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от

доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм, катедра Протетична дентална
медицина, ФДМ - Пловдив, вътрешен член на Научно жури, избран с
Решение от заседание на Факултетния съвет при ФДМ към МУ - Пловдив
по Протокол Ме 5/31.05.2022г. и със заповед на Ме Р-1271/31.05.2022г. на
Ректора на Медицински Университет - Пловдив, относно дисертационен
труд на тема:

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДВА ТИПА РЕТРАКЦИОННИ
КОНЦИ, ИЗРАБОТЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ „ВВАШТМС“-ЛАБОРАТОРНИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска
програма „Протетична дентална медицина“ в професионално направление
7.2. Дентална медицина по област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт.

Докторант на самостоятелна подготовка: д-р Десислава Радкова
Макакова - Тилова, асистент в катедра Протетичната дентална медицина,
ФДМ, МУ - Пловдив.

Научни ръководители: проф. д-р Ангелина Влахова, д.м. и проф. Пламен
Загорчев, д.б., д.б.н.

Общо представяне на процедурата и докторанта
Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в
съответствие на процедурата и правилника за придобиване на ОНС
„Доктор“ на МУ - Пловдив и правилника за прилагане на закона за развитие
на академичния състав в Република България.

Д-р Десислава Радкова Макакова-Тилова е родена в гр. Мадан на
02.08.1989 г. Завършва средното си образование в ГПЧЕ „Иван Вазов“ гр.Смолян през 2008 г. с немски и английски език. През 2014 г. завършва
Медицински университет Пловдив със специалност „Дентална медицина“.
2014-2017 г. е асистент в катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия,
Ф “- МУ-Пловдив. Редовен член на БЗС. От 2017 ге асистент в катедра
Про гие ча дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив. От 2021 г. има
придобита специалност по „Протетична дентална медицина”.
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Структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е написан на 161 страници, разделен в десет глави.
Съдържа 33 таблици, 32 диаграми, 24 фигури и 19 приложения. В
библиографията са включени 298 литературни източника, от които 29 са на
кипица и 269 на латиница.

Актуалност на темата, цел и задачи
Проблемите с точността на протезните конструкции в областта на
препарационните граници е фундаментален и с неговото разрешаване са се
занимавали не малко специалисти. Известни са много на брой методи и
средства за ретракция на гингивалните тъкани. Д-р Макакова си е поставила
амбициозната задача да сравни ефекта от приложението на два типа конци
изработени по различна система и да изследва тяхното поведение в
лабораторни и клинични условия. Целта и задачите са правилно и точно
формулирани като получените данни попълват празнините в досегашните
изследвания.

Анализ на литературния обзор
Литературният обзор е написан на 41 страници. Той разглежда проблемите
свързани с анатомията на венечните тъкани и тяхната предварителна
оценка, както и факторите, определящи запазването на позицията и формата
на гингивата. Обърнато е внимание на методите и средствата за отдръпване
и отваряне на венечното джобче. Разгледани са техниките за поставяне на
ретракционни шнурчета във венечнозъбната бразда. Надлежно са отразени
и съвременните тенденции в областта на протетичната дентална медицина
като специално място е отредено на САР-САМ технологиите и тяхната роля
в точното отпечатване на тази невралгична зона.

Анализ на поставената цел и свързаните с нея задачи
След критичен анализ на литературния обзор, разглеждащ решените,
изяснените, известните, недостатъчно разгледаните, дДдискусионните
въпроси, докторантът си поставя точна и ясна цел, а именно: оценка на
физико-химичните и механични качества на изработените ретракционни
юшнурчета за проучването в пт уйго среда и определяне на отдръпването на
венеца чрез дигитална техника за визуализиране. За изпълнение на



основната цел на дисертационния труд, д-рМакакова си поставя пет задачи.
Много подробно са описани използваните материали и методи, които са
използвани в изследванията.

По първа задача:
Изследва се информираността на ЛДМ относно използваните
ретракционни методи, средства и проблеми свързани с употребата им.
Единици на наблюдението са 226 ЛДМ като са разгледани
факториални признаци /пол и трудов стаж/, резултативни единици,
определящи се от конструираните въпроси в анкетното проучване.
Коректно са отчетени времето и организацията на проучването. От
получените резултати е видно, че ЛДМ са добре запознати с
класическите механично-химични ретракционни методи и средства и
по-малко с хирургичния тип ретракция на гингивата. Колкото по-
млади и с по-малък трудов стаж са ЛДМ, толкова са по-информирани
и използват съвременните ретракционни методи. Анкетираните с по-
продължителен трудов стаж по-често прилагат класическите
ретракционни методи. Удълженото клинично време, неподходящи
ретракционни шнурчета и дискомфорта на пациента са основните
препятствия, които срещат ЛДМ при употребата на ретракционни
конци.
е По втора задача:
Отчита се ролята на техниката на оплитане на ретракционните
шнурчета върху техните манипулативни свойства. Изводът, който
дисертантът прави е че Плътното и последователно тъкане по
„ога4те“ 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.
е» По трета задача:
Диаметърът на шнуровете, техния състав, технологията на оплитане и
видът лекарствено средство са възможните причини за статистически
значимата разлика, която се открива при тестването на шнуровете в
разтвори на алуминиев хлорид и железен сулфат. Шнурът без
монофиламент абсорбира разтворите по-добре и по-бързо, в
сравнение с този в който има сърцевина от монофиламент. За
железния сулфат се отчитат по-високи стойности за количество
абсорбционна способност на ретракционните конци, в сравнение с
алуминиевия хлорид.



е По четвърта задача
При сравнението на средните показатели на издръжливост при трите
вида ретракционни конци, тествани в (0,990, разтвор на МаС! и1004
разтвор на А12С!3 отбелязваме, че с най-висока стойност на скъсване
е конец с монофиламент, следван с близък среден резултат от
шнурчета със същата памучна оплетка без монофиламент и на
последно място конец 1ПгараК. Изводите, които авторът извежда в
резултат на това свое изследване е, че импрегнирането с 0,9 96 МаСй! и
хемостатичното средсво 1086 А|2С13 увеличават якостта на опън на
образците с и без монофиламент, а намаляват якостта на опън на
образците от конците (Пгарак.
е По пета задача
По тази задача се отчита отместването на гингивалната стена в три
области /медиовестибуларна, средна и дистовестибуларна/, отчетена
при 44 долночелюстни молари на 30 здрави доброволци (14 мъжеи16
жени). Статистически значима разлика се открива при сравнението на
шнуровете 10096 памук и памук с монофиламент, приложени в
медиовестибуларната, средна и дистовестибуларна области. Конецът
с монофиламент има средна стойност на отместване 0,28 тт,
измерено и в трите области. Памучният конец е със средна стойност
0,19 тт за МУ и ОУ области, и 0,20 гза средната област.

Статистически методи
Използвани са съвременни статистически методи за обработка на
информацията. Направен е Ддескриптивен анализ, използващ
едномерни и двумерни таблици на честотното разпределение.
Включени са също така непараметричен анализ, използващ критерия
на съгласие на Пирсън, хи-квадрат, корелационен и графичен анализ.
Това е основателна гаранция за достоверността на направените
изследвания.

Приноси
Изведени са пет приноса с оригинален характер, четири с научно-
приложен характер и три с потвърдителен характер. Те по безспорен
начин потвърждават стойността на дисертационния труд.

Публикационна активност на докторанта
Представени са три пълнотекстови публикации /едната в реферирано
списание: ЕоПа МеФтса/ и две участия в Научни форуми.



Автореферат
Представеният автореферат, съдържа 51 страници и отговаря на
всички изисквания и отразява поставените цел, задачи, изводи и
приноси свързани с дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд на тема „СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА
ДВА ТИПА РЕТРАКЦИОННИ КОНЦИ, ИЗРАБОТЕНИ ПО
ТЕХНОЛОГИЯ „ВВАШТМС“- ЛАБОРАТОРНИ И КЛИНИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ“ съдържа научно-приложни и приложни
резултати, представляващи оригинален принос за науката и напълно
отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България /ЗРАСРБ/, Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ и Правилника на МУ - Пловдив.
От предоставения материал става ясно, че докторантът е направил
подробен и изчерпателен анализ на литературните факти. Запознал се
е обстойно и задълбочено с материалите и методите за изследване.
Приносите са значими и с подчертано практическо приложение.
Дисертационният труд безспорно доказва, че д-р Десислава Радкова
Макакова - Тилова притежава задълбочени теоретични познания и

практически способности по специалността „Протетична дентална
медицина“ като демонстрира качества и умения за самостоятелно
провеждане на научни изследвания и интерпретиране на получените
резултати.
В резултат на горепосоченото ще гласувам убедено и категорично
„ЗА“ присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ на
д-р Десислава Радкова Макакова - Тилова, по докторска програма
„Протетична дентална медицина“ в професионално направление 7.2.
Дентална медицина по област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт.

Изготвил становището:

02.06.2022г. доц. д-р Илиан Христов, дм
катедра Протетична дентална медицина

ФДМ, МУ - Пловдив


