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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

от проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

МУ-София, Факултет по Дентална медицина 

Катедра Протетична дентална медицина 

 

 

Относно дисертационен труд на тема: ”Фактори повлияващи първичната 

стабилност на интраосалните винтови имплантати” за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” на д-р Елица Петкова Събева, 

асистент в Катедра ”Пародонтология и дентална имплантология”, МУ, ФДМ - 

Варна 

Научен ръководител – Проф. д-р Стефан Пеев, дмн 

Научен консултант – Акад. проф. д-р Николай Попов, дмн 

 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е написан на 273 

страници, от които 22 страници с 6 приложения. Онагледен е с 236 фигури. 

Библиографията съдържа 281 литературни източници, от които 10 са на 

кирилица и 271 на латиница.   

Разпределението на отделните части в дисертацията е както следва: 3 стр. 

въведение, 54 стр. литературен обзор, 94 стр. цел и задачи, собствени 

изследвания, резултати и анализ на резултатите, 56 стр. обсъждане, заключение 

и изводи. Структурно дисертационният труд е в съответствие с нормативните 

изисквания на Медицински университет – Варна. 

Актуалността на темата се определя от мащабното и невъзвратимо 

навлизане на денталната имплантология в клиничната практика. Съвременните 

клинични подходи за профилактика и имплантатно-протетична рехабилитация 

на пациенти с частично и пълно обеззъбяване до голяма степен зависят от 

първоначалната стабилност на имплантатите. Редица фактори допринасят за 

постигането на здраво закотвяне на имплантата в алвеоларната кост, но най-

съществено значение имат макродизайнът и микроморфологията на 

имплантатната повърхност, както и качествените характеристики на наличната 

кост. Първоначалната или механична стабилност на имплантата има отношение 
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не само към успешното протичане на остеоинтеграцията, но е необходимо 

условие за реализиране на лечебен план за имедиатно имплантатно 

протезиране. 

Във въведението авторът обосновава необходимостта от изследване на 

най-важните фактори от имплантатния макродизайн с оглед планиране на 

имплантатно лечение при случаи на редуцирани параметри на наличната кост. 

Подчертава се, че е необходимо да се установи влиянието на формата, 

дължината, диаметърът на интраосалния имплантат върху постигнатата 

първоначална стабилност. Поставя се въпросът за влиянието на различни 

параметри от имплантатния дизайн върху генерирането на фрикционна топлина 

при поставяне в костта и превенцията на евентуална термична травма. 

Литературният обзор изяснява редица въпроси по темата на 

дисертационния труд, като коректно и изчерпателно са цитирани 281 източника. 

Завършва с кратък анализ, в който се мотивира желанието за собствени 

изследвания по темата. 

Целта и задачите напълно отговарят на темата и съдържанието на 

дисертационния труд. Целта е логичен извод от прецизния анализ на 

литературния обзор. Задачите са поставени коректно, с ясни формулировки и 

адекватни по обем и изчерпателност.   

Клиничният материал за провеждане на изследванията – 200 тестови 

имплантати в блокчета от изкуствена кост по първа задача, 200 тестови 

имплантати в свински ребра по втора задача, 200 тестови имплантати в 3D 

принтирани симулационни модели по трета задача – е напълно достатъчен за 

постигане на достоверни резултати и обективни изводи. 

 Методите на изследване са подходящо подбрани и прилагани 

последователно, в следния ред: 

1. Измерване на максимален въртящ момент при поставянето на 

имплантатите в опитните блокчета  и модели с iChiropro – Bien Air Dental SA, 

Switzerland. 

2. Измерване на амортизиращия капацитет с помощта на Periotest Classic – 

Medizintechnik Gulden, Germany. 

3. Резонансно-честотен анализ с Osstell Mentor – Gothenburg, Sweden. 

4. Измерване на покачването на температурата в областта на кресталната 

кост чрез изчисляване на температурната разлика между началото и края на 
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манипулацията по поставянето в блокчета изкуствена кост и свински ребра. 

Апаратура – инфрачервена термална камера FLIR – Flir Systems, Wilsonville, 

USA. Използвани са 400 блокчета кост и свински ребра от задачи първа и втора. 

5. Статистическата обработка на резултатите от изследваните параметри 

по отделните задачи е извършена със софтуер IBM SPSS Statistics 19. 

Получените резултати по всички задачи са достоверни и добре 

анализирани. 

Обсъждането на резулататите е извършено коректно, представено като 

дискусия с други автори и съпоставка с резултатите от техните изследвания.  

Заключението и изводите са формулирани оптимално, с акцент за 

приносите в дисертационния труд. 

Основните приноси в дисертационната разработка са следните: 

А. Оригинални приноси с научно-приложен характер 

1. За първи път в света се използва инфрачервена термография за 

визуализиране и измерване на покачването на температурата в областта на 

кресталната кост по време на поставянето на интраосални винтови имплантати, 

като се оценява и влиянието на параметрите на имплантатния дизайн върху 

големината на генерираната топлина. 

2. За първи път се използват симулационни 3D принтирани модели на 

долна челюст от PLA за оценяване на първичната стабилност на интраосални 

винтови имплантати, поставени в тях. 

Б. Приноси с потвърдителен характер 

1. С нарастването на имплататния диаметър се увеличава и първичната 

стабилност на интраосалните винтови имплантати. 

2. С нарастването на имплантатната дължина се увеличава първичната 

стабилност на интраосалните винтови имплантати. 

3. Първичната стабилност, постигната чрез увеличаване на имплантатния 

диаметър не е сравнима с тази, получена при нарастване на дължината на 

имплантатите. 

  




