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на дисертационния труд  на 

д-p Георги Йорданов Папанчев  
на тема   

Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху 

темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с 
латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати  

за получаване на образователна и научна степен „доктор” 
по научната специалност „Хирургична стоматология“, в професионално 

направление 7.2. Стоматология от област висше образование 

7.Здравеопазване и спорт 
научни ръководители доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, дм и 

доц. д-р Стефан Василев Пеев, дм 

научен консултант акад. проф. д-р Николай Попов, дмн 
 

Д-р Георги Папанчев е роден на 24. 02. 1982 год. в гр. Варна. През 2006 
г. завършва Медицински университет – София, специалност 

„Стоматология“. През 2013 г. придобива специалност по Орална хирургия 
в Медицински университет – Варна. Д-р Георги Папанчев е редовен 
асистент във Факултета по дентална медицина към МУ – Варна от 2008 г. 

Оттогава до сега той участва в предклинични и клинични упражнения и 
взема участие и в лекционното обучение на студенти по дентална 

медицина, англоезична форма на обучение. Владее отлично английски 
език. Д-р Георги Папанчев има научни-изследователски интереси в 
областта на оралната хирургия и денталната имплантология. 

Във връзка с дисертацинния труд докторантът е направила 3 публикации 
в специализираната литература.  
 

Общ анализ на дисертационния труд 
Дисертационният труд на д-р Георги Папанчев, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедрата „Орална и лицево-челюстна 
хирургия и СОД“ е написан на 226 стандартни страници. Структурата и 
начинът на написване на дисертацията са съобразени с изискванията на 

Правилника на МУ - Варна. Включва всички основни елементи на 
общовъзприетата у нас структурата за представяне на дисертационен 
труд (въведение, литературен обзор, цел и задачи, материали и методи, 

резултати и обсъждане, обобщени изводи, заключение, приноси, 
библиография, публикации и участия в научни форуми, приложения). 

Дисертацията е онагледена със 76 фигури и 89 таблици. Библиографията 
е състои от 219 източника, от които 3 на кирилица и 214 на латинеца. 
 

 



Структура на дисертацията 

Денталната имплантология е една от най-бързо развиващите се области 
на денталната медицина. Денталната имплантология се използва за 

заместване на един или повече липсващи зъби, като този метод е 
определен за сигурен и надежден.  
При пневматичен тип максирален синус се наблюдава редуцирана по 

обем алвеоларна кост в дисталния участък на горна челюст, която се явява 
под на синусната кухина и се нарича субантрална кост. След загуба на 
горни молари или премолари се наблюдат естествени процеси на 

ремоделиране, които водят до намаляване на височината и дебелината на 
костта и са причина за вертикална резорбция на субантралната кост. В 

тези случаи се влошават условията за рехабилитация чрез поставяне на 
дентални импланти. Повдигането на пода на максиларния синус е 
аугментационна процедура, която предшества поставянето на денталния 

имплант. 
В този смисъл усилията в тази насока са оправдани, актуални и показват 

задълбоченото клинично мислене на докторанта. Представеният 
дисертационен труд е посветен на една не много популярна в момента и 
малко позната у нас тема – влияние на вида на костновъзстановителните 

материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на 
синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на импланти. 
 

 
Целта, е стегнато и правилно формулирана и с малко думи обобщава 

основната стратегия на дисертанта. Съобразно поставената цел са 
формулирани 3 подробни задачи, които да отговорят на спорните 
въпроси, свързани с повдигане на синусния под с латерален достъп. 

Зададените задачи дават и възможност да бъдат направени конкретни 
изводи за наука и практика.  

 
Материал и методи Използваните методики най-общо могат да бъдат 
представени в три основни направления: а) анкетни проучвания, б) 

лабораторни и в) клинични. Подбрани са методи, които са обективни и 
гарантират достоверност на получените резултати. Материалите и 
методите са представени към всяка задача, като са обосновани обективни 

методики, предоставящи възможност за получаване на реални и 
възпроизводими резултати. Методиките са подробно описани, така че да 

могат да бъдат осъществени и от други изследователи, а изследванията са 
направени коректно, последователно структурирани и документирани. 
По трите задачи изцяло съвпада материалите и методите с изключение на 

материалите, използвани за повдигане на пода на максиларния синус с 
латерален достъп. По първа задача се използва  синтетичен двуфазен 
калциево-фосфатен костновъзстановителен материал, по втора – 

ксеногенен говежди хидроксилапатитен костновъзстановителен 
материал, по трета задача – пастообразен, двуфазен калциево-фосфатен 

костновъзстановителен материал. По трите задачи се осъществява подбор 
на пациенти – здрави, непушачи и без установени системни заболявания. 
Проведени са рентгенографски и лабораторни изследвания като е 

осъществена оценка на анатомията на максиларния синус на всеки един 



от пациентите. Приложен е метод за осъществяване на аугментация на 

пода на максиралния синус, метод за вземане на биопсичен материал и 
поставяне на денталния имплант, метод за хистологична обработка и 

хистоморфологичен анализ. Използвани са и съвременни статистически 
методи като вариационен анализ за оценка на количествени промени и 
графичен анализ. Представеният материал е достоверен, убедителен и 

достатъчен за логично представените резултати и обобщени изводи. 
 
Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на 

докторанта и негова основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по 
един лесен за възприемане начин и са богато онагледени с много снимки, 

фигури и диаграми.  
По първа задача са проследени резултатите от проведените процедури по  
повдигане на синусния под с латерален достъп с помощта на синтетичен 

двуфазен калциево-фосфатен костновъстановителен материал. 
Установено е процентно съотношение между костната тъкан и площта на 

използвания материал. 
Резултатите при втора задача са от проведените процедури по повдигане 
на синусния под с латерален достъп с помощта на ксеногенен говежди 

хидроксилапатитен костновъзстановителен материал. 
При 3-та задача са проследени резултатите от проведените процедури по 
повдигане на синусния под с латерален достъп с помощта на пастообразен 

двуфазен калциево-фосфатен костновъзстановителен материал. 
Обсъждането е направено с добър научен стил, спокойно се борави с 

данните на други автори и те се сравняват със собствените резултати. 
Дисертацията е написана ясно и разбираемо. Дискусията е на много добро 
научно ниво и показва, че в един тясно определен проблем се навлиза в 

дълбочина и детайлно се разглеждат всички новопоявили се казуси 
включително и методичните такива, като те се решават в хода на 

изследването.  
Изводи 

Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица 

обобщения за всяка една от поставените задачи и разликата в 
използваните материали за повдигане пода на максиларния синус с 
латерален достъп. Д-р Георги Папанчев прави единадесет основни извода, 

свързани с влиянието на вида на костновъзстановителните материали 
върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с 

латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати  
в денталната практика.  
 

Приноси 
Приноси с оригинален характер 
1. Създадена е оригинална методика за повдигане пода на максиларния 

синус с латерален достъп, при която за изолиране на 
костновъзстановителния материал от синусната лигавица се използва 

колагенов флийс. 
2. Доказано е отсъствието на статистически значима разлика в 

количеството и качеството на новообразуваната костна тъкан получена 

при повдигането на пода на максиларния синус с латерален достъп, 



между 6 и 9 месец, което дава основните срокове за отложено 

поставяне на дентални импланти след тази манипулация да бъдат 
редуцирани с три месеца. 

 
Приноси с оригинален за страната характер 
1. Доказано е, че нуждата от повдигане пода на максиралния синус с 

латерален достъп е застъпена почти равномерно и в двата пола. 
2. Доказано е, че полът и възрастта на пациента не влияе върху 

количеството и качеството на новообразуаната кост при повдигане 

пода на максиларния синус с латерален достъп. 
3. Доказано е, че най-много общ обем костна тъкан в бопсична проба без 

резидуалната кост, получена след повдигане пода на максиралния 
синус с латерален достъп се получава при използването на КГХКМ – 
15.7 %, в сравнение с ПДКФКМ – 14.2% и СДКФКМ – 8.2%. 

4. Доказано е, че най-високи стойности на общия обем на зрялата 
минерализирана костна тъкан, получена при повдигане повдигане 

пода на максиралния синус с латерален достъп се открива при 
използването на КГХКМ, следва СДКФКМ, а най-ниски са стойностите 
при прилагането на ПДКФКМ. 

5. Доказано е, че най високи стойности на незряла кост, получена при 
повдигане повдигане пода на максиралния синус с латерален достъп се 
наблюдава при прилагането на ПДКФКМ, следван от КГХКМ. Най-

ниски са стойностите на остеоида в биопсичната проба без 
резидуалната кост при използването на СДКФКМ. 

 
Приноси с потвърдителен характер 
1. Потвърждаване на предвидимостта на резултатите, получени при 

повдигане пода на максиларния синус с латерален достъп. 
2. Потвърждаване на очакваните високи резултаи, получени при 

аугментационни процедури с използването на КГХКМ. 
3. Потвърждаване приложението на оцветяването по Goldner`s Masson 

trichrome за отдиференциране на зряла минерализирана костна тъкан 

от новобразувана неминерализирана кост. 
4. Потвърждаване приложението на компютърна програма PS CS5 

EXTENDED за извършване на хистоморфологичен анализ. 

 
Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 3 
публикации свързани с дисертационната тема, в една от които д-р Георги 
Папанчев е водещ автор. Две от публикациите са направени в издания на 

Медицински университет – Варна.  
 

Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните 
резултати, постигнати в дисертацията. По един прегледен и ясен за 

читателя начин в резюмиран вид, той дава представа за цялостното 
оформяне на работата, методите, резултатите и основните изводи. 
Илюстриран е с фигури, диаграми и снимки. Съдържанието на 



автореферата напълно съответства на съдържанието на дисертационния 

труд. 
 

Критични забележки и препоръки 
Без да омаловажава по никакъв начин стойността на представения труд, 
препоръчвам категоричните оценки в изводите да са базирани на по-

голяма статистическа група от изследвани болни, особено когато 
претендират за презентативни на национално ниво. 
 

Лични впечатления 
Познавам д-р Георги Папанчев още от самото му назначаване във ФДМ - 

Варна и съм свидетел на професионалното му развитие. Той е 
преподавател и клиницист с висока степен на организираност, 
трудолюбие, отговорност, с желание за самоусъвършенстване и развитие 

на научния си потенциал.  
 

Заключение 
 

Представеният от д-р Георги Папанчев дисертационен труд на тема 

„Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху 
темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с 
латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати“ за 

придобиване на образователната и научна степен “Доктор” съдържа 
научни и научно-приложни резултати, които са оригинални и отговарят 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 
Написан на коректен научен език, труда показва задълбочени теоретични 
знания и практически професионални умения по специалността и 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни 
изследвания. 

 
Поради всичко това считам, че дисертационния труд отговаря на всички 
изисквания за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” и 

ми дават пълното основание да дам категорично положителна оценка, и 
убедено да предложа на Научното жури положителен вот за присъждането 
на ОНС “Доктор” на д-р Георги Йорданов Папанчев. 

 
 

 
 
 

 
27.11.2015 год.                                         

гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 


