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Резензия 

на дисертация за присъждане на образователна  и научна степен „ Доктор ‘’ по научна 

специалност 03. 03. 01. Терапевтична стоматология, в професионално направление 7. 2 

Стоматология от област висше образование 7. Здравеопазване и спорт 

на д-р Мая Димитрова Дойчинова, свободен докторант 

на тема „ Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, 

лабораторни и клинични изследвания) ‘’  

научен ръководител проф. Сл. Димитров 

от проф. Радосвета Иванова Василева, д-р, Ръководител на Катедрата по 

Консервативно зъболечение, ФДМ, София, председател и член на научно жури, 

определено със Заповед № Р – 109 – 134/ 4. 05. 2015 год. на Ректора на МУ, Варна  

Кратки биографични данни  

Д-р Мая Дойчинова е родена на 4. 05. 2015 год. в гр. Варна; там тя учи и се дипломира 

в Езикова гимназия с преподаване на френски и испански език до 1995 год., а от 1995 

год. до 2001 год. следва в Стоматологичен факултет в София. През 2012 год. взема 

специалност  „ Оперативно зъболечение и ендодонтия”, а в следващите години 

повишава класификацията си като  участва в ендодонтски курсове, организирани от 

различни фирми. От 2007 година д-р Дойчинова е назначена за асистент в Катедрата 

Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина на ФДМ Варна, където 

изпълнява и функцията на административен асистент. Оттогава до сега тя участва в 

предклинични и клинични упражнения; поради липсата на хабилитирани 

преподаватели в Катедрата взема участие и в лекции в българското и англоезично 

обучение. Вземала е участие в в регионалните форуми и научните конгреси на БЗС и 

BaSS. Превежда специализирана литература и прави симултанен  превод на английски 

и френски език. Д-р Дойчинова владее отлично английски и френски и в по-слаба 

степен испански и руски език. Областите й на професионален интерес са 

профилактиката на зъбния кариес, антибактериална фотодинамична терапия, 



2 
 

ендодонтия и ендо-парододнтални проблеми. В момента тя работи във ФДМ – Варна и 

в семейната дентална клинична практика. Във връзка с дисертацинния труд 

докторантката е направила 5 публикации в специализираната литература и две научни 

съобщения на научни конгреси и форуми. 

Характеристика на структурата на дисертационния труд: 

Дисертационният труд на д-р Мая Димитрова Дойчинова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедрата по Консервативно зъболечение и орална патология е 

написан на 202 стандартни страници. Обзорът включва 46 стр. и представлява около 1/ 

4 от дисертацията, една стр. цел и задачи, 15 стр. материал и методи, 79 стр. резултати 

и обсъждане, 4 стр. обобщение, 1 стр. препоръки,  2 стр. заключение, 2 стр. самооценка 

на приносите, 12 стр. библиография, 1 стр. публикации и участия в научни форуми и 1 

стр. приложения. Структурата и начинът на написване на дисертацията са съобразени с 

изискванията на Правилника на МУ - Варна. Те включват всички основни  елементи  на 

общо възприетата  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. След първата задача има и заключение след анкетата. Дисертацията е 

онагледена със 75 цветни фигури и 41 таблици. 

Актуалност на разработвания проблем 

Профилактиката на зъбния кариес е базисен проблем върху който се работи много 

сериозно през последните 30-40 години. Това се налага и поради факта, че кариесът е 

заболяване с медико-социална значимост за повечето страни. В този смисъл усилията в 

тази насока са оправдани и актуални по всяко време. Представеният дисертационен 

труд  е посветен на една много популярна в момента и малко позната у нас тема – 

фотодинамичната терапия и нейното приложение за профилактика на зъбния кариес. 

ФДТ е минимално инвазивен метод, идващ от онкологията и неговата цел е 

унищожаването на бактериите в условията на оралната среда. В този смисъл се 

обхваща светлинно-индуцираното атермично инактивиране на клетки, 
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микроорганизми /МО/ или молекули без да се разрушават тъканите. Методът използва 

два ефекта  - фотобиологичен ефект с помощта на лазерна енергия и светлинно 

активиране с ефекта на бактерицидното действие на образувания синглентен или 

триплетен кислород. Краен резултат е бактериална смърт чрез увреждане на 

ненаситените мастни киселини  в цветово-маркираните бактериални мембрани и 

техните органели и последваща дезинтеграция. Методът е много интересен, актуален и 

непознат в България, така че една подобна тема е не само актуална и дисертабилна, но 

и много навременна. В този смисъл напълно подкрепям, избраната от дисертантката и 

нейния научен ръководител за разработка проблематика, кото в нейния случай се 

използва светлинното активиране на фотодинамичните продукти с LED светлинен 

източник. 

Литературен обзор - състояние на проблема 

Литературният обзор е написан на 46 стр. и разглежда критично хипотезите за 

етиологията на зъбния кариес в исторически план и съвременните виждания, 

качественият състав, матурацията на биофилма, методите за количествена оценка на 

зъбната плака, както и контрола й. Въведението в работата очертава причините за 

необходимост от кариесна профилактика и целесъобразността от провеждане на 

настоящата работа. Специално място е отделено на АФДТ /антибактериална 

фотодинамична терапия/ и приложението й в денталната медицина – видове 

фотосенсибилизатори и механизъм на действие, ефективност върху орални патогенни 

микроорганизми. Демонстрирани са  факти за добрата осведоменост на авторката и 

нейния критично-аналитичен подход към поставените проблеми, които да отговарят на 

поставените задачи. Обзорът завършва с анализ, който обоснова необходимостта от 

провеждане на по-задълбочени проучвания и аргументира целта и задачите на 

дисертацията. В библиографията фигурират 195 литературни източника / 17 на 

кирилица и 178 на латиница/. Повечето са от последните 15 години. Анализът на 

обзора показва, че авторката познава цялостно проблематиката и може да дискутира 

творчески и свободно цитираните данни и факти от литературата. 

 

 



4 
 

Цел и задачи  

Целта е стегнато и правилно формулирана и с малко думи обобщава основната стратегия на 

дисертантката. Съобразно поставената цел са формулирани 4 подробни задачи, които ще 

отговорят на спорните въпроси, свързани с профилактиката на зъбния кариес. 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 много съвестно и последователно структурирани и документирани.  

Използвани са анкетни методи по 1-ва задача за проучване нивото на кариесната 

профилактика в денталните практики в гр. Варна и степента на информираност на колегите 

относно АФДТ, както и нагласи за въвеждане на нови профилактични методи. Изследването 

трае 90 дни и е на базата на репрезентативен извадков метод.  По 2-ра задача са изследвани 

фталоцианинови комплекси на Zn-, Ga- и Si, метиленово синьо, както и Fotosan.  При 2-ра и 

3-та задача, които включват екпериментална част, са подбрани микробиологични методи, 

които изследват фотосенсибилизатори и техния антимикробен ефект върху лабораторни 

референтни щамове на Streptococcus mutans във 2-ра задача и върху клинично изолирани от 

зъбна плака Streptococci species – Str. mitis, Str. salivarius, Str. mutans  и Enterococci. Идеята тук 

е да се определят някои параметри на лъчението като подходяща дължина на светлинните 

вълни, експозиция, мощност и плътност на светлината, концентрация на 

фотосенсибилизатора, времетраене на тъмнинното инкубиране. По 4-та задача са проведени 

клинични изследвания с разрешени фотосенсибилизатори върху възрастни мъжки индивиди  

като използваната светлина е LED лампа с 630 nm дължина на вълната. По тази задача особен 

интерес представлява използваните плак-индекси – на първо място Patient Hygiene 

Performance /РНР/, който е прецизен количествен индекс. Използвани са и съвременни 

статистически методи като вариационен анализ за оценка на количествени промени и 

графичен анализ. 



5 
 

Представеният материал  е достоверен, убедителен и достатъчен за логично представените 

резултати и обобщени  изводи. 

Анализ на резултатите  

Представените резултати са лично дело на докторантката и нейна основна заслуга. 

Резултатите са демонстрирани по един лесен за възприемане начин и са богато 

онагледени с много таблици, фигури и диаграми. По първа задача освен констатациите 

по анкетните въпроси , които са общо 17 на брой, има и придружаващи взаимовръзки 

между някои от отговорите на различни въпроси като са приложени обективни 

статистически методи за изясняването им. Резултатите при втора задача отново са 

дадени както описателно, така и  чрез подробно подготвени таблици и съответни 

диаграми, фигури илюстриращи фотоинактивация при различни условия. При 3-та 

задача са представени данни за антибактериалната активност на Zn-фталоцианин и 

Fotosan спрямо клинични изолати на микроорганизми, имащи отношение към 

етиологията на зъбния кариес. 4-та задача, която е клинична е документирана с 

подробни таблици , даващи двата индекса и със снимки на пациенти третирани с АФДТ  

- метиленово синьо и Fotosan. 

Обсъждане на резултатите 

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. Но буди недоумение факта, че в 1-ва задача при обсъждането има 

цитирани сравнителни данни само относно едно изследване на чужди автори. Това се 

променя в известна степен при 2-ра задача и обсъждането на нейните резултати, 

където се цитират повече автори. Смятам, че техния брой би следвало да бъде по-

голям. При 3-та задача се акцентира на значението на МО в биофилма, сравнен с 

планктонните бактерии и особено на ефектите, свързани с полимеран-матрицата и 

действието върху степента на проникване на антимикробни средства; устойчивите на 

бактерицидни клетки обособени клетки и генетичната адаптация чрез увеличаване 100 

пъти на мутациите. 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 вкл. и методичните такива, като те се решават в хода на 
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изследването. Обсъждането при 4-та задача, подкрепено със сравнителен анализ и на 

др. авторски резултати представя механизмите на действие на двата изследвани АФД 

продукта, като се акцентира на доказателства за загуба на маса биофилм в резултат на 

АФДТ. Обсъждането завършва с обобщение. 

Изводи и препоръки 

Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица обобщения  

за всяка една от поставените задачи. По 1-ва задача има формулирани 4 извода, които 

потвърждават ниската степен на информираност и профилактика сред денталните 

практики, както и затрудненията в диагностиката на бели петна; по 2-ра задача се 

обобщават антимикробните свойства на отделните АФД продукти; по 3-та задача се 

определят параметрите на облъчването – време и концентрации на веществата 

антибактериално въздействие; а по 4-та задача се доказват клиничните ефекти на 

провежданата АФДТ.  

Приноси за науката  

От представения дисертационен труд са изведени общо 3 вида приноси – с научно-

практически характер, с потвърдителен характер и с оригинален характер. Към 1-вата 

група се отнася модификацията на РНР индекса към малка част от зъбната повърхност; 

от потвърдителните приноси се откроява загубата на биомаса при третиране на 

биофилма с АФДТ, както и ефективността и токсичността на отделни фотодинамични 

препарати. От оригиналните приноси интересни са параметрите на употреба на МС, 

модификацията и първичните изследвания с РНР индекса , а също и действието на 

Fotosan и МС върху бактериални изолати. Смятам, че в последната група принос 4 и 5 

могат да се обединят, както и принос 3 и 6. Първа група приноси е правилно 

формулирана, но също се повтаря с приноси от последната група. Като цяло приемам 

категоризацията на постигнатите приноси, повечето от които са полезни и значими за 

клиничната практика. 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В автореферата е представен списък от 3 публикации строго свързани с дисертационната 

тема, в 2 от тях д-р Дойчинова е водещ автор, като публикациите са публикувани в 
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професионални  научни български списания, достъпни за широк кръг от дентални лекари. 

Представени са и 2 научни съобщения докладвани на международни и национални форуми, 

като в едно от тях д-р Дойчинова е 1-ви автор. В същото време в автобиографията са 

посочени 5 публикации; двете в повече са явно публикувани в регионални списания. 

Към списъка са посочени и две лекции, свързани отново с темата на дисертацията и изнесени 

на BaSS и на регионален форум. Тази бройка научни статии и участия е достатъчна и говори за 

активността на докторантката в нейните научни изяви. 

Лично участие на докторантката 

Дисертацията на докторантката във висока степен е резултат от самостоятелна работа, 

при активно участие на ръководителя и специалисти микробиолози и статистици. 

Представените резултати са в основна степен лично дело на д-р Дойчинова и нейна 

основна заслуга. 

Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискаванията 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 голям брой таблици, фигури и диаграми. 

Съдържанието на автореферата напълно съответства на съдържанието на 

дисеертационния труд. 

Критични забележки и препоръки 

Необходимо е при провеждане на анкетен метод да се включат повече статистически 

единици, за да се гарантира максимална статистическа достоверност. 

Реминерализиращи продукти, запазени марки АФД продукти и микробни видове е 

необходимо да се изписват като латински наименования – в оригинален вид. Намирам 

термина кариесогенен за по-усъвършенстван и изискан в научен аспект от кариогенен, 

което е директен превод. Също смятам, че заключението повтаря факти, показани в 

изводите и обобщението и лично за мен стои малко изкуствено добавено. 
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opraHla3tapaHocT, rpy4oato6ue, oTroBOpHa, ann6rqrosta, eHepruqHa, c ]KenaH14e 3a

caMoycbBbpueHcrBaHe vpa3Burue Ha HayqHilR cla noreHLp4an. ['lprnruo cbM l43HeHaAaHa or

.fleKorara, c KoflTo e Hant4caHa pa6orara il u uatenureHTHl4n HaqrH Ha [3,noxeHueto i,t.

3axnloqextae

,{rceprar-lroHHLlflr rpyA Ha A-p AofiqruoBa cbAbpxa HayqHil h HayqHo-npAno>+\Hu pe3ynrarh ,

Kohro ca oprxHanHr h orroBapnr sa 3axoHa 3a pa3Brrtae Ha aKaAeMuqH[r cbcraB e Peny6nrxa

Stnraprn(3PACPE). ['lpe4craaeHrre Marephanv v pe3ynrarr{ Hanb.nHo cborBerBar Ha

cneqraQrvnure H3[cKBa HAA Ha MY - Bapta. Hayvnara pa6ora noKa3Ba,qe AoKropaHrKara 4-p Man

flofivruoaa, r.flaBeH acrcreHT np[rexaBa aa4un6oveuil Teoper]4t{Ht4 3HaHAfl h npaKTrqecKrl

npoQecroua.nHu yMeHilfl no cneL{ha.nHocrra x AeMoHcrpr4pa KaqecrBa r yMeHilr 3a

caMocrofl Ten Ho n poBexAa He Ha Hayq H h A3cneABaHAfr .

Ha 6aeara Ha Bct4r{Ko Ka3aHo no-rope h npeAcraBeHrn AhcepraqhoHeH TqYA ,,

l'lpoQraaxrtaKa Ha su6x]tn Kaptaec c Qorocexcu6unnsatopra (excneplrMeHTa.[Hl,l,

aa6oparopHu n RnnHnqHr4 H3cneAeaxun) " A npr+oure My, npeAnaraM r rnacyBaM

y6e4eno Ha A-p Man flururrpoaa,{ofiuraHoBa Aa 6t4e nprct4eHa o6paaoBare.nHara r

HayqHa creneH ,,4oKrop" no HayqHara cneL\hanHocr 03.03.01- repanearrqHa croMaroiotvia.

11,06. 2015 ro4. l'lpoQ. Pa4oceera Bacn.neea, A-P _.W




