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СТАНОВИЩЕ 

 

 

от проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор 

МУ-София, Факултет по Дентална медицина 

Катедра Протетична дентална медицина 

 

 

Относно дисертационен труд на тема: „Клинично значение на някои анатомични 

вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната 

имплантология” за присъждане на научна степен „доктор на науките” на доц. д-р 

Тихомир Добринов Георгиев, доктор 

 

Представеният за становище дисертационен труд е написан на 264 страници, от 

които 10 страници с 2 приложения, 2 страници със заглавия на публикации, свързани с 

дисертационния труд и една страница „Декларация за оригиналност”. Онагледен е със 157 

фигури. Библиографията съдържа 289 литературни източници, от които 4 са на кирилица 

и 285 на латиница.  

Актуалността на темата се определя от съвременните изисквания за оптимална 

протетична рехабилитация на пациенти с частично обеззъбяване, особено при дистално 

скъсена зъбна редица. Анатомичните особености на горната челюст в тези зони често 

представляват локални противопоказания за имплататно лечение поради недостатъчна 

височина на наличната кост. Въпреки, че техниката за повдигане на пода на максиларния 

синус за поставяне на интраосални имплантати е описана преди повече от 50 години, днес 

аугментацията на синуса с различни графтове е модерен, усъвършенстван и рутинен 

клиничен подход за предпротетична подготовка при лечение с вътрекостни зъбни 

имплантати. За много пациенти това е шанс за имплантатна рехабилитация с фиксирани 

конструкции и единствена алтернатива на снемаемите частични или цели  протези. 

Във въведението авторът подчертава комплексния характер на проблемите, 

свързани с планиране на имплантатно лечение в дисталните участъци на горната челюст 

– анатомични особености на максиларния синус, структура на алвеоларната кост, 

възможни протетични подходи без аугментация, както и известните до момента основни 

хирургични техники и видове графтове за елевация на синусния под.   

Литературният обзор изяснява редица въпроси по темата – конично-лъчевата 

компютърна томография  (CBCT), нейните възможностите за прецизна диагностика в 
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оралната и лицево-челюстната хирургия, в ортодонтията, приложението й при планиране 

на лечение с дентални имплантати. Обяснени са приложенията на CBCT за прецизен 

анализ на анатомични характеристики и патологични процеси в лицево-челюстната 

област – диагностика на ретинирани зъби, диагностика и лечение на кисти и 

доброкачествени лезии, заболявания на темпоро-мандибуларната става, фрактури и 

възпалителни заболявания на лицево-челюстните кости, диагностика и лечение на 

краниофациални деформации, намиране на чужди тела в максиларния синус. 

 Последователно и изчерпателно е описано използването на CBCT в денталната 

имплантология, основно за анализ на анатомичните особености и патологичните процеси  

в максиларния синус. Приложението е разнообразно и дава изключителна ценна 

информация за много параметри и състояния в областта на синуса – съотношение между 

апексите на дисталните зъби и пода на синуса; връзка между ендодонтски лекувани зъби 

и възпалителни пародонтални заболявания от една страна, и патологични процеси в 

синуса; установяване позицията на интраосалната анастомоза между a. alveolaris sup. post. 

и a. infraorbitalis; наличие на септи в кухината на синуса; наличие на пневматизация; 

установяване на дебелината на синусната мембрана, както и наличната кост под и 

латерално на максиларния синус в дисталните зони на горна беззъба челюст; оценка на 

костния графт след аугментация на синуса по време на редовните клинични контроли. 

Литературният обзор завършва с кратък анализ, в който са подчертани недостатъчно 

проучените проблеми, свързани с аугментацията на максиларния синус, 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-приложните приноси в дисертацията са оригинални и включват: 

Оригинален начин за измерване на обема на максиларния синус чрез софтуера на 

използвания конично-лъчев томограф.  




