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1. Общо представяне

Структурата на представения ми за становище дисертационен труд отговаря на

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение в Правилник на

Медицински Университет- Пловдив, като съдържа всички изискуеми части, а именно:

въведение, литературен обзор, анализ на литературния обзор, цел и задачи, собствени

изследвания-материал и методи, резултати и обсъждане на резултатите, изводи,

приноси, библиография, приложение. В представеният автореферат са предоставени

публикациите на дисертантката във връзка с дисертационния труд и приносите на

дисертационния труд.

Дисертационният труд заема 161 номерирани стандартни машинописни страници

и 4 неномерирани страници. Разработката включва както следва: 2 страници съдържание,

1 страница използвани съкращения, 1 страница въведение, 41 страници литературен

обзор, 2 страници анализ на литературния обзор, последвана от 1 страница с цел и

задачи, последвани от 78 страници собствени изследвания, 22 страници библиография,

която съдържа 298 литературни източника, от които 29 са на кирилица и 269 на латиница,

11 страници приложения. Дисертационният труд е онагледен с 33 таблици, 32 диаграми и

24 фигури.

Докторантката е приложила 3 публикации в научни списания и 2 участия с научни

съобщения на научни конгреси.

Автиобиография

Д-р Десислава Радкова Макакова-Тилова е родена в гр. Мадан през 1989 г. Завършва

средното си образование в ГПЧЕ „Иван Вазов“гр. Смолян през 2008 г. с профил изучаване

на немски и английски език. През 2014 г. завършва Медицински университет- Пловдив и

придобива магистърска степен по Дентална медицина. В периода 2014-2017 г. е асистент

в катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия при ФДМ, МУ- Повдив, а от 2017 г. е

асистент в катедра „Протетична дентална медицина", ФДМ, МУ-Пловдив. през 2021 г.

придобива специалност по „Протетична дентална медицина”. Д-р Макакова е редовен

член на БЗС.



2. Актуалност на тематиката

Успоредно с препарирането на твърдите зъбни тъкани при неподвижно

зъбопротезиране, като задължителен етап се провежда и ретракция на меките тъкани в

непосрествена близост до подготвените за отпечатване зъбни повърхности. Детайлното,

точно, безпрепятсвено и лесно прехвърляне на изпилените зъбни тъкани първоначално в

негативното копие (отпечатъка), а в последствие и върху позитивното копие (модел)

изработено в зъботехническата лаборатория подсигурява адекватното и точно

изпълнение на бъдещото възстановяване. Д-р Макакова представя анализира в

дисертационния си труд известните техники и методи за венечна ретракция на свободния

гингивален ръб, посредством физични, механични и химични качества на ретракционните

материали.

3. Познаване на проблема

Литературният обзор се разполага на 44 страници, които завършва с анализ на

литературния обзор. В обема на обзора докторантката обстоятелствено върху 12 страници

разглежда анатомичния субстрат и предварителната оценка на гингивалните тъкани. Д-р

Макакова анализира успешно и факторите определящи запазването на позицията и

формата на гингивата. Следващите 21 страници от обзора обхващат методи и средства за

„отваряне“ на венечното джобче, включващи механични, механо- химични и хирургични

методи.

Литературния обзор продължава с 5 страници, в които се разполагат различни техники

за поставяне на ретракционни шнурчета във венечно- зъбната бразда, изпозвайки техники

седи или два конеца.

Д-р Макакова завършва литературния обзор като представя съвременни техники с

участието на САР/САМ технологията в гингивалната ретракция.

Считам този подход на дисертантката при излагането на литературния обзор за

правилен икато доказателство за актуалността на темата.



Литературния обзор завършва с анализ - кои въпроси са решени, практически решени,

основно изяснени, недостатъчно решени, малко и недостатъчни проучени, недостатъчно

разгледани у нас, дискусионни и малко и недостатъчни проучени.

4. Материал и Методика на изследване

Целта и поставените задачи са добре формулирани, като съответстват на заглавието и

съдържанието на дисертационния труд.

Целта на дисертационният труд е оценка на физико-химичните и механични качества

на изработени ретракционни шнурчета за проучването в Тп миго среда и определяне на

отдръпването на венеца чрез дигитална техника за визуализиране.

В изпълнение на така поставената цел са формулирани пет задачи:

- Първа задача- провеждане на анкетно проучване сред лекарите по дентална

медицина относно използването на ретракционни методи при рутинна употреба;

- Втора задача- изработване на два типа ретракционни конци по „Ъгатдатв“

технология без и с монофиламент;

- Трета задача- п миго изследване на времевия ход на абсорбция на течност чрез

ретракционни конци, потопени в хемостатични разтвори;

- Четвърта задача- изработване на опитни тела и сравнително изследване на

якостта на опън на ретракционните шнурчета в експериментални условия в

зависимост от типа шнур и импрегниране с хемостатични разтвори;

- Пета задача- клинично изследване посредством интраорален скенер за

визуализация на отдръпването и отварянето на венечното джобче при употребата

на различни ретракционни средства;

Материал и методи
По първа задача

Проведено е анкетно проучване, което е анонимно и доброволно, в онлайн форма.

Анкетната карта се състои от 2 демографски и 8 целеви въпроса, насочени към проучване

на използваните ретракционни методи, средства и проблеми свързани с употребата им.
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Получената инфромация е обработена посредством дескриптивен анализ. Използвани са

едномерни и двумврни таблици на честотното разпределение, непараметричен и

корелационен анализ.

По втора задача

Изработени са два типа ретракционни конци. Първият тип е без сърцевина и със

състав 10096 памук. Вторият вид е със сърцевина монофиламент, със състав 9296 памук и

896 полиамид. Получените артикули се изработват в суров вид и се подлагат на

допълнителна физико- химична обработка и на стерилизация.

По трета задача

по мйго се изследва времевия ход на абсорбция на течност от ретракционни конци,

потопени в хемостатични разтвори. От всеки вид ретракционни шнурчета- 10096 памук

сплетени шнурчета, 9296 памук и 8 26 полиамид сплетени шнурчета и 10096 памук ОКгараКк

#00 плетени (трикотажни) са отрязани по 90 парчета, общо 270 проби с идентична

дължина от 50 тт. Оформени са три групи по 30 парчета според вида ретракционен

медикамент, в който бяха тествани. Различните разтвори, които се използват като

препарати за отдръпване на венечното джобче са 0,996 МаС); 1096 АГ2,С), на фирма Воекои

12,796 Ее25(504)з на фирма ОКгадеп“. Количеството на абсорбираната течност се определя

чрез изваждане на стойността на теглото на пробата, измерена преди потапянето (в сухо

състояние), от стойността на теглото, измерена в края на потапянето (в мокро състояние) с

помощта на аналитична везна.

По четвърта задача

Изработени са опитни тела и е проведено сравнително изследване на якостта на опън

на ретракционните шнурчета в експериментални условия в зависимост от типа шнур и

импрегниране с хемостатични разтвори. Изработена е силиконова матрица, с която са

изработени 450 броя опитни тела, съответстващи на задръжните елементи на апарат за

микроопън МТ100. Така получените образци могат да се тестват на сила на опън. По

собствена методика с помощта на лабораторен силикон за дублиране се изработва

матрична форма. В подготвените свободни гнезда, чрез заместване с епоксидна смола на



восъчните прототипи от опитните тела е възможно извършва тестването за якост на опън

сухи и накиснати.

По пета задача

На тридесет доброволци на възраст от 19 до 31 години се провежда клинично

изследване посредством интраорален скенер за визуализация на отдръпването и

отварянето на ретрахираният гингивален ръб във вестибуларната област на общо 44

долночелюстни молари при употребата на различни ретракционни средства. В първият

етап от клиничното изследване се снема секторен едночелюстен отпечатък от лява и/или

дясна половина на долната зъбна редица. По отлетия модел от твърд гипс се изтегля

термовакуумна шина с дебелина 1 мм., която в последствие се пробива вестибуларно в

областта на моларите. В клинични условия се определя пародонталния биотип чрез

сонди Соогуце. С помощта на интраорален скенер Тпо52 се извършва втория етап от

проучването- сканиране на моларите преди поставянето на ретракционното шнурче. След

престой на предварителни обработените ретракционни шнурчета за 2 минути, се сканират

долночелюстните молари заедно с поставения шнур с помощта на скенера Тпо52. В

програмата Оепга! Ое5репег (35паре, Дания) функция 30 Ргемем/ се построяват три

вестибулолингвални равнини (в медиовестибуларна, средна и дистовестибуларна област)

през маркираните в клиничния етап точки. Измерва се разликата в тт между двата

образа (пре-препарация и окончателен скан) преди и след ретракция в трите равнини.
В резултат от по- горе изложеното си позволявам да отбележа в резюмиран вид

извършените от докторантката изследвания, а именно:

- 226анкетирани лекари по дентална медицина;
- Новосъздадени два типа ретракционни шнурчета;

- Изработени да 450 опитни тела за изследване якост на опън;

- На 30 доброволци са снети отпечатъци и са изработени термовакуумни шини;

- Скенирани са 44 квадранта с интраорален скенер Тпо52;

- Определенебиотипа на 44 долночелюстни молара;
- Всички получени резултати са обработени с основни статистически методи;



Изброените методи и единици на изследване са собствен принос на д-р Макакова

към разработваната тематика и имат научно- приложен характер.

Резултати и обсъждане

По първа задача

Попълнилите анкетното проучване 226 лекари по дентална медицина са добре

запознати с механично- химични методи за ретракция на венечното джобче.

Ретракционните корди представляват предпочитан метод за ретракция на гингивалните

тъкани, което се потвърждава от 7396 от анкетираните и само 1396 познават хирургичните

методи, а само 996 са запознати с ретракционните пасти като възможна алтернатива.

Малко повече от половината- 5796 от лекарите по дентална медицина използват конци

импрегнирани с А(Сз. Три четвърти или 73 96 използват клиничната техника с един

ретракционен шнур. При почти 4396 от анкетираните удължено клинично време е най-

голямо препятствие за използването на ретракционни конци, следвани от 3196 дали като

възможен отговор „неподходящи ретракционни шнурчета”, а само 2496 посочват като

най- сериозна пречка дискомфорта на пациента.

По втора задача
Изработени са два типа конци по „Ргайте“ технология без и с монофиламент.

Техниката на оплитане на шнуровете е свързана с манипулативните свойства и дори в

известана степен е по- важна от импрегнирането с различни медикаменти. Плътното и

последователно тъкане по „Бгата те” технология позволява лесно поставянето на

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

гладките инструменти, без опасения от страна на клинициста. Докато поставянето на

шнурчета изработени по “Кийт” технология изисква употребата на тънки, гладки и

ненабраздени инструмени по време на тяхната клинична употреба.

По трета задача

Способността за имбибиране на течности от ретракционните нишки в научната

литература се обозначава като „кинетична абсорбция“. В проведеното (п мйго изследване

на времевия ход на абсорбция на течност чрез ретракционни конци, потопени в
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хемостатични разтвори д-р Макакова установява, че най- голяма и клинически значима е

стойността на време до 1200 секунди и при двете създадени шнурчета. Изследването

доказва, че железният сулфат е по-добро средство за повишаване на абсорбцията на

течности на нишките в сравнение с двуалуминиевият трихлорид. Резултатите са графично

подкрепени и обогатени със седем диаграми.

По четвърта задача

В хода на проведените изследвания докторантката установява, че след импрегниране с

0,996 Май и 1096 АС, се увеличава якостта на опън при изготвените образци с и без

монофиламент. Същото твърдение не можеда се потвърди при импрегниране със същите

медикаменти и при същите условия на проведено изследване и последващо изследване

на якостта на опън при конци ОКгарак.

По пета задача
В проведеното от д-р Макакова клинично изследване посредством интраорален скенер

при двата ретракционни метода (двата новоразработени конци напоени в 10 9 разтвор

АС) в три зони - медиовестибуларна, средна и дистовестибуларна се открива средна

стойност на отместване на гингивалните тъкани средно от 0,28 мм., измерено и в трите

области. Памучният конец показва избутване със средна стойност от 0,19 тт за

медиовестибуларната и дистовестибуларната области и съответно 0,20 тгт за средната

област.

В хода на проведеното изследване се установява, че честото излагане на токсини и

катрани, както и употребата на алкохол, предизвикват кератинизиране на гингивата и при

такива пациенти се открива дебел пародонтален биотип.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Резултатите, които са получени по всичките пет задачи са достоверни, правилно

статистически обработени и изчерпателно представени в дисертационния труд.

В обсъждането на резултатите е проведен сравнителен анализ с подобни научни

изследвания на други автори, като са изтъкнати причините за разликата или съвпадението



на установените данни. Подчертани са резултатите, които са принос на докторантката към

разглежданата тематика.

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

собствени технико-технологични характеристики и подложени на изпитвания;

- За първи път у нас се провежда 1 умго изследване, в което се проучва

абсорбционната способност на ретракционни конци;

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

при употребата на създадените ретракционни шнурчета посредством интраорален

скенер;

Приноси с научно-приложен характер
- Доказва се от проведеното анкетно проучване, че ретракционните шнурчета са най

употребяваните, най-лесно приложими и най-ефективни за отдръпване

(ретракция) на венците сред ретракциониите средства и методи;

- Предлагане на собствена методика за изработване на опитни тела за изследване

якостта на опън на ретракционните конци, след като са потопени в различни

адстрингентни средства;

- 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;

Приноси с потвърдителен характер
- Доказа се временното отдръпване на гингивалните тъкани вследствие прилагането

на ретракционни шнурчета;

- Сравнителна характеристика на ефекта от използването на ретракционни шнурове

потопени в различни течности върху тяхната якост на опън;

- Доказа се безспорната зависимост между пародонтален биотип и вредни навици

(тютюнопушене и алкохол);



7. Автореферат

Съдържанието и качеството на автореферата са съобразени с възприетите

изисквания. Авторефератът 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 - Пловдив. Представените

материали и дисертационни резултати напълно съответстват на специфичните

изисквания, приети във връзка с Правилника на МУ - Пловдив за приложение на ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантката Д-р Десислава Радкова

Макакова - Тилова притежава теоретични знания и професионални умения по научна

специалност „Протетична дентална медицина“, като демонстрира качества и умения за

самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат,

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди

образователната и научна степен „доктор“ на Д-р Десислава Радкова Макакова -
Тилова в докторска програма по „Ортопедична стоматология“.

01.06.2022 г. Изготвил становището:
гр. София Доц. д-р Рангел Г. Тодоров, доктор
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