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ОТ ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СИРОМАШКИ, ДМ
НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД Р1271/31.05.2022 НА РЕКТОРА НА МУ-ПЛОВДИВ ПО КОНКУРС ЗА
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОКТОР“ КЪМ КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, ФДМ, МУ ПЛОВДИВ

-

относно дисертацията за присъждане на
научна специалност 03.03.03.,
на тема: Сравнителен анализ на два типа
изработени по технология “ВКАТОТЧС“
на Десислава Радкова Макакова Тилова.
Научни ръководители: проф. д-р Ангелина

-

-

образователна и научна степен „Доктор”,

ретракционни конци,
лабораторни и клинични изследвания
Влахова, дм и проф. Пламен Загорчев, дбн

Представени са всички необходими административни документи съгласно правилника
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ , научна специалност
03.03.03.
Рецензията е изготвена съгласно изискванията на Закона за развитието на Академичния
състав на Република България и Правилника за развитие на Академичния състав на
Медицински университет Пловдив.

-

Биографични данни

Д-р Десислава Радкова Макакова-Тилова е родена в гр. Мадан, Смолянски окръг на
02.08.1989г. Завършва средното си образование в ГПЧЕ „Иван Вазов“ гр. Смолян през
2008 год. с немски и английски език. През 2014г. завършва Медицински университет
Пловдив със специалност „Дентална медицина“. Тя е асистент от 2014-2017г. в катедра
Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив. През периода 2018-2021г.
придобива специалност „Протетична дентална
медицина“. Езикова подготовка:
английски език - ВТ и немски език - В» Редовен член н БЗС. От 2017г. е асистент в
катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ -Пловдив.

-

Публикации, свързани

с

труд - 3 публикации; в една тя е
1-ва позиция; Участия: в една е самостоятелно

дисертационния

самостоятелно, в две публикации заема
и в една заема |-ва позиция.

Конструкция на дисертационния труд - 161 стр.
Въведение-1

стр.

Литературен обзор-41 стр.
Анализ на литературния обзор- 2стр.
Цел

задачи-1стр.

Материал и методика-24стр.
Резултати и обсъждане-47стр.
Заключение и изводи по задачи
Приноси-2 стр.
Библиография-22 стр.
Приложения-12 стр.
Публикация и участия- стр.
Автобиография-1 стр.
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Дисертационният труд е онагледен с фигури-24, таблици-33, диаграми-32.
Литературният обзор съдържа 298 източника, от тях на кирилица 29 и на латиница -269.
В анализа на литературния обзор д-р Макакова посочва всички решени, известни,
дискутабилни и спорни въпроси. Недостатъчно проучен е въпросът за физическите
характеристики на ретракционните шнурчета и тяхната способност за имбибиране на
течности. Технологично отворен остава проблемът, свързан със създаване на опитни
постановки за тестване на силата на опън на ретракционните шнурчета.

Д-р Макакова от направения анализ на литературния обзор формулира целта и
задачите в настоящия дисертационен труд.
Целта на дисертационния е оценка на физико-химичните и механични качества на
изработените ретракционни шнурчета за проучването в Шш уйго среда и

отдръпването на венеца чрез дигитална техника за визуализиране.

Решаване на поставената цел Д-р Макакова постига с помощта на 5 задачи:
Задача Ме 1. Провеждане на анкетно проучване сред лекарите по дентална медицина
относно използването на ретракционните методи.
Задача Ме 2. Изработване на два типа ретракционни конци „Бгатато“
технология без и с монофиламент.
Задача Ме 3. ШФ упго изследване на времевия ход на абсорция на течност чрез
ретракционни конци, потопени в хемостатични разтвори.
Задача Ме 4. Изработване на опитни тела и сравнително изследване на якостта на опън
на ретракционните шнурчета в експериментални условия.
Задача Ме 5. Клинично изследване посредством интраорален скенер за визуализация на
отдръпването и отварянето на венечното джобче при употребата на различни
ретракционни средства.

Целта и задачите са добре формулирани, което дава основание за един добър краен

резултат. Използваните методите и апаратите при научното изследване са на
съвременно ниво даващи възможност за получаване на обективни и достоверни
резултати.

Материал и методика:
Задача

1.

Провеждане на анкетно проучване сред 226 лекари по дентална медицина
(ЛДМ) относно използването на ретракционни методи при рутинна употреба.

В

Ме

анкетното проучване са включени следните признака;
Единици на наблюдения.
о Признаци на наблюдение.
о
Факториални признаци
Резултативни признаци.
Време на проучването.
Организация на проучването
2. Анкетен метод
3. Статистически методи
3.1. Дескриптивен анализ
Едномерни таблици на честотното разпределение
1.

ооо

-

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Двумерни таблици на честотното разпределение
Непараметричен анализ
Корелационен анализ.
Графичен анализ
Критично ниво на значимост р<0,05.

Задача

2

АТС"

2. Изработени са два типа ретракционни конци по „ВВ
технология.
Първият тип ретракционнен шнур е без сърцевина -1009/4 памук. Вторият тип е със
сърцевина монофиламент със състав 9294 памук и 890 полиамид.

Задача 20 3. За това изследване се използва ретракционнен шнур ОШгарак (САЩ) и
От всеки вид шнур са отрязани по 90 парчета общо 270
двата типа от задача
проби с дължина 50 пт. Използват се следните разтвори за отдръпване на венечното

2.

АС,

джобче: 0,995 МаС1, 1096
на фирмата Коеко и 12,704 Ее-(504);3 на фирмата
Отаден. Количеството на абсорбираната течност се определя от разликите на сухите
стойности от теглото на мокрите стойности. Измерванията са проведени на аналитична
везна АСВ8 120-4, КЕВМ с точност + 0,1 те.

Задача Ме 4. Създава се методика за изследване якост на опън върху 450 опитни тела,
които са разделени на 3 групи по 150 броя в зависимост от вида на тестваната
ретракционна корда. Опитните 150 тела са разделени на три групи по 50 броя, които са
подложени на изследване за якост на опън (в сухо състояние; накиснати за 20 ши в 0,9
96 р-р МаС!;
Изследването за якост на опън се
трета група в 1094- р.р
осъществява с апарат за микроопън ГМТ 100 (ГАМ Штаизпу, ПаГу).

АС).

Задача

5. Създадена е оригинална методика за клинично изследване посредством
интраорален скенер за визуализация на отваряне на венечното джобче при третиране с
различни ретракционни средства. Целта на изследването е да се установи степента на
отдръпване на венечния ръб в следствие на два метода за химично-механична
ретракция.
Настоящото проучване е проведено в пълно съотвествие с принципите, заложени в
Хелзинкската декларация за експерименти върху хора (ревизия на 2008 г.).
МФ

Статистически методи:

Статистически методи методи са осъществени със статистическа програма 5Р55 четг.
20, като резултатите се приемат за статистически значими при ниво на значимост
р<0,05.
Приложени статистически анализи
Описателен анализ за оценка на структурата на изследваните променлиеви;
Хо-анализ ( СЪ-8Ю-5ашей
1е51) за установяване на
зависимости между
качествени променливи;
Непераметричен анализ
Графичен анализ за онагледяване на получените резултати.

Резултати и обсъждане:
1
задача. Общо анкетираните лица са 226, от тях 56,2 + 0,049 са жени и 43,8 са мъже.
По трудов стаж ЛДМ са между 5-9 години, следващата група са с над 15г-22,8+ 0,1594.

От получените резултати от анкетното проучване на 226 лекари по дентална медицина
(ЛДМ ) се установява:
ЛДМ са добре запознати с класическите
и смесените
механично-химични
ретракционни методи и средства. Прави впечатление, че ЛДМ с по-малък трудов стаж
са много повече информирани от денталните лекари с по-продължителен стаж.
Анкетираните с по-продължителен стаж предпочитат да прилагат класическите
ретрационни методи. По-младите колеги успоредно с класическите методи прилагат и
лазерните ретрационни методи, това явление особено се увеличи след дисертацията на
д-р Рада Казакова на горе споменатата тема. От анкетните данни се установява, че
напоения с течност единичен ретрационен шнур е най-лесния и най-ефективен метод
за ретракция на гингивата.

то

2

задача. В нея са изработени два типа ретракционни шнурчета по Ътат
технология.
Първият тип ретракционни шнурчета са без сърцевина със състав 1006 памук.
Вторият тип е със сърцевина монофиламент със състав 9296 памук и 890 полиамид.

те

Плътното тъкане по Ъга
технология определя лесно и бързо поставянето на
навлажнените преплетени корди в гингивалния сулкус.

3

задача. Резултатите от това проучване са, че кинетичната абсорция на шнурчета се

увеличава при накисването им в хемостатични агенти. Резултатите от проучването
показват, че при железният сулфат се отчитат по-високи стойности за количество
абсорбционна способност на ретракционните конци, в сравнение с алуминиевия
хлорид. Диаметърът на шнуровете, техния състав, технологията на оплитането и видът
лекарствено средство са възможните причини за получената статистическа значима
разлика при тестването на шнуровете в разтворите на алуминиев хлорид и железен
сулфат. Шнурът без монофиламент абсорбира разтворите по-добре и по-бързо, в
сравнение с този, в които има сърцевина от монофиламент. Най-голямо насищане на
конците от разтворите е получено за времето от 12005.
4

задача. Направени са сравнителни изследвания за тестване силата на опън на 450
броя опитни образци с ретракционните шнурчета:
всухо състояние;
накиснати за 20
в 0,9
р-р МаС!
накиснати за 20
в 1086 р-р АТС

тт
тт

6

Получените средни стойности при изследването за якост на опън са:

9

Тествани в 0,9
разтвор на МаС!
Шнур с монофиламент 443 + 0,47 М/гаш“
2. Шнур без монофламент - 425 + 0,40 Мат“
3. Марка ШПпарак -22,07 + 0,72 М/паш“
1.

6

Тествани в 10
разтвор на АЪСВ
Шнур с монофламент -- 41,96 + 0,52 М/пип“
2. Шнур без монофламент 40,3+ 0,80 Маш“
3. Марка гарак -19,75 + 0,49 М/пшт”
1.

-

От направените изследвания произтичат следните изводи:

Импрегнирането с 0,9 96 р-р на МаСТ и с хемостатичното средство 10 96 р-р АЪСЬ
увеличават якостта на опън на образците с монофиламент.
2. Импегнирането с 0,9 96 р-р на МаСТ и с хемостатичното средство 10
р-р АЪСЪ
увеличават якостта на опън на образците без монофламент.
3. Импрегнирането с 0,9 96 р-р на МаСТ и с хемостатичното средство 10 26
р-р АЪ,СЪ
понижават якостта на опън на образците марка (Лнарак.
4. От извършения анализ
се установи, че при изследването на ефекта на
#5
МаС1
импрегнирането с 0,9
на образците без и със сърцевина монофиламент,
р-р на
якостта им на опън се увеличава в сравнение с тези без тестване в разтвор.
1.

6

5 задача.
В 5 задача се

извършва ретракция на гингивалния ръб само във вестибуларната област
на 44 броя долночелюстни молари на 30 здрави доброволци (мъже - 14, жени -16).
Използват се двата типа ретракционни конци потопени в 10 96 р-р
трите точки
на
вестибуларния
както
медиовестибуларна,
следва
екватор,
и
средна
дистовестибуларна област.

АС в

От получените резултати на изследването може да се изкажат следните заключения:
1.
Открива се статистическа значима разлика при сравняването на шнурове 1006
памук и памучен конец с монофиламент.
2.
Конецът с монофиламент има средна стойност на вертикално отместване 0,28
и в трите области.
3.
Прилагането на памучния конец в средната област има средна стойност на
отместване 0,20
а в медиовестибуларна и дистовестибуларна области е 0,19 пот.
4. При съпоставянето на двата типа конци и в трите области се
открива
статистичеси значима разлика за гингивалното отместване.

пт

тт,

Публикации и участия, свързани с дисетациония труд:
Публикации - 3 бр, самостоятелна публикация -1; на първа позиция -2,
Участия - 2 бр, на първа позиция - 2.
При завършване на дисертационния труд д-р Макакова формулира заключение и

изводи на всяка една
теоретична стойност.Тя
броя; с научно-приложен
Цитираните приноси са
от д-р Макакова.

задача.Тези изводи и заключения притежават практична и
представя приноси, както следва: с оригинален характер- 5
характер- 4 броя; приноси с потвърдителен характер- 3 броя.
следствие на задълбочените изследвания, които са проведени

Автореферат
Съдържанието и качеството на автореферата отговаря на всички изисквания на
Закона за развитие на академичния състав в Република България. Той представлява
миниатюрно копие на дисертационния труд.

Малка забележка.
Д-р Макакова за един предмет назовава няколко имена: шнур, шнурчета, конец,
памучен конец, образци, опитни образци, преплетени корди и др. Ако желаете да
използвате повече имена първо се изписва името, което ще цитирате и в скоби се
вписва името на дубльора: шнур(конец) или друг синоним. С тази забележка в никой
случай не се намалят изследователските качества на дисертациония труд на д-р
Матакова.

Заключение
Дисертационният труд представлява оригинален принос в науката и отговаря на
всички изисквания на закона за развитие на академичния състав в Република България.
Д-р Макакова в дисертационния си труд разглежда един съвременен проблем в
областта на Протетичната дентална медицина. С масовото навлизане на САР/САМ
технологиите в денталната практика ще се увеличи прилагането на ретрационните
методи при лечението на дефектите на зъбните редици с неснемаеми протезни
конструкции. Пациентите у нас предпочитат шнуровата ретракция пред хирургичната
интервенция.
Д-р Макакова притежава задълбочени теоретични знания и професионални
умения по Протетична дентална медицина, като демонстрира високи умения за
самостоятелно провеждане на научно изследване, което проличава в дисертационния
труд. Тя провежда задълбочени изследвания на различни видове ретракционни
средства, като създава шнурове по своя методика: първият тип ретрационен шнур е без
сърцевина със състав 1006 памук, а вторият тип е със сърцевина монофиламент със
състав 9294 памук и 896 полиамид.
Дисертационният труд е предимно лично дело на д-р Макакова. Тя прибягва до
колаборация с тесни специалисти само там, където е необходима тясно специализирана
компетентност. Дисертантката отговаря на всички задължителни условия на
наукометричните критерии за удостояване със званието „ДОКТОР“. Направени са
важни за клиничната практика и теория изводи и приноси.
Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка на
проведените изследвания в дисертационния труд и на постигнатите резултати и
научните приноси в областта на денталната медицина.
Като член на почитаемото жури, аз ще гласувам убедено с „ДА”
присъждане
на образователна и научна степен „ДОКТОР“ на д-р Десислава Макакова -- Тилова.

за

