
СТАНОВИЩЕ 
 

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 Савина Георгиева Ненчева-Свещарова  
на тема   

Приложение на нискоинтензитетната фототерапия при хронични 

темпоромандибуларни заболявания  
 

за получаване на образователна и научна степен „доктор” 
по научната специалност „Хирургична стоматология“, в професионално 

направление 7.2. Стоматология от област висше образование 

7.Здравеопазване и спорт 

научен ръководител доц. д-р Цветан Тончев, д.м. 
 

Д-р Савина Ненчева-Свещарова е родена през 1982 год. През 2006 г. 

завършва Медицински университет-София, специалност „Стоматология“. 

През 2007 година след спечен конкурс е назначена за редовен асистент 

във Факултета по дентална медицина – Варна към катедра „Орална и 

лицево-челюстна хирургия и СОД“, където работи до 2013 година. От 

2013 година до момента работи като лекар по дентална медицина към 

„Центъра по интегрирана дентална медицина“ при ФДМ на МУ – София. 

Преподавателската й дейност се състои в ръководство на 

преддипломния стаж по „Орална и лицево-челюстна хирургия“, води и 

упражнения като хоноруван преподавател към Катедра по орална и 

лицево-челюстна хирургия, ФДМ-София за чуждестранни студенти. 

Участва в лекционното преподаване в СИД за приложение на лазерите в 

денталната медицина. По линия на следдипломно обучение е участвала в 

курс по дентална имплантология.  Член  е на Българското Научно 

Дружество по Дентална медицина и Български Зъболекарски Съюз.  

 

Общ анализ на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Савина Ненчева-Свещарова, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра „Орална и лицево-челюстна 

хирургия и СОД“ е написан на 162 стандартни страници. Структурата и 

начинът на написване на дисертацията отговаря на изискванията на 

Правилника за развитието на академичния състав в Медицински  

Университет „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна.  Включва 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). Дисертацията е онагледена със 32 таблици, 2 

приложения и 44 фигури. Библиографията се състои от 239 източника, 

от които 30 на кирилица и 209 на латиница 

 

Структура на дисертацията 

Дисертационният труд на д-р Савина Ненчева-Свещарова разглежда 

съвременен и дискутабилен проблем на клиничната практика за 

приложението на нискоинтензитетната фототерапия при 

темпоромандибуларните заболявания. Изследванията й  показват 

терапевтичните възможности от комбинирането на инфрачервена с 

червена светлина при най-често срещаните темпоромандибуларни 

заболявания. В дисертацията е използвана най-съвременната за момента 

диагностична методика Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders (DC/TMD) от 2014 година, която се характеризира с висока  

чувствителност и  специфичност и обхваща нозологично две големи 

групи заболявания, класифицирани като болково – свързани  и 

интраартикуларни заболявания. Целта на д-р Ненчева-Свещарова е  да 

покаже ефективността на комбинирането на галиево-алуминиево-

арсениден лазер със суперлуминисцентно-диодна червена светлина при 

пациенти с хронични темпоромандибуларни заболявания, за които по 

правило се счита, че традиционните методи за лечение не дават добър 

резултат. 

 

Целта, е стегнато и правилно формулирана и с малко думи обобщава 

основната стратегия на дисертанта. Съобразно поставената цел са 

формулирани 5 подробни задачи. Задачите дават 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. 

Клиничната методика, по която д-р Ненчева-Свещарова провежда 

комбинираната фототерапия е в съответствие с препоръките, въведени 



от Baxter  относно енергийната плътност, начина на приложение и 

дозирането.    

Клиничният материал се състои от 62 пациента с различни по вид 

темпоромандибуларни заболявания и количествано отговаря на 

изискванията за статистическа значимост на получените резултати. 

Основните й изследвани разкриват степента на редукция на болката 

чрез комбинирана фототерапия при темпоромандибуларната става, 

повърхностно разположените дъвкателни и шийни мускули, отделните 

нозологичните единици, описани в методиката DC/TMD, спрямо 

етиопатогенетично обособени групи и др. Изследвано е преодоляването 

на контрактурите на долната челюст.  Темата е  разработена по най-

съвременните диагностични критерии, таксономия и класификация на 

темпоромандибуларните заболявания. Клиничните изследвания са лично 

дело на автора. Представеният материал е достоверен, убедителен и 

достатъчен за логично представените резултати и обобщени изводи. 

 

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 богато онагледени с много снимки, фигури и диаграми.  

Четири от петте задачи представляват отделни клинични изследвания, 

представени с обосновка, материал, методи, резултати и обсъждане. 

Разработена е и една експериментална задача, която представлява 

спектрометрия и фотометрия върху кадаврени мускулни препарати, 

проведена в Института по електроника при  БАН. Литературният обзор е 

пълен и съвременен, акцентиращ върху съвременната диагностика и 

лазерната терапия при темпоромандибуларните заболявания, ползвани 

са множество систематични и матаанализи по темата. Резултатите по 

отделните задачи са подкрепени със солидни статистически 

доказателства.  

 

Изводи 

Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица 

обобщения за всяка една от поставените задачи. Д-р Савина Ненчева 

прави десет основни извода, свързани с хроничните 

темпоромандибуларни заболявания и убедително доказва тезата си за 

целесъобразността от приложението на комбинираната 

нискоинтензитетна фототерапия по използваната методика и светлинни 

източници за редуциране на болковата симптоматика, преодоляването 

на артро и миогенните контрактури и ставно-мускулните дисфункции. 

Подчертават разликите в редукцията на болковата симптоматика 

спрямо отделните органи и спрямо различните нозологични единици. 

Анализирани са най-честите клинично установими етиологични 



фактори, те са групирани съответно като иницииращи и провокиращи и 

е изведен корелационен коефициент между тях. Важен извод е 

способността на комбинираната фототерапия с конкретните технически 

параметри и дозировка да преодолява долночелюстните контрактури. 

 

Приноси 

Приносите от дисертационния труд са предимно с  оригинален характер 

– за първи път в нашата страна са направени сравнителни анализи за 

степента на редукция на болката при комбинирана фототерапия спрямо 

нозологични единици и етиопатогенетично обособени групи, въведена е 

ефикасна методика за преодоляване на артро и миогенните 

контрактури, доказан е рационалния спектрален интервал за 

нискоинтензитетната лазерна терапия, изследвани са стойностите на 

интеринцизалното отстояние при асимптоматични лица от българското 

население, показана е честотата на разпределение по отделните 

нозологични единици и др. 

 

 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 11 

публикации строго свързани с дисертационната тема – 3 в научно 

списание индексирано в Scopus и 8 в други български списания. 

 

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 д-р Савина Ненчева от назначаването и във ФДМ – Варна през 

2007 година и съм свидетел на нейното професионално развитие. Тя е 

преподавател и прецизен клиницист с висока степен на организираност, 

трудолюбие, отговорност, с желание за самоусъвършенстване и развитие 

на научния си потенциал.  

 

Заключение 

 



Представеният от д-р Савина Ненчева дисертационен труд на тема 

„Приложение на нискоинтензитетната фототерапия при хронични 

темпоромандибуларни заболявания“ 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. 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 статистически доказателства. 

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 категорично положителна 
оценка, и убедено да предложа на Научното жури положителен вот за 

присъждането на ОНС “Доктор” на д-р Савина Георгиева Ненчева-

Свещарова. 
 
 
 

 
04.03.2016 год.                                         
гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 
 


