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Физически показатели за качество на живот при 
пациенти, протезирани с обтуратор - болка и 
общо здраве
Иван Герджиков1, Явор Калъчев2

Physical indexes for  life quality of patients with obturator 
- pain and general health
Ivan Gerdzhikov1, Yavor Kalachev2

Резюме  
Цел. Целта на изследването е да се проследят промените във физическите показатели за качество 

на живот болка и общо здраве при пациенти протезирани с обтуратор, както и тяхното влияние върху 
качеството на живот през отделните етапи на протетично лечение.

Материали и метод. За целите на изследването беше проучено качеството на живот на 32 паци-
енти с максиларна резекция, от които 18 мъже и 14 жени, протезирани с обтуратор в периода 1997-
2013г. Проучването се проведе със стандартен въпросник SF-36, чрез който бяха проследени промените 
в изследваните показатели през основните етапи на протетично лечение след максиларна резекция.

Резултати. Резултатите от проучването показаха съществени промени в изследваните показатели 
за качество на  живот. Те бяха най-изразени в първите седмици след резекция през етапа на лечение с 
хирургичен обтуратор. В хода на проведената протетична рехабилитация беше установено намаляващо 
влияние на болката и повишаване на общото здраве на пациентите, особено след протезирането с 
дефинитивен обтуратор, когато измерените стойности бяха неколкократно по-високи от първите 
седмици след резекция. Въпреки това, те останаха значително по-ниски от тези в контролната група.

Ключови думи: качество на живот, максиларна резекция, обтуратор, следрезекционни протези.

Summary
Aim. The aim of the research is to explore the changes in physical parameters of  quality of life, pain and 

general health of patients with obturator prosthetic treatment as well their influence over the quality of life in the 
different prosthetic treatment stages.

Methods and materials. For the aims of the research we investigate the quality of life of 32 patients with 
maxillary resection, 18 males and 14 females, with obturator in the period from 1997 - 2013 year. The research 
was made with standard questionnaire SF- 36, with which we explored the changes in degree of pain and general 
health in the main stages of prosthetic treatment after maxillary resection.

Results. The research results showed changes in the explored physical indexes of the quality of life in all 
of the prosthetic treatment stages. They were most visible in the first weeks after resection in the stages of surgery 
obturator treatment. During of the prosthetic rehabilitation was established decreasing influence of the pain and 
increasing of the general health quality of the patients especially after the definitive obturator treatment. The 
measured values were several times higher than in the first weeks after resection. In spite of this, the indexes for 
life quality stayed lower than in the experiment group.

Key words: quality of life, maxillary resection, obturator, after resection prostheses.

1 Асистент в Катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-София
2 Главен асистент в Катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-София

Протетична дентална медицина
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Въведение 
Повишената честота на онкологичните 

заболявания в устната кухина, както и успева-
емостта на съвременните хирургични методи 
на лечение увеличиха броя на пациентите с 
различен обем на максиларната кост резекция 
[1]. В повечето случаи болните постъпват за 
хоспитализация през 3-4 стадий на заболяването, 
което затруднява тяхното лечение [2, 3]. Въпре-
ки това, проучванията показват увеличаване на 
пациентите с благоприятна прогноза и нарастнала 
продължителност на живот [4, 5].

Протетичното лечение и рехабилитация на 
тези болни е сложен многоетапен процес, свързан 
с решаването на множество трудности и проблеми 
[6]. Основните затруднения в това лечение са 
резултат от засягането на всички елементи 
на орофациалния комплекс, което затруднява 
нормалното хранене, говор и дишане [7, 8]. 
Нарушената или загубена функция причинява 
тежки функционални, естетични и психологични 
проблеми и понижава тяхното качество на живот 
[9, 10]. Изследването на тези проблеми позволява 
обективна оценка на промените в здравословното 
състояние и улеснява планирането и провеждането 
на протетичното лечение [11, 12]. 

В литературата са описани множество 
проучвания за промените във физическото и 
психическото състояние на пациентите след 
протезирането им с обтуратор [7, 9, 10, 11, 
13]. Някои от тях [14, 15] изследват общото 
физическо състояние на пациентите, а други 
[16, 17, 18, 19] проследяват промените в отделни 
показатели за качество на живот. Особено място 
в проучванията заема болката, която според Mc-
Gill [20] е определящ фактор за качеството на 
живот през всичките етапи на лечение. Нейната 
водеща роля се доказва и в проведеното от 
автора изследване на физическото и психическо 
състояние на пациентите и тяхното усещане за 
благополучие и емоционална подкрепа. 

Цел
Целта на изследването е да се проследят 

промените във физическите показатели за 
качество на живот болка и общо здраве при 

пациенти протезирани с обтуратор, както и 
тяхното влияние върху качеството на живот през 
отделните етапи на протетично лечение.

Материал и методи
За целта беше проведено проучване 

в периода 1997-2013г., в което участваха 
32 пациенти, от които 18 мъже и 14 жени, 
разпределени в 5 възрастови групи. Поради 
специфичността на конкретните диагнози и 
особености при протичане на патологичния 
процес, липсваше равномерност във възрастовото 
им разпределение. Най-голяма беше групата на 
пациентите между 51-60г., а най-малка на тези 
между 30-40г. и над 70г. Средната възраст на 
участвалите в проучването мъже беше 56, 44г., а 
на жените 53, 36г.

За изследване на промените в здравето 
и влиянието на болката върху качеството 
на живот на пациентите с обтуратор беше 
използван стандартния въпросник SF-36, кой-
то се препоръчва от  Международния център за 
изследване качеството на живот (ICIQL) като 
универсално средство за проучване на здравето, 
физическото и психологическо благополучие 
и постигнатите от лечението резултати [14]. 
Според  ICIQL, неговото прилагане позволява 
обективна оценка на качество на живот на 
болни и здрави хора. Въпросникът съдържа 36 
въпроса разделени в 8 групи, които изследват 
различни показатели за качество на живот. Той 
е конструиран така, че получените резултати се 
трансформират и оценяват по метода на Ликерт, 
като използват скала от 0-100, при което по 
високата от тях съответства на по-добро качество 
на живот.                    

За целите на проучването беше сформирана 
основна група, която отговаряше на следните 
критерии: 

1. Следрезекционни дефекти на горната 
челюст.

2. Пациенти от мъжки и женски пол на въз-
раст  35-75 години.

3. Частична или пълна загуба на зъби в гор-
ната челюст.

4. Използване на обтуратор изработен от 



7ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/1

акрилна пластмаса или от акрилна пластмаса и 
силиконов ребазиращ материал.

5. Липса на съпътстващи стоматологични 
заболявания.

6. Съгласие за участие в изследването.
Сформирахме и контролна група от същите 

по възраст и пол хора, която отговаряше на 
следните критерии:

1.Частична или пълна загуба на зъби на гор-
ната челюст без нарушаване на нейната цялост. 

2. Пациенти от мъжки и женски пол на въз-
раст  35-75 години

3. Използване на частични или цели протези 
изработени от акрилна пластмаса.

4. Липса на съпътстващи стоматологични 
заболявания.

5. Липса на онкологични заболявания.
6. Съгласие за участие в изследването.
 Изследването на промените в общото 

здраве и влиянието на болката върху качеството 
на живот се проведе в следните три етапа:

1.  2-3 седмици след максиларна резекция 
през етапа на протезиране с хирургичен обтура-
тор.

 2.  2-3 месеца след максиларна резекция 
през етапа на протезиране с временен обтуратор.

 3. 6-8 месеца след максиларна резекция 
през етапа на протезиране с дефинитивен 
обтуратор. 

 Получените резултати  бяха сравнени с 
тези от контролната група.

                                              
Резултати 
В първата част от проучването проследихме 

промяната в показателя болка и неговото влияние 
върху качеството на живот през отделните етапи 
на протетично лечение (табл.1, 2). 

Табл. 1. Болка - изследвана група 

                                                 
  Легенда: 
      I. 2-3 седмици след резекция      II. 2-3 месеца след резекция     III. 6-8 месеца след резекция                                                                      

 

                                                  Табл. 2. Болка - изследвана група 

Легенда:   
  I. 2-3 седмици след резекция     II. 2-3 месеца след резекция     III. 6-8 месеца след резекция  

 

        Получените  резултати показаха силна зависимост между болката и качеството на 

живот на пациентите през всички етапи на протетично лечение (фиг.1). Беше установена 

обратна зависимост, при която, колкото по-ниска е измерената стойност, толкова по-силно 

е нейното влияние. Най-силно изразени бяха промените през първите седмици след 

резекция. Основни фактори оказващи  влияние върху силата на болката бяха големината и 

локализацията на дефекта, начина на изработване и фиксиране на хирургичния обтуратор, 

както и някои усложнения като тризмус, възпалителни заболявания и др. През следващите 

етапи на лечение беше установено намаляване на това влияние, особено след 

протезирането с дефинитивен обтуратор, когато стойностите бяха четири пъти по-високи 

от първите седмици след резекция. 

 

                
               Отговор 

 
    Въпрос 

 
Никаква Много   

слаба Слаба Умерена Силна Много 
силна 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

Колко силна  болка 
сте  изпитвали  през 
последните   4 
седмици? 

   I 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 

 II 0 0 0 0 0 0 3 0 7 6 8 8 
 III 0 0 0 0 4 2 9 7 4 4 1 1 

          
                                  Отговор 
 
         Въпрос 

 
Никак Малко Умерено Силно Много 

силно 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 
През последните 4 седмици в 
каква степен болката ви е 
пречила да изпълнявате 
вашата нормална работа 
(включително работата ви у 
дома и извън него)? 

I 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 

 II 0 0 0 0 2 1 8 5 8 8 

 III 0 0 2 1 9 6 6 6 1 1 

Табл.1. Болка - изследвана група 

Табл.2. Болка - изследвана група 
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Получените резултати показаха силна 
зависимост между болката и качеството на живот 
на пациентите през всички етапи на протетично 
лечение (фиг.1). Беше установена обратна 
зависимост, при която, колкото по-ниска е 
измерената стойност, толкова по-силно е нейното 
влияние. Най-силно изразени бяха промените 
през първите седмици след резекция. Основни 
фактори оказващи  влияние върху силата на 
болката бяха големината и локализацията на 
дефекта, начина на изработване и фиксиране на 
хирургичния обтуратор, както и някои усложнения 
като тризмус, възпалителни заболявания и 
др. През следващите етапи на лечение беше 
установено намаляване на това влияние, особено 
след протезирането с дефинитивен обтуратор, ко-
гато стойностите бяха четири пъти по-високи от 
първите седмици след резекция.

Фиг. 1. Влияние на болката през отделните етапи 
на протетично лечение

        
  Проучването показа, че болката е основен 

фактор за качеството на живот на пациентите дори 
след окончателното протезиране с дефинитивен 
обтуратор. Получените резултати се различаваха 
съществено от тези в контролната група (табл.3, 4)
.                                                                                                                                                                                       

                         

            

   фиг. 1. Влияние на болката през отделните етапи на протетично лечение 

 

    Проучването показа, че болката е основен фактор за качеството на живот на пациентите 

дори след окончателното протезиране с дефинитивен обтуратор. Получените резултати се 

различаваха съществено от тези в контролната група (табл.3, 4).                                                                                                                                                                                        

 Табл. 3. Болка-контролна група    
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да изпълнявате вашата нормална 
работа (включително работата ви у 
дома и извън него)? 

15 13 1 1 2 0 0 0 0 0 

                         

            

   фиг. 1. Влияние на болката през отделните етапи на протетично лечение 
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В следващия етап на проучването беше 
проследена промяната в показателя общо здра-
ве и неговото влияние върху качеството на 
живот на пациентите през отделните етапи на 

протетично  лечение. Изследването се проведе 
чрез субективна оценка на болните за тяхното 
здравословно състояние  (табл. 5, 6).    

Табл.3. Болка - контролна група 

Табл.4. Болка - контролна група 
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Резултатите показаха значителни откло-
нения в сравнение с контролната група, особено 
през първите седмици след операцията (фиг.2). 
Основните причини за тези ниски стойности бяха 
психическата травма от резекцията и трудностите 
с изработването и адаптацията към хирургичния 
обтуратор. През следващите етапи на протетично 

лечение беше установено тяхното нарастване, 
като след протезирането с дефинитивен обтуратор 
те бяха двукратно по-високи от първите седмици 
след резекция. Въпреки това, оценката на общото 
здраве се различаваше съществено от тази в 
контролната група (табл.7, 8). 

 
 

       В следващия етап на проучването беше проследена промяната в показателя общо 
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  I. 2-3 седмици след резекция      II. 2-3 месеца след резекция      III- 6-8 месеца след резекция  
 

Табл. 6. Общо здраве - изследвана група 
 

* Доколко  ВЯРНО или НЕВЯРНО по отношение на вас е всяко от посочените твърдения? 
   Легенда: 

I. 2-3 седмици след резекция       II. 2-3 месеца след резекция       III. 6-8 месеца след резекция  

                    
Отговор                                                

               
 Въпрос 

 
Отлично 

Много   
добро 

Добро Посредствено Лошо 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

Как  оценявате 
като цяло вашето 
здраве? 

  I 0 0 0 0 2 2 2 2 14 10 
  II 0 0 0 0 3 2 3 2 12 10 
 III 0 0 2 2 4 2 4 3 8 7 
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    Въпрос* 

 Определено 
вярно 

По-скоро 
вярно 

Не съм 
сигурен 

По-скоро 
невярно 

Определено 
невярно 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

Струва ми се, че 
съм  по-склонен 
към заболявания от 
другите хора 

I 8 7 8 6 2 1 0 0 0 0 

 II 7 6 6 5 2 1 2 2 1 0 

 III 6 6 5 5 5 2 1  1 1 0 

Моето здраве не е 
по-лошо от това на 
моите познати 

I 0 0 0 0 2 1 8 5 8 8 
II 0 0 1 1 4 3 6 3 7 7 
III 0 0 1 0 5 3 6 5 6 6 

Очаквам моето 
здраве да се влоши 

I 10 9 6 3 2 2 0 0 0 0 
II 8 8 3 2 6 4 1 0 0 0 
III 7 7 4 3 6 4 1 0 0 0 

Моето здраве е 
чудесно 

I 0 0 0 0 2 1 2 1 14                    12 
II 0 0 0 0 4 1 2 1 12 (((1             12 
III 0 0 0 0 3 1 4 2 11 111             11 
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Моето здраве не е 
по-лошо от това на 
моите познати 

I 0 0 0 0 2 1 8 5 8 8 
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I 10 9 6 3 2 2 0 0 0 0 
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Табл.5. Общо здраве - изследвана група 

Табл.6. Общо здраве - изследвана група 
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        Резултатите показаха значителни отклонения в сравнение с контролната група, особено 

през първите седмици след операцията (фиг.2). Основните причини за тези ниски стойности 

бяха психическата травма от резекцията и трудностите с изработването и адаптацията към 

хирургичния обтуратор. През следващите етапи на протетично лечение беше установено 

тяхното нарастване, като след протезирането с дефинитивен обтуратор те бяха двукратно по-

високи от първите седмици след резекция. Въпреки това, оценката на общото здраве се 

различаваше съществено от тази в контролната група (табл.7, 8).  

 

                   фиг. 2. Общо здраве през отделните етапи на протетично лечение 

                           
 
 

Табл. 7. Общо здраве - контролна група 
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   Въпрос 

 
Отлично Много   

добро Добро Посредствено Лошо 

 мъже жени мъже жени  мъже жени мъже жени мъже  жени 

Как  оценявате като 
цяло вашето здраве? 3 2 5 5 5 5 4 2 1 0 

                                              Табл.  8. Общо здраве - контролна група 

* Доколко  ВЯРНО или НЕВЯРНО по отношение на вас е всяко от посочените твърдения?  
 

                                                      Обсъждане  

        Резултатите от проучването показаха съществени промени в изследваните 

показатели за качество на  живот. Те бяха най-изразени в първите седмици след резекция 

през етапа на лечение с хирургичен обтуратор. В хода на проведената протетична 

рехабилитация беше установено намаляващо влияние на болката и повишаване на общото 

здраве на пациентите особено след протезирането с дефинитивен обтуратор, когато 

измерените стойности бяха неколкократно по-високи от първите седмици след резекция. 

Въпреки това, те останаха значително по-ниски от тези в контролната група. 

          Получените резултати за показателя болка се различаваха съществено от тези в 

проучването на Макареевич установило стойности от 71,4% непосредствено след 

операцията, 86,7% две-четири седмици по-късно и 90,8% след протезирането с 

дефинитивен обтуратор. Измерените стойности се отличаваха и от изследванията на 

Depprich et all.[6] показали болка при 25% от протезираните болни. Основните 

причини за това бяха различните периоди на изследване в отделните проучвания, 

както и разликата в големината и локализацията на дефектите  и  възрастта на 

пациентите. Установеното в нашето проучване силно влияние на болката беше 

резултат от големия брой пациенти с обширни максиларни дефекти засягащи и 

мекото небце. Важна роля оказа и високата средна възраст на болните (56,44 г. за 

          
               Отговор 
 
    Въпрос* 

 Определено 
вярно 

По-скоро 
вярно 

Не съм 
сигурен 

По-скоро 
невярно 

Определено 
невярно 

 мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 
Струва ми се, че съм 
по-склонен към 
заболявания от 
другите хора 

1 1 1 1 6 6 5 3 5 3 

Моето здраве не е 
по-лошо от това на 
моите познати 

5 4 5 5 6 3 1 1 1 1 

Очаквам   моето 
здраве да се влоши 6 4 5 5 4 4 2 1 1 0 

Моето здраве е 
чудесно 1 1 2 1 6 7 5 3 4 2 

Фиг. 2. Общо здраве през отделните етапи на протетично лечение

Табл.7. Общо здраве - контролна група 

Табл.8. Общо здраве - контролна група 



11ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/1

Обсъждане 
Резултатите от проучването показаха съ-

ществени промени в изследваните показатели за 
качество на  живот. Те бяха най-изразени в първите 
седмици след резекция през етапа на лечение с 
хирургичен обтуратор. В хода на проведената 
протетична рехабилитация беше установено 
намаляващо влияние на болката и повишаване 
на общото здраве на пациентите особено след 
протезирането с дефинитивен обтуратор, когато 
измерените стойности бяха неколкократно по-
високи от първите седмици след резекция. 
Въпреки това, те останаха значително по-ниски 
от тези в контролната група.

Получените резултати за показателя болка 
се различаваха съществено от тези в проучването 
на Макареевич установило стойности от 71,4% 
непосредствено след операцията, 86,7% две-чети-
ри седмици по-късно и 90,8% след протезирането 
с дефинитивен обтуратор. Измерените стойности 
се отличаваха и от изследванията на Depprich et 
all.[6] показали болка при 25% от протезираните 
болни. Основните причини за това бяха раз-
личните периоди на изследване в отделните 
проучвания, както и разликата в големината 
и локализацията на дефектите и  възрастта на 
пациентите. Установеното в нашето проучване 
силно влияние на болката беше резултат от 
големия брой пациенти с обширни максиларни 
дефекти засягащи и мекото небце. Важна роля 
оказа и високата средна възраст на болните 
(56,44 г. за мъжете и 53,36 г. за жените), която 
беше основна причина за получените резултати 
от 11,04 %, 15, 92 % и 22,66 % на показателя общо 
здраве през трите етапа на лечение. Тези данни 
се различаваха съществено от проучванията на 
Макареевич (13) установили стойности от 42,3 % 
непосредствено след резекцията, 45,2% две-че-
тири седмици по-късно и 44,9% след протезира-
нето с дефинитивен обтуратор.  

Измерените стойности бяха трудно съпо-
ставими с други проучвания, използващи различ-
ни показатели за оценка на качеството на живот 
през отделни етапи на протетично лечение. 
В такива проучвания Riaz et Warriach [11] и 
Depprich et all. [6] установяват съответно 54% 

± 22,9% и 64% ± 22,9% качество на живот след 
протезиране с дефинитивен обтуратор. Hertrampf 
et all.[9] и Schwarz et Hinz [12]  потвърждават тези 
данни като доказват съответно 61% и 66%

Въпреки своята всеобхватност SF-36 не 
отчете множеството специфични проблеми на 
пациентите с максиларна резекция. Анализът 
на получените резултати показа необходимостта 
от разработването на специфичен въпросник за 
изследване на качеството на живот на тези болни.                                                              

                                                     
Изводи
Получените резултати дават основание за 

следните изводи:
1. Болката е основен фактор за качеството 

на живот на протезираните с обтуратор пациенти 
през всичките етапи на тяхното лечение. 

2. Протетичното лечение с обтуратор подо-
брява физическото здраве на пациентите с  мак-
силарна резекция.

3. Прилагането на стандартния въпросник 
SF-36 не отразява някои специфични аспекти от 
качеството на живот на пациентите с обтуратор, 
което налага  разработването и използването на 
специализирани въпросници.
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Психически показатели за качество на живот при 
пациенти, протезирани с обтуратор - жизненост 
и социално функциониране
Герджиков И.1, Калъчев Я.2, Димова М.3, Апостолов Н.1

Psychic Indicators for the life quality of the patients 
helaed with obturator -  vitality and social
function
Gerdzhikov I.1, Kalachev Y.2, Dimova М.3, Apostolov N.1 

Резюме
Цел. Целта на изследването е да се проследят промените в психическите показатели 

за качество на живот жизненост и социално функциониране при пациенти протезирани с 
обтуратор, както и тяхното влияние върху качеството на живот през отделните етапи на 
протетично лечение.

Материал и метод. Материал  на изследването бяха 32 пациенти с максиларна резекция 
(18 мъже и 14 жени), протезирани с обтуратор в периода 1997-2013г, които взеха участие 
в анкетно проучване на качеството на живот. Проучването се проведе със стандартен 
въпросник SF-36, чрез който бяха проследени промените в изследваните показатели през 
трите основни етапа на протетично лечение след максиларна резекция.

Резултати. Получените резултати показаха съществени промени в изследваните 
показатели за качество на  живот. Те бяха най-силно изразени в първите седмици след 
резекция през етапа на лечение с хирургичен обтуратор. В хода на проведената протетична 
рехабилитация беше установено повишаване на жизнеността и социалната активност на 
пациентите, особено след протезирането с дефинитивен обтуратор, когато измерените 
стойности бяха неколкократно по-високи от първите седмици след резекция. 

Ключови думи: качество на живот, максиларна резекция, обтуратор, следрезекционни 
протези.

Abstract
Aim. The aim of the research is to verify the changes for the life quality psychic indicators – vitality and 

social function to the patients with obturator. We verified and the effect of these indicators over the life quality 
during the different stages of the prosthetic treatment

Materials and methods. We serveied  32 patients with maxillary resection (18 males and 14 
females). They were healed with obturator in the period of 2007-2013. We gave a standart life quality 
questionnnaire(SF-36) of these patients. With the help of the questionnnaire we explored the changes of the 
indicators in the three general stages of prosthetic treatment post maxillary resection.

Results. The results showed us a significant changes in the life quality indicators. They were highest in 
the first weeks after the resection.In this period the patients were healed with surgical obturator. During the 
time of prosthetic rehabilitation we saw a vitality and social function increase. It was highest after the healing 
with deffinative obturator.In these cases the values of the indicators were some times higher compared with 
first post resection weeks.

Key words: quality of life, maxillary resection, obturator, after resection  prostheses.
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Въведение 
Протетичното лечение на пациентите с 

максиларна резекция е сложен многоетапен 
процес, свързан с преодоляване на множество 
трудности и редица проблеми [1]. Основните 
затруднения произтичат от засягането на всички 
елементи на орофациалния комплекс, което води 
до нарушаване на дъвченето, храненето, говора, 
дишането и естетичния вид на лицето при тези 
пациенти [2]. Увредената или загубена функция 
създава тежки проблеми и ощетява в различна 
степен качеството на живот на пострадалите 
[3]. Много често проблемите се задълбочават и 
от засягане на съседни меки тъкани на лицето, 
при което възникват сериозни психологически 
проблеми затрудняващи нормалното общуване и 
създаващи трудности в семейството и на работното 
място [4, 5, 6]. Възприятието на пациентите на 
настъпилите промени в естетиката на външния 
вид зависи от големината и локализацията 
на дефекта [7]. Най-често те са свързани със 
сериозни въздействия върху психиката, които 
Герасименко [8] определя като «тревожно-
депресивен синдром», чиято изразеност се 
определя от възможността за практикуване на 
професията, социални контакти и общуването в 
семейството. Задълбочаването на тези симптоми 
прераства в ограничаване на социалните 
контакти и самоизолация от обществото, а оттам 
и до понижаване на качество на живот [5]. Това 
е причина 28% - 39% от пациентите да отказват 
съдействие при научни проучвания  [5, 9, 10]. 
Преодоляването на тези проблеми е възможно 
само при участие на екип от специалисти, 
организиращи психическата и социалната им 
реадаптация [11]. В този случай изследванията 
показват успешно възстановяване на социалната 
активност в резултат на проведеното лечение [6, 
10, 12, 13, 14].

Изследването на качеството на живот на 
протезираните с обтуратори пациенти е обект 
на множество проучвания, които се основават 
на субективната оценка за физическото и 
психическото им състояние, и проблемите 
възникващи след операцията [6, 12, 15, 16, 17, 
18].

Цел
Целта на изследването е да се проследят 

промените в психическите показатели за качество 
на живот жизненост и социално функциониране 
при пациенти протезирани с обтуратор, както и 
тяхното влияние върху качеството на живот през 
отделните етапи на протетично лечение.

Материал и методи
За постигане на целта беше проведено 

проучване в периода 1997-2013г., в което 
участваха 32 пациенти, от които 18 мъже и 14 
жени, разпределени в 5 възрастови групи. Поради 
специфичността на конкретните диагнози и 
особености при протичане на патологичния 
процес, липсваше равномерност във възрастовото 
им разпределение. Най-голяма беше групата на 
пациентите между 51-60г., а най-малка на тези 
между 30-40г. и над 70г. Средната възраст на 
участвалите в проучването мъже беше 56,44г., а 
на жените 53,36г.

За изследване на промените в жизнеността 
и социалната активност на болните беше 
използван стандартния въпросник SF-36, който 
се препоръчва от  Международния център за 
изследване качеството на живот (ICIQL) като 
универсално средство за проучване на здравето, 
физическото и психологическо благополучие 
и постигнатите от лечението резултати [19)]. 
Неговото прилагане позволява обективна оценка 
на качество на живот на болни и здрави хора. 
Въпросникът съдържа 36 въпроса разделени в 
8 групи, които изследват различни показатели 
за качество на живот. Той е конструиран така, 
че получените резултати се трансформират и 
оценяват по метода на Ликерт, като използват 
скала от 0-100, при което по-високата от тях 
съответства на по-добро качество на живот.                    

Лекуваните и анкетирани от нас пациенти 
обединихме в клинична група за анализ на базата 
на следните критерии: 

1. Следрезекционни дефекти на горната 
челюст.

2. Пациенти от мъжки и женски пол на 
възраст  35-75 години.

3. Частична или пълна загуба на зъби в 
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горната челюст.
4. Използване на обтуратор изработен от 

акрилна пластмаса или от акрилна пластмаса и 
силиконов ребазиращ материал.

5. Липса на съпътстващи стоматологични 
заболявания.

6. Съгласие за участие в изследването.
Изследването се проведе  през следните 

етапи на протетично лечение:
1.  2-3 седмици след максиларна резекция 

през етапа на протезиране с хирургичен 
обтуратор.

 2.  2-3 месеца след максиларна резекция 
през етапа на протезиране с временен обтуратор.

 3. 6-8 месеца след максиларна резекция 
през етапа на протезиране с дефинитивен 
обтуратор.

Резултати 
В първата част от проучването със 

стандартния въпросник SF-36 проследихме 
промяната в жизнеността на пациентите през 
отделните етапи на протетично лечение като за 
целта използвахме 4 въпроса (табл. 1).

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти според промяната в тяхната 
жизненост през отделните етапи на протетично лечение 

         
 

                    

 Фиг. 1. Промяна в жизнеността на пациентите през отделните 
етапи на протетичното им лечeние         

 
 
Колко  
често през 
последните 
4седмици.... 

Вид   
отговор 

 
Етапи 
 на 
лечение 

През 
цялото 
време 

Голяма 
част от 
времето 

Често Понякога Рядко Никога 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

се  
чувствахте   
жизнен? 

I 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 
II 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 8 8 

  III 1 1 1 2 2 2 2 2 6 3 6 4 
се  
чувствахте 
изпълнени  
с енергия? 

I 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 

II 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 8 8 
  III 1 1 1 2 2 2 2 2 6 3 6 4 

се 
чувствахте  
измъчен? 

I 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II 15 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III 8 7 5 3 3 3 2 1 0 0 0 0 
се 
чувствахте  
уморен? 

I 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II 13 11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III 7 7 5 3 4 3 2 1 0 0 0 0 

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти според промяната в тяхната 
жизненост през отделните етапи на протетично лечение 

         
 

                    

 Фиг. 1. Промяна в жизнеността на пациентите през отделните 
етапи на протетичното им лечeние         

 
 
Колко  
често през 
последните 
4седмици.... 

Вид   
отговор 

 
Етапи 
 на 
лечение 

През 
цялото 
време 

Голяма 
част от 
времето 

Често Понякога Рядко Никога 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

се  
чувствахте   
жизнен? 

I 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 
II 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 8 8 

  III 1 1 1 2 2 2 2 2 6 3 6 4 
се  
чувствахте 
изпълнени  
с енергия? 

I 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 10 9 

II 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 8 8 
  III 1 1 1 2 2 2 2 2 6 3 6 4 

се 
чувствахте  
измъчен? 

I 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II 15 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III 8 7 5 3 3 3 2 1 0 0 0 0 
се 
чувствахте  
уморен? 

I 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II 13 11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  III 7 7 5 3 4 3 2 1 0 0 0 0 

 Изследването показа изключително ниски 
стойности от 5% на този показател за качество 
на живот през първия етап на протетично 
лечение (фиг. 1). Основните причини за това бяха 
психическата травма от операцията и трудностите 
свързани с изработването и адаптацията към 
хирургичния обтуратор. В хода на проведеното 
протетично лечение и физическо възстановяване 
на болните беше установено повишаване 
на тяхната жизненост, като в третия етап на 
изследване измерените стойности нарастнаха 
до 25,32%  и бяха 5 пъти по-високи от първите 
седмици след резекция.

Фиг. 1. Промяна в жизнеността на пациентите 
през отделните етапи на протетичното им лечeние       

Табл.1. Разпределение на изследваните пациенти според промяната в тяхната жизненост 
през отделните етапи на протетично лечение
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Прилагането на стандартния въпросник 
SF-36 позволи проследаване на промените в 
показателя социално функциониране оценяващ 
влиянието на заболяването върху социалните 
контакти на болните. За целта изследваните 

пациенти отговориха на въпроса  « В каква степен 
вашето здраве или емоционално състояние през 
последните 4 седмици влияе на контактите ви със 
семейството, приятелите или околните? « (табл. 
2).

Табл. 2. Разпределение на изследваните пациенти според степента на влияние на 
здравето върху социалната им активност през етапите на протетично лечение  

 

          За оценка на времето и продължителността на проява на това влияние, през всеки 

етап на протетичното лечение пациентите отговориха на въпроса  " Колко често през 

последните 4 седмици вашето физическо или емоционално състояние ви е пречило да 

общувате с хората (да посещавате приятели, роднини и др.)? " (табл. 3).    

 
Табл.  3. Разпределение на изследваните пациенти според времето на проява на 

нарушенията в социалната им активност 

 
Получените данни показаха различна степен на влияние на заболяването върху 

социалната активност на болните през отделните етапи на протетично лечение (фиг. 2). 

Най-значителни бяха промените през първите седмици след резекция, поради 

трудностите свързани с изработването и адаптацията към хирургичния обтуратор и 

проблемите с възстановяването на нормалното хранене, дишане, говор и естетика на 

болните.  В хода на проведеното протетично лечение и с подобряване на възможностите 

Степен на влияние на   
здравето върху    

социалната 
 активност                  

 Етапи на 
 протетично лечение 

Никак Малко Умерено Силно Много 
силно 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже  жени мъже жени 

I 0 0 0 0 1 1 5 3 12 10 

 II 0 0 0 0 3 1 5 3 10 10 

 III 0 0 1 0 4 3 7 5 6 6 

Време на проява                                                                  
на нарушенията 

         в социалната 
   активност 

Етапи 
на протетично 
лечение 

През цялото 
време 

Голяма част 
от времето Понякога Рядко Никога 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

I 12 10 5 3 1 1 0 0 0 0 
II 12 10 5 4 1 0 0 0 0 0 

             III 6 5 7 6 4 2 1 1 0 0 

Табл. 2. Разпределение на изследваните пациенти според степента на влияние на 
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етап на протетичното лечение пациентите отговориха на въпроса  " Колко често през 

последните 4 седмици вашето физическо или емоционално състояние ви е пречило да 

общувате с хората (да посещавате приятели, роднини и др.)? " (табл. 3).    

 
Табл.  3. Разпределение на изследваните пациенти според времето на проява на 
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Получените данни показаха различна степен на влияние на заболяването върху 

социалната активност на болните през отделните етапи на протетично лечение (фиг. 2). 

Най-значителни бяха промените през първите седмици след резекция, поради 

трудностите свързани с изработването и адаптацията към хирургичния обтуратор и 

проблемите с възстановяването на нормалното хранене, дишане, говор и естетика на 

болните.  В хода на проведеното протетично лечение и с подобряване на възможностите 

Степен на влияние на   
здравето върху    

социалната 
 активност                  

 Етапи на 
 протетично лечение 

Никак Малко Умерено Силно Много 
силно 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже  жени мъже жени 

I 0 0 0 0 1 1 5 3 12 10 

 II 0 0 0 0 3 1 5 3 10 10 

 III 0 0 1 0 4 3 7 5 6 6 

Време на проява                                                                  
на нарушенията 

         в социалната 
   активност 

Етапи 
на протетично 
лечение 

През цялото 
време 

Голяма част 
от времето Понякога Рядко Никога 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

I 12 10 5 3 1 1 0 0 0 0 
II 12 10 5 4 1 0 0 0 0 0 

             III 6 5 7 6 4 2 1 1 0 0 

За оценка на времето и продължителността 
на проява на това влияние, през всеки етап на 
протетичното лечение пациентите отговориха 
на въпроса  « Колко често през последните 4 

седмици вашето физическо или емоционално 
състояние ви е пречило да общувате с хората (да 
посещавате приятели, роднини и др.)? « (табл. 3).   

Получените данни показаха различна 
степен на влияние на заболяването върху 
социалната активност на болните през отделните 
етапи на протетично лечение (фиг. 2). Най-
значителни бяха промените през първите седмици 
след резекция, поради трудностите свързани с 
изработването и адаптацията към хирургичния 
обтуратор и проблемите с възстановяването на 

нормалното хранене, дишане, говор и естетика 
на болните.  В хода на проведеното протетично 
лечение и с подобряване на възможностите 
за протезиране беше установено повишаване 
на социалната активност на пациентите. Тази 
тенденция беше най-силно изразена през третия 
етап на изследване, когато измерените стойности 
бяха значително по-високи от първите седмици 

Табл.2. Разпределение на изследваните пациенти според степента на влияние на здравето 
върху социалната им активност през етапите на протетично лечение 

Табл.3. Разпределение на изследваните пациенти според времето на проява на нарушенията в 
социалната им активност
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Обсъждане
Проучването със стандартния въпросник 

SF-36 показа съществени промени в показателите 
за качество на живот жизненост  и социално 
функциониране. Те бяха най-силно понижени 
през първия етап на изследване, когато измерените 
стойности бяха съответно 5% и 9,38% (фиг. 3). 
Основните причини за тези ниски стойности бяха 
психическата травма от операцията и проблемите 
с възстановяването на храненето, дишането, 
говора и външния вид. В хода на проведеното 
протетично лечение беше установено тяхното 
нарастване до 8,28% и 10,55% през етапа на 
лечение с временен обтуратор. Такава динамика 
беше регистрирана и след дефинитивното 
протезиране, когато стойностите за социално 
функциониране нарастнаха до 23,44%, а за 
жизненост до 25,32%. Тези резултати доказаха 
ефективността от протетичната рехабилитация и 
потвърдиха данните от изследванията на редица 
автори [6, 10, 12, 13, 14] доказали важната роля 
на следрезекционното протезиране за социалния 
живот на болните. Те потвърдиха резултатите от 
проучвенията на Depprich et all. [3] установили 

52% ограничаване на социалните контакти след 
дефинитивно протезиране. Понижената социална 
активност не попречи на нашето изследване, 
за каквото съобщават други автори (3, 9, 10) 
регистрирали отказ от участия в проучвания при 
28% до 39% от пациентите. Въпреки постигнатите 
положителни резултатите изследването показа, 
че множеството проблеми на пациентите с 
максиларна резекция оказват сериозно влияние 
върху тяхното самочувствие и социален живот. 

Изводи
Получените резултати дават основание за 

следните изводи:
1. Използването на стандартния въпросник 

SF-36 при пациенти с максиларна резекция 
позволява проследяване на промените в тяхната 
жизненост и социален живот. 

2. Множеството проблеми на пациентите 
с обтуратор оказват влияние върху тяхната 
жизненост и социална активност.

3. Протетичното лечение с обтуратор 
подобрява самочувствието и социалната 
активност на болните.
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Фиг. 2. Промени в показателя социално функциониране през 

отделните етапи на протетично лечение  

                                                   Обсъждане 

         Проучването със стандартния въпросник SF-36 показа съществени промени в 

показателите за качество на живот жизненост  и социално функциониране. Те бяха най-

силно понижени през първия етап на изследване, когато измерените стойности бяха 

съответно 5% и 9,38% (фиг. 3). Основните причини за тези ниски стойности бяха 

психическата травма от операцията и проблемите с възстановяването на 
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нашето изследване, за каквото съобщават други  автори (3, 9, 10) регистрирали 

отказ от участия в проучвания при 28% до 39%  от пациентите. Въпреки 

постигнатите положителни резултатите изследването показа, че множеството 

проблеми на пациентите с максиларна резекция оказват сериозно влияние 

върху тяхното самочувствие и социален живот.  

                        
 

    Фиг. 3. Промени в жизнеността и социалното функциониране през етапите на 
протетично лечение 
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Получените резултати дават основание за следните изводи: 

1. Използването на стандартния въпросник SF-36 при пациенти с максиларна 

резекция позволява проследяване на промените в тяхната жизненост и социален 

живот.  
2. Множеството проблеми на пациентите с обтуратор оказват влияние върху 

тяхната жизненост и социална активност. 

3. Протетичното лечение с обтуратор подобрява самочувствието и социалната 

активност на болните. 
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Оценка на лечебната ефективност на лазерната 
акупунктура в протетичната дентална медицина 
с Acugraph
Ю.Каменова1 

Evaluation of the Therapeutic Effectiveness of Laser 
Acupuncture in Prosthodontocs with Acugraph
J.Kamenoff 1

Резюме
Взаимоотношенията между лазерното лъчение и човешкия организъм са каскадни в резултат 

на процеси на осцилация, които се провокират по метода на лазерната акупунктура . Въпросът за 
ефективността на лазерната акупунктура (ЛА) в случаите на хронични функционални нарушения 
на дъвкателния апарат е все още дискутабилен. Поради тези практически потребности, ние 
съсредоточихме  нашите научни изследвания върху изучаване на биоенергетичния ефект на ЛА с новия 
диагностичен апарат Акуграф (Acugraph), САЩ. Акуграф в момента се използва от клиницистите в 
световен мащаб с две цели  - осъществяване на съвременен  визуализиран диагностичен процес и за 
оценка на  терапевтичната ефективност на приложения лечебен метод на ЛА.

Цел и задачи. Целта на настоящата работа бе да  се направи оценка на лечебната ефективност 
на лазерната акупунктура в протетичната дентална  мeдицина, за да се докаже едновременно 
необходимостта и ползите от нея и да се предостави  възможност на пациентите сами да добият ясна 
представа за здравословното си състояние, както и да се убедят в успеха на лечението.  

Материал и метод. 
Апаратура – Комплексна диагностично – терапевтична система AcuGraph 3, САЩ
Методика - Обект на клиничното изследване бяха десет души (6 жени и 4 мъже на средна възраст 

от 50 години) с проява на травма от оклузия. Съгласно новата парадигма на Дентална медицина, 
основана на доказателствен материал пациентите бяха селектирани съобразно определена категория 
компенсаторен модел. При условията на нашето клинико- практично изследване,  категорията  
представляваше популация от пациенти, обединени като специфичен модел и обединяваше пациенти с 
промени и болки както в ТМС, в лицевочелюстната област (ЛЧО), във врата и кръста, така и костите и 
ставите по цялото тяло в резултат на повишена мускулна активност. При тези пациенти в резултат на 
вторична травма установихме генерализиран пародонтит. Ние определихме модел за оптимална лазерна 
стимулация – в настоящото проучване провеждахме инфрачервена дълбока лазерна акупунктура по 
метода на биоенергетичния феномен – „ До ин”. Методиката на изпълнение е описана в предишни наши 
работи. Измерването с AcuGraph се осъществява при следните параметри: напрежение = 5 V,  постоянен 
ток  = 0 - 40 μА; диапазон на резистометрия  = 75 kΩ до 20 MΩ.  Веригата за измерване улавя около 10 
измервания в секунда и поддържа текуща Първо клинично проучване  - AcuGraph – диагностичен процес: 
събиране на доказателствен материал за доказване на диагноза при пациенти с травма от оклузия. 
Второ клинично проучване -  сравнителна оценка на енергийната трансформация съгласно теорията 
за петте елемента чрез резистометрично измерване на кожното съпротивление в  седем  симетрични 
точки на ръцете и краката по метода на  Yuan-Source и Jing-well на 10 души с травма от оклузия в два 
времеви периода – преди и след акупунктура. стойност от предходни 10 четения. 

Резултати. Резултатите са отразени с помощта на графичен интерфейс , заложен в софтуера 
на комплексната система AcuGraph 3. Те отразяват динамиката на биоенергетичното меридианно 

1 Доц.д-р Юлия Емилова Каменова, доктор, DDG, Scientific Ambassador for ABI, катедра по протетична 
дентална медицина към Факултета по дентална медицина при МУ - София
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напълване и хармонизиране вследсви еотличиня лечебен ефект на лазерната акупнктура.
Изводи. Комплексната диагностична и терапивтична система AcuGraph 3 може да намери 

широко приложение в протетичната дентална медицина и този факт ни насърчава към нови клинико – 
практични изследвания в тази област.

Summary
Introduction. The laser beam tissue interaction and its relationship with the human organism is cascaded 

as a result of oscillation of processes which are induced by the method of laser acupuncture. The question of the 
effectiveness of laser acupuncture (LA) in the case of chronic functional disorders of the masticatory apparatus is 
still subject of must discussions. For these practical needs, we focused our research on studying the bioenergetic 
effect of LA with new diagnostic device Akugraf (Acugraph), USA. Akugraf 3 currently used by clinicians in the 
world for two purposes - the implementation of modern diagnostic process and displayed for evaluating the 
therapeutic efficacy of the therapeutic method of the LA.

Aim and objectives. The aim of this work was to evaluate the therapeutic effectiveness of laser acupuncture 
in dental prosthetic medicine to demonstrate both the necessity and benefits and to enable patients themselves to 
gain a clear picture of your health , and to convince the success of treatment

Material and methods. Apparatus - complex diagnostic - therapeutic system AcuGraph 3 U.S. 
Methodology - Object of the clinical study were ten people ( 6 women and 4 men, mean age 50 years) with 
the manifestation of trauma from occlusion. Under the new paradigm of Dental Medicine based on evidence 
patients were selected according to a certain category of compensatory model. In terms of our clinical and 
practical study , the category represented the patient population , united as a specific model and pooling patients 
changes in TMJ pain as in face and jaw area ( LCHO ) , neck and back pain , bones and joints throughout the body 
due to increased muscle activity. In these patients, as a result of secondary injury  found generalized periodontitis. 
We set a model for optimal laser stimulation - in this study we conducted a deep infrared laser acupuncture 
method according to bioenergetic phenomenon - „ Do Yin „. 

The method of embodiment is described in our previous work. Metering AcuGraph is performed with the 
following parameters : voltage = 5 V, DC = 0-40 μA ; range rezistometry = 75 kΩ to 20 MΩ. Chain measurement 
captures about 10 measurements per second and maintain current.

 First trial - AcuGraph - diagnostic process: gathering evidence to prove the diagnosis in patients with 
trauma from occlusion. Second clinical study - Comparative evaluation of the energy transformation according 
to the theory of the five elements by skin impedance measuring at the seven symmetrical points on the hands and 
feet according to the methods of Yuan-Source and Jing-well of 10 people with the trauma of occlusion in two time 
periods - before and after acupuncture . 

Results are presented using a graphical user interface embedded in a complex software system AcuGraph 
3. They reflect the dynamics of bioenergetic meridian filling and harmonization vsledsvi eotlichinya healing effect 
of laser akupnkture.

Conclusion. Complex diagnostic and the therapeutic system AcuGraph 3 could find wide application in 
prosthetic dentistry and this fact encourages us to new clinical - practical research in this area .

Въведение 
През последните десет години в България 

се разви съвременна генерация лазерни специа-
листи, които разработиха съвършено нови 
методики и оригинални стандарти за лазерно 
лечение на оралната патология съобразно най-
новите теории и тенденции в развитието на 
лазерната дентална медицина [1-8]. Българският 
принос в световната лазерна наука е предимно 
в областта на лазерната рефлексотерапия [1-

8]. Често силните субективни симптоми се 
съпровождат с фонова симптоматика, която 
затруднява диагностичния процес и усложнява 
лечението на основното патологично състояние с 
характерни отклонения от физиологичната норма. 
Въпросът за ефективността на ЛА в случаите 
на хронични състояния на човешкото тяло е все 
още дискутабилен [8]. Поради тези практически 
потребности, ние съсредоточихме  нашите научни 
изследвания върху изучаване на самостоятелния 
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и биоенергетичния ефект на ЛА с новия 
диагностичен апарат Акуграф (Acugraph), САЩ. 
Акуграф в момента се използва от клиницистите 
в световен мащаб с две цели  - осъществяване на 
съвременен  визуализиран диагностичен процес 
и за оценка на  терапевтичната ефективност на 
приложения лечебен метод на ЛА.[9-26] Тези  
методи на лазерна нервносензорна регулация на 
дъвкатлния апарат и лицевочелюстния комплекс 
се развиват в съвременен аспект от гледна точка 
на биологичната медицина , медицина, основана 
но доказателствен материал и квантовата 
Айнщайнова медицина в Лазерния център за 
следдипломна квалификация към асистиранате 
предпротетична подготовка” и ПРОЕКТ Б01/8 
ОТ 21.11.2012 НА ТЕМА“Лечебна ефективност 
на лазерно - асистираната фотоактивирана 
дезинфекция в денталната медицина. Имайки 
предвид някои предварителни разработки на 
чужди автори и въз основа на наша работна 
хипотеза ние си поставихме основната задача 
да измерим и регистрираме функционалните 
промени в кожната проводимост преди и по 
време на провеждане на лечение с лазерна 
акупунктура с помощта на уреда. Ние сме 
публикували вече нашите теоретични постановки 
в предишни научни работи, в които сме обърнали 
специално внимание на енергийните каскадни  
трансформации на  осцилиращата енергия на 
човешкото тяло на различни нива на неговата 
биологична организация.[7,8] Насочихме се 
към две направления от клинични измервания 
за решаването на поставената задача. Първото 
направление включваше проучвания върху 
възможностите на уреда  да бъде използван 
за диагностични цели. Втората насока беше в 
областта на възможностите на Акуграф за реална 
визуализация на енергетичните и функционални 
промени  в тялото на пациента по време на 
лечението . При всяка използвана от нас дължина 
на вълната с различна честотна характеристика 
очаквахме да регистрираме различен биологичен 
отговор. Интересът ни беше конкретно насочен 
към техническите възможности на апарата 
за електрокожен скрининг на използваните 
акупунктурни точки. Ние предпочетохме да 

работим с  диагностично – терапевтичната 
система  Акуграф , която по същество е комплексна 
апаратура. Състои се  от хардуер, оригинален 
софтуер, терапевтични сонди и  комплексен 
диагностичен и терапевтичен уред, чийто 
основен принцип е измерването на промените в 
електрокожната  активност.  За нас комплексът бе  
и  база за изследвания в областта на  енергетичното 
естеството на меридианните  и биологичните 
акупунктурни структури със самостоятелна 
и специфична енергийна организация. Въз 
основа на пионерската работа на Nakatani , Voll 
, и Niboyet ,  системата е снабдена  с оригинален 
софтуер, в който са внедрени над 750 програми 
за електродермален скрининг в  биологичните 
акупунктурни точки и анатомични схеми за 
познаване на позициите на акупунктурните 
точки по меридианния ход на цялото човешко 
тяло.[9 - 13] Комплектът е обзаведен с преносима 
пластмасова сонда и метален терминал – маса, 
който пациентът държи в ръката си по време 
на тестуването в акупунктурните структури. 
Системата и снабдена с  цилиндрична сонда с кух 
позлатен метален край (~ 3 mm диаметър), който 
е обвит от  памучен тампон. По този начин се 
осъществява  пряк контакт с кожата на пациента. 
Измерването с Акуграф бе осъществено при 
следните параметри: напрежение = 5 V,  постоянен 
ток  = 0 - 40 μА; диапазон на резистометрия  = 75 
kΩ до 20 MΩ.  Веригата за измерване улавя около 
10 измервания в секунда и поддържа текуща 
стойност от предходни 10 четения. 

Обект на клиничното изследване бяха десет 
души (6 жени и 4 мъже на средна възраст от 50 
години) с проява на травма от оклузия. Съгласно 
новата парадигма на Дентална медицина, 
основана на доказателствен материал пациентите 
бяха селектирани съобразно определена 
категория компенсаторен модел . Нашите модели 
на клинични ситуации бяха изградени въз основа 
на утвърдени познания – най-често биомеханични 
модели на повишената мускулна активност 
и морфологична патология. При условията 
на нашето клинико- практично изследване,  
категорията  представляваше популация от 
пациенти, обединени като специфичен модел 
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и обединяваше пациенти с промени и болки 
както в ТМС, в лицевочелюстната област (ЛЧО), 
във врата и кръста, така и костите и ставите по 
цялото тяло в резултат на повишена мускулна 
активност. При тези пациенти установихме 
генерализиран пародонтит. Ние определихме 
модел за оптимална лазерна стимулация 
– в настоящото проучване провеждахме 
инфрачервена дълбока лазерна акупунктура по 
метода на биоенергетичния феномен – „ До ин”. 
Методиката на изпълнение е описана в предишни 
наши работи:първо клинично проучване  - 
Акуграф – диагностичен процес: събиране на 
доказателствен материал за доказване на диагноза 
при пациенти с травма от оклузия и второ 
клинично проучване -  сравнителна оценка на 
енергийната трансформация съгласно теорията за 
петте елемента чрез резистометрично измерване 
на кожното съпротивление в  седем  симетрични 
точки на ръцете и краката по метода на  Yuan-
Source и Jing-well на 10 души с травма от оклузия в 
два времеви периода – преди и след акупунктура. 
Целта на тази задача бе да се доразвият 
познатите методи за лечение и да се направи 
сравнителна оценка на тяхната ефективност. За 
по-голяма точност при определянето на модела 
за оптимална лазерна стимулация ПП в ТМС 
бяха характеризирани по основните клинични 
симптоми – остри възпалителни реакции 
(приложихме техника море – ин при 4 пациента ) 
и хронични смущения(приложихме техника море 
– юан при 6 пациента ).

•	Първо клинично проучване  - AcuGraph 
– диагностичен процес. Това клинично проучване 
бе направено съвместно с д-р Иван Чакалов от 
катедрата по протетична дентална медицина 
(анализ на оклузията с Т - скан) и д-р Мария 
Денчева-Гарова от катедрата по орална патология 
(термовизионен анализ с инфрачервена камера) 
по проект Клиничен случай 1 – JKF, Италия, 
67 години, мъж, пушач. Потърси помощ с цел 
уточняване на диагнозата по препоръка на 
немска застрахователна компания, където са 
изказали мнение, че функционалната протетична 
диагностика в България за момента е най- добра 
в Европа.

•	

Фиг.1-А            Фиг.1-Б                  Фиг.1-В 

Фиг.2-А               Фиг.2-Б                Фиг.2 - В

Резултатите от направените изследвания 
с Т – скан и инфрачервена термовизионна 
камера предполагат наднормена физиологична 
активност на дъвкателните мускули и това 
беше причината да проведем диагностичния 
анализ с Акуграф съгласно парадигмата Jing 
– Well. На Фиг.3-А,Б е представено графично 
изображение на динамиката на биоенергетичните 
трансформации на меридианната система на 
пациента преди и след ЛА – колонките в лилаво 
характеризират функционалната недостатъчност 
на някои меридиани. Колонките в червен цвят 
отразяват високоенергийното съдържание на 
съответния меридиан, а оцветените в зелено 
колонки отразяват физиологичната норма. За 
всеки отделен пациент тази норма е различна.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Фигурите 1 – А, Б , В изобразяват 
силните артикулационни контакти на 
пациента при различни позиции на 

долната челюст и са ярка демонстрация 
за повишена енергийна активност на 

дъвкателните мускул

Фигури 2 – А, Б, В изобразяват резултатите
 от термовизионния анализ на пациента – 

повишени термална активност в 
областта на синусите и двете челюсти- 
генерализиран пародонтит и повишена 
възпалителна  реакция в лявата ТМС в 

сравнение с дясната.
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Фиг.3 – А                      Фиг.3 – Б
Фиг.3. Биоенергетика на Меридианната система 

на пациента

На фиг.4 –А, Б са представени графични 
изображение на количеството енергия в петте 
елемента, влияещи на здравословното състояние 
на пациента. Петте кръга на горепосочените 
схеми обединяват биоенергетичното състояние 
на меридианите, което в случая и наднормено. 
Неравномерното разпределение на жизнената 
енергия в меридианите личи ясно на графичните 
изображения с концентрични кръгове на Фиг.4 
Вътрешният концентричен кръг изобразява 
състояние на декомпенсация, средният концен-
тричен кръг представлява средната стойност 
на меридианната енергия, а външният е израз 
на висока енергия, осигуряваща отличини 
репаративни процеси. На фиг4-А се наблюдава 
енергиен недостиг на много меридиани преди 
ЛА, докато на Фиг.4 –Б ясно личи хармоничното 
запълване на меридианите с физиологична 
енергия, което гарантира нормална функция.
                       

Фиг.4. Биоенергетично състояние на 
меридианната система съгласно парадигмата за 

влиянието на петте елемента. 

  Фиг.5 представя АПТ, в които проведохме 
електрорезистометричното изследване с 
Акуграф. 

Фиг.5. Анализ на кожната пропускливост   и  
енергетичната меридианна стабилност

Дискусия
Резултатите от графичния анализ са 

потвърждение на изследванията с Т-скан и 
инфрачервената термовизионна камера – касае 
се за функционална патология на дъвкателния 
апарат с биоенергетична недостатъчност, харак-
терна за силните възпалителни процеси и кост-
ните лезии. Графичният анализ на пациента 
с Акуграф е ярка демонстрация на нарушена 
хармония в неговия организъм и определя 
метода на лечение – съчетаване на класическите 
парадигми с алтернативната медицина, основана 
на доказателствен материал.

Второ клинично проучване – модел 
на оптимална лазерна стимулация при трав-
ма от оклузия – диагностичен контрол и 
рандомизирано проследяване на резултатите с 
Акуграф. Сравнителен анализ на повишаването 
на енергетичното ниво на пациентите в резултат 
на квантова резонансна лазерна акупунктура. 
Клинично експериментално наблюдение върху 
динамиката на функционалните показатели 
и лечебната ефективност на инфрачервеното 
импулсно лазерно лъчение върху патологично 
увредени пародонтални структури вследствие на 

Фиг.3 – А   Енергийно състояние на 
Меридианната система преди ЛА

Фиг.3 – Б   Енергийно състояние на 
Меридианната система след ЛА

Фиг.4 – А Енергиен  недостиг на 
меридианите преди ЛА 

Фиг.4 – Б Меридианна биоенергетична 
пълноценност след ЛА

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Фиг.4 – А             Фиг.4 – Б 
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вторична травма  и травма от оклузия. 
Клиничен случай 2 Пациентката 

С.Е.А., 37 г, без вредни навици, в добро общо 
здраве. Субективни оплаквания – болки в 
долночелюстните стави, придружени с пукане и 
щракане по време на функция, болки във врата 
и кръста и промени в стойката. Обективни 
симптоми – миофасциален дисфункционален 
болков синдром и генерализиран пародонтит. 
Клинико – диагностичен подход – измерване 
на електрокожното съпротивление на ръцете и 
краката с AcuGraph преди и след всяка процедура. 
На фиг.1 са отразени акупунктурните точки 
(АПТ) по метода Yuan-Source: 7 симетрични 
АПТ по ръцете – LU9, LI4,PC7,TE4,HT5,SI4,H2 
и 7 симетрични АПТ по краката – 
SP1,LR3,GB64,ST43,KI6,GB3,SP6. 

Резултати

Фиг.7.  Схема на анатомичното разположение на 
тестовите АПТ – мишени по ръцете и краката на 

пациентите съгласно парадигмата  Ин – Юан                                                                                                   

Фиг.8. – Б След ЛА
 
На фиг.8 –А,Б е направен сравнителен 

анализ на енергетичното меридианно състояние на 
организма на пациентката преди и след ЛА. Ясно 
се вижда, че зелените колонки са много повече 
и много по – високи на графичните илюстрации 
вдясно – биоенергетично меридианно напълване 
след ЛА.

            

Фиг.9-А. Преди ЛА        Фиг.9-Б.  След ЛА

Фиг. 9. Сравнителен анализ на биоенергетичната 
пълнота на меридианите, оценена съгласно 

парадигмата за влиянието на петте елемента 
– отличен клиничен резултат на меридианно 

напълване и хармонизиране след ЛА – Фиг.9 - Б

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Фиг.8-А.  Преди ЛА
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     Фиг.10 – А. След 1 процедура    

Фиг.10 – Б. След четвъртата процедура

Фиг.10 – В. След приключване на лечението

Фиг.10. Графично изображение на енергийната 
трансформация на 5 – те елемента след ЛА 

Фиг. 10 – А, Б, В отразяват клиничния 
резултат след всяка процедура на ЛА

    

Фиг.11. Графично изображение на средната 
биоенергетична хармонизация след ЛА.

 Фиг.12 – A                        Фиг.12 – Б

Фиг. 12.  Графично изображение на лечебния 
ефект на приложения модел за оптимална 

лазерна стимулация.

Фиг. 12 – А отразява биоенергетичното 
напълване на меридианната система  преди ЛА 
- кръговата диаграма в горната част на схемата. 
Ясно личи енергетичната дисхармония – само 7 
меридиана са в норма (оцветени в зелен цвят и 
напълнени до външния концентричен кръг). В 
долната половина на илюстрацията има схема на 
човешко тяло с червен кръст над хоризонталната 
линия – този кръст изобразява съотношението Ин 
– Юан – дисхармония. На  Фиг.12 – Б  графич-но 
е изразена отличната хармонизация на меридиан-
ната система  - концентричните кръгове горе и 
стабилното енергетично състояние на тялото след 
ЛА – червеното кръгче е разположено в центъра 
и разпределението на Ин – Юан е симетрично. 
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Дискусия 
Оригиналната софтуерна програма на 

Акуграф допринесе за  регистрирането на 
биологичен отговор , който оценявахме по 
графичен интерфейс. Графичното  интерпретиране 
и сравнителният анализ на данните спомагаха за 
добиване на реална представа относно нивото 
на енергийната стабилност в човешкото тяло. 
Сравнителната оценка на данните от графиките 
ни ориентира за променливата устойчивост на 
кожата (кожен импеданс) и функционалните 
промени на кожните потенциали на 
акупунктурните структури.

Изводи
1.  Измерването на кожното съпротивление 

със системата Акуграф ни позволява да имаме 
налице графично визуализиран отличен лечебен 
ефект на приложения модел за оптимална лазерна 
стимулация. 

2. Посредством анализа на графичните 
илюстрации на лечебния ефект ние добиваме 
доказателствен материал за това, че избраният 
метод на лечение ни гарантира оздравяване и 
рехабилитация на всички нива на биологична 
организация на човешкото тяло. 

3. Комплексната диагностична и тера-
певтична система Акуграф може да намери 
широко приложение в протетичната дентална 
медицина и този факт ни насърчава към нови 
клинико – практични изследвания в тази област.
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Зависимост между зъбен кариес и зъбно-челюстни 
деформации при деца
Лора Рибагин1, Мая Рашкова2, Галина Жегова3 

Relationship between dental caries and malocclusions in 
children
Laura Ribagin1, Maya Rashkova2, Galina Jegova3

Резюме
Цел и обект на изследването. Целта на изследването е проучване на връзката между орален 

статус и ортодонтски аномалии в детско-юношеска възраст. Обект на изследването са 290 деца, в 
3 възрастови групи - 6, 12, 18г., включени в епидемиологично проучване за изследване връзката между 
оралния статус и ЗЧД.

Методи. Бяха проследени следните параметри: (1). Изследване и регистриране на кариознотст 
(DMF(T+t)); (2). Изследване и регистриране на кариозни лезии според локализацията им; (3). Изследване 
и регистриране на ортодонтски статус (чрез специално изготвена карта и използване на индекс за 
оценка тежестта на деформацията (ИОТД)). Резултатите бяха статистически обработени с SPSS-19.

Резултати. (1). Децата със ЗЧД са с по-висока кариозност, в сравнение с децата без ЗЧД; 
(2). Колкото по-тежка е зъбно-челюстната деформация, толкова по-висока е кариозността при 
изследваните деца; (3). С увеличаване на тежестта на ЗЧД се повишава броят на кариозните лезии и 
по трите предилекционни места (оклузални, апроксимални и по гладки повърхности).  

Изводи.  ЗЧД могат да се приемат за важен рисков фактор допринасящ за увеличаване на 
кариозността при децата. 

Ключови думи: Зъбно-челюстни деформации, кариозност, кариозни лезии.

Summary
Purpose and object of the study. The aim of the research is exploring the link between oral status and 

orthodontic anomalies in childhood and adolescence. The subject are 290 children in three age groups - 6, 12, 
18 years. included in epidemiologic study investigating the relationship between oral status and malocclusions.

Methods. The following parameters were monitored: (1). Examination and registration of cariosities 
(DMF (T + t)); (2). Examination and registration of carious lesions according to their location; (3). Examination 
and registration of orthodontic status (through specially prepared card and use an index to assess the severity of 
the deformity (IOTD)). The results were statistically analyzed by SPSS-19.

Results. (1). Children with malocclusions are with higher tooth decay compared with children without 
malocclusions; (2). The more severe is the malocclusion, the higher is the tooth decay in children studied; (3). 
With increasing severity of malocclusions  increases the number of caries lesions on three predilection sites 
(occlusal, approximal and smooth surfaces).

Conclusions. Malocclusions can be considered an important risk factor contributing to the increase in 
tooth decay in children.

Key words: Malocclusions, tooth decay, carious lesions.
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Табл.1. Разпределение на изследваните деца по пол

Въведение
Изучаване на зъбно-челюстните дефор-

мации (ЗЧД)  като рисков фактор за развитие 
на зъбен кариес, както и на зъбният кариес като 
предпоставка за ЗЧД (следствие на ранна загуба 
на зъби) е дилема, за решаването на която не 
намерихме достатъчно задълбочени проучвания 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Въпреки, че съществуват 
редица епидемиологични проучвания върху 
разпространението на кариеса и ЗЧД, сравнително 
малко са изследванията, които анализират 
възможните връзки между тях [7, 8]. 

В подкрепа на връзката зъбен кариес - 
ЗЧД Mtaya и др.  откриват, че  децата с налични 
кариеси (DMFT > 0) имат почти два пъти по-
голяма вероятност да имат в някаква степен 
малоклузия, в сравнение с тези, при които липсва 
кариес  (DMFT =0) [9]. При задълбочения си 
анализ Stahl и Grabowski потвърждават връзката 
между зъбния кариес и ЗЧД. Наличието на  зъбен 
кариес и преждевременната загуба на временни 
зъби са фактори за възникване на оклузални 
аномалии  в смесено и постоянно съзъбие. [10].

От друга страна стои въпросът дали 
наличието на ЗЧД е свързано с по –голяма 
вероятност за задържане на плака, намалени 
възможности за самоочистване и орална хигиена, 
а от там и повишаване риска от развитие на 
кариозен процес [5, 6, 11, 12]. 

Според повечето автори тя се дължи на 
затруднено, а в някои случаи и невъзможно 
отстраняване на зъбната плака - основен 
етиологичен фактор за кариеса и заболяванията 
на пародонта при неправилно подредени зъби [6]. 
Въпреки очакванията ЗЧД да влияят пряко върху 
развитието на зъбния кариес, ограниченият брой 
изследвания по темата показват противоречиви 
резултати.

Данните за връзката между кариес и ЗЧД 
се основават предимно на единични ограничени 
изследвания, като липсват научни доказателства 
от мащабни епидемиологични проучвания, което 
наложи настоящото проучване.

Цел
Чрез епидемиологично проучване, да бъде 

изследвана връзката между зъбния кариес  и 
ортодонтските  аномалии в детско-юношеска 
възраст.

Материал и методи
В епидемиологично проучване, бяха 

включени 290 деца за изследване на връзката 
между зъбния кариес и ЗЧД. Разпределението 
им по пол и възраст е показано на следващата 
таблица 1. Възрастовите групи са формирани по 
препоръка на СЗО, като прицелни за провеждане 
на епидемиологични изследвания на оралното 
здраве.  

Всички 290 деца бяха прегледани в добре 
оборудвани училищни дентални кабинети с 
допълнителна насочена светлина. Използвахме 
индивидуални еднократни дентални сонда и 
огледало за всяко дете. Регистрацията на данните 
се осъществи с помощта на дентални асистенти. 
Предварително бяха събрани информирани 
съгласия от родителите на всички изследвани 
деца. Юношите, които бяха навършили 
пълнолетие сами подписваха съгласията си.

1. Изследване и регистриране на 
кариозен статус

За регистрация на кариозния статус 
на децата беше използвана карта на СЗО, 
модифицирана са нуждите на изследването. Тя 
включваше кратка паспортна част, зъбен статус, 
пародонтален статус и регистрация на нивото на 
орална хигиена. 

Кариозен статус на децата беше 
диагностициран и регистриран по зъби и 
повърхности, като беше възприет диагностичен 
праг D3 (клинично видим кавитиран кариес в 
дентина) [13]. Беше използван индекса DMFT, 
като при регистрирането му за нуждите на 
изследването сме отчели DMF(T+t), поради 
наличието на смесено съзъбие при голяма част от 

                Таблица 1 - Разпределение на изследваните деца по пол 

      Възраст 
Пол  

6-годишни 
(1вагрупа) 

12-годишни 
(2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

1♂ 53 60 32 

2♀ 42 60 43 

Общо 95 120 75 

 

Диаграма 1 - DMF(Т+t) и ЗЧД 

 
Independent samples T- test t1,2=3  p=0,004 

 

Таблица 2 - Кариозност на изследваните деца според  степента на тежест на ЗЧД 

                                Резултати                  
ИОТД 

 DMF(Т+t) 

N    ±SD 
Деца с код 2 53 3,49±2,74 

Деца с код 3 132 4,31±2,66 

Деца с код 4* 59 5,19±4,06 

Independent samples T- test t2,3=1,86 p=0,06; t3,4=1,52 p>0,05; t2,4=2,62 p=0,01; 

 

Таблица 3 - DMF(Т+t) и ортодонтски деформации по възрастови групи 

                  Резултати 
 
Фактор 

6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни 
 (2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца без ортодонтски 

деформации 

35 2,69±3,32 5 2,00±1 2 6,00±0 t1,2=0,46 p>0,05 
t2,3=8,94 p=0,001 
t1,3=5,90 p=0,0001 

Деца без 
ортодонтски 
деформации

Деца с ортодонтски 
деформации

2.76
4.32
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децата.
 Освен общата кариозност по зъби, 

беше регистрирана и локализацията на 
наличните кариoзни лезии според засегнатите 
предилекционни места (гладки вестибуларни, 
апроксимални и оклузални повърхности).

2. Изследване и регистриране на 
ортодонтски статус

Ортодонтският статус бе регистриран по 
подготвена за целта ортодонтска карта. Картата 
е съгласувана и одобрена от доц. д-р Л. Андреева 
и доц. д-р Вл.  Петрунов преподаватели в катедра 
Ортодонтия на ФДМ - МУ София. Регистрацията 
на ортодонтския статус включваше отчитане на: 
отклонения в положението на зъбите, сагитални, 
трансверзални и вертикални оклузални 
отклонения. При измерванията на отклонения 
с отчитане на мерни единици използвахме 
градуирана пародонтална сонда (CPITN). 

Получените данни от диагностичната 
ни карта бяха нанесени в цветно кодирана 
ортодонтска диагностична карта разработена 
въз основа на шестте степени на тежест на ЗЧД 
по ИОТД на Петрунов [8]. Според ИОТД, в 
зависимост от цвета на полето, в което се маркира 
степента на съответната нозологична единица 
се определяше и тежестта на деформацията, 
като се взима под внимание маркировката с 
цвят, съответстващ на най-тежкото отклонение. 
Така беше отчетена и степента на тежест на 
деформация на всяко дете, съобразно скалата на 
индексът – ИОТД

За статистическа обработка на резултатите 

беше използвана статистическа програма SPSS-
19. Беше използват Independent T-test с уровен на 
значимост р<0,05.

 
Резултати 

1. Връзка между кариозност и ортодонтски 
деформации при  изследваните деца

Средните стойности на показателя 
DMF(T+t) при децата без и с ортодонтски 
деформации са показани на следващата таблица.

Резултатите  от диаграмата показват значи-
телно по-висока кариозност при децата със ЗЧД. 
DMF(Т+t) при децата без деформации е 2,76  и се 
повишава почти двойно до 4,32  при децата със 
ЗЧД (р<0,05). 

Кариозността на изследваните деца с орто-
донтски деформации, в зависимост от тежестта 
им (ИОТД) е представена на следващата таблица. 

                Таблица 1 - Разпределение на изследваните деца по пол 

      Възраст 
Пол  

6-годишни 
(1вагрупа) 

12-годишни 
(2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

1♂ 53 60 32 

2♀ 42 60 43 

Общо 95 120 75 

 

Диаграма 1 - DMF(Т+t) и ЗЧД 

 
Independent samples T- test t1,2=3  p=0,004 

 

Таблица 2 - Кариозност на изследваните деца според  степента на тежест на ЗЧД 

                                Резултати                  
ИОТД 

 DMF(Т+t) 

N    ±SD 
Деца с код 2 53 3,49±2,74 

Деца с код 3 132 4,31±2,66 

Деца с код 4* 59 5,19±4,06 

Independent samples T- test t2,3=1,86 p=0,06; t3,4=1,52 p>0,05; t2,4=2,62 p=0,01; 

 

Таблица 3 - DMF(Т+t) и ортодонтски деформации по възрастови групи 

                  Резултати 
 
Фактор 

6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни 
 (2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца без ортодонтски 

деформации 

35 2,69±3,32 5 2,00±1 2 6,00±0 t1,2=0,46 p>0,05 
t2,3=8,94 p=0,001 
t1,3=5,90 p=0,0001 

Деца без 
ортодонтски 
деформации

Деца с ортодонтски 
деформации

2.76
4.32

                Таблица 1 - Разпределение на изследваните деца по пол 
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Пол  

6-годишни 
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Деца с код 3 132 4,31±2,66 
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6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни 
 (2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца без ортодонтски 

деформации 

35 2,69±3,32 5 2,00±1 2 6,00±0 t1,2=0,46 p>0,05 
t2,3=8,94 p=0,001 
t1,3=5,90 p=0,0001 

Деца без 
ортодонтски 
деформации

Деца с ортодонтски 
деформации

2.76
4.32
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(1вагрупа) 
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Таблица 2 - Кариозност на изследваните деца според  степента на тежест на ЗЧД 

                                Резултати                  
ИОТД 

 DMF(Т+t) 

N    ±SD 
Деца с код 2 53 3,49±2,74 

Деца с код 3 132 4,31±2,66 

Деца с код 4* 59 5,19±4,06 

Independent samples T- test t2,3=1,86 p=0,06; t3,4=1,52 p>0,05; t2,4=2,62 p=0,01; 

 

Таблица 3 - DMF(Т+t) и ортодонтски деформации по възрастови групи 

                  Резултати 
 
Фактор 

6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни 
 (2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца без ортодонтски 

деформации 

35 2,69±3,32 5 2,00±1 2 6,00±0 t1,2=0,46 p>0,05 
t2,3=8,94 p=0,001 
t1,3=5,90 p=0,0001 

Деца без 
ортодонтски 
деформации

Деца с ортодонтски 
деформации

2.76
4.32

*код 5 и 6 са изключени от статистиката, поради твърде малкия брой деца с такива 
деформации

Табл.2. Кариозност на изследваните деца според  степента на тежест на ЗЧД

Диаграма 1 - DMF(Т+t) и ЗЧД
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От таблицата се наблюдава тенденция 
за повишаване на кариозността с увеличаване 
на тежестта на ортодонтската деформация. 
От 3,49±2,74 DMF(Т+t) при децата с леки 
деформации (код 2), той се покачва до 5,19±4,06 
при децата с тежки деформации (код 4) (р< 
0,05). Разликата между  кариозността на децата 

с код 2 и код 3 е на границата на статистическата 
достоверност. 

Разпределението на индекса DMF(Т+t) 
в различните възрастови групи, обект на 
настоящото изследване, е представено на 
следващите две таблици.

 

Кариозността на изследваните деца с ортодонтски деформации, в зависимост от 

тежестта им (ИОТД) е представена на следващата таблица.  

Таблица 2 - Кариозност на изследваните деца според  степента на тежест на ЗЧД 

                                Резултати                  
ИОТД 

 DMF(Т+t) 

N    ±SD 
Деца с код 2 53 3,49±2,74 

Деца с код 3 132 4,31±2,66 

Деца с код 4* 59 5,19±4,06 

Independent samples T- test t2,3=1,86 p=0,06; t3,4=1,52 p>0,05; t2,4=2,62 p=0,01; 

*код 5 и 6 са изключени от статистиката, поради твърде малкия брой деца с такива   

деформации 

От таблицата се наблюдава тенденция за повишаване на кариозността с 

увеличаване на тежестта на ортодонтската деформация. От 3,49±2,74 DMF(Т+t) при 

децата с леки деформации (код 2), той се покачва до 5,19±4,06 при децата с тежки 

деформации (код 4) (р< 0,05). Разликата между  кариозността на децата с код 2 и код 3 е 

на границата на статистическата достоверност.  

Разпределението на индекса DMF(Т+t) в различните възрастови групи, обект на 

настоящото изследване, е представено на следващите две таблици. 

Таблица 3 - DMF(Т+t) и ортодонтски деформации по възрастови групи 

                  Резултати 
 
Фактор 

6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни 
 (2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца без ортодонтски 

деформации 

35 2,69±3,32 5 2,00±1 2 6,00±0 t1,2=0,46 p>0,05 
t2,3=8,94 p=0,001 
t1,3=5,90 p=0,0001 

Деца с ортодонтски 

деформации 

60 4,02±3,29 115 3,79±2,45 73 5,40±3,58 t1,2=0,47 p>0,05 
t2,3=3,36 p=0,001 
t1,3=2,31 p=0,022 

Independent  samples 
T- test 

t1,2=1,89 p=0,063 t1,2=3,57  p=0,011 t1,2=1,43 p>0,05   

В първите две възрастови групи, кариозността при децата с ортодонтски 

деформации е по-голяма от тази при децата без деформации. При 6 г. деца, разликата е 

на границата на статистическата достоверност, а при 12г. деца, тя е със статистическа 

достоверност (р<0.05). В третата група, при 18г. деца не се открива разлика в 

кариозността между децата с и без ортодотски деформации. Причина за това може би е 

малкият брой случаи без деформации, които не дават възможност за показателна 

статистика. 

В първите две възрастови групи, кариоз-
ността при децата с ортодонтски деформации е 
по-голяма от тази при децата без деформации. 
При 6 г. деца, разликата е на границата на 
статистическата достоверност, а при 12г. деца, 
тя е със статистическа достоверност (р<0.05). В 
третата група, при 18г. деца не се открива разлика 
в кариозността между децата с и без ортодотски 
деформации. Причина за това може би е малкият 
брой случаи без деформации, които не дават 

възможност за показателна статистика.
Не се отчита разлика в  DMF(Т+t) между 

6 и 12 годишните деца със ЗЧД (р>0,05). При 18 
годишните обаче индексът е значително по-висок, 
в сравнение с първите две групи деца (р<0,05).

При 18 годишните деца с увеличаване 
на тежестта на деформацията се повишава 
кариозността (р<0,05). При 6 г. и 12 г. деца не се 
наблюдава такава тенденция (р<0,05).

 

Не се отчита разлика в  DMF(Т+t) между 6 и 12 годишните деца със ЗЧД 

(р>0,05). При 18 годишните обаче индексът е значително по-висок, в сравнение с 

първите две групи деца (р<0,05). 

Таблица 4 - Кариозност според тежестта на ЗЧД по възрастови групи 

     DMF(T+t) 
 
ИОТД 

6-годишни 
 (1вагрупа)  

12-годишни  
(2рагрупа) 

18-годишни  
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца с код 2 18 3,44±2,64 20 3,8±2,75 15 3,13±2,97 t1,2=0,41 p>0,05 
t2,3=0,68 p>0,05 
t1,3=0,94 p>0,05 

Деца с код 3 22 4,59 ±3,5 64 3,59±2,37 46 5,17±2,33 t1,2=1,24 p>0,05 
t2,3=3,48 p=0,001 
t1,3=0,71 p>0,05 

Деца с код 4 19 4,11±3,6 30 4,23±2,47 10 10,1±5,3 t1,2=0,47 p>0,05 
t2,3=3,38 p=0,007 
t1,3=3,21 p=0,007 

Independent  
samples T- test 

t2,3=1,18  p>0,05 
t3,4=0,44  p>0,05 
t2,4=0,64  p>0,05 

t2,3=0,3  p>0,05 
t3,4=1,85  p>0,05 
t2,4=0,57  p>0,05 

t2,3=2,43  p=0,025 
t3,4=2,88  p=0,017 
t2,4=3,78  p=0,02 

 

При 18 годишните деца с увеличаване на тежестта на деформацията се повишава 

кариозността (р<0,05). При 6 г. и 12 г. деца не се наблюдава такава тенденция (р<0,05). 

При сравняване на кариозността на изследваните възрастови групи деца според 

тежестта на ЗЧД,  прави впечатление, че при децата с леки деформации (код 2) няма 

разлика в DMF(T+t) между трите възрастови групи (p>0.05).  При децата със средно 

тежки деформации (код 3) отчитаме по-висока кариозност само при 18 годишните 

юноши спрямо 12-годишните подрастващи (р<0,05). В групата на децата с тежки 

деформации (код 4) DMFT при 18 годишните достига доста високи стойности - 

10,1±5,3, значително по-високи от тези в първите две групи деца (р<0,05).  

В заключение може да се каже, че единствено при 18 г. деца, при които имаме 

стабилизиране на съзъбието, се регистрира нарастваща кариозност с повишаване 

тежестта на ортодонтски деформации.   

2. ЗЧД и разположението на кариозните лезии според  предилекионните им 

места. 

Средният брой оклузални, апроксимални и по гладки повърхности кариозни 

лезии при децата с и без ЗЧД са показани на таблица 5. 

Таблица 5 - Зависимост между ЗЧД и кариозните лезии според локализацията им 

                       Резултати                                
ЗЧД 

 Оклузални 
лезии 

Aпроксимални По гладки 
повърхности 

N    ±SD    ±SD    ±SD 
 Деца без  42 1,36±1,79 1,67±2,32 0,42±1,15 
Деца със 248 2,41±2,36 1,63±2,7 0,67±1,37 
Independent samples T-test  t1,2=2,76 р= 0,001 t1,2=0,85 p>0,05 t1,2=1,07 p>0,05 

Табл.4. Кариозност според тежестта на ЗЧД по възрастови групи

Табл.3. DMF(Т+t) и ортодонтски деформации по възрастови групи
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При сравняване на кариозността на 
изследваните възрастови групи деца според 
тежестта на ЗЧД,  прави впечатление, че при 
децата с леки деформации (код 2) няма разлика в 
DMF(T+t) между трите възрастови групи (p>0.05).  
При децата със средно тежки деформации (код 
3) отчитаме по-висока кариозност само при 
18 годишните юноши спрямо 12-годишните 
подрастващи (р<0,05). В групата на децата 
с тежки деформации (код 4) DMFT при 18 
годишните достига доста високи стойности - 
10,1±5,3, значително по-високи от тези в първите 

две групи деца (р<0,05). 
В заключение може да се каже, че 

единствено при 18 г. деца, при които имаме 
стабилизиране на съзъбието, се регистрира 
нарастваща кариозност с повишаване тежестта 
на ортодонтски деформации.  

2. ЗЧД и разположението на кариозните 
лезии според  предилекионните им места.

Средният брой оклузални, апроксимални 
и по гладки повърхности кариозни лезии при 
децата с и без ЗЧД са показани на таблица 5.

 

Не се отчита разлика в  DMF(Т+t) между 6 и 12 годишните деца със ЗЧД 

(р>0,05). При 18 годишните обаче индексът е значително по-висок, в сравнение с 

първите две групи деца (р<0,05). 

Таблица 4 - Кариозност според тежестта на ЗЧД по възрастови групи 

     DMF(T+t) 
 
ИОТД 

6-годишни 
 (1вагрупа)  

12-годишни  
(2рагрупа) 

18-годишни  
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  

Деца с код 2 18 3,44±2,64 20 3,8±2,75 15 3,13±2,97 t1,2=0,41 p>0,05 
t2,3=0,68 p>0,05 
t1,3=0,94 p>0,05 

Деца с код 3 22 4,59 ±3,5 64 3,59±2,37 46 5,17±2,33 t1,2=1,24 p>0,05 
t2,3=3,48 p=0,001 
t1,3=0,71 p>0,05 

Деца с код 4 19 4,11±3,6 30 4,23±2,47 10 10,1±5,3 t1,2=0,47 p>0,05 
t2,3=3,38 p=0,007 
t1,3=3,21 p=0,007 

Independent  
samples T- test 

t2,3=1,18  p>0,05 
t3,4=0,44  p>0,05 
t2,4=0,64  p>0,05 

t2,3=0,3  p>0,05 
t3,4=1,85  p>0,05 
t2,4=0,57  p>0,05 

t2,3=2,43  p=0,025 
t3,4=2,88  p=0,017 
t2,4=3,78  p=0,02 

 

При 18 годишните деца с увеличаване на тежестта на деформацията се повишава 

кариозността (р<0,05). При 6 г. и 12 г. деца не се наблюдава такава тенденция (р<0,05). 

При сравняване на кариозността на изследваните възрастови групи деца според 

тежестта на ЗЧД,  прави впечатление, че при децата с леки деформации (код 2) няма 

разлика в DMF(T+t) между трите възрастови групи (p>0.05).  При децата със средно 

тежки деформации (код 3) отчитаме по-висока кариозност само при 18 годишните 

юноши спрямо 12-годишните подрастващи (р<0,05). В групата на децата с тежки 

деформации (код 4) DMFT при 18 годишните достига доста високи стойности - 

10,1±5,3, значително по-високи от тези в първите две групи деца (р<0,05).  

В заключение може да се каже, че единствено при 18 г. деца, при които имаме 

стабилизиране на съзъбието, се регистрира нарастваща кариозност с повишаване 

тежестта на ортодонтски деформации.   

2. ЗЧД и разположението на кариозните лезии според  предилекионните им 

места. 

Средният брой оклузални, апроксимални и по гладки повърхности кариозни 

лезии при децата с и без ЗЧД са показани на таблица 5. 

Таблица 5 - Зависимост между ЗЧД и кариозните лезии според локализацията им 

                       Резултати                                
ЗЧД 

 Оклузални 
лезии 

Aпроксимални По гладки 
повърхности 

N    ±SD    ±SD    ±SD 
 Деца без  42 1,36±1,79 1,67±2,32 0,42±1,15 
Деца със 248 2,41±2,36 1,63±2,7 0,67±1,37 
Independent samples T-test  t1,2=2,76 р= 0,001 t1,2=0,85 p>0,05 t1,2=1,07 p>0,05 

Това, което прави впечатление е, че децата 
със ЗЧД имат достоверно повече оклузални 
кариозни лезии, отколкото децата без ортодонтски 

деформации (t1,2=2,76 р=0,001). Тази зависимост 
не се наблюдава за лезиите по апроксимални и по 
гладки повърхности (р>0,05).  

 

Това, което прави впечатление е, че децата със ЗЧД имат достоверно повече 

оклузални кариозни лезии, отколкото децата без ортодонтски деформации (t1,2=2,76 

р=0,001). Тази зависимост не се наблюдава за лезиите по апроксимални и по гладки 

повърхности (р>0,05).   

Таблица 6 - Среден брой кариозни лезии, според предилекционните им места при 

различните по степен ЗЧД  

                 Кариозни лезии                   
ИОТД 

 Оклузални Апроксимални По гладки повърхности 
N    ±SD N    ±SD N    ±SD 

Деца с код 2 (53 деца) 96 1,81±2,03 55 1,04±1,54 19 0,36±0,79 

Деца с код 3 (132 деца) 327 2,48±2,23 201 1,52±2,28 77 0,58±1,29 

Деца с код 4 (59 деца) 173 2,93±2,83 145 2,46±3,98 68 1,15±1,8 
Independent samples T- test t2,3=1,96 p=0,05  

t3,4=1,09 p>0,05  
t2,4=2,43 p=0,017   

t2,3=1,67 p>0,05  
t3,4=2,05 p=0,042 
t2,4=2,54 p=0,013   

t2,3=1,44 p>0,05 
t3,4=2,18 p=0,032  
t2,4=3,07 p=0,003   

С увеличаване на тежестта на ЗЧД се повишава броят на кариозните лезии и по 

трите предилекционни места (оклузални, апроксимални и по гладки повърхности).  

Средният брой апроксимални и шиечни кариозни лезии  се задържа в близки граници 

при деца с ЗЧД с код 2 и код 3 и достоверно се покачват при деца с по-тежките открити 

в нашето проучване ЗЧД – с код 4 (р<0.05). Оклузалните кариеси също се покачват с 

утежняване на ЗЧД, като разликите са на границата на статистическата достоверност  

между децата с код 2 и код 3 и се задържат в близки граници между код 3 и код 4.  

Обсъждане 

В настоящото проучване беше регистрирана по-голяма кариозност при децата със 

ЗЧД, в сравнение с децата, които нямат ЗЧД. Средните стойности на показателя 

DMF(Т+t), отчетени в настоящото проучване са съответно 2,76±3,14 при децата без 

ЗЧД и 4,32±3,10 при тези със ЗЧД. Повечето автори също показват значима 

положителна зависимост между ЗЧД и  зъбния кариес [14, 15, 16, 17]. 

Още преди 35 години Katz търси връзка между различни параметри за орално 

здраве и наличието на ортодонтски отклонения. Той не открива статистически значима 

взаимовръзка между изследваните параметри, но препоръчва бъдещи задълбочени 

изследвания по темата [18]. Някои автори също не намират статистически достоверна 

връзка между ЗЧД и кариoзността [3, 9, 19], докато други съвременни изследвания я 

потвърждават [4, 15, 17]. Така например Nobile и др. анализират оралния статус на 546 

ученика между 11 и 15 годишна възраст и доказват положителна връзка между DMFT и 

С увеличаване на тежестта на ЗЧД се 
повишава броят на кариозните лезии и по трите 
предилекционни места (оклузални, апроксимални 
и по гладки повърхности).  Средният брой 
апроксимални и шиечни кариозни лезии  се 
задържа в близки граници при деца с ЗЧД с код 
2 и код 3 и достоверно се покачват при деца с 
по-тежките открити в нашето проучване ЗЧД – 
с код 4 (р<0.05). Оклузалните кариеси също се 
покачват с утежняване на ЗЧД, като разликите са 
на границата на статистическата достоверност  

между децата с код 2 и код 3 и се задържат в 
близки граници между код 3 и код 4. 

Обсъждане
В настоящото проучване беше регистрирана 

по-голяма кариозност при децата със ЗЧД, в 
сравнение с децата, които нямат ЗЧД. Средните 
стойности на показателя DMF(Т+t), отчетени в 
настоящото проучване са съответно 2,76±3,14 
при децата без ЗЧД и 4,32±3,10 при тези със 
ЗЧД. Повечето автори също показват значима 

Табл.5. Зависимост между ЗЧД и кариозните лезии според локализацията им

Табл.6. Среден брой кариозни лезии, според предилекционните им места при различните 
по степен ЗЧД 
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положителна зависимост между ЗЧД и  зъбния 
кариес [14, 15, 16, 17].

Още преди 35 години Katz търси връзка 
между различни параметри за орално здраве и 
наличието на ортодонтски отклонения. Той не 
открива статистически значима взаимовръзка 
между изследваните параметри, но препоръчва 
бъдещи задълбочени изследвания по темата [18]. 
Някои автори също не намират статистически 
достоверна връзка между ЗЧД и кариoзността [3, 
9, 19], докато други съвременни изследвания я 
потвърждават [4, 15, 17]. Така например Nobile 
и др. анализират оралния статус на 546 ученика 
между 11 и 15 годишна възраст и доказват 
положителна връзка между DMFT и наличието 
на ортодонтски деформации. Децата с по-големи 
нужди от ортодонтско лечение-т.е. с по -тежки 
ЗЧД имат по-високи стойности на DMFT [16].

При изследване на голяма група деца (16-
18 годишни) авторите намират, че децата със ЗЧД 
имат по-високи стойности на показателя DMFТ, 
отколкото децата без ЗЧД [15]. През 2012 година 
Ruhi също установява  правопропорционална 
зависимост, която показва, че малоклузиите се 
свързват с кариозни, липсващи и обтурирани 
поради кариес зъби. Авторът показва, че при по-
тежки ортодонтски деформации има и завишена 
кариозност [17]. Тази зависимост е потвърдена 
и от Баскарадос през 2013 [4]. Всичко това е в 
потвърждение на нашето проучване, според 
което от 3,49±2,74 DMF(Т+t) при децата с леки 
деформации (код 2), той се покачва до 5,19±4,06 
при децата с тежки деформации (код 4) (р< 0,05).

В литературата се срещат проучвания, 
в които не е потвърдена връзка между ЗЧД 
и зъбния кариес [1, 10, 18, 20]. Разликата в 
резултатите може да се обясни с липсата на 
високо чувствителни диагностични критерии, 
с различните модели на сравнение ползването 
на различни индекси, а също така и с факта, че 
кариозното заболяване е резултат от действието 
на съвкупност от много фактори, не само наличие 
на ЗЧД  [21]. Също така отчитането на кариозни 
лезии с по нисък диагностичен праг (например 
D1b) вероятно може да покаже по-ярко значима 
връзка с наличието на ЗЧД.

Наличието на повече оклузални лезии при 
децата със ЗЧД може да се свърже с това, че 
при тези деца поради наличието на нарушени 
оклузални взаимоотношения, правилната 
артикулация при дъвкателен акт е нарушена и 
така се затруднява естественото плакопочистване.  

С увеличаване на тежестта на ЗЧД 
се повишават кариозните лезии и по трите 
предилекционни места. Това е резултат от 
наличието на повече и по-тежки отклонения в 
оклузалните контакти водещо до затруднено 
самопочистване и увеличено плаконатрупване.

Изводи
1. Децата със ЗЧД са с по-висока кариоз-

ност в сравнение с децата без ЗЧД. 
2. С увеличаване на тежестта на ЗЧД се 

повишава броят на кариозните лезии и по трите 
предилекционни места (оклузални, апроксимални 
и по гладки повърхности).  

3. ЗЧД могат да се приемат за важен 
рисков фактор допринасящ за увеличаване на 
кариозността при децата. 
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Характеристика на дентина  след различни 
методи на екскавация и флуоресцентен контрол - 
експериментално проучване
Н. Митова1, М. Рашкова2, Г. Жегова3, Т. Узунов4, Д. Костурков5

Haracteristics of dentin after different excavation 
methods and fluorescent control - experimental study
N. Mitova1 , M. Rashkova2 , G. Zhegova3 , T. Uzunov4 , D. Kosturkov5

Резюме
Екскавацията при микроинвазивно лечение на дентинов кариес изисква контролиран и избирателен 

подход, което налага въвеждането на нови и алтернативни методи.
Цел. Чрез in vitro експеримент, да проучим характеристиките на дентина след  различни методи 

на екскавация и флуоресцентен контрол.
Задачи. 1. Визуална характеристика на цвета на дентин при различна методи на екскавация и 

флуоресцентен контрол; 2. Софтуерен анализ на цвета на дентин при различна методи на екскавация и 
флуоресцентен контрол;

Материал и методи. Обект на нашия експеримент бяха 32 екстрахирани зъби, с близки по големина 
дентинови  кариозни лезии (D3), разделени по 8 в 4 групи, според вида (механична и Карисолв) и степента 
на екскавацията (до афектиран и здрав дентин). Процесът беше контролиран чрез флуоресцентен кариес 
детектор. След приключване на екскавацията кавитетите бяха разполовени надлъжната ос, заснети 
със специализирана цифрова фотографска техника и подложени на софтуерен анализ на цвета (система 
HSB). 

Резултати. Клинично-визуалната характеристиката на цвета на афектирания дентин при 
флуоресцентен контрол е доказателство за наличие на частично деминерализиран, който може да бъде 
запазен при кавитетна препарация. Тенденцията за по-тъмни нюанси на остатъчния дентин в групата 
с Карисолв, показва че тя е избирателна екскавация със самоограничаващо се действие, която може 
да се използва при микроинвазивно лечение на дентинов кариес. При химио-механичната екскавация с 
Карисолв, дентинът се запазва деминерализиран до изследваната от нас дълбочина от 0,8 мм, като 
степента на деминерализация намалява достоверно, но не се възстановяват характеристиките на здрав 
дентин. Флуоресцентният контрол дава възможност за избирателна и щадяща екскавация, която е 
препоръчителна при микроинвазивно лечение на кариеса в дентина.

Ключови думи: микроинвазивно лечение, кариес, екскавация, Карисолв, флуоресценция 

Summary
Excavation in microinvasive treatment of dentine caries requires controlled and selective approach, which 

requires the introduction of new and alternative methods.
Aim. By in vitro-experiment to investigate the characteristics of dentin after different methods of excavation 

and fluorescent control.
Tasks. 1. Visual characteristics of the color of dentin at different methods of excavation and fluorescent 

control; 2. Software analysis of the color of dentin at different methods of excavation and fluorescent control;
Material and methods. Object of our study were 32 extracted teeth with the same size dentinal carious 

1 Асистент – катедра ДДМ, ФДМ - МУ София
2 Професор - катедра ДДМ, ФДМ - МУ София
3 Гл.асистент – катедра ДДМ, ФДМ - МУ София
4 Гл.асистент – катедра ПДМ, ФДМ - МУ София
5 Стажант – ФДМ – МУ София
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lesions (D3), divided by 8 in 4 groups according to the type (mechanical and Carisolv) and the extent of excavation 
(to affected and healthy dentin). The process was monitored by fluorescence caries detector. After completion of 
excavation cavities were bisected along the longitudinal axis, photographed with specialized digital photographic 
equipment and the colors were analyzed by software (system HSB).

Results. Clinical characteristics of the visual color of the affected dentine fluorescence control is evidence 
of partially demineralized, which can be reserved at cavity preparation. The tendency to darker shades of residual 
dentine in Carisolv group shows that it is selective excavation with a self-limiting action, which can be used in 
the microinvasive treatment of dentinal caries. In chemo-mechanical excavation with Carisolv, demineralized 
dentin remains to test our depth of 0.8 mm, the degree of demineralization reduces truthful but not recovered 
the characteristics of healthy dentin. Fluorescent control allows selective and gentle excavation, which is 
recommended in microinvasive treatment of caries in dentin.

Keywords: microinvasive treatment, caries, excavation, Carisolv, fluorescence

необходимост от разработване и въвеждане в 
практиката на нови и алтернативни техники и 
средства за екскавация.

В съчетание на ръчни екскаватори с хи-
мичното действие на Carisolv беше създаден 
химиомеханичният метод за ескавация [11,12]. 
Наши проучвания доказват, че прилагането на 
метода в клинични условия при деца показва 
отличен ефект при негативни и силно негативни 
деца по скалата на Frankl. Използване на 
патентованите ескаватори на Carisolv дават 
възможност за почистване на трудно достъпната 
емайло-дентинова граница, а пулпната основа на 
кавитета се обработва контролирано [13].

По подобие на Carisolv в Бразилия 2003г е 
създаден Papacarie – папаинов гел, хлорамин и 
тулуидиново синьо. Papain е ензим, екстрахиран 
от папая -  Carica papaya. Той е ендопротеин 
подобен на човешкия пепсин. Контролираното 
му действие се дължи на факта, че се инактивира 
от плазмен протеазен инхибитор alpha-1-
антитрипсин, който се съдържа в здравия  дентин 
и липсва в кариозния [1,14].

Цел 
Чрез in vitro експеримент, да проучим 

характеристиките на дентина след  различни 
методи на екскавация и флуоресцентен контрол.

Задачи
1. Визуална характеристика на цвета на 

дентин при различна методи на екскавация и 
флуоресцентен контрол;

Въведение
В последните години микроинвазивното 

лечение на дълбоките дентинови кариозни лезии 
е обект на сериозен научен интерес [1,2,3,4,5]. 
Екскавацията при лечението на дентинов кариес 
изисква контролиран, избирателен и щадящ 
подход. Разработват се различни техники за 
избирателна екскавация само на необратимо 
увредения дентин - стъпкова екскавация (при 
липса на пулпитна симптоматика), контролирана, 
избирателна екскавация, химиомеханична екска-
вация с Carisolv, ултраконсервативно лечение 
на кариес, техника на Hell и др. [6,7,8,9]. 
Общото между тези техники е консервативното, 
избирателно екскавиране на кариозния дентин и 
повлияване с биологични средства (ГЙЦ, СаОН 
лайнери,  биодентин и др.) на крехкия баланс 
между скоростта на прогресиране на кариеса 
и реакцията на пулпо - дентиновия комплекс 
[10]. Разликата е в количеството и вида на 
екскавирания дентин, броя на сеансите и избора 
на биологично-активно средство за повлияване. 

Най–широко застъпената в масовата прак-
тика е класическата екскавация с ротиращи 
инструменти, които от една страна не могат да 
действат избирателно, а от друга са потенциално 
отговорни за дискомфорта и болката при работа 
върху зъбните тъкани поради чувствителността 
на виталната пулпа, налягането върху зъба, 
костно предаваните натиск и вибрации, развитие 
на висока температура, силен шум на турбината. 
Поради тези причини те са и трудно приемливи 
от децата. Това води  до възникването на 
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2. Софтуерен анализ на цвета на дентин при 
различна методи на екскавация и флуоресцентен 
контрол;

Материал и методи
Обект на нашия експеримент бяха 32 

екстрахирани зъби, с близки по големина 
дентинови оклузални или апроксимални кариозни 
лезии (D3), разделени по 8 в 4 групи, според вида 
и степента на екскавацията до афектиран и здрав 
дентин. Афектиран е остатъчен дентин в дъното 
на кавитета, който е частично деминерализаран, 
минимално инфектиран, със запазена способен 
да реминерализира.  Здрав дентин се приема 
дентина в дъното на кавитета, с цвят и твърдост 
идентична с некариозния дентин.

Контрол на екскавация. Процесът на екс-
кавация беше контролиран чрез флуоресцентен  
кариес детектор  (с уреда Proface на W&H с 405 
nm дължина на вълната), при който се отчиташе  
флуоресценция на бактериалните биопродукти  
в деминерализирания кариозен дентин в червен 
цвят, с различен интензитет. В настоящето изслед-
ване бяха използвани критерии  за достигане 
до афектиран и здрав дентин според степента 
и локализацията на флуоресцентния сигнал, 
определени в наше предходно проучване [15]:

- До инфектиран дентин – наличие на 
червена флуореценция в дифузни полета на 
дентиновата лезия;

- До афектиран дентин - наличие на слаба, 
бледо червена флуоресценция само в отделни 
зони от дъното на кавитета (надпулпна стена).

- До здрав дентин – липса на флуоресценция.
На всеки етап на флуоресцентен контрол 

(до афектиран или здрав дентин), цветът на 
дентина беше регистриран чрез използването на 
визуални критерии от визуално-тактилната скала 
на  Bjorndal [16]. 

Използвани методи на екскавация и 
контрол.  

Използвани бяха два метода на екскавация:
- механична екскавация – със стандартни 

ротиращи инструменти (турбина и микромотор)
- екскавация с Карисолв – химио-

механична екскавация, съчетаваща действието 

на патентованите ръчни екскаватори с химичното 
действие на Карисолв. Беше спазена методиката 
на фирмата производител.

При двете групи екскавацията беше извър-
шена в две дълбочини, според Proface контрол:

- до наличие на слаба, бледо червена 
флуоресценция само в отделни зони от дъното на 
кавитета (надпулпна стена) – афектиран дентин;

- до изчезване на флуоресценцията  в целия 
кавитет – некариозен дентин.

Кавитетната препарация беше изработена 
от един екзаминатор, а оценките бяха направени 
от 3-ма екзаминатори, след предварително 
калибриране. Беше приета тази оценка, която се 
повтаряше при двама от тях.

След приключване на екскавацията, кави-
тетите бяха изолирани и подготвени за опаковане 
с епоксидна смола, в пластмасови цилиндри 
с диаметър 1,5 см и височина 3,5 см. След 
полимеризацията, образците бяха разполовени 
по аксиалната ос на зъба в медио-дистална 
посока. Получените срезове бяха заснети със 
специализирана фотографска техника.

Методика за оценка на промените в 
цвета на дентина на фотографските образци. 
За фотодокументиране беше използвана високо 
специализирана цифрова фотографска техника 
(тяло - Nikon D90, обектив - Nikon AF-S Micro 
Nikkor 105mm f/2.8G VR, светкавица - Nikon SB-
R200 Speedlight Remote Kit R1). Цветът на дентина 
беше измерен чрез специализиран дигитален 
софтуер- система HSB. Тя се определя като 
устройство-независим начин за регистриране 
на цвета и го представя като взаимовръзка от 
три параметъра – нюанс (Нue), наситеност 
(Saturation), яркост (Brightness).

Цветът на остатъчния дентин в дъното 
на кавитета беше определен в три точки на 
централна линия А през интервал от 80 px (обща 
дълбочина 0,8мм). Линия А пресича пулпната 
камера и е перпендикулярна на линия D, която 
е успоредна на ЕДГ (фиг.1). За контролна група 
беше използван цвета на здравия дентин за всеки 
отделен образец, който беше измерен в точка  
от огледална зона в противоположната част на 
кавитета.
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От диаграмата се вижда, че цветът на 
дентина при 2/3 от случаите е тъмно-жълт, а 
при останалата 1/3  -  светло-кафяв. Получените 
резултати и при двата метода на екскавация 
са почти идентични  (р > 0,05). Цветът на 
изследвания дентин носи клиничните визуални 
белези на частично деминерализиран дентин, 
слабо инфектиран (поради наличието на бледо 
червена флуоресценция). Следователно и при 
двата метода  на екскавация и контрол с Proface  
се наблюдава остатъчен афектиран дентин  с 
подобна характеристика (цвят и твърдост).

- След екскавация до здрав дентин. На 
следващата диаграма е представена клиничната 
оценка на цвета на дентинa получен след изчезване 
на флуоресценцията с кариес детектора, при 
използване на двата метода на екскавация.

Диаг.2.  Цвят на дентина след екскавация до 
изчезване  на флуоресценцията с Proface 

От диаграмата се вижда, че в групата с 
механична екскавация преобладават случаите 

Показателят нюанс (Нue) представлява 
самия цвят и е най-стабилният показател, който 
беше използван като основен при сравнителното 
проучване, а  наситеността и яркостта бяха 
като допълващи и придружаващи цветовата 
характеристика. Измерва се в линейни градуси – 
0 – 360°., като 0° = червен цвят, 60° = жълт цвят, 
120° = зелен цвят и т.н. 

На базата на промените в цвета от всички 
анализирани точки бяха сравнявани основните 
параметри и направени съответни изводи. 
Нашата хипотеза се базираше на цитирани в 
литературата проучвания [4,5,14] които пред-
ставят доказателства, че промените в цвета на 
кариозния дентин са съпоставими със степента 
на напредване на кариозния процес - частична 
или пълна кариозна деструкция, степен на 
деминерализация и инфектиране на дентина в хода 
на кариозния процес. От друга страна степента 
на инфектиране на дентина е съпоставима със 
степента на флуоресценция на ProFace детектора, 
чрез който контролирахме екскавацията.

Статистически методи. Данните бяха 
статистически обработени (SPSS-19).

Резултати 
1.Визуална характеристика на цвета на 

дентина в изследваните образци
- След екскавация до афектиран дентин. На 

следващата диаграма е представена клиничната 
оценка на цвета на афектирания дентин.

Фиг.1 Схема на разположение на точките - обект на анализ 
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с жълт цвят характерен за некариозния дентин,  
като в групата с Карисолв те са достоверно по-
малко (t*=2.41, р*<0.05)  за сметка на по-тъмните 
цветове на дентин. При 25% от двете групи 
се наблюдава тъмно-жълт цвят на остатъчния 
дентин, и само в групата с Карисолв, при 12,5% - 
светло кафяв дентин (t**=2.41, р**<0.05). 

Независимо от приложения еднакъв кри-
терий за контрол на екскавацията (до изчезване 
на флуоресценцията)  се наблюдава по-голямо 
разнообразие и наличие на по-тъмни нюанси на 
цвета на дентиновата повърхност в дъното на 
кавитети  екскавирани с Карисолв в сравнение с 
механичната екскавация (P<0.05).  Това е показател 
за запазване на частично деминерализиран 
дентин различаващ се от некариозния дентин, 
вероятно поради химичния състав на продукта 
(натриев хипохлорид и 4 аминокиселини), при 

който екскавацията се самоограничава, като 
отстранява само денатурирания колаген и запазва 
частично разградения, който може да бъде 
реминерализиран [10,17,18]. 

Изчезването на флуоресцентния сигнал 
може би се получава в по-ранен етап на екскавация, 
което се дължи вероятно и на антимикробния 
ефект на натриев хипохлорид в Карисолва.  Това 
е още едно доказателство за микроинвазиния 
характер на екскавацията с Карисолв.

2. Софтуерен анализ на цвета на дентин 
върху фотографски образци

-    След екскавация до афектиран дентин
На следващата таблици е представен 

сравнителен анализ на стойностите на показателя 
Н (нюанс) в дълбочина на експерименталните 
кавитети (до 0,8 mm), в групите с двата различни 
метода на екскавация.

Табл.1  Сравнение на H (нюанс) на екскавиран до афектиран дентит 

 – фотографски образци 
               H 
 
 
Група 

H1 H2   H3   контрола Ind  T-test 
N Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

1 гр- 
механична 

8 31.00 ± 9.34 34.25 ± 5.70 34.25 ± 6.78 42.50 ± 7.87 P1,2=0.21  Р1,к= 0.002 
P1,3=0.19  Р2,к=0.004 
P2,3=1.00  Р3,к=0.003 

3 гр-
Карисолв 

8 30.25 ± 6.90 32.63 ± 5.73 35.00 ± 1.69 38.25 ± 5.09 Р1,2=0.44  P1,к=0.01 
Р1,3=0.04  P2,к=0.02 
Р2,3=0.25  P3,к=0.04 

PS T-test Tм,к= 0.18 (P= 0.86)  Tм,к= 0.57  (P=0.58)   Tм,к=-0.30 (P= 0.77)   Тм,к= 1.28(P=0.22)  
Легенда: Н1(нюанс) -  в дъното на кавитета; Н2 (нюанс) -  на 0,4 мм ; Н3 (нюанс) -  на 0,8 мм. 
 
 

Фиг.2  Образци  екскавирани до афектиран дентин 

  
Механична екскавация Екскавация с Карисолв  
 

Табл.2  Сравнение на Н(нюанс) на екскавиран здрав дентин 
               H 
Група 

H1 H2 H3 контрола Ind T-test 
N Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD  

2 гр- 
механична 

8 37.38 ± 3.02 36.75 ± 3.69 34.75 ± 4.74 40.88 ± 4.22 P1,2=0.28 Р1,к= 0.31 
P1,3=0.13 Р2,к= 0.11  
P2,3=0.24 Р3,к= 0.06 

4 гр- 
Карисолв 

8 34.63 ± 3.16 35.50 ± 4.07 33.00 ± 3.12 39.00 ± 5.40 Р1,2=0.50 Р1,к= 0.20 
Р1,3=0.18 Р2,к= 0.33    
Р2,3=0.13 Р3,к= 0.09 

PS T-test Tм,к= 1.78 (P= 0.10)   Tм,к= 0.64 (P= 0.53)   Tм,к= 0.87 (P= 0.40) Тм,к=-0.77(P=0.45)   
Легенда: Н1(нюанс) -  в дъното на кавитета; Н2 (нюанс) -  на 0,4 мм ; Н3 (нюанс) -  на 0,8 мм. 
 

 
 

 

 

 

 

В двете групи в дълбочина,  цветът на 
дентина определен по показателя нюанс e 
значително по-тъмен от този на контролите от 
здрав дентин (P<0.05). Това е показателно за 
степента на деминерализация на остатъчния 
дентин, който може да се приеме за афектиран.

Подобно на визуалната характеристика 
на дентина и тук се повтаря тенденцията за по-
тъмен нюанс при  екскавацията с Карисолв в 
сравнение с механичната екскавация, което не 

е подкрепено със статистическа достоверност, 
вероятно поради малкия брой образци (р>0,05).

По отношение на промените в дентина 
в дълбочина, в групата с Карисолв, прави 
впечатление достоверната разлика в нюанса 
между първо и трето ниво (р<0,05), което значи, 
че в дълбочина се запазва деминерализиран 
дентин, който до 0.8 мм все още не е достигнал 
стойностите на здравия дентин.

Табл.1.  Сравнение на H (нюанс) на екскавиран до афектиран дентит
 – фотографски образци
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- След екскавация до здрав дентин 

На следващата таблица е представен 

В двете групи цветът на дентина се раз-
личава от този на контролата (здрав дентин), 
както на повърхността така и  в дълбочина.  
Резултатите не са подкрепени със статистическа 

Обсъждане
Съвременният микроинвазивен подход при 

лечение на кариеса в дентина изисква максимално 
щадяща екскавация, без „преекскавиране”, 
с отстраняване само необратимо увредената 
дентинова структура. Класическата механична 

показателя Н (нюанс) на дентина,  след изчезване 
на флуоресценцията с Proface контрола, между 
групите с два различни метода на екскавация.

достоверност (P>0.05). Липсват достоверни 
разлики и между стойностите на Н (нюанс) на 
изследвания дентин между групите с различни 
методи на екскавация (р>0.05). 

екскавация не се приема за достатъчно щадяща, 
поради което появата на алтернативни методи, 
каквито са химио-механичната екскавация, 
лазерната екскавация и др. представляват 
истинско предизвикателство и поле за нови 
научни проучвания [2,3,9,17]

Табл.1  Сравнение на H (нюанс) на екскавиран до афектиран дентит 

 – фотографски образци 
               H 
 
 
Група 

H1 H2   H3   контрола Ind  T-test 
N Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

1 гр- 
механична 

8 31.00 ± 9.34 34.25 ± 5.70 34.25 ± 6.78 42.50 ± 7.87 P1,2=0.21  Р1,к= 0.002 
P1,3=0.19  Р2,к=0.004 
P2,3=1.00  Р3,к=0.003 

3 гр-
Карисолв 

8 30.25 ± 6.90 32.63 ± 5.73 35.00 ± 1.69 38.25 ± 5.09 Р1,2=0.44  P1,к=0.01 
Р1,3=0.04  P2,к=0.02 
Р2,3=0.25  P3,к=0.04 

PS T-test Tм,к= 0.18 (P= 0.86)  Tм,к= 0.57  (P=0.58)   Tм,к=-0.30 (P= 0.77)   Тм,к= 1.28(P=0.22)  
Легенда: Н1(нюанс) -  в дъното на кавитета; Н2 (нюанс) -  на 0,4 мм ; Н3 (нюанс) -  на 0,8 мм. 
 
 

Фиг.2  Образци  екскавирани до афектиран дентин 

  
Механична екскавация Екскавация с Карисолв  
 

Табл.2  Сравнение на Н(нюанс) на екскавиран здрав дентин 
               H 
Група 

H1 H2 H3 контрола Ind T-test 
N Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD  

2 гр- 
механична 

8 37.38 ± 3.02 36.75 ± 3.69 34.75 ± 4.74 40.88 ± 4.22 P1,2=0.28 Р1,к= 0.31 
P1,3=0.13 Р2,к= 0.11  
P2,3=0.24 Р3,к= 0.06 

4 гр- 
Карисолв 

8 34.63 ± 3.16 35.50 ± 4.07 33.00 ± 3.12 39.00 ± 5.40 Р1,2=0.50 Р1,к= 0.20 
Р1,3=0.18 Р2,к= 0.33    
Р2,3=0.13 Р3,к= 0.09 

PS T-test Tм,к= 1.78 (P= 0.10)   Tм,к= 0.64 (P= 0.53)   Tм,к= 0.87 (P= 0.40) Тм,к=-0.77(P=0.45)   
Легенда: Н1(нюанс) -  в дъното на кавитета; Н2 (нюанс) -  на 0,4 мм ; Н3 (нюанс) -  на 0,8 мм. 
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Група 
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N Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

1 гр- 
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3 гр-
Карисолв 

8 30.25 ± 6.90 32.63 ± 5.73 35.00 ± 1.69 38.25 ± 5.09 Р1,2=0.44  P1,к=0.01 
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Легенда: Н1(нюанс) -  в дъното на кавитета; Н2 (нюанс) -  на 0,4 мм ; Н3 (нюанс) -  на 0,8 мм. 
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Според резултатите, получени при нашето 
проучване, бихме могли да заключим, че дентинът 
оценен като афектиран с ProFace контрол е с 
клинично-визуална характеристика, която се 
различава съществено от цвета на здравия дентин. 
Ако направим аналогия на промените в цвета 
на дентина със степента на деминерализация 
в дълбочина, следствие на напредващия фронт 
на кариозния процес, бихме могли да кажем, че 
при PF-контрол, афектираният дентин се запазва 
в по-голяма степен деминерализиран, както на 
изследваната повърхност, така и в дълбочина 
от около 1 см., като отпада вероятността за 
“преекскавиране”.

Получените резултати в редица изследвания 
показват, че визуално-тактилната оценка  за 
екскавация на дентина до здраво е достатъчно 
точна и обективна, ако целта е достигане в 
областта на дентин с характеристиките на 
некариозен дентин [19,20]. Това обаче не се 
препоръчва при съвременните тенденции 
за микроинвазивна екскавация, при която 
безконтролното отстраняване на дентин до 
навлизане в зоната на здрав дентин се отхвърля 
и „преекскавацията” се смята също толкова 
вредна, колкото и недостатъчната екскавация 
с възможност за рецидив на кариеса. Има 
доказателства, че навлизането в зоната на 
здравия дентин  води до по-голяма вероятност 
от навлизане на микроорганизми в дълбочина на 
дентиновите тубули и допълнително инфектиране 
на дентина [20,21].

Нашите резултати показват една друга 
много  интересна тенденция, че цветът на 
здравия дентин, получен след тотално изчезване 
на флуоресценцията не е с класическата 
характеристика на некариозен дентин. Поради 
тази причина условно го наричаме „неинфектиран 
дентин”. Полученият „неинфектиран  дентин”  
с PF контрол е частично деминерализиран и 
той-трябва да бъде запазен, без да се налага 
„преекскавиране” на  дентина.

Подобно ин-витро проучване е проведено 
от Bаnеrjee и колектив върху 12 екстрахирани 
кариозни молара [1,5]. Върху срезни повърхности 
на зъбни образци, в определени точки са 

проведени изследвания за микротвърдост 
(по Knoop), излъчване на автофлуоресцентен 
сигнал (чрез използване на конфокален лазерен 
сканиращ микроскоп), както и са направени 
дигитални фото изображения. Получените 
резултати се използват за директни сравнения 
между цвят, автофлуоресценция и микротвърдост 
на всяка лезия. Авторите доказват, че съществува 
зависимост между промените в изследваните 
параметри, която не е абсолютна. Излъчването на 
флуоресцентния сигнал, според тях спира преди 
достигане до слой дентин, чиято микротвърдост 
е в стойности близки до тези, характерни за здрав 
дентин. Този слой дентин  е с бледо жълт, до бледо 
кафяв цвят и относителна твърдост [1,5]. Това 
дава основания на изследователите да предложат 
използването на автофлуоресцентния сигнал, 
излъчван от  кариозните лезии, като обективен 
и достоверен критерий за контрол по време на 
екскавация.

Според резултатите, получени в наше 
предходно проучване, се наблюдава обратно-
пропорционална зависимост между цвета на 
дентина и интензитета на флуоресцентния 
сигнал [15]. Подобен извод, но за зависимост 
между твърдостта на дентина и интензитета 
на флуоресцентния сигнал се наблюдава и в 
изследвания на други автори [1,4,5].

Изводи
1. Клинично-визуалната характеристиката 

на цвета на афектирания дентин при флуо-
ресцентен контрол е доказателство за наличие на 
частично деминерализиран, който може да бъде 
запазен при кавитетна препарация.

2. Тенденцията за по-тъмни нюанси на оста-
тъчния дентин в групата с Карисолв, показва че тя 
е избирателна екскавация със самоограничаващо 
се действие, която може да се използва при 
микроинвазивно лечение на дентинов кариес.

3. При химио-механичната екскавация с 
Карисолв, дентинът се запазва деминерализиран 
до изследваната от нас дълбочина от 0,8 мм, 
като степента на деминерализация намаля-
ва достоверно, но не се възстановяват харак-
теристиките на здрав дентин.
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4. Флуоресцентният контрол дава възмож-
ност за избирателна и щадяща екскавация, която 
е препоръчителна при микроинвазивно лечение 
на кариеса в дентина.

Публикацията е в резултат на изследване по 
ДОГОВОР № 43/2013 г., ПРОЕКТ №20/2013 г., 
финансиран от съвета по медицинска наука към 
МУ-София.
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Приложение на наклонени имплантати в 
графтирани с  Bio-Oss максиларни синуси
Регина  Шиндялова1, Красимира Проданова2, Васил Свещаров3

Application of tilted implants in grafed with Bio-Oss 
maxillary sinuses  
Regina Shindjalova1, Krassimira Prodanova2 , Vassil Svechtarov3

Резюме
Цел. Целта на това проучване е да оцени имедиатно натоварени наклонени имплантати в тотално 

обеззъбени максили, отсрочено  поставени в аугментирани с  Bio - Оss синуси. 
Материали и методи. Дванадесет пациенти (респ. 24 аугментирани синуса) бяха включени в 

изследването. Всеки пациент е протезиран с фиксирана дъгова 14-членна конструкция, поддържана 
от  а\ два аксиални и четири дистални наклонени имплантати, или б\ четири аксиални и два наклонени 
дистални имплантати. Поставени са 44 наклонени SKY fast & fixed, Bredent имплантати 9-10 месеца 
след графтинговите процедури. Контролният период е 12 месеца. Изследвани са маргиналната костна 
загуба, модифициран плаков индекс, дълбочина при сондиране, костна плътност (coDiagnostiX ™). 

Резултати. Четири импланта не преживяха (90,91% преживяемост). След период от 5-6 месеца 
бе проведена 100% успешна реимплантация. Средната маргинална костна загуба е 0,43 мм (SD 0,42). 
Средната плътност на консолидираните присадки е 964 HU (SD 120,36), варираща между 477 и 1068 HU. 
Всички неуспешни имплантати са в участъците на първи и втори молар и с минерална плътност под 840 
HU. Чрез логистично-регресионен анализ категорично e доказана корелация между костната плътност 
и преживяемостта на имплантатите. 

Заключение. Приложената методика е ценна лечебна опция в случаите със силно атрофични или 
пневматичен тип максили със субантрален дафицит. Оценката на костната плътност на графтираните 
зони е ключовия прогностичен фактор за имплантната преживяемост. 

Ключови думи: наклонени имплантати, костна плътност, графтирани максиларни синуси, 
прогностични фактори

Abstract
Purpose. The aim of this study is to assess the clinical outcome of immediately loaded tilted  implants in 

the edentulous maxilla placed into Bio-Oss grafted sinuses, and to evaluate the implant survival, bone mineral 
density, marginal loss, hygienic status, incidence of biological complications and other prognostic factors. 

Materials and Methods. Twelve patients (24 grafted sinuses) were included in the study. Each patient 
received a maxillary full-arch fixed bridge supported by a\two axial implants and four distal tilted implants, or 
b\four  axial implants and two distal tilted implants. A total of 44 tilted Bredent implants were inserted 9 to 10 
months after the augmentation procedures. Loading was applied within 12 hours of implant surgery. Patients were 
scheduled for followup at 12 months. Marginal bone loss, plaque level, pocket probing depth, mineral density 
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(coDiagnostiX™) and bleeding scores were assessed and recorded.
Results. Four implants failed (survival rate of 90,91%.), and 100 % successful  replantation was 

subsequently performed. The average marginal loss was 0,43 mm; SD 0,42. The mean bone density at the grafted 
sites was 964; SD 120,36 HU, ranging between min 477 and max1068 HU.  All implant failures occurred in sites 
with lower mineral density. Statistical analyses strongly supported the correlation between bone density and 
implant survival.

Conclusions. The tilted implant survival rate which is comparable to the survival of axial or standard 
angulated implants in grafted sinuses indicates that this technique could be considered a viable treatment option. 
The assessment of bone density at the grafted sites is the key prognostic factor for implant survival and treatment 
outcome. 

Key words: tilted implants, bone density, grafted maxillary sinuses, prognostic factors

Въведение
Имплантатно – насочени обемни анализи 

на максиларните синуси чрез конично-лъчева 
томография при тотално обеззъбени максили 
показват, че само при 78.3% от пациентите има 
необходимия  субантрален костен резерв, който 
позволява дъгово имплантатно-поддържано 
протезиране [1]. В реалната клинична практика 
обаче този процент може да е значително по-
нисък. Misch [2] препоръчва минимална костна 
субантрална ширина от 5 мм и височина от 7-10 
мм като инициално изискване за планиране на 
имплантация в тези зони. За преодоляване на 
неблагоприятните условия на реципиентните 
зони, латералния синус лифт е широко изпол-
звана техника с надеждни и предсказуеми 
резултати - систематични проучвания относно 
преживяемостта на аксиалните и стандартно 
ангулираните имплантати в графтирани по тази 
техника синуси показват преживяемост между 
61.7% и 100% ,  средно - 91.8% [3]. Според Jensen 
[4] при субантрална височина от 3 до 5 мм е 
необходимо синусно лифтиране. При изразен 
костен дефицит имплантатите не следва да се 
поставят преди консолидацията на графта, а 
да се прилага двуетапен протокол. При него 
имплантациите трябва да са 6 до 9 месеца след 
аугментацията, а функционалното натоварване 
- след допълнителен период от 9 до 6 месеца. 
Ключов момент при синусните аугментации 
е избора на графтовия материал - например 
Bio-Oss самостоятелно или в комбинация с 
минимални количества автогенна кост притежава 

отлични остеокондуктивни свойства и води до 
висок процент на имплантатна преживяемост 
- 97.8% [5]. Del Fabbro et al. [6] съобщават за 
средна преживяемост в графтирани синуси от 
91.49%, като 80% от неуспешните импланатати 
са регистрирани през първата година, а 93.1% 
- в рамките на тригодишен период. Качеството 
и обема на костта, орално-хигиенния статус, 
парафункциите, дисталните конзоли [7,8] и 
вреднате навици са от съществено значение за 
планирането и прогнозирането на имплантатното 
лечение. По отношение на костната минерална 
плътност, костта тип D2 по Misсh се определя като 
опимална за създаване на имплантатно-костен 
интерфейс с висок процент на предсказуемост 
на остеоинтеграцията [2]. Позитивна корелация 
между първичната стабилност на имплантата 
и костната минерална плътност е установена 
в редица анализи [9,10,11,12]. Най-честият 
локус на имплантатен неуспех е областта на 
първия максиларен молар [13]. Mardinger et 
al.[14] анализират 144 неуспешни имплантата 
за 15 годишен период, при които е направена 
втора и в някои случаи трета реимплантация. 
Преживяемостта при първа реимплантация е 
93%, а при последваща - 85%. 

До момента няма изследвания за отсрочено 
поставяне на наклонени имплантати след синусни 
аугментации. Малко са клиничните резултати 
от прилагане на модификации на концепциите 
All-on-four или All-on-six, когато анатомичните 
условия не позволяват прилагане на оригиналната 
методика. В сравнение с аксиалните имплантати, 
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за наклонените се посочват предимства като 
по-голяма дължина, респективно увеличена 
остеоинтеграционна площ, изразена  първична 
стабилност следствие ангажирането на повече 
от един кортикален слой в контрафорсите и др. 
[15,16,17,18,19,20] 

Цел  
Целта на настоящото изследване е да се 

анализират резултатите  и прогностичните фактори 
от приложението на отсрочено имплантирани и 
имедиатно натоварени наклонени имплантати в 

аугментирани с Geistlich Bio-Oss® максиларни 
синуси чрез латерален синуслифт.

Материал и методи 
В изследването участват 12 пациенти (9 

мъже и 3 жени, средна възраст 59 години, SD 8,35) 
с изразена максиларна атрофия или пневматичен 
тип синуси, която не позволява прилагането на 
стандартния протокол на концепцията на SKY 
fast & fixed, при която наклонените имплантати 
се позиционират медиално от максиларния синус.
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Фиг. 1. Ортопантомограма на случай с 2 фронтални аксиални и 4 наклонени

имплантата в графтирани синуси

Общо са аугментирани 24 максиларни 
синуса с Geistlich Bio-Oss®, трепанационните 
отвори са покривани с Bio-Gide membrane. Девет 
до десет месеца след графтинговата процедура 
са поставени 44 броя 16 милиметрови наклонени 
имплантата SKY fast & fixed, Bredent. В лечебните 
протоколи е използвана модификация на  
оригиналната методика. Прилагани са два типа 
разпределение на имплантатите: а) 4 фронтално 
разположени аксиални и 2 дистално разположени 
наклонени; и б) 2 аксиални фронтални и 4 дистални 
наклонени. Интраоперативната стабилност е 
стандартизирана чрез въртящ момент от 30 до 50 
N/cm.  Абатмъните са монтирани едномоментно, 
имедиатното натоварване е посредством фикси-

рани мостови конструкции, дефинитивното 
протезиране е с 14-членни конструкции, ели-
минирани са или минимизирани дисталните кон-
золи от оригиналната методика.

Измерването на костната плътност на 
графтирания участък е извършвана с програмата 
„со-DiagnostiX“ на Straumann в Hounsfield 
units (HU. Използваният томограф е конусно-
лъчев  (CBCT) NewTom 3G QR-DVT 9000, QR 
Verona, Italy. Маргиналната костна резорбция 
е измервана върху сегментни периапикални 
дигитални рентгенографии. Калибрирането на 
образите спрямо избрана константна ве-личина в 
случая е фабричната дължина за всеки конкре-
тен имплантат. Измерванията на резорбцията са
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извършвани върху медиалните и дисталните 
нива на отстоянието от връзката имплантат-
надстройка до точката на контакт на марги-
налната кост с имплантната повърхност, като 
средноаритметичната им стойност е резорб-
цията за всеки индивидуален имплантат.

Периимплантатния статус е изследван 
по модифицирания плаков индекс на Mombelli 
(mPI), а дълбочината при сондиране е измервано 
с градуирана пародонтална сонда. 

Статистическият анализ си поставя за цел 
да открие статистически значимите фактори, 
които са прогностични за преживяемостта на 
наклонените имплантати. Статистическата 
теория за построяване на модели, при които 
зависимата променлива е качествена променлива, 
а факторите, които влияят са както качествени, 
така и количествени, препоръчва дискриминантен 
анализ или логистичен регресионен модел. 
Дискриминантния анализ само определя ста-
тистически значимите прогностични фактори, 
докато логистичният модел, освен че определя 
значимите фактори, дава и възможността да се 

пресметне прогнозната вероятност, с която при 
дадена стойност на фактора се очаква да настъпи 
усложнението. Именно поради възможността 
за прогнозиране на вероятността за възникване 
на усложнение, логистичния модел е избран 
при настоящото изследване. Анализът на 
експерименталните данни е проведен със 
специализиран за статистически анализи пакет 
STATISTICA.

Резултати 
От общо 44 имплантата за едногодишния 

контролен период са отхвърлени 4, при трима 
пациента – два в локусите 17 и 27, един в 
локус 16 и един в локус 27, като процента на 
преживяемост е 90,91%. Както при клинично 
здравите имплантати, така и при непреживелите 
не са констатирани болезненост или клинични 
симптоми на периимплантити, ексудация или 
кървене при сондиране, дълбочината при 
сондиране е под 3 мм. Отхвърлените имплантати 
бяха успешно реимплантирани след 5 до 6 месеца 
със 100%  преживяемост при реимплантациите. 
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Фиг. 2а Томограма преди аугментация        Фиг.2б Томограма след  аугментация 

 

 

 

Показател N Mean  SD Валд-2 критерий: p-ниво 

Плътност в HU 44 964,0 120,3 р = 0,013 

Резорбция в мм 44 0,429 0,424 Р = 0,882 

Плаков индекс 12 1,271 0,150 Р = 0,129 

Табл.1.  Изследвани показатели

Тъй като за Валд-χ2 критерия р-нивата 
са по-малки от 0.05 извода е, че фактора 
рентгенологична плътност е прогностичен за 
преживяемостта на имплантата. Шансът за 
охвърляне при HU 1068 е едва 2%, докато при 
HU 447 е 97%. С направения модел коректно са 

предсказани /класифицирани/ 90,91% от случаите 
в извадката. Другите изследвани фактори - 
хигиенния статус на имплантатите и  степента 
на маргинална костна резорбция - са незначими 
за преживяемостта на имплантите в конкретното 
изследване.  
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Обсъждане
Процентът на преживяемост на отсро-

чено поставените наклонени имплантати в 
графтирани с Geistlich Bio-Oss® максиларни 
синуси е съпоставим със средния процент на 
преживяемост на аксиалните или стандартно 
ангулираните имплантати при същите условия 
[21,22]. Неуспешните наклонени имплантати 
неизненадващо са от локусите на първите и 
вторите молари и се свързват статистически 
категорично единствено с ниската костна плътност 
на графтирания участък и с нито един друг от 
изследваните показатели. Но в проксималните 
участъци на консолидираните графтове със 
същата плътност при същите пациенти се 
отчитат и 60 % успешни имплантати, което 
показва, че вероятно смущения в консолидацията 
на отделни участъци на графтовете са причината 
за нарушената остеоинтеграция и то конкретно 
в дисталните им сегменти, респективно при 
дистално позиционираните имплантати. Самата 
техника на латерално прозоречно графтиране 
[23,24,25,26,27], съобразена с оперативния 
протокол за наклонен тип имплантати, изисква 
разполагане на основната маса от материала 
в контакт по медиалната стена на синуса и 
по проксималните участъци на пода, което 
предполага въвличане на повече и с по-голяма 
площ тъкани с остеоиндуктивни свойства, водещи 
съответно до по-пълноценна трансформация 
на графта в тези участъци. Фактът, че всички 
непреживели имплантати впоследствие пре-
търпяват успешна реинтеграция в същите 
реципиентни ложи говори, че след повторната 

препарация на ложата и реваскуларизацията 
й се потенцират процесите на трансформация 
и съответно на остеоинтеграция.  При костна 
плътност над 840 HU непреживяемост в 
конкретното изследване не се наблюдава. При 
19 от синусите и 34 от имплантатите плътността 
на реципиентниия участък е над 1000 HU, 
което е висока стойност, съпоставена с нормите 
[28] за естествените анатомични структури в 
дисталните участъци на максилата. Дългите 16 
мм наклонени имплантати, позиционирани в 
областите на премоларите, преминаващи в цяла 
дължина през плътни структури и закотвени  в 
здравите кортикални слоеве на контрафорсите, 
показват отлично биологично поведение и ниска 
маргинална костна резорбция. 

Заключение
Представената методика за имедиатно 

натоварване на отсрочено поставени наклонени 
имплантати в аугментирани синуси, е ценна 
модификация на концепцията SKY fast & fixed, 
която има своите предимства. Основното е, 
че се създава възможност за приложение  на 
концепцията и при случаите  със силно атрофирали 
или пневматизирани максили, при които 
стандартното медиално от синуса позициониране 
на наклонените имплантати не е технически 
възможно, а се налага транссинусен подход и 
графтиране. От практическа и прогностична 
гледна точка е особено важна корелацията между 
преживяемостта на наклонените имплантати и 
плътносттта на графта, както и успеваемостта при 
реимплантация след допълнителен оздравителен 
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период. Съществено предимство е и възможността 
за имедиатното натоварване на имплантатите 
чрез тази техника. Усъвършенстването на 
транссинусните имплантации с едномоментно 
графтиране се очаква да разширят индикациите 
на имплантатната рехабилитация за пациентите, 
при които конвенционалните методики са 
неприложими.
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Обзор

Пиърсинг и орално здраве - обзор на острите и 
хронични усложнения
Никола Стаменов1, Елка Попова2, Илияна Стоева3, Георги Томов4

Piercing and oral health - a review of the acute and 
chronic complications
Nikola Stamenov1, Elka Popova2, Iliyana Stoeva3, Georgi Tomov4

Резюме
В контекста на непрекъснато увеличаващия се брой пациенти с орален и периорален пиърсинг 

изниква необходимостта от по-детайлно познаване на рисковете и усложненията при поставяне на 
тези украшения върху различни участъци на оралната кухина, като език, бузи, устни, увула. Познаването 
на възможните патологични изяви при престоя на пиърсинг в устната кухина е от съществено значение 
за предотвратяване на по-сериозни усложнения. Денталните лекари трябва да са подготвени да 
диагностицират възможните проблеми и да уведомяват своите пациенти за това. Този обзор включва 
основни данни за оралния пиърсинг, като специално внимание се обръща на усложненията – възплание 
на околните меки тъкани, увреждания на твърдите зъбни тъкани и пародонта, образуване на налепи 
и биофилм, промени в слюноотделянето, алергични реакции, функционални нарушения и други. Особено 
важно е да се акцентира върху риска от предаване на инфекции. Описаните случаи в този обзор са 
илюстрирани със собствен клиничен материал. 

Ключови думи: орален, периорален, пиърсинг, усложнения.

Summary
With constantly increasing number of patients who have oral and perioral piercing there is a necessity 

of knowing the risks and complications due to these jewelries attached to different sites of the oral cavity, such 
as tongue, cheeks, lips, uvula. In order to prevent more serious problems it is essential to know the possible 
complications after inserting piercing in the oral cavity. Dentists should be prepared to diagnose the possible 
problems and warn their patients about the consequences. This review article represents basic data about the 
oral piercing and with special attention to the complications – inflammation of the soft tissues, damages to the 
teeth and periodontium, biofilm formation, increased salivation, allergies, dysfunctions, etc. It is very important 
to emphasize on the risk of blood-transmitted infections. All the clinical cases presented in this review article are 
from own practice.

Key words: oral and perioral, piercing, complications
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Въведение
Оралният и периорален пиърсинг са 

известни още от древността (1, 2, 3, 4, 5, 6), но като 
социален феномен в страните от Европа и САЩ 
те стават популярни едва през последните две 
десетилетия на XX и началото на XXI в. Оралният 
пиърсинг обикновено е метално, пластмасово 
или комбинация от няколко различни материала 
украшение, което е фиксирано към езика, 
бузите, устните или увулата.Често в устната 
кухина се наблюдават повече от един пиърсинг. 
Според различни епидемиологични изследвания  
честотата на оралния пиърсинг в западна Европа 
и САЩ е сравнително висока (1, 3, 5 , 6, 7, 8). За 
България, с изключение на няколко съобщения (9, 
10, 11, 12), липсват системни проучвания относно 
честотата на оралния пиърсинг и усложненията, 
свързани с него. 

Съществуват обаче неопровержими дока-
зателства за нарастващ интерес сред подраства-
щите в България към поставянето на пиърсинг 
и оралния татуаж. Това развитие на проблема 
следва Европейските и Американски тенденции, 
без обаче да има някаква законова регламентация 
и регулация (напр. в САЩ поставянето на 
пиърсинг на непълнолетни, без писмено съгласие 
на родителите е забранено в някои щати). 
С увеличаващия се брой пациенти с орален 
пиърсинг е важно лекарите по дентална медицина 
да са наясно с рисковете и острите и хронични 
усложнения, причинени от присъствието на 
пиърсинг в устната кухина.

Тази обзорна статия включва литературни 
данни за най-често срещаните услoжнения след 
поставяне на орален пиърсинг, илюстрирани 
със собствени клинични случаи. Специално 
внимание се обръща на възможните усложнения 
върху оралната лигавица и твърдите зъбни тъкани 
при носенето на пиърсинг.

Остри и хронични усложнения, свързани 
с оралния пиърсинг

Много автори са описали неблагоприятните 
ефекти по време на поставяне на орален пърсинг 
в устната кухина, както и резултатите от 
непрекъснaтото носене на това украшение (2, 3, 

6, 10, 11, 13). В литературата все още няма единна 
класификация на тези усложнения. 

При поставянето на пиърсинг се увреждат 
различни органи в устната кухина, което е 
съпроводено с патологични изяви от страна на 
меки и твърди тъкани.

1.Увреждания на меките тъкани и 
пародонта

Езикът и оралната мукоза са силно 
васкуларизирани и затова може да се очаква 
кървене при поставянето на пиърсинг. Едно от 
най-опасните места за поставяне е езика, заради 
големия брой кръвоносни съдове. Всъщност 
в литературата има много доказателства, 
че процедурата е съпровождана от обилно 
кръвотечение (14). Местата, на които се поставя 
пиърсинга,  са богати на сетивни и двигателни 
нервни окончания и ако не се внимава, те могат да 
бъдат засегнати и така да се причинят увреждания 
или парестезии(15, 16). 

Освен кървенето, най-честото усложнение 
на пиърсинга е болезнената улцерация, 
съобщавана при почти половината пациенти, 
последвана от възпаление , описано при около 
9% от случайте (2, 4, 6). В областта на езика тези 
първични лезии изчезват след 3 до 5 седмици 
(7). Началото на локалното възпаление е 6-8 часа 
след поставянето на пиърсинга, достигащо своя 
пик на 3-я или 4-я ден. Възпалението може да 
персистира седмици и въпреки че обикновено е 
временно, може да се провокира грануломатозно 
възпаление от типа „реакция тип чуждо тяло“ 
и така да се наруши функцията на засегнатите 
тъкани и органи (1). 

Травмата на мукозата, предизвикана 
от орален и периорален пиърсинг може да 
предизвика локално еритема – най-честото 
изменение, свързано с пиърсинга, наред с отока 
(Фиг. №1).

  



52 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/1

В някои случаи раневият канал на 
пиърсинга може да се покрие с епител, което 
да усложни премахването на украшението (4). 
Епителизирането на раневия канал може да се 
запази дълго след премахване на пиърсинга и 
да доведе до ретенция на хранителни остатъци, 

хронично възпаление или необходимост от 
хирургично лечение (Фиг. №3). Продължителният 
контакт между пиърсинга и езика също може да 
предизвика изменения в папилите на езика, което 
да доведе до намалена вкусова чувствителност.  

 

3 
 

   
Фигура №1. Периорален пиърсинг – екстра и интраорален изглед. Видима 

еритема около контактната зона вследствие локалното дразнене. 

 

Острото възпаление на лигавицата и персистиращото дразнене може да бъде 

последвано от неадекватен заздравителен процес напр. хиперпластично цикатризиране (4), 

което може да е придружено с болка и оток (1, 17). Може да се наблюдава и хипертрофично 

или келоидно цикатризиране, най-вероятно повлияни от наличието на системно заболяване, 

допълнителна медикация или тютюнопушене (18). Разрастването на тъканите може да бъде 

предизвикано от постоянното движение на пиърсинга в реципиентната тъкан (7) и дори може 

да има нужда от хирургично лечение, макар че съществува голям риск от рецидив, ако 

отново се постави пиърсинг (1) ( Фиг. №2 ). 

 

       
 

Фигура №2. 23 годишен пациент с пиърсинг на езика. По вентралната 

повърхност в контакт с пиърсинга има възпаление, с разрастване на тъкан около металния 

барбел. Биопсията разкрива картина на пиогенен гранулом.  
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Фигура №2. 23 годишен пациент с пиърсинг на езика. По вентралната 

повърхност в контакт с пиърсинга има възпаление, с разрастване на тъкан около металния 

барбел. Биопсията разкрива картина на пиогенен гранулом.  

Острото възпаление на лигавицата 
и персистиращото дразнене може да бъде 
последвано от неадекватен заздравителен 
процес напр. хиперпластично цикатризиране 
(4), което може да е придружено с болка и оток 
(1, 17). Може да се наблюдава и хипертрофично 
или келоидно цикатризиране, най-вероятно 
повлияни от наличието на системно заболяване, 

допълнителна медикация или тютюнопушене 
(18). Разрастването на тъканите може да бъде 
предизвикано от постоянното движение на 
пиърсинга в реципиентната тъкан (7) и дори 
може да има нужда от хирургично лечение, макар 
че съществува голям риск от рецидив, ако отново 
се постави пиърсинг (1) ( Фиг. №2 ).

Фиг. 2. 23 годишен пациент с пиърсинг на езика. По вентралната повърхност в 
контакт с пиърсинга има възпаление, с разрастване на тъкан около металния 

барбел. Биопсията разкрива картина на пиогенен гранулом. 

Фиг.1. Периорален пиърсинг – екстра и интраорален изглед. Видима еритема около 
контактната зона вследствие локалното дразнене.
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Фиг. 3. Вид на раневия канал 5 месеца след 

премахване на пиърсинг на езика.
 

Наличието на пиърсинг в оралната кухи-
на може да предизвика и други реакции от 
страна на меките тъкани, включително оток и 
реактивни лезии като мукоцеле, възпалителна 
епителна хиперплазия, локална фиброза и др. С 
течение на времето пиърсингът на езика може да 
индуцира формирането на травматичен фибром 
- локализиран тумор, който има същия цвят като 
лигавицата и мека консистенция (1). Възможно 
е да се образува фиброзна заздравителна тъкан 
с реепителизация на перфорираната зона (19). 
Травматичната язва, която е честа находка при 
орален пиърсинг обикновено е резултат от 
фрикцията между пиърсинга и меките тъкани, 
която се характеризира с периодични болкови 
епизоди, докато не се премахне причината (20). 

Освен лезиите на оралната мукоза, повта-
рящата се травма от бижуто върху подлежащите 
тъкани може да причини гингивални рецесии, 
абразио на ТЗТ и улцерации по гингивата (21) 
(Фиг. №4). Различни проучвания показват по-
голям брой рецесии при пациенти с орален 
пиърсинг в сравнение с тези без пиърсинг, особено 
при използването на лабрет, което се свързва с 
рецесии клас I и II по Miller (22). Brooks и съавт. 
(2003) дават сведения за рецесии по лингвалната 
повърхност на долни резци, причинени от 
пиърсинг на езика, както и увеличена дълбочина 
на джоба при сондиране. Slutzkey и Levin (2008) 
изследват пациенти между 12 и 18 години и 

установяват връзка между пиърсинга на езика 
и устната и гингивалната рецесия.Пиърсингите 
на долната устна предизвикват рецесии по 
лабиалната повърхност на долните резци след 
период от 6 седмици до 2 години, но без да се 
увеличи дълбочината на джоба при сондиране (23). 
По-чести инциденти с рецесии на гингивата са 
описани при долните резци (6). Заради изразеното 
възпаление при поставяне на пиърсинг на езика, в 
началото се слагат по-дълги имплантни елементи 
(>20 мм), които се заменят с по-къси, 2 седмици 
след като изчезне възпалението и отока (4, 7, 17). 
Множество изследователи са описали признаци 
на гингивална рецесия две и повече години след 
поставянето на пиърсинга, наблюдавана по-често 
при по-дълги имплантни елементи (4, 24). Други 
автори докладват, че периоралният пиърсинг 
предизвиква гингивална рецесия в зависимост от 
позицията и формата на лабрета, както и от други 
рискови фактори, включващи възраст и пол (22).  

Фиг. 4. Страничини ефекти от орален и 
периорален пиърсинг са абразията на зъбите, 

както и нараняването и рецесията на гингивата.

При оралният и периорален пиърсинг, 
постоянната травма от украшението може да 
предизвика локализирана хоризонтална загуба 
на кост (6). Описани са случаи на дехисценция 
на костта, поради постоянния контакт между 
пиърсинга и мандибуларната гингива (4, 17). При 
захапване и всмукване на лигавицата близо до 
пиърсинга вследствие на хроничното й дразнене 
може да се получи хиперкератоза (Фиг. №5).
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Фиг. 5. Наличие на пиърсинг на долната устна 
предизвикало парафункционална активност, 

довела до допълнително механично дразнене на 
оралната лигавица (в конкретния случай – morsi-

catio buccarum). 

2. Увреждания на твърди зъбни тъкани
Промените в зъбните структури могат да 

бъдат предизвикани и от парафункционални 
навици като например бруксизъм, захапване, 

всмукване, избутване или всякаква друга игра 
с пиърсинга. Тези промени включват абразио 
на зъбите, напукване и фрактури на емайла, и 
дори фрактури на дентина (1, 4, 13, 17) ( Фиг. 
№6 ). Ако се засегне пулпата може да се получи 
силна чувствителност към физични и осмотични 
дразнители, при слаб допир или дори при дишане 
(3) (Фиг. № 7 а, б).

Фиг. 6. Емайлова фрактура на режещия ръб на 
зъб 21 след инцидентно попадане на пиърсинга на 

езика между зъбите. 
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         а      б  

Фигура №7. 24 годишна пациентка с фрактура на зъб 21 поради случайно 

захапване на пиърсинга на долната устна по време на хранене. (а) Тя съобщава за силна 

чувствителност и подвижност на зъба. При прегледа се установи метален пиърсинг, 

преминаващ през долната устна и фрактуриран зъб 21 с експозиция на пулпата (б) 

  

Проучване на De Moore et al. през 2000г. разкрива загуба на зъбни тъкани (дентин 
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локалната анестезия, поставена заради пиърсинга (3). Пациентите, които имат порцеланови 

коронки са с повишен риск от фрактури или ерозии, особено ако имат и орален пиърсинг (18, 

25), както пациентите с големи обтурации и кариеси имат увеличен риск от фрактура на 

туберкулите (1). Различни автори докладват, че наличието на амалгамени обтурации може да 

предизвика електропатогалванизъм (13, 26) и така да се индуцира чувствителност на пулпата 

и дразнене на оралната лигавица. 
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Проучване на De Moore et al. през 2000г. 
разкрива загуба на зъбни тъкани (дентин и 
емайл) при 80% от пациентите с пиърсинг на 
езика. Този тип изменения са по-чести при 

наличие на пиърсинг на езика в сравнение с 
друга локализация като особено засегнати са 
моларите и премоларите (най-често лингвалните 
туберкули) и долните резци (1, 4, 17). Зъбните
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фрактури може да бъдат причинени и след блокаж 
на инервацията, поради локалната анестезия, 
поставена заради пиърсинга (3). Пациентите, 
които имат порцеланови коронки са с повишен 
риск от фрактури или ерозии, особено ако имат 
и орален пиърсинг (18, 25), както пациентите с 
големи обтурации и кариеси имат увеличен риск 
от фрактура на туберкулите (1). Различни автори 
докладват, че наличието на амалгамени обтурации 
може да предизвика електропатогалванизъм (13, 
26) и така да се индуцира чувствителност на 
пулпата и дразнене на оралната лигавица.

3. Инфекциозен риск
Много автори описват инфекциите, като 

често усложнение след поставянето на орален и 
периорален пиърсинг (10% – 20% от случаите) 
(26, 27, 28, 29). Установено е, че раневият канал 
на пиърсинга на езика е особено податлив към 
инфекция със Staphylococcus aureus, стрептококи 
от гр. А, Pseudomonas aeruginosa, Erysipelas, 
β-хемолитичен стрептококи и други (27, 30). 
Близостта на този инфекциозен фокус до лимфните 
съдове може да доведе до разпространение по 
съседство, което да причини остро възпаление, 
изразено чрез хиперемия на меките тъкани около 
пиърсинга, локален оток с нарушение в говора, 
обструкция на дихателните пътища и др. (1, 
13, 26, 28, 29). Хроничното дисеминиране на 
микроорганизми превръща пиърсинга в източник 
на фокално дразнене, което може да обуслови 
бактериемия (3, 4, 17), която обикновено е 
асимптоматична, но може да предизвика и треска, 
отпадналост и дори увреждане на жизненоважни 
органи, причинявайки например ендокардит(3, 4, 
17). В отделни случаи сепсисът може да доведе 
до септичен шок, който е животозастрашаващ. 
Ангината на Лудвиг също може да се предизвика 
от наличието на анаеробни микроорганизми, 
свързани с оралния пиърсинг (1, 6, 17, 31). 
Всички материали и инструментариум, които 
се използват за поставяне на пиърсинга, както 
и самия пиърсинг, трябва да бъдат стерилни, за 
да се предотврати предаването на болестотворни 
причинители, като например HBV, HCV, HIV, 
HSV, Epstein – Barr virus, C. tetani, T. palidum или 
M. tuberculosis.

4.Ефекти върху слюноотделянето и 
образуването на плака ( биофилм )

Няколко проучвания потвърждават, че 
оралният и периорален пиърсинг може да стиму-
лират слюноотделянето и да предизвикват 
преходна сиалорея (1, 4, 5, 6). Venta et al. ( 2005 ) 
съобщават за увеличено слюноотделяне в 63 % от 
изследваните пациенти. 

Наличие на по-голямо количество био-
филм може да се очаква при пациенти с 
пиърсинг, поради затрудненото провеждане на 
орална хигиена и задръжката на хранителни 
остатъци, което е предпоставка за акумулиране 
на хранителни остатъци и образуване на зъбен 
камък (2, 26). Тази акумулация на бактериален 
биофилм може да причини халитоза и инфекция 
(6). Ето защо оралният пиърсинг обикновено 
се свързва с гингивит (6), който изисква 
наличието на патогенни бактерии, въпреки че 
патогенезата му се повлиява в по-голяма степен 
от фактори, свързани с микроорганизмите и 
възприемчивостта на гостоприемника, отколкото 
от самия пиърсинг (21). Най-често обаче се 
наблюдава образуването на налепи и оцветявания 
по дорзалната повърхност на езика, където и най-
често се поставя орален пиърсинг ( Фиг. №8, 9, 
10 ). 

Фиг. 8. 23 годишен мъж с пиърсинг на езика. 
Налице е налеп по дорзалната повърхност на 

езика с разрастване на гранулационна тъкан около 
тялото на пиърсинга.
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Фиг. 9. 26 годишен мъж с белезникав налеп 
по езика, поради нарушено самоочистване и 

атрофични промени повърха на езика.

Фиг. 10. Обложена с налеп дорзална повърхност 
на езика поради затруднено самопочистване.

5. Сенсибилизиране и алергични реакции
Различни неблагородни и благородни 

сплави се използват за орален пиърсинг. Първите 
се предпочитат, заради по-ниската цена, но 
значително по-често обуславят възникването на 
усложнения, поради ниската биопоносимост на 
организма към неблагородни метали. В отговор 
на контакта на оралните тъкани с тези метали 
може да се развият различни нежелани реакции – 
алергични, токсични, електрогалванични.

Приоритетно значение за индуцирането на 
контактна свръхчувствителност се дава на никела, 
основен компонент в редица украшения за орален 
пиърсинг. Контактната свръхчувствителност към 
никел засяга 10% от жените като процентът при 
младите момичета в юношеска възраст достига 
17 (32, 33). И ако в редица европейски страни 
вече са налице законови мерки за ограничaване 
употребата на никелови сплави, у нас все още 
такива липсват (34, 35, 36). Това сериозно поставя 
въпроса за биопоносимостта на украшенията, 
съдържащи никел. Трябва да се отбележи, 
обаче, че в контраст на високия процент кожна 
свръхчувствителност към никел, оскъдни са 
съобщенията за алергични реакции при орална 
експозиция към никелови сплави. В този смисъл 
трябва да се подчертае известната резистентност 
на оралната лигавица по отношение на алергени 
и иританти, което я отличава значимо от кожата 
(37). От друга страна, обаче, в публикуваните 
случаи на усложнения при орален пиърсинг, 
не се забелязва да са правени комплексни 
изследвания на пациентите, в това число и 
изследване за алергия към метали, въпреки че 
в специализираната литература се алармира 
за възможна контактна свръхчувствителност 
не само към никел, но и към другите метали в 
сплавите (8, 15, 38). Клинични изяви като едем, 
еритем, мукозна хиперплазия и др., могат да 
бъдат обусловени от редица причини (травма, 
биофилм, алергия) и само клиничният преглед не 
е достатъчен за разграничаване на механизмите, 
които в много случаи действат едновременно. 
Действително липсват специфични симптоми 
при контактна свръхчувствителност на оралната 
лигавица, но в някои случаи клиничната картина 
може да бъде допълнена и от екстраорална 
симптоматика – хронични или рецидивиращи 
екземи по различни части на тялото, възникли след 
орален пиърсинг, което насочва към диагнозата 
(30). Поставянето на диагнозата се подпомага 
и от анамнестичните данни на пациента за 
предшестваща сенсибилизация към метали и се 
потвърждава с положителни резултати от кожно-
алергичните проби. 

По отношение на токсичният ефект на 
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металите, някои експериментални проучвания 
показват, че количеството на освобождаваните 
йони е твърде малко, за да се предизвикат такива 
реакции (39). 

Други възможни нежелани реакции, които 
оралният пиърсинг обуславя, е протичането на 
галваничен ток между металното украшение и 
други метали в устната кухина, особено ако са 
разнородни (15, 38). Процесът се благоприятства 
и от обичайното наличие на бактериален биофилм 
и микроорганизми по металното украшение, 
които променят локалното рН и увеличават 
корозията на металите. Ранен клиничен белег 
на патогалванизма е еритемът на тъканите около 
металните обекти. Субективните оплаквания 
могат да бъдат различни – метален вкус, парене, 
чувствителност на пулпата, остра орална болка 
при контакт на металите, дискомфорт в устната 
кухина. В прегледаната специализирана няма 

описани клинични случай на патогалванизъм, 
възникнал след поставянето на орален пиърсинг.  

6. Затруднения във функцията и 
диагностиката

 Наличието на пиърсинг в устата, особено 
на езика, обикновено затруднява храненето и 
фонетиката, като се нарушава произнасянето на 
някои звукове, като например „с”, „ш”, „д”, „ф”, 
„т” или „в” (4, 6, 17). 

Оралният и периорален пиърсинг са 
рентгеноконтрастни и трябва да се отстраняват 
при провеждане на рентгенографско изследване 
( Фиг. №11 а, б ). Ето защо при панорамна или 
сегментна рентгенография всеки метален обект 
над врата тряба да бъде премахнат (1, 4, 17). 
Наличието на метални обекти в непосредствена 
близост до зъбите затруднява провеждането на 
ЕОД и използването на апекслокатор. 

12 
 

   
    а     б 

Фигура №11. Наличие на периназален пиърсинг  компрометиращо, рентгеновото 

изследване. В този случай пиърсингът е разположен върху крилото на носа (а)  и при 

сегментната рентгенография по Dick образът на рентгеноконтрастният метален 

елемент се наслагва върху периапикалната област на изследваните зъби (б). 

 

7. Други усложнения 

При пиърсинг с барбели (топчета), лабрети или пръстени, бижуто може да се 

погълне или аспирира, поради неправилно фиксиране, слаба задръжка при поставянето или 

избутване от силен натиск (1, 4). Рискът от поглъщане е по-висок при магнитния пиърсинг 

(4). Има голяма полемика за необходимостта от премахване на оралния пиърсинг преди 

операции под обща анестезия с цел елиминиране на риска от аспириране на пиърсинга, 

травма на тъканите или възможността за обструкция при интубацията. Едно от най-опасните 

места за поставяне на пиърсинг е увулата, заради високия риск от обструкция на дихателните 

пътища (4, 17) и езика заради големия брой кръвоносни съдове. 
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увеличаващият се брой пациенти с орален и периорален пиърсинг и да са подготвени да 

обяснят адекватно денталните проблеми произтичащи от това като акцентират върху 

увреждането на зъбите и гингивата, както и риска от предаване на инфекции. Денталните 

лекари също така трябва да са готови да дадат подходящи съвети на пациентите с орален 

пиърсинг. Най-опасното място за поставяне на пиърсинг са увулата, заради високия риск от 
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Фиг. 11. Наличие на периназален пиърсинг  компрометиращо, рентгеновото изследване. 
В този случай пиърсингът е разположен върху крилото на носа (а)  и при сегментната 

рентгенография по Dick образът на рентгеноконтрастният метален елемент се наслагва 
върху периапикалната област на изследваните зъби (б).

7. Други усложнения
При пиърсинг с барбели (топчета), лабрети 

или пръстени, бижуто може да се погълне или 
аспирира, поради неправилно фиксиране, слаба 
задръжка при поставянето или избутване от силен 
натиск (1, 4). Рискът от поглъщане е по-висок при 
магнитния пиърсинг (4). Има голяма полемика 
за необходимостта от премахване на оралния 

пиърсинг преди операции под обща анестезия 
с цел елиминиране на риска от аспириране на 
пиърсинга, травма на тъканите или възможността 
за обструкция при интубацията. Едно от най-
опасните места за поставяне на пиърсинг е 
увулата, заради високия риск от обструкция 
на дихателните пътища (4, 17) и езика заради 
големия брой кръвоносни съдове.
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Заключение
Лекарите по дентална медицина трябва да 

са наясно с непрекъснато увеличаващият се брой 
пациенти с орален и периорален пиърсинг и да 
са подготвени да обяснят адекватно денталните 
проблеми произтичащи от това като акцентират 
върху увреждането на зъбите и гингивата, както 
и риска от предаване на инфекции. Денталните 
лекари също така трябва да са готови да дадат 
подходящи съвети на пациентите с орален 
пиърсинг. Най-опасното място за поставяне на 
пиърсинг са увулата, заради високия риск от 
обструкция на дихателните пътища и езика, 
заради големия брой кръвоносни съдове. 
Бижуто по възможност, трябва да бъде гладко, 
от хипоалергенни и нетоксични материали, за да 
се намали възможността за алергични реакции и 
травма на прилежащите орални структури. 

Има нужда от по-добро познаване от 
страна на денталните лекари на тези възможни 
усложнения и по-стриктно проследяване на 
пациентите с орален и периорален пиърсинг. 
Такива пациенти  трябва да посещават техния 
дентален лекар редовно за пълен орален преглед, 
за да се подсигури ранното откриване на различни 
странични ефекти, свързани с носенето на 
пиърсин. Не на последно място, би било полезно 
да има класификация, която да описва локалните 
и системните усложнения, които може да бъдат 
причинени от оралния и периорален пиърсинг.

Всички клинични случаи, представени в 
тази публикация са авторски и са консултирани, 
лекувани и документирани в отдела по Орална 
патология към катедра по Пародонтология и 
ЗОЛ на ФДМ – Пловдив.
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Дисертационният труд е написан е на 201 
страници. Онагледен е с 40 фигури,  47 таблици, 
и  9 приложения.  Библиографията обхваща 275 
публикации, от които 17 – на кирилица и 258 – на 
латиница.

Целта на дисертационния труд е да се 
проучи зависимостта между малоклузиите на 
фронталните зъби и пародонталния статус при 
възрастни пациенти и да се повиши ефективността 
на комплексното ортодонтско лечение.

Проведохме лонгитудинално клинично, на 
гипсови модели и ортопантомографии изследване 
преди и след лечение,  на 141 ортодонтски 
пациенти с пародонтални проблеми на възраст 
от 21 до 60 години, излекувани и проследени за 
период от 10 години в ортодонтската клиника на 
д-р Динкова.

Разработихме клиничен протокол за 
пародонтологичен преглед в ортодонтски 
кабинет. Поставихме си 4 задачи, разработването 
на които ни даде основание да направим следните 
изводи: 

1. Състоянието на пародонталния комплекс 
е тясно свързано с възрастта на пациента и 
в причинно-следствена връзка с първични и 
вторични малоклузии:

	 По-високата възраст е значително по-
често свързана с най-тежката степен на лечебния 
протокол – ортодонтско-пародонтоло-гично 
възстановително лечение.

	 Пациенти с вторични малоклузии 
имат значимо по-висока средна възраст от тези с 
първични.

	 Гингивитът и началният пародонтит 
са значимо по-силно свързани с първичните 
малоклузии, а напредналият пародонтит – с 
вторичните.

2. Установи се, че при систематизираните 
от нас малоклузии, свързани със задълбочаване 
на пародонталната патология с най-висок про-
цент – средно 55,16%, се срещат дълбоката 
оклузия и инклинациите във фронталния участък, 
независимо от възрастта на пациента.

3. Най-значима връзка има между 
състоянието на пародонталния комплекс и 
изследваните малоклузии при гингивит и начален 
пародонтит с тежко струпване, а при напреднал 
пародонтит с инклинации на фронталните зъби 
и патологична абразия във фронталния участък.

4. Резултатите от ортодонтското лечение 
при комплексните подходи показват, че са 
необходими следните стъпки:

	 Превенция и лечение на малоклузиите 
в млада възраст, което значително ще намали 
пародонталните проблеми.

	 Мотивация на пациентите за про-
веждане на инициална и поддържаща пародон-
тална терапия преди, по време и след завършване 
на лечението независимо от тежестта на паро-
донталното заболяване.

Защитени дисертации за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор“ във Факултет по дентална медицина 

на Медицински университет-София

На 16.12.2013г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „МЕНИДЖМЪНТ НА ОРТОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С ПАРОДОНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ 
ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ“ от д-р Мирослава Милети Динкова, катедра 
Ортодонтия, ФДМ, МУ – София с научен ръководител проф. д-р Вера 
Борисова Крумова, дм. На д-р Мирослава Милети Динкова е присъдена 
образователна и научна степен „доктор“.

              Д-р Мирослава Милети Динкова, дм 

     На 16.12.2013г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „Мениджмънт на ортодонтското лечение при възрастни пациенти с 
пародонтални проблеми във фронталната област“ от д-р Мирослава 
Милети Динкова, катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ – София с научен 
ръководител проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм. На д-р Мирослава 

Милети Динкова е присъдена образователна и научна степен „доктор“. 
Дисертационният труд е написан е на 201 страници. Онагледен е с 40 фигури,  

47 таблици, и  9 приложения.  Библиографията обхваща 275 публикации, от които 17 – 
на кирилица и 258 – на латиница. 

Целта на дисертационния труд е да се проучи зависимостта между малоклузиите 
на фронталните зъби и пародонталния статус при възрастни пациенти и да се повиши 
ефективността на комплексното ортодонтско лечение. 

Проведохме лонгитудинално клинично, на гипсови модели и 
ортопантомографии изследване преди и след лечение,  на 141 ортодонтски пациенти с 
пародонтални проблеми на възраст от 21 до 60 години, излекувани и проследени за 
период от 10 години в ортодонтската клиника на д-р Динкова. 

Разработихме клиничен протокол за пародонтологичен преглед в ортодонтски кабинет. 
Поставихме си 4 задачи, разработването на които ни даде основание да направим 
следните изводи:  

1. Състоянието на пародонталния комплекс е тясно свързано с възрастта на 
пациента и в причинно-следствена връзка с първични и вторични малоклузии: 

 По-високата възраст е значително по-често свързана с най-тежката степен на 
лечебния протокол – ортодонтско-пародонтоло-гично възстановително лечение. 

 Пациенти с вторични малоклузии имат значимо по-висока средна възраст от 
тези с първични. 

 Гингивитът и началният пародонтит са значимо по-силно свързани с 
първичните малоклузии, а напредналият пародонтит – с вторичните. 

2. Установи се, че при систематизираните от нас малоклузии, свързани със 
задълбочаване на пародонталната патология с най-висок процент – средно 55,16%, се 
срещат дълбоката оклузия и инклинациите във фронталния участък, независимо от 
възрастта на пациента. 

3. Най-значима връзка има между състоянието на пародонталния комплекс и 
изследваните малоклузии при гингивит и начален пародонтит с тежко струпване, а при 
напреднал пародонтит с инклинации на фронталните зъби и патологична абразия във 
фронталния участък. 

4. Резултатите от ортодонтското лечение при комплексните подходи показват, че 
са необходими следните стъпки: 

 Превенция и лечение на малоклузиите в млада възраст, което значително ще 
намали пародонталните проблеми. 

 Мотивация на пациентите за провеждане на инициална и поддържаща 
пародонтална терапия преди, по време и след завършване на лечението независимо от 
тежестта на пародонталното заболяване. 
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	 Определяне на използваните лечебни 
ортодонтски апарати съобразно индивидуалната 
характеристика на съзъбието и пародонталния 
статус.

5. Систематизираните 4 лечебни протокола, 
съобразно тежестта на пародонталното 
заболяване, представят последователността на 
етапите на комплексното лечение и ретенционните 
особености за постигане на дълготраен резултат.

	 При прилагане на лечебен протокол 
1, включващ само ортодонтско лечение, 
ретенционният период достига оптимум от 4 
години с последващ редуциран режим.

	 При прилагане на лечебен протокол 2 и 
4 за дълготраен оздравителен ефект е необходима 
постоянна ретенция с висока лична отговорност 
на пациента за запазване на резултата.

	 При прилагане на лечебен протокол 
3, ретенционният период се определя от про-
тетично-възстановителния план.

Приносите на дисертационния труд са:
С оригинален характер:

1. За първи път комплексното ортодонтско 
лечение при пациенти с пародонтални проблеми 
се анализира в четири възрастови групи 
съобразно установените изменения в ЛЧО. Не 
намерихме подобен подход описан в известните 
ни литературни източници.

2. За първи път у нас се представят лечебни 
протоколи за последователността на етапите при 
провеждане на комплексно лечение на възрастни 
пациенти в зависимост от степентта на изразеност 
на пародонталното заболяване.

3. При значителна част от лекуваните от 
нас пациенти е проследена стабилността на 

получените резултати до 10 години. В световната 
литература има публикации само за казуистика.

4. За първи път у нас е проведено 
ортодонтско лечение от един лечител при 
еднакви условия на представените 141 пациенти 
с ретенционен период до десет години, което 
позволява максимално обективно анализиране на 
получените резултати.

С научно-приложен характер
1. Установен е значително най-висок про-

цент на напреднал пародонтит при пациенти с 
инклинация на зъбите във фронталната област 
или патологична абразия.

2. При всички изследвани зъби във 
фронталната област е установено статистически 
значимо намаляване на дълбочината на паро-
донталните джобове след провеждане на лече-
нието.

3. При проведеното лечение и направения 
анализ на излекуваните от нас пациенти не се 
установи зависимост между възрастта им и 
използваните лечебни ортодонтски апарати.

4. Разграничени са методите за лечение с 
различни по начин на действие ортодонтски 
апарати в зависимост от тежестта на пародон-
талните проблеми.

5. Правилният мениджмънт на интер-
дисциплинарния подход при ортодонтското 
лечение на пациенти с пародонтални проблеми 
осигурява запазване и стабилизиране на съзъ-
бието.

6. За продължителността на лечението са 
установени най-важните решаващи фактори, 
свързани с патогенетичния механизъм на мало-
клузиата. 
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Дисертационният труд съдържа 263 
страници и е онагледен с 98 таблици, 44 диаграми 
и 12 фигури. Библиографията включва 510 
литературни източника, от които 40 на кирилица 
и  470 на латиница.

Целта на дисертационният труд е да се 
изгради система за оказване на специални орални 
грижи при деца с увреждания. За реализирането 
й бяха поставени за изпълнение три задачи.

Бяха проведени анкетни проучвания 
за установяване познанията и участието на 
грижещите се за децата с увреждания (лекари 
по дентална медицина, родители и специални 
педагози) за необходимостта от осигуряване на 
профилактични орални грижи.

При децата с увреждания, обхванати 
в изследването (с нарушено зрение, увреден 
слух, умствена изостаналост и аутизъм) се 
оцени спецификата на риска от развитие на 
зъбен кариес. Диагностиката беше извършвана 
чрез оценка на риска по стандартните рискови 
фактори - възраст, интензитет на кариеса, 
въглехидратно хранене, орална хигиена, флуорна 
профилактика, профилактични прегледи, 
социален статус, кариозност на родителите, 
новопоявили се кариеси за една година и 
качества на слюнката. В това изследване картата 
за определяне на риска беше обогатена и с 
проследяване на допълнителните специфични 
рискови фактори, които са в състояние да 
определят параметрите на затрудненията на 
децата, които да бъдат използвани за изработване 
на специални превантивни програми. За 
оценката на специфичните рискови фактори 

се търсеше информация за вида и степента на 
увреждащото състояние на детето, степента на 
умствена изостаналост, мускулна координация и 
подвижност, степен на комуникация и степен на 
самостоятелност. 

За всяка една от четирите групи деца с 
увреждания, които бяха обект на изследването 
се изработи карта на риска от зъбен кариес след 
оценката му. В нея се подреждаха по силата на 
риска установените стандартни, специфични и 
индивидуални рискови фактори за развитие на 
зъбния кариес. 

За всяко дете беше изработена и реализирана 
профилактична програма. Профилактичните 
програми се построяваха на базата на три 
принципа като се изработваха корекционни 
мерки спрямо установените стандартни, 
специфични и ивдивидуални  рискови фактори, 
изведени в съответната карта на риска. На базата 
на откритите рискове в храненето се набелязваха 
корекционни мерки, съобразени с естеството на 
бариерите пред съответните деца. Целта беше 
да се изградят полезни хранителни навици 
при децата и да се намали консумацията на 
вредни за денталното им здраве прости захари. 
Корекционните мерки включваха провеждане 
на мотивация и обучение на родителите за 
промяна на хранителния режим на детето, 
училищно обучение за въглехидратното хранене 
и рационалния хранителен режим в часовете за 
здравно възпитание. За корекция на рисковия 
фактор „лоша орална хигиена” бяха създадени 
методики за обучение на орална хигиена за всяка 
изследвана група деца с увреждания.

На 24.03.2014 г. беше успешно защитен дисертационен труд на тема 
„СПЕЦИАЛНИ ОРАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”  от 
д-р Лилия Борисова Дойчинова, главен асистент в Катедра по „Детска 
дентална медицина” при ФДМ, МУ-София с научен ръководител проф. 
д-р Милена Димитрова Пенева, дм, дмн. На д-р Дойчинова беше присъдена 
образователна и научна степен „доктор”.

                        Д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм   

      На 24.03.2014 г. беше успешно защитен дисертационен труд на 
тема „ Специални орални грижи при деца с увреждания”  от д-р 
Лилия Борисова Дойчинова, главен асистент в Катедра по „Детска 
дентална медицина” при ФДМ, МУ-София с научен ръководител 
проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дм, дмн. 
      На д-р Дойчинова беше присъдена образователна и научна 
степен „доктор”. Дисертационният труд съдържа 263 страници и е 
онагледен с 98 таблици, 44 диаграми и 12 фигури. Библиографията 
включва 510 литературни източника, от които 40 на кирилица и  

470 на латиница. 
         Целта на дисертационният труд е да се изгради система за оказване на специални 
орални грижи при деца с увреждания. За реализирането й бяха поставени за изпълнение 
три задачи. 
          Бяха проведени анкетни проучвания за установяване познанията и участието на 
грижещите се за децата с увреждания (лекари по дентална медицина, родители и 
специални педагози) за необходимостта от осигуряване на профилактични орални 
грижи. 
           При децата с увреждания, обхванати в изследването (с нарушено зрение, увреден 
слух, умствена изостаналост и аутизъм) се оцени спецификата на риска от развитие на 
зъбен кариес. Диагностиката беше извършвана чрез оценка на риска по стандартните 
рискови фактори - възраст, интензитет на кариеса, въглехидратно хранене, орална 
хигиена, флуорна профилактика, профилактични прегледи, социален статус, 
кариозност на родителите, новопоявили се кариеси за една година и качества на 
слюнката. В това изследване картата за определяне на риска беше обогатена и с 
проследяване на допълнителните специфични рискови фактори, които са в състояние 
да определят параметрите на затрудненията на децата, които да бъдат използвани за 
изработване на специални превантивни програми. За оценката на специфичните 
рискови фактори се търсеше информация за вида и степента на увреждащото състояние 
на детето, степента на умствена изостаналост, мускулна координация и подвижност, 
степен на комуникация и степен на самостоятелност.  
            За всяка една от четирите групи деца с увреждания, които бяха обект на 
изследването се изработи карта на риска от зъбен кариес след оценката му. В нея се 
подреждаха по силата на риска установените стандартни, специфични и индивидуални 
рискови фактори за развитие на зъбния кариес.  
             За всяко дете беше изработена и реализирана профилактична програма. 
Профилактичните програми се построяваха на базата на три принципа като се 
изработваха корекционни мерки спрямо установените стандартни, специфични и 
ивдивидуални  рискови фактори, изведени в съответната карта на риска. На базата на 
откритите рискове в храненето се набелязваха корекционни мерки, съобразени с 
естеството на бариерите пред съответните деца. Целта беше да се изградят полезни 
хранителни навици при децата и да се намали консумацията на вредни за денталното 
им здраве прости захари. Корекционните мерки включваха провеждане на мотивация и 
обучение на родителите за промяна на хранителния режим на детето, училищно 
обучение за въглехидратното хранене и рационалния хранителен режим в часовете за 
здравно възпитание. За корекция на рисковия фактор „лоша орална хигиена” бяха 
създадени методики за обучение на орална хигиена за всяка изследвана група деца с 
увреждания. 
              Получените резултати ни дават основание да се направят следните изводи:    
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Получените резултати ни дават основание 
да се направят следните изводи:   

1. Лекарите по дентална медицина, 
родителите и специалните педагози, работещи 
с децата с увреждания имат незадоволителни 
познания за оралното им здраве;

2. Децата с увреждания имат завишен 
риск за развитие на орални заболявания - 
освен стандартните рискови фактори имат 
специфични, свързани с конкретното увреждане 
и индивидуални рискови фактори;  

3. Създадената система за оценка на 
стандартния, специфичния и индивидуален риск 
при деца с увреждания позволява степенуване на 
рисковите фактори – основа за изработване на 
профилактични програми;

4. Най-мощните стандартни рискови 
фактори при децата с увреждания са лошата 
орална хигиена и неправилното хранене;

5. Най-мощните специфични рискове 
при децата с увреждания са затруднената 
комуникация, неразбиране на инструкциите и 
намалената концентрация;

6. Подобряването на оралната хигиена и 
хранителния режим при децата с увреждания 

става значително по-бавно и по-трудно в 
сравнение със здравите деца;

7. Създадените специфични програми за 
обучение на орална хигиена на деца с увреждания, 
подкрепени с картинна система за обучение дават 
реална възможност за подобряване на оралната 
среда и намаляване на риска от кариес. 

Приносите на дисертационният труд са:
1. За първи път беше направена оценка 

на спецификата на риска от кариес при четири 
групи деца с увреждания по оригинална наша 
методика;

2. За първи път бяха създадени методики 
за обучение на орална хигиена, съобразени с 
увреждането на децата от изследваните групи;

3. За първи път се направи оценка на 
специфичните и индивидуални рискови фактори 
за кариес при деца с увреждания;

4. За първи път бяха създадени карти за 
оценка на риска от кариес при деца с увреждания;

5. За първи път у нас бяха създадени 
и приложени специфични мотивационни 
материали за обучение на орална хигиена на деца 
с невербална комуникация и сензорни смущения.
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 Дисертационният труд се състои от 192 
страници, онагледен е с 45 таблици, с 22 фигури, 
16 диаграми и с 3 приложения. Библиографията 
включва 340 литературни източници, от които 25 
на кирилица и 315 на латиница.

Ментумът се приема от някои клиницисти 
за сигурна област. Там обаче съществуват 
анатомични структури, като ментален отвор, 
предната извивка на менталния канал (ПИМК), 
мандибуларен инцизивен канал (МИК), срединни 
лингвални канали (СЛК) и латерални лингвални 
канали (ЛЛК), които могат да бъдат причина за 
усложнения.

Целта на дисертационния труд е да 
се изследват долночелюстните канали в  
интерфораменната област (ПИМК, МИК, СЛК 
и ЛЛК) чрез дигитална обемна томография с 
оглед намаляване рисковете от усложнения при 
хирургични интервенции.

За целта използвахме образи на 20 бр. сухи 
долни челюсти и на 200 пациенти изследвани с 
дигитална обемна томография (ДОТ). 

Изпълнени са следните задачи: 
1. Разработихме протокол за изследване 

(идентификация и измервания) на ПИМК, МИК, 
СЛК и ЛЛК върху ДОТ образи и изследвахме 
достоверността му чрез сравнително анатомо-
рентгенографско проучване. Протокола включва 
комбинация и последователност за оглед чрез 
срезове в аксиалната равнина, по панорамна 
крива и орторадиален срез. 

2. Изследвахме разпространението и 
дължината на ПИМК върху ДОТ образи на 
пациенти чрез прилагане на разработения 

протокол;
3. Изследвахме разпространението, диаметъра 

и хода на МИК върху ДОТ образи на пациенти 
чрез прилагане на разработения протокол;

4. Изследвахме разпространението, 
диаметъра и анатомичните варианти според броя 
на СЛК върху ДОТ образи на пациенти чрез 
прилагане на разработения протокол;

5. Изследвахме разпространението, 
локализацията и диаметъра на ЛЛК върху 
ДОТ образи на пациенти чрез прилагане на 
разработения протокол.

Резултатите от проучването показаха, че 
ДОТ и приложения от нас протокол позволяват 
детайлна визуализация и анализ на ПИМК, МИК, 
СЛК и ЛЛК.

При приблизително половината от 
пациентите се среща ПИМК с дължина над 2 мм. 
При липса на посрезово изследване (ДОТ или 
КТ) спазването на зона на сигурност над 5 мм, 
медиално от менталния отвор може да осигури 
запазване на съдово-нервния сноп в канала.

Установихме че при изследване с ДОТ 
МИК е почти постоянна находка, като при 14 % 
от случаите може да се открие канал с диаметър 
над 2 мм.

СЛК варират от 0 до 3 броя на пациент, като 
при около 1/4 от всички пациенти съществува 
поне един канал с диаметър над 1 мм, създаващ 
риск от възникване на критичен кръвоизлив при 
травмиране на съдово-нервния сноп. 

При половината от пациентите се откриват 
ЛЛК. С диаметър над 1 мм са при 11% от случаите 
и се намират предимно при премоларите.

На 14. 04. 2014 г. успешно бе защитен дисертационен труд на 
тема  “ДИГИТАЛНАТА ОБЕМНА ТОМОГРАФИЯ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 
НА ДОЛНОЧЕЛЮСТНИТЕ ИНТЕРФОРАМЕННИ КАНАЛИ” от д-р 
Димитър Тодоров Йовчев, катедра „Образна и орална диагностика“ към 
ФДМ, МУ – София с научен ръководител доц. д-р Христина Михайлова, 
дм. На д-р Димитър Йовчев е присъдена образователна и научна степен 
“доктор”.

 

 На 14. 04. 2014 г. успешно бе защитен дисертационен труд на тема  

“Дигиталната обемна томография в изследването на долночелюстните интерфораменни 

канали” от д-р Димитър Тодоров Йовчев, катедра „Образна и орална диагностика“ към 

ФДМ, МУ – София с научен ръководител доц. д-р Христина Михайлова, дм. На д-р 

Димитър Йовчев е присъдена образователна и научна степен “доктор”. 

Дисертационният труд се състои от 192 страници, онагледен е с 45 таблици, с 22 фигури, 

16 диаграми и с 3 приложения. Библиографията включва 340 литературни източници, от които 

25 на кирилица и 315 на латиница. 

Ментумът се приема от някои клиницисти за сигурна област. Там обаче съществуват 

анатомични структури, като ментален отвор, предната извивка на менталния канал (ПИМК), 

мандибуларен инцизивен канал (МИК), срединни лингвални канали (СЛК) и латерални 

лингвални канали (ЛЛК), които могат да бъдат причина за усложнения. 

Целта на дисертационния труд е да се изследват долночелюстните канали в  

интерфораменната област (ПИМК, МИК, СЛК и ЛЛК) чрез дигитална обемна томография с 

оглед намаляване рисковете от усложнения при хирургични интервенции. 

За целта използвахме образи на 20 бр. сухи долни челюсти и на 200 пациенти изследвани 

с дигитална обемна томография (ДОТ).  

Изпълнени са следните задачи:  

1. Разработихме протокол за изследване (идентификация и измервания) на ПИМК, МИК, 

СЛК и ЛЛК върху ДОТ образи и изследвахме достоверността му чрез сравнително 

анатомо-рентгенографско проучване. Протокола включва комбинация и последователност 

за оглед чрез срезове в аксиалната равнина, по панорамна крива и орторадиален срез.  

2. Изследвахме разпространението и дължината на ПИМК върху ДОТ образи на пациенти 

чрез прилагане на разработения протокол; 

3. Изследвахме разпространението, диаметъра и хода на МИК върху ДОТ образи на 

пациенти чрез прилагане на разработения протокол; 

4. Изследвахме разпространението, диаметъра и анатомичните варианти според броя на СЛК 

върху ДОТ образи на пациенти чрез прилагане на разработения протокол; 

5. Изследвахме разпространението, локализацията и диаметъра на ЛЛК върху ДОТ образи на 

пациенти чрез прилагане на разработения протокол. 
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Приносите на дисертационния труд са:
1. За пръв път у нас се извършват 

анатомични и рентгенологични проучвания на 
интерфораменните канали на долната челюст.

2. Потвърждават се възможностите на 
съвременен образен метод за достоверно 
идентифициране и измерване на фини анатомични 
структури в интерфораменната област.

3. За пръв път у нас се използва ДОТ за 
изследване на долночелюстните интерфораменни 
канали.

4. За пръв път в образната диагностика се 
разработва протокол за анализ (комбинация и 
последователност от срезове) за изследване на 
ПИМК, МИК, СЛК и ЛЛК върху ДОТ образи.

5. Потвърждава и допълва информацията за 
разпространението, локализацията и размерите 
на малко изследвани, но рискови анатомични 
структури - ПИМК, МИК, СЛК и ЛЛК.

6. Потвърждава се необходимостта от 
спазване на зона за сигурност медиално от 
менталния отвор с цел нетравмиране на n. 
alveolaris inferior и се дават препоръки за 
стойността и в мм.

7. Описват се 2 броя нови анатомични 
варианти на МИК според началото на канала 
съобразно менталния отвор.

8. Създава се класификация на СЛК според 
вариантите по брой и разположение спрямо 
менталните спини.
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Дисертационният труд е написан е на 167 
страници. Онагледен е с 51 фигури,  18 таблици, 
и  11 приложения.  Библиографията обхваща 141 
заглавия, от които 74 – на кирилица и 67 – на 
латиница.

Целта на дисертационния труд е да 
се установят тенденциите в организацията 
и управлението на денталната практика в 
България под влиянието на фактори от социално-
икономическата среда в периода на преход 
от централизирана планова икономика към 
либерален модел. 

Дисертационният труд се основава на 
кроссекционно изследване. 

Наблюдението е проведено под формата на 
пряка анонимна анкета към 2011-2013 г. Включена 
е представителна извадка от регистрираните 
към 28-те областни регионални колегии на БЗС 
лекари по дентална медицина. 

Същинското проучване е предшествано 
от пилотно. Данните са събрани, както следва: 
за пилотното проучване в периода септември 
– декември 2011 г.; за същинското – в периода 
януари 2012 – септември 2013 г. 

За целта е адаптирана анкетна карта, 
приложена в дисертационния труд, и последвало 
лонгитудинално изследване (Катрова, 1997, 
2001, 2004, 2008). Анкетната карта съдържа 
32 затворени, 6 отворени и 22 полузатворени 
въпроса. 

Поставихме си 3 задачи: 
1. Да се изучи динамиката на социо-

професионалния статус на лекарите по 
дентална медицина в България, с присъщите му 
характеристики:

1.1. Дентална демография;
1.2. Квалификация и специализация на ЛДМ;
1.3. Начин на практикуване. 
2.  Да бъде дефинирано понятието „дентална 

практика” и да се разкрият факторите, обуславящи 
развитието на денталната практика:

2.1.  Собственост на денталните практики;
2.2.  Оборудване;
2.3.  Дентален екип. 
3.  Да се формулират тенденциите в 

развитието на пазара на дентални услуги:
3.1. Използваемост;
3.2. Основен пакет за дентална помощ по 

НЗОК;
3.3. Участие на населението при заплащане на 

дентални услуги
• Доплащания в рамките на пакета по НЗОК
• Директни плащания извън пакета. 
Разработването на задачите ни даде 

основание да направим следните изводи: 
1. Денталните практики показват развитие 

и финансовите им резултати са такива, че да се 
обновяват и усъвършенстват.

2. Развитието на денталните практики 
показва екстензивен характер: увеличава се 
техният брой, както и броят на денталните 
лекари, докато броят на практиките с повече от 
едно работно място остава незначителен, както 
е незначителен и броят на специализиращите 
лекари по дентална медицина.

3. На фона на намаляването на броя 
на населението се забелязва ръст на 
новорегистрираните дентални практики, което 
предполага «свиване» на потреблението на 

На 13.10.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА В ПАЗАРНИ 
УСЛОВИЯ“ от д-р Красимир Цветанов Цоков, катедра Обществено 
дентално здраве, ФДМ, МУ – София с научен ръководител проф. д-р 
Лидия Катрова, д.м. На д-р Красимир Цветанов Цоков е присъдена 
образователна и научна степен „доктор“.

           Д-р Красимир Цветанов Цоков, дм 

 На 13.10.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема 
„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ“ от д-р 
Красимир Цветанов Цоков, катедра Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София с 
научен ръководител проф. д-р Лидия Катрова, д.м. На д-р Красимир Цветанов Цоков е 
присъдена образователна и научна степен „доктор“. 

Дисертационният труд е написан е на 167 страници. Онагледен е с 51 фигури,  
18 таблици, и  11 приложения.  Библиографията обхваща 141 заглавия, от които 74 – на 
кирилица и 67 – на латиница. 

Целта на дисертационния труд е да се установят тенденциите в организацията и 
управлението на денталната практика в България под влиянието на фактори от 
социално-икономическата среда в периода на преход от централизирана планова 
икономика към либерален модел.  

Дисертационният труд се основава на кроссекционно изследване.  

Наблюдението е проведено под формата на пряка анонимна анкета към 2011-
2013 г. Включена е представителна извадка от регистрираните към 28-те областни 
регионални колегии на БЗС лекари по дентална медицина.  

Същинското проучване е предшествано от пилотно. Данните са събрани, както 
следва: за пилотното проучване в периода септември – декември 2011 г.; за същинското 
– в периода януари 2012 – септември 2013 г.  

За целта е адаптирана анкетна карта, приложена в дисертационния труд, и 
последвало лонгитудинално изследване (Катрова, 1997, 2001, 2004, 2008). Анкетната 
карта съдържа 32 затворени, 6 отворени и 22 полузатворени въпроса.  

Поставихме си 3 задачи:  

1. Да се изучи динамиката на социо-професионалния статус на лекарите по 
дентална медицина в България, с присъщите му характеристики: 

1.1. Дентална демография; 

1.2. Квалификация и специализация на ЛДМ; 

1.3. Начин на практикуване.  

2.  Да бъде дефинирано понятието „дентална практика” и да се разкрият факторите, 
обуславящи развитието на денталната практика: 

2.1.  Собственост на денталните практики; 

2.2.  Оборудване; 
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дентални услуги.
4. Денталните практики работят предимно 

като поливалентни, дори и в случаите, когато 
титулярите са специалисти, което косвено показва 
“стесняване” на пазара на дентални услуги.

5. Формата на организация „сам в собствен 
кабинет“ преобладава, но се забелязват и признаци 
на коопериране като форма на повишаване на 
конкурентоспособността.

6. Развитието на практиките се проявява по-
скоро технологично, отколкото чрез развитие на 
екипа. 

Приносите на дисертационния труд са:
Оригинални приноси

1. Дефинирано е понятието Дентална 
практика.

2. За първи път се провежда национално 
проучване, което показва състоянието и 
перспективите на денталните практики в пазарна 
среда.

3. За първи път в България е направен 
анализ на организацията на денталните практики 

в условията на либерален пазар.

Приноси с потвърдителен характер
4. Очертани са новите условия определящи 

тенденциите за развитие на денталните практики 
и подобряване качеството на денталната помощ.

5. Очертани са основните фактори за 
развитието на пазара на дентални грижи: 
инфраструктура, социално-демографски 
детерминанти.

Приноси с приложен характер
6. Показани са основните тенденции, за 

планиране и развитие на денталната практика до 
завършване на прехода и след това.

7. Представени са доказателства за реалните 
нужди от специалисти и необходимост от 
усъвършенстване на механизма за поддържане 
на квалификацията.

8. Очертани са новите условия и факторите 
отговорни за работата с или без помощен 
персонал във връзка с развитието и подобряване 
качеството на денталната помощ.
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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.
Ръкописите се подават в два идентични екземпляра на български език, формат А4 с 
подписите на всички автори на последната страница, чрез които те декларират, че даденият 

ръкопис не е подаден за публикуване едновременно в друго издание, или вече не е публикуван в печатен 
или електронен вариант някъде другаде. 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.

С подаването на ръкописа авторите автоматично се съгласяват да предоставят изключителни 
авторски права на Факултета по дентална медицина - София върху него, ако се приеме за публикуване 
в печатен и/или електронен вариант (като за електронния вариант се попълва специална декларация).

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. 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.

Изисквания към научните материали:
1.   Обем:
- до 10 стандартни машинописни страници /30 реда, 60 знака на една страница/ за оригинални 

статии и 
- до 15 стандартни машинописни страници за  обзори, включително таблици, фигури и друг 

онагледяващ материал. 
- до 3 стандартни машинописни страници за  казуистика, включително таблици, фигури и друг 

онагледяващ материал
* Ръкописите следва да бъдат напечатани или принтирани едностранно на стандартна 

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

– 2,5 см. Страниците не трябва да бъдат номерирани;
3.   Заглавие на български  и на английски език, език без съкращения, в Bolt;
4.   Резюме: На отделна страница, на български и на английски език. Обемът на резюмето да не 

надхвърля една страница. Резюмето да вкючва следните абзаци: Веведение, Цел, Материал и методи, 
Резултати, Изводи/Заключение, Ключови думи (за предпочитане, термини , цитирани в MEDLINE).

5.   Имената на авторите – първо име с инициал и фамилия, а под линия на първа страница с  
„footnote“ се посочва тяхната месторабота

6.   Абзаци: Статията по възможност да вкючва следните абзаци: Въведение, Цел, Материал и 
методи, Резултати, Обсъждане, Изводи/Заключение

•	 	 	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]

7.   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 изписва с получер шрифт и се разполага в средата над таблицата след 
думата “Таблица” и нейния номер, например: Таблица 1 - Механични свойства 

Допуска се таблицата да няма заглавие, тогава над таблицата се разполагат само «Таблица» и 
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нейния номер, например: Таблица 1 
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. 

8.   Статистическа обработка: 
- Да се опише статистическия метод, де се дефинират статистическите термини, съкращения и 

символи и 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

- Цифловите резултати да се дават освен като деривати (напри. В проценти) и в абсолютни 
стойности

9.   Библиографията се дава на латиница на отделна страница към текста на статията и се подрежда 
в азбучен ред по фамилията на първия автор. Заглавията да са преведени на английски език. Всеки 
източник се номерира последователно  с арабска цифра. Данните се оформят по следния начин:

- Статии от списания: Фамилия, име. Заглавие: Подзаглавие. // Заглавие на списанието /
чуждестранните списания се дават съгласно възприетите съкращения в MEDLINE/, година, том, 
(№...),страници:... – ... . Изписват се фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията 
на останалите автори. 

Пример: Hunter, S.A. Demineralization removes residual alendronate in allograft bone procedures 
from donors with history of biphosphonate use. // J. Periodontol., 2011, 82, (2): 281-286.

- Книги, монографии: Автор/и/. Заглавие. Място на публикуване /град/: издателство; година на 
издаване. страници. Изписват се фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията 
на останалите автори. 

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

- Глава от книга и статии от непериодични сборници: Автор/и/. Заглавие. 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/ елктронна 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].

 Освен на хартиен, ръкописите се предават и на електронен носител (CD), върху който ясно да 
бъдат написани имената на авторите, заглавието на статията и дата.
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