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 Дисертационният труд на д-р Мая Димитрова Дойчинова, докторант 

на самостоятелна подготовка в Катедрата по консервативно зъболечение и 

орална патология при ФДМ, МУ-Варна с посочената по-горе тема е 

написан на 203 стандартни страници.  Включва въведение, литературен 

обзор с анализ и заключение - 50 стр., цел и задачи - 2 стр.,  материал и 

методи - 15 стр., резултати и обсъждане - 89 стр., изводи - 3 стр., 

заключение 2 стр., книгопис - 13 стр., 5 приложения - общо 12 стр. и 

приноси – 2 стр. Онагледен е със 75 фигури и 41 таблици. 

   Стуктурата и написването на дисертацията са съобразени с 

изискванията на ФДМ, МУ- Варна. 

 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на Катедрен 

съвет на Катедрата по консервативно зъболечение и орална патология при 

МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” - гр. Варна на 05. 03. 2015 г. 

 Въведението дава представа за актуалността на разработвания 

проблем, нерешените и спорни въпроси по темата.           

 Литературният обзор е написан на 50 стр. Използвани са 195  

литературни източници, от които 17 на кирилица и 178 на латиница.  

Голяма част от авторите са от последните 10 години. Литературният обзор 

показва добра осведоменост на автора, структуриран е съобразно 

поставените задачи и дава представа за нивото на съвременната наука и 



съществуващите проблеми свързани с профилактиката на зъбния кариес. 

Подбрани са целенасочено  изследвания с отношение към проблемите, 

които са обект на разработваната дисертация.    

  Акцентира се на съвременното схващане за етиопатогенезата на 

зъбния кариес и ролята на денталния биофилм, както и на методите за 

количествена оценка на зъбната плака със съвременни плакови индекси.    

 Цитирани са иновативните подходи, методи и средства за контрол и 

повлияване на денталния биофилм.  

Разгледани са фотодинамичните съединения (фотосенсибилизаторите) 

прилагани за въздействие върху бактериалната инфекция с цел 

профилактиката на зъбния кариес, механизмът на антимикробното  им 

действие, техните предимства и източниците на светлина използвани за 

активиране на фотосенсибилизаторите.  

  Обзорът завършва с подробен критичен анализ, който е обосновка на 

целта и задачите на дисертацията. 

 Актуалност на разработвания проблем. 

 Анализът на литературните данни показва, че оралната хигиена като 

най-широко достъпния метод за профилактика на зъбния кариес, особено 

при възрастните пациенти и антимикробните методи, включително тези с 

антибиотици не са достатъчно ефективни, а някои от тях имат странични 

прояви и недостатъци, които възпрепятстват употребата им при 

определени ситуации.   

  За да се осъществи качествена профилактика е необходим надежден 

контрол на условията в устната кухина, които са отговорни за 

възникването на зъбен кариес, в това число броя на одонто-патогенните 

бактерии Mutans streptococci (MS) и Lactobacilli.  

 Един от иновативните методи за контрол на биофилм-индуцираните 

заболявания е Антибактериалната фотодинамична терапия (AФДТ).  

 Установено е, че фталоцианиновите и тиазидните фотосенсибилиза-

тори, метал-фтало-цианиновите комплекси на цинк, силиций и галий са 

силно ефективни срещу оралните патогени.   

 Съществуват голям брой неизяснени въпроси, свързани с 

индикациите за приложение на АФДТ, в зависимост от преобладаващата 

микрофлора, вида и концентрацията на фотосенсибилизатора, от най-

подходящите параметри на светлинния източник и от методиката на 

облъчване, с които би се постигнал максимален ефект. АФДТ е 

перспективна алтернатива на конвенционалната антибактериална терапия, 

прилагана за профилактика на кариеса.   

 От 2008 год. в нашата страна се работи по научен проект DO 02-

177/08, финансиран от ФНИ, МОН,  чиято цел е създаване и изследване на 

фотосенсибилизатори (ФС) за приложение в денталната медицина.   

 Създадени са 3 металфталоцианинови фотосенсибилизатори на 

основата на Zn, Ga и Si,  които са изследвани с цел установяване на 



ефективността им върху орални патогенни микроорганизми (МО). 

Изследването им върху експериментални животни заедно с разрешения за 

клинична употреба датски фотосенсибилизатор ФотоСан показа много 

добра биологична поносимост. Резултатите от изследванията са 

докладвани на международни научни форуми в Брюксел, Барселона, 

Букурещ, Солун и Белград и са отпечатани в международни списания с 

импакт фактор.  

 Постигнатите резултати от експерименталните изследвания по този 

проект, литературните данни за много добри клинични резултати от 

приложението на фотоактивираната дезинфекция за елиминиране на  

оралната микрофлора, пилотните експериментални изследвания за 

използването на фотосенсибилизаторите за профилактика на зъбния кариес 

и липсата на проучвания и клиничен опит в нашата страна са достатъчни 

основания за провеждане на сравнителни, експериментални и клинични 

изследвания, които са цел на дисертационния труд. В този смисъл темата 

на дисертацията е актуална и дисертабилна и има голяма медико-

социална значимост. Тя е насочена към решаването на един от най-

тежките проблеми в съвременната  дентална медицина – профилактиката 

на зъбния кариес – социално заболяване с много висока честота. 

 Целта на дисертационната разработка е да се проучат 

възможностите на някои съществуващи (разрешени за клинична употреба) 

и нови, създадени у нас, фотосенсибилизатори за профилактика на зъбния 

кариес.  

    Съобразно избраната цел са формулирани 4 задачи, разработването 

на които дава отговор на някои от спорните и недостатъчно изяснени 

въпроси свързани с профилактиката на зъбния кариес и доколко е 

целесъобразно препоръчването и внедряването на този метод.   

 Материал и методи 

 За изпълнение на поставените 4 задачи в дисертационния труд са 

използвани съвременни и утвърдени в науката изследователски методи 

като репрезентативен метод, приложен на база личен контакт и 

индивидуална анкета, микробилогични и статистически методи:   

вариационен анализ за оценка на количествени промени,  Student’s t-test, 

графичен анализ - за визуализация на получените резултати и др.. 

 Изследвателският  материал е достатъчен, а методиките правилно 

подбрани.  

Резултати обсъждане, изводи, заключение и приноси     
Резултати са нанесени в таблици, обработени са със съвременни 

статистически методи и са отразени в графики и диаграми. Направено е 

обсъждане на резултатите на базата на което са изведени обобщени изводи. 

На базата на изводите авторката е формулирала заключението и 

приносите от дисертацията, които подробно са описани в автореферата. 



Приносите според мен са достатъчни за дисертация за присъждане на 

образователна и научна “степен доктор по медицина”.  

 Според мен дисертантката е пропуснала да формулира един много  

съществен  принос, относно приложението на ФС за профилактика на 

зъбния кариес, който е следствие от разработката на дисертацията, а 

именно: профилактиката на зъбния кариес с фотосенсибилизатори, цел на 

дисертационния труд е алтернатива на методите за конвенционалното 

антимикробно химично и медикаментозно инхибиране на денталния 

биофилм. Конвенционалните антимикробни методи с дезинфекционни 

средства отстраняват голям брой МО, което води до нарушение на 

съотношението им в екосистемата в устната кухина и до дисбактериоза. 

При медикаментозно повлияване на зъбната плака напр. с хлорхексидин  

се повлияват някои, МО, други не –  може да се развие  кандида.  Освен 

това тези средства могат да бъдат погълнати и акумулирани в организма и 

да причинят общи въздействия и алергия. 

Фотосенсибилизаторите имат някои особености на антимикробното 

си въздействие, които могат в голяма степен да елиминират тези 

недостатъци. Тяхното антимикробно действие се проявява само при 

активиране със светлина. Повечето от тях нямат тъмнинна токсичност т.е. 

когато не се облъчват със светлина нямат антимикробен ефект. Освен това 

при облъчване придобиват мощен антимикробен ефект спрямо силно 

резистентните МО, като действието им трае части от секундата. Методът 

за профилактика с ФС има някои специфични особености: оцветява се 

само зъбната плака и при облъчването на ФС ще се повлияят само тези 

МО, които са в зъбната плака и въобще няма да се повлияят останалите, 

които се намират във всяка здрава уста в голямо разннообразие и видове. 

Повечето от тях не са патогенни. Това означава, че няма да се повляе 

микробната екосистема в устната кухина, а само екосистемата в зъбния 

биофилм, най-вече Str. mutans, който е основния причинител на зъбния 

кариес. Антимикробното действие трае само части от секундата, или 

докато трае облъчването. От друга страна ФС имат мощен ефект и срещу 

Candida albicans. Изключено е да се развие резистентност към тях, поне 

досега не е наблюдавана такава, както е при антибиотиците и другите 

дезинфектанти. Според мен този метод за профилактика на зъбния кариес 

има съществени предимства пред всички останали методи и има големи 

перспективи. 

Дисертационният труд е актуална научна разработка, която има  

значение и за клиничната практика. 

 Направените несъществени критични бележки от членовете на 

Катедрения съвет на Катедрата по консервативно зъболечение и орална 

патология са взети предвид при окончателното написване на дисертацията. 

   



 Във връзка с дисертационната работа д-р Дойчинова е представила 3 

публикации (научни статии).  Две от тези статии са отпечатани в сп. Scripta 

Scientifica Medica, третата в On-line journal of IMAB. В 2 от статиите тя е 

водещ автор.  

 Участвала е в 2 международни научни форума с 2 научни  

съобщения във връзка с дисертационния си труд и с 2 лекции на тема 

Фотодинамичната терапия в денталната практика.  

  Авторефератът е представен съгласно изискванията на законовите 

разпоредби. Написан е на 87 страници.  Изложението напълно отговаря на 

съдържанието на дисертационния труд. Коректно са представени 

направените заключителни обобщения, изводи и приноси.   

 

  Заключение   

Целта на дисертационната работа според мен е напълно постигната с 

успешното изпълнение на 4-те запланувани задачи. Нейният обем с 

проведените анкетни, експериментални и клинични изследвания, 

статистическата обработка на резултатите, както и направените  приноси с 

оригинален, научно-теоритичен и с потвърдителен характер надхвърлят 

изискванията за една дисертация, чиято цел е присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. Очакван принос е внедряването 

на българските фталоцианинови фотосенсибилизатори на основата на 

цинк и галий за профилактика на зъбния кариес, след сертифицирането им 

и получаване на разрешение за клиничното им приложение от ИАЛ.   

При разработката на дисертацията авторката е използвала голям 

брой научно-изследователски методи. Притежава необходимите езикови 

познания и компютърни умения, необходими за разработване на 

дисертация за получаване на образователна и научна степен доктор. 

Усвоила е статистическите методи за обработката на получените резултати 

от изследванията. За решаването на научните задачи е използвала знания, 

методи и апаратура от редица научни области на денталната медицина и 

някои гранични дисциплини.                                                                                Разработката на дисертацията е консултирана от микробиолог и статистик. 

 Експерименталните и клиничните изследвания, интерпретацията и 

обсъждането на статистическите  данни и изводите в дисертационния труд   

във висока степен са резултат от самостоятелна работа на докторантката. 

 Като неин научен ръководител оценявам високо и личните ѝ  

качества като клиницист и преподавател. 

  Имайки предвид всичко казано до тук и съобразявайки се с  

критериите за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, 

съгласно Закона за развитието на академичния състав, Правилника за 

неговото приложение и Правилника на МУ- Варна  давам  положителна 

оценка за дисертационния труд и предлагам на научното жури по 



защитата и на членовете на Факултетния съвет на ФДМ към МУ-  

Варна да присъдят образователната и научна степен „доктор” на  д-р 

Мая Димитрова Дойчинова.   
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