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1. Общо представяне
Структурата на представения за становище дисертационен труд отговаря на

1зискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение в Правилник на МУ-

Пловдив и съдържа подзаглавията: въведение, литературен обзор, анализ на лит. обзор. цел и

галачи. собствени изследвания-материал и методи, резултати и обсъждане на резултатите,

изводи. приноси. библиография. приложения. В автореферата са представени публикациите

та авторавъв връзка с дисертационния труд и приносите на дисертационния труд:

Публикациии участия в научни специализирани издания
Публикации:

1. Макакова Д.. Проучване на използваните методи и средства за ретракция сред лекари по

дентална медицина.. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив. Серия Г.

Медицина. фармация и дентална медицина, 2020, т.ХХУ., 368-371.

2. Макакова Д.. И. Георгиева, Д. Иванова. Анализ на най-използваните ретракционни средст-

ва в денталната практика. Медтса! Мавагте, Февруари 2022. брой 97, стр. 82-84.



3. МаКаКоха ПР. Бу. А|ехапагоу, А. УТаноуа. Сотрагайуе апа 515 0 1еп5Ие 5пепой Бебжееп

шугее Туре5 об гепасйоп сога5. ЕоПа МеФтса 2022; хо). 65.

Участия :

Макакова-Тилова Д.. Александров Св. , Тестово изследване якост на опън на три вида

шипурчета. предназначени за гингивална ретракция., Юбилейната научна конференция "Ме-

шщинана бъдещето" МУ -Пловдив 29-31 Октомври, 2020.

Макакова Д.. Проучване на използваните методи и средства за ретракция сред лекари по

тентална медицина... УШ Международна конференция на младите учени -- Пловдив 2020.

Самият дисертационен труд. представен ми за становище е написан на 161 страници. Съ-

държа 33 таблици, 32 диаграми, 24 фигури и 19 приложения. В библиографията са включени

298 литературни източника, от които 29 са на кирилица, а остналите 269 на латиница

Дисертационният труд включва: 1 стр. използвани съкращения, 1 стр. въведение, 44 стр.

титературен обзор, 1 стр. цел и задачи, 79 стр. собствени изследвания и обобщението им с

зезултати. обсъждане. заключение и изводи, приноси на научната работа.

2. Актуалност на тематиката
Актуалността на разработвания проблем в научно и научно-приложно отношение е

тодчертан още във въведението на дисертационния труд, като е засегната специфичната те-

матика относно гингивалната ретракция при зъбна препарация. Критичният сравнителен

анализ на анатомията на гингивалните тъкани, методите и материалите за тяхната ретракция

и спецификите им.както и разглеждането употребата на ретракционни материали имат висо-

ка степен на актуалност в научно и научно-приложно отношение.

3. Познаване на проблема
В литературния обзор подробно и последователно се изяснява специфичната анатомия

на гингивата и гингивалния сулкус, спецификите и нуждите от гингивална ретракция, мето-

ите и средствата за осъществяването й, техниките и спецификите на ретракционното шнур-

ге. както и използването на съвременните САР/САМ технологии и връзката им с гингивал-

пата ретракция. На финала е извършен прецизен анализ на литературния обзор и са форму-

лирани добре изяснените. недостатъчно разгледаните и дискусионните научни въпроси, кои-

го логически водят до избор на цел и задачите към нея.

4. Материал и Методика на изследване
Целта и поставените задачи са екзактно формулирани, съответстват на заглавието и

съдържанието на дисертационния труд.
Логическа единица на наблюдението по първата задача са 226 дентални лекари. По

втора задача се изработват два типа ретракционни конци.По трета задача са изработени 270
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пробни тела. а по четвърта 450 пробни тела.Избраните методи на изследване позволяват пос-

гигане на поставената цел и получаване на адекватен и обективен отговор и анализ на зада-

чите. решавани в дисертационния труд.

По първата задача е използван анкетен метод. Анкетирани са лекари по дентална медицина

относно използването наретракционни методи при рутинна употреба.

По втората задача са изработени два типа ретракционни конци по „Бгате“ технология

пез и с монофиламент, което е особено трудоемка и отговорна задача, с голямо практическо

триложение.

По третата задача е направено Ш уПго изследване на времевия ход на абсорбция на течност

1ез ретракционни конци. потопени вхемостатични разтвори, което е важен момент в цялос-

гга употреба на ретракционни шнур при гингивална ретракция.

По четвърта задача авторът изработва опитни тела с цел сравнително изследване на якостта

на опън на ретракционните шнурчета в експериментални условия взависимост от типа шнур

и импрегниране с хемостатични разтвори, което няма особено практическо, но е с важно на-

учно приложение.
По пета задача е направено клинично изследване посредством интраорален скенер за

визуализация на отдръпването и отварянето на венечното джобче при употребата на

различни ретракционни средства.

Изследваният материал, както и приложените за целта методи, са предпоставка за по-

лучаване на достоверни и ценни научни резултати.
5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Резултатите. които са получени по всичките четири задачи са достоверни, правилно

статистически обработени и изчерпателно представени в дисертационния труд. Всички те

имат подчертано ценен и научно-приложен характер. По първа задача впечатление прави

констатацията относно не широката употреба на методи за гингивална ретракция от

тенталните лекари. По втора задача похвално е изработването на нови видове ретракционни

шнурчета. които могат да имат широко практическо приложение след по-подробното им

изследване. По трета задача интересен е резултатът доказващ, че железният сулфат е по-добър

адетрингент за повишаване на абсорбцията на течности на нишките. По четвърта задача

констатациите относно силата на скъсване на различните видове ретракциоони конци са

изключително важни.
В обсъждането на резултатите е проведен сравнителен анализ с подобни научни изследвания

1а други автори. като са изтъкнати причините за разликата или съвпадението на установени-

ге данни. Подчертани са резултатите, които са принос на докторанта и имат значение в науч-

но и приложно отношение.

Изводите са добре формулирани и в тях се подчертава значимостта на дисертационния

грУД:
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По първа задача:
1.Голяма част от ЛДМ използват често ретракционните конци като средство за отдръпване

на венците с цел необходимо осигуряване на оптимални възстановявания на зъбите в област-

га на шийката и по-малко познати за тях са хирургичните методи.

2. ЛДМс по-голям трудов стаж и току-що завършилите специалисти използват основно рет-

ракционни шнурове като средство за ретракция на венеца.

3. Познания за видовете хирургични ретракционни методи притежават основно по-младите

лекари(с по-кратък трудов стаж).

4. Удълженото клинично време, неподходящи ретракционни шнурчета и дискомфорта на

гациента са основните препятствия, които срещат ЛДМ при употребата на ретракционни

конци.

5. ЛДМпредпочитат да използват ретракционни шнурчета, напоени с течност и да прилагат

гоставянето импо техника с един ретракционен конец.

По втора задача:
1./Гехниката на оплитане на ретракционните шнурчета има важна роля за техните манипула-

гични свойства.

2. Плътното и последователно тъкане по „БтатТ4то“ технология позволява лесно поставяне на

преплетените корди в гингивалния сулкус като се използват както набраздени, така и гладки

инструменти. без опасения от страна на клинициста.

По трета задача:

1. Диаметърът на шнуровете, техния състав, технологията на оплитане и видът лекарствено

грелство са възможните причини за статистически значимата разлика, която се открива при

гестването на шнуровете в разтвори на алуминиев хлорид и железен сулфат.

2. Шнурът без монофиламент абсорбира разтворите по-добре и по-бързо, в сравнение с този

; който има сърцевина от монофиламент.

3. За времеви ход от 12005, ретракционните шнурове имат най-голяма абсорбционна способ-

ност.

4. За железния сулфат се отчитат по-високи стойности за количество абсорбционна способ-

ност на ретракционните конци, в сравнение за алуминиевия хлорид.

По четвърта задача:



1. Импрегнирането с 0.9 9 МаСТ и хемостатичното средсво 1096 АТС увеличават якостта

та опън на образците с монофиламент.

2. Импрегнирането с 0.9 96 МаС! и хемостатичното средсво 1096 А12С3 увеличават якостта

па опън на образците без монофиламент.

3. Импрегниранетос 0.9 9 ХаС! и хемостатичното средсво 1096 А12С13 понижават якостта на

упън на образците оттараК конец.

По пета задача:

1. Установи се, че честото излагане на токсини и катрани, и употребата на алкохол. предиз-

викват кератинизиране на гингивата и при такива пациенти се открива дебел пародонтален

биотип.

2. Открива се статистически значима разлика между двата създадени шнура, като по-големи

стойности на отместване се измерват за ретракционния конец с монофиламент.
3. При сравнение на отместването в тт на медиовестибуларна, средна и дистовестибуларна

области за двата ретракционни конеца поотделно, не се открива статистически значими раз-

Ки.
6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта

Публикациите. свързани с дисертацията, представят най-съществените части от дисер-

гационния труд.

Приосите на дисертационния труд са отлично формулирани и с безспорно ценен харак-

гер:

Приноси с оригинален характер
1. За първи път в България са произведени два типа ретракционни шнурчета със собствени

гехнико-технокологични характеристики и подложени на изпитвания.

2. За първи път у нас се провежда /п уйтго изследване, в което се проучва абсорбционната

способностна ретракционни конци.

За първи пътв България се направи сравнителна характеристика между достъпните и про-

1зведлени ретракционни конци и се направи тестово изследване на тяхната якост на опън.

- Направи се клинично изследване за оценка на отдръпването на венечното джобче при

У потребата на създадените ретракционни шнурчета посредством интраорален скенер.

5. За първи път у нас се предлага клиничен протокол за отчитане на отместването на гинги-

валните тъкани след приложение на ретракционни шнурчета посредством интраорален ске-

нер- без да се налага снемането на конвекционални отпечатъци.



Приносис научно-приложен характер
1. Доказва се от проведеното анкетно проучване, че ретракционните шнурчета са най-

употребяваните. най-лесно приложими и най-ефективни за отдръпване (ретракция) на венци-

ге сред ретракционните средства и методи.

2. Предлагане на собствена методика за изработване на опитни тела за изследване якостта на

пън на ретракционни конци, след като са потопени в различни адстрингентни средства.
3. Установи се. че конецът със сърцевина от монофиламент притежава най-голяма якост на

опън.

Установи се. че кинетичната абсорбция на шнурчетата се увеличава при накисването им в

хемостатични агенти.

Приносис потвърдителен характер
1. Доказа се временното отдръпване на гингивалните тъкани вследствие прилагането на рет-

ракционни шнурчета.

2. Сравнителна характеристика на ефекта от използването на ретракционните шнурове пото-

пенив различни ретракционни течности върху тяхната якост на опън.

3. Доказа се безспорната зависимост между пародонтален биотип и вредни навици (тютюно-

пушене и алкохол).

Критични забележки и препоръки. Нямам никакви забележки и препоръки, освен тази,

гаучните изследвания по тази проблематика да бъдат продължени, тъй като спектърът им е

оста широки практически ценен.

7. Автореферат

Съдържанието и качеството на автореферата са съобразени с възприетите изисквания.

Увторефератът отразява в съкратен вид основните резултати, постигнати в дисертацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати,
които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания

на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника

за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ - София. Представените материали и дисерта-

шонни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания, приети във връзка с

!равилника на МУ - Пловдив за приложение на ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантът Д-р Макакова-Тилова притежава за-

гпълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност „Протетична

гентална медицина“. като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на

научно изследване.



Поради гореизложеното, убедено ще гласувам с ДА и давам своята положителна

оценка за проведеното научно изследване. представено от разгледаните по-горе дисертацио-

нен труд. автореферат. постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото на-

и вр. 5. «в 5,

учно жури да присъди образователната и научна степен “доктор” на Д-р Десислава Ма-

какова-Тилова в докторска програма по „Ортопедична стоматология“.

02.06.2022 г. Изготвил становището: Доц. д-р Николай Апостолов,

1М


