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Необходимост от местопазители. ”  

 Представеният ми за становище дисертационен труд е написан на 173 

страници, илюстриран с 29 таблици и 65 фигури. Библиографията се състои от 

191 литературни източници, от които 36 на кирилица и 155 на латиница. 

Литературният обзор е добре структуриран и написан на много добър 

професионален език. Направен е задълбочен преглед на литературата, относно 

епидемиологията и рисковите фактори водещи до преждевременна загуба на 

временните зъби. Анализирана е достъпната литература относно патологичните 

промени в оклузията и нареждането на зъбите в резултат на преждевременна 

загуба на един или група зъби, както и профилактиката на зъбно-челюстните 

деформации при деца с преждевременна загуба на временни зъби чрез 

използването на местопазители. Литературният обзор завършва с изводи които 

обобщават решените, противоречивите и нерешените въпроси относно 

преждевременната загуба на временните зъби и необходимостта от използването 

на местопазители, което определя актуалността на дисертационния труд. 

На базата на обстойния и аналитичен обзор много добре е формулирана 

целта на дисертационния труд и произтичащите от нея 5 задачи. 

Материал и методи. За целите на настоящия дисертационен труд са 

изследвани общо  660 деца със смесено съзъбие от Североизточна България. 

Обект на наблюдение при  епидемиологичното проучване са 520 шест-годишни 

деца от град  Шумен и региона, прегледани от нас като част от 

общонационалната  профилактична програма, проведена през 2010 г. При  



клиничното изследване, обект на наблюдение са общо 140 деца, на възраст 

между 6 и 9 години. Контролната група се състои от 50 деца, а клиничната група 

– от 90 деца с преждевременно екстрахирани зъби. За целта на изследването, 

пациентите от клиничната група са разпределени в три подгрупи по 30 деца. 

Обект на наблюдение при биометричните изследвания са 90 ортопантомографии 

и 120 гипсопви модела. За социологическото изследване са анализирани анкетни 

карти попълнен от 200 лекари по дентална медицина. 

 Достоверността на получените резултати е постигната чрез съвременни 

статистически методи. 

Резултатите са добре структурирани  и отлично онагледени. Към 

резултатите на всяка задача са направени задълбочени анализ. Данните 

епидемиологично проучване показват, че децата с преждевременно 

екстрахирани зъби имат по-високи средни стойности на DMF (T+t ) – 5,9 и PLI – 

1,5, както и по-голям процент от тях са с малоклузии – 62,3%. Тези показатели са 

по-високи при  децата от селските райони в сравнение с градските. Най-често 

екстрахираните зъби в изследваната възрастова група са вторите временни 

молари – 60%, следвани от първите и най-рядко канините – 5%. По-често 

преждевременно екстрахирани са временните зъби от долна челюст – 64%, 

докато в горна челюст са – 36%. Основна причина за преждевременната зъбна 

загуба е усложненият кариес. На нито едно от прегледаните деца с 

преждевременна зъбна загуба не е поставен местопазител.  

Резултатите от биометричните и клинични изследвания показват, че 

ортодонтските проблеми се явяват утежняващ фактор по отношение на оралната 

патология и денталното здраве при децата от третата изследвана група. Времето 

е рисков фактор с по-голяма тежест за загуба на място след преждевременна 

загуба на временни зъби,  в сравнение с вида, броя и мястото на преждевременно 

екстрахираните зъби  в зъбната дъга и в отделните челюсти. Местопазител 

трябва да се поставя във възможно най-кратък период след  преждевременна  

загуба на временен зъб (до 2 месеца) и поставянето му е задължително при 

загуба на втори временни молари, на долни първи временни молари, при загуба 

на повече от един зъб. 



На база резултатите от клиничните и биометрични изследвания, както и 

тези от анкетното проучване е създаден алгоритъм за лечение на деца с 

преждевременна загуба на временни зъби, както и протокол за поставяне на 

местопазители от детски и общопрактикуващи дентални лекари. 

Голяма част от анкетираните дентални лекари  избягват използването на 

местопазители поради липса на опит и други причини. 

Умело подбраните методи за изследване, обсъждането на резултатите със 

сравнителен анализ на литературните данни, дават основание на д-р Андреева  

да направи добре формулирани изводи съответстващи на поставените задачи. 

Приносите  на дисертационния труд са представени в три групи: 

1. Приноси с оригинален характер: 

1.1. За първи път у нас се прави подробен рисков профил на деца с 

преждевременна загуба на временни зъби със смесено съзъбие. 

1.2. Направен е задълбочен анализ на рисковите фактори, водещи до 

преждевременна загуба на временни зъби. 

1.3. Създаден е алгоритъм за лечение на деца с преждевременно 

екстрахирани временни зъби 

2. Приноси с практическа значимост: 

2.1.     Създаване на инструмент за определяне риска от ПЗВЗ. 

2.2. Направено е епидемиологично проучване за определяне 

разпространението на преждевременната загуба на временните 

зъби при деца със смесено съзъбие. 

2.3.   Създаден е  протокол за поставяне на местопазители от детски и 

общопрактикуващи дентални лекари 

3. Приноси с потвърдителен характер: 

3.1.   Направени са биометрични изследвания с цел изследване загубата 

на място след преждевременна екстракция на временните зъби 

свързана с факторите време и вид на преждевременно 

екстрахирания зъб. 

3.2.    Лекарите по дентална медицина нямат достатъчна компетентност и 



опит за използване на местопазител при преждевременна загуба на 

временни зъби.   

Трудът и приносите са лично дело на д-р Андреева, резултат от 

многогодишна преподавателска, научна и практическа дейност. 

По научния труд са направени 3 публикации.  

Представеният автореферат, съответства по оформление и по съдържание 

на дисертационния труд, като представя в съкратен вид неговата същност и 

отговаря на изискванията. 

Заключение:  

Дисертационният труд на д-р Радосвета Стоянова Андреева на тема 

„Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. 

Необходимост от местопазители ” е  актуална и оригинална научна разработка и 

отговаря на всички критерии за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” по специалността „детска стоматология”. 

 

08.12.2015г.                                             Член на научното жури:  

Пловдив                                                        /Доц. д-р Веселина Кондева, дм/ 

 


