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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор, 

МУ-София, Факултет по Дентална медицина, Катедра Протетична дентална 

медицина, член на научно жури, назначено със заповед № Р-109-194 от 06.06.2016 г. 

на Ректора на МУ - Варна 

 

 

Относно дисертационен труд на тема: „Биологична концепция за имплантологично 

лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции” за 

присъждане на научна степен „доктор на науките” на доц. д-р Методи Захариев 

Абаджиев, доктор 

 

Представеният за становище дисертационен труд е написан на 294 страници, със 74 

приложения. Онагледен е с 207 фигури и 19 таблици. Библиографията съдържа 366 

литературни източници, от които 28 са на кирилица и 338 на латиница.  

Актуалността на темата се определя от 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 имплантатните протези. Изучаването на проблемите, свързани с действието на 

дъвкателните сили, предаването на натоварванията и разпределението на напреженията в 

периимплантатната кост е предпоставка за дефиниране на конкретни правила и 

препоръчване на модерни клинични подходи в денталната имплантология. 

Във въведението авторът подчертава комплексния характер на проблемите, 

свързани с планиране на имплантатно лечение с фиксирани конструкции в долната 

челюст – високите стойности на мускулните сили, свързани с проприоцептивната 

сетивност; очакваните и реалните напрежения в костта като следствие от действието на 

мускулите; характерните особености в морфологията на долната челюст, определящи 

явлението мандибуларна флексия или еластичност;  дефинира се основната задача за 

специалиста имплантолог – биомеханичен подход при планирането на лечението, 

насочен към редуциране на периимплантатните напрежения. 
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Литературният обзор изяснява редица въпроси по темата – функционална 

анатомия на долната челюст и особености на мускулите със залавни места върху нея; 

функционална анатомия на ТМС. Обяснен е феноменът „еластичност на долната 

челюст”, известен в литературата като мандибуларна флексия и неговото 

непосредствено влияние върху прогнозата на имплантатното лечение при цялостно 

обеззъбяване. Отчетени са редица фактори, определящи мандибуларната еластичност и 

нейните характеристики, отделя се специално внимание на проблемите, произтичащи от 

това. 

Подробно са описани методите за изследване на мандибуларната еластичност – 

механични и дигитални. Последователно и изчерпателно са анализирани възможните 

клинични подходи и видове протезни конструкции при имплантатно лечение на изцяло 

обеззъбена долна челюст: пет варианта за протезиране с фиксирани конструкции и 

снемаеми имплантатни конструкции с различни опорно-задръжни елементи в 

зависимост от броя на имплантатите. Систематизирани са материалите и технологиите за 

изработване на трайно фиксирани имплантатни протези. 

Литературният обзор завършва с кратък анализ, в който са подчертани 

недостатъчно проучените проблеми, свързани с мандибуларната еластичност при 

имплантатно лечение на изцяло обеззъбена долна челюст, и се мотивира желанието за 

собствени изследвания по темата. 

Целта и задачите отговарят на темата и съдържанието на дисертационния труд. 

Целта е логичен извод от анализа на литературния обзор. Задачите са поставени 

коректно, с ясни формулировки и адекватни по обем и изчерпателност.  

Клиничният материал за провеждане на изследванията е напълно достатъчен. 

Диагностичните методи, както и статистическите методи за обработка на данните, са 

оптимално подбрани, прилагани последователно и умело използвани за постигане на 

достоверни резултати. 

Обсъждането на резулататите е извършено коректно, представено като дискусия с 

други автори и съпоставка с резултатите от техните изследвания. 

Изводите са формулирани оптимално, с акцент за приносите в дисертационния 

труд. 

Научно-приложни и потвърдителни приноси в дисертацията: 

За първи път у нас е направено изследване на мандибуларната еластичност и е 

доказана зависимостта на мандибуларната еластичност от степента на атрофия на 

долната челюст. Еластичността на обеззъбената долна челюст намалява в медиална 

посока.  
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За първи път у нас е изследвано значението на вида на костозаместителния 

материал при костни възстановявания на изцялообеззъбена долна челюст за 

мандибуларната еластичност. 

За първи път у нас е направено сравнително проучване на модула на еластичност на 

обеззъбена долна челюст и материалите за изработване на неснемаеми конструкции.  

За първи път у нас е доказана причината за периимплантатната костна резорбция на 

дистално разположените имплантатни опори при лечение на цялостно обеззъбяване с 

неснемаеми конструкции върху имплантати. 

За първи път у нас в областта на протетичната дентална медицина са използвани 

социалните мрежи за събиране на информация относно конкретен проблем.  

За първи път у нас е събрана и обработена информация за професионалните 

предпочитания на лекари по дентална медицина и зъботехници относно лечението на 

изцяло обеззъбена долна челюст с импалнтатни конструкции.  

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 имплантати.  

Създаден е оптимизиран протокол за определяне на броя и позицията на 

имплантатите при лечение на цялостно обеззъбяване с неснемаеми конструкции.  

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 

имплантатни конструкции.  

Доказана е необходимостта от сепариране на неснемаемите конструкции при 

имплантатно лечение на цялостно обеззъбяване. 

Доказано е преимуществото на протезиране със снемаеми конструкции при 

имплантатно лечение на изцяло обеззъбена долна челюст.  

Доказано, че при имплантатно лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с цели 

неснемаеми конструкции, изборът на редуциран брой имплантати и скъсена зъбна 

редица създават по-малко предпоставки за периимплантатната костна резорбция на 

дистално разположените имплантатни опори.  

За първи път у нас е създаден алгоритъм поведение при избора на брой и позиция 

на имплантатите, както и вид на материала за изработване на неснемаеми конструкции 

при лечение на цялостно обеззъбяване на долна челюст.  

Авторефератът е написан на 98 страници, подходящо онагледен, и представя в 

синтезиран вид основните структурни компоненти на дисертационния труд.  

 

  




