
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. 

Декан на ФДМ – Варна, 

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

 

на дисертационния труд  на 

доц. д-p Методи Захариев Абаджиев, д.м.  

на тема  „Биологична концепция за имплантологично лечение на 

изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни 

конструкции“  

за получаване на научна степен „доктор на науките” 

по научната специалност „Ортопедична стоматология“ 

професионално направление 7.2. Стоматология 

от област висше образование 7. Здравеопазване и спорт 

 

 

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. е роден на 08.04.1968 год. в 

гр. Варна. През 1993 г. завършва Медицински университет – Пловдив, 

специалност „Стоматология“. През 1997 г. придобива специалност по 

Протетична дентална медицина в Медицински университет – София. През 

2007 г. успешно защитава 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“ и придобива 

образователна и научна степен „доктор“ към Специализиран научен съвет 

по Стоматология и Лицево-челюстна хирургия при ВАК, гр. София. През 

2010 г. придобива научно звание „Доцент”, а през 2011 г. – 

квалификационна степен: Експерт по имплантология към DGOI. През 

2014 г. придобива специалност по Дентална имплантология в Медицински 

университет – Варна. В периода 1996 – 2005 г. доц. д-р Методи Абаджиев 

е хоноруван преподавател по  Технология на зъбните протези към 

Медицински колеж – Варна. От 2008 г. е асистент в Катедра по 

Протетична дентална медицина към Факултета по дентална медицина, 

МУ-Варна и заместник ръководител на УНС „Център по зъбопротезна 

имплантология”. От септември 2011 г. е Ръководител Катедра „Протетична 

дентална медицина и ортодонтия“. През 2014 г. е назначен за Зам.- декан 

по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения към 

Факултета по дентална медицина, МУ-Варна. 

През 2016 г. издава монографичен труд на тема: “Лечение на цялостно 

обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции”. Автор е на над 

49 публикации. Има участие в 5 учебници и учебни помагала: 

 “Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология”, 

  “Зъбопротезна имплантология”,  



 “Алергология и орална медицина – принципи и практики”,  

 “Медицински справочник за биологичната съвместимост в оралната 

медицина”,  

 “Видове системи за работни модели в зъботехниката”.  

 

Общ анализ на дисертационния труд 

Дисертационният труд на доц. д-р Методи Абаджиев, д.м. е написан на 

294 стандартни страници. Обзорът включва 84 стр., 2 стр. цел и задачи, 

45 стр. материал и методи, 54 стр. резултати и обсъждане, 2 стр. изводи, 

4 стр. заключение, 2 стр. самооценка на приносите, 41 стр. библиография, 

6 стр. публикации,  участия в научни форуми и проекти и 36 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 19 таблици, 207 фигури и 

74 приложения. Литературната справка включва 366 източника, от които 

28 на кирилица и 338 на латинеца. 

 

Структура на дисертацията 

Дисертационният труд разглежда съвременните изисквания за оптимална 

протетична рехабилитация на изцяло обеззъбени пациенти, особено при 

налични показания за протезиране с фиксирани конструкции. 

Анатомичните особености на долната челюст, активността на 

дъвкателните мускули и ригидността на протезните конструкции 

изискват комплексен подход при изследванията, свързани с 

биомеханиката на протези върху импланти. Изучаването на проблемите, 

свързани с действието на дъвкателните сили, предаването на 

натоварванията и разпределението на напреженията в периимплантната 

кост е предпоставка за дефиниране на конкретни правила и 

препоръчване на модерни клинични подходи в денталната 

имплантология. Мандибуларната еластичност е слабо проучен и  

недостатъчно интерпретиран от протетична гледна точка феномен. 

Долната челюст е тръбна кост. Това я прави еластична както всички 

тръбни кости.  Но при долната челюст еластичността се  увеличава и от 

наличието на подвижна връзка с горната челюст – чрез долно-челюстната 

става. Това създава напражения в костта около имплантите при лечение 

на  тотално обеззъбена долна челюст с  неснемаеми конструкции.  

Причината за това е еластичната опора – долната челюст и ригидната 

неснемаема конструкция върху имплантите. 



Изследванията на мандибуларната еластичност и създадените алгоритми 

и протоколи за планиране на имплантното лечение при изцяло обеззъбена 

долна челюст са  ценен принос за имплантологичната наука и практика в 

частта и касаеща протетичната дентална медицина. 

 

Литературният обзор е написан на 84 стр. и съдържа функционална 

анатомия на долната челюст, особеностите на дъвкателните мускули и 

функционална анатомия на ТМС. Обяснен е феноменът „еластичност на 

долната челюст”, известен в литературата като мандибуларна флексия и 

неговото непосредствено влияние върху прогнозата на имплантното 

лечение при цялостно обеззъбяване. Демонстрирани са факти за добрата 

осведоменост на автора и неговия подход към поставените проблеми, 

които да отговарят на поставените задачи. В библиографията фигурират 

366 литературни източника (28 на кирилица и 338 на латиница). 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 – да се докаже, че при изцяло обеззъбена долна челюст с цели 

неснемаеми ригидни конструкции върху импланти, мандибуларната 

еластичност по време на функция влияе негативно на периимплантната 

кост и да се създаде алгоритъм за броя,  разположението на имплантите и 

вида на конструкцията за предотвратяване на последствията. Съобразно 

поставената цел са формулирани 6 подробни задачи, за чието изпълнение 

са използвани съвременни методи на изследвания и анализи – 3D 

компютърен модел по метода на крайните елементи; изследване в среда 

на Solid works на натоварването на околоимплантната кост в зоната на 

най-дистално разположените импланти по метода на крайните елементи; 

изследване в реални клинични условия при съкратени и отпуснати 

мускули; резонансно-честотен анализ; ретроспективно изследване при 

протезирани болни с надимплантни конструкции при цялостно  

обеззъбени долни челюсти за период от 12 години; анкета сред лекари по 

дентална медицина, зъботехници и пациенти и др. 

 

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 задача са осъществени 12 компютърни томографии. Обект на 

наблюдение са 12 пациенти с изцяло обеззъбени челюсти с различна 

степен на атрофия, преди предстоящо имплантологично лечение. 

Осъществени са симулации на пациент с помощта на инженерен анализ, 

за да се оцени влиянието на мандибуларната еластичност на т.нар. 

триада: кост, имплант, конструкция.  По 2-ра задача са е проследен 

принципа на работа на конструиране и изследване на 3D моделите на 

най-дистално разположените импланти чрез компютърен анализ на 

крайните елементи с CAD/CAE системата на Solid Works при динамично, 

циклично и статично натоварване. По 3-та задача е осъществено 

изследване на мондибуларната еластичност в реални клинични условия 

като са анализирани разстоянията между зъби 37 и 47 при съкратени и 

отпуснати мускули на долната челюст. По 4-та задача е направено 

изследване на модула на еластичност на материали за изработване на 

неснемаеми конструкции с резонансно честотен анализ и сравнителна 

характеристика с еластичността на костта на долна челюст. По 5-та задача 

е осъществено ретроспективно изследване на 76 случая на протезирани с 

надимплантни супраструктури напълно обеззъбени долни челюсти за 

период от 12 години. Проследени са наличие и липса на механични 

проблеми, костна резорбция и функционален дискомфорт. По последната 

6-та задача са разпространени анкетни карти сред три различни 

контингента: работещи с сферата на денталната имплантология лекари 

по дентална медицина, зъботехници и пациенти в градовете София, 

Пловдив, Русе, Варна, Хасково, Шумен и Бургас. Анкетата е анонимна. 

Резултатите са обработени със софтуерен продукт за статистическа 

обработка. 

 

Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на доц. 

Абаджиев и негова основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по 

един лесен за възприемане начин и са онагледени с много снимки, фигури 

и диаграми.    

 

Изводи 

Проведените клинични и социологически изследвания дават възможност 

да бъдат направени редица обобщения за всяка една от поставените 

задачи. Доц. д-р Методи Абаджиев прави общо двадесет основни изводи 

свързани с имплантологичното лечение на изцяло обеззъбените долни 

челюсти с неснемаеми протезни конструкции. Съставен е алгоритъм за 

лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни 

конструкции. 

 



Приноси 

Приносите на дисертационния труд са актуални и с голямо значение за 

протетичната дентална медицина, както в частта и касаеща 

имплантологичното лечение на изцяло обеззъбената долна челюст, така и 

в случаите на цялостно протезиране с едноотливни неснемаеми протезни 

конструкции. Приносите са лично дело на доц. д-р Методи Абаджиев, 

резултат от неговата практическа, научна и преподавателска дейност. 

 

Приноси с научен характер 

1. За първи път у нас е направено изследване на мандибуларната 

еластичност. 

2. За първи път у нас е доказана зависимостта на мандибуларната 

еластичност от степента на атрофия на долната челюст. 

3. За първи път у нас е доказано, че еластичността на  обеззъбената 

долна челюст намалява в медиална посока. 

4. За първи път у нас е изследвано значението на  вида на 

костозаместителния материал при костни възстановявания на 

изцялообеззъбена долна челюст за мандибуларната еластичност. 

5. За първи път у нас е доказана причината за периимплантната 

костна резорбция на дистално разположените имплантни опори при 

лечение на цялостно обеззъбяване на долната челюст с неснемаеми 

конструкции. 

6. За първи път у нас е направено сравнително проучване на модула 

на еластичност на обеззъбена долна челюст  и материалите за 

изработване на неснемаеми конструкции. 

7. За първи път у нас в областта на протетичната дентална медицина 

са използвани социалните мрежи за събиране на информация 

относно конкретен проблем. 

 

С научно-приложен характер  

1. За първи път у нас е събрана и обработена информация за 

професионалните предпочитания на лекари по дентална медицина 

и зъботехници относно лечението на изцялообеззъбена долна челюст  

с надимпалнтни конструкции. 

2. За първи път у нас е доказана необходимостта от снемане на 

отпечатък в състояние на физиологичен покой при лечение на 

цялостно обеззъбяване с неснемаеми конструкции върху импланти. 

3. Създаден е  оптимизиран протокол за определяне на броя на 

имплантите при лечение на цялостно обеззъбяване с неснемаеми 

конструкции. 

4. Създаден е  оптимизиран протокол за определяне на позицията на 

имплантите при лечение на цялостно обеззъбяване с неснемаеми 

конструкции. 



5. За първи път у нас е доказана необходимостта от протезиране  с 

материали с близък до костта модул на еластичност при лечение на 

цялостно обеззъбяване с неснемаеми конструкции върху импланти. 

6. Доказана необходимостта от сепариране на неснемаемите 

конструкции  при лечение на цялостно обеззъбяване с неснемаеми 

конструкции върху импланти. 

7. Доказано е преимуществото на протезиране  със снемаеми 

конструкции при лечение на цялостно обеззъбяване на долната 

челюст с импланти. 

8. Доказано е, че при лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с  

цели неснемаеми конструкции върху импланти, изборът на 

редуциран брой  импланти и скъсена зъбна редица създават по-

малко предпоставки  за периимплантна костна резорбция на 

дистално разположените опори.  

 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 15 

публикации, отпечатани в наши и чуждестранни списания, строго 

свързани с дисертационната тема, 5 участия в учебници и учебни 

помагала, 1 монография и  40 научни съобщения.  

  

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. 

 

Лични впечатления 

Познавам доц. Абаджиев още като студент от летните стажове по време 

на следването. Свидетел съм на неговото професионално развитие 

отпреди назначаването му във ФДМ - Варна. Той е преподавател и 

всеотдаен клиницист, организиран, трудолюбив, отговорен, амбициозен, 

с желание за усъвършенстване и развитие на научния си потенциал. С 

отговорност и професионализъм изпълнява, както преподавателската си 

дейност във Факултета по дентална медицина, така и административните 

ангажименти като Зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и 

международни отношения и Ръководител катедра „Протетична дентална 

медицина“. 

 

 

 



Заключение 

Представеният от доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. 

дисертационен труд на тема „Биологична концепция за 

имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с 

неснемаеми протезни конструкции“ за придобиване на научна степен 

“Доктор на науките” 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 представя 

практически професионални умения и задълбочени теоретични знания в 

областта и показва качества на сериозно научно изследване. 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. 

 

Въз основа на всичко това считам, че дисертационния труд отговаря на 

всички изисквания за придобиване на научна степен “Доктор на науките” 

и ми дава пълното основание да дам положителна оценка, и убедено да 

предложа на Научното жури положителен вот за присъждането на НС 

“Доктор на науките” на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. 

06.07.2016год.                                        

гр. Варна      проф. д-р Цветан Тончев, д.м. 


