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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-109-372 / 30.12.2015г. на Ректора на МУ-Варна.  

Относно: Дисертационен труд на тема „Орално здраве при деца с 
таласемия майор” 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 Христо Антониев Бозуков, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Детска дентална медицина” на Факултет по 

дентална медицина, Медицински университет-Варна. 

Научeн ръководител: Доц. д-р Веселина Кондева дм                                   

 

Представеният ми за разглеждане дисертационен труд е написан на 

132 страници. Онагледен е с 9 таблици, 79 фигури и  4 приложения. 

Библиографията включва  122 литературни източници, от които 12 са 

на кирилица и 110 на латиница. Библиографската справка е 

съвременна, преобладават заглавия от последните десет години. 

Изложението е поднесено достъпно и стегнато.   

Дисертационният труд е правилно структуриран, съдържа всички 

основни елементи на за представяне на дисертационен труд: увод, 

литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, резултати и 

обсъждане, заключение, изводи, библиография и приложения. 

Пациентите с таласеми майор се отнасят към група със нужда от 
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комплексно лечение, което се осъществява от интердисциплинарен 

екип, включващ и дентален лекар. Оценката и проследяването на 

оралното здраве на тези пациенти е задължителна част от цялостния 

профилактичен и терапевтичен подход и изисква детайлно познаване 

на специфичните особености на техния дентален статус. 

Литературният обзор е съвременен, достатъчен по обем и 

съответства на поставените задачите. Прегледана е научната 

литература и е представен анализ 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. Докторантът добре познава и 

дискутира проблемите, свързани с избраната темата. Литературният 
обзор завършва с изводи които обобщават нерешените и проблемни 

въпроси, свързани с оралното здраве при пациетите с таласемия майор.   

Целта е формулирана точно и ясно - да се проучи оралното здраве 

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

Изпълнението на целта се реализира чрез пет основни задачи. За 

изпълнението на задачите са използвани клинични методи, както и 

анкетно проучване. 

Материалът е достатъчен, за да се изведат достоверни резултати. 

Методиките са адекватно насочени към всяка от поставените задачи.  

За целите на настоящия дисертационен труд са изследвани общо 144 

деца на възраст от 2 до 18 години. Всички те са клинично прегледани и 

оценени по различни показатели, в зависимост от поставените задачи.  

Обект на наблюдение при  клиничното изследване по първа, втора и 

трета задачи са общо 144 деца, на възраст между 2 и 18 години. 

Контролната група се състои от 72 деца, а клиничната група – от 72 
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деца с таласемия майор.  

Контролната  група деца са на  същата възраст, без общо заболяване. 

Проучват се единици на наблюдение: DMFT индекс; активни и 

неактивни кариозни лезии на ниво D1 и D2; OHI-S; ортодонтски статус; 

орално-хигиенни навици; цвят на зъбите.  

В анкетното проучване към четвърта задача са включени като обект 

156 лекари по дентална медицина. По пета задача 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.   

Използваните методики са подробно описани. Достоверността на 

получените резултати е постигната чрез съвременни статистически 

методи. 

Резултатите са добре описани и придружени от таблици и фигури.  

Всяка задача има задълбочени анализ. 

Резултатите от клиничното проучване показват, че значителната част 

от пациентите с таласемия майор посочват, че заболяването им е 

диагностицирано преди повече от 2 г. (94,10 %), а при останалите 5,90 

% диагнозата е поставена в близките две години.  По-голяма част от 

проучваните показатели са близки в двете изследвани групи. Не се 

наблюдават статистически различия по отношение на социалния 

статус, поведението, дълбочина на вестибулума, френулумното 

закрепване, подвижността на езика.  

Цветът на устните показа съществена разлика между децата от 

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

Подробно са оценени орално-хигиенния статус на децата с таласемия 

и техните орално-хигиенни и хранителни навици и са сравнени с тези 

на здрави деца. 

При изследването на честотата на миене на зъбите беше намерена 

сигнификантна разлика между резултатите на децата с таласемия и 

здравите деца, която е в полза на представителите на контролната 

група   (χ2 = 6,82, р = 0,033).  

Изследването на флуорната профилактика при децата с таласемия и 

контролната група не показа съществена разлика, като и при двете 

групи предпочитано е използването само на флуорна зъбна паста (54,30 

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

При консумацията на напитки преобладава консумацията на 

подсладени напитки (42,30 %) и се наблюдава сигнификантна разлика 

между консумацията на видовите напитки в контролната група и 

децата с таласемия майор (χ2 = 16,74, р<0,001). Децата от контролната 

група консумират повече подсладени напитки (57,10 %), докато децата 

с таласемия майор комбинират подсладените напитки и напитките без 

захар (41,70 %). Резултатите от изследването на консумацията на 

въглехидратните храни показват, че децата с таласемия майор 

консумират по-често въглехидрати в сравнение с децата от контролната 

група (χ2 = 8,77, р=0,012).  

Честотата на посещението при дентален лекар показа известна 

разлика между контролната група и децата с таласемия майор (χ2 = 

10,32, р=0,006), като 50,0 % от децата в контролната група посещават 
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лекар 2 пъти годишно, докато 44,40 % от децата с таласемия майор 

посещават лекар само при нужда независимо от възрастовата група. 

Оценката на плаковия индекс по Silness & Loe също не показа 

сигнификантна разлика при двете изследвани групи. Появата на плака 

и при двете групи започва след 6-тата година на децата, като 77,3 % от 

здравите деца във възрастовата група  6 – 12 г. имат тънка плака, 

докато при децата с таласемия майор този процент е 7,10 %. След 13-
тата година относителният дял на децата с таласемия, които имат плака 

са повече от здравите деца (съответно 83,30 % при здрави деца и 93,30 

% при деца с таласемия майор). 

Резултатите от сравнителният анализ на DMFT индекса при здравите 

деца и тези с таласемия майор по възрастови групи показа съществена 

разлика във възрастовата група 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 превалират тези на децата с таласемия майор (4,66 

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

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). От гледна точка на 

ортодонтските деформации около 1/3 от децата и в двете групи имат 

отклонения в зъбната дъга. Не се установява статистически значима 

разлика в отклоненията в двете изследвани групи.  

Описаните по-горе фактори са анализирани и с многофакторна 

логистична регресия. Проведеният анализ показва, че   

продължителността на заболяването таласемия майор може да бъде 

приета като основен фактор оказващ влияние върху орално-хигиенния 
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статус (β=0,889), като тя формира 67,10 % от измененията в орално-

хигиенния статус. Като предиктори се открояват още пет фактора от 

орално-хигиенните и хранителни навици, които добавят още 31,50 % 

към влиянието върху орално-хигиенния индекс, като общото влияние 

на факторите е 98,60 %. Като резултат от извършените анализи са 

предложени схематично стъпките за провеждането на дентално 

лечение при деца с таласемия майор. 

В четвърта задача се проучват познанията на лекарите по дентална 

медицина, тяхната информираност и опит в лечението на деца с 

таласемия майор.  

Изводите съответстват на получените резултати. 

Приносите от разработения труд са актуални и приложими в 

практиката.  

 

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. 

4. Приносен теоретичен характер има направеният обзор относно 

денталното здраве при деца с таласемия майор. 

 

Приноси с практико-приложен характер 

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

 

Във връзка с дисертационния труд авторът е популяризирал 

научните си разработки в 3 публикации и 7 участия на международни и 

национални форуми.  

Представеният автореферат, съответства по оформление и по 

съдържание на дисертационния труд, като представя в съкратен вид 

неговата същност и отговаря на изискванията. 

Kъм окончателен вариант на дисертационния труд имам следните 

бележки. Описанието на методиките е добре да включва информация за 

хранителния режим на децата и определянето на социалния статус на 

техните семейства. Интерпретацията на статистическите данни и 

взаимовръзки при оценка на DMFT и плаковия индекс трябва да се 

преразгледат и опишат по-ясно и точно. Извеждането на 

продължителността на заболяването таласемия майор като основен 

рисков фактор за измененията в устната кухина е добре да бъде 

отделено самостоятелно. Допуснатите технически неточности и 

правописни грешки могат да бъдат избегнати. Направените бележки не 

омаловажават труда на дисертанта. Препоръката за тяхното коригиране 

може да намери място при по-нататъшното публикуване и 

популяризиране на получените данни.  
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В заключение  

Представената разработка на д-р Бозуков разкрива неговите 

възможностите да анализира и интерпретира научни проблеми, да 

търси задълбочено взаимовръзки и да изгражда препоръки, основани на 

клиничен опит. Като негово лично дело, представеният труд е 

правилно структуриран и прецизно изпълнен. Предложените протоколи 

за подход и екипност при лечение на деца с таласемия майор са 

полезни и практично приложими.   

След направения анализ, считам че представеният дисертационен 

труд на тема “Орално здраве при деца с таласемия майор”, е актуален 

и отговаря на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), както и Правилника за неговото приложение на 

МУ- Варна. 

Препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди научната и 

образователна степен „Доктор” по научната специалност „Детска 

стоматология” на д-р Д-р Христо Антониев Бозуков,. 

 

26 Януари 2016 г.                                                Подпис:        

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

 


