично лечение. Предлага се 

методика за профилактика и лечение на деца с таласемия майор. 

 

Приложение на резултатите в практиката 

За първи път у нас се предлагат  препоръки за профилактика и  

лечение на деца с таласемия майор, които могат да се прилагат в 

практиката от  детски и общопрактикуващи дентални лекари. 

 

Оценка на научните приноси 

Представеният дисертационен труд е едно цялостно проучване за 

оралното здраве при деца с таласемия майор. Чрез своите изследвания д-р 

Бозуков полага усилия за фокусиране на вниманието върху 

необходимостта от профилактични  грижи и специфични подходи за 

лечение на тези деца в денталната практика. Приносите на този труд са 

актуални и насочени към практиката. Приемам следните основни  приноси 

на дисертационния труд: 

 

Приноси с теоретичен характер 

 За пръв път в България се изследва оралното здраве на деца с 

таласемия майор като се съпоставя с оралното здраве на здрави 

връстници чрез определяне на дентален, орално-хигиенен, 

пародонтален, гингивален и ортодонтски статус 

 Оригинален принос за страната е проучването на цвета на 

временните и постоянни зъби на деца с таласемия майор в 

сравнение с техните здрави връстници  

 

Приноси с практико-приложен характер   

 Отправени са препоръки при денталното лечение на деца с таласемия 
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майор в отделните направления на денталната медицина 

 Предлага се методика за профилактика и лечение на оралните 

заболявания при деца таласемия майор 

 Създаден е модел на интердисциплинарен екип с участието на детето 

с таласемия майор и неговите родители за оказване на ефективно 

дентално лечение 

  

Личен принос на дисертанта  

Дисертационният труд е осъществен изцяло от дисертанта под 

ръководството на научните ръководители.  Това се потвърждава от 

приложения списък на реализираните публикации и личните ми 

впечатления от работата на докторанта. 

 

Популяризиране на резултатите 

Д-р Бозуков е положил  усилия за популяризиране на резултатите от 

научните разработки свързани с дисертационния труд. Той е представил 

списък, който съдържа три публикации в сборник с пълнотекстови статии 

от международна научно-практическа конференция в Новосибирск 

„Научные переспективы ХХІ века“ и седем участия в различни научни 

форуми, което е в съответствие с изискванията за задължителния минимум 

съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет - 

Варна. 

 

Критични бележки и препоръки 

Оценявам положително предложения дисертационен труд, 

значимостта на проблема, извършената работа и постигнатите резултати.  

Въпреки това установих някои слабости, които ще споделя, имайки 

предвид, че разработването на дисертационен труд за присъждане на 



10 

 

образователна и научна степен „доктор“ е само един етап от обучението в 

нашата професия, което продължава през целия професионален път.  

Литературният обзор няма аналитично заключение, чрез което да се 

представят нерешените проблеми и да се мотивира необходимостта от 

разработването на дисертационния труд и формулирането на неговата цел. 

Резултатите от проведените проучвания не дават основание да се 

твърди като цяло, че децата с таласемия майор имат по-добра хигиена и 

по-висока честота на зъбния кариес в сравнение със своите връстници. 

Имайки предвид, че резултатите по възрастови групи  показват 

статистически значима разлика  в една част от съпоставките в полза на 

децата с таласемия майор, а в друга са в полза на здравите деца, би 

следвало изводи 1 и 2 да се формулират по-прецизно.  

Направените препоръки по 5-та задача са насочени основно към 

лекарите по дентална медицина. Не са направени конкретни препоръки 

към родителите на децата с тарласемия майор. Резултатите от 

проучванията  дават възможност за такива. Това би довело до по-цялостно 

изпълнение на предварително поставените цели в 5-та задача и би 

повишило практическата стойност на дисертационния труд. Препоръчвам 

на д-р Бозуков в бъдеще да направи препоръки към родителите на тези 

деца, в които да вземе предвид резултатите от мултирегресионния анализ 

на основните предиктори. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният дисертационен труд е актуален и своевременен. Има  

теоретични и практически приноси и е лично дело на докторанта. 

Дисертационният труд е разработен и представен в съответствие с 

Правилника за приложение на закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на 
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научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински 

университет - Варна. 

Давам своята положителна оценка за разработения дисертационен 

труд на тема „Орално здраве при деца с таласемия майор” и препоръчвам 

на уважаемото Научно жури да присъди образователната и научна степен 

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

Антониев Бозуков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

Детска дентална медицина на Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет-Варна. 

 

Пловдив                                             Рецензент   

22.01.2016г.                                        /Проф. д-р Мария Куклева, дм, дмн/ 


