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Промени в грапавостта на еластичните материали 
за подплатяване на цели протези след почистване 
Янкова M.1, Н. Миланов1, М. Костадинов2, С. Симеонова2,
Т. Узунов3, Б. Йорданов4

Changes in the roughness of the elastic materials for relining
complete dentures after cleaning
Yankova M.1, N. Milanov1, M. Kostadinov2, S. Simeonova2, 
T. Uzunov3, B. Yordanov4

Резюме
Целта на in vitro изследването е да се установят промените в грапавостта на различните 

еластични материали, използвани за подплатяване на цели протези при различни режими на 
почистване и съхранение.

Материал и методи: Бяха изработени 63 експериментални пробни тела, които разделихме 
на 3 групи в зависимост от вида на материала: групи А и В - силиконови еластични материали 
за подплатяване на цели протези, група С - конвенционална твърда акрилова пластмаса за цели 
протези. Пробите бяха подложени на 5 различни режима на почистване (три химически: таблетки 
Corega, таблетки Protefix и разтвор на натриев хипохлорит) и два механични (ултразвуково и 
механично почистване с четка). Грапавостта е изследвана на AFM (атомно-силов микроскоп). 
Измерени бяха средната квадратична грапавост  (Rq), средната аритметична грапавост (Ra) и 
разликата между най-високата и най-дълбоката точка (Rmax). 

Резултати: Ниски стойности за Rq и Ra са измерени в група А, а най-ниската 
Rmax – в група В. За Rq, Ra и Rmax не е наблюдавана значима разлика при A и B (р > 0.05) 
спрямо контролната група С. В групи A, B и C, Rq, Ra и Rmax показват най-ниските 
стойности, когато са третирани с таблетки Protefix [Queisser Pharma, Германия]. 
Заключение: Най-голямото намаление на грапавостта във всички тествани проби се установява 
при използване на почистващи таблетки Protefix и ултразвуково почистващо средство. 

Ключови думи: грапавост, AFM, силиконови еластични материали за подплатяване, твърда 
акрилова пластмаса;

Summary
The aim of this in vitro study is to determine the roughness alterations of two types resilient relining 

materials for complete dentures after treatment with various cleaning substances and storage conditions.

Протетична дентална медицина
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Bulgaria, Department of Prosthetic Dental Medicine, 
4 Prof., Faculty of Dental Medicine, Medical University-Sofia, Bulgaria, 
Department of Prosthetic Dental Medicine



8 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА          Том 44 • 2018/1

Material and methods: 63 experimental samples were fabricated and divided into 3 groups depending 
on the materials: group A and B - silicone-based elastic relining materials for complete dentures, group C - 
conventional rigid acrilyc resin for complete dentures. The samples were subjected to 5 different cleaning 
methods (three chemical: Corega tablets, Protefix tablets and sodium hypochlorite solution) and two 
mechanical (ultrasonic and mechanical brush cleaning).The roughness was explored using AFM (atomic-
force microscopy). Average square roughness (Rq), mean arithmetic roughness (Ra) and difference between 
peak and valley (Rmax) were measured. 

Results: Low values   for Rq and Ra were measured in Group A, lowest Rmax in group B. For Rq, Ra and 
Rmax, no significant difference was observed with A and B (p > 0.05) related to control group C. In group 
A, B and C , Rq, Ra and Rmax demonstrate the lowest values   when they were treated with Protefix tablets 
[Queisser Pharma, Germany]. 

Conclusion: The greatest reduction in roughness in all test samples was established with using Protefix 
cleaning tablets and ultrasonic cleaner.     

Key words: roughness, AFM, silicone-based elastic relining materials, rigid acrilyc resin;

Въведение
Почистващите препарати за протези са важни 

за предотваряване на  неприятната миризма, 
лошата естетика и натрупването на зъбна плака и 
зъбен камък [1, 2, 3]. Коректната комбинация на 
почистващи средства и подплатяващ материал е 
от съществено значение, тъй като неподходящите 
почистващи режими могат да увредят 
еластичните материали за подплатяване (EМП) и 
да предизвикат увреждане на оралната лигавица. 
Грапавостта и порьозността на материалите са 
нежелани качества, които създават възможност за 
бактериално и гъбично колонизиране на тяхната 
повърхност [4, 5, 6, 7, 8].

Препоръчителните почистващи режими са 
сходни и за двата вида ЕМП (за дълготрайно 
и временно подплатяване). Протезите с меки 
подложки трябва да се изплакват след всяко 
ядене със студена вода. Почистването с мека 
четка, сапун и студена вода се препоръчва за 
материалите с по-висока финална твърдост. 
При по-меките материали това може да има 
увреждащ абразивен ефект и трябва да се 
избягва [9, 10]. Williamson [11] препоръчва 
почистване само със студена вода и мек 
сапун. Ефектът от различните дезинфектанти 
е обсъждан от значителен брой автори и са 
направени предложения за подходящи режими 
за почистване [9, 12, 13]. 

Според химичния си състав и начина на 
действие препаратите се разделят на: 

1. Алкални пероксиди; 2. Оксидиращи агенти;  
3. Редуциращи разтвори; 4. Ефервесцентни 
средства – перборат, карбонат или лимонена 
киселина, продукти, които имат и механично 
почистващо действие; 5. Хелатообразуващи 

агенти – EDTA; 6. Детергенти – натриев 
полифосфат; 7. Ензими – протеаза, амилаза; 
Някои от най-често използваните разтвори за 
почистване у нас имат следния състав: Corega 
(GlaxoSmithKline,UK) – оксидиращи агенти 
и протеолитични ензими; Protefix (Quеisser, 
Germany) – оксидиращи агенти;

Според Jagger & Harrison [9, 14] протезите с 
ЕП трябва да се накисват всеки ден в натриев 
хипохлорид за 20 минути и след това да се 
изплакват старателно със студена вода. При ЕМП 
за дълготрайна употреба може да се използва 
мека четка и сапун за почистване преди накисване 
в химически разтвор. Според същите автори [9, 
14] използването на ефеверсцентни пероксиди 
може да доведе до увреждането на повърхността 
на ЕП. Според Backer, Davenport & Thomason 
[15] 0,08% разтвор на натриев хипохлорид 
може да се използва за накисване за цяла нощ. 
Авторите считат, че NaClO може да отстранява 
и стари наслагвания от плака. Yilmaz и кол. [16] 
също отбелязват, че натриевият хипохлорид е 
най-ефективният препарат за почистване. Те 
наблюдават значително редуциране на клетъчния 
брой на Staphylococcus aureus, Streptococcus 
sobrinus и Candida albicans при накисване на 
протезите с еластични подложки за 5 минути в 
5,25% на натриев хипохлорид. 

Редица автори установяват промяна в 
грапавостта на протезните материали след 
почистване с различни средства [8, 17, 18, 19].  
Jin и кол. [20] отбелязват значителна промяна на 
цвета и грапавостта при използване на препарат 
с ензими. Те установяват, че Molloplast B най-
малко се влияе от почистващите разтвори, което 
вероятно се дължи на полимеризационния 
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режим. Противно на гореописаните автори [15, 
16] Boscato и кол. [17] доказват, че използването 
1 път седмично за 20 минути на 0,5% натриев 
хипохлорид като почистващ препарат води до 
по-голямо увеличаване на грапавостта на ЕМП 
и съответно до натрупване на плака. 

 Механичното почистване с четка води също 
до увеличаване на грапавостта и загуба на тегло 
дори и от твърдите акрилови материали [18, 
22]. Mainieri и кол. [23] изследват влиянието 
на механичното почистване върху еластичните 
материали за подплатяване с и без защитно 
покритие и установяват значителна промяна в 
текстурата на материалите на акрилова основа, 
особено когато няма покритие. Механичното 
почистване влияе по-слабо на материалите на 
силиконова основа, особено при наличие на 
покритие.

Целта на in vitro изследването е да се 
установят промените в грапавостта на 
различните еластични материали, използвани 
за подплатяване на цели протези при различни 
режими на почистване и съхранение.

Материал и методи
Бяха изработени 42 броя пробни тела от 

конвенционална пластмаса и еластичен материал 
за подплатяване с дебелина  3 mm и диаметър 10 
mm и 21 пробни тела само от конвенционална 
пластмаса с дебелина  1,5 mm и диаметър 10 mm. 
Те бяха разделени в три (3) групи в зависимост 
от материала, от който бяха изработени и в шест 
(6) в зависимост от екперименталните условия 
за почистване, при които бяха поставени. 
Експериментални постановки, 21 на брой, при 
които бяха поставени пробните тела симулираха 
реални методи за почистване и съхранение 
на плакови протези. За изработването на 
прототипите на пробните тела използвахме 
фабрично калибрирани восъчни плаки с 
дебелина 1,5 mm. 

Фигура 1. Пробни тела

Пробните тела от група С (контролна група) 
бяха изработени само от конвенционална 
топлополимеризираща пластмаса Meliodent 
(Heraeus Kulzer, Germany). Пробните тела от групи 
А и В бяха изработени от два слоя –  конвенционална 
топлополимеризираща пластмаса Meliodent и 
еластичен студенополимеризиращ материал 
за подплатяване Megabase (Dreve, Germany) 
при пробни тела от група В и еластичен 
топлополимеризиращ материал за подплатяване 
Molloplast B (Detax, Germany) при пробни тела 
от група А (фиг. 1). 

Групи в зависимост от експерименталните 
условия:

Първа група (контролна група, n=9) – 
почистване чрез изплакване само с вода и 
съхранение в изкуствена слюнка на 37 оС.

Втора група, n=12  – почистване с Corega tabs 
(Glaxo Smith Kline, UK) за 15 min и съхранение 
в изкуствена слюнка на 37 оС или в разтвор за 
почистване за едно денонощие. 

Трета група, n=12  – почистване с 0,5% 
разтвор на натриев хипохлорид (NaClO) за 5 min 
и съхранение в изкуствена слюнка на 37 оС, или 
в 0,1% разтвор на натриев хипохлорид (NaClO) 
за едно денонощие.

Четвърта група, n=12 – почистване с Protefix 
tabs (Queisser Pharma, Germany) за 15 min и 
съхранение в изкуствена слюнка на 37 оС или в 
разтвор за почистване за едно денонощие.

Пета група, n=9 – в ултразвукова ваничка за 16 
min и съхранение в изкуствена слюнка на 37 оС.

Шеста група, n=9 – почистване с мека четка и 
сапун и съхранение в изкуствена слюнка на 37 оС.

Състав на изкуствената слюнка използвана 
за съхранение на пробните тела:

Натриева карбоксиметилцелулоза (стаби-
лизатор, подобряващ консистенцията и виско-
зитета), Калиев хлорид (KCl), Натриев хлорид 
(NaCl), Магнезий хлорид, (MgCl2), Калциев 
хлорид (CaCl2), Ди-калиев хидроген ортофос-
фат (K2HPO4), Калиев ди-хидроген ортофосфат 
(KH2PO4), Натриев флуорид (NaF), Сорбитол, 
Метил р-хидроксибензоат (химически стабили-
затор, консервант) [24].

Пробните тела бяха третирани 30 дни с 
различни почистващи средства и съхранявани 
при различни режими. След това грапавостта 
на пробните тела беше изследвана на AFM 
(атомно-силов микроскоп). Измерени бяха 
средната квадратична грапавост  (Rq), средната 
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аритметична грапавост (Ra) и разликата между 
най-високата и най-дълбоката точка (Rmax). 

Резултатите са представени като средни 
стойности ± стандартна грешка на средната 
стойност (mean ± SEM). За статистическа 
обработка на резултатите беше използван one – 
way Anova и Student’s t-test.

Резултати
При изследването на повърхността на 

пробните тела с атомно-силов микроскоп 

(AFM) най-ниски стойности (маркирани 
в синьо) на средната квадратична (Rq) и 
средна аритметична грапавост (Ra) бяха 
регистрирани при топлополимеризиращите 
еластични материали на силиконова основа 
[пробните тела от група А] (Rq = 11.22 ± 2.31/ 
Ra = 8.11 ± 1.79), а най-малка разлика между 
най-високата и най-дълбоката точка (Rmax) 
– при студенополимеризиращите еластични 
материали [пробни тела от  група В] (Rmax = 
85.01 ± 16.07), таблица 1, фиг. 2. 

Rq/nm Ra/nm Rmax/nm
A 11.22 ± 2.31 8.11 ± 1.79 109.08 ± 17.24
B 11.60 ± 2.58 8.82 ± 2.04 85.01 ± 16.07
C контрола 12.80 ± 1.43 8.49 ± 0,78 107.31 ± 10.66
F/p F2/60 = 0.145; p = 0.87 / NS F2/60 = 0.096; p = 0.91 / NS F2/60 = 0.807; p = 0.45 / NS

Таблица 1. Средни стойности на Rq, Ra и Rmax при пробни тела А, В и С

NS – няма статистическа значимост

Пробни тела група А                  Пробни тела група В               Пробни тела група С
контрола                                      контрола                                    контрола

Фигура 2.  AFM – снимки на повърхността на пробните тела от контролната група 

Между трите групи [А, В и С] не бяха 
установени статистически значими разлики 
(p > 0.05) и при трите изследвани параметъра 

[Rq, Ra и Rmax]. Такива не бяха открити и между 
отделните групи, таблица 1а.

Таблица 1а. Сравнителен анализ между групите при трите изследвани показателя (Rq, Ra и Rmax/nm)

Rq Ra Rmax
A/B t = 0.116; p = 0.90 / NS t = 0.271; p = 0.79 / NS t = -1.124; p = 0.27 / NS
C/A t = -0.745; p = 0.46 / NS t = 0.195; p = 0,85 / NS t = 0.108; p = 0.91 / NS
C/B t = -0.458; p = 0.65 / NS t = -0.151; p = 0.88 / NS t = -1.319; p = 0.20 / NS

NS – няма статистическа значимост
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Третирането на пробните тела с различни 
почистващи средства показа промяната на 
средната квадратична грапавост [Rq], средната 
аритметична грапавост [Ra] и на измерената 
разликата между най-високата и най-
дълбоката точка [Rmax]. Тази промяна беше 

статистически значима само при пробните 
тела А и С (p < 0.05) и при трите измерени 
параметъра. Обработването на пробните тела 
от тези две групи водеше до намаляване на Rq, 
Ra и Rmax при всички почистващи режими, 
таблици 2 и 3.     

Таблица 2. Средна аритметична грапавост (Ra/nm) при различни почистващи режими

Пробни тела

Поч. режими
A B C - контрола F/p

Контрола 22.27 ± 0.52 5.30 ± 0.61 13.23 ± 0.52 F2/6 = 20.252; p = 0.002**
Corega 5.25 ± 2.19 11.08 ± 5.93 8.00 ± 1.20 F2/9 = 0.615; p = 0.56 - NS
NaClO 9.85 ± 5.90 7.00 ± 1.79 8.82 ± 1.40 F2/9 = 0.156; p = 0.86 - NS
Protefix 2.93 ± 0.44 5.33 ± 1.20 5.75 ± 0.80 F2/9 = 3.059; p = 0.10 - NS
Ултразвук 4.33 ± 0.72 5.67 ± 1.07 5.70 ± 0.51 F2/6 = 0.947; p = 0.44 - NS
Мех. четка 6.13 ± 2.81 19.57 ± 11.28 14.83 ± 7.53 F2/6 = 0.895; p = 0.46 - NS
F/p F = 4.570; p = 0.009** F = 1.189; p = 0.36 F = 3.014; p = 0.04*

*статист.значимост при p < 0.05;  ** статист.значимост при p < 0.01; NS – липса на статистическа значимост

Най-ниските стойности за трите параметъра 
(Rq, Ra и Rmax) и при трите групи (А, В и С) бяха 
регистрирани при почистване с таблетки Protefix 

и при механично третиране в ултразвукова 
ваничка (маркирано в син цвят в таблиците), 
таблици 2 и 3.

Таблица 3.  Максимална разлика между най-високата и най-дълбоката точка (Rmax/nm) 
при различни почистващи режими

Пробни тела

Поч. режими A B C - контрола F/p
Контрола 216.57 ± 31.56 59.70 ± 6.41 175.83 ± 42.98 F2/6 = 6.892; p = 0.03*
Corega 80.50 ± 27.16 113.23 ± 54.01 102.35 ± 6.41 F2/9 = 0.226; p = 0.80 - NS
NaClO 156.76 ± 55.99 79.85 ± 13.21 84.53 ± 11.28 F2/9 = 1.623; p = 0.25 - NS
Protefix 58.18 ± 13.05 51.45 ± 5.16 68.70 ± 10.42 F2/9 = 0.742; p = 0.50 - NS
Ултразвук 75.00 ± 19.66 45.90 ± 0.72 87.03 ± 14.26 F2/6 = 2.272; p = 0.18 - NS
Мех. четка 78.07 ± 26.51 163.43 ± 79.55 147.53 ± 25.07 F2/6 = 0.807; p = 0.49 - NS
F/p F = 3.134; p = 0.04* F = 1.299; p = 0.32 F = 4.379; p = 0.01*

*статист.значимост при p < 0.05;  NS – липса на статистическа значимост

При топлополимеризиращите еластични 
материали на силиконова основа (пробни тела 
от група А) бяха установени статистически 
значими разлики между отделните почистващи 
режими. Такива имаше между контролната група 
и режима на почистване с таблетки Corega (p < 

0.05) и таблетки Protefix (p< 0.05),  както и между 
контролата и двата механични метода (p < 0.05). 
Грапавостта при тези тела беше най-висока при 
третирането им с NaClO (натриев хипохлорид), 
но по-ниска от контролата (маркирано в червен 
цвят в таблиците), таблици 2, 3 и фигура 3.

15 min                            5 min                             15 min                              Ултразвук              Механично с четка
таблетки Corega           в 0,5% NaClO              в таблетки Protefix 

Фигура 3. Пробни тела от група А, третирани с различни почистващи средства (изображения от AFM)



12 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА          Том 44 • 2018/1

При студенополимеризиращите еластични 
материали на силиконова основа (пробните 
тела от група В) разликите в стойностите 
на Rq, Ra и Rmax не бяха статистически 
значими при отделните почистващи системи 
(p > 0.05), но беше установена тенденция 

за покачване на стойностите и на трите 
параметъра като следствие от механичното 
третиране на пробните  тела с мека четка за 
зъби и накисването им за 15 min в таблетки 
Corega (маркирано в червен цвят в таблиците), 
таблици 2, 3 и фигура 4.

15 min                            5 min                             15 min                              Ултразвук              Механично с четка
таблетки Corega           в 0,5% NaClO              в таблетки Protefix 

Фигура 4. Пробни тела от група В, третирани с различни почистващи средства (изображения от AFM)

При конвенционалната твърда пластмаса 
(контролни пробни тела от група С) също бяха 

установени сигнификантни разлики между 
различните режими (фиг. 5). 

 15 min                            5 min                             15 min                              Ултразвук              Механично с четка
таблетки Corega           в 0,5% NaClO              в таблетки Protefix 

Фигура 5. Пробни тела от група С, третирани с различни почистващи режими (изображения от AFM)

Значими разлики бяха регистрирани между 
контролата и третирането с таблетки  Protefix 
и при трите параметъра, (p < 0.05), (маркирано 
в син цвят в таблиците),  както и между двата 

механични режима за Ra (p = 0.03*) и между 
третирането с таблетки Corega и таблетки 
Protefix за Rmax (p = 0.03*), таблици 2, 3 и 
фигура 5.       

Таблица 4. Стойности на Rq, Ra и Rmax при третиране на пробните тела с разтвори за 8 h

показатели Rq/nm Ra/nm Rmax/nm

Тела

Р-р A B C A B C A B C
Corega 10.0 4.0 9.6 7.4 2.9 6.9 91.3 40.3 91.5
NaClO 7.0 9.9 14.5 3.9 6.8 10.9 269.0 85.3 93.0
Protefix 2.4 11.2 9.8 1.7 8.8 7.7 28.3 66.9 75.9
χ2 

p

5.158

0.08

3.440

0.18

1.429

0.49

2.293

0.23

2.947

0.23

1.000

0.60

241.582

< 0.0001**

16.031

0.0003**

2.092

0.35
NS NS NS NS NS NS p < 0.01 p < 0.01 NS

** статист.значимост при p < 0.01; NS – липса на статистическа значимост
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Анализът на стойностите на Rq и Ra 
при режим на накисване на пробните тела 
в почистващ разтвор за 8 часа, не показа 
сигнификантни разлики между различните 
разтвори [таблетки Corega, таблетки Protefix и 
0,1% разтвор на NaClO]. Статистически значими 

разлики бяха регистрирани за показателя Rmax, 
повишаване на стойностите му при третиране на 
всички пробни тела с NaClO, като по-значително 
беше повишаването на Rmax при пробните тела 
от групи А и В (p < 0.05), таблица 4 и фигури 
6 - 8 .

           Група А                                                           Група В                                                             Група С

Фигура 6. Пробни тела, третирани 8 h в почистващ разтвор на таблетки Corega (изображения от AFM)

                               Група А                                                               Група В                                          Група С
 

Фигура 7. Пробни тела, третирани 8 h в почистващ разтвор на натриев хипохлорид (NaClO) 
(изображения от AFM)

                  Група А                                                       Група В                                                    Група С
 

Фигура 8. Пробни тела, третирани 8 h в почистващ разтвор на таблетки Protefix (изображения от AFM)
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Обсъждане
 Удовлетворяването на профилактичния 

медико-биологичен показател при протезиране 
с цели протези е широкоспектърен проблем 
[25, 26], в който проучването на грапавостта 
на еластичните материали за подплатяване на 
целите протези заема важно място. Изследването 
на  грапавостта на материалите с атомно-силов 
микроскоп беше направено за първи път у нас. 
Тъй като в достъпната чуждоезична научната 
литература не открихме данни от такова 
изследване, сравнихме и обсъдихме нашите 
резултати с данни от подобни (използващи 
друга методика) изследвания на повърхностните 
характеристики на материалите, използвани в 
подвижното протезиране.

Получените от нас резултати не показаха 
статистически значими разлики в грапавостта 
на изследваните от нас материали (p > 0.05) 
преди тяхното третиране с различни почистващи 
средства. Въпреки, че студенополимеризиращите 
еластични материали на силиконова основа е 
прието, че имат по-голяма грапавост и порьозност, 
изследваният от нас материал Megabase (Dreve, 
Germany) показа сравнително добри стойности 
на изследваните параметри (Ra, Rq, Rmax) 
спрямо топлополимеризиращия еластичен 
материал на силиконова основа Molloplast 
B (Detax, Germany) и конвенционалната 
твърда акрилова пластмаса за протези 
[Meliodent, (Kulzer, Germany)]. Това според 
нас се дължи на особености в технологичния 
процес (финално покриване с нисковизкозен 
силикон) и на използваната от нас техника 
(клинико-лабораторна с хидропневматична 
полимеризация). Постигането на по-добри 
резултати при използване на лабораторни 
техники е констатирано от редица автори [4, 15, 
26, 27]. 

Хигиенният режим е изключително важен за 
подобряване или запазване на първоначалните 
повърхностни характеристики. Редица 
автори изтъкват, че грапавостта може да 
бъде увеличена от неподходящи почистващи 
режими [8, 17, 18, 19] и това да предизвика по-
значително натрупване на плака. Използването 
на редуциращи агенти – натриев хипохлорид 
(NaClO) се препоръчва от някои автори като 
най-ефективно за почистване и дезинфекция на 
еластичните материали за подплатяване. Според 
получените от нас резултати всекидневното 
използване 0,5% разтвор на NaClO за 5 min 

води до поддържане на високи стойности на 
Rq (средна квадратична грапавост) и Rmax 
(максимална разлика между най-високата и най-
дълбоката точка) при топлополимеризиращите 
силиконови еластични материали [група 
А,  Molloplast B (Detax, Germany)] и 
конвенционалните акрилови пластмаси (група 
С) и тенденция към увеличаване на изследваните 
показатели при студенополимеризиращите 
силиконови еластични материали [група 
В, Megabase (Dreve, Germany)]. Тези наши 
резултати показват умерено увреждане на 
повърхността на изследваните материали 
и не потвърждават препоръките на редица 
автори [9, 14, 28] за ежедневно използване на 
този препарат за почистване и дезинфекция. 
Третирането на пробните тела с 0,1% NaClO за 8 
часа показа статистически значимо увеличение 
на Rmax и при двата вида еластични материали 
на силиконова основа и въпреки препоръките 
на Devlin [27] и Backer & Devenport [15] този 
режим на почистване според нас не е подходящ. 
Получените в нашето изследване данни 
потвърждават наблюденията на Boscato [21] за 
увеличаването на грапавостта при използване на 
този препарат. Тъй като натриевият хипохлорид 
е най-мощния дезинфектант, ние смятаме, че 
той може да се използва от време на време 
(например 1 път седмично), което е в съгласие с 
препоръките на Атанасов [12].

Установеното в нашето изследване 
увеличаване на грапавостта на 
студенополимеризиращите еластични 
материали на силиконова основа (група В) при 
използване на оксидиращи препарати с ензими 
[Corega (GlaxoSmithKline,UK)] потвърждава 
наблюденията на Jin и кол. [20]. 

Нашите резултати са в съгласие и с 
наблюденията на Backer & Devenport [15] 
и Machado и кол. [22] за увеличаване на 
грапавостта при механично почистване с 
четка, което ние наблюдавахме основно 
при студенополимеризиращите еластични 
материали [група В, Megabase (Dreve, Germany)] 
и конвенционалната твърда пластмаса (група 
С). Наблюдаваното от нас слабо повлияване на 
топлополимеризиращите еластични материали 
[група А, Molloplast B (Detax, Germany)] 
от механичното почистване, потвърждава 
наблюденията на Mainieri и кол. [23] за 
предпазващия ефект на повърхностното защитно 
лаково покритие. 
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Според нас оптималните химически 
почистващи агенти за двупластовите цели 
протези са оксидиращите препарати без ензими 
[напр. Protefix (Queisser Pharma. Germany)]. В 
нашия in vitro експеримент този препарат показа 
най-добри данни за изследваните параметри 
(Ra, Rq, Rmax), което потвърждава препоръките 
на Williamson [11], дори и за продължително 
третиране (8 часа). 

Въпреки схващанията на Pahuja и кол. [10], 
че ултразвукът не е достатъчно ефективен, 
ние установихме, че при всички използвани 
материали стойностите на изследваните 
параметри са по-добри при ултразвуково 
третиране в сравнение с механичното почистване 
с четка.  

Заключение
1. Оптималният метод за почистване 

и съхранение е изключително важен за 
дълготрайността на двуслойните цели 
протези. Почистващи режими, несъобразени 
с вида на еластичния материал, могат да 
бъдат предпоставка за неговото увреждане и/
или за микробна и гъбична колонизация по 
повърхността на протезите.

2.  Механичното ултразвуковото почиства-
не и химичното почистване с таблетки Protefix 
[Queisser Pharma, Germany] водят до най-ниска 
грапавост за всички изследвани материали – 
конвенционална (акрилова) топлополимеризи-
раща пластмаса, топлополимеризиращи и студе-
нополимеризиращи еластични материали за под-
платяване на силиконова основа и могат да бъдат 
използвани като средства за ежедневна хигиена.

3. Ежедневното използване на оксидиращи 
почистващи разтвори с ензими [напр. Corega, 
GlaxoSmithKlein, UK] и механичното почистване 
с четка водят до увеличаване на грапавостта за 
студенополимеризиращите еластични материали 
за подплатяване на силиконова основа. Грапавата 
повърхност е предпоставка за бактериална и 
гъбична колонизация.
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Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 

Медикаментозна остеонекроза на челюстните кости 
при пациент на химиотерапия (клиничен случай)

Михайлова, З1., Е. Алексиев1, П. Станимиров2, Р. Угринов3

Medication related osteonecrosis of the jaws in а patient 
receiving chemotherapy (case report)

Mihaylova, Z.1, E. Aleksiev1, P. Stanimirov2, 
R. Ugrinov3

Резюме
Цел: Цитостатиците са медикаменти, приемани от голям брой пациенти, страдащи от 

неоплазми. Приемът на тези медикаменти води до различни странични реакции и усложнения, 
голяма част от които са добре известни на медицинските специалисти. Целта е да се докладва 
случай на спонтанно развила се остеонекроза на челюстните кости при пациент, приемал 
химиотерапия.

Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 50-годишна жена, постъпваща в Клиника по 
лицево-челюстна хирургия с оплаквания от спонтанна загуба на горен първи молар вляво, некроза 
на челюстта и наличие на комуникация между устната и носнатакухина.

Резултати: Поначало беше назначена антибиотична медикаментозна терапия, орално-хигиенни 
грижи и прилагане на хлорхексидин локално. Препоръчва се хирургично лечение (секвестректомия) 
след тоталното демаркиране на костен секвестър на некротичната кост.

Заключение: С увеличаване броя на пациентите, приемащи химитерапевтици се очаква броят 
на болните с усложнения да се увеличава прогресивно. Това изисква дългосрочен мониторинг и 
полагане на грижи за пациенти приемали различни цитостатици. Не се препоръчва прилагането 
на агресивни хирургични интервенции с цел понижаване на риска от допълнителни усложнения.

Ключови думи: остеонекроза, химиотерапевтици, левкемия

Summary
Purpose: Cytostatics are medications taken by a large number of patients suffering from neoplasms. The 

administration of these drugs leads to various side reactions and complications, many of which are well 
known to the medical practitioners. The aim is to report a case of spontaneously developing osteonecrosis 
of the jawbone in a patient receiving chemotherapy.

Clinical case: We present a clinical case of a 50-year-old woman entering the Maxillofacial Surgery 
Clinic with complaints of spontaneous loss of the left first maxillary molar, jaw necrosis and presence of 
communication between the oral and nasal cavities.

Results: Antibiotic drug therapy, oral hygiene care and administration of chlorhexidine locally were 
initially provided. Surgical treatment (sequestration) is recommended after total demarcation of the bone 
sequestrum.
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Остеонекроза на челюстните кости след прием 
на цитостатици е описана за първи път от Schwartz 
през 1982г. [1]. Авторът представя два клинични 
случая на пациенти с тотално обеззъбени горна и 
долна челюст, при които настъпва остеонекроза 
в зони на недобре адаптирани протезни ръбове. 
И в двата случая пациентите имат анамнеза 
за злокачествено заболяване и лечение с 
химиотерапевтици. По-късно други учени описват 
пациенти с остеонекроза след химиотерапия [2,3]. 
Бифосфонатите са друга група медикаменти, за 
които е известно, че водят водят до медикаментозно-
индуцираната остеонекроза (МИОН) на 
челюстните кости. Първите такива случаи са 
докладвани през 2003г. от Ruggiero и кол. [4]. През 
2014г. Американската Асоциация на оралните и 
лицево-челюстни хирурзи (American Association 
of Oral and Maxillofacial Surgeons – AAOMS) дава 
следната дефиниция за МИОН: експонирана/
оголена кост в лицево-челюстнатаобласт или 
такава, която може да бъде сондирана през 
интра- и екстраорални фистули, с давност над 
8 седмици при пациенти на антирезорбтивна 
или анти-ангиогенна медикаментозна терапия, 
без данни за костни метастази или провеждана 
лъчетерапия в засегнатата зона [5]. Ефектът на 
бифосфонатите и антирезорбтивните препарати 
върху костния метаболизъм е добре описан. 
Те потискат остеокластната активност при 
пациенти с напреднала остеопороза и повишават 
костната плътност както в компактата, така 
и в спонгиозата [6]; при пациенти с костни 
метастази, бифосфонатите водят до облекчаване 
на голяма част от симптомите, вкл. болка, риск от 
патологична фрактура, хиперкалциемия и др., но 
ефектът им върху тумори на меките тъкани е все 
още неясен [7].

Приемът на редица цитостатици при пациенти 
с неоплазми, често води до различни усложнения и 
нежелани реакции в лицево-челюстната и орална 
области [8]. Чести такива са продължително 
кървене (дължаща се на тромбоцитопения или 
дисеминирана интраваскуларна коагулация) и 
възпалителните усложнения (от навлизане на 
микроорганизми през наранена кожа и лигавица; от 
опортюнистични микроорганизми при пациенти с 

потиснат системен имунитет) [1]. В съвременната 
литература има оскъдни данни относно риска за 
развитие на остеонекроза на челюстните кости при 
пациенти, приемащи химиотерапевтици, различни 
от антирезорбтивните и анти-ангиогенните 
медикаменти. Поради тази причина медицинските 
специалисти трябва да бъдат наясно с рика за 
развитие на МИОН и да бъдат взети мерки за 
превенция на развитието или прогресията на 
заболяването. Известно е, че МИОН може да бъде 
провокирана от проведени инвазивни хирургични 
интервенции с откриване на кост при пациенти, 
приемащи или приемали съответните медикаменти 
или да се развие спонтанно. 

МИОН често се развива години след 
преустановяване лечението с химиотерапевтици, 
антирезорбтивни и анти-ангиогенни лекарствени 
средства. Некрозата на костите се дължи на 
хиповаскуларитет, хипоцелуларитет и локална 
тъканна хипоксия. Това изисква системно 
наблюдаване на пациентите в дългосрочен план. 

Клиничен случай
Представяме клиничен случай на жена 

на възраст 50г. със спонтанно развила се 
остеонекроза, обхващаща част от алвеоларния 
израстък на горна челюст вляво в зоната на 
моларите и част от твърдото небце. Оплакванията 
датират от декември 2016г, когато след прекарана 
грипна инфекция персистира кашлица и болки 
във фронтален синус. Лекувана е с витамини и 
антибиотици. Няколко месеца по-късно започват 
оплаквания от лесна уморяемост и епизоди 
на сърцебиене. От направените лабораторни 
изследвания (хемоглобин 48g/L; левкоцити 
40х109/L) се установява анемия. Няма данни 
за фебрилитет, загуба на тегло и хеморагична 
диатеза. От проведените допълнителни 
изследвания се установява: инфилтрация в 
костния мозък от миелобласти (52%), стоп в 
зреенето на белия ред, потисната еритропоеза, 
наличие на единични мегакариоцити (данни от 
миелограма март 2017г). Флоуцитометрично 
изследване доказва наличие на патологична 
моноцитна популация. Пациентката е 
диагностицирана с остра монобластна левкемия. 

Conclusion: With the increased number of patients taking chemotherapy, the number of patients with 
complications is expected to increase progressively. This requires long-term monitoring and care for 
patients taking different cytostatics. Aggressive surgical interventions are not recommended in order to 
reduce the risk of further complications.

 Key words: osteonecrosis, chemotherapy, leukemia
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Назначена медикаментозна терапия с Cytosar 
3,0гр в 24-часова инфузия и Zavedos 20мг. 
Първият курс е проведен през март 2017г., а 
вторият курс - година и половина по-късно (през 
септември 2018г.) химиотерапията е проведена 
за втори път поради съмнения за рецидив. След 
завършване на лечебния курс, пациентката е 
в миелосупресия с прояви на панцитопения, 
хеморагична диатеза и неутропения. По време 
на двата курса химиотерапия са извършвани 
трансфузии на еритроцитна и тромбоцитна маса. 
Непосредствено след завършване на втория 
курс на химиотерапия започват оплаквания от 
обща отпадналост и болки в областта на горна 
челюст вляво, в зоната на моларите. Появява 
се прогресираща подвижност и впоследствие 
спонтанна загуба на зъб 26. Пациентката постъпва 
в Клиника по лицево-челюстна хирургия с 
оплаквания от поява на перфорация в областта 
на небцето, преминаване на течности от устната 
в носната кухина и гъгнещ глас. При прегледа 
се забелязва обширна зона на остеонекроза 
в областта на алвеоларния израстър на горна 
челюст вляво, ангажираща и част от твърдото 
небце без да преминава срединната линия; 
наличие на остеонекроза без добре демаркиран 
костен секветър. 

Фиг. 1 Спонтанна некроза в областта на 
алвеоларния израстък и твърдото небце при 
пациент,  приемащ химиотерапия по повод 

на остра миелогенна левкемия 

Пациентката е планувана за оперативно 
лечение – секвестректомия, след изчакване на 
период, необходим за пълното демаркиране 
на секвестъра в областта на твърдото небце 
вляво от срединната линия на нивото на 
първи молар. След оперативната интервенция 
предстои изработването на протеза-обтуратор 
за постигане на херметичност между устната и 
носната кухина. До момента на демаркиране на 
секвестъра е назначена антибиотична терапия 
(остеотропни антибиотици: клиндамицин, 
ципрофлоксацин; метронидазол) и орално-
хигиенни средства, съдържащи хлорхексидин.

Обсъждане
Токсичният ефект на цитостатиците е добре 

познат и има доклади за настъпили усложнения 
дори 20 години след преустановяване лечението с 
тях [9]. Усложненията засягат най-често костите и 
кръвоносните съдове. Още през 70те години на 20ти 
век е описана Блеомицин-индуцираната токсичност 
в тъканите, дължаща се основно на медикаментозно 
индуцирано увреждане на ендотелните клетки в 
кръвоносните съдове [10]. Високо вероятно е тези 
ефекти на химиотерапевтиците да се дължат на 
реакции в крайните отдели на артериите в самите 
кости и костния мозък, както и на инфарцирането 
на по-малки хранещи кръвоносни съдове: 
тромбоза на артерии, ликвификация на амилоидна 
тъкан, резорбция на костните трабекуи, водеща до 
формиране на костни кухини и др. Добре известно 
е, че химиотерапевтиците имат негативен ефект, 
както върху кръвоносните съдове и ангиогенезата, 
така и върху имунната система [10].

В съвременната литература има оскъдни данни 
за спонтанна остеонекроза на челюстните кости 
при пациенти, преминали курс на химиотерапия 
с медикаменти, различни от бифосфонатите, 
моноклоналните антитела и анти-ангиогенните 
препарати. Според литературните данни и по 
наши наблюдения може да направим заключение, 
че остеонекрозата, асоциирана с цитостатици 
има тенденция да се самоограничава, протича 
по-леко и не до там агресивно в сравнение с тази, 
дължаща се на бифосфонати. Във всеки случай 
на медикаментозно-индуцирана остеонекроза 
на челюстните кости, ние препоръчваме 
максимално щадящи лечебни подходи, вкл. 
антибиотици и антисептици, поддържане на 
орална хигиена, при необходимост хирургично 
лечение – дебридмънт на костни неравности, 
травмиращи меките тъкани, секвестректомия 
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след пълно демаркиране на секвестъра. 
Формирането на добре демаркиран секвестър се 
установява основно на базата на образни методи 
на изследване. Големи по обем хирургични 
интервенции и цялостно отстраняване на 
некротичната кост до здрави костни граници 
крие риск от прогресия на заболяването.

Намаляването на риска от МИОН на 
челюстните кости се  постига с предварителната 
оценка и подобряване на оралня статус 
на пациентите. Това включва повишаване 
здравната култура на пациентите с предстояща 
химиотерапия, антирезорбтивна и анти-
ангиогенна терапия; оценка на състоянието на 
устната кухина и зъбите; пред-медикаментозна 
санация на устната кухина.  Зъбите, суспектни за 
развитие на възпалителен процес и усложнения 
се екстрахират около 14 дни преди началото на 
медикаментозната терапия; оралният статус на 
пациентите бива периодично проследяван: на 
всеки 3 месеца през първите 2 години от начало 
на терапията и 2 пъти годишно след този период. 
Пълно преустановяване на консумацията на 
алкохол и тютюнопушенето се препоръчва за 
намаляване на риска от остеонекроза.

Заключение
Медикаментозната остеонекроза на челюст-

ните кости е сред основните съвременни про-
блеми на лицево-челюстната хирургия. В ли-
тературата се докладват все повече случаи на 
остеонекроза, при които не се открива друга 
причина освен предходно лечение с антире-
зорбтивни, анти-ангиогенни медикаменти или 
цитостатици.  Изследванията върху медикамен-
тозната остеонекроза, свързана с цитостаците са 
все още недостатъчни.  На този етап може да се 
каже, че профилактиката, повишаване здравната 
култура и оралната хигиена на пациентите на-
малява риска от медикаментозна остеонекроза. 
С увеличаване броя на пациентите, приемащи 
химитерапевтици се очаква броят на болните с 
усложнения да се увеличава прогресивно. Това 
изисква дългосрочен мониторинг и полагане на 
грижи за пациенти приемали цитостатици, анти-
резорбтивна и анти-ангиогенна медикаментозна 
терапия.
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Детска дентална медицина

Полови хормони в слюнка и динамика на 
субгингивалната микрофлора при деца в пубертета
Митова, Н.1, М. Рашкова2, В. Лозанов3, П. Сугарева4

Sex hormones in the saliva and dynamics of subgingival 
microflora in children in puberty
Mitova, N.1, M. Rashkova2, V. Lozanov3, P. Sugareva4 

Резюме
Въведение:  Половите хормони са сред рисковите фактори за пародонтална патология при 

деца в пубертета и се приемат като важен модифициращ фактор, който може да повлияе на 
патогенезата на пародонталните заболявания. 

Цел: Да се проучи динамиката на половите хормони в слюнка и субгингивалната микрофлора в 
процеса на полово съзряване при деца (10-14г).

Материал  и методи: Обект на наблюдение бяха 60 деца на възраст между 10-14 години – 30 
без гингивит (до 25% PBI) и добра орална хигиена и 30 деца с плак индуциран гингивит (над 50% 
PBI). При всички деца беше регистриран пародонтален статус, чрез използване на изготвена за 
целта карта. За изследване на полови хормони (естрадиол, прогестерон и тестостерон) бяха взети 
проби от нестимулирана слюнка сутрин на гладно, които бяха изследвани чрез белязан имунологичен 
анализ и течната хроматография с мас-спектроскопия (LC-MS (MS(QQQ)). От гингивален сулкус 
на 6 зъба бяха взети проби с книжни щифтчета за изследване на 9 контролни щама (сборна проба) 
чрез PCR – Real Time изследване . 

Резултати:  По време на пубертета нивата на половите хормони в слюнка са без статистически  
значими разлики между различните възрастови групи (P>0.05). При децата с гингивит в сравнение 
със здравите деца, единствено естрадиолът показва повишени стойности (P<0,05). При тези деца 
субгингивалната микрофлора е с много по-разнообразен и усложнен състав, като се наблюдава 
тенденция за повишаване на видовото разнообразие на микроорганизми от червения комплекс 
(Т.forsythia, P.gingivalis и T.denticola), а в някои от случаите се изолира и A.actinomycetemcomitans.

Ключови думи: полови хормони, субгингивални микроорганизми, пародонтални заболявания

Summary
Introduction: Sex hormones are among the risk factors for periodontal pathology in children in puberty. They 

are considered as an important modifying factor that can influence the pathogenesis of periodontal diseases.
Purposе: To investigate the dynamic of sex hormones in the saliva and subgingival microflora in children 

(10-14 years) going through puberty.
Material and methods: 60 children aged 10-14 years subjected to monitoring - 30 without gingivitis 

(up to 25% PBI) and good oral hygiene and 30 children with plaque-induced gingivitis (over 50% PBI). 
All patients were registered with a periodontal status using a medical card developed for this purpose. 
For the study of sex hormones (estradiol, progesterone and testosterone), samples of unstimulated saliva 
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Хормоните са специфични регулаторни 
молекули, притежаващи мощен ефект върху 
основните системи за развитие и цялост на 
организма, в това число и пародонталните 
структури, които са част от оралната биологична 
система. Половите хормони са сред рисковите 
фактори за пародонтална патология при деца в 
пубертета  и се приемат като важен модифициращ 
фактор, който може да повлияе на патогенезата на 
плаково-асоциираните гингивити, формирането 
на денталния биофилм и субгингивалната 
микрофлора [1,2,3,4].

Счита се, че има право пропорционална 
корелация между концентрациите на половите 
хормони в слюнката и тези в кръвния серум. 
Това ни дава основание да приемем слюнката 
за подходяща неинвазивна среда за диагностика 
на множество биомаркери, в това число и за 
проучване динамиката на половите хормони в 
периода на полово съзряване [5,6]. 

Слюнчената диагностика на хормони ни 
предоставя един ефективен метод за събиране 
на биологичен материал с минимално бреме 
към изследвания индивид. Този процес е прост 
и може да бъде извършван многократно. Още 
повече по литературни данни слюнката ни 
предоставя повече биологично активна свободна 
субстанция по отношение на стероидните полови 
хормони. Това се потвърждава от изследвания, 
сравняващи серумни и слюнчени концентрации 
(тотално или свободни) на половите хормони, 
които показват високо и статистически значимо 
ниво на корелация [7,8,9,10,11].

Микробиологичната идентификация на 
бактериите от субгингивалната микрофлора при 
пародонтални заболявания поставя множество 
проблеми поради невъзможност да бъдат 
култивирани със стандартни микробиологични 
методи всички пародонтопатогени, организирани 
в микробни консорциуми в комплексен биофилм. 
Ниската чувствителност, специфичност, 
сложната техника на изпълнение (нужда 

от селективни среди), продължителността 
на методиките (изолиране, култивиране) 
и изискването от високо квалифициран 
персонал за екзактното им изпълнение са най-
често споменаваните отрицателни черти на 
класическите микробиологични методи [12].

Още през 1983г. при изследване на 
субгингивалната микрофлора на преден план 
излиза разработеният от Kary Mullis Polymerase 
Chain Reaction (PCR). Реакцията се счита за най-
добрия метод към днешна дата за откриване 
на микробното разнообразие без култивиране, 
базирайки се на изолацията на специфична 
микробна ДНК. PCR се определя като високо 
специфичен, силно чувствителен и бърз метод 
за откриване на парадонтопатогените в реално 
време [12,13,14]. 

Цел
Да се проучи динамиката на половите хормони 

в слюнка и  субгингивалната микрофлора в 
процеса на полово съзряване при деца (10-14г).

Задачи
1. Характеристика на половите хормони на 

изследваните деца (10-14г);
2. Оценка на влиянието на половите 

хормони върху субгингивалната микрофлора
2.1. Оценка на зависимост между общия 

микробен товар в проба гингивална течност и 
полови хормони в слюнка

2.2. Идентифициране и количествено 
определяне на 9 контролни щама субгинигвални 
микроорганизми

 Материал и методи
 Обект на наблюдение бяха 60 деца на 

възраст между 10 и 14 години, без наличие на 
системни заболявания и прием на антибиотици в 
последните 3 месеца. Децата бяха разпределени 
в две групи:

- 30 деца без гингивит (до 25% PBI) и добра 
орална хигиена;

- 30 деца с плак-индуциран гингивит (над 
50% PBI).

were taken fasting in the morning, which were tested by using labeled immunological analysis and liquid 
chromatography with mass spectrometry (LC-MS (MS(QQQ)). Gingival sulcus from 6 teeth was taken with 
paper pins to test 9 control strains (pooled sample) by PCR - Real Time Test.

Results: During puberty, there is no statistically significant difference between the levels of sex 
hormones when it comes to different age groups (P> 0.05). When comparing children with gingivitis with 
healthy children, only the estradiol hormone shows elevated values (p <0.05). Considering children with 
gingivitis, the composition of the subgingival microflora is much more varied and complicated, with a 
tendency to increase the species diversity of microorganisms from the red complex (T.forsythia, P.gingivalis 
and T.denticola), and in some cases the A.actinomycetemcomitans is also isolated.

Keywords: sex hormones, subgingival microorganisms, periodontal diseases
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Клинични методи
При всички деца беше регистриран 

пародонтален статус, чрез използване на 
изготвена за целта карта. Оценени бяха следните 
индекси - OHI-GV, PBI ( разпространение).

Микробиологични методи - РСR
За определяне на общия микробен товар 

(общ брой микроорганизми в проба) и за 

идентифициране на основни субгингивални 
микроорганизми (МО) и определяне на техните 
количества беше използван PCR – Real Time 
метод, като бяха взети проби за с книжни 
щифтчета от гингивален сулкус на 6 зъба (16, 13, 
11, 26, 36, 43). 

 Бяха изследвани 9 контролни щама (сборна 
проба), виж табл.1

Табл.1 Изследваните микроорганизми, групирани според Socransky 

A.actinomycetemcomitans, Лилав комплекс

P.gingivalis, T.denticola, T.forsythia, Червен комплекс

P.intermedia, P.(micromonas) micros, 
F.nuleatum, E.nodatum, Оранжев комплекс

C.gingivalis. Зелен комплекс

Пробите бяха изпращани за изследване в 
лаборатория в Германия чрез MiPharma.

Методика за изследване на полови хормони 
от слюнка

За изследване на полови хормони в слюнка 
бяха взети проби от нестимулирана слюнка 
сутрин на гладно. Слюнката се събираше в 
стерилен пластмасов контейнер, след което беше  
поставена за замразяване (- 200С).

Чрез белязан имунологичен анализ и течната 
хроматография с мас-спектноскопия  (LC-MS 
(MS(QQQ)) бяха изследвани полови хормони 
в слюнка (при момчета – тестостерон, а при 
момичета - естрадиол и прогестерон).

Анализите бяха осъществени на Q Exactive 
(ThermoScientific, Germany) мас спектрометър 
оборудван с Transcent (ThermoScientific, Germany) 
аутосемплер, TurboFlow (ThermoScientific, 

Germany) ултра ефективна хроматографска 
система и източник за химична йонизация - APCI 
(ThermoScientific, Germany). Регистрацията, 
съхранението и обработката на данните от 
анализите бе реализирано със софтуерния пакет 
Xcalibur 4.1 (ThemoScientific, USA).

Изследването беше проведено в лаборатория 
«Анализ и синтез на биологично активни 
вещества» към Катедра «Медицинска химия и 
биохимия» с ръководител доц. Валентин Лозанов

Резултати
1. Характеристика на половите хормони 

на изследваните деца (10-14г) 
Резултатите от изследваните полови хормони 

в проби от нестимулирана слюнка при деца в 
пубертета 10 – 14г. са представени на следващата 
таблица.

Табл.2 Влияние на възрастта върху стойностите на половите хормони 
Момичета момчета

Естрадиол (ng/ml) Прогестерон (ng/ml) Тестостерон (ng/ml)

N Mean ± SD N Mean ± SD N Mean ± SD
10 год.  (1) 6 1,246 ± 0,52 6 0,249 ± 0,29 6 0,111 ± 0,09
11 год. (2) 6 1,072 ± 0,65 6 0,255 ± 0,22 6 0,118 ± 0,05
12 год. (3) 6 1,131 ± 0,66 6 0,133 ± 0,11 6 0,104 ± 0,11
13 год. (4) 6 1,166 ± 0,49 6 0,183 ± 0,16 6 0,126 ± 0,07
14 год. (5) 6 0,868 ± 0,47 6 0,100 ± 0,08 6 0,130 ± 0,01

общо 30 1,090 ± 0,54 30 0,186 ± 0,19 30 0,116 ± 0,07
Ind T-test t1,2=0,513    p=0,619

t1,3=0,323   p=0,754
t1,4=0,246   p=0,812
t1,5=1,327   p=0,214
t2,3=-0,150   p=0,884
t2,4=0,244   p=0,813 
t2,5=0,622   p=0,548
t3,4=-0,086   p=0,934
t3,5=0,775   p=0,458
t4,5=0,970   p=0,360

t1,2=-0,036    p=0,972
t1,3=0,845   p=0,420
t1,4=0,413   p=0,691
t1,5=1,234   p=0,245
t2,3=1,103   p=0,299
t2,4=0,545   p=0,600 
t2,5=1,608   p=0,139
t3,4=-0,543   p=0,604
t3,5=0,622   p=0,549
t4,5=1,089   p=0,308

t1,2=0,154    p=0,881
t1,3=0,098   p=0,925
t1,4=-0,280   p=0,786
t1,5=0,251   p=0,812
t2,3=0,274   p=0,790

t2,4=-0,216   p=0,834 t2,5=-
0,289   p=0,782

t3,4=-0,379   p=0,715
t3,5=-0,312   p=0,767
t4,5=-0,074   p=0,944
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От таблицата се вижда, че средните стойности 
на естрадиола при момичетата е 1,090 ± 0,54 
ng/ml, а на прогестерона е 0,186 ± 0,19 ng/ml, 
като не се наблюдават статистически  значими 
разлики между различните възрастови групи. 
При момчетата тестостеронът в слюнка средно 
е 0,116 ± 0,07 ng/ml, като също не се променя 
съществено с възрастта (P>0.05). Зависимости 

между групите се забелязват, но липсата на 
статистически достоверни разлики вероятно се 
дължи на предимно на малкия брой участници 
във всяка възрастова група (6 деца). 

Средните стойности на изследваните от нас 
полови хормони при деца с плак-индуциран 
гингивит и при деца без гингивит са представени 
на следващата таблица. 

Табл.3 Полови различия в стойностите на половите хормони
Момичета момчета

Естрадиол (ng/ml) Прогестерон (ng/ml) Тестостерон (ng/ml)

N Mean ± SD N Mean ± SD N Mean ± SD
здрави 15 0,638 ± 0,33 15 0,237 ± 0,22 15 0,102 ± 0,09

гингивит 15 1,452 ± 0,37 15 0,146 ± 0,15 15 0,125 ± 0,06

Ind T-test t=5,988    p=0,000 t=1,257     p=0,220 t=0,738     p=0,469

От таблицата се вижда, че при децата с 
гингивит в сравнение с тези без гингивит, 
единствено естрадиолът при момичетата 
показва над 2 пъти повишени стойности 
(P<0.05). Прогестеронът не показва промяна 
при момичетата, както и тестостеронът при 
момчетата (P>0.05).

2.  Оценка на влиянието на половите хормони 
върху субгингивалната микрофлора.

2.1. Оценка на зависимост между общия ми-
кробен товар в проба гингивална течност и поло-

ви хормони в слюнка
Проследена бе зависимостта между общия 

микробен товар на взетите проби от гингивална 
течност и количеството на половите хормони 
в слюнка при изследваните деца. Общият 
микробен товар представя количеството на 
всички налични МО във взетата проба от 
гингивална течност, без да се дава информация 
за видовата им принадлежност. Данните са 
представени на следващата таблица.

Табл.4 Микроорганизми и полови хормони при здраве и гингивит
здрави болни

Ind T-test
N Mean ± SD N Mean ± SD

Общ бр. МО* 30 3,7.107 ± 
5,6.107 30

9,1.107 
± 
1,0.108

t1,2=-2,525   
p=0,014

Естрадиол* (ng/ml) 30 0,838 ± 0,53 30 1,252 ± 0,37 t=2,988    p=0,032

Тестостерон (ng/ml) 30 0,105 ± 0,07 30 0,096 ± 0,06 t=0,598     p=0,552

Прогестерон (ng/ml) 30 0,102 ± 0,09 30 0,125 ± 0,06 t=0,738     p=0,469
*Pearson Chi-Square=10,435  Sig=0,034
  Pearson’s R= 0,557                Sig=0,001
  Spearman Corr=0,557            Sig=0,001

Представените резултати показват, че при 
децата с гингивит се установяват достоверни 
по-големи количества на естрадиола и общ брой 
субгингивални МО  в сравнение със здравите 
деца (p<0,005). Налице е корелация между 
повишаването общия брой на субгингивални 
МО и нивата на естрадиола в слюнката при 
изследваните деца.

2.2. Идентифициране и количествено 
определяне на 9 контролни щама субгинигвални 
микроорганизми

Честотата на изолиране на изследваните 
МО (прицелни щама – 9 контролни вида) 
между децата с и без гингивит е представена на 
следващата таблица.
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Шест от деветте изследвани МО се срещат 
при всички деца. Останалите 3 вида изследвани 
МО се изолират само при децата с гингивит, като 
това са А.actinomycetemcomitans и P.gingivalis, 
всеки от които се изолира при 12% от децата и  
E.nodatum, който се открива при пренебрежимо 
малък брой деца.

При здравите деца с малко количество 
плака се срещат МО със по-слаба патогенност 
(оранжев комплекс) и такива, необходими за 
иницииране на процесите на коагрегация, които 

са важни за развитие на субгингивалния биофилм 
(F.nucleatum, С.gingivalis). С развитието на 
гингивалното възпаление, субгингивалната 
микрофлора се усложнява като се изолират МО 
от червения комплекс (P.gingivalis, T.denticola, 
T.forsythia) и се повишава честотата на откриване 
на МО от оранжевия комплекс (P.intermedia, 
P.micros).

Определени бяха и средните количества на 
изолираните субгингивални МО. Резултатите са 
представени на следващата таблица.

Табл.5 Честота на изследваните субгингивални  микроорганизми според гингивалното възпаление

МО Здрави
Деца Деца с гингивит общо

t
N  %±sp N %±sp N %

А.actinomycetemcomitans 0 0±0 7 100±0 7 100  
P.gingivalis 0 0±0 8 100±0 8 100
T.denticola 3 13,6±7,32 19 86,4±7,32 22 100 t=7,03   
T.forsythia 1 8,3±7,99 11 91,7±7,99 12 100 t=7,39  
P.intermedia 2 18,2±11,63 9 81,8±11,63 11 100 t=3,87   
P.(micromonas)micros 6 28,6±9,86 15 71,4±9,86 21 100 t=3,07   
F.nucleatum 21 42,9±7,07 28 57,1±7,07 49 100 t=1,43  
E.nоdatum 0 0±0 2 100±0 2 100
C.gingivalis 30 50±6,45 30 50±6,45 60 100

Табл.6 Сравнение на количествата на изследваните видове при здрави деца и деца с плак-индуциран гингивит

МО
 здрави Гингивит общо

Ind T-test
N Mean ± SD N Mean ± SD N %

А.actinomycetemcomitans 0 0 ± 0 7 2,9.103 ± 9,6.103 30 100

P.gingivalis 0 0 ± 0 8 8,2.104 ± 4,4.105 30 100

T.denticola 3 1,4.102 ± 6,8.102 19 7,9.103 ± 1,4.104 30 100 t=-2,829 
p=0,006

T.forsythia 1 3,7.10 ± 2.102 11 3,6.103 ± 7,9.103 30 100 t=-2,516  
p=0,015

P.intermedia 2 1.102 ± 3,9.102 9 1,1.104 ± 3,7.104 30 100 t=-1,695  
p=0,095

P.(micromonas)micros 6 1,3.102 ± 4,3.102 15 1,6.103 ± 2,7.103 30 100 t=-3,003  
p=0,004

F.nucleatum 21 9,8.103 ± 2,8.104 28 3,7.104 ± 9,1.104 30 100 t=-1,555  
p=0,125

E. nоdаtum 0 0 ± 0 2 1,8.10 ± 7,6.10 60 100

C.gingivalis 29 5,9.104 ± 9,2.104 30 2,5.105 ± 5,2.105 60 100 t=-1,958  
p=0,055

Средните количества на изследваните 
МО са в границите 61.102-1.105. Наблюдава 
се тенденция за достоверно повишаване на 
средните количества МО при децата с гингивит 
в сравнение със здравите деца с изключение на 
F.nucleatum(P>0.05).   P.gingivalis, E. nоdаtum и 

А.actinomycetemcomitans се изолират само при 
децата с плаково индуциран гингивит. 

Обсъждане
Влиянието на половите хормони и растежните 

фактори през пубертета не са достатъчно добре 
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проучени, а от друга страна статистиката 
показва, че това е възрастта с най-голяма честота 
на гингивални заболявания  през целия детско-
юношески период [15,16]. Това обуславя нашия 
интерес към пародонталния статус на деца от 
тази възрастова група в контекста на тяхното 
полово съзряване.

Нашите резултати показаха, че по време на 
пубертета нивата на половите хормони в слюнка 
са без статистически  значими разлики между 
различните възрастови групи (P>0.05). При 
децата с гингивит в сравнение със здравите деца, 
единствено естрадиолът при момичетата показва 
над 2 пъти повишени стойности (P<0,05), като е 
налице корелация между нивата му и установения 
общ микробен товар в гинигвалната течност. 
Прогестеронът не показва промяна при момичетата, 
както и тестостеронът при момчетата (P>0.05).

 Това се потвърждава и в проучвания и на 
други автори, които установяват, че по време на 
пубертета производството на половите хормони 
достига ниво, което остава константно за целия 
репродуктивен период/живот на индивида [2,4].

По отношение на субгингивалната 
микрофлора нашите резултати показаха, че 6 от 
9-те изследвани субгингивални МО се срещат 
при всички деца от 10-14г. Останалите 3 вида 
МО се изолират само при децата с гингивит, като 
това са А.actinomycetemcomitans и P.gingivalis, 
всеки от които се изолира при 12% от децата и  
E.nodatum, който се открива при пренебрежимо 
малък брой деца. 

При всички изследвани МО се наблюдава 
тенденция за достоверно повишаване на 
средните количества МО при децата с гингивит 
в сравнение със здравите деца с изключевие 
на F.nucleatum, който явно не се свързва пряко 
с гингивалното възпаление, а с началното 
формиране на субгивгивалния биофилм.

В литературата се откриват данни, че при 
изследване на субгигивалния профил на деца 
в пубертета с оглед пародонталния им статус, 
се открива, че индивидите с гингивит имат 
значително по-различна микрофлора от здравите 
деца. Гингивитът се асоциира с повишени нива 
и/или преобладване на Eikenella, B. intermedius, 
Fusobacterium и спирохети докато здравите 
деца имат по-високи нива на Actinomyces 
visсosus. Счита се, че флората при здрави деца 

в пубертета и здрави млади индивиди е в голяма 
степен подобна, като разлика се открива между 
здрави индивиди и такива с гингивит и в двете 
възрастови групи. По този начин може да се 
определи, че наличието или остъствието на 
заболяване се определя от микробните промени, 
наблюдавани и в двете групи [17,18,19,20].

Според скорошно изследване на Yang (PCR), 
P. gingivalis, P. intermedia и T. forsythensis се 
откриват в по-високи нива в образци, взети 
от деца с пародонтални заболявания спрямо 
тези, взети от здрави деца. F. nucleatum е 
значително в по-голямо количество спрямо 
групата на здравите деца, но не се открива 
значителна разлика в нивата между тях и децата 
с гингивит. Всички изследвани видове МО се 
откриват в по-високи нива при групите с по-
тежка пародонтална патология. Това предполага 
възможна връзка между количеството на P. 
gingivalis, P. intermedia, T. forsythensis и F. 
nucleatum и гингивалното възпаление, което се 
потвърждава и от авторите чрез наблюдаваната 
значителна корелация между нивата на тези МО 
и клиничните индекси (PI, GI, SBI и PD) [21].

Множество автори считат, че иницирането и 
прогресията на пародонталните заболявания е 
пряко свързано с нарастване на количеството и 
видовото разнообразие на субгингивални МО, 
в това число и на МО от червения комплекс 
по Socransky, както и на Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans [22,23,24]. Нашето 
проучване потвърждава това заключение.

Изводи
1. Нивата на полови хормони в слюнка не се 

променят съществено в зависимост от възрастта 
(10-14 г.);

2.  Единствено естрадиолът при момичетата  
показва по-високи стойности при гингивално 
възпаление,;

3. При децата с гингивит в сравнение 
със здравите деца се  повишава честотата на 
изолиране и общото количество на субгингивални 
МО, което е в корелация с общия микробен товар 
в гингивалния сулкус.

Публикацията е в резултат на изследване по 
проект с ДОГОВОР № 12 – С/2016 г., финансиран 
от Съвета по медицинска наука към МУ-София.
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Дълбок дентинов кариес - микроинвазивен подход 
и микрофлора (литературен обзор)

Митова Н.1 

Deep dentin caries - microinvasive approach and microflora 
(literature review)
Mitova N.1

Резюме
В  съвременната научна литература се променя парадигмата за зъбния кариес в посока 

максимално запазване на зъбни структури и биологичен подход към тях. Като инфекциозен 
процес, зъбният кариес прогресира в дентина, но това може да бъде стационирано и микробната 
активност да бъде ограничена.

По отношение на дълбоките дентинови кариозни лезии, денталната наука е насочена към 
изследване на нови методи, свързани с избора на техниката за екскавация, контрола по време 
на екскавация и стимулите за вътрешна реминерализация. Минимално инвазивното стъпково 
лечение на дълбок дентинов кариес изисква приложение на диференциран подход при кавитетна 
препарация. Основната идея е да се забави активността и скоростта на прогресия на кариозната 
лезия, чрез промяна в условията на средата. Това се постига чрез екскавация на два етапа. Налице 
е значително намаляване на количеството и видовото разнообразие на микроорганизмите при 
дълбоки дентинови лезии лекувани чрез стъпкова екскавация при сравнение между двата етапа 
на лечението. Най-значително е намаляването в количествата на Str.mutans и Lactobacillus spp., 
което се обяснява със спиране достъпа на хранителни вещества и промяна в условията на средата. 

Кариозният процес в дентина се счита за динамичен процес, чиято прогресия зависи не само от 
микробната инвазия и условията на средата, а също и от пулпния отговор. Анализът на наличните 
проучвания по темата показва, че стъпковата контролирана екскавация се препоръчва като 
метод за микроинвазивно лечение при дълбок дентинов кариес, защото е доказан съществуващия 
потенциал за стациониране на кариозния процес в дентина при съхранение дори на частично 
инфектиран дентин, както и възможността за стациониране на микробната активност и 
стимулиране на пулпен отговор. 

Ключови думи: дентинов кариес, микроинвазивен подход, кариесогенни микроорганизми

Summary
In modern scientific literature, the tooth decay paradigm is changing in the direction of maximal 

preservation of tooth structures and a biological approach to them. As an infectious process, tooth decay 
progresses into the dentine, but this can be arrested and microbial activity can be limited.

In relation to deep dentin caries lesions, dental science is aimed to investigate a new methods related to 
the choice of the excavation technique, control during excavation and stimuls for internal remineralization. 
The minimally invasive stepwise treatment of deep dentin caries requires a differential approach in cavity 
preparation. The main goal is to slow down the activity and rate of progression of carious lesion by changing 
environmental conditions. This is achieved by excavation in two stages. There is a significant reduction in the 
quantity and diversity of microorganisms in deep dentinal lesions treated by stepwise excavation when compared 
between the two stages of the treatment. Reduction in the quantities of Str.mutans and Lactobacillus spp. is the 
most significant, which is explained by stopping the access of nutrients and changes in environmental conditions.

The carious process in the dentin is considered to be a dynamic process whose progression depends 
not only on microbial invasion and environmental conditions, but also on the pulp response. The analysis 
of the existing researches suggests that stepwise controlled excavation is recommended as a method of 
microinvasive treatment for deep dentinal caries. The existing potential for arresting the dentin carious 
process is proven when preserved even partially infected dentin, as well as the ability to arrest the microbial 
activity and to stimulate a pulp response.

Keywords: dentin caries, microinvasive approach, cariogenic microorganisms
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Зъбният кариес е едно от най-
разпространените орални заболявания в 
целия свят и може би най-честото хронично 
заболяване в детска възраст [1,2,3,4,5]. 
Според съвременното разбиране за кариозно 
заболяване, кариесът се определя като процес, 
започващ много преди да се достигне до 
клинично установима лезия, която всъщност 
е само един симптом на това заболяване. 
Усилията при лечението му са насочени към 
максимално запазване на зъбни структури чрез 
приложение на микроинвазивен и биологичен 
подход към тях [6,7]. 

Минимално инвазивния подход е тенденция в 
съвременната медицина, която цели лечение чрез 
минимална намеса в биологичната цялост на 
организма. В наши дни концепцията за минимално 
инвазивно лечение намира широко отражение 
и в денталната медицина, в това число и при 
лечението на дентинов кариес. Диагностиката, 
вземането на клинично решение за избора 
на лечебен метод и подход, всички следващи 
стъпки за кавитетна препарация и обтуриране 
са носочени към контрол на бактериалната 
активност в дентина, стациониране или забавяне 
на процеса и стимулиране на вътрешната 
реминерализация и третичната дентиногенеза 
[8,9,10,11]. 

Микроорганизми при дълбок кариес
Микроинвазивният подход при лечение 

на дълбок дентинов кариес изисква познание 
относно хистопатологията на кариозната лезия 
[12]. Важен момент е дълбочината на проникване 
на микроорганизмите в дентина, за която повечето 
автори доказват, че е от решаващо значение за 
степента на възпалителен отговор от страна на 
пулпата. Кариесогенните микроорганизми могат 
да доведат до възпалителни реакции в пулпата 
само ако дентинът е пропусклив за техните 
вредни агенти [13,14].

 Най-важните известни досега ацидогенни и 
ацидурични бактериални видове са S. mutans, 
Bifidubacterium и L. acidophilus. Докато S. 
mutans са определяни като инициатори, то 
Bifidubacterium и L. acidophilus са сочени 
отговорни за прогресията на кариозната лезия. 
Едни от микроорганизмите, неоспоримо  
участващи  в патогенезата на кариозния процес 
е групата на Мutans S., включващ седем подтипа 
- S. mutans, S. sobrinus, S. criceti, S. ferus, S. ratti, 
S. macacae и S. downei. Тези микроорганизми 

притежават свойствата да продуцират 
екстрацелуларни полизахариди от глюкозата, 
да поддържат ниско рН, метаболизират  бързо  
захарите и образуват  киселини. Lactobacillus 
spp. участват при процеси на деминерализация в 
кавитирани лезии [13,15]. Количеството им е по-
голямо в плаката и слюнката при кариес активни 
индивиди [16]. Lactobacillus spp. продуцират 
синтез на млечна киселина, поддържат ниско 
рН и могат да предизвикват кариес на опитни 
животни [17,18].

С напредване на кариозната лезия в дълбочина 
в дентина се наблюдава преход от факултативни 
Грам-положителни коки, характерни за по-
плитки кариозни лезии, Lactobacillus spp. и 
наличие на анаеробни микроорганизми, които 
се увеличават в дълбоките дентинови лезии 
[17,19,20]. Този преход вероятно е повлиян 
от промяната в условията на средата. Стимул 
за повишаване на микробната активност са 
специфичните условия на околната среда, като 
наличието на ферментабилни въглехидрати и 
отсъствието на кислород в кариозната лезия. 
В дълбоките кариозни лезии се откриват и 
хранителни вещества от серумен произход, 
дифундиращи от пулпата, което благоприятства 
развитието на протеолитични щамове 
(Actinomyces spp.) и подтиска захаролитичните 
[18,20,21]. При дълбокия дентинов кариес 
е налице полимикробната инвазия в 
дентина, която стимулира одонтобластите, 
предизвиквайки адаптивен отговор. Сигналните 
молекули и растежните фактори, освободени 
при деминерализация на дентина, регулират 
одонтобластната активност в зъбната пулпа 
и действат като “сензорни клетки” [22]. След 
кариозна стимулация одонтобластите инициират 
възпалителна реакция, като произвеждат 
хемокини и същевременно синтезират защитен 
третичен дентин, наречен реактивен. Реактивният 
дентин образуван от тях се характеризира с 
добре изградена тубуларна мрежа и високо 
съдържание на неорганичен материал. При 
загиване и загуба на тези клетки, пулпата все 
още има висок капацитет за формиране на този 
третичен дентин благодарение на присъствието 
на недиференцирани клетки, които се превръщат 
в одонтобластоподобни клетки, синтезиращи 
репаративен дентин. Репаративният дентин 
е атубуларен дентин, наречен още фибро- 
или остеодентин, който се характеризира с 
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ирегулярни тубулите, по-слаба минерализация и 
може да има по-високо съдържание на органичен 
материал, отколкото първичния дентин [22,23]. 

Според проучване проведено от Bjorndal 
интересен е прехода, който се наблюдава при 
кавитиране на кариозната лезия, което води и 
до промяна в условията на средата,  микробната 
биология и механизма на активиране на 
третичната дентиногенеза. Хистопатологичните 
характеристики на третичното образуване на 
дентин корелират частично със степента на 
клинична кавитация. Различните характеристики 
на третичния дентин могат да бъдат свързани 
с вида на стимулите, като в границите на една 
и съща кавитирана кариозна лезия може да се 
открият участъци с признаци на различна степен 
на активност на кариозния процес. При бързо 
прогресиращи лезии с кавитация на емайла, 
простираща се в дентина одонтобластните 
клетки може вече да липсват, защото поради 
широкото предаване на бактериални стимули 
се наблюдава ранна одонтобластна некроза. 
В тези случаи преобладава формиране на 
фибродентин - репаративен. При много бавно 
прогресиращи дентинови лезии третичният 
дентин наподобява ортодентин - реактивен, но се 
откриват и участъци от лезията с доказателства 
за нови вторични одонтобластоподобни клетки, 
локализирани между одонтобластите [11,24]. 

Тези процеси в пулпата са подложени не само 
на системна, но и на локална регулация, влияеща 
върху процесите на възпаление, регенерация и 
васкуларизация. Локалната регулация се дължи 
на активността на различни видове клетки в 
пулпата, които отделят разтворими молекули, 
регулиращи всички тези процеси [22,23]. 

Стъпкова екскавация при лечение на дълбок 
дентинов кариес 

В хода на лечението, при процеса на 
екскавация, кариесогенната микрофлора 
динамично се променя, както в количествено, така 
и в качествено измерение. Налице е значително 
намаляване броя и вида на микроорганизмите в 
кариозното огнище, както също и намаляване на 
видовото разнообразие с напредване процеса на 
екскавация [12,25,26].

С цел минимално инвазивно лечение 
на дентинов кариес са създадени различни 
методики за микроинвазивна и избирателна 
екскавация и за стациониране на кариозния 
процес в дентина: стъпкова екскавация, 

ултраконсервативно лечение на кариес, техника 
на Hаll и др.[27,28,29]. Съвременната наука 
е насочена към изследване на тези методи по 
отношение на обема на отстранения кариозен 
дентин, на използваните методи за контрол на 
екскавацията, избора на техниката за екскавация 
и стимулите за вътрешна реминерализация и 
третична дентиногенеза [10,11]. 

В литературата се откриват данни, че 
стъпковата екскавация се прилага като метод 
за лечение при дълбок дентинов кариес и при 
асимптоматичен затворен пулпит. Разликите 
в приложението на метода в тези случаи са в 
количеството и вида на остатъчния дентин, който 
се запазва между отделните етапи на лечението 
[30].

Основната идея на стъпковата екскавация е да 
се забави активността и скоростта на прогресия 
на кариозната лезия, чрез промяна в условията 
на средата, в която се развива лезията. Това се 
постига чрез екскавация на два етапа. На първото 
посещение се извършва частична екскавация, 
като се отстранява само силно инфектирания 
дентин в повърхностния слой. Следва 
временно обтуриране на кавитета със средство, 
стимулиращо вътрешната реминерализация, 
както и пулпната регенерация (най-често 
Са(ОН)2-препарат, ГЙЦ) и повторен сеанс, 
контрол и допълнителна екскавация след 3 – 6 
месеца, ако се нелага. Независимо, че повечето 
автори използват термина стъпкова екскавация, 
най-често сеансите на екскавиране на кариозния 
дентин са само два. Правени са проучвания, 
които показват, че за времето между отделните 
сеанси условията на средата, в която се развива 
кариозната лезия се променят значително. 
Количеството остатъчни кариесогенни 
микроорганизми намалява, запазеният 
деминерализиран дентин (афектиран) променя 
свойствата си през този интервал и придобива 
характеристиките на стационирана лезия [10,31]. 

Наше проучване показа, че чрез стъпковата 
екскавация при лечение на дълбок дентинов 
кариес се постига промяна в цвета и 
консистенцията на запазения афектиран дентин 
след три месечен период на стимулиращо 
действие на калциев хидроксид или Биодентин. 
Цветът на афектирания дентин остава почти без 
промяна в края на периода, а консистенцията 
става по-твърда и суха [32]. Подобни резултати 
се потвърждават и в проучвания на много други 
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автори, според които след контролния период 
от три месеца твърдостта на остатъчния дентин 
нараства, а цветът му леко изсветлява. Най-
често това са ин-виво проучвания, при дълбоки 
дентинови лезии, проследяващи промените в 
цвета и консистенцията на кариозния дентин 
между двете посещения, при прилагане на 
стъпкова екскавация [10,12,33,34,35].

Микроорганизми в хода на лечение на дълбок 
дентинов кариес чрез стъпкова екскавация

Методиката на стъпковата екскавация при 
лечение на дълбоки дентинови кариозни лезии 
е описана и подробно изследвана от Bjorndal L. 
в много негови публикации [10,11,12,26,30,31]. 
Проучванията му доказват, че е налице 
значително намаляване на количеството и 
видовото разнообразие на микроорганизмите 
при дълбоки дентинови лезии лекувани чрез 
стъпкова екскавация при сравнение между 
двата етапа на лечението [31]. Най-значително е 
намаляването в количествата на кариесогенните 
микроорганизми – Str.mutans, Lactobacillus spp., 
което авторите обясняват със спиране достъпа на 
хранителни вещества, промяната в условията на 
средата [26]. 

Доказано е, че преди херметизация в 
кариозната лезия се откриват предимно S. mitis, 
S. intermedius, S. oralis. След херметизация се 
доказва наличието на Actinomyces naeslundii. 
Остават микроорганизми, които могат да 
разграждат серумните гликопротеини, идващи 
от пулпата през дентиновите тубули. Тази 
флора има по-нисък кариесогенен профил и е 
по-еднообразна. Налице е силно намаляване 
на микробното число. След запечатване на 
кавитета и спиране достъпа до хранителни 
източници, необходими за оцеляване и 
размножаване,  се създава нова среда на живот  
на микроорганизмите. Така се повлиява не само 
количеството на съществуващите видове в тази 
флора, но също така и качеството на доминиращ 
вид [28,29,36]. 

Положителни резултати от приложението 
на стъпковата екскавация са демонстрирани в 
редица изследвания. Като най-положителен се 
отчита фактът, че е осигурено време и възможност 
за активиране на естествените механизми за 
защита от страна на пулпо-дентиновия комплекс 
[10,33,35,37,38,39]. 

В литературата съществуват данни за 
проведени сравнителни клинични проучвания 

за проследяване успеваемостта на стъпковата 
екскавация спрямо едноетапните методи на 
щадяща екскавация. Резултатите показват, че при 
кариозни лезии с по-бързо развитие (светла, мека, 
влажна кариозна маса) стъпковата екскавация 
е по-ефективен метод от едносеансовите 
(във връзка с ограничаване на кариеса в 
дентина), защото самият процес стимулира по-
добре третичната дентиногенеза. При бавно 
прогресиращите кариозни лезии лечението може 
да се проведе на един сеанс [36,40,41,42,43]. 

 Ин виво проучване на Ayse I. Orhan и колектив 
върху 83 временни и 52 постоянни молара с 
дълбоки дентинови кариозни лезии, използва 
клинични и микробиологични критерии за 
определяне ефективността на стъпковата 
екскавация при лечение на кариес в дентина. 
Получените резултати показват бактериален 
растеж в 63,8 % от пробите на първия сеанс с 
двустъпковата екскавация и в 26,6% от пробите 
на контролната група с цялостна екскавация. При 
втората визита, след премахване на временната 
обтурация бактериалният растеж на пробите с 
двустъпкова екскавация е редуциран значително 
до 44,4%, а след екскавацията преди обтуриране 
– 2,2%. Резултатите сочат, че независимо че няма 
методика, при която да се постига абсолютна 
стерилност на дъното на кавитета, стъпковата 
екскавация е тази, при която се постига 
драматична редукция на бактериалния растеж в 
хода на лечението [44].  

Друго ин-виво проучване е проведено през 
2009 от E.C.O. Lula и колектив. То включва 36 
временни молара с дентинови лезии, обхващащи 
повече от ½ от дентина. Зъбите са разделени в 
2 групи – с цялостно едноетапно екскавиране 
и група с частично  отстраняване на кариозния 
дентин. От всяка група се взема материал за 
микробиологично изследване за S.mutans, L. 
acidophilus, както и за определяне на тоталното 
микробно число. Преди обтуриране, по-голям 
брой МО се откриват в пробите на втората група, 
а след 3-6 месечен период микробното число и 
количество колонии на изследваните два вида 
в двете групи са сходни. Тези резултати дават 
основание на авторите да препоръчат да не 
се отварят отново вече обтурирани зъби (при 
временните молари), независимо от наличието на 
остатъчна бактериална флора в първоначалния 
момент на лечението [45]. 

В своето проучване Paddick също изследва 
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ефектите на запечатване, прекъсване на 
хранителния източник на кариозния дентин под 
обтурация. Той проучва видовата характеристика 
на наличната микрофлора преди и 5 месеца 
след обтурирането. Изходната микрофлора е 
представена предимно от Lactobacillus Spp, 
Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, 
Actinomyces israelii и Actinomyces gerencseriae. 
След 5 месеца нито един от изброените видове не 
присъства във втората изследвана проба. Видовото 
разнообразие е представено от Actinomyces 
naeslundii, Streptococcus oralis, Streptococcus 
intermedius и Streptococcus mitis. Микрофлората 
от втората проба показва повишена способност 
да произвежда гликозидни ензими (сиалидаза, 
N-ацетилглюкозамидаза, β-галактозидаза), които 
отделят захарите от гликопротеини. Вероятно 
при промяна в условията на средата наличните 
хранителни вещества са представени предимно 
от серумни гликопротеини [46]. 

Ин витро проучване на 60 екстрахирани 
постоянни молара, проведено от Lennon и 
колектив през 2007 цели да покаже различието 
в количеството на микроорганизми, оставащи 
след екскавация, контролирана с различни 
методи (визуално-тактилен, с кариес-детектор 
и флуоресцентен контрол), както и различията 
в размера и обема на кавитета. Пробите са 
оцветени с етидиум бромид и изследвани 
с конфокална микроскопия. Получените 
резултати сочат, че най-голямо количество 
остатъчни микроорганизми се откриват при 
групата на класическата екскавация с визуално-
тактилен контрол, следвана от групата на 
оцветяващ кариес-детектор. Докато в групата 
на флуоресцентния контрол на екскавацията, 
нивото на остатъчна инфекция е много по-
малко. Аналогични са и резултатите, получени 
при измерване обема и размера на получените 
кавитети в проучването. В заключение може да 
се каже, че авторите определят екскавацията, 
контролирана с флуоресцентен метод, като по-
ефективна в отстраняването на силно инфектиран 
кариозен дентин, без да е налице значимо 
нарастване на размера и обема на кавитета, в 
сравнение с конвенционалните методики [47]. 

Въпреки засиленият научен интерес, относно 
динамиката на кариесогенните микроорганизми 
в хода на микроинвазивно лечение на дълбок 
дентинов кариес, все още неясни остават някои 
въпроси. Несигурна и трудна е клиничната 

преценка за определяне на границата между 
инфектиран и афектиран дентин в процеса 
на екскавация, количеството на основните 
кариесогенни видове в тях, и как на базата на 
клинично установими обективни белези да 
преценим степента на бактериална инвазия в 
дентина. Тези въпроси се решават с въвеждане 
на флуоресцентния метод на контрол на 
екскавацията, които обективизират остатъчния 
дентин и все по-често се прилагат в практиката.

Кариозният процес в дентина се счита за 
динамичен процес, чиято прогресия зависи не 
само от микробната инвазия и условията на 
средата, а също и от пулпния отговор. Анализът 
на наличните проучвания по темата показва, 
че стъпковата контролирана екскавация се 
препоръчва като метод за микроинвазивно 
лечение при дълбок дентинов кариес, защото 
е доказан съществуващия потенциал за 
стациониране на кариозния процес в дентина 
при съхранение дори на частично инфектиран 
дентин, както и възможността за стациониране в 
микробната активност и стимулиране на пулпен 
отговор. 
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Орално здраве при деца със зрителни увреждания 
(литературен обзор)
Дойчинова, Л.1

Oral health in visually impaired children
(literature review)

Doichinova, L.1

Резюме 
По данни на СЗО процентът на хората със специални нужди варира между 10% и 13% за 

различните държави. Приема се, че средно децата със специални нужди са 10% от детското 
население. 

Честотата на зрителните увреждания се увеличава в световен мащаб поради локални фактори 
и системни заболявания. В научната литература има малко информация за оралното здраве и 
денталната помощ и нуждите на тези пациенти. Тази статия изследва литературата, свързана 
с увреждането на зрението, оралното здраве и денталната помощ. 

Важно е лекарите по дентална медицина да имат информация и да са обучени за предоставяне 
на нужното лечение при пациенти със зрително увреждане, като използват успешно своите 
възможности и въображение. 

Ключови думи: деца със специални нужди, деца с визуални дефекти, орално здраве, комуникация, 
поведенчески проблеми, обучение.

Summary 
The percentage of persons with special health care needs reported in WHO data varies within the range 

of 10 to 13% for the different countries. It is assumed that on average children with special health care 
needs comprise 10% of the entire population of children.   

The incidence of visual impairment is increasing worldwide due to local factors and systemic diseases. 
In the scientific literature there is little information on oral health and dental care and the needs of these 
patients. This article explores the literature related to visual impairment, oral health and dental care. 

It is important the doctors in dental medicine to avail of the proper information and to be trained to 
provide the necessary treatment to visually impaired patients, using successfully their own capacity and 
imagination. 

Key words: children with special health care needs, visually impaired children, oral health, 
communication, behavioral problems, education.
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Въведение 
Зрението е едно от най-важните сетива, чрез 

които хората опознават света, адаптират се към 
живота и осъществяват комуникация с други 
хора. То е един от основните анализатори, 
осигуряващ получаването на динамична 
информация за околния свят [1, 2]. 

Чрез зрителните възприятия се различават 
предмети, явления и техните признаци 
– цвят, форма, величина, отдалеченост, 
направление, покой, движение и разположение в 
пространството [3]. 

За нормална острота на зрението се приема 
способността за различаване на обекта и 
детайлите му под ъгъл на зрение, равен на една 
ъглова минута - зрителна визусна единица [1]. 

Видове зрителен дефицит. Различават се 
два основни вида зрителен дефицит – слепота и 
слабо зрение [4, 5]. 

Слепотата е състояние, при което напълно 
липсват зрителни възприятия или има само 
възприемане на светлина в незначителна степен 
[6]. 

При слабото зрение липсва достатъчна 
зрителна острота и не могат да се възприемат 
фини детайли от всякаква дистанция, дори с 
оптична корекция [3, 6]. 

Разпространение на зрителните дефекти. 
Според оценката на СЗО [1, 2] по света има 45 
000 000 души със зрителни дефекти, като само 
8% от тях имат вродено увреждане на зрението, 
а останалите го развиват в резултат на локално 
(катаракта) или системно заболяване (диабет), 
злополуки или възрастова дегенерация [4, 5, 7]. 

Етиология. Според Американската академия 
по дентална медицина за хората с увреждания 
(Academy of Dentistry for Persons with Disabilities), 
американските офталмолози и тифлопсихолози 
(специални педагози, работещи с незрящи деца) 
зрителните дефекти са резултат от множество 
етиологични фактори, действащи пре-, пери- 
или постнатално [8,  9]. 

Към преобладаващата етиология се отнасят: 
Пре- и перинатални фактори: атрофия на 

зрителния нерв и микрофталмия; колобома; 
дермоидна киста; туморни образувания; 
токсоплазмоза; сифилис; туберкулозен 
менингит; нарушения в развитието на орбитата; 
рубеолен синдром – прекарана рубеола в 
първите три месеца от бременността; вродена 
глаукома, причинена от повишеното вътреочно 
налягане, поради обструкция в циркулацията 

на вътреочната течност; вродена катаракта – 
замъгляване на очните лещи. 

Постнатални фактори: ретролентална 
фиброплазия, в резултат на увреждащото 
действие на високи концентрации кислород при 
недоносени деца, при което се уврежда ретината 
и децата са със забавено физическо, а понякога 
и умствено развитие; преждевременно раждане; 
polycytemia vera; хипертензия; захарен диабет; 
глаукома; макулна дегенерация, атакуваща и 
нараняваща ретината, отговорна за точността на 
зрението.

Общи заболявания и синдроми. 
Съществуват редица заболявания и синдроми, 
при които очните дефекти са един от симптомите, 
а често се наблюдават и зъбни аномалии [10].  
Такива са: 

Congenital syphilis - наблюдава се увеит, 
глухота, сърдечносъдови, неврологични 
разстройства, Хътчинсонови зъби и микрогнатия 
[10]. 

Cross syndrome - микрофталмия с 
помътняване на роговицата и гингивална 
фиброматоза [10].

Ehlers-Danlos syndrome -  ранна загуба на 
зрението с крехки роговица и склера, съпроводени 
със сърдечно-съдови и дихателни аномалии, 
възможно увреждане на тромбоцитите, рядко 
пародонтални заболявания, микродонтия, 
аномалии в кореновата морфология, дентикли в 
пулпната камера [10]. 

Lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome – 
при него се наблюдава хипо- до аплазия на gl. 
lacrimalis, микродонтия, хиподонтия, тъмен 
сивкав емайл, хипоплазия в средната част на 
лицето [10]. 

Marfanʼs syndrome - разместени очни лещи, 
отлепване на ретината, сърдечни и дихателни 
аномалии, висок свод на небцето, аномалии в 
темпоро-мандибуларната става [10].

Oculo-facio-cardio-dental syndrome - вродена 
катаракта, микрофталмия, увреждане на слуха 
и бъбреците, закъснял зъбен пробив, забавено 
кореново развитие, неправилна захапка [10].   

Patauʼs syndrome (Trisomy 13) - един от 
първите хромозомни синдроми, описан от 
Patau през 1960 г. Честотата при живородени 
деца е 1 на 5 000 до 1 на 20 000. Характерни са 
промени в главния мозък, очни аномалии като 
микрофталмия, вродени бъбречни аномалии и 
сърдечни пороци, полидактилия, микроцефалия, 
множество хемангиоми по лицето, челото и 
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врата, заешка или вълча уста, хиподонтия, 
ектопични зъби, неправилна захапка  [10].

Това е много тежък синдром, при който 45% 
от децата загиват още през първия месец след 
своето раждане и само по-малко от 5% доживяват 
до 3 годишна възраст [10]. 

Rieger syndrome - хипоплазия на ирис/
роговица/леща, дефекти в очната ябълка, 
хепатоспленомегалия, хиподонтия, максиларна/
мандибуларна хипоплазия, тауродонтизъм [10]. 

 Riley Day syndrome – разязвяване на 
очната роговица, ранна загуба на зрение, 
хипотония, дисфагия, кифосколиоза, ранна 
загуба на зъби, бруксизъм, абразиране на зъбите, 
хиперсаливация, намалено усещане за болка, 
сгъстен фронт [10]. 

Ruterford syndrome - замъгляване на 
ретината, агресия, разстройство свързано с 
ученето, гингивална хиперплазия, закъсняло 
поникване на зъбите, одонтогенни кисти [10].

Trecher Collins syndrome - колобома, 
сърдечни аномалии, загуба на слуха, повишен 
риск от карцином на хранопровода, максиларна 
и мандибуларна хиперплазия, ектопични и 
хипопластични зъби, микростомия, диастеми и 
треми на зъбите, неправилна захапка [10].

Turnerʼs syndrome - птоза, страбизъм, 
амблиопатия, катаракта, сколиоза, загуба на 
слуха, хипертония, сърдечни увреди/шумове, 
редукция на височината на зъбните корони и 
дължината на корените, изтънен емайл [10].     

Zimmerman-Labad syndrome - пигментация 
на ретината, катаракта, кардиомегалия, 
синдактилия, дефект на камерната преграда, 
гингивално разрастване, забавен зъбен пробив 
[10, 11].

Колобома на ириса - вродено заболяване, 
което е свързано с хиподонтия и amelogenesis 
imperfecta при засегнатите пациенти [12, 13]. 

Наблюдава се хипоплазия на временните 
зъби при деца с Rh-несъвместимост, диабет на 
майката, преждевременно раждане [12, 13]. 

Няма публикувани съобщения за степента 
и естеството на зъбните аномалии, свързани с 
вродената загуба на зрение.  

 
Следствия от увреденото зрение:
Пълна липса на зрение. Пълната 

липса на зрение създава основен проблем с 
възприемането и опознаването на света. Тази 
функция се поема от останалите сетива, които 
претърпяват допълнително развитие. Например 

осъзнаването на пространството от слепите е 
свързано с движението на въздуха около тях [3, 
14]; запознаването с обстановката в денталния 
кабинет – с тактилните усещания, получени от 
опипване на инструменти, апаратура и предмети 
[15]. То се подпомага от словесни обяснения и 
демонстрация на качествата им [15]. Сериозен 
допълнителен проблем при слепите деца е 
непознатата обстановка, която може да се 
възприема като заплашителна и да изисква 
внимателно запознаване със средата, персонала, 
звуците и шумовете на машината [15]. 

Частична загуба на зрение. Частичната 
загуба на зрение не трябва да се пренебрегва, 
тъй като може да е причина за объркване и 
раздразнение при незрящото дете [4]. За да 
получи смътни впечатления, то се взира в 
заобикалящите го предмети, които могат да 
са плашещи за него, например рефлектора на 
машината или въздуха от въздушната шприца 
[15]. Всичко това го прави много по-чувствително 
от едно сляпо дете, тъй като осъзнава форми, 
които в повечето случаи не може да различи. В 
тези случаи се препоръчват допълнителни мерки 
за преодоляване на тревогата и страха [4, 13, 15]. 

Някои автори  са на мнение, че когато 
зрението е загубено след шестгодишна възраст, 
може да се работи с остатъчната визуална памет 
на детето [3].

Психологически проблеми. Пълната или 
частична загуба на зрение имат емоционални 
последици за децата, като засилена тревожност 
при психологичен стрес или депресия. 
Такива деца са трудни пациенти [13, 16]. 
Schnuth препоръчва за намаляване на страха и 
притеснението да се насърчава задаването на 
въпроси от страна на детето [14].

Психологични проблеми имат и родителите. 
Тяхното отношение  към зрителния дефект 
на детето варира от свръхгрижа и вина, до 
враждебност и пренебрегване [5]. Личността, 
поведението и уменията им могат да улеснят или 
усложнят денталното лечение и превенция [13, 
17]. 

В случаите на отхвърляне от семейството 
в детето се наблюдават епизоди на агресия 
и силни негативни реакции, като отрицание, 
отказ, отдръпване, отбрана, показващи липса на 
нагласа [15, 16, 17]. 

Проблеми в денталния кабинет, свързани 
с лечението и превенцията на оралните 
заболявания. Работата със слепи деца е 
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предизвикателство, изискващо морална 
ангажираност, допълнителни познания и проява 
на творчество в поведението на лекарите по 
дентална медицина. Методите на дентално 
лечение и превенция не се променят, а се 
модифицират, като методиките трябва да са 
гъвкави и пригодени към конкретния дефект и 
спецификата на всяко дете [4, 3, 14, 18, 19].

Пред оралните грижи за тези деца съществуват 
бариери от различно естество, ограничаващи 
реализацията им. Физическият достъп до 
дентална помощ е първата бариера [5, 13]. 

Децата със зрителни дефекти трябва да бъдат 
придружавани независимо от възрастта си и то 
от обучени хора. Това изисква допълнително 
време, ангажименти, които често обезкуражават 
родителите и водят до неглижиране на 
необходимостта от прегледи и лечение. 

Друга бариера пред тези деца е стресът от 
денталния кабинет. В детска възраст инвазивното 
лечение е стресиращо, а при незрящите – 
многократно повече. Това налага специални 
методики за повлияване на поведението, които 
изискват по-голямо усилие както от родителите, 
така и от лекарите по дентална медицина. 
Препоръчват се кратки лечебни манипулации, 
докато пациентът привикне с денталния екип и 
се изгради взаимно доверие [4, 3]. 

Според някои автори денталният лекар 
трябва да получи предварителна информация 
от родителите и съвети от медицинския екип, 
психолога и специалния педагог в училището, за 
да разбере емоционалната настройка на детето и 
отношението му към дефекта в зрението [3].

Трета бариера е недостатъчната подготвеност 
на лекарите по дентална медицина за работа с 
такива деца. Съобщава се, че повечето дентални 
лекари изпитват несигурност и объркване при 
работа със слепи деца [4]. Често има неправилно 
отношение към тях поради незнанието, че голяма 
част от пациентите са много интелигентни и 
способни да усвоят много умения [3, 14]. 

При лечението и обучението в орална хигиена 
незрящите деца използват останалите си сетива 
за допир, вкус и мирис в процеса на провеждане 
на всички процедури. Изискват се много повече 
усилия от страна на денталният лекар и неговия 
екип и проява на търпение, гъвкавост, разбиране, 
въображение, чувство за хумор, демонстриране 
на компетентни знания, даване на подходящи 
словесни обяснения и подкрепа на детето със 
зрително увреждане [4]. 

То трябва да се окуражава с думи, тъй като не 
може да види лицето и усмивката на денталния 
лекар. Необходимо е предварително да бъде 
запознато с предстоящите действия,  както и с 
това, което се изисква от него като поведение и 
сътрудничество [4, 14, 15]. 

Лекарят по дентална медицина трябва да 
е запознат с техниките за обучение на орална 
хигиена при слепи деца, като  поставяне на 
детската ръка върху неговата при представяне на 
движенията на четката за зъби. При използването 
на ароматни, профилактични пасти, флуорни 
лакове и гелове, както и на лечебни медикаменти 
се дава възможност на детето да се запознае с 
аромата и вкуса им [4, 3].

Орални проблеми на децата с увредено 
зрение:

Зъбен кариес. Резултатите получени от 
различните автори са противоречиви. Има 
съобщения, че зъбният статус не се повлиява от 
зрителното увреждане  [6, 17, 20, 21, 22].  Други 
автори откриват, че слепите деца имат по-високи 
стойности на DMF - индекса от виждащите на 
същата възраст, което е резултат не от дефекта, 
а от затрудненията при поддържане на орална 
хигиена  [5, 22, 23, 24, 25].

Пародонтални заболявания. Някои 
изследователи съобщават за по-голямо 
разпространение на пародонталните 
заболявания при слепите деца, отново резултат 
от по-занемарена орална хигиена и по-голямо 
количество отложен зъбен камък, в сравнение 
със здравите връстници [9, 13, 26, 27].

Травми. Децата със зрителни увреждания имат 
предразположеност към травматични увреждания 
на зъбите и оралната лигавица [28, 29]. 

Проучвания установяват малко по-висока 
честота на травмите в областта на резците, 
вследствие на по-чести падания отколкото при 
виждащите [28, 30, 31]. 

Бруксизъм. При децата със зрителни 
смущения има данни за абразиране на зъбите 
вследствие на бруксизъм. При тях се наблюдава 
дисавтономия - Riley Day syndrome.  Този 
синдром се развива поради зависимост на 
децата от техните родители и се изразява с 
несамостоятелност, придружена със забавено 
умствено развитие и нарушена способност 
за учене [22], конвергиращ страбизъм и 
функционално отклонение на мандибулата [10], 
както с намалено усещане за болка [29, 32] и 
бруксизъм [22].
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Орална хигиена. Оралната хигиена е в 
значителна степен по-занемарена [3, 10, 20, 21, 33, 
34] при децата със зрителни дефекти в сравнение 
със зрящите връстници. Основният проблем е, 
че обикновено не се прилагат специални методи 
за обучение, съобразени  с дефекта на децата [10, 
21]. Използването на добри вербални указания 
и тактилни помагала подобряват методите на 
измиване на зъбите [15, 26, 33, 35, 36]. 

Адекватното указание за поддържане на 
орална хигиена може да има положителен ефект 
върху оралната хигиена и пародонталния статус 
[14, 35, 37, 38, 39, 40]. 

Адаптираните указания могат да варират от 
използването на голям черен текст с големина 
16/18 до Брайлова азбука (релефно точково 
писмо, което чрез 63 комбинации на шест релефни 
точки, разположени по три в две вертикални 
колонки обозначава буквите от азбуката, 
пунктуационните знаци и цифровата система) 
[36]  и аудио информация [26, 15]. За даване 
на указания се използват още говорещи книги, 
синтезатори, релефни изображения, виждащ 
четец, апарат „Оптакон”, трансформиращ 
нормалните букви в релефни [9, 13]. 

Заключение
Децата със зрителни дефекти са съществена 

група от децата със специални потребности 
и изискват необходимостта от създаване на 
специален подход в обучението и поддържането 
на оралното им здраве [35, 41].
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Пулсова оксиметрия при постоянни зъби с незавършено 
кореново развитие
Костурков, Д. 1, Ц. Узунов2

Pulse oximetry in permanent teeth with incomplete root 
development
Kosturkov, D.1,  Ts. Uzunov2

Резюме
Изследването на пулпния виталитет при постоянни детски зъби с различна степен на кореново 

развитие трябва да се осъществява не само с тестове за инервацията, но и за кръвообращението. 
Целта на настоящото изследване е да се установят нормалните нива на сатурация на пулпата и 
да се сравнят с електровъзбудимостта й при постоянни интактни детски зъби с различна степен 
на кореново развитие. Изследвани са по 31 пациенти от всеки пол на възраст между 7-12г. При 
тях са тествани общо 126 интактни фронтални зъба с различна степен на кореново развитие – 53 
с незавършено и 73 със завършено. Сатурация на пулпата при постоянни детски зъби с кореново 
развитие над 2/3-ти е близка до тези при интактни зъби на възрастни пациенти – около 85-86%. За 
сравнение, средните стойности на електропроводимост при зъби с кореново развитие 2/3 и такива 
с изграден корен и неоформен апекс са малко по-високи от установените норми при постоянни зъби 
и са съответно 12,92±3,26 µА и 13,17±4,89 µА. При постоянни детски зъби със завършено кореново 
развитие електровъзбудимостта е средно 6,16±2,33 µА, което е в границите на установените 
норми. 

Ключови думи: пулсова оксиметрия, зъбна пулпа, виталитет, сатурация, незавършено кореново 
развитие.

Summary
The examination of pulp vitality in permanent teeth with different stages of root development should be 

performed not only with tests for the innervation but also for the blood circulation. The purpose of this study 
is to establish the normal levels of saturation of the pulp and to compare it with its electroconductivity t in 
permanent intact teeth with different stages of root development. 31 patients of each gender, aged between 
7-12years were studied. On them were tested a total of 126 intact frontal teeth with different stages of root 
development - 53 with incomplete and 73 with complete. Saturation of the pulp in permanent teeth with a 
root development over 2/3 is close to that of intact teeth in adult patients - about 85-86%. For comparison, 
the average values of electroconductivity of the pulp   in teeth with root development 2/3 and in teeth with 
formed root with open apex are slightly higher than the established norms for permanent teeth and are 
respectively 12.92 ± 3.26 μA and 13.17 ± 4.89 μA. In permanent teeth with complete root development, the 
electroconductivity of the pulp is average 6.16 ± 2.33 μA, which is within the normal limits.

Keywords: pulse oximetry, dental pulp, vitality, saturation, incomplete root development.

Консервативно зъболечение

1 Редовен докторант, Катедра консервативно зъболечение, ФДМ, 
МУ-София
2  Професор, Катедра консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София

1 PhD Student. Department of Conservative dentistry, FDM, MU-Sofia 
2 Professor, Department of Conservative dentistry, FDM, MU-Sofia



42 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА          Том 44 • 2018/1

Въведение
Изследването на пулпния виталитет е важна 

част от диагностичния процес. В клиничната 
практика най-често се използват тестовете 
за изследване на пулпната чувствителност 
- електрическата и термичната стимулация. 
Тези методи обикновено дават ценна клинична 
информация, но при деца се прилагат трудно и 
често дават фалшиви резултати [1]. 

За да бъдат ефективни тестовете за 
чувствителност е необходимо в пулпата да има 
достатъчен брой зрели неврони. Временните 
зъби, както и постоянните в началните години 
след ерупцията (до 4-5) не са изцяло инервирани 
с алфа миелинизирани аксони, които отговарят на 
дразнителите [2]. Степента на кореново развитие 
има значение за провеждането на тези тестове. 
Според някои автори зъби с незавършен коренов 
растеж дават по-слаба реакция или нямат отговор 
при стимулация с електроодонтодиагностика 
(ЕОД) [3, 4, 5]. Според друго изследване тези 
зъби реагират нормално на ЕОД. Само 11% от 
зъбите при деца с напълно отворени апекси 
дават отговор на ЕОД [5]. Освен тези фактори, 
тестовете за чувствителност са субективни – 
разчита се на реакцията на пациента, което при 
деца не винаги дава обективни резултати [2, 6]. 

Имайки предвид всички това, изследването на 
пулпния виталитет чрез термични и електрически 
методи при постоянни зъби на деца не винаги 
дава обективни резултати. Няколко проучвания 
показват, че изследването на пулпната 
васкуларизация вместо на инервацията е много 
по-подходящо за определяне на състоянието на 
пулпата [2, 7, 8, 9].

Всичко това налага въвеждането на други 
алтернативни и допълващи термоодонто 
диагностиката (ТОД) и ЕОД методи за 
регистриране на виталитета на пулпата, 
каквито са пулсовата оксиметрия (ПО) и лазер-
доплеровата флоуметрия (ЛДФ) [2, 8, 9, 10]. 
Много изследвания показват ефективността 
и точността на пулсовата оксиметрия в 
диагностиката на състоянието на пулпата [1, 7, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19]. 

Цел
Да се установят нивата на сатурация на 

пулпата при постоянни интактни зъби с 
различна степен на кореново развитие при 
деца със смесено съзъбие и да се сравнят с 
електровъзбудимостта й.

Материал и методи
Материал:
1. Пациенти:
- Брой: 31 от мъжки пол и 31 от женски 

пол, общо 62 души
- Възраст: 7-12г., средно 9,5 г.
2. Интактни фронтални зъба – 126 броя. От 

тях 53 са с незавършено кореново развитие, а 73 
– със завършено.

Методи:
Към изследваните пациенти и зъби са 

приложени следните критерии за включване в 
проучването:

- Възраст на пациентите – 7-12 г.;
- Пациенти без общи заболявания;
- Без прием на медикаменти в деня на 

изследването;
- Без поставена анестезия в деня на 

изследването;
- Фронтални зъби без анамнестични и 

клинични данни за наличие на зъбен кариес или 
пулпно заболяване;

- Фронтални зъби без данни за проведено 
дентално лечение.

Изследванията на постоянни детски зъби 
чрез ПО и ЕОД са проведени по описаните в 
задача № 2 методики. Зъбите са разделени в три 
групи, в зависимост от степента на кореновото 
им развитие:

Група № 1 – зъби, при които кореновото 
развитие е завършено до 2/3;

Група № 2 – зъби, при които има напълно 
изградени коренови стени с неоформен апекс;

Група № 3 – зъби със завършено кореново 
развитие.

За проучване на нормалните нива на 
сатурация при интактни фронтални зъби, 
премолари и молари са използвани пулсов 
оксиметър Contec CMS 8000 с модифицирани 
накрайници, създадени за дентално приложение.  
Паралелно с това изследване е проведена и 
електроодонтодиагностика (ЕОД) чрез апарат 
Scorpion SM.405.7ª (Optica laser). На всички 
пациенти е взето устно информирано съгласие.

Резултати
- Пулсова оксиметрия
На таблица № 1 и фигура № 1 са представени 

средните стойности на пулпна сатурация при 
интактни постоянни детски фронтални зъби с 
различна степен на кореново развитие. 
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От резултатите се вижда, че средните 
стойности на сатурация на пулпата при интактни 
постоянни детски зъби се движат в границите на 
85-86% и са сходни с определените от нас при 
постоянни зъби със завършено кореново развитие 
в предходната подзадача. След формиране над 
2/3 от кореновата дължина нивата на сатурация 
не се различават съществено при следващите 
етапи на кореново развитие на зъбите, като не 
се установяват статистически значими разлики 
между тях (р>0,05).

- Електроодонтодиагностика
На следващите таблица № 2 и фигура 

№ 2 са представени средните стойности на 
електровъзбудимост на пулпата при интактни 
постоянни детски фронтални зъби с различна 
степен на кореново развитие.

От таблицата и диаграмата се вижда, че при 
изследване чрез ЕОД се получават различни 
стойности при интактни постоянни детски 
зъби с различна степен на кореново развитие. 
При зъбите със завършено кореново развитие, 
електропроводимостта е както при постоянни 
зъби - 6,16±2,33 µА, което е в границите на 
нормата от 2-12 µА. При зъбите с изграден 
апекс до 2/3 от корена и при изграден корен с 

Фиг.  1. Сатурация на зъбната пулпа при интактни постоянни детски зъби с различна степен 
на кореново развитие
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Таблица № 1. Изследване на пулпната сатурация чрез пулсова оксиметрия при интактни постоянни детски 
зъби с различна степен на кореново развитие

             Статистически
показатели

Степен на
кореново 
развитие

n

(зъби)
 SD t-test

Кореново развитие до 2/3 (1) 14 84,92±3,31 t1,2= 1,94         p1,2= 0,36

t1,3= 1,15         p1,3= 0,69

t2,3= -1,35        p2,3= 0,60
Изграден корен с неоформен апекс (2) 39 86,46±4,42

Завършено кореново развитие (3) 73 85,78±3,10

x ±–
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неоформен апекс, се наблюдава повишаване на 
стойностите на електропроводимост (около 13 
µА) като разликите със завършеното кореново 
развитие са статистически значими (р<0,05). 

 В заключение може да се каже, че след 
приключване на 2/3 от кореновия растеж, за 

разлика от електроодонтодиагностиката, ПО не 
се влияе от кореновото развитие и е по-подходящ 
метод за изследване на състоянието на зъбната 
пулпа в тези случаи, защото отклоненията от 
нормата биха отразили единствено вероятен 
патологичен процес.

Фиг. 2. Електровъзбудимост на зъбната пулпа при интактни постоянни детски зъби 
с различна степен на кореново развитие
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Таблица №  2. Изследване на електровъзбудимостта на пулпата при интактни постоянни детски зъби 
с различна степен на кореново развитие

            
 Статистически

показатели
Степен на
кореново 
развитие

n

(зъби)
SD t-test

Кореново развитие до 2/3 (1) 14 12,92±3,26
t1,2= 0,33       p1,2= 0,96

t1,3= -9,58      p1,3 < 0,05

t2,3= -14,6      p2,3 < 0,05

Изграден корен с неоформен апекс (2) 39 13,17±4,89

Завършено кореново развитие (3) 73 6,16±2,33

x ±–

Обсъждане
Настоящото изследване е проведено, за да се 

провери как се отразява степента на кореново 
развитие на зъбите върху кръвоносната система 

на пулпата. Изследваните от нас зъби бяха в 
последните етапи на кореново развитие, защото 
в началните стадии е затруднено провеждането 
на пулсова оксиметрия поради недостатъчна 
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височина на клиничната корона. Проучени са 
зъби с кореново развитие до 2/3-ти, с изграден 
корен и неоформен апекс и със завършено 
кореново развитие.

Получените от нас резултати за сатурация 
на пулпата при изследваните постоянни детски 
зъби с различна степен на кореново развитие 
показват, че стойностите са близки до тези при 
интактни зъби на възрастни пациенти – около 85-
86%. Това показва, че въпреки продължаващото 
изграждане на корена, кръвообращението в 
пулпната камера не се различава съществено от 
това при зъбите с напълно изграден корен.

Кореновото развитие има значение по 
отношение на инервацията на зъба. Това 
ясно проличава от нашите изследвания чрез 
ЕОД на постоянни зъби с различна степен на 
кореново изграждане. Вижда се, че стойностите, 
получени при зъби с кореново развитие до 2/3 
и такива с изграден корен и неоформен апекс 
са малко по-високи от установените норми 
при постоянни зъби и са в границите на 13 
µА. Зъбите със завършено кореново развитие 
имат електропроводимост на пулпата, която е 
достоверно по-ниска от тази при по-ранните 
стадии на кореново развитие и е в границите на 
нормата – 6 µА.

Може да се каже, че изследването на пулпното 
кръвообращение с помощта на ПО не се влияе 
от степента на кореново развитие, когато то е в 
последните 3 фази на развитие (кореново развитие 
до 2/3, неоформен апекс и завършено кореново 
развитие), докато по отношение на инервацията 
неизграденият корен и неоформеният апекс 
влияят върху  електровъзбудимостта без да има 
патологичен процес в пулпата. 

Близки до измерените от нас стойности с ПО 
получава Siddheswaran, който изследва постоянни 
фронтални зъби на 50 деца от 7 до 12 годишна 
възраст. Средните нива на сатурация на пулпата 
са 87,1% [19]. В друго подобно изследване върху 
централни резци при деца, J. Stella установява, че 
сатурацията е средно 84.35% [20].

В изследване на Bargrizan върху горни 
централни и латерални резци с отворен и 
затворен апекс са установени стойности на 
пулпна сатурация близки до нормалните нива. 
При зъбите с отворен апекс сатурацията е между 
84% и 86%, а при тези със затворен апекс – 
между 82% и 85% [21]. Тези стойности са близки 
до установените от нас. 

В изследване на електропроводимостта на 
пулпата при постоянни зъби в пробив, подобно 
на нашето, Атанасов и колектив също като нас 
установяват по-високи стойности от нормалните. 
Тяхното изследваните чрез ЕОД на зъби при 
деца между 7 и 9 годишна възраст показват 
понижен праг на електровъзбудимост на пулпата 
– до 60  µА. По-големият брой от включените в 
изследването зъби реагират със стойности близки 
до нормалните, но има и зъби, които показват 
по-големи стойности [3]. В това изследване не 
са фиксирани етапите на кореново развитие. 
Освен това най-вероятно в него са включени и 
зъби с по-ранни етапи на коренов растеж от тези, 
които ние сме изследвали. Вероятно поради тази 
причина стойностите получени в това изследване 
са по-високи от нашите.

Изводи
Пулсовата оксиметрия може да се използва 

като метод за диагностика при постоянни зъби 
с кореново развитие, завършено над 2/3-ти. 
Средните стойности на сатурация на зъбната 
пулпа при интактни зъби със завършено 
кореново развитие са в границите между 85%-
86% и не се влияят от кореновото развитие, 
когато то е завършено поне до 2/3 от дължината 
на корена.
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Антимикробен ефект на интраканални медикаменти в 
ендодонтската инфекция (ин-витро изследване)
Радева, Е.1, Е. Шопова2, Десислава Цанова3, Генчо Генчев4

Antimicrobial effect of intracanal drugs in endodontic infection 
(in vitro study)
Radeva, E.1, E. Shopova2, D. Tsanova3, G. Genchev4

Резюме
Въведение: Калциевият хидроксид се е утвърдил в годините като интраканален медикамент, 

но той не е еднакво ефективен срещу всички ендодонтски патогени. Поради това се търсят 
допълнителни антимикробни средства които да се добавят към него с цел да се повиши неговата 
ефективност. 

Цел: Целта на настоящото изследване е да се изследва антибактериалната ефективност на 
интраканални медикаменти на базата на калциев хидроксид спрямо пет микробни щама, свързани 
с персистираща ендодонтска инфекция.

Материали и методи: Използван е агар-дифузионен метод с ямки, издълбани в агара и запълнени 
с по 5 μL Ca(OH)2, Ca(OH)2 + йодоформ, Ca(OH)2 + хлорхексидин, Ca(OH)2 + наносребро (AgNP) 
и контролна група с физиологичен разтвор. Използвани са пет еталонни щама микроорганизми: 
E.faecalis ATCC 29212, S.mutans ATCC 25175, C.albicans ATCC 90028, F.nucleatum ATCC 25586, 
P.gingivalis ATCC 33277. Петритата са инокулирани със суспензия от всеки щам с гъстота 0,5 
McFarland и са инкубирани на температура 35ºС. Отчетена е антибактериалната активност на 
изследваните медикаменти като са измерени в милиметри зоните на подтиснат растеж около 
ямките. Данните са въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0.

Резултати: Комбинацията между калциев хидроксид и хлорхексидин показа най-значима 
антимикробна активност спрямо C. albicans, S.mutans, E.faecalis, P.gingivalis, F.nucleatum. Върху 
микробните щамове F. nucleatum и S. mutans статистически значимо въздействие има единствено 
препарата Ca(OH)2 + AgNP. Ca(OH)2 и Ca(OH)2 + йодоформ показаха най-силно въздействие 
върху C. albicans.

Заключение: Най-силно антимикробно въздействие показа комбинацията Ca(OH)2+ 
хлорхексидин, следвано от Ca(OH)2 + AgNP. Относително по-слабо въздействие показаха Ca(OH)2 
приложен самостоятелно и в комбинация с йодоформ. 

Ключови думи: ендодонтски патогени, интраканални медикаменти, калциев хидроксид, 
сребърни наночастици, персистираща ендодонтска инфекция 
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Въведение
Микроорганизмите играят съществена роля 

във възникването и развитието на заболявания на 
зъбната пулпа и периапикалното пространство, 
както и в развитието на апикален периодонтит 
свързан с неуспешно проведено ендодонтско 
лечение [2, 6].

Според различни изследвания родовете 
Prevotella, Propionibacterium и Pyramidobacter 
преобладават при първичните ендодонтски 
инфекции, докато Fusobacterium, Porphyromonas 
и Prevotella при персистиращите инфекции [10, 
18, 20].

Почистването и оформянето на кореновите 
канали се счита за основна стъпка в отстраняване 
на микробния фактор. Пълното елиминиране на 
бактериалната флора, обаче, е трудно постижимо. 
Въпреки, че съществуват многобройни техники 
за инструментиране и иригационни протоколи, 
често почистването на корено-каналната 
система е непълно [4]. Установено е, че 35-53% 
от кореновата повърхност остава необработена.

За повлияване на остатъчните 
микроорганизми могат да бъдат използвани 
медикаменти поставени в каналите за периода 
между отделните посещения [2, 6, 19]. 
Интраканалните медикаменти подобряват 
прогнозата на ендодонтското лечение, намаляват 
болката и възпалението, предпазват корените от 
резорбция в резултат на възпалението и играят 

важна роля в превенцията от реинфектиране на 
корено-каналната система [2 ]. 

Понастоящем като предпочитано средство 
за вложка в кореновия канал се е утвърдил 
калциевия хидроксид [12]. Той е широко 
използван интраканален медикамент поради 
показаната висока антимикробна активност 
срещу повечето бактериални видове [13] и има 
капацитета да разгражда органични съставки, да 
инактивира бактериалните ендотоксини, както и 
да инхибира зъбната резорбция и да стимулира 
формирането на твърди зъбни тъкани [12]. 

Въпреки, че той намира безспорно приложение 
в ендодонтстката практика е необходимо да се 
отбележи, че не е еднакво ефективен при всички 
видове ендодонтски инфекции [ 8]. 

Следователно, непрекъснато се търсят 
алтернативни медикаменти, които приложени 
като вложки между отделните посещения да 
бъдат максимално ефективни за унищожаване на 
микроорганизми от кореновия канал. Една такава 
алтернатива е смесването на калциев хидроксид 
с допълнителни средства, включително 
антимикробни ендодонтски ириганти, с цел 
постигане на широк противомикробен спектър и 
дълготраен ефект [8,11,15,16]. 

Цел
Целта на настоящото изследване е да се 

изследва антимикробната ефективност на 

Summary
Introduction: Calcium hydroxide has been established in recent years as an intracanal medicament, 

however it is not equally effective against all endodontic pathogens. Therefore, additional antimicrobial 
agents are sought to be added to it in order to increase its effectiveness.

Aim: The purpose of this study is to investigate the antimicrobial efficacy of calcium hydroxide-based 
intracanal drugs against five microbial strains associated with persistent endodontic infection.

Material and methods: An agar-diffusion method was used with wells carved in the agar and filled with 
5 μL Ca (OH)2 alone, Ca(OH)2 + Iodoform, Ca(OH)2 + Chlorhexidine, Ca(OH)2 + silver nanoparticles 
(AgNP) and 0.9% NaCl as a control group. Five microbial strains were used: E. faecalis ATCC 29212, S. 
mutans ATCC 25175, C. albicans ATCC 90028, F. nucleatum ATCC 25586, P. gingivalis ATCC 33277. The 
plates were inoculated with a suspension of each strain with density of 0.5 McFarland and incubated at 
35°C. The zone of inhibition of the bacterial growth around the wells was measured in millimeters. The data 
was entered and processed with the statistical package IBM SPSS Statistics 25.0.

Results: The combination between Ca(OH)2 and Chlorhexidine showed the most significant antimicrobial 
activity against C. albicans, S. mutans, E. faecalis, P. gingivalis, F. nucleatum. On the microbial strains of 
F. nucleatum and S. mutans, only the Ca(OH)2+ (AgNP) had a ststistical significant impact. Ca(OH)2 and 
Ca(OH)2+ Iodoform showed the strongest effect on C. albicans.

Conclusion: The strongest antimicrobial effect showed the combination of Ca(OH)2+ Chlorhexidine, 
followed by Ca(OH)2 + AgNP. Relatively less impact showed Ca(OH)2 alone and in combination with 
Iodoform.

Key words: endodontic pathogens, intracanal drugs, calcium hydroxide, silver nanoparticles, persistent 
endodontic infection
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интраканални медикаменти на базата на калциев 
хидроксид спрямо пет микробни щама, свързани 
с персистираща ендодонтска инфекция.

Материал и методи
Изследвана е антимикробната активност на 

Ca(OH)2 самостоятелно, Ca(OH)2 + йодоформ, 
Ca(OH)2 + хлорхексидин, Ca(OH)2 + наносребро 
(AgNP) спрямо пет еталонни щама: E.faecalis 
ATCC 29212, S.mutans ATCC 25175, C.albicans 
ATCC 90028, F.nucleatum ATCC 25586, 
P.gingivalis ATCC 33277. 

Приложен е агар-дифузионен метод с ямки, 
издълбани в агара и запълнени с изследваните 
медикаменти. Използвани са петрита Мюлер-
Хинтон агар с 5% дефибринирана конска 
кръв, Мюлер-Хинтон агар и Шедлер агар с 5% 
дефибринирана овнешка кръв (Liofilchem Italy). 
Петритата са инокулирани със суспензия от 
всеки щам с гъстота 0,5 по McFarland, приготвена 
в стерилен физиологичен разтвор.

На всяко петри са направени по пет 
ямки, като в четири са поставени по 5 μL от 
медикаментите, а петата ямка е без медикамент-
контролна. Петритата са инкубирани на 
температура 35ºС, 24 часа за аеробните видове 
при аеробни условия и 48 часа при анаеробни 
условия за анаеробните видове. Отчетена е 

антибактериалната активност на изследваните 
медикаменти спрямо използваните щамове като 
са измерени в милиметри зоните на подтиснат 
растеж около ямките.

Данните са въведени и обработени със 
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0. Бе 
прието нулевата хипотеза се отхвърля при р<0,05.

Бяха приложени следните методи: вариационен 
анализ – за оценка на характеристиките на 
централната тенденция и разсейване на данните, 
графичен анализ – за визуализация на получените 
резултати, непараметричен тест на Шапиро-
Уилк - за проверка разпределението на данните за 
нормалност, непараметричен тест на Крускал-
Уолис – за проверка на хипотези за различие между 
няколко несвързани извадки, непараметричен 
тест на Ман-Уитни – за проверка на хипотези за 
различие между две несвързани извадки.

Резултати
Резултатите от измерените зони на подтиснат 

растеж около ямките в милиметри са представени 
в табл. 1 и фиг. 1-7:

На табл.1 е представен сравнителен анализ 
на въздействието на тестваните медикаменти 
спрямо петте еталонни щама, включени в 
изследването.

Резултатите показаха, че върху микробния 
щам E. faecalis по-силно въздействие има 
медикамента Ca(OH)2 + хлорхексидин със 
средна стойност 25 mm на зоната на потискане 
на бактериалния растеж спрямо останалите 

изследвани медикаменти и контролната 
група, като тези резултати не се различават 
статистически по своето влияние върху този 
щам (фиг.1). 

Таблица 1: Сравнителен анализ на въздействието на петте медикамента 
върху изследваните микробни щамове

Препарати

Микробни щамове

E. faecalis ATCC 
29212 (n=8)

S. mutans ATCC 
25175 (n=8)

C. albicans ATCC 
90028 (n=8)

F. nucleatum 
ATCC 25586 (n=8)

P. gingivalis 
ATCC 33277 

(n=8)

SD SD SD SD SD

Ca(OH)2 7,00a 1,51 9,25a 1,04 15,25a 2,60 7,25ac 1,83 14,00a 2,14
Ca(OH)2 + 
йодоформ 7,00a 1,85 6,00b 0,00 12,13b 0,99 7,25ac 1,83 10,50b 1,41

Ca(OH)2 + 
хлорхексидин 25,00b 0,93 27,63c 0,52 31,50c 1,41 8,50a 0,93 16,13c 0,83

Ca(OH)2+ 
наносребро 6,75a 1,04 13,00d 1,41 15,38a 0,92 15,00b 1,07 13,63a 1,60

Контрола 6,00a 0,00 6,00b 0,00 6,00d 0,00 6,00c 0,00 6,00d 0,00

* - еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на 
такава (p<0,05). 

X– X– X– X– X–
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 Върху микробния щам S. mutans статистически 
значимо най-силно въздействие показа 
медикамента Ca(OH)2 + хлорхексидин (27,63mm) 
спрямо останалите изследвани препарати и 
контролната група. На второ място и трето място 

се нареждат съответно Ca(OH)2 + наносребро (13 
mm) и Ca(OH)2 (9,25 mm), а на последно Ca(OH)2 
+ йодоформ (6,00 mm) и контролите, които не 
се различават статистически по своето влияние 
върху този щам (фиг. 2).

Фигура 1: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти 
върху микробния щам E. faecalis
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Фигура 2: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти 
върху микробния щам S. mutans
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 Върху микробния щам C. albicans 
статистически достоверно най-силно 
въздействие има отново медикамента Ca(OH)2 
+ хлорхексидин (средна стойност – 31,50 mm) 
спрямо останалите изследвани препарати 
и контролите. На второ място се нареждат 

Ca(OH)2+ наносребро (15,38 mm) и Ca(OH)2 – 
15,25 mm (които не се различават статистически 
по своето влияние върху този щам), и на трето 
място по въздействие - Ca(OH)2 + йодоформ 
(фиг. 3).



51ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА           Том 44 • 2018/1

 Върху микробния щам F. nucleatum 
сигнификантно най-силно въздействие има 
медикамента Ca(OH)2+ наносребро (средна 
стойност на зоната на потискане на бактериален 
растеж – 15 mm) спрямо останалите изследвани 
препарати и контролите. На второ място се 
нарежда Ca(OH)2 + хлорхексидин (8,50 mm), 

на последно – контролите, а междинно по-
сила влияние се установява при Ca(OH)2 и 
Ca(OH)2 + йодоформ, които не се различават 
статистически както помежду си, така и от 
останалите медикаменти (без Ca(OH)2+ (AgNP) 
и контролните групи (фиг. 4 и фиг. 5).

Фигура 3: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти 
върху микробния щам C. albicans
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Фигура 4: Зони на потискане на бактериалния растеж в милиметри (F.nucleatum)

Фигура 5: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти 
върху микробния щам F. nucleatum
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 Върху микробния щам P. gingivalis 
статистически значимо най-силно въздействие 
има медикамента Ca(OH)2 + хлорхексидин спрямо 
останалите изследвани препарати и контролите. 

На второ място се нареждат Ca(OH)2+ (AgNP) и 
Ca(OH)2 (които не се различават статистически по 
своето влияние върху този щам), на трето място по 
въздействие - Ca(OH)2 + йодоформ (фиг. 6 и фиг. 7).

Фигура 6: Зони на потискане на бактериалния растеж в милиметри (P. gingivalis)

Фигура 7: Сравнителен анализ на въздействието на изследваните медикаменти 
върху микробния щам P. gingivalis
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Обсъждане
След почистването и оформянето на 

кореновите канали микробната инфекция 
значително се редуцира, но поради сложността 
на кореноканалната анатомия не всички 
микроорганизми намиращи се в дентиновите 
канали, апикалната делта, истмусите и др. могат 
да се елиминират. Дори и след добро почистване 
и оформяне на кореновите канали, както и 
добра иригация е възможно да се изолират и 
култивират от един до пет вида като броят им 
може да достигне 102-105 CFU на проба [7, 20].

Остатъчните микроорганизми могат да 
бъдат допълнително намалени чрез използване 
на медикамент в каналите за периода между 
отделните посещения. 

Поради високото pH и деструктивния ефект 
спрямо бактериалната стена и протеиновите 
структури, калциевия хидроксид се прилага 
ефективно като интракален медикамент при 
лечението на големи и хронични периапикални 

лезии, както и при персистиращи ендодонтски 
инфекции [9,18]. 

В настоящето изследване калциевият 
хидроксид използван като самостоятелен 
медикамент срещу пет еталонни щама 
микроорганизми показа най-силно въздействие 
върху C. albicans и P. gingivalis. 

Освен калциев хидроксид самостоятелно, в 
настоящето проучване използвахме и комбинация 
между Ca(OH)2+йодоформ. Продукти, които 
съдържат йод, се прилагат в денталната медицина 
за контрол на инфекцията. Йодоформът 
преципитира протеините и инактивира важни 
бактериални ензими. През годините пасти, 
съдържащи йодоформ, са препоръчвани като 
антисептични поради освобождаването на йод 
в насцентно състояние и способност за дифузия 
през дентиновите тубули [16].

Ca(OH)2 + йодоформ показа най-силно 
въздействие върху C. albicans спрямо P. gingivalis, 
където въздействието е съответно значимо по-



53ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА           Том 44 • 2018/1

голямо от това на останалите три микробни щама.
Хлорхексидиновите препарати се прилагат 

в кореновите канали под формата на разтвор 
или под формата на гел. За разлика от другите 
медикаменти, хлорхексидиновите положително 
заредени молекули имат свойството да се 
адсорбират по стените на дентина, с което 
възпрепятстват бактериалната колонизация [5]. 
За постигането на по-продължителна и трайна 
антимикробна активност хлорхексидинът може да 
бъде комбиниран с калциев хидроксид, като тази 
смес ефективно повлиява C. albicans и може да 
бъде алтернатива на самостоятелното приложение 
на калциевия хидроксид [21]. Други автори 
изследват антибактериалната ефективност на 
хлорхексидина спрямо E. faecalis и стигат до извода, 
че той е най-силно действащия интраканален 
медикамент в сравнение с останалите тествани в 
тяхното проучване антибиотични медикаменти - 
амоксициклин и доксициклин [1]. 

В настоящето изследване комбинацията 
между калциев хидроксид и хлорхексидин, 
смесени непосредствено преди аплицирането 
в ямките на петритата, показа значима 
антимикробна активност спрямо по-голямата 
част от тестваните ендодонтски патогени, а 
именно C. albicans, S. mutans, E. faecalis, P. 
gingivalis, F. nucleatum. 

В литературата са описани и други начини за 
повлияване на ендодонтската инфекция. Пример 
за такъв е използването на сребърни частици с 
наноразмери инкорпорирани в минерал триоксид 
агрегат. Авторите, които провеждат това изследване 
се опитват да намерят минималната концентрация 
от наносребро, която има инхибиращо действие 
върху ендодонтската микрофлора като правят 
серийни разреждания. Те съобщават, че 
минималната инхибираща концентрация спрямо 
A. actinomycetemcomitans и F. nucleatum е била 
3,1 mg/ml (3,1 ppm). За микроорганизмите 
Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia 
тази концентрация е по-висока - съответно 6,25 
ppm и 12,5 ppm. Това говори за тяхната по-
ниска чувствителност спрямо наносреброто. 
Следователно неговата активност спрямо първите 
два вида е четирикратно по-висока в сравнение с 
останалите споменати по-горе [3]. 

Според авторите на обзорно проучване 
се оказва, че едни от най-изследваните 
антимикробни агенти са сребърните наночастици 
с устойчив ефект заради тяхното бактерицидно 
действие в кореновите канали [17]. 

Според други автори сребърните наночастици 
трябва да бъдат прилагани под формата на 
медикамент, а не на иригант, за да могат да 
осъществят своето действие спрямо остатъчния 
бактериален биофилм при дезинфекцията на 
ендодонтското пространство [22]. Проучванията 
показват, че от друга страна иригантите, 
съдържащи наносребро в състава си са с 
ефективност сравнима с тази на натриевия 
хипохлорит 5,25 % . В този си вид те предпазват 
от микробен растеж в кореновия канал [14]. В 
друго изследване сравняват ефективността на 
калциевия хидроксид в кореновите канали с и без 
сребърни наночастици спрямо E. faecalis. Те са 
подложили контаминираните с E. faecalis зъби на 
действието на 10% Ca(OH)2 - самостоятелно и в 
комбинация с наносребро, а негативната контрола 
е стерилна вода. При изследването на пробите 
взети от кореновите канали повлиявани с Ca(OH)2 
и наносребро се установява, че броят на колония-
образуващите единици е значително по-малък от 
този наблюдаван при каналите само с Ca(OH)2 след 
първия и седмия ден. Същевременно проучването 
е показало, че прилагането на калциев хидроксид 
с наносребърни частици има потенциал да бъде 
използван като интраканален медикамент. Това се 
потвърждава и в настоящето изследване където 
степента на въздействие на Ca(OH)2+ наносребро 
подрежда щамовете в следния ред - C. albicans, F. 
nucleatum, P. gingivalis, S. mutans и на последно 
място E. faecalis.

Самостоятелен, калциевият хидроксид е по-
малко ефективен спрямо биофилм създаден от E. 
faecalis, който често се изолира от канали на зъби 
с персистиращи ендодонтски инфекции [19 ]. 

Заключение: Комбинацията между калциев 
хидроксид и хлорхексидин показа най-значима 
антимикробна активност спрямо по-голямата 
част от тестваните ендодонтски патогени, 
а именно C. albicans, S.mutans, E.faecalis, 
P.gingivalis, F.nucleatum.

Калциев хидроксид със сребърни наночастици 
има антибактериален потенциал да бъде 
използван като интраканален медикамент.

Ca(OH)2 и Ca(OH)2+йодоформ показаха най-
силно въздействие върху C. albicans.

Изследването е финансирано по Договор 
№Д-89/03.05.2018г. към СМН на МУ-София 
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Пародонтология

Допълнително антимикробно третиране 

на пародонталния джоб  (литературен обзор)

Янева, Д.1, Хр. Попова2, К. Коцилков3

Adjunctive  antimicrobial therapy of the periodontal pocket
(literature review)

Yaneva, D.1, Hr. Popova2, K. Kotsilkov3 

Резюме
Нехирургичната пародонтална терапия е взискателна процедура с известни ограничения в 

труднодостъпни области  като дълбоки пародонтални джобове, зони на фуркационно засягане, 
места, в които пародонтопатогените са навлезли в гингивалния епител и съединителната тъкан 
или са инвазирали дентиновите тубули. Резидуални джобове  с дълбочина, равна или по-голяма от 
6 мм се асоциират с риск от бъдеща прогресия  и са суспектен източник за реколонизация след 
инициалната фаза. 

Системната атимикробна терапия в лечението на пародонтита е главно индикирана 
при компрометиран имунен статус и наличие на тежки или акутни пародонтални инфекции. 
Локалната администрация на антимикробни агенти намалява риска от нежелани реакции и 
осигурява необходимите терапевтични нива директно в пародонталния джоб. 

Хлорхексидинът е доказано ефективен антисептичен агент в инхибицията на плаковия биофилм. 
PerioChip  е хлорхексидинов биоабсорбируем продукт, който, поставен субгингивално, осигурява 
високи дози хлорхексидин в пародонталния джоб. Според редица автори  PerioChip  в съчетание 
с нехирургична терапия води до по-добри клинични и микробиологични резултати, докато други 
твърдят, че конвециналната пародонтална терапия, приложена самостоятелно показва идентичен 
резултат. Сравнително нов допълнителен лечебен подход е антимикробната фотодинамична 
терапия (PDT), при която се аплицира фотосенсибилизиращ агент в таргетните тъкани, след 
което се облъчва с подходяща  дължина на вълната. Протичащата реакция води до клетъчна 
смърт на различни микроорганизми, чрез оксидиране на плазмени мембрани и ДНК. Съвременни 
клинични проучвания показват статистически значими разлики в клиничните, микробиологични и 
имунологични резултати при допълнителната употреба на PDT, но те не корелират с други данни, 
описани в литературата. 

Необходими са  допълнителни клинични и микробиологични проучания за оценка на 
ефективността на локалните антимикробни агенти и влиянието им върху реколонизацията на 
пародонталния джоб.

Ключови думи: пародонтит, нехирургична пародонтална терапия, антимикробна терапия на 
пародонталния джоб, фотодинамична терапия на пародонталния джоб

1 Асистент в Катедра Пародонтология, ФДМ, МУ- София
2 Професор в Катедра Пародонтология, ФДМ, МУ- София
3 Доцент в Катедра Пародонтология, ФДМ, МУ- София
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Summary
Non-surgical periodontal therapy is a demanding procedure with certain limitations in difficult-to-

access areas - such places are deep periodontal pockets, zones of forcation involvment, areas  in which the 
micro-organisms have invaded the gingival epithelium and connective tissue or invading dentin tubules.The 
presence of  residual pockets with probing pocket dept 6 mm or more are associated with the risk of future 
progression and are a suspected source for recolonization after the initial phase.

Systemic antimicrobial therapy in the treatment of periodontitis is mainly still indicated in patients 
with compromised systemyc status and the presence of severe or acute periodontal infections. The local 
administration of antimicrobial agents reduces the risk of side effects and provides the required therapeutic 
levels directly to the periodontal pocket.

Chlorhexidine has been shown to be an effective antiseptic agent in the inhibition of plaque biofilm. 
PerioChip is a chlorhexidine bioabsorbable product and when is inserted sublingually, it provides  
high doses of chlorhexidine in the periodontal pocket. According to a number of authors, PerioChip in 
combination with non-surgical therapy leads to better clinical and microbiological results, while others 
claim that convectional periodontal therapy alone shows  identical results. A comparatively new, adjunctive 
treatment approach is antimicrobial photodynamic therapy (PDT) in which a photosensitizing agent is 
applied to the target tissues, and then irradiated with a suitable wave length. The resulting reaction leads to 
cell death of various microorganisms by oxidation of plasma membranes and DNA. Contemporary clinical 
trials show statistically significant differences in clinical, microbiological and immunological results in the 
adjunctive use of  PDT, but they do not correspond  with other data described in the literature.

Additional clinical and microbiological studies are needed to evaluate the effectiveness of local 
antimicrobial agents and their impact on the periodontal pocket recolonization.

Key words: Periodontitis, non-surgical periodontal treatment, antimicrobial treatment of periodontal 
pocket, photodynamic therapy of the periodontal pocket

Пародонтитът е плак–индуцирано възпали-
телно-деструктивно заболяване (състояние), 
което засяга периодонциума и се предизвиква 
от прикрепени към зъбната повърхност пато-
генни бактериални видове, организирани в 
комплексни съобщества, формиращи биофил-
ми [1,2]. Пародонталните заболявания са ши-
роко разпространени  сред различни възрасто-
ви групи, имат връзка със системния статус на 
макроорганизма и се определят като заболява-
ния с голяма социална значимост3,4. Стандарт-
ната пародонтална (нехирургична) терапия  се 
състои от механично почистване за отстраня-
ване на калкулуса и бактериалния биофилм 
от зъбните и засегнатите коренови повърх-
ности. Този подход е изпитано успешен при 
голяма част от пациентите [5,6,7,8]. Въпреки 
това механичното почистване е изключително 
взискателна процедура с известни ограниче-
ния в трудно достъпните области [9]. Поради 
инфекциозната природа на пародонталните за-
болявания употребата на допълнителни анти-
микробни агенти цели да ерадикира или нама-
ли броя на патогенните бактерии в дълбоките 
джобове, кореновите фуркации и конкавитети 
или на тези, намиращи се в пародонталните 
тъкани [10].

Пародонтален джоб – дефиниция, 
морфология, микробиология

Пародонталният джоб  е патогномоничен за 
пародонтита и се дефинира  като патологично 
задълбочен гингивален сулкус. Пародонталните 
джобове се различават в зависимост от тяхната 
морфология, прогресия,  отговор към  лечението 
[11]. Съществуват два типа пародонтални 
джобове - супраалвеоларни (супракрестални) 
– дъното на джоба е разположено коронарно 
от подлежащата алвеоларна кост,  и 
интраалвеоларни (субкрестални) – дъното на 
джоба е разположено апикално от нивото на 
съседната алвеоларна кост. При този втори 
тип латералната стена на джоба се разполага 
между зъбната повърхност и алвеоларната кост. 
Пародонталните джобове може да засегнат една, 
две или повече зъбни повърхности, те могат 
да са различен тип и с различна дълбочина по 
различните повърхности на един и същи зъб или 
по апроксималната повърхност в едно и също 
интердентално пространство.

Промените, включващи прехода от 
нормален гингивален сулкус към патологичен 
пародонтален джоб, са свързани с различните 
пропорции на бактериалните клетки в денталния 
биофилм [12]. Формирането на пародонталния 
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джоб започва като възпалително изменение в 
съединителнотъканната стена на гингивалния 
сулкус. В резултат на възпалително-клетъчния 
инфилтрат настъпва деструкция на съседната 
съединителна тъкан, включително и гингивалните 
фибри. Апикално от свързващия епител  
колагеновите фибри се разрушават и зоната се 
заема от клетки на възпалението [13]. Съвременни 
изследвания установяват, че имуноинфламаторния 
отговор на макроорганизма към началната и 
напредналата бактериална инвазия отключва 
механизми, свързани с продукция на различни 
цитокини, които водят до деструкция на колаген 
и алвеоларна кост. 

Съвременна концепция за третитането на 
пародонталната инфекция

Денталната плака предствлява комплексен 
микробен биофилм, в който микроорганизмите 
взаимодействат един с друг и формират 
протективна бариера от полизахариди. 
Бактериите в биофилм са относително неактивни 
метаболитно и имат по-голяма резистентност 
към антибиотици, отколкото бактериите в 
планктон [14,15].  Над 500 пъти по-висока 
концентрация на антибиотика е необходима, 
за да убие протектираните микроорганизми. 
Целта на съвременната пародонтална терапия е 
механичното  разрушаване и регулярен контрол 
на бактериалния биофилм [16] .

Лечението на пациентите с пародонтални 
заболявания се базира на мерките за редукция/
елиминиране  на пародонталните патогени 
и промяната на системната и локална 
възприемчивост. Клинични и експериментални 
данни показват неефективност при 
самостоятелното приложение на антимикробни 
средства в контрола на бактериите в биофилма. 
Поради това регулярното му физическо 
разрушаване и механично отстраняване 
остава основната пародонтална терапия.  Това 
оформя съвременната концепция за лечение на 
пародонтита, която се състои в отстраняване 
на субгингивалния биофилм от кореновите 
повърхности (SRP)  и ефективен супрагингивален 
плак-контрол от страна на пациента.  Има обаче 
достатъчно доказателства, че в някои места 
ефективността на  SRP е ограничена поради 
трудности при механичното инструментиране - 
такива места са дълбоки пародонтални джобове, 
зони на фуркационно засягане,  области, в които 
микроорганизмите са навлезли в гингивалния 
епител и съединителната тъкан или са инвазирали 

дентиновите тубули [17]. Може да се наблюдава 
транслокация на пародонтопатогените, 
пребиваващи в различни биологични ниши 
в устната кухина и произтичащата от това 
реинфекция на пародонталните единици.  
Непълното отстраняване на патогените 
микроорганизми при нехирургичната терапия 
би могло да доведе до сравнително бърза 
реколонизация и повторна изява на заболяването.

Обосновка за допълнителна антимикробна 
терапия в лечението на пародонтита

Научната обосновка за допълнителната 
антимикробна терапия в лечението на пародонтита 
е инфекциозната природа на заболяването 
и фактът, че се инициира от бактериални 
видове,  притежаващи различни фактори на 
вирулентност, които могат да персистират 
в анатомични ниши и да реколонизират 
третираните места [18]. Някои антимикробни 
агенти осигуряват по-висока степен на редукция 
на микроорганизмите в пародонталния джоб и 
така забавят реколонизацията му. Известно е, че 
тежките пародонтални инфекции (висок процент 
пародонтални места с дълбочина на сондиране 
над 7мм) са заплаха не само за оралното, а също 
и за системното здраве. При пациентите с по-
тежка пародонтална инфекция се предполага 
и не достатъчно ефективен имунен отговор 
на организма. Знае се, че местата с по-тежка 
пародонтална загуба в инициалната фаза са с 
по-висок риск от реколонизация по време на 
ранната поддържаща терапия и следователно 
с по-висок риск за възвръщане и прогресия на 
заболяването [19] . Установено е още, че един 
от рисковите предиктори на пародонтита са 
местата с дълбочина на сондиране, равна или 
по-голяма от 5 мм [20] , както и че наличието 
на резидуални джобове с дълбочина 6 мм или 
повече след инициалната фаза се асоциира 
с бъдещата им прогресия. Пародонталните 
патогени в дълбоките джобове обитават 
стриктно анаеробна среда, което може да 
компрометира важни антимикробни механизми 
на полиморфонуклеарните левкоцити. Някои 
от тях притежават механизми, способстващи 
за избягване на отговора на макроорганизма. 
Установена е коагрегация между P.gingivalis и 
T.denticola, като се предполага, че T.denticola може 
да пренесе прикрепените клетки на P.gingivalis 
по-дълбоко в пародонталния джоб и така да 
повлияе върху прогресията на заболяването. 
Дълбочината на джоба също влияе върху успеха 
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от нехирургичната терапия  – при джобове над 
5 мм е по-трудно да бъдат постигнати прецизни 
SRP. Може да бъде направен изводът, че 
дълбоките пародонталните джобове крият риск 
от незадоволителен ефект след инструментиране 
и следователно са суспектен източник за 
реколонизация след инициалната терапия.  
Според данни, публикувани в литературата, 
процентът на пациентите без резидуални 
джобове след каузално-асоциираната фаза 
варира между 37.6% и 6.3 % [21]. 

На базата на тази информация може да 
се обобщи, че употребата на допълнителни 
антимикробни агенти при пародонтит е 
обоснована и необходима.

Администрация на системни антимикроб-
ни агенти

Пародонталната инфекция е типично 
полимикробна, предизвикана от Gr + и  Gr – 
микробни видове и някои широкоспектърни 
антимикробни агенти, приложени в допълнение 
на SRP, могат да редуцират броя на резидуалните 
субгингивални бактерии, персистирали в 
пародонталните тъкани след механичната терапия 
и така да осигурят по-висока степен на редукция 
на микроорганизмите в пародонталния джоб.

Системна антимикробна терапия следва 
да бъде назначена след адекватна клинична 
диагноза и оценка на общомедицинския статус.  
Тя има някои предимства пред локалната 
администрация, включващи лесен достъп на 
медикамента до множество активни области 
на заболяването, елиминиране/редукция на 
пародонтопатогените, колонизиращи оралната 
мукоза и други недентални области, което 
води до намален риск от транслокация на 
микроорганизмите и следователно намален 
риск от реколонизация и рецидив. Обсъжданите 
недостатъци включват  повишена вероятност 
от поява на резистентни щамове и нежелани 
реакции към медикамента, неспособност за 
постигане на висока концентрация в гингивалната 
течност, несигурност в сътрудничеството на 
пациента29. Системната антимикробна терапия 
е главно индикирана при недобър отговор към 
конвенционалната терапия и рефрактерни на 
лечението пациенти, компрометиран системен 
статус, наличие на акутни пародонтални 
инфекции, придружени с фебрилитет и/ или 
лимфаденопатия [22]. 

Третиране на пародонталния джоб с 
топикални антимикробни агенти

Локалната администрация на антимикробни 
агенти намалява риска от нежелани реакции 
и същевременно осигурява необходимите 
терапевтични нива на антимикробния 
агент директно в пародонталния джоб [23]. 
Описваните предимства включват  прилагане 
на по-малка доза и следователно избягване 
на токсичността, свързана със системната 
употреба на антибиотици, достига се по-голяма 
концентрация в таргетното място за по-дълъг 
период от време, елиминира се грижата от 
редовно, ежедневно и точно дозиране от страна 
на пациента. В литературата са описани редица 
допълнителни локални антимикробни агенти, 
като по-специално внимание се обръща на 
средствата с бавно освобождаване.

Едни от най-известните агенти на базата 
на тетрациклинови антибиотици са Atridox 
(10% doxycycline hyclate ) и Actisite (12.7 
mg tetracycline-HCL).  Има противоречиви 
становища до колко двете  системи допринасят 
за подобрени клинични и микробиологични 
резултати в сравнение със самостоятелната 
механична терапия при лечение на хроничен 
продонтит. Друго средство от същата група 
е Arestin (minocicline-HCL-microspheres) . 
Въпреки, че не е обект на толкова обширни 
проучвания, има данни, че допринася  за 
редукцията на  дълбочината на джоба в 
комбинация със  SRP [24]. 

Хлорхексидинът (ХХ) е един от най-
често използваните и широко изследвани 
антисептици -  доказано ефективен агент  за 
инхибиция на денталния биофилм. ХХ има 
добра адхезия и обратимо свързване с оралните 
тъкани и структури в следствие на афинитета му 
към хидроксилапатита  и киселинния слюнчен 
протеин. Бактерицидният му ефект се дължи на 
катионното молекулно свързване към сложни 
микробни комплекси и негативно натоварени 
микробни клетъчни стени, водейки до промяна 
в осмотичното равновесие на клетките. Чрез 
свързване с анионните киселинни групи на 
слюнчените гликопротеини, той подтиска 
формирането на пеликула и съответно води 
до редукция на плаковата акумулация. 
Известно е, че професионалната орална 
хигиена, комбинирана с изплакване на 
устната кухина с хлорхексидинови разтвори, 
води до значителна редукция на плаката и 
гингивалното възпаление при гингивит [25]. 
Субгингивалните иригации с разтвор на ХХ 
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при пациенти с хроничен пародонтит обаче са 
слабо ефективни поради краткото контактно 
време на агента с пародонталния джоб.  
Администрацията на ХХ гел, който има висок 
вискозитет и осигурява по-нисък клирънс 
от джоба, също не показва осезаем резултат 
поради краткия полу-живот на гела и лесното 
му отмиване от таргетното място [26]. 

      PerioChip е хлорхексидинов биоабсорбируем 
продукт, който съдържа 2.5 мг ХХ и е представен 
за първи път още през 1998 г. в САЩ.  PerioChip, 
поставен субгингивално, осигурява високи дози 
ХХ в пародонталния джоб и може да се постави 
в до 8 джоба едновременно.  В първите 4 дни 
след апликацията му се освобождават средно 
1250 µg/ml  ХХ, последвани от постепенен спад 
със средна концентрация, по-висока  от 125 
µg/ml за 8 дни – концентрация, достатъчна да 
инхибира  99% от култивируемите  бактерии.  В 
литературата се срещат противоречиви данни 
относно неговата ефективност.

Сравнителни проучвания показват, че е налице 
значителна редукция на дълбочината на джоба, 
кървенето при сондиране и гингивалния индекс 
6 месеца след поставяне на Periochip  в сравнение 
с плацебо [27]. Терапията на пародонталния 
джоб с хлорхексидиновия агент преди и след 
антиинфекциозната фаза на лечение води до 
печалба на клиничен аташман и ограничаване 
на количеството на пародонтопатогените 
от червения комплекс [28]. Посочва се, че 
апликацията на PerioChip  има и дългосрочен 
ефект върху пародонталното здраве – пациенти, 
лекувани с SRP в комбинация с PerioChip 
показват стабилни нива на алвеоларната кост за 
продължителен период от време [29] .

Някои автори твърдят,  че локалното 
приложение  на Periochip в съчетание с SRP е 
лесна и неинвазивна техника, чрез която се доставя 
достатъчно количество от антимикробния агент 
за осигуряване на адекватни терапевтични нива 
в пародонталния джоб. Това води до редукция на 
пародонтопатогените и забавя реколонизацията 
им, което е вързано с по-добър оздравителен 
процес [30].

Според други литературни източници обаче 
липсва допълнителен ефект от субгингивалната 
апликация на Periochip след SRP и употребата му 
не води до по-добри клинични резултати [31]. 

Коментира се, че конвеционалната 
пародонтална терапия самостоятелно има 
идентичен резултат  с тази, съчетана с ХХ чип и че 

последният няма клинични и микробиологични 
предимства в сравнение с нея [32]. Съвременни 
проучвания, изследващи  параметрите на 
пародонталния джоб, след SRP (контролна група) 
и след поставяне на Periochip ( по време на SRP 
и след SRP) също твърдят, че не се установяват 
статистически значими разлики между групите 
след отчитане на резултатите [33]. 

На базата на научните и клиничните данни, 
публикувани в литературата, може да се 
обобщи, че данните относно хлорхексидиновия  
чип  са противоречиви и ефективността му 
като допълнителен антимикробен агент в 
комплексното лечение на пародонталния джоб  
подлежи на бъдещо дискутиране.

Един сравнително нов допълнителен 
терапевтичен подход в лечението на пародонталните 
заболявания е антимикробната фотодинамична 
терапия. Наричана е още PDT, фототерапия или 
фото-радиационна терапия и се  развива с бързи 
темпове в различни медицински области. Описана 
е като лечебен метод за различни състояния като 
тумори, пародонтити, орални лезии и премалигнени 
заболявания. Състои се е в аплициране и ретенция 
на фотосенсибилизиращ агент в таргетните 
тъкани. При облъчване с подходяща дължина на 
вълната фотосензитайзерът се трансформира от 
ниско енергийно ниво (основно състояние) в по-
високо енергийно ниво, от което може да реагира 
с биомолекули, продуцирайки свободни и йонни 
радикали или чрез молекулярен кислород да 
продуцира синглетен  кислород. Това води до 
клетъчна смърт на различни микроорганизми като 
бактерии, гъби, вируси и протозоа посредством 
оксидиране на клетъчни структури - плазмени 
мембрани и ДНК. Цитотоксичното й действие се 
дължи също на инактивацията на мембранните 
транспортни системи, инхибиране на активността 
на плазмените протеини, липидна пероксидация 
[34]. Повечето орални бактерии са възприемчиви 
към инфрачервените лазери в присъствие на 
фотосензитайзери като толуидиново синъо,  
метиленово синъо и малахитово зелено. Това 
предполага благоприятният ефект на аPDT в 
лечението на пародонталните заболявания [35]. 
Пилотни изследвания с ограничен брой пациенти 
показват, че  фотодинамичната терапия с ниско-
интензивен лазер и толуидиново синъо е ефективна 
срещу пародонтопатогените Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas  gingivalis 
и Fusobacterium nucleatum, както  че е налице  
по-голяма редукция на  Aggregatibacter 
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actinomycetemcomitans  и black pigmented 
bacteroides  при лечение на агресивни пародонтити 
в сравнение със самостоятелната конвенционална 
терапия [36]. Друго изследване отново върху 
агресивен пародонтит показва допълнителни 
микробиологични, клинични и имунологични 
резултати след четирикратна употреба на  аPDT 
при лечение на дълбоки джобове на еднокоренови 
зъби [37]. Съвременни клинични проучвания, 
сравняващи резултатите при лечение на пациенти 
с хроничен пародонтит, показват статистически 
значима разлика в редукцията на дълбочината 
на джоба, загубата на клиничен аташман  и 
кървенето при сондиране  за период от 6м и 12м 
при приложение на aPDT (метиленово синъо)  
в комбинация с SRP, регулярното приложение 
на  aPDT  в резидуални джобове по време на 
поддържащата пародонтална терапия води до по-
добри клинични резултати [38]. 

      Тези сведения не корелират с други клинични 
резултати, описани в литературата. Според  
Pourabbas et al., 2014 адитивната фотодинамична 
терапия при пациенти с хроничен пародонтит 
няма допълнителен ефект върху параметрите 
на пародонта в рамките на 3-месечен период 
[39]. Резултати от микробиологично и клинично 
изследване, обхващащо период от 6 месеца, 
обобщават, че aPDT води до значителна редукция 
на някои от ключовите пародонтопатогени, 
но не и до по-добър ефект върху клиничните 
измервания [40].  Други автори твърдят, че 
допълнителната употреба на фотодинамична 
терапия не води до подобрение на резултата от 
лечението при пациенти с умерен и напреднал 
пародонтит в сравнение със самостоятелната 
нехирургична терапия [41] .

Заключение
От литературната справка може да се направи 

изводът, че пародонталните заболявания 
са широко разпространени възпалително-
деструктивни заболявания на зъбодържащия 
апарат с доказана инфекциозна етиология, 
свързани с патогенни микроорганизми от 
денталния биофилм. Нараства броят на 
научните съобщения, доказващи връзката на 
пародонтита с различни системни заболявания, 
което определя голямата му социална значимост. 
Основната терапия на тези заболявания има 
антиинфекциозна природа и водещото лечение 
е физическото разрушаване и механичното 
отстраняване на денталния биофилм.  В 

някои клинични ситуации , свързани със 
затруднен достъп,  механичната терапия не 
осигурява нужния контрол на субгингивалните 
пространства и е необходима администрация на 
допълнителни антимикробни агенти.

Поради нежелани реакции и увеличаващи се 
данни за развитие на бактериална резистентност 
употребата на системни антибиотици следва да 
се ограничи основно до тежки пародонтални 
инфекции и компрометиран системен статус.  
Локалната антимикробна терапия е един 
сравнително лесен и неинвазивен метод за 
редукция на субгингивалните пародонтопатогени 
в дълбоки пародонтални джобове, осигурявайки 
необходимите терапевтични нива на антимикробния 
агент директно на таргетното място без наличие на 
странични ефекти и ангажиране с точна дозировка 
от страна на пациента. 

    Необходими са още допълнителни клинични 
и микробиологични проучвания за оценка на 
ефективността на локалните антимикробни 
ефекти и влиянието им върху реколонизацията 
на пародонталния джоб.
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Обществено дентално здраве

Мнение на пациенти за екипната работа 
в Денталната практика
Антонова, Цв. 1, Кр. Янева-Рибагина2

Team-work in dental practice
Antonova, Tzv.1, Kr. Yaneva-Ribagina2

Резюме
От предимно индивидуален в миналото, днес трудът на лекаря по дентална медицина се 

превръща в екипна работа, труд с кооперирани елементи. Все по-често в денталната практика 
навлизат термините „4-handed dentistry”, “6-handed dentistry” – „дентална медицина на 4 ръце“ и 
„дентална медицина на 6 ръце“.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се установи мнението на пациентите за екипната 
работа в денталната практика.

Материал и методи: Беше проведено анонимно анкетно проучване сред 110 пациенти в 
дентални кабинети в градовете София, Пловдив, Лом и Козлодуй, на средна възраст 36 год., във 
възрастов интервал 18 - 72 год., 49 мъже и 61 жени.

Анкетната карта съдържа 8 закрити и смесени въпроса относно социодемографската 
характеристика на пациентите и тяхното мнение за позитивите и негативите на екипната 
работа. 

Използвани са социологически и статистически методи.
Резултати: Близо половината от анкетираните – 46.4% предпочитат да бъдат лекувани от 

екип, 18.2% желаят да ги лекува само лекар по дентална медицина и 35.5% нямат предпочитания. 
Като преимущества на екипната работа 41.8% от анкетираните сочат, че тя освобождава 

лекаря от странични задължения, 36.4% считат, че се работи по-бързо, 26.4% си отвличат 
вниманието от неприятните усещания по време на лечение, 20.9% се чувстват по-спокойни и само 
13.6% не смятат че екипната работа има преимущества.

Относно негативните черти на екипната работа, само 29.1%  са отговорили че екипната 
работа няма никакви недостатъци. От останалите - 35.5% се притесняват и друг човек да 
знае здравните им проблеми, 28.2% не искат да обсъждат финансовите страни на лечението в 
присъствието на асистента и 24.5% смятат, че разговорите с асистента отвличат вниманието 
на лекаря.

Изводи и заключение: Болшинството от анкетираните предпочитат да бъдат лекувани от 
екип, като считат, че екипната работа ще освободи лекаря от странични дейности и той ще 
работи по-бързо.

Ключови думи: дентална практика, екипна работа, пациенти
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Въведение
През всичките години на човешката история 

се е доказал фактът, че хората са постигнали 
най-големите си успехи чрез своята съвместна 
дейност, създавайки продуктивни и ефективни 
групови общности. Днес те се наричат „екип” [1].

От предимно индивидуален в миналото, 
днес трудът на лекаря по дентална медицина 
се превръща в екипна работа, труд с 
кооперирани компоненти. Едва в началото на 
20 век зъболекарите започнали да използват 
помощници (асистенти) в лечебната си дейност. 
Пионер в използването на помощен персонал  
е  американският зъболекар д-р Едмънд Келс. 
През 1905г. той работел с двама помощника - 
т.нар. „Дама за присъствие” (Lady in attendance) 
и асистент до стола (Chair assistant) [2].

Постепенно трудът на лекаря по дентална 
медицина преминава в труд с мултидисциплинарен 
подход и кооперирани компоненти. Днес много 
лекари работят с повече от един помощник и 
в денталната практика навлизат понятията – 
дентална медицина на 4 и 6 ръце (4-handed and 
6-handed dentistry) [3]. По данни от проучвания 
в България, между 24.76 и 49.03% от лекарите 
по дентална медицина работят без помощен 
персонал, и само няколко практики работят с 
повече от един асистент [4,5,6].

Екипната работа в денталната практика 
съкращава времето за лечебни манипулации, 
постига се по-добра организация в кабинета по 
дентална медицина. Използването на помощен 
персонал по време на лечебните манипулации 
води до увеличаване работоспособността на 
лекаря по дентална медицина [3,4]. По данни на 
Мичиганският университет при работа в екип 
с една сестра работоспособността на лекаря по 
дентална медицина нараства с 35,8%, а с две 
сестри с 68,8% [7]. 

В достъпната ни литература намерихме 
информация относно мнението на пациентите 
за денталното лечение [8], но малко на брой 
данни относно мнението на пациентите за 
положителните и отрицателните аспекти на 
екипната работа в денталната практика [5]. 

Цел 
Установяване мнението на пациентите за 

екипната работа  в денталната практика. 

Материал и методи
Проведено бе анонимно пилотно анкетно 

проучване сред 110 пациента в дентални 
кабинети в градовете София, Пловдив, Лом, 
Козлодуй.

Инструментът на проучването е анонимна 

Summary
From the mostly individual in the past, today the work of the dentist becomes a team work, work with 

cooperative elements. Lately dental practice is becoming more common in 4-handed and 6-handed dentistry.
Aim: The purpose of this study was to identify patient’s opinion on teamwork in dental practice.
Material and methods: An anonymous inquiry was conducted among 110 patients in dental offices in 

the cities of Sofia, Plovdiv, Lom and Kozloduy, aged between 18 and 72, 49 men and 61 women.
The questionnaire contained 8 close-ended and mixed questions about patient‘s socio-demographic 

characteristics and their opinion on the positive and negative aspects of teamwork.
The methods used were sociological and statistical.
Results: Nearly half of the respondents - 46.4% prefered to be treated by a team, 18.2% wanted to be 

treated only by a dentist and 35.5% had no preferences.
As a benefit of teamwork, 41.8% of respondents indicated that it released the dentist from side activities, 

36.4% said the dentist will work faster, 26.4% were distracting from the unpleasant feelings during 
treatment, 20.9% felt more relaxed and only 13.6% did not think teamwork has any advantages.

Regarding the negative features of teamwork, only 29.1% said that teamwork had no disadvantages. Of 
the remaining persons, 35.5% worried to share their health problems with another person, 28.2% did not 
want to discuss the financial aspects of the treatment in the presence of the assistant, and 24.5% believed 
that the conversations with the assistant divert the doctor‘s attention.

Conclusions: The majority of respondents prefered to be treated by a team believing that teamwork will 
relieve the dentist of side activities and he will work faster.

Key words: dental practice, teamwork, patients
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анкетна карта, с 8 закрити и смесени въпроса, 
която се попълва собственоръчно. Доброволното 
собственоръчно попълване на анкетната карта, 
спрямо етичните норми е форма на индивидуално 
информирано съгласие за участниците в 
проучването.

Анкетната карта (въпросникът) дава 
информация за социо-демографската 
характеристика на извадката (в. № 1, 2, 3 
и 4) и мнението на анкетираните относно 
преимуществата и недостатъците на екипната 
работа (в .№ № 5, 6, 7 и 8). 

Анкетираните 110 пациента, 49 мъже и 61 
жени, са във възрастовият интервал 18-72 год., 
средна възраст 36 години.

Фиг.1. Разпределение на анкетираните по пол

В столицата живеят 49 души, в голям град 15, 
в малък град 36 и в села 10. В изследването 90 
от участниците са посочили, че имат свой личен 
лекар по дентална медицина, на когото разчитат 
редовно. Останалите 20 посещават лекар по 
дентална медицина на случаен принцип при 
необходимост, при спешен случай.

Резултати и обсъждане 
На въпроса „Вашият лекар по дентална 

медицина работи ли с дентален асистент 
(медицинска сестра)?” 33 анкетирани (30%) са 
посочили отговорът „Да,постоянно”, 40 души 
(36.4%) - „Да,понякога”,  останалите  37 (33.6%) 
- „Не”.

Фиг. 2.   Работа с помощен персонал

Резултатите на нашето проучване показват, 
че 33.6% от лекарите по дентална медицина 
работят без помощен персонал, в проучването на 
Кр.Цоков (4) 24.76% от лекарите работят сами, 
М.Симов (5) установява, че 32.20% от лекарите 
работят без помощник, по данни на П.Божинов 
(6) – 49.93% от лекарите работят без асистент. 

В анкетното проучването на въпроса 
„Как предпочитате да бъдете лекуван?”  51 
от участниците (46.4%) са дали отговор „от 
екип”, 20 (18.2%) са отговорили „само от лекар 
по дентална медицина”,  39  (35.4%) нямат 
предпочитания.
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Приблизително еднакъв е относителният дял 
на пациентите, желаещи да бъдат обслужвани 
от екип – лекар и медицинска сестра в нашето 
проучване (46.4%) и в проучването на М.Симов 
[5] – 41.20%.

В анкетното проучване зададохме въпроса 
„Кои според Вас са преимуществата на екипната 
работа?” Както се вижда  на диаграмата най-
високият процент - 41,82% (46 души) са 
отговорили, че освобождава лекаря по дентална 
медицина от странични задължения. Това 

съхранява физическите сили и дава възможност 
за по-голяма концентрация върху лечението; 
36.4% от пациентите (40 анкетирани) смятат, че 
се работи по-бързо, което позволява поемането 
на повече пациенти и бърза реакция при спешни 
случаи; 26.4% (29) са дали отговор „отвличам си 
вниманието”; 20.9% (23) „чувствам се по-спокоен”,  
13.6% (15)  „не смятат,че има преимущества”. 

Мнението на анкетираните в нашето проучване 
и в това на М.Симов [5] е, че лечението от екип 
осигурява спокойствие и доверие у пациентите. 

Таблица 1. Преимущества на екипната работа

                                                Отговори

Преимущества на екипната работа

брой % ±Δ

Освобождава лекарят от странични задължения 46 41.82 9.22
Работи се по-бързо 40 36.4 8.99
Отвличам си вниманието 29 26.4 8.24
Чувствам се по-спокоен 23 20.9 7.60
Не смятам, че има преимущества 15 13.6 6.41

Δ – максимално допустимата грешка, очертаваща интервала на доверителност, е изчислена при стойност на 
коефициента t=1.96

Фиг.4. Преимущества на екипната работа
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Последният въпрос в анкетното проучване е 
„Кои са според Вас недостатъците на екипната 
работа?” От анкетираните в проучването 110 
души, 39 пациента (35,5%) са посочили първия 
отговор „ Притеснено ми е друг човек да знае 
здравните ми проблеми и факти, които държа да 
споделя само с лекаря”; 31 анкетирани (28.2%) 

- „Притеснено ми е да обсъждам финансови 
въпроси в присъствието на асистента”. 
Третият отговор  „Разговорите с помощника 
разсейват вниманието на лекаря” е избран  от 
27 от анкетираните (24,5%), а 32 пациенти 
(29,1%) са посочили, че екипната работа „няма 
недостатъци”.
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Изводи и заключение
Болшинството от анкетираните предпочитат 

да бъдат лекувани от екип, като считат, че 
екипната работа ще освободи лекаря от 
странични дейности и той ще работи по-бързо. 

Библиография
1.  Stoyanova, St. Effective teamwork - the main 

energy potential of the modern business unit. 
Available at: http://www.trace-edu.bg/wp-content/
uploads/2011.02/ekip.pdf

2.  Hunter, T. Assisting: Past, present and future! 
Dentistry IQ, 2011, Dec.20

3.  Deepak, RD, DJ Bhaskar, CR Agali et al. Four 
Handed Dentistry: An Indispensable Part for 
Efficient Clinical Practice. Int J of Advanced Health 
Sciences. 2014, May, Vol 1, Issue 1, 16-20.

4.  Tsokov, Krasimir Tsvetanov. Organization of Dental 
Practice under Market Conditions. Dissertation, 
Sofia, Medical University, Faculty of Dental 
Medicine, 2014, 167.

5.  Simov, Maxim Ivanov. Provision of Dental Services 
through Teamwork. Dissertation, Varna, Medical 
University, Faculty of Dental Medicine, 2014, 168.

6.  Bojinov, Peter Georgiev. Musculo-skeletal 
Disorders among Dentists associated with dental 
practice. Dissertation, Sofia, Medical University, 
Faculty of Dental Medicine, 2014, 172.

7.  Yolov, Ts.et al. Dental Ergonomy and organization 
of treatment and diagnostic processes. In: Social 

Medicine, Medical Ethics and Dental Public 
Health. Sofia, 2011, “Simelpress” 210-217. ISBN: 
978-954-2918-15-8.

8.  Yaneva-Ribagina, Kr., S.Targova, M.Georgieva, 
I.Ribagin. Strengths and Weaknesses of Dental 
Treatment of Children in Student Training. 
Problems of Dent.Med.,Sofia, 2009, 35, Part I. 

Адреси за кореспонденция:
Д-р Цветелина Чавдарова Антонова 

АПИДП-ИП –Д-р Цв.Антонова, гр.София
Тел: 0896896900

e-mail: cv.antonova@mail.bg

Проф.д-р Красимира Янева-Рибагина, доктор
Катедра Обществено дентално здраве

ФДМ, МУ – София
Тел: 0882886152

e-mail: ribagina@hotmail.com.
Addresses for correspondence:

Dr. Tzvetelina Antonova
Phone: 0896896900

e-mail: cv.antonova@mail.bg

Address for correspondence:
Prof. Krasimira Yaneva

Dept.Dental Public Health, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University, Sofia

Sv. Georgi Sofiyski 1 str. Sofia, 1431
Phone: +359882886152

e-mail: ribagina@hotmail.com 

Таблица 2. Недостатъци на екипната работа

                                                                                                              
                                                             Отговори
Недостатъци на екипната
работа

Брой % ±Δ

Притеснено ми е друг човек да знае здравните ми проблеми 39 35.5 8.94
Притеснено ми е да обсъждам финансови проблеми в присъствието на 
асистент

31 28.2 8.41

Разговорите с помощника разсейват вниманието на лекаря 27 24.5 8.04
Няма недостатъци 32 29.1 8.49 

Δ – максимално допустимата грешка, очертаваща интервала на доверителност, е изчислена при стойност на 
коефициента t=1.96

Фиг.5. Недостатъци на екипната работа
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Образна и орална диагностика

Алергия към латекс в денталната практика
(литературен обзор)

Истаткова, Я.1, М. Денчева2

Latex allergy in dental practice
(literature review)

Istatkova ,Y.1, M. Dencheva2

Резюме
Използването на изделия, съдържащи латекс в денталната медицина нараства от средата 

на 20-ти век. Масовата употреба на латексови ръкавици и други продукти е продиктувана от 
нуждата за защита на медицинския персонал от инфекции- HIV, HBV, HCV, ебола и др. Едновременно 
с това е налице опасността от сенсибилизация поради естеството на латексовия алерген. 
Неговата белтъчна природа и комбинацията с талк в ръкавиците например го правят бързо 
навлизащ през кожата, лигавиците на храносмилателния  и респираторния тракт. Проучването 
нивата на алергизиране спрямо латексовия алерген сред професионално-ангажираните групи 
хора (медицински персонал, студенти) и пациенти, е изключително важно и би допринесло за 
прецизиране и въвеждане на профилактични мерки сред сенсибилизираните лица. 

Ключови думи: алергичен контактен дерматит, анафилаксия, дентални материали, 
иритативен контактен дерматит, латексова свръхчувствителност

Summary
The usage of latex-containing ware in dental medicine has been increasing since the middle of the 

20-th century. The massive application of latex gloves and other products is required from the need for 
protection of the medical staff from infections- HIV, HBV, HCV, ebola, etc. Simultaneously, there is a risk of 
sensibilisation due to the nature of the latex allergen. Its character as a protein and the combination with 
talc in gloves makes it easily penetrating through the skin and mucosal membranes of the gastro-intestinal 
and respiratory tract. Assessing the levels of sensibilisation to latex allergen in work-related groups of 
people (medical staff, students) and patients, is extremely important and would contribute for refining and 
introducing of preventive measures among sensitized persons.

Key words: allergic contact dermatitis, anaphylaxis, dental materials, irritant contact dermatitis, latex 
hypersensitivity
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Естественият каучук е растителен продукт, 
богат на протеини, като основните му съставки 
са 1,4-цис-полиизопрен, растителни протеини и 
пептиди, получени от дървото Hevea brasiliensis. 
Най-разпространен е в Латинска Америка, Южна 
Азия и части от Африка. Употребата на латекс 
значително нараства заради неговите здравина, 
еластичност, гъвкавост, устойчивост при късане 
и бариерните му свойства [1].

Увеличава се броят на съобщенията за 
ръст на честотата на латексовата алергия през 
последните десетилетия. Причината за това е, че 
в края на 80-те години на миналия век нараства 
необходимостта от превенция на медицинския 
персонал, работещ с кръв и телесни течности 
(чрез употребата на латексови ръкавици) поради 
увеличаване на честотата  на HIV-инфекцията, 
както и вирусните хепатити B и C. Повишените 
нужди от латексови ръкавици от друга страна 
водят до понижаване на производствения 
контрол. Вследствие на това се установява 
високо съдържание на свободен латексов 
протеин в ръкавиците, провокиращ алергични 
реакции [2,3].

Естественият латексов протеин е важен 
професионален алерген за работещите в 
денталната практика, който основно се 
намира в латексовите ръкавици, кофердама 
[4,5], спринцовките с гумено уплътнение, 
ограничителите в карпулите за локална анестезия, 
ендодонтските стопери, маските, ортодонтските 
ластици и шапките за лечение, подбрадниците, 
полирните гуми, слюносмукателите, 
усторазширителите, турникетите и др. [2,6,7].

Трите сектора в медицинската практика с 
най-голям риск за развитие на латексова алергия 
са хирургичната, гинекологичната и денталната 
практика [6].

Епидемиологични данни
Провеждани са различни проучвания 

[8] относно честотата на професионалните 
дерматологични проблеми сред денталния 
персонал, както и за оценка на честотата на 
астма, атопичен дерматит, конюнктивит, сенна 
хрема/ринит, екзема по ръцете. Резултатите от 
тях показват значителни вариации по отношение 
реалната честотата на разпространение, тъй 
като голяма част от тях са правени на базата на 
анкети, без да са проведени клинични прегледи 
и специфични диагностични тестове, доказващи 
съществуваща сенсибилизация. От поредица 

анкетни проучвания в Австралия, Нова Зеландия 
[9,10], Великобритания и Австрия е установено, 
че около 22% от денталните лекари и 30% от 
зъботехниците съобщават за екзема на ръцете. 
В Норвегия 44% от анкетираните съобщават 
за професионални дерматологични проблеми, 
като основна причина за тях е посочено 
използването на ръкавици, а 3% съобщават за 
алергия към латекс. В проучване, проведено 
90-те години в Дания, е установено, че при 
37,8% са отчетени кожни реакции, като 27,2% 
от тях са професионално обусловени- основни 
сенсибилизатори са били латексови ръкавици, 
детергенти и (ди)метакрилати. Проучване в 
миналото сред шведски  дентални специалисти 
показало, че около 41% от кожната патология се 
дължи на употребата на латексови ръкавици [3].

Стоева цитира епидемиологични проучвания 
върху разпространението на кожните заболявания 
по ръцете на денталния персонал, правени в 
Швеция, Дания, Финландия, САЩ, Полша, 
сочещи разпространение на екземата по ръцете 
между 16% и 38%. Като основни причинители 
са посочени латексовите ръкавици и акрилните 
смоли. Според нея и редица автори реалната 
честота на латексовата алергия е 4-6%, а останалите 
нежелани реакции, свързани с използването на 
латексови ръкавици, не са свързани с алергия към 
латексовия протеин [8,11].

Рискови групи пациенти за развитие на 
латексова алергия са тези със Spina bifida или 
други заболявания, изискващи чести хирургични 
интервенции в млада възраст, както и такива 
с урогенитални заболявания, налагащи чести 
катетеризации [12]. Повишено внимание трябва 
да има при пациенти с атопия, хранителна 
алергия (към банани, авокадо, киви, ядки и др.) 
поради възможността за развитие на кръстосана 
реакция при т.нар. “Latex-fruit syndrome” [13]. 

Клинична симптоматика
Според Стоева и кол. наличието на 

необяснима анафилаксия по време на 
хирургични, медицински или дентални 
процедури, нарастване на честотата, тежестта на 
астматичните пристъпи или остра поява на астма 
при лица без анамнестични данни за такава, 
значителното влошаване в протичането на 
сезонните алергии са насочващи за подозиране 
на латексова сенсибилизация и нейното активно 
изследване и доказване[1]. Не бива да бъдат 
подценявани следните симптоми, развиващи се 
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по време на денталното лечение: сърбеж около 
устните, подуване на устните или езика, обрив 
около устата или по лицето, стягане около 
гръдния кош, хипотония, брадикардия [1,2].

Кръстева, Стоева и кол. изследват 146 
студенти по дентална медицина (70 мъже и 76 
жени) чрез прик-тест и серологично определяне 
на специфични IgE-антитела към латекс 
(ImmunoCAP System). 5,1% от изследваните 
съобщават анамнестични данни за атопия, 9,6%- 
за хранителна алергия, а 28,4%- за контактна 
екзема при употребата на латексови ръкавици. 
Атопията е състояние, което се характеризира 
с четири основни признака: фамилно 
предразположение, циркулиращи и клетъчно 
свързани антитела от клас IgЕ, еозинофилия 
и незабавна кожна реакция при въвеждане 
на алергена (атопена). Атопични болести са 
атопична бронхиална астма, атопичен дерматит 
и алергичен ринит [14]. На 49 от изследваните 
индивиди е извършен прик-тест, като 10,2% от 
тях са а положителен резултат. Само при 2 от тях 
са открити специфични IgE-антитела към латекс. 
Наблюдавана е корелация между положителните 
прик-тестове и анамнестичните данни за атопия, 
но при това изследване не е открита зависимост 
между дневното/седмично използване на 
латексови ръкавици и положителните прик-
тестове [5].

Стоева описва клиничен случай на 25-годишна 
студентка по дентална медицина с екзема по 
ръцете вследствие употребата на латексови 
ръкавици с пудра (единствените налични по 
време на студентското обучение). Симптомите 
са с давност две години и се подобряват при 
избягване носенето на латексови ръкавици. 
Липсват анамнестични данни за атопия или 
хранителна алергия. Студентката е изследвана с 
латексов алерген на фирма „Stallergenes“, France 
чрез прик-тест, както и чрез серия алергени 
за епикутанно тестуване на „Chemotechnique 
Diagnostics“ (Vellinge, Sweden). Резултатите от 
тестуването са положителен прик-тест (4мм), 
както и силно положителни реакции (++) към 
Thiuram mix и Mercapto mix; не дава положителни 
резултати към шведската серия алергени за 
тестуване на денталния персонал. Стоева стига 
да заключението, че пациентката реагира не 
само към латексовия алерген, но също така и към 
химически вещества в латексовите ръкавици. 
Липсата на анамнестични данни за атопия, 
хранителна алергия и предишна експозиция 

към латекс води до извода, че професионалната 
експозиция към латексови ръкавици предизвиква 
сенсибилизация на организма [15,16].

Във връзка с предходното проучване, 
Стоева провежда изследване на 122 студенти 
по дентална медицина. 8,2% от тях имат 
оплаквания от страна на кожата на ръцете при 
носене на латексови ръкавици като никой от 
изследваните не съобщава за респираторни 
проблеми при носенето на такива (въпреки, 
че подобни симптоми са наблюдавани често). 
Установява се, че нито един от студентите не 
е имал предишен професионален контакт с 
латекс преди започване на обучението им, 24 
души (19,67%) имали анамнестични данни 
за атопия, а 3 души (2,46%)- за хранителна 
алергия. Стоева намира, че 10 човека (8,2%) са 
били с кожни оплаквания от страна на дланите 
и пръстите на ръцете (при всички тях липсват  
респираторни оплаквания при употребата на 
латексови ръкавици). Положителни резултати 
от прик-теста са отбелязани при 3 души (30%) 
с кожни оплаквания; само 1 от 10 изследвани 
(10%) дава силно положителни реакции (++) 
от епи-теста (към Thiuram mix, Mercapto mix); 
никой от изследваните не е  дал (+) резултати 
от епи-теста към алергените от шведската 
серия за тестуване на денталния персонал. 2 от 
студентите с (+) прик- тест към латекс имали 
атопия, а 1 е бил с хранителна алергия; 6 от 10 
студенти (60%)  с кожни оплаквания по ръцете 
са били с отрицателни прик- или епикутанни 
тестове. Стоева стига до заключението, че 
отсъствието на положителни тестове води до 
поставяне на диагнозата иритативен контактен 
дерматит; латексова алергия била наблюдавана 
при 3 от 122 души (2,46%). Също така студентите 
по дентална медицина са рисков контингент 
за развитие на латексова алергия, иритативен 
или алергичен контактен дерматит въпреки 
ограничената употреба на латексови ръкавици 
по време на обучението си [17]. 

Parry et Beck описват интересен клиничен 
случай на пациентка, която развива симптоми 
на анафилаксия след поставяне на пластири 
за епикутанно тестуване. Жената съобщава 
анамнестични данни за атопична екзема на 
тялото, астма и сенна хрема, повишени нива 
на общ серумен IgE, повишени специфични 
серумни IgE-антитела към домашен прах, котка и 
куче. Един час след залепването на пластирите с 
алергените, тя се връща с оплаквания, включващи 
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генерализиран сърбеж, уртикария, гадене, 
абдоминална болка, затруднено дишане, появили 
се 30 минути след поставянето. Пластирите биват 
отстранени и на пациентката са инжектирани 
адреналин (подкожно), хидрокортизон и 
хлорфенирамин (интравенозно), с облекчаване 
на симптомите след 15 минути и последващо 
наблюдение за 2 часа. След овладяването на 
анафилактичната реакция съобщава и за подуване 
на устата след дентално лечение, при което 
денталният лекар е носел латексови ръкавици, 
вагинално подуване и сърбеж при използване на 
латексови презервативи. Пациентката е фризьор 
и е професионално сенсибилизирана чрез 
използването на латексови ръкавици по време на 
работа [18].

Търсенето на алтернатива на латексовите 
ръкавици трябва да става внимателно поради 
описани случаи на свръхчувствителност към 
ръкавици, изработени от поливинилхлорид (PVC), 
по-специално към съдържащият се в тях биоцид 
бензизотиазолинон. Изследваните лица съобщават 
за дългогодишен дерматит по ръцете [19].

Естественият каучук остава сериозен алерген, 
водещ до сенсибилизация както на дентално-
медицинския персонал, така и на пациентите. 
Денталните лекари трябва да бъдат достатъчно 
информирани, да познават този проблем и ако 
се установят рискови фактори за развитието на 
латексова алергия, трябва да намалят излагането 
спрямо алергена в работния кабинет [1,20,21].

При установяване на алергия към 
каучуковите продукти е необходимо създаването 
на „безлатексова обстановка“ в денталния 
кабинет. Включват се въздушните филтри и тези 
пациенти се приемат рано сутрин, първи, при 
ниско ниво на латексовия протеин във въздуха. 
Пациентите, имащи анамнеза за алергия към 
латекс могат да приемат предварително (като 
антиалергична подготовка) антихистаминови 
медикаменти, а денталният екип трябва да бъде 
в готовност за оказване на спешна помощ при 
денталното лечение- прилагане на адреналин 
и други лекарства (съгласно протоколи за 
справяне с животозастрашаващи алергични/ 
анафилактични реакции) [1].

Сенсибилизираните здравни работници 
с тежка професионална астма и други 
животозастрашаващи алергични реакции 
трябва да напуснат работното си място, тъй като 
контактът им с латексовия алерген не може да 
бъде елиминиран, а астматичен пристъп може 

да бъде провокиран дори при много ниски 
нива на излагане [1,22]. При професионална 
астма ранното диагностициране е най-важно 
за успешното лечение. Продължителният 
контакт с алергена може да доведе до хронични 
обструктивни респираторни заболявания и 
трайна хиперреактивност на бронхиалната 
лигавица, което да възпрепятства навлизането на 
симптомите в ремисия, въпреки отстраняването 
на алергена. По литературни данни при 16% от 
здравните работници с професионална астма 
към естествен латексов протеин оплакванията 
не преминават, въпреки премахването на 
латексовите ръкавици и те са принудени да 
напуснат работа[8]. Няколко изследвания са 
потвърдили, че дългосрочната прогноза на 
професионалния контактен дерматит е лоша. 
Шведско проучване е показало, че само 25% 
от 555 изследвани пациенти с диагностициран 
професионален контактен дерматит от повече от 
10 години, са напълно излекувани, половината от 
тях имат периодични симптоми, а ¼- постоянни 
симптоми. За съжаление, при 40% от сменилите 
професията си, цялостната прогноза не е 
подобрена. В проучване от Западна Австралия 
55% от пациентите страдат от  дерматит 2 години 
след диагностицирането му. Прогнозата при по-
леките случаи е свързана с възможностите за 
избягването му [3].

Allmers et al. изследват и установяват, че 
случаите на професионално предизвиканата 
контакна уртикария могат да бъдат намалени при 
забрана за използване на латексови ръкавици 
с пудра [23]. Miri et al. изследват работещите 
в операционни зали в 13 болници в Техеран, 
имащи оплаквания от страна на ръцете при 
употребата на ръкавици. Използваните методи 
на изследване са прик-тест с латексов екстракт, 
епикутанен тест с латекс и 25 алергена от 
серия за добавки към каучука, определяне на 
общи серумни IgE-антитела и специфични IgE-
антитела. Резултатите са дали основание на 
изследователите да препоръчат отстраняване на 
латексовите ръкавици с пудра от операционните 
зали и заместването им с такива без пудра [24,25].

При производствения процес към основните 
съставки на латекса се добавят ускорители 
(акцелератори), вулканизатори, антиоксиданти, 
забавители на полимеризацията и цялата 
смес се подлага на вулканизация. След края 
й естественият каучук придобива постоянна 
еластичност в широк температурен интервал, 
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което позволява употербата му в различни 
медицински направления, включително и 
в денталната практика. В зависимост от 
качеството на поствулканичното промиване, в 
крайния продукт може да присъстват остатъци от 
химическите добавки и вътреклетъчни протеини. 
Добавеният към ръкавиците талк може да 
допринесе за възникването на сенсибилизация. 
Химическите добавки и талкът, заедно с 
остатъчните сапуни по вътрешната страна на 
ръкавиците често предизвикват иритативни 
кожни реакции при денталните лекари [3].

Латексовите протеини са алергени, които 
предизвикват IgE-медииран отговор, като най-
честите пътища за навлизане в организма са чрез 
инхалиране или чрез абсорбиране през кожата 
или лигавиците (назална, конюнктивална) [1,6]. 
При поставянето и свалянето на ръкавиците, 
протеините лесно се свързват с пудрата/талка, 
попадат във въздуха и лесно биват инхалирани 
както от медицинския персонал, така и от 
пациентите. Навлизането на латексовия протеин 
през кожата се осъществява основно при контакт с 
алергените от ръкавиците, а в допълнение топлата 
и влажна кожа увеличава абсорбирането на 
алергените. Предразполагащи фактори за развитие 
на латексова алергия сред денталния персонал са 
увеличеното излагане спрямо латексовия протеин 
чрез директен контакт и аерозолна инхалация. 
Изследвания на различни автори сочат, че 
количеството на латексовия алерген варира много 
в различните видове ръкавици, като денталният 
персонал може да реагира изключително силно 
към определени ръкавици, а да остане незасегнат 
при употребата на други. Съвременна тенденция е 
да се сведе до минимум количеството на латексовия 
алерген в ръкавиците, както и да се използват 
такива с ниско количество пудра/талк или т.нар. 
„powder-free” [1,2,3]. 

Проучвания  показват, че лигавичният 
контакт с латексовите протеини крие по-голям 
риск за развитието на анафилаксия в сравнение 
с кожния такъв. Това е изключително важно 
за сенсибилизираните пациенти, които са 
застрашени от развитието на алергични реакции 
по време на денталното лечение, дори без 
извършването на хирургични интервенции [2].

Алергията към естествения латексов протеин 
протича по механизма на I-ви тип реакция на 
свръхчувстителност от класификацията на 
алергичните реакции на Coombs & Gell. Тя 
включва системни имунни реакции, развиващи 

се много бързо- от 2-3 минути до часове след 
контакта на латексовите протеини с кожата/
лигавицата. Изявява се с разнообразни клинични 
реакции и варира според чувствителността на 
пациента към алергена и начина на контакт 
с него. Симптомите включват зачервяване на 
кожата, обриви или сърбеж в мястото на контакта, 
възможна е и генерализирана уртикария. Различни 
автори описват по-сериозни реакции като 
ринорея, кихане, сърбеж в очите, дрезгав глас [6], 
провокиране на астматични пристъпи, като рядко 
се стига до анафилаксия [26]. Лицата с атопия са в 
по-голям риск за възникване на сенсибилизация. 
Установено е, че реакциите се задълбочават при 
повтарящ се контакт с латекс [1,2,7].

Алергията към латексовите ръкавици може 
да протече и като реакция от забавен тип- 
свръхчувствителност, медиирана от специфично 
сенсибилизирани Т-лимфоцити под формата на 
алергичен контактен дерматит; наблюдавани са 
и различни по честота и тежест на протичане 
реакции на иритативен контактен дерматит. 
Последният (остър и кумулативен) се развива по 
неимунологични механизми и може да се дължи 
на остро или хронично повтарящо се въздействие 
от различни компоненти в латексовите ръкавици, 
както и на пропускливостта им за различни 
токсични материали от работната среда на 
денталните лекари (като глутаралдехид, (мет)
акрилати и др.) [2,3].

Забавеният (IV-ти) тип реакция на 
свръхчувствителност е резултат от 
имунологична реакция към добавените в 
латексовите и синтетични ръкавици химикали. 
Най-често това са акцелератори, които се 
използват за омрежевяването на еластомерните 
частици- тиурами, карбамати, карбамикс, 
меркаптобензотиазоли и др. Те се включват 
в стандартазираните серии за епикутанно 
тестуване. Кожните реакции, които предизвикват, 
се появяват след 4-96 часа от експозицията към 
алергена. Те се изявяват в мястото на контакт 
с алергена, развиват се бавно и могат да 
персистират седмици или месеци.

 Острите реакции започват със сърбеж, еритем 
и малки папули, след което се появяват везикули 
и обриви. Рядко се развиват извън контакта 
на кожата с ръкавицата. При прекратяване на 
контакта с алергена, симптомите отминават за 
около 4 дни.

 При хроничната форма се наблюдава суха кожа 
с везикули, крусти, понякога дълбоки и болезнени 
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фисури и кървене от тях; началните симптоми 
могат да прогресират към лихенификация. 
Придружаващ субективен симптом е сърбежът. В 
тези случаи са необходими месеци за отзвучаване 
на симптомите. Ежедневното използване 
на латексови ръкавици създава постоянен 
дискомфорт на кожата на ръцете [3].

Въпреки разликата в механизмите 
на алергичната реакция, клиничната 
симптоматика се припокрива, което значително 
затруднява диагнозата. Точната диагноза на 
свръхчувствителността към латекс зависи от 
прецизното тълкуване на данните от анамнезата, 
клиничния преглед и резултатите от кожно-
алергичните проби (прик-, епикутанен тест); 
допълнително могат да се извършат серологични 
тестове за доказване на свръхчувствителност 
от бърз тип (специфични IgE-антитела 
към естествения латексов протеин)[7]. В 
диференциално-диагностично отношение 
трябва да се разграничат контактната уртикария, 
алергичният контактен и иритативният 
контактен дерматит, тъй като те могат да имат 
сходна клинична изява (сърбеж, напукване, 
парене, еритем, болезненост и чувствителност 
на кожата на ръцете) [8]. Тези реакции могат 
да бъдат причинени както от съставки, 
използвани при производствения процес на 
латексовите ръкавици, така и от химични 
съставки в денталните материали. Установено 
е, че глутаралдехид и (мет)акрилати много 
бързо (в рамките на минути) могат да преминат 
през ръкавиците (независимо от материала, от 
който са направени) и да доведат до клинични 
изяви на иритативен или алергичен контактен 
дерматит, водейки до погрешни заключения, че 
причината за кожните симптоми е в ръкавиците 
[27]. Единствено чрез епикутанно тестуване 
могат точно да се идентифицират специфичните 
съставки, причиняващи контактните кожни 
реакции. Диагнозата иритативен контактен 
дерматит се поставя, когато всички 
предполагаеми алергени за епикутанно тестуване 
дадат отрицателни резултати [1]. 

Иритативният контактен дерматит бива остър 
и кумулативен. Острите реакции са резултат 
от директното и незабавно въздействие на 
различни химични агенти върху кожата. Сред 
денталните лекари по-често се наблюдава 
кумулативен контактен дерматит, в резултат 
на продължително, многократно излагане 

на действието на професионални химични 
агенти (съставки в денталните материали). 
Иритативният контактен дерматит е локализиран 
в съответните области и се самоограничава след 
отстраняването на дразнителя [1,3].

Методи за диагностициране на латексова 
сенсибилизация

За диагностициране на свръхчувствителност 
към латекс сред дентално-медицинския персонал 
и пациентите се прилагат основно епикутанните 
и перкутанните кожно-алергични проби (прик-
тест; епикутанен тест), предшествани от 
снемането на подробни анамнестични данни 
от пациентите; в допълнение, за установяване 
количеството на специфични IgE- антитела 
към латекс, се прилагат серологични методи на 
диагностика- РАСТ/ImmunoCAP 100 система.

Епикутанният тест (Patch-test) е основен 
метод за установяване на контактна алергия 
(забавен тип свръхчувствителност) към 
материали, прилаган в дерматологията, 
общата алергология и денталната медицина. 
Той се извършва за диагностициране на 
свръхчувствителност към контактни алергени (в 
частност медикаменти и материали в денталната 
практика) и е задължителен диагностичен 
метод за потвърждаване на диагнозата 
алергичен контактен дерматит. За доказване на 
кожна свръхчувствителност към добавките в 
латексовите продукти, използвани в денталната 
медицина се използват специфични алергени. 

Разграничаването между алергична и 
иритативна реакция е изключително важно. 
Иритативната реакция е най-силно изразена 
непосредствено след отстраняването на пластира 
и постепенно отшумява. Специфичните 
механизми на провокираната микроалергична 
реакция се развиват в продължение на няколко 
дни и често отчитането ден-два след разлепянето 
на пластира може да даде по-силна реакция, 
отколкото отчитането след непосредствено 
разлепяне. Isaksson et al. препоръчват отчитане 
на 3-я, 4-я и 7-я ден заради късната поява 
на алергична реакция към (мет)акрилатите. 
Препоръчително е да се извършват късни 
отчитания в случаите, когато има съмнение 
за контактна свръхчувствителност, но на 
2-я или 3-я ден не се отчита положителен 
резултат, както и при съмнение за интраорална 
свръхчувствителност [2,8].

При съмнение за алергия към латекс, 
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протичаща по механизмите на бързия тип 
реакции на свръхчувствителност се прави 
изследване с перкутанни проби- прик-тест.

Най-чувствителният и специфичен in vivo 
тест за доказване на предполагаема алергия 
към латексовия протеин е кожният тест чрез 
убождане (skin prick test) [28,29]. Той трябва 
да се извършва много внимателно, особено ако 
анамнестичните данни сочат висока степен на 
сенсибилизация. В тези случаи алергологът 
трябва да има готовност за оказване на спешна 
помощ, тъй като има литературни данни за 
клинични случаи на анафилактичен шок по време 
на прик-тест [7]. Отчитането на реакциите се 
извършва на 20-та минута, като се измерват в мм 
най- големият диаметър на папулата и еритема и 
перпендикулярните на тях диаметри в мм.   

Алергия от I-ви тип към естествен латексов 
протеин може да се докаже и със серологично 
изследване (in vitro диагностичен тест)- 
ImmunoCAP се използва като алтернатива на РАСТ 
при определяне на специфични IgE-антитела 
към съответен причинен алерген. Прилага се  
като допълнение на кожно-алергичните проби 
(КАП) при съмнение в резултата. ImmunoCAP е 
тест с висока специфичност и относително ниска 
сензитивност. Специфичността определя колко от 
изследваните здрави индивиди са с отрицателен 
(нормален) тест, т.е. истински негативни, докато 
сензитивността определя колко от болните са с 
положителен (патологичен) тест, т.е. истински 
позитивни. С висока специфичност е и кожно-
алергичният прик-тест, затова корелацията 
между него и ImmunoCAP е почти 100%.

Заключение
Все още съществуват редица нерешени 

проблеми, свързани с изявите, както и методите за 
диагностика на един от професионалните алергени 
с огромно значение за дентално-медицинския 
персонал, а именно латексовият протеин. В 
научните среди липсва единно становище относно 
проявленията на свръхчувствителността към 
латекс- по I-ви тип, дължаща се на естествения 
латексов протеин, или по IV-ти тип- като реакция 
на кожата спрямо съдържащите се в латексовите 
продукти акцелератори, пластификатори, 
забавители, антиоксиданти и др. Поради това, 
че лицата с изразени респираторни, кожни или 
генерализирани прояви спрямо изброените добавки 
и латексов протеин имат оплаквания, те трябва 

да бъдат диагностицирани навреме с различни 
видове тестове. Така ще бъдат предложени по-
ясни стратегии за избягване на алергена, както и за 
справяне с последствията от контакта с него.
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Дисертационният труд е написан е на 244 

страници и е онагледен с 134 таблици, 41 фигури и 20 
диаграми. Библиографията включва 332 литературни 
източници, от които 12 на кирилица и 320 на латиница.

Целта на дисертационния труд е да се установи 
връзката между родителския стил на възпитание 
и поведението на детето в дентален кабинет в 
предучилищна възраст. 

Клиничните проучвания по задачите на 
дисертационния труд са проведени върху 300 деца 
на възраст от 4 до 6 години. Осъществяването на 
дисертационния труд включи психологично и анкетно 
изследване. При проучването на зависимостта между 
родителския стил на възпитание и поведението на 
детето в дентален кабинет бяха определени четирите 
стила на възпитание, използвани от родителите. 
Влиянието на родителския стил беше проверено 
още веднъж чрез потвърждение на предварителните 
хипотези в отговорите на изследваните деца. 
Обобщението на резултатите от проученото 
въздействие на възпитанието върху поведението на 
детето ни позволи да определим някои насоки на една 
примерна програма за управление на поведението 
на родители на деца от четири до шест годишна 
възраст. Това помогна за изработване на програма за 
повлияване на детското поведение чрез моделиране 
на родителския стил на възпитание. Методиката по 
анкетното проучване е  утвърдена от авторите на 
дисертационния труд в пилотно проучване по темата.

Бяха поставени следните 4 задачи: 
1. Да се определи относителния дял на децата с 

проблемно поведение в денталния кабинет между 4 
до 6 – годишна възраст.

2. Да се характеризира типа родителско възпитания 
при деца между 4 и 6 години - авторитарно, 
авторитетно, толерантно и незаинтересовано.

3. Да се проучи връзката между типа родителско 
възпитание и поведението на детето в  дентален кабинет.

4. Да се изработят модели за управление на 
поведението на децата в дентален кабинет чрез 
въздействие върху родителите.

Разработването на задачите даде основание да 
бъдат направени следните изводи: 

1. Близо половината от децата между 4 и 6 
години имат слабо или силно негативно поведение в 
денталния кабинет;

2. Съществува реална необходимост от 
повлияване поведението на децата в дентален 
кабинет;

3. Най-разпространеният стил на възпитание е 
авторитетния и толерантен, следвани от авторитарния, 
свръхпротективния и незаинтересования;

4. Голяма част от родителите използват рискови 
елементи на възпитание за формиране на негативно 
отношение на децата към денталното лечение;

5. Родителският стил на възпитание влияе 
върху поведението на децата в денталния кабинет;

6. Авторитетният стил на възпитание води 
до намаляване на риска от създаване на негативно 
поведение на децата в дентален кабинет;

7. Елементи на авторитарния, 
незаинтересования и толерантния стил на възпитание 
представляват риск за изграждане на негативно 
поведение на децата към денталното лечение;

8. Установяването на родителския стил на 
възпитание и оценката на риска за създаване на 
негативно поведение в децата могат да се използват 
като база за моделиране на детското поведение в 
дентален кабинет.

Приносите на дисертационния труд са:
1. За първи път у нас се проучи ролята на 

родителското възпитание върху поведението на 
детето в дентален кабинет;

2. За първи път у нас се доказа, че възпитанието 
влияе върху поведението на детето в дентален 
кабинет;

3. За първи път у нас се доказа, че авторитарният 
и свръхпротективен стил на възпитание водят до 
формиране на негативно поведение в денталния 
кабинет;

4. За първи път у нас се доказа, че авторитетният 
стил на възпитание създава позитивни към денталното 
лечение деца;

5. За първи път у нас се създаде система за 
диагностика на рисковото за поведението на децата 
родителско възпитание;

6. За първи път у нас се създаде система 
за определяне на използвания родитески стил на 
възпитание;

7. За първи път бяха създадени указания за 
моделиране на  детското поведение чрез корекция на 
възпитанието.

Д-р Милена Георгиева Георгиева, доктор

На 15.05.2017 г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „РОЛЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДЕТСКОТО ПОВЕДЕНИЕ В 
ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ“ от д-р Милена Георгиева Георгиева, катедра 
Детска Дентална медицина, ФДМ, МУ – София с научен ръководител 
проф. д-р Милена Пенева, дм, дмн. На д-р Милена Георгиева Георгиева 
е присъдена образователна и научна степен „доктор“.
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Дисертационният труд се състои от 220 страници и 
е онагледен с 50 таблици, 94 графики и 3 приложения. 
В библиографията са включени 289 литературни 
източника, от които 28 на кирилица и 261 на латиница.

Целта на настоящия дисертационен труд е, чрез 
подходящи температурни режими на третиране на 
покритата със силан керамична повърхност да се 
повиши здравината на връзката между керамика и 
композит при фиксиране на керамични конструкции 
и при поправки на фрактурирана керамика от 
металокерамични и керамични конструкции, за 
да се увеличи клиничната им дълготрайност и да 
се елиминира употребата на флуорoводородната 
киселина като ецващ агент, с което ще се намали 
здравния риск за лекуващия екип и пациента.

За изпълнение на така формулираната цел си 
поставихме следните задачи:

Задача 1. Да се състави анкета до лекарите по 
дентална медицина относно честотата и вида на 
използваните изцяло керамични и металокерамични 
протезни конструкции, честотата на фрактуриране на 
порцелана и методите за обработване на керамичната 
повърхност за свързване с композитни материали. 

Задача 2. Да се извърши електронно-микроскопско 
изследване на керамични опитни образци, 
обработени с ецващ агент и да се изследва дебелината 
и морфологията на силановия слой при различни 
температурни третирания на силана.

Задача 3. Да се конструира апарат за подаване на 
горещ въздух с регулируема температура. 

Задача 4. Да се изследва здравината на връзката 
между три вида керамика и композитен материал при 
различни методи на обработка на опитните образци.

Задача 5. Да се разработи и изследва нова 
методика за подготовка на керамичната повърхност 
за свързване с композиционен материал.

За целите на настоящия дисертационен труд 
беше съставена анкета попълнена от 206 лекари по 
дентална медицина.

За извършване на електронно-микроскопското 
изследване бяха изработени по 14 керамични образеца 
от три вида керамика: Heraceram press (прес керамика, 
Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Germany), EX-3 
(синтетичен фелдшпатов порцелан за инкрустация 
на метална инфраструктура, Kuraray Noritake 
Dental, Japan), литиево дисиликатна прес керамика 

E.max press (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lichtenstein). 
За изследване на дебелината и морфологията на 
силановия слой бяха използвани покривни стъкла 
и силанов свързващ агент (Monobond Plus, Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Lichtenstein). 

При конструирането на апарата за горещ въздух 
с регулируема тeмпература бяха използвани 
нагревателен блок от пистолет за горещ въздух, 
регулатор на мощността, алуминиев радиатор, 
термометър с термодвойка тип K, силиконова тръба, 
ръкохватка от полиацетат и крепежни елементи. 
За да се осигури възможност за почистване и 
дезинфекция така изолираните тръби се покриха с 
термосвиваем PVC шлаух. Всички компоненти на 
апарата, с изключение на тръбите и ръкохватката са 
позиционирани в кутия от студено валцована стомана 
с дебелина 2мм. 

За да се установи ефективността на различните 
методи на повърхностна обработка на керамичната 
повърхност, като част от подготовката за свързването 
й с композит бяха изработени общо 243 опитни 
образеца със сечение 2х2mm и дължина 10mm, по 
81 от всеки от следните видове керамика: Heraceram 
press, EX-3, E.max press. Те бяха разпределени в 9 
групи по 9 образеца. След съответното третиране 
към опитните образци беше нанесен композиционен 
материал Filtek Z250 (3М ESPE, St. Paul, USA), цвят 
A2 и получените тестови единици се подложиха на 
изследване за якост на опън. 

По пета задача бяха предложени две нови 
методики.

От изпълнението на поставените в дисертацията 
цел и задачи могат да се направят следните изводи:

1. Конструиран е апарат за подаване на горещ 
въздух с регулируема температура предназначен 
специално за дентални цели. Той е подходящ за 
всички случаи, при които е необходима термична 
обработка на силана – фиксиране на изцяло керамични 
конструкции, интраорална поправка на фрактурирана 
керамика, лабораторни изследвания и др.

2. Апробирани са две нови, оригинални 
методики за постсиланизационно термично 
третиране. Обработката с въздух с температура 120°С 
осигурява най-висока здравина на връзката от всички 
термични режими на обработка за трите изследвани 
керамични материала.

Д-р Спартак Спасов Янакиев, доктор

На 22.05.2017 г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема 
„АДХЕЗИЯ НА КЕРАМИКА КЪМ КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ“ 
от д-р Спартак Спасов Янакиев, специалност „Зъботехник“, МК 
„Йорданка Филаретова“, МУ-София, с научен ръководител проф. д-р 
Божидар Йорданов, доктор. На д-р Спартак Спасов Янакиев е присъдена 
образователна и научна степен „доктор“.
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3. Установено е, че в резултат на ецването 
с флуороводородна киселина на керамичната 
повърхност, в зависимост от керамичния материал, 
се получават каналчета с разнопосочна ориентация, 
дължина 5-10 µm и широчина под 2 µm, ямки с 
размери 1-5 µm и каверни с неправилна окръглена 
или елипсовидна форма, с размери 5-20µm.

4. Установено е, че силановият свързващ агент, 
нанесен върху стъклен субстрат, в зависимост от 
температурата, създава неравномерен слой с дебелина 
между 0,6µm и 0,15µm.

5. Потвърдено е, че връзката между керамика и 
композит зависи от вида на керамичния материал и 
метода на подготовка на керамичната повърхност.

6. Установено е, че 86,7% от анкетираните 
лекари изработват най-често металокерамични 
конструкции и 87,6% са имали случаи на отчупена 
керамика от изцяло керамични или металокерамични 
конструкции.

7. Установено е, че 39,5% от лекарите 
изработват изцяло керамични конструкции, като най-
често използваните материали са циркониев диоксид, 
литиев дисиликат и алуминиева керамика.

          Приноси с научно-приложен характер:
1. Разработен е апарат за подаване на горещ въздух 

с регулируема температура за постсиланизационна 
обработка на силана. Той е подходящ за всички 
случаи, при които е необходима термична обработка 
на силана – фиксиране на изцяло керамични 
конструкции, интраорална поправка на фрактурирана 
керамика, лабораторни изследвания и др.

2. Апробирани са две нови, оригинални методики 
за постсиланизационно термично третиране. 

3. За първи път е направено систематично 

изследване на влиянието на фактора температура 
върху здравината на връзката между керамика 
и композит при пет температурни режима на 
постсиланизационно третиране.

4. Установено е, че за литиево дисиликатната 
керамика E.max Press е възможно обработката 
на керамичната повърхност с флуороводородна 
киселина и силан да бъде заменена успешно с 
нанасянето на силан и последващата му обработка с 
въздух с температура 120оС. 

5. За първи път в България е проведено анкетно 
проучване след лекарите по дентална медицина 
относно честотата и вида на изработваните керамични 
и металокерамични протезни конструкции.

6. За първи път в България е проведено анкетно 
проучване след лекарите по дентална медицина 
относно честотата на фрактуриране на порцелана на 
протезните конструкции и методите за обработване на 
керамичната повърхност за свързване с композитни 
материали.

Приноси с потвърдителен характер:
1. Потвърдени са установените от други авторски 

колективи промени на керамичната повърхност в 
резултат на ецване с флуороводородна киселина. 

2. Потвърдени са морфологичните особености 
на силановия слой при нанасянето му върху стъклен 
субстрат и последваща температурна обработка.

3. Потвърдено е, че якостта на свързване между 
керамика и композит зависи от вида на керамичния 
материал и метода на подготовка на керамичната 
повърхност.

4. Потвърдено е, че постсиланизационната 
термична обработка на силана повишава якостта на 
свързване между керамика и композит.
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Дисертационният труд е написан е на 197 
страници и е онагледен с 52 таблици и 42 фигури. 
Библиографията включва 220 литературни източника, 
от които 9 на кирилица и 211 на латиница. 

Целта на дисертационния труд е да се изследва 
мускулната сила и електромиографската активност 
на m. masseter и m. temporalis  при пациенти с три 
лицеви типа – нормодивергентен, хиподивергентен 
и хипердивергентен, а също така и да се проучи 
корелационната зависимост между електромиографска 
активност и дъвкателна сила.

В проучването участваха  110  пациента на средна 
възраст 17.08 ± 6.02  години, в диапазона 7-35 години. 
От тях 43 (39,1%) са мъже и 67 (60,9%) жени.

При всички участници в проучването  изследването 
включваше:

•	 рентгенографско изследване – профилна 
телерентгенография;

•	 снемане на отпечатък;
•	 електромиографско изследване на m. masseter 

и m. temporalis, отразено в протокол на изследването. 
Протоколът е специфичен за изследването и е включен 
в софтуера към апарата, с който е провеждано 
измерването. 

•	 изследване на мускулната сила с 
гнатодинамометър;

Бяха поставени следните 4 задачи: 
1. Определяне на относителния дял на трите 

вида лицев тип, изследване  на антропометричните 
показатели според лицевия тип и половото 
разпределение във всяка от групите (1-6).

2. Изследване  на мускулната активност на m. 
masseter и m. temporalis  в отделните групи.

3. Изследване на дъвкателната сила при лица с 
различен скелетен тип.

4. Изследване на корелационната зависимост 
между следните параметри:

•	 дъвкателна сила и ЕМГ на дъвкателните 
мускули.

•	 възрастовата зависимост на изследваните 
показатели.

5. Изследване на половите различия в някои 
антропометрични показатели, ЕМГ активност и 
дъвкателна сила.

Разработването на задачите даде основание да 
бъдат направени следните изводи:

1. ЕМГ активността на темпоралния мускул е 
по - висока от тази на  m. masseter и при трите групи 
лицев тип. Тази закономерност е най-достоверно 
изразена при хипердивергентните индивиди (групи 
3 и 6)

2. Най-ниски са стойности на дъвкателната 
сила бяха установени при хипердивергентен тип.

3. Не се установи асиметрия ляво/дясно в 
електромиографската активност в дъвкателната 
сила при различните лицеви типове, но редица 
корелационни връзки между изследваните параметри 
са по-силно изразени вляво.

4. Не бяха установени полови различия на 
електромиографската активност. 

5. При хиподивергентните лица доминираща 
е активността на m. masseter,  докато при 
хипердивергентните индивиди  на m. temporalis.

6. При мъжете максималната дъвкателна 
сила е по-висока, отколкото при жените, но не бяха 
установени достоверни полови различия.

7. Беше установена зависимост между 
възрастта и  ЕМГ потенциалите само вляво с m. 
temporalis.

8. Беше намерена слаба,  правопропорционална 
корелация на възрастта с максималната сила на 
стискане вляво и вдясно.

9. Корелационната зависимост между m. 
masseter и силата на захапката е линейна и дава 
основание  този мускул да се предложи като по-
подходящ за индиректна оценка на дъвкателната сила.

Приносите на дисертационния труд са:

Приноси с научно-теоретичен характер
1. Направена е оценка на електромиографската 

активност на дъвкателните мускули m. masseter 

Д-р Владимир Иванов Богданов, доктор

На 06.07.2017г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема 
„ВРЪЗКА МЕЖДУ МУСКУЛНАТА АКТИВНОСТ НА M. MASSЕTER 
И M. TEMPORALIS И ПОКАЗАТЕЛИ НА КРАНИОФАЦИАЛНАТА 
МОРФОЛОГИЯ“ от д-р Владимир Иванов Богданов, катедра 
Ортодонтия, ФДМ, МУ – София с научен ръководител проф. д-р 
Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева,д.м. На д-р Владимир Иванов 
Богданов е присъдена образователна и научна степен „доктор“.
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и m. temporalis при лица с различен тип лицева 
морфология. 

2. Изследвана е дъвкателната сила при лица 
с различен тип лицев растеж при млади здрави 
българи.

3. Направена е оценка на електромиографската 
активност на дъвкателните мускули вляво и вдясно за 
изследване на лицева асиметрия.

4. Изследвани са половите различия по 
отношение на електромиографската активност на 
дъвкателните мускули и силата на захапката.

5. Изследвани са корелационните 
взаимоотношения между електромиографската 
активност и дъвкателната сила. 

6. Изследвани са взаимовръзката на пола 
и възрастта с електромиографската активност на 
дъвкателните мускули и силата на захапката.

7. Установени са стойности за максимална 
дъвкателната сила при здрави българи мъже и жени.

Приноси с научно-приложен характер

1. Установихме доминиране на ЕМГ 
активността на m. мasseter при лицата с 
хиподивергентен лицев тип, който е по-чест при 
мъже.  При лицата с хипердивергентен лицев тип с 
по-висока ЕМГ активност е m. temporalis. Изведени 
са клинични препоръки при определен вид ЕМГ.

2. Препоръчваме при определянето на лицевия 
тип да се използва равнината  SN. 

3. При индиректна оценка на дъвкателната 
сила посредством използване на ЕМГ активност е 
препоръчително да се използват стойностите на m. 
masseter.

4. Използването на ЕМГ като индиректен 
метод за оценка на дъвкателната сила е подходяща 
при лица с хиподивергентен и нормодивергентен 
лицев тип, тъй като при хипердивергентните 
линейната зависимост отслабва или се губи.
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Защитени дисертации за придобиване на образователна и научна степен 
„доктор“ във Факултет по дентална медицина 

на Медицински университет-София

Дисертационният труд съдържа 203 страници и е 
онагледен с 10 таблици и 26 фигури. Библиографията 
включва 321 литературни източника, от които 4 на 
кирилица и 317 на латиница.

Целта на настоящия труд е да бъде изследван 
ефектът на рекомбинантен PDGF-BB върху МСК, 
изолирани от ПДЛ в in vitro условия и да се изясни 
значението на РФ и на стволовите клетки за 
тъканнорегенеративните процеси. 

За реализиране на поставената цел е необходимо 
изпълнението на следните експериментални задачи: 

1 Да се изолират МСК от ПДЛ на човешки 
постоянни зъби. Да бъдат получени достатъчно 
клетки, имащи типична морфология и функция 
на стволови клетки; клетките да бъдат успешно 
култивирани в in vitro условия.

2 Да се докаже стволовоклетъчният характер на 
културите чрез изследване експресията на специфични 
клетъчни маркери. Въз основа на експресията на 
маркери да се потвърди, че изолираните клетки от 
ПДЛ на постоянни зъби в действителност са стволови.

3 Да се изследва ефектът на PDGF-BB върху 
клетъчната пролиферация и клетъчния цикъл, 
респ. влиянието на PDGF-BB върху поддържане 
на стволовоклетъчната линия, върху клетъчната 
репопулация в зони с клетъчен дефицит и върху риска 
от неконтролируема клетъчна пролиферация.

4 Да се изследва влиянието на PDGF-BB върху 
способността на клетъчната култура да експресира 
специфични стволовоклетъчни маркери. Да се 
установи дали PDGF-BB стимулира клетъчната 
диференциация или запазва стволовоклетъчния 
фенотип на периодонтални МСК.

5 Да се установи ефектът на PDGF-BB върху 
продукцията на колаген от клетки, изолирани от 

ПДЛ, с което да се докаже дали РФ допринася за 
оформянето на пълноценен ЕЦМ и да се оцени рискът 
от фиброза в тъканите след приложението му върху 
стволовите клетки. 

6 Да се изследва влиянието на PDGF-BB 
върху остеогенната диференциация на клетките 
и да се установи значението му за процесите на 
минерализация, осификация и атопично отлагане на 
костна тъкан в периодонциума.

Периодонталните МСК, необходими за 
провеждането на експерименталната работа са 
изолирани от 44 на брой интактни трети молари. 
Биологичният материал е получен от зъби на здрави 
пациенти, дали предварително писмено информирано 
съгласие. 

Всички протоколи за научната работа са 
одобрени от етичната комисия на Медицински 
университет-София. Финансирането е осигурено от 
Медицински университет-София (Грант № 42/2015г, 
Съвет по медицинска наука, МУ-София) и Фонд 
„Научни изследвания“ (Проект № ДФНИ Б02/15 от 
12.12.2014г). Пациентите (44 на брой) – донори на 
биологичния материал са на възраст между 18 и 40 
години. Те постъпват в Катедра по Орална и лицево-
челюстна хирургия към Факултета по дентална 
медицина на Медицински университет-София по 
повод рутинна екстракция на трети молари. МСК 
се изолират от ПДЛ по кореновата повърхност на 
екстрахирани нормално пробили, ретенирани и 
полуретенирани трети молари.  

Критерии за подбор на пациентите и зъбите:
- Възрастови: пациентите да бъдат на възраст 

между 18 и 40 години
- Пациентите да бъдат клинично здрави
- Интактни трети молари, които подлежат на 

Д-р Зорница Господинова Михайлова, дм

На 18.12.2017г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема ЕФЕКТ НА PDGF-BB ВЪРХУ СТВОЛОВОКЛЕТЪЧНИТЕ 
СВОЙСТВА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА КЛЕТКИ ОТ 
ПЕРИОДОНТАЛЕН ЛИГАМЕНТ in vitro от д-р Зорница Господинова 
Михайлова, катедра Орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ-
София с научни ръководители акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев 
и доц. д-р Павел Кирилов Станимиров. На д-р Зорница Господинова 
Михайлова е присъдена ОНС „Доктор“.
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рутинна екстракция или екстрахирани по ортодонтски 
показания

- Зъби със запазена цялост, които НЕ се налага 
да бъдат сепарирани по време на екстракцията 

- Зъби, които нямат кариозни лезии 
- Отсъствие на възпалителен или неопластичен 

процес, свързан със зъбите, които подлежат на 
екстракция

За доказване ефектите на PDGF-BB върху 
периодонталните МСК е използвана рекомбинантна 
форма на РФ: rhPDGF-BB (Santa Cruz, Santa Cruz, 
USA). Рекомбинантният РФ се добавя към хранителна 
среда за клетъчно култивиране. Клетките се отглеждат 
в среди с различни концентрации на rhPDGF-BB, за да 
се установи дали РФ влияе върху клетъчните процеси 
и дали ефектите му са концентрационно зависими. 

В изследването са използвани следните материали 
за in vitro клетъчно култивиране: хранителна среда 
на Ийгъл, модифицирана от Дълбеко – Dulbecco‘s 
modified Eagle‘s medium (DMEM/F12) high 
glucose (AppliChem GmbH, Darmstadt, Germany); 
ФТС (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); инсулин-
трасферин-селен (insulin-trasferin-selenium - ITS) 
(Gibco Life Technologies Inc., Grand Island, NY, 
USA); антибиотици в комбинация с антимикотик 
– пеницилин/стрептомицин/амфотерицин (Sigma-
Aldrich, St. Louis, USA); ензими за лизиране на 
тъканните експлантати и получаване на суспензия 
от единични клетки колагеназа тип I (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, USA) и диспаза (LifeScan, Inc., Milpitas, 
CA, USA); фосфатен буферен разтвор – Phosphate-
buffered saline (PBS) (Lonza, Verviers, Belgium); 0,05% 
трипсин/ЕДТА (етилен-диамин-тетра-ацетат) (Lonza, 
Verviers, Belgium) за отделяне на адхезирали клетки 
от дъното на културелни съдове; 2% BSA (bovine 
serum albumine)-телешки серумен албумин (Miltenyi 
Biotec, Bergisch Gladbach, Germany); Bradford Reagent 
(Sigma-Aldrich) за определане количеството общ 
белтък в пробите; багрило за оцветяване на калциеви 
нодули Alizarin Red S (AppliChem).

В проучването се установява експресия на 
стволовоклетъчни и диференциационни маркери в 
периодонтални МСК. За верифициране на маркерната 
експресия са използвани следните антитела:

- Стволовоклетъчни: Анти-CD44  (Santa Cruz, 
Santa Cruz, USA); Анти-CD105/ендоглин  (Santa 
Cruz); Анти-CD117  (Santa Cruz); Анти-STRO-1 (Santa 
Cruz); Анти-CD49f (интегрин алфа-6) моноклонално 
антитяло директно конюгирано с флуорохром 
(Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, USA); Анти-
CD146 моноклонално антитяло директно конюгирано 
с флуорохром (Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, 
САЩ); Анти-CD271 моноклонално антитяло 
директно конюгирано с флуорохром (Miltenyi Biotec, 
Bergisch Gladbach, Germany); Анти-CD4 (Beckman 
Coulter International SA, Nyon, Switzerland) 

- Диференциационни: Анти-ALP IgG (Santa 
Cruz); Анти-COL1a2 IgG (Santa Cruz); Анти-COL3a1 
IgG  (Santa Cruz); Анти-SPARC IgG  (Santa Cruz); 
Анти-BSP II (Santa Cruz)

- Вторични флуоресцентни антитела: Козе 
анти-мише антитяло, конюгирано с AlexaFluor® 488 
IgG (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA); Магарешко анти-
заешко антитяло, конюгирано с AlexaFluor® 568 IgG 
(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)

В настоящото проучване се провеждат 
функционални тестове, чрез които се установяват 
ефектите на PDGF-BB върху клетъчната активност 
в култури от МСКПДЛ. Оценка на пролиферация, 
продуциран общ колаген и активността на ензими, 
отговорни за синтез на ЕЦМ и минерализация при 
изследваните периодонтални МСК се извършва 
посредством следните китове:

- Cytell™ Cell Cycle Kit (GE Healthcare, 
Pittsburgh, РА, USA)

- Sircol Collagen Assay Kit (Biocolor Ltd, 
Carrickfergus, United Kingdom)

- Lysyl Oxidase Activity Assay Kit (Abcam, 
Cambridge, UK)

- Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) 
(Abnova, Taipei, Taiwan)

Изводи:
1.Клетките, изолирани от ПДЛ на човешки 

постоянни зъби притежават типична морфология на 
МСК. Имат фибробластоподобна форма, успешно се 
култивират in vitro в автокринна среда и формират 
колонии.

2.1Изолираните МСКПДЛ експресират следните 
стволовоклетъчни маркери: CD44, CD49f, CD105, 
CD117, CD146, CD271, STRO-1. На базата на 
положителната експресия за изброените маркери, 
можем да потвърдим, че изследваните клетки в 
действителност са стволови.

2.2Освен стволовоклетъчни маркери, изолираните 
МСКПДЛ експресират ALP, SPARC, Col1a2, Col3a1. 
Тези  маркери се експресират от клетки, притежаващи 
потенциал да синтезират ЕЦМ и да инициират 
минерализационни процеси при подходящи условия.

3.1PDGF-BB е РФ, който проявява висока 
биологична активност върху периодонтални 
стволови клетки. В повечето от проведените 
експерименти ефектите от тази активност са 
концентрационнозависими.

3.2PDGF-BB влияе върху клетъчната 
пролиферация и клетъчния цикъл. Установява се, че 
РФ проявява най-висока митогенна активност при 
концентрация 50ng/ml. При тази концентрация броят 
клетки в популацията е най-значимо увеличен. PDGF-
BB стимулира преминаването на клетките в активна 
фаза на делене (G2/M) от клетъчния цикъл.

4.PDGF-BB стимулира експресията на 
стволовоклетъчни маркери в клетъчната култура 
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от ПДЛ, следователно има способност да запазва 
стволово-клетъчния фенотип.

5.1След култивиране на МСКПДЛ в среда с PDGF-
BB се наблюдава супресия в експресията на основния 
колаген в ЕЦМ на ПДЛ – колаген тип I, а експресията 
на колаген тип III остава непроменена; продукцията 
на общия колаген от клетките също е потисната.

5.2 PDGF-BB във високи концентрации повишава 
активността на LOX, който е отговорен за матурацията 
и стабилизирането на синтезираните вече колагенови 
молекули, респ. на ЕЦМ в ПДЛ. Това би ускорило 
процесите на регенерация в периодонталните 
структури. 

6.Изследването на ензимната активност на 
ALP и оцветяването с Alizarin red на МСКПДЛ 
след третиране с PDGF-BB доказва, че РФ потиска 
процесите на минерализация. Това означава, 
че PDGF-BB понижава риска от развитие на 
патологични процеси като хиперциментоза и 
анкилоза в периодонциума.

Приноси:
1.За първи път у нас се провежда научно-

експериментална дейност  в in vitro условия с 
изолирани МСКПДЛ от човешки постоянни зъби.

2.За първи път е изследван ефектът на основния 
РФ в тромбоцитите и в ТК – PDGF-BB върху 
биологичните процеси, които протичат в МСКПДЛ. 
Установи се оптималната му концентрация in vitro 
относно процеси на пролиферация и колагенова 
матурация.

3. Доказва се, че PDGF-BB може да поддържа 
клетките недиференцирани и да съхранява стволово-
клетъчните им свойства.

4.Потвърждават се данни в литературата, според 
които PDGF-BB е активен митоген за периодонталните 
стволови клетки.

5.Доказва се, че PDGF-BB влияе върху основните 
процеси, свързани с тъканната регенерация в клетъчни 
култури от МСКПДЛ, а именно процесите на синтез 
и матурация на колагена, както и минерализацията.
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Цел дисертационния труд: Изследване 
влиянието на полимерния матрикс при нискосвиваеми 
композити върху полимеризационното свиване, 
биодеградацията и клиничното представяне на II клас 
възстановявания.

Дисертационният труд е написан на 227 страници 
и е онагледен с 45 таблици, 55 фигури и 3 приложения. 
В библиографията са включени 282 литературни 
източника, от които 18 на кирилица и 264 на латиница.

Научният труд включва на шест задачи, от които 
първа задача представлява анкетно проучване на 
мнението на лекари по дентална медицина относно 
приложението, дълготрайността и най-честите 
причини за подмяна на фотокомпозитни обтурации 
при II клас кавитети. Задачи две, три, четири и 
пет са задълбочени и продължителни  in vitro 
изследвания на маргиналната адаптация в зоната на 
периферната връзка на II клас възстановявания; на 
микропросмукването в посока аксиалната стена на 
кавитетите, като е търсена връзка между тези два 
показателя; на сорбцията на вода и разтворимостта 
на изследваните  композити; на биодеградацията 
на  материалите в среда от изкуствена слюнка и 
алкохолен разтвор. В проучването са включени 
6 нискосвиваеми композита, от които 2 са с 
конвенционален диметакрилатен матрикс (контролна 
група) и 4 са иновативни материали с модифициран 
полимерен матрикс. В задача шест е направено 
сравнително клинично проучване за 24 месеца между 
двата материала, показали най-добри показатели 
при предходните лабораторни изследвания. Единият 
материал е с конвенционален матрикс, а другият 
притежава изцяло нова матриксна химия.

Приносите на дисертационния труд са следните:
Приноси с оригинален характер:
1. За първи път у нас е направено прецизно in 

vitro  СЕМ- изследване на маргиналната адаптация, 
включващо целия апроксимален контур на II клас 
дефекти, като е приложена четиристепенна скала 
за оценка на резултатите и електронна система за 
измерване.  

2. За първи път е реализирана и подробно описана 
методика,  комбинираща  директно покриване на 
експерименталните образци със злато и багрилен 
метод,  което позволява, на едни и същи образци, да 
бъде оценена маргиналната адаптация в зоната на 

периферната връзка и микропросмукването по посока 
на аксиалната стена на кавитетите.     

 3. За първи път у нас е направено обширно и 
прецизно in vitro  10- месечно сравнително изследване 
на II-клас дефекти, с гингивална  основа, разположена 
на апикално от ЕЦГ, възстановени с конвенционални 
и матрикс-модифицирани композити, като е 
установена връзка между качествата на маргиналната 
адаптация към гингивалния апроксимален ръб и 
микропросмукването, в посока аксиалната стена на 
кавитета.

4. Направен е продължителен, качествен 
биоинформационен анализ на продуктите от 
биодеградацията на конвенционални и широка гама 
матрикс-модифицирани нискосвиваеми композити 
като е регистрирано влиянието на екстракционния 
разтвор.

5. За целите на биоинформационния анализ 
е създадена собствена база данни от компоненти 
(индивидуални вещества), за които има информация 
от производителите на денталните материали и данни 
от научната литература, включваща 43 индивидуални 
вещества. 

Приноси с потвърдителен характер:
1. Чрез обширно анкетно проучване е потвърдена 

тенденцията директните композитни възстановявания 
да се налагат като основно средство за възстановяване 
на дефекти в дисталната зона на съзъбието. 

2. Основен  проблем при директните композитни 
възстановявания от II клас с ГО апикално от ЕЦГ 
е създаването на отлична периферна граница към 
гингивалния ръб на кавитета.

3. Композитните материали са хидролитично 
стабилни структури, като стойностите за 
разтворимост във вода са по-ниски от стойностите за 
сорбция на вода.

4. Разтворът на 75% етанол извлича по-ефективно 
(ко)мономери от композитните материали.

5. Деградацията на композитите  в течна среда 
е не само химичен, но и физичен процес, свързан 
с повърхностната ерозия на материалите под 
въздействие на течната среда.

6. Filtek Silorane не води до значимо подобрение 
в клиничните характеристики на възстановяванията 
от II- клас, въпреки регистрираната тенденция на 
подобрени лабораторни показатели. 

Д-р Севда Михайлова Янчева, дм

На 21.12.2017г. беше успешно защитен дисертационен труд на 
тема ,,ПРОУЧВАНЕ НА НИСКОСВИВАЕМИ КОМПОЗИТИ ЗА 
ДИРЕКТНО ОБТУРИРАНЕ НА II КЛАС ДЕФЕКТИ“ от д-р Севда 
Михайлова Янчева, асистент при катедра Консервативно зъболечение, 
ФДМ, МУ - София с научен ръководител проф. Радосвета Василева, дм. 
На  д-р Севда Михайлова Янчева беше присъдена научна и образователна 
степен ,,доктор“.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
 за публикуване в сп. „Проблеми на денталната медицина”

Списание “Проблеми на денталната медицина” се издава от ФДМ - МУ София, от 1973 г. по две 
или три книжки годишно. Приемат се за печат научни разработки свързани с денталната медицина, 
като преподавателите от ФДМ са с предимство при отпечатване. 

Материалите са представят в два екземпляра на български език, формат А4 с подписите на 
всички автори на последната страница. На последната страница трябва да бъде посочен пълен адрес, 
телефон и e-mail на отговорния автор за кореспонденция на български и на английски език. Същият 
следва да съгласува препоръките за корекции /направени от рецензентите и редколегията/ с всички 
съавтори.

Авторите попълват уверение (типова бланка), че научните материали не са предложени за 
публикуване и не са публикувани в друго списание, не са нарушени принципите на авторското 
право и тези на научната етика.  С подаването на ръкописа авторите автоматично се съгласяват 
да предоставят изключителни авторски права на Факултета по дентална медицина – МУ София 
върху него, ако се приеме за публикуване. Материалите и процедурите, използвани в научните 
изследвания, трябва да отговарят на установените етични критерии при експерименти с хора или 
животни и да са в съответствие с  Правилника за работата на Комисията по етика на научните 
изследвания в Медицински университет – София (КЕНИМУС) и да имат разрешение от тази 
комисия. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат 
да бъдат идентифицирани. 

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на 
данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

Предложените научни материали се публикуват само след рецензиране и одобряване от 
Редакционната колегия на списанието.

Изисквания към научните материали
Настоящите изисквания са в съответствие с Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, 

and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, Updated December 2013, www.icmje.org и 
„Единни изисквания към ръкописи предложени за отпечатване в биомедицински списания” – N Engl 
J Med 1997; 336: 309- 15.

Приемат се за публикуване следните видове научни материали:
1. Оригинални научни статии - до 10 стандартни страници /30 реда, 60 знака на една страница 

включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал и библиография; 
2. Литературни научни обзори - до 15 стандартни машинописни страници, включително 

таблици, фигури и друг онагледяващ материал и библиография
3. Казуистика - до 3 стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури и друг 

онагледяващ материал и библиография.
Ръкописите следва да бъдат напечатани или принтирани едностранно на стандартна машинописна 

бяла хартия А4 (210 х 297мм).
Шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5, полета от ляво и дясно – 2 см; от горе и долу – 

2,5 см. Страниците трябва да бъдат номерирани долу дясно;
Първа страница:
Заглавие на български и на английски език,  без съкращения, в Bolt;
Имената на авторите изписани с пълно име и фамилия, също на български и на английски, като 

под черта (Footnote) се изписват академичните длъжности и научни степени на авторите и тяхната 
месторабота - Медицински Университет София, след което се изписва Факултет по дентална 
медицина и съответната катедра.

Резюме: трябва да бъде на отделна страница (отделен файл), на български и на английски език, с 
изписаните по същия начин автори и  месторабота.  Обемът на резюмето да не надхвърля 250 думи. 
Резюмето да включва въведение, цел, материал и методи, резултати, Ключови думи (да се използват 
термини цитирани в MEDLINE или от рубриките на Index Medicus).
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Обръщаме внимание, че резюмето и ключовите думи  евентуално ще бъдат индексирани и 
цитирани в базите данни за които ще кандидатстваме.

Структурата на оригинална научна статия. Статията трябва да включва: въведение, 
цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи/заключение и библиография. 
Отбелязването в текста на номера на цитираните литературни източници да се поставя  в квадратни 
скоби и да е с размера на шрифта на самия текст, пример: [1]. Не се приема за научно доказателство 
представянето на материал в абсолютни стойности, без статистическа обработка. Неправилно е да 
се дублира един и същи материал представен в таблица и графика. В текста не следва да се повтаря 
цифровата информация показана в таблицата, а да се направи анализ на информацията. Допуска 
се използването само на стандартни общоприети съкращения, като не се допускат съкращения в 
заглавието и резюмето. 

Таблици, фигури, снимки, диаграми и други онагледяващи материали трябва да бъдат дадени 
в текста и на отделен файл (на електронен носител).

Таблиците трябва да се номерират с арабски цифри, като се започне от 1 в последователността на 
позоваването им в текста. Тази номерация трябва да бъде независима от номерацията на фигурите. 
Заглавието на таблицата се разполага в средата над таблицата  например: Таблица № 1 - Механични 
свойства 

Първата дума от наименованието на всяка колона или ред трябва да започва с главна буква. Когато 
в дадена колона или ред се използват единици на величини, те трябва да се записват в средата на 
колоната под наименованието на колоните със светъл шрифт (в Si система). Данните трябва да се 
представят в лесноразбираема и прегледна форма. Използването на големи и сложни таблици трябва 
да се избягва, например чрез представяне на данните в две или повече прости таблици. 

Статистическа обработка: 
- Да се опише статистическия метод, да се дефинират статистическите термини и използват 

общовалидни статистически съкращения и символи. Да се посочи нивото на значимост; 
- Задължително е спазването на условните знаци при попълване мрежата на таблицата, а 

именно: при промили, продецимили и т.н. не се използва точка или запетая, а раразредка от един 
знак. Напр. един милион – 1 000 000;

- Цифровите резултати да се дават освен като деривати (напр. в проценти) и в средни стойности.
Структура на литературен обзор. Литературният обзор трябва да представлява аналитичен 

преглед на литературата по определени научни теми свързани с денталната медицина. Трябва да 
бъде представена актуална информация ( 50% от последните 5 години) в логична последователност, 
като определени научни тези трябва да бъдат подкрепени от научни доказателства цитирани в 
съответните научни статии. Добре е да бъдат цитирани нови методики, обем изследван материал въз 
основа на който се правят съответните научни изводи. Трябва да се цитират проучвания за и против 
съответната теза, както и мнението на автора на обзора.

Препоръчваме използването на принципите на изработване на мета-анализ при представяне на 
обзорен материал по определена научна тема. 

Структура на казуистика. Казуистиката е представяне на добре документирани, интересни 
клинични случаи. Статията трябва да е по- кратка (до 3-4 страници). Въведението трябва да е по-
разширено в сравнение с това на оригинална научна статия, като трябва да бъде кратък литературен 
обзор по темата на представения казус. Не трябва да следва структурата на научна статия. 
Представения клиничен случай трябва да следва класическата схема за клинично изследване и 
документиране. 

Книгопис
Библиографията се изписва на латиница и следва текста на статията. Всеки източник се номерира 

с арабска цифра и се подрежда последователно според появата в текста по фамилията на първия 
автор. Важно! Литературните източници на кирилица трябва да бъдат преведени на латиница 
(на английски език), като заглавието се поставя в квадратни скоби, а накрая се изписва името на 
държавата, от която е списанието. Данните се оформят по следния начин:
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- Статии от списания: Фамилия име на авторите. Заглавие. Заглавие на списанието /
чуждестранните списания се дават съгласно възприетите съкращения в MEDLINE/, година; том, 
(№...),страници:... – ... . Изписват се фамилията и инициалите на първия автор и всеки следващ  до 
шести автор, а след това еt al., ако има повече автори. Ако има идентификационен номер за цитиране 
може да се изпише в края.

Пример: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 
Engl J Med. 2002;347(4):284-7. 

- Книги, монографии: Автор/и/. Заглавие. Място на публикуване /град/: издателство; година на 
издаване. страници. Ако има редактор той се вписва след заглавието.

Пример: Peneva М,  Tzolovа E, Kabakchieva R,  Rashkova M. Oral embryology, histology and biology. 
Textbook of Pediatric Dentistry. ed: East-West: Sofia; 2009  p. 232.

- Глава от книга и статии от непериодични сборници: Автор/и/. Заглавие на главата. In: 
Автор/и/. заглавие на книгата. Поредност на изданието. Място на издаване /град/: издателство; 
година на издаване. страници /от-до/.

Пример: Krasteva-Panova, А. Summary of changes in the oral cavity and subjective complaints. In: 
Krasteva-Panova, А, A. Kisselova-Yaneva, B. Girova, Vl. Panov, Ad. Krateva, An. Bobeva. Edited by 
Zahari Krastev. Oral lesions. Sofia: Ivan Sapundziev; 2011. p. 240-248.

- Дисертации: Фамилия, име и презиме. Заглавие, следвано от обяснение в средни скоби 
[dissertation]. Град, година.

Пример: Kirov Dimitar Nikiforov, Diagnosis and prevalence of temporomandibular disorders. 
[dissertation]. Sofia, 2014

От Интернет: 
а/ електронна книга – Фамилия, име. Заглавие. [Online]. -  Седалище, (електронно) издателство, 

година на публикуване. Available from: <пълен уеб-адрес> [дата на последно посещение].
Bergman, Ronald A., Adel K. Afifi, Ryosuke Miyauchi. Illustrated Encyclopedia of Human Anatomic 

Variation. [Online]. – Last rev. 2006. // Anatomy atlases : A digital library of anatomy information. Curated 
by Ronald A. Bergman.  1995-2011. Available from: <http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/
AnatomyHP.shtml> [25.05.2011]. 

б/ институционален уеб-сайт – Пример: World Health Organization. Home page. 2011. Available 
from: <http://www.who.int/en/> [25.05.2011].

в/ публикация онлайн – Пример: The International Pharmacopoeia. 4. ed. (incl. First Supplement).  
WHO, 2008. Available from: < http://apps.who.int/phint/en/p/about/> [25.05.2011].

Справката е изготвена според  International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical 
Journals: Sample References. Повече подробности може да откриете на съответния сайт. 
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ЕТИЧНИ НОРМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на 
установените етични критерии при експерименти с хора или животни. Пациентите не трябва да се 
посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани. 

Материалите не трябва да са предложени в друго списание по време на разглеждането им в сп. 
„Проблеми на денталната медицина“, както и да не са публикувани на по-ранен етап в друго печатно 
или електронно издание. Това се удостоверява с декларация.

Материалите да отговарят на закона за авторското право и сродните му права и тези на научната 
етика.

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на 
данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

ETHICAL STANDARDS FOR RESEARCH AND PUBLICATION

Materials and procedures used in the research must meet the established ethical criteria in experiments 
with humans or animals. Patients should not be mentioned by name, initials or photographs, through which 
they can be identified.

Entries may not be offered in another journal during their consideration in the journal. "Problems of  
Dental Medicine". They should not be published at an earlier in other printed or electronic edition. This is 
certified by a declaration. 

The materials meet the law on copyright and related rights and those of scientific ethics.
The authors are responsible for all statements, opinions, conclusions and methods of data presentation 

of their research in the given manuscripts.


