
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 

Декан на ФДМ – Варна 

Ръководител катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД” 

Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина”-Варна 

 

на дисертационния труд  на 

д-p Христо Антониев Бозуков  

на тема   

„Орално здраве при деца с таласемия майор"  

за получаване на образователна и научна степен „доктор” 

по научната специалност „Детска стоматология“, в професионално 

направление 7.2. Стоматология от област висше образование 

7.Здравеопазване и спорт 

 

научни ръководители: 

доц. д-р Веселина Кондева д.м. и доц. д-р Валерия Калева д.м. 

 

 

Д-р Христо Бозуков е родена на 29.04.1978 год. в гр. Казанлък. През 

2004 г. завършва Медицински университет – София, специалност 

„Дентална медицина“. През 2012 г. придобива специалност по Детска 

дентална медицина в Медицински университет – Варна. Д-р Христо 

Бозуков е от първите редовни асистент във Факултета по дентална 

медицина към МУ – Варна от 2007 г. Оттогава до момента той участва в 

предклинични и клинични упражнения по Детска дентална медицина и 

взема участие и в лекционното обучение на студенти по дентална 

медицина. Вземал е участие в регионалните форуми и научните конгреси 

на БЗС и BaSS. Владее отлично английски и руски език. Д-р Христо 

Бозуков има научни-изследователски интереси в областта на детската 

дентална медицина и по-специално деца със заболяване таласемия майор. 

Във връзка с дисертацинния труд докторантът е направила 3 публикации 

в специализираната литература и 7 научни съобщения на научни 

конгреси и форуми.  

 

Общ анализ на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Христо Бозуков, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедрата по Детска дентална медицина е 

написан на 132 стандартни страници. Обзорът включва 25 стр., 1 стр. цел 

и задачи, 9 стр. материал и методи, 58 стр. резултати и обсъждане, 1 стр. 

изводи, 3 стр. заключение, 1 стр. самооценка на приносите, 11 стр. 



библиография, 2 стр. публикации,  участия в научни форуми и проекти и 

10 стр. приложения. Структурата и начинът на написване на 

дисертацията са съобразени с изискванията на Правилника на МУ – 

Варна. Те включват 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). Възприет е метод 

на последователно обсъждане веднага след резултатите, което прави 

много добра взаимовръзка между тях и дискусията. Дисертацията е 

онагледена с 9 таблици, 79 фигури и 4 приложения.  

 

Структура на дисертацията 

Таласемиите са наследствено обусловени форми на анемия с разнородни 

клинични манифестации на основата на модификация на гените, 

кодиращи информацията за α- и β- глобиновите вериги. Характеризират 

се с намалено количество хемоглобин в червените кръвни клетки, 

редуцирано производство на еритроцити и анемия. Миграцията и 

смесените бракове са довели до появата на таласемия и в държави, където 

заболяването не се е срещало по-рано. Разпространението на клинично 

проявените форми на таласемия е 1 на 100 000 в света и 1 на 10 000 в 

Европейския съюз. При несвоевременно или неправилно лечение се 

наблюдават сериозни деформации в лицево-челюстната област, което 

може да доведе до затруднения при хранене и артикулация. Оценката и 

проследяването на оралното здраве е задължителна част от цялостния 

профилактичен и терапевтичен подход и изисква детайлно познаване на 

специфичните особености на денталния статус при децата с таласемия 

майор. Това налага задълбочено орално изследване на засегнатите групи 

и създаване на клиничен протокол за лечение и методика за превенция. В 

България до сега не е провеждано подобно изследване на оралното здраве 

при деца с таласемия майор, ето защо разработването на дисертационен 

труд на тази тема е актуално. За първи път у нас е направено детайлно 

изследване на епидемиологията, профилактиката, лечението на зъбния 

кариес и неговите усложнения, ортодонтските деформации, както и на 

основните орални прояви при деца с таласемия майор, засягащи 

лигавицата и пародонта. Направени са препоръки за лечение, насочени 

към денталните лекари. 

 

Литературният обзор е написан на 25 стр. и разглежда етиологията, 

клиничната картина, разпространението, оралните промени и оралните 

грижи при деца с таласемия майор. Демонстрирани са факти за добрата 

осведоменост на автора и неговия подход към поставените проблеми, 

които да отговарят на поставените задачи. В библиографията фигурират 



122 литературни източника /12 на кирилица и 110 на латиница/. 

Повечето са от последните 15 години. Анализът на обзора показва, че 

авторът познава цялостно проблематиката и може да дискутира 

творчески и свободно цитираните данни и факти от литературата. 

 

Целта е стегнато и правилно формулирана и обобщава основната 

стратегия на дисертанта – проучи заболяването таласемия майор като 

рисков фактор за оралното здраве и изработването на препоръки за 

превенция насочени към родителите на тези деца и денталните лекари. 

Съобразно поставената цел са формулирани 5 подробни задачи, за чието 

изпълнение са използвани епидемиологични, клинични, социологически и 

статистически метод. Проучванията са проведени в периода 2014 – 2015 

г. в Дентална практика АГППДП" Д-р Катрева д-р Бозуков" ООД, Клиника 

по детска онкохематология – гр. София, Клиника по детска 

онкохематология гр. Пловдив. 

 

Материал и методи  

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 много съвестно 

и последователно структурирани и документирани. Представеният 

материал е достоверен, убедителен и достатъчен за логично представените 

резултати и обобщени изводи. Използвани са съвременни статистически 

методи като вариационен анализ за оценка на количествени промени и 

графичен анализ. 

По 1-ва, 2-ра и 3-та задача е осъществено клиничното проучване. Обект 

на наблюдение са 144 деца на възраст между 2 и 18 години, разпределени 

в две групи – 72 деца болни от таласемия майор, като експериментална 

група и 72 здрави деца като контролна група. Направена е оценка на 

орално-хигиенния статус и хранителните навици на деца с таласемия 

майор, изследвана е на честотата на зъбния кариес, оценен е 

гингивалния, пародонтален и ортодонтския статус на деца с таласемия 

майор. Данните са представени в статистически карти. 

По 4-та задача е проведено анкетно анкетното проучване на 156 лекари 

по дентална медицина от гр. Варна, гр. Пловдив и гр. София. Изследва се 

информираността и познанията на лекарите по дентална медицина 

относно оралното здраве на деца с таласемия майор. Резултатите са 

статистически обработени и са изчислени относителните дялове и 

връзката между посочените отговори, трудовия стаж и специалността на 

анкетираните лекари по дентална медицина. 



По 5-та задача в резултат на проведеното клинично проучване по 1-ва, 2-

ра и 3-та задача и задълбочения литературен обзор са изведени препоръки 

за дентално лечение при деца с таласемия майор и превенция на оралното 

им здраве, насочени към родителите на деца болни от таласемия майор и 

детските дентални лекари. 

 

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 онагледени с много снимки, фигури 

и диаграми.  

Резултатите по първа, втора и трета задача представят анализ на орално-

хигиенния статус на децата с таласемия майор и контролната група деца 

без общо заболяване. По-голяма част от проучваните показатели са близки 

в двете изследвани групи. Не се наблюдават статистически различия по 

отношение на социалния статус, поведението, дълбочина на вестибулума, 

френулумното закрепване, подвижността на езика. 

Честотата на зъбния кариес показва по-ниски стойности при децата с 

таласемия майор до 12 г. в сравнение с децата от контролната група, като 

този резултат се променя след тази възраст в полза на децата без общо 

заболяване. Повишената честота на зъбния кариес при децата с таласемия 

майор се дължи на продължителността на заболяването. 

Резултатите от проучване на  ортодонтските дефекти отразяват по-висока 

честота при децата с таласемия майор, което е характерно за децата с 

това заболяване, тъй като таласемията се изразява и с промени в костната 

структура на лицево-челюстните кости и децата с таласемиям майор имат 

характерен израз на лицето. Статистическият анализ на гингивалния и 

пародонтален статус не показа значима разлика при децата с таласемия 

майор и тези от контролната група. 

Резултатите от изследване цветът на временните и постоянни зъби на 

децата с таласемия майор и децата от контролната група показа 

съществена разлика като при децата с таласемия майор той е няколко 

нюанса по-тъмен. Този резултат се дължи на натрупването и отлагането 

на желязо в твърдите зъбни тъкани, което придава характерното 

оцветяване. 

Резултатите по четвърта задача проследяват разпределение на 

анкетираните лекари по дентална медицина по различни показатели – 

трудов стаж, специалност, както и поведението им при пациенти с 

таласемия майор. Информираността на лекарите по дентална медицина 

показа, че много малка част от тях са срещали деца с таласемия майор в 

своята практика, като още по-малко са се прилагали дентално лечение. 

Повечето пренасочват пациентите с таласемия майор към други 

специалисти, а има и такива, които директно са отказвали лечение. 



Симптомите на заболяването свързани с денталното здраве се 

разпознават почти от всички лекари по дентална медицина, като при 

съмнения за заболяване те предпочитат да насочат пациента към техен 

колега, който вече има опит с подобни пациенти. 

Като резултат от извършените анализи по пета задача е предложена 

методика за профилактика и дентално лечение на деца с таласемия майор.  

 

Изводи 

Проведените клинични и социологически изследвания дават възможност 

да бъдат направени редица обобщения за всяка една от поставените 

задачи. Д-р Христо Бозуков прави седем основни извода, свързани с 

оралното здраве на деца със заболяването таласемия майор. Въз основа 

на направените анализи от проучванията и личният клиничен опит, 

докторантът прави препоръки за дентално лечение при деца с таласемия 

майор и превенция на оралното им здраве, насочени към родителите на 

деца болни от таласемия майор и детските дентални лекари. 

 

 

Приноси 

Приносите на дисертационния труд са актуални и с голямо значение за 

детската дентална практика и в частност за оралното здраве при деца с 

таласемия майор, необходимостта от профилактични грижи и 

специфични подходи за дентално лечение на тези деца. Приносите са 

лично дело на д-р Бозуков, резултат от неговата преподавателска, научна 

и практическа дейност. 

 

Приноси с теоретичен характер 

1. За пръв път в България се изследва дентален, орално-хигиенен, 

пародонтален и гингивален статус на деца с таласемия майор. 

2. За пръв път в България се проучват ортодонтските деформации на 

деца с таласемия майор. 

3. Оригинален принос за страната е проучването цвета на временните 

и постоянни зъби на деца с таласемия майор в сравнение с техните здрави 

връстници. 

 

Приноси с практико-приложен характер 

1. Отправени са препоръки при денталното лечение на деца с 

таласемия майор в отделните направления на денталната медицина. 

2. Създаден е модел на интердисциплинарен екип с участието на 

детето с таласемия майор и неговите родители за оказване на ефективно 

дентално лечение. 

3. Предложен е алгоритъм за дентално лечение на деца с таласемия 

майор за улеснение на лекарите по дентална медицина. 



 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 3 

публикации строго свързани с дисертационната тема, на които д-р 

Бозуков е единствен автор. Представени са и 7 научни съобщения 

докладвани на международни и национални форуми, като д-р Бозуков е 

1-ви автор. 

 

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 

Статистическият анализ по 5-та задача дава възможност за 

осъществяване на препоръки, насочени пряко към  родителите на децата 

с таласемия майор, не само към денталните лекари. По този начин 

научния труд би придобил още по-значителен принос осносно 

превенцията на оралното здраве на децата с таласемия майор. 

 

Лични впечатления 

Познавам д-р Христо Бозуков още от самото му назначаване във ФДМ - 

Варна и съм свидетел на неговото професионално развитие. Той е 

преподавател и всеотдаен клиницист с организиран, трудолюбив, 

отговорен, амбициозен, с желание за усъвършенстване и развитие на 

научния си потенциал.  

 

 

Заключение 

Представеният от д-р Христо Бозуков дисертационен труд на тема 

„Орално здраве при деца с таласемия майор“ 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 и Правилника за 

развитие на академичния състав на МУ-Варна. 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. 

Целта и задачите са ясно формулирани и разработени и достатъчни за 



защита на тезата. Клиничният материал е достатъчен по обем, научните 

съждения са коректни, базирани на статистическите доказателствата. 

Направени са съществени приноси и изводи за практиката. 

 

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 положителна оценка, и убедено да 

предложа на Научното жури положителен вот за присъждането на ОНС 

“Доктор” на д-р Христо Антониев Бозуков. 

 

 

 

27.01.2016год.                                         

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

 


