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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. 

Декан на ФДМ - гр. Пловдив 

Ръководител катедра „Протетична дентална медицина 

ФДМ, МУ – Пловдив 

 

Относно: Дисертационен труд на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев 

за придобиване на Научна степен „Доктор на науките” 

на тема: „Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло 

обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции” 

 
 І. Представяне на процедурата 

 Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед №  Р - 109 – 

194/06.06.2016 г. на Ректора на МУ – Варна  проф. д-р Красимир Иванов, 

дмн на основание чл. 4, ал. 2 от ЗРАСРБ, чл. 40, ал. 2, вр. с чл. 30, ал. 3 от 

ППЗРАСРБ, чл. 57, ал. 3 от ПРАС в МУ – Варна, Доклад вх. № 105-662 

/27.05.2016 г. от доц. д-р Методи Абаджиев, дм – Ръководител катедра 

“Протетична дентална медицина” и Решение на Факултетен съвет на Факултет 

Дентална медицина по Протокол №  48/27.05.2016 г.  

 Във връзка със защита на дисертационен труд от доц. д-р Методи 

Захариев Абаджиев, д.м. за придобиване на научна степен “Доктор на 

науките” на тема: „Биологична концепция за имплантологично лечение на 

изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции” в област 

на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.2. Стоматология и таучна специалност „Ортопедична стоматология”. 

 

ІІ. Биографични данни 

 Доц. Методи Абаджиев, дм завършва през 1993 г. Стоматологичен 

факултет, ВМИ – Пловдив. 

 1997 г. МУ – София, специалност „Ортопедична стоматология” 

 1996 – 2005 г. хоноруван преподавател в МК, МУ-Варна „Технология на 

зъбните протези” 

 2007 г. придобива ОНС „Доктор” с дисертационен труд на тема 

„Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с 

конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и импланти”. 

 2008 г. асистент към катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – 

Варна 

 2010 г. доцент към катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – 

Варна 

 2010 г. и до момента ръководител катедра „Протетична дентална 

медицина” ФДМ – Варна 



 3 

 2015 г. и до момента Зам. Декан Научна дейност и кариерно развитие и 

международни отношения ФДМ – Варна. 

Доц. М. Абаджиев посочва в документите за защита участие в: 1 

монография, 5 учебни пособия и 13 научни публикации, 40 представяния на 

научни съобщения у нас и в чужбина и представя 13 пълнотекстови ксерокопия 

на научните публикации, свързани с разработката на дисертационния труд. 

 Доц. М. Абаджиев, дм членува в Комисията по етика на научните 

изследвания към МУ – Варна; ССБ (Съюз на стоматолозите в България); 

БОПОИ (Българско Общество по Пародонтология и Имплантология); БАЕС 

(Българска Академия по Естетична Стоматология); БАОИ (Българска 

Асоциация по Орална Имплантология); BaSS (Balkan Stomatological Society); 

ICOI (International Congress of Oral Implantology); DGOI (Deutsche Geselschaft für 

Orale Implantology); EAO (European Association  for Osseointegration). 

  

ІІІ. Дисертационен труд 

 Дисертационният труд е написан върху 294 страници, онагледен с 207 

фигури, 19 таблици, 74 приложения на 36 страници, съдържа 366 заглавия в 

литературната справка, 28 на кирилица и 338 на латиница. 

 

1. Актуалност на проблема 

Доц. Абаджиев разглежда подробно проблема с планирането на  

имплантологичното лечение при изцяло обеззъбена долна челюст, която е 

подложена на циклично и динамично натоварване при дъвкателния акт. Отчита 

се биомеханичното поведение на беззъбата мандибула, как формата и 

структурата на тази тръбеста кост, подсилена от залавните места на 

дъвкателните мустули благоприятстват еластичната деформация при дъвкателна 

функция. 

В дисертационният труд доц. Абаджиев изследва чрез 3D компютърен 

модел на крайните елементи  мандибуларната еластичност по време на функция, 

в реални клинични условия при съкратени и отпуснати мускули, проследява 

модула на еластичност на различни материали, ретроспективно изследва 76 

клинични случай, провежда анкета с дентални лекари, зъботехници и пациенти. 

Всички горе изброени подходи определят актуалността и 

необходимостта на такава дисертационна разработка с цел изучаване 

значението на мандибуларната еластичност, с цел достигане на 

закономерно понижаване на механичното напрежение около имплантите 

при лечение на обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни 

конструкции. 
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2. Библиографска справка и обзор 

Библиографската справка обхваща 366 автора, от които 28 на кирилица и 

338 на латиница. 12% от източниците са след 2010 г., 36% са след 2005 г. Този 

тип подреденост на литературната справка показва много добра 

информираност и задълбочено познаване на проблема.  

Литературния обзор започва с анатомия на долна челюст, функционална 

анатомия и особености на мускулите, залавящи се за долна челюст и 

функционални особености на ТМС. Проследява се същността на проблема 

еластичност на долна челюст, предпоставките водещи до този тип 

еластичност, методите за изследването. Посочват се проблемите, 

произтичащи от еластичността на долна челюст за деформация на отпечатъците, 

за нарушената „пасивност” на протезните конструкции. Отчитат се резорбцията, 

болката, механично-структурни проблеми, разглеждат се материали и 

технологии за неподвижни протезни конструкции.  

В литературния обзор от 80 страници е направен задълбочен анализ на 

специализираната литература, завършва се с обобщение, което формулира целта 

и задачите на дисертационния труд. Обръща се внимание на липсата на 

протокол за препоръчителни конструкции и локализацията на имплантите, 

посочват се необходимостта от допълнителни проучвания. 

 

3. Цел и задачи 

Доц. М. Абаджиев си поставя ясна и конкретна цел – да докаже 

мандибуларната еластичност при лечение на изцяло обеззъбена долна 

челюст с неснемаеми конструкции върху имплантати, да предложи 

алгоритъм на броя и позицията на имплантатите, вида на конструкцията 

за предотвратяване на последствията от деформацията.  

В изпълнение на целта се решават 6 задачи и 11 подзадачи, формирани 

точно, включващи собствени методи на изследване, постановки и статистическа 

обработка. 

 

4. Собствени изследвания и разработки. Резултати и обсъждане. 

Задача 1: 

В изпълнение на първата задача са направени 12 компютърни томографии 

на обеззъбена долна челюст с различна степен на атрофия. Осъществени са 

симулации, за да се оцени триадата – кост, имплант конструкция чрез 3D модел 

по метода на крайните елементи и опростени модели на протетични 

конструкции. 

Върху единадесет фигури и една таблица се илюстрира методиката, 

симулирани и анализирани са различни локализации с различни материали, 

отчитат се полетата за разпределение на напрежението и деформацията по 

полета (от фиг. 64 до фиг. 69). Анализират се резултатите и се сравняват 

конструкции от циркониев диоксид и РММА, отчитат се максималните 

стойности на напрежение в ТМС, моларна и инцизивна област (фиг. 116). 
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Отчитат се минимални стойности на стрeс дистрибуция за 

темпоромандибуларната зона, намаление на напрежението при пластмасова 

конструкция, отчитат се разликите при модели с натоварване в моларната 

област, сравнени са графично вариантите според модул на Юнг за всеки 

материал. 

Извеждат се няколко извода за големина на деформацията по зони, за 

значение степента на атрофия, за намаление еластичната деформация в 

медиална посока, за вида на костозаместителния материал и че мандибуларната 

еластичност е причината за периимплантна костна резорбция на дистално 

разположените имплантати в моларната област. 

 

Задача 2: 

Проведена е симулация на статично натоварване върху модел на дентален 

имплантат за установяване зоните, които са поставени под най-голямо 

натоварване. Използва се софтуерен продукт „Solid Works” (Dassault Systemes 

Solid Works Corp.; Waltham, Massachusetts, USA). 

 Така се проследява влиянието, което оказва контактното натоварване 

върху костта около дентален имплант. По метода на МКЕ с необходимия брой 

елементи и възли се получават данни за коефициента на сигурност в (FOS) на 

алвеоларната кост, граничеща с импланта и зъбите. Върху 6 фигури много добре 

се илюстрира методиката по Solid Works на импланти и естествени зъби по 

метода на крайните елементи.  

Като резултат, в следствие симулациите на циклични натоварвания, се 

получава информация за натоварването на костта около дистално разположени 

имплантати. То се измерва в коефициент на натоварване, който изчислява 

предполагаемата загуба на кост около имплантата. Резултатите са показани 

(числени и графични) в 5 таблици. Получените резултати са индивидуални и не 

се отнасят към модели с други дефинирани параметри. Отчитат се очертаните с 

тъмно червен цвят елементи, които са подложени на най-голямо натоварване, а 

с тъмно син – на най-малко натоварване. Установяват се зони с най-голямо 

напрежение в горната част на вътрешнокостния компонент на импланта, 

очертани в зелен цвят, преминаващи на определени места и в червен цвят. 

Проследен е процеса на контактно натоварване, в таблиците са показани 

числовите стойности и параметри. 

Извеждат се няколко извода относно зоните, подложени на най-голямо 

натоварване, които се отнасят единствено за остеоинтегриран винтов имплант 

от сплав Тi – 6 Al – 4V, дефинират се подходящите технологични средства за 3D 

моделиране в среда Solid Works относно подреждането на обектите в правилни 

взаимоотношения. 

Считам, че създаването на прецизни и реалистични 3D модели във 

виртуална среда е условие за достоверна информация, което е 

изключителен научно-приложен принос на доц. Абаджиев.  
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Изводите по втора задача продължават с изключително клинично 

интерпретиране на резултатите, касаещо медиализиране на последната двойка 

имплантати, екстензиране на конструкциите до първи молар, редукция броя на 

имплантите и други интерпретации при лечение на изцяло обеззъбена долна 

челюст. 

 

Задача 3: 

Изследвана е мандибуларната еластичност в реални клинични условия и 

анализ на разстоянията между 37 и 47 при съкратени и отпуснати мускули на 

долна челюст върху 12 клинични случая. Възрастовата граница е над 64 години 

при сходна степен на атрофия без патологични изменения в изследваната 

област. Проектирани и изработени са миниимпланти с диаметър 2,2 мм със 

самонарезна микро резба, разположена в първите 4 мм. Имплантите са студено 

фрезовани от титаниева сплав. Използваната пилотна фреза е с диаметър 1,5 мм 

със стопер, калибриращата фреза е с диаметър 2,00 мм със стопер. Дълбочината 

на остеотомния отвор е 4,5 мм. работи се по данни от ортопантомография, които 

се считат за достатъчни относно позиционирането на долния нерв. 

Хирургичната интервенция е минимално инвазивна без отпрепариране на 

мукопериостално ламбо, по трансгингивалната методика на акад. Попов. 

Поставят се по 3 броя импланти в областта на 37, 47 и 31, взимат се по 2 

отпечатъка със затворена лъжица. Отливат се работни модели от твърд гипс – 24 

броя, върху които се правят измервания с прецизен измервателен уред. 

Имплантите престояват в челюстта около 30-40 мин. Данните от измерванията 

се обработват със стандартна програма за статистически анализ SPSS. 

След направените изследвания са изведени стойности за мандибуларна 

деформация при леко отворена уста. 

 В обобщение на резултатите от Задача 3, дисертанта отчита, че 

мандибуларната еластичност е фактор, с който трябва да се съобразяваме 

при лечението на цялостно обеззъбена долна челюст с неснемаеми 

конструкции върху имплантите. На фиг. 121 са представени обобщените 

резултати относно еластичната деформация на долна челюст по време на 

функция. 

 

Задача 4: 

Изследва се модула на еластичност на материали, от които се изработват 

неснемаеми конструкции с резонансно-честотен анализ. Тази задача включва 6 

подзадачи като методиката по задачи  4.1, 4.3, 4.4 и 4.5 е аналогична. Различни 

са само материалите за изработване на дисковете. Задача 4.2 се отчита че не е 

могла да бъде изпълнена поради това, че в дисковете от циркониев диоксид след 

синтероване, се получават пукнатини, които е компрометират резонансно-

честотния анализ. 
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Определено считам, че представената методика по задача 4 на 

подробен и последователен протокол за резонансно-честотен анализ за 

изключително научно-приложен  принос на доц. Абаджиев. 

Препоръчвам на доц. Абаджиев описаният подход и протокол да бъде 

издаден като глава от монография или практическо ръководство, което 

несъмнено ще подпомогне денталните лекари.  

Така получените с радио-честотен анализ резултати се оказват 

изключително близки с получените по други методи (проблемът при 

синтероването на диска от циркониев диоксид налага прилагането на данните да 

бъдат взети от специализираната литература). Резултатите от другите материали 

са представени на 6 фигури и 1 таблица, което завършва със сравнителна 

характеристика на подзадачи 4.1 и 4.5.   

 

Задача 5: 

Проведено е ретроспективно изследване на 76 клинични случаи, 

протезирани с надимплантатни супраструктури на напълно обеззъбена долна 

челюст за период от 12 години с общо 456 имплантата. Пациентите са изцяло 

лекувани от доц. Абаджиев, по амбулаторни данни и с рентгенологичен 

снимков материал се отчита наличието на костна резорбция и данните са 

обработени със специализиран софтуер за статистическа обработка SPSS. 

Задачата включва 3 подзадачи, които отчитат параметрите: наличие или липса 

на механични проблеми; наличие или липса на костна резорбция; наличие или 

липса на функционален дискомфорт. 

 Резултатите по задача 5.1 се разделят на няколко групи, представени 

нагледно в 3 фигури (фиг. 131, 132, 133).  

Резултатите по задача 5.2 от изследване на рентгенови снимки на 

пациентите, обхващаха данните само с резорбция на костта, разделени в 4 

групи, представени на фигури 134 и 135. 

В резултатите по задача 5.3 се отделят на 3 групи пациенти: пациенти с 

неснемаеми конструкции; пациенти със снемаеми конструкции; пациенти със 

снемаеми конструкции с опори имплантати и естествени зъби. Отчитат се 

резултатите с дискомфорт и болка. 

 

Задача 6: 

Проведена е анкета в 7 окръжни града, чиито отговори са обработени чрез 

SPSS и Exel. Обхващат се 3 групи (съответно 3 подзадачи към задача 6) 

съответно анкета с лекари по дентална медицина; анкета със зъботехници; 

анкета с пациенти. 

Анкетата с лекари по дентална медицина съдържа 16 въпроса. 

Анкетата е попълнена от общо 497 лекари по дентална медицина. 

Сред зъботехническите лаборатории в Североизточна България, София, 

Пловдив и Сливен, е разпространена анкета с въпроси, касаещи видовете над 
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имплантатни протезни конструкции. Предложени са 16 въпроса, които са 

попълнени от 231 зъботехника. 

По задача 6.3 анкетата с пациенти включва 11 въпроса, които за първата 

седмица са попълнени от 97 пациенти. 

Резултатите от задача 6.1 след статистическа обработка, е предложена от 

доц. Абаджиев чрез 17 фигури, което всъщност са броя на въпросите. Интерес 

представляват резултатите напр. 60% от работещите имплантология никога не 

са лекували изцяло обеззъбени пациенти, 75% никога не са използвали 

снемаеми надимплантатни конструкции, не се познават свойствата на 

съвременните материали, напр. 7,8% не използват лабораторни композити,     

5,2% не използват кевларени конструкции. В резултати се отчита, че 34,2% от 

денталните лекари използват предимно цели надимплантатни конструкции тип 

„подкова” и въпреки големият брой фрактури (28,2%) продължават и работят по 

тази методика. 21% от денталните лекари предпочитат циркониевия диоксид, а 

едва 3,2% от анкетираните разделят конструкцията на 2 или повече части. 

Резултатите по задача 6.2 са представени на 16 фигури (от фиг. 159 до 

фиг. 174). Анкетата показва стремежа на зъботехниците в посока на 

усъвършенстване на технологии от металокерамика и циркониев диоксид. 

Много малко са тези зъботехници, които осъзнават преимуществата на 

материалите с повишена еластичност, включващи РЕК, подсилени лабораторни 

композити или кевлар. 

Резултатите от задача 6.3 са представени от фиг. 175 до фиг. 188 показват, 

че пациентите са високо мотивирани за перфектна орална хигиена. 91,3% от 

пациентите не биха искали да се лекуват със снемаеми протезни конструкции 

върху имплантатите. Запазва се тенденцията както при денталните лекари така и 

при пациентите да се ползват максимално на брой имплантати. 

В заключение доц. Абаджиев предлага алгоритъм за лечение на 

изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции, 

който включва общо 12 точки, което считам за най-голям принос на 

дисертанта. Този алгоритъм посочва поведението при избора на брой и 

позиция на имплантатите, вида материал за изработване на неснемаемите 

конструкции. 

 

5. Приноси на дисертационния труд 

5.1. Приноси с научен характер 

- за първи път у нас е направено изследване на мандибуларната 

еластичност; 

- за първи път у нас е доказана зависимостта между 

мандибуларната еластичност и степента на атрофия; 

- доказано е, че еластичността на обеззъбена долна челюст 

намалява в медиална посока; 

- доказва се причината за периимплантатна костна резорбция; 
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- за първи път у нас е направено сравнително проучване на модула 

на еластичност и материалите за изработване на неснемаеми 

конструкции; 

 

5.2. Приноси с практико-приложен характер 

- събира се и се обработва информация относно предпочитанията 

на лекарите по дентална медицина и зъботехници за лечение на 

изцяло обеззъбена долна челюст. 

- предлага се протокол за определяне бройката на имплантатите; 

- предлага се оптимизиран протокол за определяне позицията на 

имплантатите; 

- доказана е необходимостта от сепариране на неснемаемите 

конструкции; 

- доказано е преимуществото на протезиране със снемаеми 

конструкции на цялостно обеззъбена долна челюст; 

- изборът на редуциран брой имплантати и скъсена зъбна редица 

създават по-малко предпоставки за периимплантатната костна 

резорбция на дистално разположените имплантатни опори. 

- Предлага се алгоритъм относно поведението за избор на брой, 

позиция и вид на материала при лечение на цялостно 

обеззъбяване на долна челюст; 

 

6. Автореферат 

Авторефератът отговаря напълно на изискванията, включени са 8 раздела 

в 98 страници, 135 фигури при напълно припокриване на съдържанието с 

дисертационния труд. Авторефератът завършва с изброяването на 40 научни 

съобщения по темата на дисертацията, 4 участия в учебници, 1 съавторство в 

учебно помагало и 1 монография. Посочени са 13 публикации във връзка с 

дисертацията. 
 

7. Заключение. 

Дисертационният труд на доц. Абаджиев за присъждане на Научната 

степен „Доктор на науките” е задълбочен, аналитичен, целенасочен и 

ефективен. Той е обобщение на дългогодишен клиничен опит на 

теоретичен и практичен подход да се реши въпроса за имплантологично 

лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни 

конструкции. Дисертантът предлага алгоритъм за поведение и избор на 

брой, позиция и вид на материала за имплантатите. 

Дисертационният труд има научно-приложен характер, предлага цялостна 

концепция за поведение и лечение на долна обеззъбена челюст. 

Публикуваните 40 научни съобщения, 5 учебника, 1 монография и 13 

публикации по темата на дисертацията считам за несъмнено и сигурно 

доказателство, че доц. Методи Абаджиев е отлично запознат с проблема за  




