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Психически показатели за качество на живот при 
пациенти, протезирани с   обтуратор - ролево 
емоционално функциониране и психично здраве
Герджиков И.1, Димова М.2, Апостолов Н. 3, Чакалов И. 4

Psychic indicators for the life quality of patients healed with 
obturator - roled emotional function and psychic health
Gerdzhikov I., M. Dimova, N. Apostolov, I. Chakalov  

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

на живот ролево емоционално функциониране (РЕФ) и психично здраве (ПЗ) при пациенти протезирани 
с обтуратор, както и влиянието им върху качеството на живот през отделните етапи на протетично 
лечение.

Материали и метод. За целите на изследването беше проучено качеството на живот на 32 
пациенти 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 през трите основни етапа на 
протетично лечение след максиларна резекция.

Резултати. Резултатите показаха значителни промени в изследваните показатели за качество 
на  живот, които бяха най-силно изразени през първите седмици след резекция. След проведената 
протетична рехабилитация беше установено подобряване на емоционалното състояние и психичното 
здраве на пациентите, като след протезирането с дефинитивен обтуратор измерените стойности бяха 
неколкократно по-високи от първите 2-3седмици след операцията. 

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

Summary
Aim. The aim of the research is to verify the changes in the psychic indicators for the life quality – roled 

emotional function (REF) and psychic health (PH)  to the patients healed with obturator. We investigated and the 
influence of these indicators over the life quality during the different stages of the prosthetic treatment.

Methods and materials. thetic treatment.
Materials and methods. We survied the life quality of 32 patients post maxilary resection (18 males nad 14 

females). They were healed with the help of obturator. The research was made with the help of standart question-
naire SF-36 during the time of the post resection prosthetic treatment.

Results. The results showed us a significant changes in the life quality indicators. They were highest in 
the first post resection weeks. After the prosthetic rehabilitation we survied an improvement of the emotional and 
psychic health of the patients. After the healing with deffinative obturator the values of the indicators were some 
times higher compared with the values in the first post resection 2-3 weeks.  

Key words: quality of life, maxillary resection, obturator, after resection prostheses.
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Въведение 
Повишената честота на онкологичните 

заболявания в лицево-челюстната област е 
причина за увеличаване на броя на пациентите 
с максиларни дефекти [1, 2]. Уврежданията 
в тази област се характеризират с множество 
специфични особености поради засягане на 
храненето, говора, дишането и естетиката 
на тези болни [3, 4, 5, 6]. Нарушената 
или загубена функция причинява тежки 
функционални, естетични и психологични 
проблеми и значително намалява тяхното 
качество на живот [3, 5, 7, 8]. Проучванията 
показват, че успеха на протетичното лечение 
зависи до голяма степен от психическото 
състояние на болните [7, 9, 10]. Повечето 
автори [7, 8, 10, 11] се обединяват около 
становището, че добре изработения обту-
ратор подобрява значително качество 
на живот на пациентите като осигурява 
тяхната психо-социална адаптация към 
заболяването. Проучванията на Lethaus 
et all. [12] потвърждават тези резултати и 
установяват, че протетичната рехабилитация 
е особено важна за качеството на живот 
на  пациентите с напреднал стадий на 
заболяването и неблагоприятна прогноза за 
лечение. За преодоляване на тези проблеми 
и за възстановяване на социалната активност 
Medford [11] препоръчва протезирането им 
да се извършва в максимално кратки срокове. 

В литературата са описани множество 
проучвания за качеството на живот на 
пациентите с обтуратор, които  проследяват 
промените в психическото им състояние 
след проведено оперативно и протетично 
лечение [3, 4, 7, 8, 10]. Получените данни 
показват сериозни психологични проблеми, 
които често прерастват в депресия, стрес и 
понижено качество на живот [4, 8]. Повечето 
автори [13, 14, 15] считат, че тяхното 
преодоляване е възможно единствено с 
участието на специалист по лицево-челюстно 
протезиране, което според Abadi et Johnson 
[16] осигурява психическата и социална 
адаптация на пациентите през всичките 

етапи на протетична рехабилитация. 
Въпреки това съществува единно мнение, 
че дори след успешно проведено лечение 
пациентите с максиларна резекция имат 
множество психологични проблеми, които 
оказват сериозно влияние върху качество им 
на живот [7, 10, 17, 18].  

                              
Цел
Целта на изследването е да се проследят 

промените в психическите показатели за 
качество на живот ролево емоционално 
функциониране и психично здраве при 
пациенти протезирани с обтуратор, както 
и влиянието им 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. Пре-
обладаващата част от болните бяха на възраст 
51 - 60г., а най-малка беше групата 30-40г. и 
над 70г. Средната възраст на участвалите в 
проучването мъже беше 56,44г., а на жените 
53,36г.

За проследяване на промените в ролевото 
емоционално функциониране и психичното 
здраве 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). Въпросникът съдържа 
36 въпроса разделени в 8 групи за изследване 
на различни показатели за качество на живот. 
Получените резултати се трансформират и 
оценяват  по метода на Ликерт чрез скала от 0 до 
100, като по-високата от тях съответства на по-
добро качество на живот.                    

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

1. Следрезекционни дефекти на горната 
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челюст.
2. Пациенти от мъжки и женски пол на 

възраст  35-75 години.
3. Частична или пълна загуба на зъби в 

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 
            Изследването със стандартния въпросник 

SF-36 позволи проследяване на промените в 
показателя ролево емоционално функциониране 
оценяващ влиянието на емоционалното състояние 
върху качеството на живот на болните. За целта 
изследваните пациенти отговориха на въпроса „ 
През последните 4 седмици емоционалното ви 
състояние предизвика ли затруднения във вашата 
работа или ежедневие? “ (табл. 1). 

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти според промените в тяхното 
емоционално състояние през отделните етапи на протетично лечение 

      
 

 

 
   Фиг. 1. Промени в показателя ролево емоционално функциониране 

през отделните етапи на протетично лечение  

 

 

 

Промени в емоционалното 
състояние 

                 
               Вид отговор 

  Етапи на 
  протетично 
  лечение 

ДА НЕ 

мъже жени мъже жени 

Отне ви повече време за работа 
или други дейности 

I 16 12 2 2 
II 14 11 4 3 
III 8 6 10 8 

Извършихте по-малко отколкото 
искахте 

I 16 12 2 2 
II 13 10 5 4 
III 7 6 11 8 

Извършихте вашата работа или 
други дейности по-невнимателно 
от обикновено 

I 16 12 2 2 
II 13 10 5 4 
III 7 6 11 8 

Получените резултатите показаха 
съществени промени в този показател за качество на 
живот, като беше установена обратна зависимост, 
при която повишаването на измерените стойности 
беше свързано с намаляване на неговото влияние 
(фиг. 1). Промените бяха най-силно изразени 
през първите седмици след резекция, когаго беше 
регистрирана  намалена работоспособност и 
концентрация в резултат на психическата травма 
от резекцията и трудностите с възстановяването 

на нормалното хранене, говор и дишане. В хода 
на проведената протетична рехабилитация беше 
установено намаляване на това влияние, като след 
протезирането с дефинитивна протеза то беше 5 
пъти по-слабо от първите седмици след резекция. 
Основните причини за тези промени бяха 
преодоления стрес от операцията, подобрените 
възможности за протезиране след завършване на 
оздравителните процеси в дефекта и адаптацията 
към следрезекционните протези.   
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В следващия етап от проучването бяха 
проследени промените в психичното здраве 
на болните през различните етапи на тяхното 
протетично лечение. За целта бяха използвани 

въпроси за изпитваните от тях чувства и 
настроения през последните 4 седмици преди 
изследването (табл. 2).   

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти според промените в тяхното 
емоционално състояние през отделните етапи на протетично лечение 

      
 

 

 
   Фиг. 1. Промени в показателя ролево емоционално функциониране 

през отделните етапи на протетично лечение  

 

 

 

Промени в емоционалното 
състояние 

                 
               Вид отговор 

  Етапи на 
  протетично 
  лечение 

ДА НЕ 

мъже жени мъже жени 

Отне ви повече време за работа 
или други дейности 

I 16 12 2 2 
II 14 11 4 3 
III 8 6 10 8 

Извършихте по-малко отколкото 
искахте 

I 16 12 2 2 
II 13 10 5 4 
III 7 6 11 8 

Извършихте вашата работа или 
други дейности по-невнимателно 
от обикновено 

I 16 12 2 2 
II 13 10 5 4 
III 7 6 11 8 

Фиг. 1. Промени в показателя ролево емоционално функциониране през 
отделните етапи на протетично лечение 

Табл. 2.  Разпределение на изследваните пациенти според промените в тяхното 
психично здраве през отделните етапи на протетично лечение 

 

                  
           Фиг. 2. Промени в психичното здраве на  пациентите през етапите 

на протетичното им лечение 
 

 

                   
Колко 
често  през 
последните 4 
седмици ....... 

       
 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 

бяхте         
нервен? 

I 14 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
II 10 8 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
III 7 5 5 5 5 3 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте 
така подтиснат,       
че нищо не 
можеше да ви 
развесели? 

I 17 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 11 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

III 7 6 6 5 4 2 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте      
спокоен? 

I 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 14 11 
II 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 12 9 
III 0 0 0 0 2 2 4 2 5 4 7 6 

се чувствахте  
обезсърчен и 
тъжен? 

I 14 12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
II 10 9 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
III 7 7 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте 
щастлив? 

I 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 13 10 
II 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 12 9 
III 0 0 0 0 1 1 2 1 6 5 9 7 
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Изследването установи сериозно влияние 
на заболяването върху психиката на повечето 
от изследваните пациенти (фиг. 2). Промените 
бяха най-силно изразени през първия етап на 
лечение в резултат на психическата травма от 
резекцията и трудностите с изработването и 
адаптацията към хирургичния обтуратор. Важна 
роля за това оказаха и множеството проблеми на 
болните свързани с възстановяването на тяхното 

Табл. 2.  Разпределение на изследваните пациенти според промените в тяхното 
психично здраве през отделните етапи на протетично лечение 

 

                  
           Фиг. 2. Промени в психичното здраве на  пациентите през етапите 

на протетичното им лечение 
 

 

                   
Колко 
често  през 
последните 4 
седмици ....... 

       
 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 

бяхте         
нервен? 

I 14 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
II 10 8 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 
III 7 5 5 5 5 3 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте 
така подтиснат,       
че нищо не 
можеше да ви 
развесели? 

I 17 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 11 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

III 7 6 6 5 4 2 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте      
спокоен? 

I 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 14 11 
II 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 12 9 
III 0 0 0 0 2 2 4 2 5 4 7 6 

се чувствахте  
обезсърчен и 
тъжен? 

I 14 12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
II 10 9 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
III 7 7 7 4 3 2 1 1 0 0 0 0 

се чувствахте 
щастлив? 

I 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 13 10 
II 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 12 9 
III 0 0 0 0 1 1 2 1 6 5 9 7 

Обсъждане
Прилагането на стандартния въпросник 

SF-36 позволи проследяване и оценка на общото 
психическо състояние на пациентите със 
следрезекционни протези през различните етапи 
на протетично лечение. Получените резултати 
показаха съществени промени в ролевото 
емоционално функциониране и психическото 
здраве в хода на проведената протетична 
рехабилитация. Най-ниски стойности бяха 
регистрирани през първите седмици след 
операцията и изработването хирургичния 
обтуратор, когато за РЕФ те бяха 12,5%, а за ПЗ 
5% (фиг.3). Основните причини за тези резултати 
бяха психичната травма от операцията 
и трудностите с възстановяването на 
хрененето, дишането, говора и естетиката 
на пациентите. През етапа на лечение с 
временен обтуратор стойностите на РЕФ 
нарастнаха до 26,05%, а на ПЗ до 10, 13%. 

Такава тенденция беше отчетена и след 
дефинитивното протезиране - 58,34% за РЕФ 
и 18% за ПЗ. Получените резултати доказаха 
ефективността от протетичната рехабилитация 
и потвърдиха становището на Medford (11) 
за важната роля на следрезекционното 
протезиране за социалния живот на болните. 
Регистрираните промени в РЕФ показаха 
значителното му влияние върху социалната 
активност на болните, особено през първите 
два етапа на лечение. В хода на проведената 
протетична рехабилитация беше установено 
намаляване на това влияние като след 
дефинитивното протезиране то беше 5 пъти 
по-слабо от първите седмици след резекцията. 
Регистрираните изключително ниски 
стойностите на ПЗ доказаха необходимостта 
от специализирани психологични грижи 
преди, по време на, и след приключване на 
лечението. Те потвърдиха изследванията 

нормално хранене, дишане, говор и естетика. 
След проведената протетична рехабилитация 
беше регистрирано значително подобряване на 
психичното здраве на пациентите като измерените 
стойности бяха 4 пъти по-високи от първите 
седмици след резекция. Въпреки това те останаха 
в рамките на 18%, което показа сериозните 
проблеми в психиката на тези болни дори след 
завършване на протетичното им лечение.                                       
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на Hertampf et all. (7) и Gillis et all. (10) 
установили сериозни психологични 
проблеми при тези болни и тяхното силно 
влияние върху успеха на лечението. 

Фиг. 3. Промени в ролевото емоционално състояние 
и психичното здраве на пациентите през етапите на 

протетичното им лечение

Изводи
Получените резултати дават основание за 

следните изводи:
1. Прилагането на стандартния въпросник 

за изследване на качество на живот SF-36 при 
пациенти с максиларна резекция позволява 
проследяване на промените в тяхното емо-
ционално и психическо състояние. 

2. Множеството проблеми на пациентите 
с обтуратор оказват сериозно влияние върху 
тяхното психично здраве.

3. Протетичната рехабилитация след 
максиларна резекция въздейства  положително 
върху самочувствието и психиката на болните.
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Проучване на удовлетвореността от преподава-
нето по протетична дентална медицина в първи 
курс през зимния семестър на 2014/2015 година
М. Димова1, С. Балян2, Р. Николова3, И. Герджиков4, Н. Апостолов5, А. Влахов6

An iquiry of satisfaction from teaching in prosthetic dentistry 
in the first course of study in the winter semester 2014/2015
M.Dimova1, S. Balian2, R. Nikolova3, I. Gerdjikov4, N. Apostolov5, A. Vlahov6

Резюме
Цел. Целта на авторите е да се проучи и анализира субективната оценка на студентите от първи 

курс относно преподаването по Протетична дентална медицина на български език през зимния семестър 
на 2014/2015 година във Факултета по дентална медицина на медицински университет- София.

Материал и методи. 170 студенти от първи курс (104 жени, 66 мъже) участват в анонимна 
анкета за удовлетвореността от преподаването по Протетична дентална медицина. Всички студенти 
отговарят на седем въпроса, като поставят оценка по шестобалната система.

Резултати. Резултатите показват средноаритеметична оценка на практическата работа в 
упражненията през семестъра 5,23±0,88; обща средна оценка на цялостната теоретическа и практическа 
помощ в упражненията 5,52±0,46; обща средна оценка съответно 5,55±0,81  за асистентите и 5,75±0,62 
за лекционния преподавател. Получени са предложения за включване на видеофилми и средства за 
онагледяване на преподаването. 

Заключение. Субективната оценка на студентите показва висока удовлетвореност от 
преподаването и също така е основа за анализ на конкретни предложения за оптимизирането му.  

Ключови думи: анкета, преподаване, протетична дентална медицина

Summary
Aim. The aim of the authors is to investigate and analyze the subjective assessment of students in the first 

course on the teaching of Prosthetic Dentistry in Bulgarian language in the winter semester of 2014/2015 year at 
the Faculty of Dental Medicine of the Medical University of Sofia.

Material and Methods. 170 first-year students (104 women, 66 men) participated in the anonymous 
questionnaire on the satisfaction with teaching in Prosthetic Dentistry. All students answer to seven questions 
placing assessment by six-point evaluation system.

Results. The results show mean value of practical work in the exercises during the semester 5,23±0,88; 
overall average assessment of the entire theoretical and practical assistance in the exercises 5,52±0,46; overall 
average grade 5,55±0,81 for assistants and 5,75±0,62 for the lecturer. Received are proposals for inclusion of 
videos and visualizations of teaching. 

Conclusion. The subjective assessment of students showed high satisfaction with the teaching and is also 
basis for analysis of concrete proposals to optimize it.  

Key words: questionnaire, teaching, Prosthetic Dentistry
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Въведение
Предклиниката на протетичната 

дентална медицина (ПДМ) е първата 
дентална дисциплина с която се срещат 
студентите във Факултета по Дентална 
медицина на Медицински университет-
София. Лекционното преподаване в зимния 
семестър на първи курс обхваща въвеждане 
на основната терминология, изучаването на 
зъбната морфология и на восъчни техники за 
анатомично и функционално моделиране на 
зъбни коронки, фило- и онтогенетично развитие 
на дъвкателния апарат и на лицево-челюстната 
област [1] Практическите упражнения целят 
студентите да овладеят преподадения материал, 
като го разберат, осмислят и анализират, 
изграждайки обвързан с предходно запаметена 
информация ментален образ и придобивайки 
психомоторни и професионални умения [2, 
3]. Трите основни елемента на обучението са: 
какво да се учи –– преподавателят предоставя 
информация (познавателен елемент); защо да 
се учи – преподавателят мотивира студентите 
да учат (емоционален елемент); как да се учи 
–– преподавателят е инструктор, подпомагащ 
учебния процес (метакогниция). Обучението 
изисква познаване на взаимовръзките между 
педагогиката, технологията и специфичното за 
дисциплината знание [4,5,6]. 

Установяването нивото на студентска 
удовлетвореност е един от инструментите за 
измерване на качеството на обучението. Редица 
проведени проучвания [6, 7, 8] показват, че ако 
студентите възприемат преподавателя си като 
специалист с широки познания и интереси, то 
тогава преценката на студентите за качество на 
полученото образование ще бъде в по-голяма 
степен положителна. Изследване направено 
в Пловдивския медицински университет [7] 
обобщава, че основни причини за неудовлет-
вореност от преподаването са „недостатъчната 
комуникация между преподаватели и студенти; 
сухото и механично поднасяне на учебното 
съдържание; липсата на дискусии; четене на 
текст при лекциите; липсата на връзка между 
лекциите и реалната бъдеща професионална 
дейност; неумението на преподавателя да 
ангажира изцяло вниманието на студентите.” 

За обективизиране на удовлетвореността от 
преподаването Международната федерация 
на преподавателите по дентална медицина и 
техните сдружения (International Federation of 
Dental Educators and Associations - IFDEA) раз-
работва анкета от 15 въпроса, установяващи 
нивото на удовлетвореност от обучението по 
зъбна и орална анатомия и физиология [9]. През 
1997 г. научен екип в университета в Dundee в 
Шотландия подготвя Dundee Ready Education 
Environment Measure (DREEM) от 50 стандарт-
ни въпроса, който оценяват образователната 
среда в медицинските университети [10]. За 
да се повиши качеството на преподаване 
и да се подобрят програмите за студентско 
обучение съвет от експерти разработва и SELT 
(Student Experience of Learning and Teaching 
– студентски преживявания, свързани с 
образованието и преподаването), който 
позволява оценяване на  студентите и на 
ръководството в австралийски университет 
[11, 12].

Цел
Целта на авторите е да се проучи и 

анализира субективната оценка на студентите 
от първи курс относно преподаването по 
Протетична дентална медицина на български 
език през зимния семестър на 2014/2015 
година във Факултета по дентална медицина на 
медицински университет- София.

Материал и методика
Материал на изследването са 170 

студенти от първи курс (104 жени, 66 мъже), 
които участват в анонимно анкетно проучване 
за установяване на удовлетвореността от 
преподаването от лекционния курс и от 
практическите упражнения по Протетична 
дентална медицина, провеждани на български 
език  през зимния семестър на 2014/2015 година. 
През този семестър лекционното преподаване 
е насочено към морфология на двете съзъбия 
и функционалната анатомия на дъвкателния 
апарат. Важен акцент в лекционното 
преподаване е изграждането на пространствена 
триизмерна представа и предоставяне на 
възможности за сравнителен анализ, постиг-
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нати посредством: много добро онагледяване с 
фигури, графични изображения, видеофилми и 
демонстрации на живо. Приоритет се поставя 
на диалогичния подход при представянето 
на проблематиката - студентите са активни 
слушатели. Всички студенти разрешават кратки 
казуси писмено /под формата на тест/ или устно, 
дискутират поставени въпроси и при желание 
от тяхна страна получават „Допълнителен 
интерактивен материал за самоподготовка 
(ДИМС)” в мултимедиен формат. 

В практическите упражнения се зат-
върждават теоретичните знания и се създават 
мануални умения посредством рисуване, 
скулптиране и восъчен моделаж на 
зъби върху гипсови модели, включени в 
артикулатор. В последното упражнение 
за семестъра всички студенти отговарят на 
следните седем въпроса, като на всеки въпрос 
поставят оценка по шестобалната система 
– най-ниска оценка „слаб две” и най-висока 
оценка „отличен шест”:
1. Оценете практическата работа във 

вашата група през всички упражнения 
този семестър, според това бяха ли 
упражненията ефективни и пълноценни за 
цялата група? 

2. Поставете оценка на практическите 
упражнения според това дали асистентът 
Ви използва в преподаването допълнителни 
средства за онагледяване, допълнителни 
материали за самоподготовка или указания 
в писмен или електронен вид. 

3. Смятате ли, че лекциите по Протетична 
дентална медицина са достатъчно добре 
онагледени със снимков материал и са 
богати на информация? Поставете обща 
оценка на лекциите по тези два показателя.

4. Смятате ли, че лекционният материал 
е добре структуриран, интересно и 
разбираемо представен от лектора?

5. Смятате ли, че упражненията Ви са 
пълноценно ръководени – с достатъчно 
теоретическа и практическа помощ от 
страна на асистента Ви?

6. Поставете обща оценка на асистента си.
7. Поставете обща оценка на лекционния 

преподавател.
След попълване на въпросника студентите 

имаха възможност да направят устни 
предложения за подобряване на преподаването 
по Протетична дентална медицина през зимния 
семестър на първи курс.

Получените резултати са обработени със 
R” /www.r-project.org/. Използвани са често-
тен и процентен анализ, корелационен анализ 
/изчисляване на коефициенти на Пирсън/и 
графични методи за представяне на данни. 

Резултати
Получените резултати показват, че според 

45% (77 души) от студентите цялостната 
оценка на ефективността и пълноценността 
на проведените през семестъра упражнения 
по ПДМ е „отличен шест”. На въпрос №1 38% 
(65 души) поставят оценка „много добър пет” 
и само 15% (28 души) оценяват упражненията 
по показателя - ефективност и пълноценност 
с оценки „добър четири” (12%), „среден три” 
(2%) и „слаб две” (1%).

Отговорите на въпрос №2 показват 
следното разпределение: 55% (94 души) поставят 
оценка „отличен шест” на практическите си 
упражнения. Това са студентите, в групите на 
които асистентите използват допълнителни 
средства за онагледяване на теоретичното 
преподаване, раздават допълнителни материали 
за самоподготовка или дават указания в писмен 
или в електронен вид. По този показател 25% 
(43 души) поставят оценки „много добър пет” 
или „добър четири”, 20% (33 души) оценяват 
със „слаб две” или „среден три”. 

На въпрос №5: „Смятате ли, че упражне-
нията Ви са пълноценно ръководени – с дос-
татъчно теоретическа и практическа помощ от 
страна на асистента Ви?” разпределението на 
получените отговори показва, че асистентите 
получават много добра или отлична оценка 
от 89% от анкетираните (151 души). 11% оба-
че не са удовлетворени от асистентите си 
по отношение на очакваната и получената 
от тях теоретическа и практическа помощ в 
упражненията  и поставят оценки „слаб две” 
(3%), „среден три” (3%)  и „добър четири” (5%).

Общите оценки (на въпрос №6), поста-
вени на асистентите, водещи упражненията 
на български език по ПДМ 1 курс през зимния 
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семестър на 2014/2015 г. са разпределени по 
следния начин: Повече от половината -  69% от 
студентите (118 души) поставят оценка „отли-
чен шест”; 21% (35 души) – „много добър 5”; 
6% (11 души) – „добър 4”; 2% (4 души) „среден 
три” и 2% (2 души) – „слаб 2”. 

Фигура 1 представя разпределението 
на оценките и техните медиани за отговорите 
на въпроси № 1, 2, 5 и 6. Изобразени са 
минималната, максималната стойност, 
медианата (с по-дебелата черта), както и силно 
отличаващи се стойности (отделните точки). 
От графиката се вижда, че при въпроси 2, 5 и 6 
медианата съвпада с максимума (оценка „отли-
чен шест”), а също така че има по две силно от-
личаващи се стойности за въпроси 1, 5 и 6 (по 
една оценка „слаб две” и една оценка „среден 
три”  за всеки от въпросите). За всички въпро-
си над 75% от отговорилите поставят оценка 
между „добър 4”и „отличен шест”.

Фигура 1

Изчислени са и средните стойности 
(средни аритметични) на дадените оценки. Така 
например практическата работа в упражненията 
през семестъра получава от студентите средна 
оценка 5,23±0,88 (на въпрос №1). Според това 
дали асистентите предоставят на студентите си 
допълнителни материали за самоподготовка, 
текстови или снимкови указания и др. средната 
оценка на упражненията е 4,42±1,47(на въпрос 
№2).

Общата средна оценка на цялостната 
теоретическа и практическа помощ, която 
студентите получават в упражненията от 
асистентите е 5,52±0,46 (на въпрос №3). 
Средноаритметичната стойност от оценките, 

които студентите от всички групи поставят за 
„обща оценка на асистента си” (на въпрос №6) 
е 5,55±0,81 (виж Фигура 2).

Фигура 2

Оценяването на лекциите по ПДМ по 
отношение на тяхната информативност и 
онагледяване със снимков материал е както 
следва: 99% (168 души) от запитаните поставят 
оценка „отличен шест” (78% от тях) или „мно-
го добър пет” (22% от тях). Само 1% (2 души) 
поставят оценка „добър 4”.

Субективните оценки на анкетираните 
по отношение на въпрос №4 „Смятате ли, че 
лекционния материал е добре структуриран, 
интересно и разбираемо представен от 
лектора?” са следните: 97% от запитаните ( 164 
души) поставят оценка „отличен шест” (74% от 
тях) или „много добър пет” (26% от тях). 3 % (6 
души) поставят оценки „добър 4” (5 души) или 
„среден три” (1 студент) .

Общата средна оценка на лекционния 
преподавател по ПДМ на лекциите на български 
език в 1 курс през зимния семестър на 2014/2015 
г. е 5,75±0,62 (виж Фигура 2). Анализът на 
процентното разпределение на оценките 
показа, че най-ниската поставена оценка е 
„слаб две” (от 2 души, 1% от анкетираните), 
а най-високата поставена оценка е „отличен 
шест” (от 137 души, 81% от анкетираните). 
16% поставят оценка „много добър 5” и   2% - 
„добър 4”. 

Фигура 3 представя оценките и медианите 
на оценките, поставени на въпроси № 3, 4 и 7. 

Общите оценки (на въпрос №6), поставени на асистентите, водещи упражненията 
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отговорите на въпроси № 1, 2, 5 и 6. Изобразени са минималната, максималната 
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Фигура 3

Прави впечатление, че въпроси №3 и №7 
са получили само съответно два и три отговора, 
различни от  „отличен шест”.

За да се установи има ли зависимости 
между разпределението на оценките поставени 
на асистента и оценките за провеждане 
на практическите упражнения (Фигура 4) 
оценките са групирани както следва: с „код 0” 
са означени всички оценки „слаб две” и „сре-
ден три”. С „код 1” са означени всички оценки 
„добър 4” и с „код 2” са означени оценките 
„много добър 5” и „отличен шест”. 

Същото кодиране е използвано за 
установяване на наличието на корелационна 
зависимост между получените оценки за 
лекционния преподавател и за асистента 
(Фигура 5).

 Фигури 4 и 5 визуализират линейните 
зависимости между разпределението на 
отговорите на въпроси №5 и №6, където 
коефициентът на корелация е ρ=0,88 (Фигурa 
4) и между разпределението на отговорите на 
въпроси № 6 и №7 с коефициент на корелация 
е ρ =0,69 (Фигура 5). Наклонът на правата на 
всяка от тези графики е равен на съответния 
корелационен коефициент и изразява степента 
на линейна зависимост между отговорите на 
съответните двойки въпроси. 

Представените корелационни зависимос-
ти са логични. Те представят връзката между 
важните компоненти на учебния процес 
практическата работа и удовлетвореността 
от асистента, както и между лекционното 
преподаване и практическите упражнения.

 Фигура 4

Фигура5

След приключване на анкетата получихме 
от някои студенти  предложения за подобряване 
на обучението по ПДМ 1 курс зимен семестър, 
които се изразяваха в желание за включване в 
преподаването на:

•	повече видеофилми, 
•	виртуално пространство за публикуване 

на материали във връзка тематиката на 
преподаване

•	и осигуряване на условия да „гледат 
екстрахирани зъби” от различните зъбни 
групи във време извън рамките на лекциите и 
практическите упражнения. 

Всички студенти без изключение 
подкрепиха последното предложение, като 
някои от тях изразиха своята убеденост, че 
предоставянето на такава възможност би 
благоприятствало по-бързата им ориентация 
в зъбната морфология и последващото 
й възпроизвеждане при скулптирането и 
моделажа на зъбите. 
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възпроизвеждане при скулптирането и моделажа на зъбите.  

 
Обсъждане 
Проведеното проучване показва субективната оценка на студентите за работата в 

практическите упражнения по пропедевтика на ПДМ 1 курс зимен семестър  и за 
лекционното преподаване по дисциплината през семестъра. Анализът на получените 
резултати е важен, защото те представляват другата гледна точка – тази на обучаваните 
относно качеството и ефективността на проведеното обучение. Такава обратна връзка е 
полезна както за преподавателите, тъй като ги насочва за оценката и желанията на 
студентите, така и за студентите, защото има дава възможност за изразяване на 
субективното мнение и прави ги в по-голяма степен съпричастни към учебния процес, 
което би следвало косвено да повиши съпричастността им към него и мотивацията им.  

От друга страна преподаването по ПДМ в първи курс зимен семестър е свързано с 
повишена отговорност както от страна  лектора, така и на студентите, тъй като това е 
първата дисциплина по дентална медицина в първи курс и важна цел пред лектора и 
пред асистентите, които водят упражненията е освен преподаването на задължителната 
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Обсъждане
Проведеното проучване показва 

субективната оценка на студентите за работата в 
практическите упражнения по пропедевтика на 
ПДМ 1 курс зимен семестър  и за лекционното 
преподаване по дисциплината през семестъра. 
Анализът на получените резултати е важен, 
защото те представляват другата гледна точка 
– тази на обучаваните относно качеството 
и ефективността на проведеното обучение. 
Такава обратна връзка е полезна както за 
преподавателите, тъй като ги насочва за 
оценката и желанията на студентите, така и 
за студентите, защото има дава възможност за 
изразяване на субективното мнение и прави ги 
в по-голяма степен съпричастни към учебния 
процес, което би следвало косвено да повиши 
съпричастността им към него и мотивацията 
им. 

От друга страна преподаването по ПДМ 
в първи курс зимен семестър е свързано 
с повишена отговорност както от страна  
лектора, така и на студентите, тъй като това е 
първата дисциплина по дентална медицина в 
първи курс и важна цел пред лектора и пред 
асистентите, които водят упражненията е освен 
преподаването на задължителната материя да 
предизвикат, трайно да задържат вниманието 
на студентите и да ги мотивират за активност в 
учебния процес, както по време на лекции, така 
и по време на практическите упражнения. 

В този смисъл получените резултати 
от анонимното проучване са много добри 
по отношение на практическата работа през 
семестъра - средната оценка е 5,23±0,88, 
а по отношение на теоретическото и 
практическо съдействие, което асистентите 
оказват по време на упражненията - средно 
аритметична оценка е 5,52±0,46. Не толкова 
висока е средноаритметичната оценката по 
отношение на допълнителните материали 
за самоподготовка, текстови или снимкови 
указания и др., които студентите получават по 
време на практическите упражнения 4,42±1,47.

 Тези резултати кореспондират с 
изразеното желание за интернет достъп до база 
данни, публикувани от катедрата във връзка с 
преподавания материал, както и с много висо-

кия процент на отличното оценяване на лекци-
ите по ПДМ относно тяхната информативност 
и онагледяване със снимков материал. 99% (168 
души) поставят оценка „отличен шест” и обща-
та средна оценка на лекционния преподавател 
по ПДМ на лекциите на български език в 1 
курс през зимния семестър на 2014/2015 г. е 
5,75±0,62. Съществен принос за тези резултати 
има богатото онагледяване на лекционния 
материал, съпътстващите го практически 
демонстрации на живо и включените 
видеофилми към някои от тях.

Заключение
Субективната оценка на студентите 

е фактор от значение за оптимизиране на 
преподаването по ПДМ. Предложението за 
повече материали за самоподготовка и за още по-
голяма визуализация на преподаването  показва 
от една страна желанието на студентите за богат 
на информация учебен процес. От друга страна 
аргументира необходимостта от възстановяване 
на архива на катедрата по Протетична дентална 
медицина с филми за скулптиране на зъбите и 
възходящ моделаж. Създаването на условия 
за достъп до набор от мострени модели на 
отлично оценена студентска работа, като и до 
селекция от запазени екстрахирани зъби също 
би благоприятствала активното, пълноценно 
обучение.  
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Зависимост между оралната хигиена, 
пародонталния статус и зъбно-челюстни 
деформации при деца
Лора Рибагин1, Мая Рашкова2, Галина Жегова3  

Relationship between oral hygiene,  periodontal status  
and malocclusions in children 
Laura Ribagin1, Maya Rashkova2 ,Galina Zhegova3

Резюме
Цел. Целта на изследването е проучване на зависимост между оралната хигиена, пародонталния 

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 орална хигиена 
(OHI на GV); (2). Изследване и регистриране на пародонтален  статус (CPITN) ; (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 с ортодонтски отклонения показват по-лоша орална хигиена в сравнение 
с тези без отколконения, като при всички деца с повишаване тежестта на деформацията се влошава 
и оралната хигиена; (2). Наличието на по-тежки по степен ортодонтски деформации се свързва и с по 
тежко гингивално възпаление. 

Изводи. ЗЧД могат да се приемат за важен рисков фактор допринасящ за увеличаване на 
плаконатрупването и възникването на гингивални възпаления при деца. 

Ключови думи: зъбно-челюстни деформации, орална хигиена, пародонтален статус.

Summary
Aim. The aim of the study is exploring the relationship between oral hygiene, periodontal 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 oral hygiene 
(OHI of GV); (2). Examination and registration of periodontal status (CPITN); (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 orthodontic malocclusions show poor oral hygiene as compared with those 
without. In all children examined with increasing severity of the malocclusion deteriorates the oral hygiene; (2). 
A more severe degree orthodontic deformities is associated with more severe gingival inflammation.                

Conclusions. Malocclusions can be considered an important risk factor contributing to the increase of 
dental plaque retention and the emergence of gingival inflammation in children.

Key words: Malocclusions, oral hygiene, periodontal status.
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между нивото на гингивално възпаление и  
наличието на ортодонтски аномалии [10, 11, 12]. 
Освен това е установено, че колкото по-тежака е 
деформацията, толкова по тежка е и степента на 
пародонтално увреждане [3, 10].

Най-честите орални заболявания (зъбен 
кариес и гингивални възпаления)  могат да 
бъдат повлияни и предотвратени, чрез доброто 
балансиране между рисковите и протективните 
фактори в оралната среда. В литературата липсват 
задълбочени проучвания за зависимостите между 
орална хигиена, пародонтален статус и ЗЧД. Това  
определи и целта на настоящото изследване.

Цел
Чрез епидемиологично проучване, да бъде 

проучена връзката между оралната хигиена, 
пародонталния статус и  ортодонтските  аномалии 
в детско-юношеска възраст.

Задачи
1. Да се проучи зависимостта между оралната 

хигиена и ЗЧД при деца
2. Да се проучи зависимостта между 

пародонталния статус  и ЗЧД при деца

Материал и методи
В епидемиологично проучване, бяха 

включени 290 деца за изследване на зависимостта 
между орални показатели 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.  

Предварително бяха събрани информирани 
съгласия от родителите на всички изследвани 
деца. Юношите, които бяха навършили пъл-
нолетие сами подписваха съгласията си.

Въведение 
Съществуват редица изследвания, 

които дават епидемиолигични данни за 
разпространението на зъбно-челюстните 
деформации (ЗЧД), нивото на орална хигиена и 
пародонтален статус сред деца, без да се търси 
детайлната връзка между тях.  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 плакови 
заболявания е въпрос, на който ограниченият брой 
изследвания по темата показват противоречиви 
резултати. Все пак въпросът за връзката на ЗЧД 
с основните орални заболявания е отбелязана от 
различни автори, в това число и български [1, 2, 
3, 4, 5]. 

В тийнейджърска  възраст зачестяват гин-
гивалните заболявяния и то плаково свързаните 
катарални и хипертрофични гингивити [6, 
7]. В тази възраст ЗЧД имат особено важно 
значение за плаконатрупване и повишаване на 
плаковата ретентивност [8]. Връзката на ЗЧД и 
пародонталното здраве е била обект на изследване 
от различни автори [2, 3, 7]. Голяма част  от тях 
доказват правопропорционална зависимост меж-
ду наличието на ЗЧД и гингивални възпаления 
при деца [2, 3, 4, 9]. Така например, в изследване  
на В. Крумова  се установява, че при различни 
видове деформации има значително по-висока 
степен на промени в пародонта, отколкото при 
деца без ЗЧД  [2]. В друго изследване също върху 
български деца е установен по-висок относителен 
дял на гингивитите при деца със ЗЧД [3].

В литературата се съобщава, че най-чести 
са уврежданията на пародонта при дълбока 
оклузия и сгъстени и ротирани фронтални зъби. 
Това се свързва главно с невъзможността да се 
отстрани плаката при неправилно подредени 
зъби, директна травма на меките тъкани или 
претоварване на зъбите, при неправилни контакти 
и/или неправилни съотношения на осите на 
фронталните зъби [4, 7].

Едни автори намират, че децата със ЗЧД 
имат по-лоша орална хигиена [5], а други - 
намират право пропорционална зависимост 

                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 

 

  

Таблица 2 – Връзка между орална хигиена и ЗЧД 

                                     Резултати                   
Фактор 

 OHI 
N    ±SD 

Деца без ортодонтски деформации 42 1,06±0,65 
Деца с ортодонтски деформации 248 1,56±0,64 
Independent samples T- test t1,2=4,68 p=0,0001 

 

Диаграма 1- Орална хигиена при различните по степен ЗЧД 

                                  
 

Таблица 3 - OHI и ортодонтски деформации по възрастови групи 

    Резултати          
 
ЗЧД 

6-годишни 
 (1вагрупа) 

12-годишни  
(2рагрупа) 

18-годишни 
(3тагрупа) 

Independent  
samples T- test 

N    ±SD N    ±SD N    ±SD  
Деца без  35 1,00±0,68 5 1,11±0,32 2 1,86±0 t1,2=0,31 p>0,05 

t2,3=5,27 p=0,006 

деца с 
код 2

деца с 
код 3

деца с 
код 4

1.29
1.57 1.82

OHI

Independent 
samples T- test 
t2,3=3,13 p=0,02; 
t3,4=2,38  p=0,019; 
t2,4=4,47  p=0,0001 
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1. Изследване и регистриране на орален статус 
(орално-хигиенен, пародонтален);

За регистрация на оралния статус на децата 
беше използвана карта на СЗО, модифицирана са 
нуждите на изследването. Тя включваше кратка 
паспортна част, зъбен статус, пародонтален статус 
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Таблица 2 – Връзка между орална хигиена и ЗЧД 
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Фактор 
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Деца с ортодонтски деформации 248 1,56±0,64 
Independent samples T- test t1,2=4,68 p=0,0001 
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Диаграма 1- Орална хигиена при различните по 
степен ЗЧД                                 
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Деца без  35 1,00±0,68 5 1,11±0,32 2 1,86±0 t1,2=0,31 p>0,05 

t2,3=5,27 p=0,006 

деца с 
код 2

деца с 
код 3

деца с 
код 4

1.29
1.57 1.82

OHI

Independent 
samples T- test 
t2,3=3,13 p=0,02; 
t3,4=2,38  p=0,019; 
t2,4=4,47  p=0,0001 

От таблицата се вижда, че при 6 годишните 
няма разлика в хигиената между децата без и 
с деформации (р>0,05). При подрастващите 
(12г.) с по-лоша хигиена са тези с ортодонтски 
отклонения (р<0,05). В последната група - тази 
на юношите, тази тенденция се загубва, може би 
поради малкия брой деца без ЗЧД, които не дават 
възможност за достоверна сатистика.

При децата със ЗЧД оралната хигиена 
се влошава с възрастта. 6 годишните са със 

сравнително задоволителна хигиена. При 12г. 
деца, ОНI достоверно се покачва и се запазва в 
близки стойности при   18 годишните (р<0,05). 

При децата без деформации оралната 
хигиена на първите две групи деца не се различава. 
При 18 годишните, обаче OHI се повишава – 
оралната хигиена се влошава (р<0,05). Може да 
се каже, че с израстването и на деца със ЗЧД и 
при тези без ЗЧД оралната хигиена се влошава.

t1,3=7,43 p=0,0001 
Деца с  60 1,16±0,7 115 1,75±0,57 73 1,60±0,54 t1,2=5,59 p=0,0001 

t2,3=1,78 p>0,05 
t1,3=3,99 p=0,0001 

Independent  
samples T- test 

t1,2=1,03 р>0,05 t1,2=4,21 p=0,008 t1,2=4,1 p=0,0001  

 

Таблица 4 - Орална хигиена при различните по степен ЗЧД 

    Резултати 
 
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 1,10±0,69 20 1,45±0,41 15 1,29±0,43 t1,2=1,88 p>0,05;  

t2,3=1,16 p>0,05 
t1,3=0,94 p>0,05 

Деца с код 3 22 1,06±0,58 64 1,70±0,56 46 1,63±0,49 t1,2=4,45 p=0,0001; 
t2,3=0,61 >0,05 
t1,3=3,99 p=0,0001 

Деца с код 4 19 1,38±0,8 30 2,06±0,55 10 1,96±0,72 t1,2=5,58 p=0,0001 
t2,3=0,38 p>0,05 
t1,3=1,97 p=0,06 

Independent 
samples T- test 

t2,3=0,2  p>0,05 
t3,4=1,46  p>0,05 
t2,4=1,15  p>0,05 

t2,3=2,1  p=0,041 
t3,4=2,93 p=0,005 
t2,4=4,43  p=0,0001 

t2,3=2,61  p=0,015 
t3,4=1,37  p>0,05 
t2,4=2,66  p=0,019 

 

 

Таблица 5 - Разпределение на децата с различен пародонтален статус според  

ИОТД 

CPITN                                   
ИОТД 

 Код 0 Код 1 Код 2  
 

t; p; общо N %±Sp N %±Sp N %±Sp 
Деца с 
код 1 

2 
(100%) 

    2 100% 

Деца с 
код 2 

15 
(100%) 

8 53,3 
±12,88 

1 6,7 
±6,44 

6 40 
±12,65 

t 0,1=3,24 p<0,05; t1,2=2,35 
p<0,05; t 0,2=0,74 p>0,05; 

Деца с 
код 3 

46 
(100%) 

10 21,7 
±6,08 

5 10,9 
±4,59 

2
8 

60,9 
±7,2 

 t 0,1=4,59 p<0,05; t 1,2=7,2 
p<0,05; t 0,2=7,2  p<0,05 

Деца с 
код 4 

10 
(100%) 

2 20 
±12,65 

2 20 
±12,65 

6 60 
±15,49 

t 0,1=0 p>0,05; t 1,2=2 
p<0,05; t 0,2=2  p<0,05 

Деца с 
код 5 

2 
(100%) 

    2 100%  
 
 t; p; t2,3=2,22 p<0,05  

t3,4=0,12 p>0,05  
t2,4=1,85p>0,05   

t2,3=0,53 p>0,05  
t3,4=0,68 p>0,05 
t2,4=0,98 p>0,05 

t2,3=1,43 p>0,05 
t3,4=0,85 p>0,05 
t2,4=1  p>0,05 
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С утежняване на ЗЧД, при 12г. и 18г. деца 
се наблюдава тенденция към повишаване на OHI, 
като разликите са подкрепени със статистическа 
достоверност (р<0,05). При 6 годишните деца 
такава тенденция не се наблюдава (р>0,05).

При децата с леки деформации (код 2) не 
отчитаме различия в хигиената между трите 
възрастови групи (р>0,05). В групите на децата с 
деформации с код 3 и 4 има подобна зависимост. 

Децата на 6 години са с по-добра хигиена от тези 
на 12 и 18 години (р<0,05), като при последните 
OHI  се запазва в близки граници.
2. Връзка между пародонталния статус на 

децата и ЗЧД.
На следващата таблица е представено 

разпределението на децата с различен 
пародонтален статус според  тежестта на 
деформацията им.
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CPITN                                   
ИОТД 

 Код 0 Код 1 Код 2  
 

t; p; общо N %±Sp N %±Sp N %±Sp 
Деца с 
код 1 

2 
(100%) 

    2 100% 

Деца с 
код 2 

15 
(100%) 

8 53,3 
±12,88 

1 6,7 
±6,44 

6 40 
±12,65 

t 0,1=3,24 p<0,05; t1,2=2,35 
p<0,05; t 0,2=0,74 p>0,05; 

Деца с 
код 3 

46 
(100%) 

10 21,7 
±6,08 

5 10,9 
±4,59 

2
8 

60,9 
±7,2 

 t 0,1=4,59 p<0,05; t 1,2=7,2 
p<0,05; t 0,2=7,2  p<0,05 

Деца с 
код 4 

10 
(100%) 

2 20 
±12,65 

2 20 
±12,65 

6 60 
±15,49 

t 0,1=0 p>0,05; t 1,2=2 
p<0,05; t 0,2=2  p<0,05 

Деца с 
код 5 

2 
(100%) 

    2 100%  
 
 t; p; t2,3=2,22 p<0,05  

t3,4=0,12 p>0,05  
t2,4=1,85p>0,05   

t2,3=0,53 p>0,05  
t3,4=0,68 p>0,05 
t2,4=0,98 p>0,05 

t2,3=1,43 p>0,05 
t3,4=0,85 p>0,05 
t2,4=1  p>0,05 

 
Повече от ½ (53,3%) от децата с леки ЗЧД 

(код 2) са със здрав пародонт – CPITN=0. При  
6,7% от тях се наблюдава– CPITN=1. В 40% 
от случаите се открива – CPITN=2. В групата 
на умерено тежки и на тежки ЗЧД (код 3 и 4) 
тенденцията е обратна- около 60% от децата са 
с гингивално възпаление и зъбен камък поне в 
един от изследваните секстанти, без деструкция 
на алвеоларната кост CPITN=2. При 20% има 
леко гингивално възпаление (CPITN=1) и при 
останалите 20% липсва възпаление (CPITN=0).

От децата със здрав пародонт – CPITN=0, 
тези с лека деформация-код 2 са статистически 
достоверно повече от тези с умерено тежки 
деформации (код 3) (р<0,05). Процентът на децата 
със здрав пародонт и с тежки деформации (код 4) 
също е по-малък от този на децата с леки ЗЧД, без 
това да е статистически подкрепено. Процентно 
децата със CPITN=1 и =2 се увеличават сред 
децата с код 3 и 4, спрямо тези с код 2 по ИОТД, 
като отново това не е подкрепено статистически. 

Анализът на данните показва, че сред 
децата с по тежки ЗЧД има повече с по-тежки 
отклонения в пародонталения статус, в сравнение 
с децата с по-леки ортодонтски отклонения.

Обсъждане
И в трите възрастови групи със 

задълбочаването на деформацията от лека през 
средно тежка до тежка (съответно с код 2, 3 и 4 по 
ИОТД) се наблюдава повишено плаконатрупване 
(р<0,05). Подобни резултати се срещат и в 
други литературни източници [5, 12, 16]. Gábris 
отчита статистически занчима връзка между 
наличието на ЗЧД и оралната хигиена - децата 
със ЗЧД са с влошена орална хигиена спрямо 
тези, които нямат. В литературата са отчетени 
и противоположни резултати при обсъждане на 
връзката между оралната хигиена и ЗЧД, които 
отричат зависимост между нивото на орална 
хигиена и наличието или липсата на ЗЧД [5]. 

Таблица 5 - Разпределение на децата с различен пародонтален статус според  ИОТД
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При търсене на връзка на ЗЧД с паро-
донталното здраве, установяваме, че сред децата 
с умерено тежки деформации има по-малко със 
зрав пародонт, отколкото сред децата с леки 
деформации. Отчитаме и тенденция за процентно 
увеличаване на децата със CPITN=1 и =2 сред 
децата с по тежки ЗЧД (код 3 и 4). 

Беше установено също, че със задълбочаване 
на тежестта на ортодонтската деформация от 
лека (код 2) към умерено тежка и тежка (код 
3 и 4) достоверно се увеличават децата с по-
тежки генерализирани гингивални възпаления 
(р<0,05). Присъствието на правопропорционална 
зависимост между ЗЧД и периодонталното здраве 
е описана от различни автори [5, 11]. Резултатите, 
които получаваме потвърждават други български 
и чуждестранни проучвания по темата, направени 
преди нашето [2, 3, 8].

В други и някои  по-стари изследвания 
автори не намират връзка между количеството 
плака, гингивално възпаление или дълбочина на 
сондиране и наличието на малоклузия [17, 18].  
Например Ruhi не намира статистически значима 
корелация  между тежестта на ЗЧД (използва TPI) 
и CPITN [9]. 

На базата на получените резултати 
подобряването на оралното здраве може да се 
разгледа от две гледни точки. От една страна при 
деца с ортодонтски отклонения е необходимо да 
се обърне специално внимание за поддържане на 
орална хигиена и включване на допълнителни 
мерки за нейното подобряване. От друга е 
добре ЗЧД да се корегират своевременно и това 
да улесни почистването на зъбите, а от там и 
запазването на оралното здраве.  

Изводи
1. Децата с ортодонтски отклонения 

показват по-лоша орална хигиена в сранение 
с тези без отколконения, като при всички деца 
с повишаване тежестта на деформацията се 
влошава и оралната хигиена.

2.  Наличието на по-тежки по степен 
ортодонтски деформации е свързано и с по-тежък 
пародонтален статус.

3. ЗЧД могат да се приемат за важен 
рисков фактор допринасящ за увеличаване на 

плаконатрупването и възникването на гингивални 
възпаления при деца. 

Библиография
1. Gesheva N. L. Dekova K. Atanasov, Orthodontics 

textbook for students of dentistry; Medicine and 
Sports, Sofia, 1985. 

2.  Krumova V., Investigation of the relationship between 
parodontopatiite and dental-facial deformities in 
permanent dentition; Dentistry 1990; Sofia; 6; 32-36.

3.  Krumova E. Chronic catarrhal gingivitis in children 
in pre-school and school age; Diss. Plovdiv; 1986; 91.

4. Mutafchiev C., C. Krumuva, V. Yordanov; Orthodontics 
for general practitioner, Sofia; ed. Nemizida; 2003. 

5. Gábris K., S. Márton, M.  Madléna, Prevalence of 
malocclusions in Hungarian adolescents . European 
Journal of Orthodontics 2006; 28 : 467-470. 

6. Newman  M.G.,  H.H. Takei ,  P.R. Klokkevold ,  F.A.  
Carranza, Carranza’s Clinical Periodontology, 10th 
ed., 2006; W.B. Saunders company, Philadelphia, 

7. Welbury R. et al; Pediatric Dentistry; 2005  Third 
edition; Oxford university Press,2005. 

8. Alexander S., S. Hedge, P. Sudha, Prevalence of 
malocclusion and periodontal status in Tibetan 
schoolchildren of Kushalnagar, Mysore district. Journal 
of the Indian Society of Pedodontics and Preventive 
Dentistry (1997) 15 : 114-117. 

9. Ruhi Nalcaci et al., The Relationship of Orthodontic 
Treatment Need with Periodontal Status, Dental Caries, 
and Sociodemographic Factors The ScientificWorld 
Journal Volume 2012, Article ID 498012, 6 pages, 
doi:10.1100/2012/498012  

10. Bollen АМ. Effects of Malocclusions and Orthodontics 
on Periodontal Health: Evidence from a Systematic 
Review J Dent Educ 2008 72:912-918. 

11. Helm S., P. E. Petersen  Causal relation between 
malocclusion and periodontal health Acta Odontologica 
Scandinavica 1989b 47 : 223 – 228.

12. Kukletova M. Et al. Relationship between gingivitis 
severity, caries experience and orthodontic anomalies 
in 13-15 year-old adolescents in Brno, Czech Republic. 
Community Dent Health. 2012 Jun;29(2):179-83.
PMID:22779381

13. Greene J.C. and J.R. Vermillion, OHI:A Method for 
Classifying Oral Hygiene Status, JADA 1960. 61:172-
179.

14. Cutress TW., J. Ainamo, J. Sardo-Infirri, The 
community periodontal index of treatment needs 
(CPITN) procedure for population groups and 



25ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/2

individuals. Int Dent J 1987;37:222-32.
15.  Petrunov Vl., Epidemiological study of dental-facial 

deformities and the need for treatment of Bulgarians 
in the period from mixed to permanent dentition; 
Dissertation.; Sofia; 2012, 205.

16. Jipa I. T., C. I. Amariei, Oral Health Status of Children 
Aged 6–12 Years From the Danube Delta Biosphere 
Reserve OHDM March, 2012  Vol. 11 - No. 1 

17. Buckley L. A., The relationships between irregular 
teeth, plaque, calculus and gingival disease. A study of 
300 subjects. British Dental Journal 1980; 148 : 67-69. 

18. Katz RV., An epidemiologic study of the relationship 
between various states of occlusion and the pathological 
conditions of dental caries and periodontal disease. J 
Dent Res 1978; 57: 433-39.

Адрес за коресподнеция
д-р Л. Рибагин; 

София 1431; бул „Св. Г. Софийски” 1 
Факултет по дентална медицина МУ-София;

 Катедра Детска дентлна медицина
llk_4@yahoo.com

Address for correspondence
Dr. L. Ribagin; 

Sofia 1431, bul. “Sv. G. Sofiiski” №1
Faculty of Dental Medicine, Medical University of 

Sofia; 
Pediatric Dentistry Department

llk_4@yahoo.com



26 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/2

Модел за подобряване оралното здраве на 
възрастни пациенти
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Резюме.
Авторите разработват Модел за подобряване оралното здраве на възрастни пациенти по подобие 

на Модела на здравните убеждения, развит от Розенщок. Моделът може успешно да се прилага както 
при болни, така и при здрави пациенти за мотивация за позитивно здравно поведение. Водеща роля в 
него има денталният лекар, а негови пратньори в осъществяването на целта са различни медицински и 
немедицински специалисти, семейството, обществото и държавата. Внедрен в практиката моделът 
може да се използва за подобряване оралното здраве на българския пациент.

Kлючови думи: рисково поведение, пародонтит, здравна мотивация

Summary.
The authors developed a Model of improving the oral health  of elderly patients similar to the Health 

Belief Model discovered by Rosenstock. This model can be successfully applied to both patients suffering from 
the disease and to healthy individuals as a positive health behavior motivation. The dentist plays a leading role in 
achieving the objective and his partners are various medical and non-medical specialists, the family, society and 
state. Implemented in practice, the model can be used to improve the Oral Health of Bulgarian patients.

Key words: risky behavior, parodontitis, health motivation
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Обществено дентално здраве

Въведение
Промоцията на здравето е процес, чрез 

който се създават възможности на хората чрез 
саморегулиращо се здравно поведение да 
подобрят собственото си здраве. Тя е качествено 
нова философия в развитието на здравеопазването 
като се променя ролята на личността от обект 
на медицински дейности в субект на грижата 
за своето бъдеще [1]. В България все още в 
денталната медицина акцентът се поставя върху 
терапевтичния подход, а не върху промоция 
на оралното здраве. Освен прилагането на 
методите за лечение и профилактика, денталният 

лекар трябва да повишава  здравната култура 
и да моделира здравното поведение на своите 
пациенти, за да изпълни мисията на здравен 
възпитател. 

Трудно се постига утвърждаване на 
поведение към по-добро дентално здраве. Тъй 
като голяма част от оралните заболявания не са 
с летален изход тяхната значимост се подценява. 
За да се изгради здравословно поведение по 
посока на денталното здраве, е необходимо 
здравното възпитание да стане част от общите 
здравно мотивационни въздействия. Te трябва 
да са широкоспектърни, да са включени в 
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цялостния процес на личностно изграждане. 
Промоционалните програми трябва да бъдат 
насочени не само към промяна на здравното 
поведение, а към създаване на здравословен стил 
на живот, в повишаване на личната и обществена 
отговорност по отношение на здравето на 
индивида, на семейството и обществото 
[3]. У всеки българин трябва да се изгради 
убеждение, че посещението при дентален лекар 
не бива да се свързва единствено с наличието 
на здравословен проблем или спешен случай, а 
основно с профилактика, т.е. индивидът да поеме 
отговорност за състоянието на своето орално 
здраве. 

Едни от най-разпространените орални 
заболявания са кариесът с неговите усложнения 
и пародонтитът. Основните  симптоми на 
пародонтита са подвижност и оголване, 
миграция и загуба на зъби. Той е основна 
причина за обеззъбяването на населението в 
световен мащаб – проблем с висока социална 
значимост [2]. При пациенти с пародонтит се 
наблюдава промяна във функциите – говорна 
и дъвкателна. Затрудненото хранене създава 
редица здравословни проблеми, а нарушената 
говорна функция може да предизвика промени 
в социалния статус на индивида, което влошава 
качеството на живот на пациентите. Множество 
проучвания доказват, че пародонтитът оказва 
негативно влияние върху качеството на живот, 
засягайки основните му аспекти – физическо, 
социално, психологическо благополучие и 
социална активност на индивида [5,8,9]. От 
друга страна  лечението на пародонталните 
заболявания е скъпоструващо. В условията 
на  икономическа криза парите, отпуснати за 
здравеопазване драстично намаляват. В България 
в пакета на НЗОК липсват дейности, за лечение на 
пародонталноболните и тяхната профилактика. 
Изброените по-горе негативи в организацията на 
денталната помощ в България  дадоха основание 
да бъде разработен   „Модел за подобряване 
оралното здраве на възрастни пациенти“.

I. Видове модели за промяна рисковото 
поведение на пациентите

Разработени са различни модели за 

модифициране  рисковото поведение на 
пациентите : 

1) Когнитивни модели: А) модел 
на здравните убеждения; Б) предпазно-мотива-
ционна теория

2) Социокогнитивни модели: А) 
теория на обмисленото действие; Б) теория на 
планираното поведение и др. 

Когнитивните модели изследват предик-
торите на здравно поведение като резултат от 
възприемането на рационална  информация [6]. 
При тях акцентът се поставя не върху социалния 
контекст, а върху индивидуалните когниции. Те 
произтичат от теорията за очакваната субективна 
полза на Едуардс, която предполага, че 
поведението е резултат от рационалната преценка 
на потенциалните негативи и ползи. Моделът 
на здравните убеждения е развит от Розенщок 
през 1966 г., а по-късно е доразвит от Бекер [6]. 
При него поведението е резултат от набор на 
базисни убеждения, които подлежат на промяна. 
Те са свързани с възприятието на индивида 
относно: предразположеност към заболяване; 
сериозност на заболяването; загуби от спазване 
на определено здравно поведение; ползи от това 
поведение; стимул за действие - вътрешен или 
външен. 

По-късно в отговор на отправените 
критики, авторите ревизират своя модел като 
добавят следните фактори : 

- съществуване на достатъчно мотивация 
за разглеждане на здравните въпроси като важни; 

- убеждението, че човек е податлив на 
сериозни заболявания; 

- убеждението, че промяната ще е от полза 
и на приемлива цена. 

Съществуващите модели са доказали 
своите преимущества при промоция на  здравето. 
В областта на денталната медицина в България те 
почти не се прилагат поради факта, че повечето 
от оралните заболявания не са с летален изход 
и значението им се подценява. Този дефицит 
в мисленето на денталните специалисти и на 
обществото трябва да бъде преодолян. Авторите 
считат, че особено подходящи за промяна 
рисковото поведение на пародонтално болните 
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са  именно когнитивните модели. По подобие на 
Моделa на здравните убеждения беше създаден 

II. Модел за подобряване оралното здраве 
на възрастни пациенти

Целта на модела  е залегнала в самото му 
заглавие – да се модифицира рисковото поведение 
на пациентите, за да се подобри оралното им 
здраве. Той успешно може да се прилага и при 
здрави пациенти за мотивация към позитивно 
здравно поведение.

Участници в модела:
1. Дентален лекар
2. Пратньори в осъществяването 

на целта
А) медицински специалисти 

- АГ специалисти, ендокринолози, 
общопрактикуващи лекари и др.

Б) немедицински специалисти – 
психолози, педагози, юристи

В) семейство, общество, държава ( 
в лицето на различни правителствени и 
неправителствени организации, масмедии)

В озаглавения „Модел за подобряване 
оралното здраве на възрастни пациенти” (Фигура 
1) водеща роля има денталният лекар, който: 
пръв диагностицира заболяването; помага на 
пациента да разбере и осъзнае неговата тежест.

Моделът налага колаборация между 
дентални лекари и медици (АГ специалисти, 
ендокринолози, общопрактикуващи лекари и 
др.), опирайки се на: а) концепцията за тясна 
връзка между общото и оралното здраве 
на индивида  б) на интер-дисциплинарния 
подход към пародонталните заболявания. 
На практика той осъществява принципите 
залегнали в Отавската харта, защитавайки 
идеята, че здравното възпитание по отношение 
на денталното здраве трябва да започне още от 
предоставянето на информация на бъдещите 
майки в женските консултации, да продължи 
в детските консултации, градини и училища, 
семейството (принципа за развитие на лични 
умения, знания и възможности за укрепване на 
здравето),  както  и да обхване цялото общество 
(принципа за засилване на общественото 
участие в здравното дело) [1]. 

III. Механизми за въздействие
1. Вътрешни стимули:
А) Възприемането на значимостта и 

тежестта на заболяването играе ролята 
на вътрешен стимулатор за предприемане 
на лечение. Денталният лекар е този, който 
подпомага и усилва въздействието на вътрешния 
стимулатор, използвайки методите на устното 
слово и комуникативните си умения. Той трябва 
да обясни на пациента, че денталните заболявания 
не са просто заболявания, засягащи съзъбието, 
но те могат да повлияват общото здраве,  
играейки ролята на рисков фактор за появата 
на някои системни  заболявания - респираторни 
инфекции, диабет, атеросклероза, инфаркт и 
др [4,7].  Когато е необходимо, денталният 
лекар може да потърси и помощта на психолога 
като действията му винаги са съобразени с 
индивидуалните особености на пациента – 
пол, възраст, социално – икономически статус, 
образование.  Тези  характеристики са наречени 
в модела модифициращи фактори, тъй като те 
влияят върху ценностната система на пациента. 
Те могат да окажат решаващо въздействие върху 
индивидуалните му възприятия в процеса на 
осъзнаване и възприемането на заболяването. 

Б) Друг вътрешен стимул за пациента е 
убеждението, че промяната на рисковото му 
поведение  ще доведе до определени ползи  -  по-
ниски финансови разходи за бъдещо дентално 
лечение (особено като се има предвид високата 
цена на конструкциите за възстановяване на 
дефектите в зъбните редици), удовлетвореност 
от промяната и подобряването  на КЖ. 

В) Когато пациентът е вече болен, той е 
възприел тежестта на заболяването с негативните 
усещания от симптомите му, сблъскал се е с 
високата цена на лечение и при него много по-
лесно може да се моделира  позитивно здравно 
поведение.   Разбира се това не може да се 
случи единствено с усилията на медицинските 
специалисти -  тук вече идват на помощ външните 
стимули. 

2. Външни стимули:
Ролята на основен външен стимул в 

модела играе а) здравната информация - какво 
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представлява заболяването, причините за появата 
му, как да се избегне и б) здравното образование 
- лицето трябва да знае, да притежава нужните 
умения, да осъзнава, че промяната на рисковото 
му поведение е в негов интерес, на семейството 
и обществото. За въздействието на тези външни 
стимули е необходим мултипрофесионален подход 
и пратньорство между различни професионални 
групи (юристи, учители, журналисти и др.), 
обществени организации и държавата, съвместно 
с  усилията на медицинските специалисти [1]. 
Нужна е широка обществена дейност, която не се 
вмества  в рамките на служебните професионални 
задължения. Здравната  промоция трябва да играе 
водеща роля в здравната политика на страната 
като различни неправителствени организации 
трябва да се включат в реализацията й. Важна роля 
могат да изиграят мас медиите, чиито послания 
се възприемат от населението бързо и лесно. Това 
означава, че те могат да се използват активно за 
регулиране на здравното поведение [1].

Заключение
Внедрен в практиката,  предложеният модел 

за промяна рисковото поведение на пародонтално 
болните,  може успешно да се използва за 
подобряване оралното здраве на българския 
пациент. Ролята му ще бъде от една страна да 
намали финансовите разходи за лечение, а от 
друга да формира позитивно здравно поведение, 
водещо до по-високо  качество на живот. Ако 
бъде адекватно приложен, моделът ще доведе 
до промяна в мисленето и поведението на 
хората, а световната практика доказва, че 
веднъж променено, поведението, насочено към 
здравословен начин на живот, персистира у 
индивида за дълъг период от време или завинаги.
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Образователната мисия на студентските обмени: 
възприятия на студенти по дентална медицина от 
България и САЩ
Chris S. Ivanoff, D.D.S.1, Красимира Янева-Рибагина2, Богомил Андонов3, 
Павлина Иванова4, Athena E. Ivanoff, B.S., B.S.,5

Educational mission of students’ exchange: perceptions of 
dental students from Bulgaria and the USA
Cr.Ivanoff1, Kr.Yaneva-Ribagina2, B.Andonov3, P.Ivanova4, A.Ivanoff5

Резюме
Цел. Целта  на авторите е да се установят възприятията на студентите по дентална медицина 

от един дентален колеж в САЩ и два дентални факултета от България относно мисията на денталните 
училища за развитието на световната дентална медицина и филантропия.

Материал и методи. Проведено е анонимно анкетно проучване на 719 студенти – 307 от College of 
Dentistry, University of Tennessee, US, 184 от ФДМ, МУ – София и 228 от ФДМ, МУ – Пловдив. Анкетната 
карта се състои от 22 затворени въпроса относно мнението на студентите за благотворителността 
и филантропията в денталната практика и ролята на денталното образование за възпитаване на тези 
ценности. Данните бяха обработени с Microsoft Office Excel и анализирани с JMP статистически софтуер. 
Стандартен хи-квадрат тест на Пирсън бе използван за сравнение на категорийни променливи (р ≤ 0,05).

Резултати. 95.8% от американските и 86.4% от българските студенти смятат, че доброволчеството 
и филантропията са важни качества за денталния лекар. Но 49.2% от американските и 72.8% от 
българските студенти са на мнение, че обучението им не е конкретно насочено към възпитаване на тези 
ценности. 82.9% от американските и 86.4% от българските студенти смятат, че студентски обмен в 
чуждо учебно заведение ще им даде възможност да разберат по-добре различни в културно отношение 
народи и ще ги научи на дарителство и доброволчество. 77% от студентите в САЩ и 72% от техните 
български колеги посочиха, че възможността да участват в международен обмен за един семестър би ги 
насърчила да участват в благотворителни дентални мисии в бъдеще.

Заключение. Благодарение на международните стажове студентите могат да се запознаят 
с добродетелите на дарителството и доброволчеството, докато се учат да служат едни на други, 
независимо от различията си.
 Ключови думи: студенти по дентална медицина, глобална дентална медицина, филантропия, 
международен обмен, културно многообразие, доброволчество, дентално образование.
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Summary
Aim. The aim of the authors is to identify the 

perceptions of dental students from one dental college 
in the US and two dental faculties from Bulgaria on the 
mission of dental schools for the development of world 
dentistry and philanthropy.

Material and Methods. An anonymous inquiry 
among 719 students - 307 from College of Dentistry, 
University of Tennessee, US, 184 from FDM - Sofia 
and 228 from FDM – Plovdiv was carried out. The 
questionnaire consists of 22 close-ended questions 
on students’ opinion of charity and philanthropy in 
the dental practice and the role of dental education 
to foster these values. Data were processed with 
Microsoft Office Excel and analyzed by JMP statistical 
software. Standard chi-square test of Pearson was used 
to compare categorical variables (p ≤ 0.05).

Results. 95.8% of the US and 86.4% of Bulgarian 
students believe that philanthropy and volunteerism 

are important qualities for a dentist. But 49.2 percent 
of the US and 72.8% of Bulgarian students are of the 
opinion that their training is not specifically aimed 
at educating those values. 82.9% of American and 
86.4% of Bulgarian students believe that a student 
exchange in a foreign school will enable them to better 
understand culturally distinct nations and teach them 
giving and volunteering. 77% of students in the US and 
72% of their Bulgarian colleagues indicated that the 
opportunity to participate in international exchange 
for one semester would encourage them to participate 
in charitable dental missions in the future.

Conclusion. Thanks to international internships 
students can learn about the virtues of philanthropy 
and volunteerism as they learn to serve each other, 
regardless of differences.

Key words: dental students, global dentistry, 
philanthropy, international exchange, cultural 
diversity, volunteering, dental education.

Въведение
Основната мисия на обучението по 

дентална медицина е да подготви бъдещите 
професионалисти - лекари по дентална 
медицина. Повечето дентални висши учебни 
заведения считат като свои основни цели: (1) да 
обучават студентите да служат добре на своите 
пациенти и обществото; (2) да ги подготвят 
за продължаващото развитие на теоретичните 
и практическите им познания по време на 
цялата професионална кариера; (3) да включат 
научните изследвания като неразделна част от 
обучението; (4) да утвърдят становището, че 
грижата за пациента е свързана, но не подчинена 
на образователната и научната мисия [1] В 
доклада си за бъдещето на денталната медицина 
Американската дентална асоциация (American 
Dental Association, ADA) препоръчва мисията на 
денталните училища да се разшири и да включва 
програми, в които студенти, специализанти 
и преподаватели да обслужват прослойки на 
обществото с ограничени възможности за достъп 
до медицински грижи в обществени клиники 
и практики, като разкривайки  особеностите 
при работа в мултикултурна среда да развива 
необходимите знания и умения за справяне 
със здравните проблеми нa групи хора в 

неравностойно положение.[2] Поради това 
Комисията по дентална акредитация (СОDА) 
изисква денталните учебни програми да 
гарантират, че завършилите са компетентни 
в обслужването на разнообразни групи от 
пациенти и имат нужните междуличностни и 
комуникационни умения да се справят успешно 
в мултикултурна работна среда.[3]

Въпреки че необходимостта за включване на 
oбучение по културна компетентност в денталните 
програми е добре документирано,[2-7] има малко 
информация в денталната литература относно 
глобалната дентална медицина и потенциалът ѝ 
за подготовка на професионалисти, компетентни 
да работят в мултикултурна среда. Това проучване 
цели да даде допълнителна информация в 
областта на световната дентална медицина като 
помощно средство за подобряване на културните 
познания и самосъзнание на студентите. 

Повечето американски дентални училища 
(82%) интегрират културната компетентност в 
учебните си програми като част от съществуващи 
курсове, но не и като самостоятелен курс [8]. 
Методите за обучението на студентите за работа 
в мултикултурна среда не са стандартизирани. В 
по-голямата част от програмите се включва такова 
обучение само през първата година, а в една трета 
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от програмите се интегрира през четирите години 
[9]. Най-често използваната форма са лекция 
или семинар. Малък брой училища изискват 
преподавателите също да завършат обучителна 
програма с такава насоченост [8,10]. Тези 
реформи в образованието са част от усилията 
към коригирането на широко разпространените 
расови и етнически различия сред медицинските 
работници [4,11,12] и подобряване на достъпа 
до качествено медицинско [5] и дентално[13] 
лечение на хора от различни обществени групи. 
Доказано е, че обучаването на компетентни в това 
отношение кадри е свързано с подобряване на 
комуникацията между пациента и медицинското 
лице, по-голям избор и удовлетвореност от страна 
на пациентите, както и подобряване на достъпа 
до лечение на пациенти от расови и етнически 
малцинства [4]. Съдържанието на учебния 
план също може да допринесе за повишаване 
на културните познания и самосъзнанието 
на студентите [10]. В резултат на това, беше 
препоръчано да се повиши осведомеността 
и съзнанието на медицинските работници за 
различията между хората, да се интегрира 
междукултурно обучение в образованието и да се 
създадат лекари по дентална медицина, които са 
по-ангажирани към медицинските нужди на хора 
от различни култури, по-осведомени и социално-
ориентирани към обществото [6,13] 

За установяване  възприятията на студен-
тите към световната дентална медицина и 
филантропия, което е свързано с мисията на 
съвременното обучение по дентална медицина, 
се проведе анкетно проучване на 719 български 
и американски студенти по дентална медицина. 
Целта на изследването е да се установи дали 
денталните учебни заведения трябва да интегрират 
световната дентална медицина в учебните си 
програми. Резултатите от изследването показват 
мнението на студентите по дентална медицина 
относно обмена с чуждестранни университети с 
цел обслужване на райони по света с недостатъчен 
достъп до медицински грижи. Очакваните 
ползи от изследването са: (1) подобряване на 
разбирането ни за възприятията на студентите 
относно актуалността и основната цел на 

денталното обучение; (2) отговор на въпроса дали 
съвременното обучение удовлетворява интересa 
на студентите към благотворителна дентална 
медицина; (3) мнението им дали денталното 
образование има морално и професионално 
задължение да развива световната дентална 
медицина; (4) дали интернационални клинични 
стажове биха задоволили интереса им към 
световната дентална медицина и; (5) дали тези 
обмени могат да служат като допълнителен 
принос в обучението на студентите за работа в 
мултикултурна среда. 

Материали и методи
Това проучване е одобрено от Централната 

комисия за етика на научните изследвания към 
Софийски Медицински Университет, както и 
от Institutional Review Board of the University 
of Tennessee (Институционалния рецензентски 
съвет в Университета на Тенеси) (#12-02040-
XM). Проучването отговаря на условията за 
провеждане по 45CFR46.101(b)(2), тъй като 
включва допустими изследвания, базирани на 
образователни тестове, интервюта или проучване 
на общественото поведение. 

Петдесет минутна анкета, включваща 
двадесет и два въпроса (предимно с отговори ДА/
НЕ), свързани с благотворителността и световната 
дентална медицина, беше проведена сред 
студенти (n=307/384) в University of Tennessee 
Health Science Centеr College of Dentistry (УТ). 
Изследването обхваща студенти от всички учебни 
години (D1, D2, D3, D4). Паралелно проучване 
(n=412/1039) със същите въпроси, преведени на 
български език, бе проведено във Факултетите по 
Дентална Медицина на Софийски Mедицински 
Университет (СМУ) и Пловдивски Медицински 
Университет (ПМУ). Участието в проучването 
бе доброволно, а отказът от участие не се отрази 
неблагоприятно на студентите по никакъв 
начин. Проучването „Monkey“ формат осигурява 
пълна анонимност на отделните участници и 
поверителност на данните (Прил. 1). 

Стандартен хи-квадрат тест на Пирсън 
бе използван за сравнение на категорийни 
променливи (р ≤ 0,05) [10,14]. Хи-квадрат тест 
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оценява дали паралелни наблюдения върху 
две променливи са независими една от друга 
(например дали отговорите на анкетираните 
от различни националности се влияят от 
националността им).10,15 Изследването е 
пригодено за компютърна обработка като 
отделни предтестови и следтестови бази данни. 
Данните бяха обработени с Microsoft Office Excel 
и анализирани с JMP статистически софтуер. 
Международна работна група 16,17, състояща се от 
шест български и американски администратори, 
преподаватели и студенти разработи въпросника. 
Групата, ръководена от модератор, се събра чрез 
Skype връзка, за да обсъди темите на проучването. 
Двама преводачи изготвиха работния превод, 
двама рецензенти прегледаха превода с 
преводачите, а арбитър прецени дали преводът 
е готов за предварително тестуване и след това 
за окончателно анкетиране.16,17 Бе проведено 
пилотно проучване, за да оценят процедурите 
и материалите, включени в събирането на 
данните, както и отговорите. Ретроспективно 
предварително тестуване бе използвано за 
уеднаквяване на анкетата на български език, 
за да се гарантира еквивалентно измерване и 
идентифициране на проблеми със съдържанието 
на въпросника, „прескачане на модела“ или 
форматирането17. Отзиви на запитаните17 
гарантират, че изследването адекватно предава 
предвидените въпроси, изследва нагласите, 
ценностите, докладваните факти, а също и че 
данните са били изложени в съответствие с 
определени протоколи по проучванията и в двете 
страни, и на двата езика. 

Въпросите целят да изследват студентските 
възприятия за световната дентална медицина 
и филантропия във връзка с тяхното дентално 
образование. Въпросите са проектирани на базата 
на целите и задачите на двете дентални училища, 
препоръкитe от АDА и изискванията от CODA. 
Анкетната карта се състои от 22 въпроса от 
затворен тип с отговори ДА/НЕ, като отговорите 
на 5 въпроса отнемат 1 минута. По този начин се 
гарантира  вниманието на студентите през цялото 
време18. Един отворен въпрос бе добавен, за да 
разкрие предишна ангажираност на студентите 

в благотворителни мисии. Един въпрос оценява 
мнението на студентите дали в денталното им 
образование действително е залегнала програма 
за обучение за работа в мултикултурна среда. 
Други въпроси разкриват оценката на студентите 
за изпълнението на тези цели. Въз основа на 
предварителен тест, очакваната активност на 
участие е била 30%. Общо 1,379 студенти бяха 
поканени да участват във финалното проучване. 

     
Резултати
От общия брой на американските (САЩ) и 

българските (БГ) първокурсници, второкурсници, 
третокурсници и четвъртокурсници, поканени да 
участват в това проучване, се отзоваха 90% от 
студентите в САЩ и 39,6% от България (фиг.1).

Границите на грешката за цялата извадка 
(n=711) е +/- 4%, 95% CI (доверителен интервал 
с 95% вероятност). Допустимата грешка за САЩ 
(n=307) е +/-5%, 95% CI. Допустимата грешка 
за БГ (n=412) е +/-7%, 95% CI. Стойностите на 
„p“ (p-value) на теста хи-квадрат за повечето 
от позициите са доста под 0,05, доказвайки 
че разликите в процента на положителните 
и отрицателните отговори на българските и 
американските студенти се дължат на съществени 
различия в мненията между двете студентски 
групи. 

По-голямата част от студентите в САЩ 
(84,2%) смятат, че една мултикултурна учебна 
среда би им помогнала да развият разбиране и 
уважение към различните хора, за разлика от тях 
62,14% от техните колеги от България споделят 
това мнение (табл. 1). 
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Мнозинството от американските студенти 
(74,8%) считат, че е важно денталното образование 
да ги подготви за културното многообразие; 
81,8% смятат, че подготовката им е адекватна за 
това. От друга страна само половината 41,26% 
от българските студенти смятат, че уменията 
за работа в мултикултурна среда е важна за 
денталното образование; а две трети 68,45% 
твърдят, че се чувстват достатъчно подготвени да 
се изправят срещу предизвикателствата, свързани 
с лечението на различните групи пациенти. 

Повечето дентални преподаватели прин-
ципно са съгласни, че доброволчеството 
и филантропията са важни качества за 
професионалиста зъболекар, което се потвърждава 
категорично и от американските (95,8%) и от 
българските (86,41%) студенти. Въпреки това 

половината от анкетираните в САЩ - 49,2% и 
72,82% в България смятат, че обучението им не 
е конкретно насочено към доброволчеството 
и дарителството. При запитване за наличие на 
дисциплина или курс в учебната програма, който 
да ги възпитава насочено в духа на доброволчество 
и дарителство, 59,1% от студентите в САЩ и 
88,83% в България не назоваха такива. Само 
15,9% от четвъртокурсниците в САЩ (11/69; 
Прил. 2) посочиха местни, насочени към 
обществото дентални мисии (community-based 
dental mission), в които са били длъжни да 
участват, докато студентите в България съобщиха, 
че не съществува такава програма. Само един 
американски студент съобщава, че е участвал 
като доброволец в хуманитарна мисия в чужбина. 

На запитването дали мисиите на денталните 
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Табл.1. Резултати от анкетното проучване сред студенти от ПМУ, СМУ и UT 

Въпрос Активност по брой Aктивност % Общо 

 ПМУ СМУ БГ UT ПМУ СМУ БГ UT САЩ-БГ 
Поканени 506 533 1039 340 506 533 1039 340 1379 Общ % 

Активни 228 184 412 307 45,1% 34,5% 39,6% 90,0% 719 52,1% 
1 170 86 256 258 74,6% 46,7% 62,1% 84,2% 514 71,5% 
2 156 126 282 251 68,4% 68,6% 68,4% 81,8% 533 74,1% 
3 182 88 270 230 79,8% 47,8% 65,6% 74,8% 500 69,5% 
4 206 150 356 294 90,4% 81,5% 86,4% 95,8% 650 90,4% 
5 78 34 112 156 34,2% 18,5% 27,2% 50,8% 268 37,3% 
6 28 18 46 126 12,3% 9,8% 11,2% 40,9% 172 23.9% 

7 154 162 316 259 67,5% 88,0% 76,7% 84,5% 575 80,0% 
8 86 52 138 168 37,7% 28,3% 33,5% 54,6% 306 42,6% 
9 124 54 178 197 54,4% 29,4% 43,2% 64,1% 375 52,2% 

10 193 142 335 258 84,6% 77,2% 81,3% 83,9% 593 82,5% 
11 210 184 394 260 92,1% 100% 95,6% 84,6% 654 91,0% 
12 104 58 162 230 45,6% 31,5% 39,3% 74,8% 392 54,5% 
13 196 170 366 240 86,4% 92,4% 88,8% 78,1% 606 84,3% 
14 169 156 325 276 74,1% 84,8% 78,9% 89,8% 601 83,6% 
15 175 172 347 287 76,8% 93,5% 84,2% 93,4% 634 88,2% 
16 157 136 293 285 68,9% 73,9% 71,1% 92,8% 578 80,4% 
17 190 172 362 240 83,3% 93,5% 87,9% 78,1% 602 83,7% 
18 184 172 356 255 80,7% 93,5% 86,4% 82,9% 611 85,0% 
19 160 100 260 232 70,2% 54,4% 63,1% 75,6% 492 68,4% 
20 41 22 63 84 18,0% 12,0% 15,3% 27,2% 147 20,4% 
21 33 12 45 56 14,5% 6,5% 10,9% 18,1% 101 14,0% 
22 177 120 297 236 77,6% 65,2% 72,1% 77,0% 533 74,1% 

 

Табл.1. Резултати от анкетното проучване сред студенти от ПМУ, СМУ и UT



36 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/2

учебни заведения са насочени към насърчаване 
на световната дентална медицина, по-голямата 
част от студентите в САЩ (84,5%) и България - 
76,70% отговориха положително, макар че нито 
едно от двете заведения не го включва изрично 
в целите си. Въпреки всичко почти половината 
(45%) от студентите в САЩ и 71,7% в България 
смятат, че тяхното дентално училище  нито 
прави достатъчно, за да насърчи дарителството и 
доброволчеството, нито видимо изпълнява това, 
което студентите възприемат като насърчаване 
на световната дентална медицина (САЩ 
36%; България 56,80%). По-голямата част от 
студентите (САЩ - 84%; България - 86,17%) са 
съгласни обаче, че денталните университети имат 
моралното задължение да работят активно за 
повишаване нивото на оралното здраве и грижи в 
райони с недостатъчен достъп до тях. 

Приблизително 85% от студентите в САЩ 
считат, че е важно денталните университети 
да предоставят на студентите допълнителни 
възможности за участие в международни мисии 
и стажове. Българските студенти единодушно 
са съгласни с това мнение. Мнозинството (САЩ 
- 78,1% и България - 89,08%) посочват, че ако 
имат възможност да участват в международна 
програма за обмен по време на учебната година, 
ще го направят. По тяхно мнение клинични 
ротации и опит по специалността в райони на 
света с недостиг на медицински грижи ще: (а) 
насърчи развитието на световната дентална 
медицина (САЩ 89,8%; БГ 78,88%); (б) повиши 
съзнанието и разбирането за културното и 
социално-икономическото многообразие 
на общностите, на които завършилите ще 
служат (САЩ 93,4%; БГ 84,22%); (в) възпита 
у студенти добродетели като филантропията и 
доброволчеството (САЩ 92,8%; БГ 70,63%). Те 
смятат, че възможността за международен обмен 
с други училища ще подобри обучението им по 
начин, който понастоящем не фигурира (САЩ 
78,1%; България 87,86%). 

Студентите стигнаха до консенсус, че 
възможността да прекарат един семестър в 
чуждо дентално учебно заведение ще им помогне 
да работят по-добре с пациенти от различни 

народности и ще ги научи на дарителство и 
доброволчество (САЩ 82,9%; БГ 86,41%). На 
въпроса дали в момента участват в някоя местна 
благотворителна дентална организация 27,2% от 
американците и 15,29% от българите отговориха 
с „да“. Въпреки че 18,1% от студентите в 
САЩ и 10,92% от България са посочили, че в 
момента са били участници в международни 
благотворителни дентални мисии, само един 
американски студент конкретно назовава такава 
програма. 77% от студентите в САЩ и 72,09% 
от техните български колеги посочиха, че 
възможността да участат в международен обмен 
за един семестър би ги насърчила да участват в 
благотворителни дентални мисии в бъдеще. 

    
Обсъждане
Сравнявайки нивата на участието на 

двете групи студенти в анкетата е интересно 
да се отбележи, че въпреки по-малкия брой на 
студентите в УТ (340) в сравнение със СМУ 
(533) и ПМУ (506), 90% от студентите в САЩ 
(307) са участвали в сравнение с 39,65% от 
студентите от България (412). Трудно е да се 
предвиди активността на участие в проучването, 
тъй като тя зависи от много фактори. Обикновено 
вътрешните проучвания имат около 30-40% 
активност на анкетираните 18, но ако анкетираните 
смятат, че участието им в проучване ще доведе 
до реални подобрения, активността може да се 
увеличи [19]. Това може би е едно от обясненията 
за голямото участие на американската група. 
Тъй като форматът на проучването не позволява 
коментари, няма допълнителна информация, 
която би послужила за допълнителни разяснения. 

Въпреки че процентът на отговорилите би 
могъл да се повиши над 85% ако анкетираните 
са мотивирани [19], това не означава, че групата 
от България е била по-малко мотивирана или че 
резултатите са по-малко надеждни. Скорошни 
проучвания показват, че проучвания с по-ниски 
нива на участие (5%-20%) могат да дадат също 
толкова или дори по-точни данни в сравнение с 
изследвания с по-висока респондентност [20-
22]. Анкетата не винаги е подходяща форма за 
всички хора и това може би е изиграло роля за 
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по-ниската степен на активност от страна на 
българите, особено ако анкетирането не е част от 
тяхната култура. 

Освен това само половината от анкетираните 
български студенти 62,14% се съгласиха, че 
мултикултурната среда в денталните учебни 
заведения насърчава разбирането и зачитането 
на различните хора, докато значително по-
голям брой студенти от САЩ (84%) споделят 
това възприятие. Това вероятно е отражение на 
нагласата на студентите към обучението им по 
междукултурна компетентност, което може да 
се влияе от много фактори, включително от пола 
на студента, семейно положение, финансовата 
задлъжнялост за образованието, но също и от 
тяхното учебно заведение. Учебна среда, която 
насърчава интегрирането и уважението към 
разнообразни култури, е от основно значение 
за мнението на студентите за адекватността 
на обучението да лекуват различни расови и 
културни групи [23].

Също е интересно да се отбележи, че 
половината от анкетираните в УT (49,2%) 
и 72,82% от България посочиха, че тяхното 
обучение не създава желание и интерес към 
доброволчеството и филантропията. Няколко 
въпроса бяха насочени специално към оценяване 
нагласите на студентите относно съществуващите 
учебни програми и по-конкретно - къде и 
как темата за работа в мултикултурна среда е 
била разгледана досега. В този случай 27,4% 
от студентите от УТ (n=84) идентифицираха 
като курсове с такaва дидактическа насоченост 
„Обществената дентална медицина“ (Community 
Dentistry) (10,7%, n=33) и “Етиката” (5,2%, 
n=16). Само 5,2% (n=16) от студентите в 
САЩ са посочили клиничния опит, който им 
е предоставил възможност да взаимодействат 
с различни култури като доброволци в две 
безплатни обществено-насочени клинични 
програми, спонсoрирани отчасти от университета 
(Прил.2). Интересно е, че само един студент (< 
1%) съобщава за участие в програмата „Дайте 
усмивка на децата“ (Give Kids a Smile), докато 
6,2% (n=19) са били част от мисии, спонсорирани 
от църковни организации или частни фондове; 

докато 5,5 % (n=17) посочиха, че са се запознали 
с проблемите  на различните расови и етнически 
групи от различни студентски дентални 
асоциации. Около 45,2% (139/307) от общия брой 
на анкетираните студенти от САЩ посочиха, че са 
имали възможност за доброволческа работа и/или 
други форми на запознаване със съдържанието 
на културната компетентност, които са им 
помогнали с разбирането на филантропията, 
например благодарение на учебната програма 
(60,4%; 84/139); участие в църковно или частно 
спонсорирани социални мисии (13.7% ; 19/130); 
спонсорирани от училището програми за 
обществени услуги (11.5%; 16/139); или участие 
в студентски дентални асоциации (12.2% ; 12/13). 
Средно около 11% от всеки от четирите випуска 
съобщават, че са разисквали теми, касаещи 
работа в мултикултурна среда. Въпреки тези 
резултати, повече от половината от студентите 
54,8% съобщават, че не са имали възможност 
да се запознаят с проблемите и особеностите на 
работа в мултикултурна среда, както и достъп до 
източници, които да ги информират за ценности 
като филантропията. 

Откакто УT интегрира няколко програми 
за общественополезен труд, включващи тре-
токурсници и четвъртокурници, 11,5% от тях 
могат да потвърдят участието си в някоя местна 
хуманитарна организация, спонсорирана от 
училището. От друга страна, 88,83% от студентите 
в България не можаха да го направят, защото 
такава местна или международна програма в 
университета не съществува. Това до голяма степен 
се дължи на финансовите предизвикателства пред 
университета, както и на самите студенти, тъй 
като хората, ангажирани с хуманитарни мисии, 
местни или интернационални, често го правят в 
свободното си време и за своя сметка. Въпреки 
че задължителното участие в дентални стажове 
може да увеличи ефикасността и културните 
познания на студентите, данните показват, че 
то би могло и да не доведе до увеличаване на 
желанието им да предоставят дентална помощ 
при такива условия в бъдеще [24]. Резултатите 
от проучването показват, че обучението по 
културната компетентност напредва поне в един 
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от денталните колежи в САЩ, има желание 
да се организират допълнителни стажове, за 
да се постигнат по-категорично основните 
цели на културната компетентност, важни за 
студентите. Някои проучвания посочват, че 
студентите са склонни да надценяват своята 
културна компетентност [25]. За разлика от 
нашите резултати, според други изследвания 
повечето практикуващи лекари по дентална 
медицина смятат, че тяхното образование не ги 
е подготвило добре за лечение на пациенти с 
култура, различна от тяхната [23,26,27]. Също 
така се установява, че комуникационните умения 
на студентите са по-малко ефективни при работа 
с пациенти от различен етнически и културен 
произход,28 особено когато денталната помощ и 
резултатите са повлияни от културно базирани 
вярвания и практики [29]. Студенти и дентални 
лекари, които са били образовани за работа в 
мултикултурна среда, е по-вероятно да изразят 
готовност да лекуват пациенти от други култури 
[27]. По-интензивния контакт с  пациенти от 
различни култури по време на денталното 
обучение също корелира с повишената готовност 
сред зъболекарите да лекуват пациенти от 
различни етнически и културни групи и подобрява 
комуникационните умения [30,31].

Това проучване показва, че обучението за 
работа с пациенти от различни култури e важно 
както за запитаните студенти от САЩ, така и от 
България, но в различна степен, която вероятно 
зависи от културни фактори като например 
националността. Независимо от тяхната 
националност обаче еднакво съществено и за 
двете групи е да им се предоставят възможности 
за участие в световни хуманитарни програми, 
които да задоволят личната им потребност да са 
заангажирани с филантропия. Има доказателства, 
че лечебната работа с различни групи пациенти по 
време на програми за обмен подготвя студентите 
по-добре за следдипломната колаборация с тези 
популации [32].

Резултатите от нашето проучване се 
потвърждават и от запитване, проведено сред 
студенти по дентална медицина в Индия. В 
това проучванe преобладаващата част - 87% 

от отговарящите също изразяват желание да 
работят като доброволци в международни 
мисии, въпреки че 99,2% смятат, че не са били 
обучени по въпросите за глобално орално здраве; 
68% не са били тренирани да работят в райони 
с недостатъчен достъп до медицински грижи; 
70,1% не са били обучени по въпроси като 
глобална здравна етика и културна компетентност. 
Резултатите показват необходимост да се добави 
курс по глобална дентална медицина в учебния 
план [33] 

Хуманитарните образователни мисии в 
области, където населението е недостатъчно 
лекувано, имат значително лично, професионално 
и социално въздействие върху денталните 
студенти [34]. Факторите, които мотивират 
студентите да участват, включват развитие 
на умения, образователни възможности и 
филантропия. Разходът както на време, така и на 
пари, представлява сериозно затруднение. Рискът 
от инфекциозни заболявания  и престъпност, 
условия на труд и живот под нормалния стандарт 
и езиковите бариери са считани предимно като НЕ 
ВАЖНИ [34]. Такива мисии помагат да подобрят 
културната образованост, междукултурните 
професионални отношения, самочувствието и 
обществената здравна информираност. Освен 
това те предлагат на студентите една ценна 
образователна възможност да допринесат в 
значителна степен за подобряване на  денталните 
здравни грижи в области по света с липса или 
недостиг на здравни грижи [35].

Има сведения, че международни 
хуманитарни програми, включващи мултидис-
циплинарни екипи от студенти и преподаватели 
по дентална медицина, медицина,  обществено 
здраве, медицински сестри и социални работници, 
позволяват на студентите по дентална медицина 
да приложат клиничните си умения в реални 
житейски ситуации, което води до подобряване 
на преподаването и насърчаване на гражданска 
отговорност в близко партньорство с общините 
[36,37]. Подобни програми могат също така да 
подобрят културната образованост на студентите, 
междукултурните комуникационни умения и 
разбирането на ограниченията в здравеопазването, 
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пред които се изправят различните обществени 
групи [36]. Фактите категорично сочат, че 
междукултурната адаптивност на учениците 
може да бъде подобрена с подходящо обучение 
в класната стая, но са необходими също така и 
практически срещи, за да се даде възможност 
на студентите да развият компетентност в 
предоставянето на здравни грижи на различните 
културни общности [38].

Следователно интернационалните обменни 
програми могат да помогнат на студентите 
да разширят разбирането си за културните 
нагласи към денталното здраве, комуникацията 
и отношенията между лекар и пациент, което 
могат на практика да използват у дома [30,31,34]. 
Предоставяйки поучителен опит, който излага 
студентите на социални, обществени и културни 
влияния, засягащи здравето и болестта, 
обучението по световната дентална медицина 
може да обогати студентските социални умения, 
да стимулира креативността и самочувствието 
им и да даде възможност да изживеят клинични 
ситуации в реални условия [39]. Подход, насочен 
към сътрудничество  и групова работа, може 
също така да предостави ценна възможност за 
професионален обмен, в който преподаватели и 
студенти могат да обсъждат възникнали проблеми 
и да черпят знания от международните си колеги. 

За да бъде международното доброволчество 
еднакво изгодно за всички -  участващите, 
домакините, студентите-доброволци и спон-
сорите трябва да разберат как най-добре могат 
да си сътрудничат и как всички страни да 
извлекат максимална полза. Добре планирани 
интернационални стажове с побратимени 
дентални факултети, основани на партньорства с 
правителствени и неправителствени организации, 
могат реално да отговарят на желанието на 
студентите да развиват доброволчеството като 
се избягват потенциалните недостатъци на 
традиционната доброволческа дейност, която 
обикновено се фокусира върху краткосрочни 
клинични практики [40,41].

Резултатите от нашето проучване показват, 
че обучението на студентите по дентална 
медицина в Америка изпълнява изискванията 

на CODA, но би могло да направи повече, за 
да удовлетвори очакванията на студентите по 
отношение на световната дентална медицина. 
Студентите и от двата университета заявяват, че 
са доволни от настоящата работа по обучението 
им за работа в мултикултурна среда, но учебните 
им програми не им дават реална възможност 
да участват в глобалната дентална медицина. 
Дарителство и доброволчество не са непременно 
свързани с характера на това обучение, но 
студентите вярват, че практикуването на 
световна дентална медицина би ги направило 
по-осъзнати за нуждите на пациенти от различни 
култури. Студентите също така съобщават, че 
ангажираността със световна дентална медицина 
ще сбъдне желанието им да практикуват дентална 
медицина като доброволци и ще ги изпълни с 
удовлетвореност, която местното доброволчество 
не би могло да им предостави.  Много от 
анкетираните не смятат, че обучението им по 
дентална медицина развива филантропията, 
въпреки че въпросът беше зададен няколко пъти 
по различни начини. Студентите мислят, че 
денталните училища показват готовност да ги 
заангажират в световната дентална медицина, 
но все още тази цел не е изрично посочена 
като мисия на единия или другия университет. 
Интересно е да се отбележи, че макар и косвено 
американските студенти признават, че участието 
им в местната благотворителна програма “Дай 
усмивка на децата“ (Give Kids a Smile) не може 
да бъде толкова удовлетворяващо, колкото 
доброволческата дейност в някоя общност по 
света с недостиг на медицински услуги. Въпросът 
следователно е - как могат денталните факултети 
да преподават на студентите особеностите при 
работа в мултикултурна среда и същевременно 
да развиват филантропията? Опитът за работа 
в различни общности и с пациенти от различни 
етнически групи и култури не е обвързан 
непременно с осъзнаване на икономическите 
различия между хората или с желание да се 
лекуват пациенти с чисто алтруистични подбуди. 
Бедността от друга страна е както местен, така 
и глобален проблем, така че не е нужно да се 
търси далеч, за да бъде открита. Ангажирането 
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на студентите по дентална медицина на локално 
равнище с части на обществото с недостатъчен 
достъп до медицински грижи може да бъде 
по-нататъшна стратегия за подготвяне на 
доброволци за бъдещи международни мисии 
като същевременно се третират местните нерав-
нопоставени групи [41]. 

Бъдещи проучвания трябва да установят дали 
развитието на филантропията, доброволчеството 
и глобалната дентална медицина води до 
подобряване на грижите за бедните у дома, да 
идентифицират допълнителни интернационални 
възможности за внедряване на междукултурната 
комуникация; да развиват стажове, при които се 
обслужват пациенти от различни групи, защото 
има доказателства, че студенти, които са имали 
подобен опит, са по-склонни да лекуват такива 
групи пациенти в частната си практика [42, 43].

Резултати
Резултатите от това проучване сочат, че 

студентите по дентална медицина биха оценили 
високо възможността да участват в международни 
обмени, което може на свой ред да задълбочи 
знанията и самосъзнанието им, свързани с 
работата им в мултикултурна среда. Проучването 
също така показва, че студентите искат техните 
училища да им предоставят интерактивно 
обучение по световна дентална медицина, което 
да удовлетвори желанието им да работят като 
доброволци за хуманитарни мисии. Крайната 
цел на включването на курсовете за обучение 
на студентите за работа в мултикултурна среда 
в учебната програма е да се намалят расовите 
и етническите различия в здравеопазването, 
както в страната, така и в чужбина. В същото 
време благодарение на международните стажове 
студентите могат да се запознаят с добродетелите 
на дарителството и доброволчеството, докато 
се учат да служат едни на други, независимо от 
различията си. 
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Приложение 1. АНКЕТНА КАРТА 

АНКЕТНА КАРТА ДА НЕ 
1) Мислите ли, че мултикултурната среда във Факултета по дентална медицина помага на 
студентите да развият разбиране, толерантност и уважение към различни народи? 

  

2) Вярватe ли, че Вашето обучение по дентална медицина Ви подготвя подходящо да разбирате и 
уважавате културно различни хора и/или да се справяте с предизвикателствата, свързани с 
грижите за постигане на  добро орално здраве? 

  

3) Смятате ли, че е важно денталното образование да Ви обучава относно културното 
многообразие? 

  

4) Смятате ли,  че доброволчеството и дарителството са важни качества на професионалиста 
зъболекар?  

  

5) Вашето дентално образование Ви обучава специално за важността на доброволчеството и 
дарителството: 

  

6)Можете ли да посочите програма или курс по време на Вашето обучение, които Ви учат за 
доброволчеството и дарителството? Ако отговорът е"ДА", моля посочете каква програма? 
                                           Програма:__________________________________ 

  

7) Мисията на повечето дентални училища включва основни цели като: (a) обучение на 
студентите да служат добре на своите пациенти и обществото; (б) подготовка на студентите да 
поддържат своите знания и умения през цялата си кариера;(в) да участват в различни 
проучвания  като неразделна част от мисията на училището; (г) и да потвърдят, че грижата за 
пациента е свързана, но не се подчинява на мисиите на образованието и научните изследвания. 
Смятате ли, че мисията на денталното училище е свързана и с допълнителния  ангажимент за 
напредъка на глобалната стоматология? 

  

8) Мислите ли, че денталното училище осъществява адекватно мисия, свързана с обучението на 
студентите в добродетелите на филантропията и доброволчеството? 

  

9) Смятате ли, че Факултетът по дентална медицина адекватно осъществява ангажимента за 
насърчаване на глобалната стоматология? 

  

10)Смятате ли, че е морално задължение на денталните училища в България да работят активно 
за повишаване нивото на оралните здравни грижи в глобален аспект, които се сблъскват със 
специфични икономически и логистични бариери в търсенето и получаването на основно 
стоматологично лечение? 

  

11)Считате ли, че е важно денталните  училища  да осигурят на студентите възможности за 
участие в международни мисии за обмен? 

  

12) Смятате ли, че денталният факултет Ви насърчава да търсите или Ви дава възможности да 
бъдете доброволец, за да помагате на бедните общности, които не могат да си позволят лечение 
на зъбите и/или нямат достъп до дентални грижи? 

  

13) Ако имахте възможност да участвате по време на учебната година в международна програма 
за обмен, с цел да се повиши стандарта на световната стоматология и да се предоставят основни 
здравни грижи за устната кухина на бедните общности по света, бихте ли участвали? 

  

14)Според Вас, би ли могла една благоприятна възможност за международен обмен, която 
предоставя клинични ротации и поле за обмен на опит, в икономически оспорени райони на 
света:- да насърчи глобалния напредък на стоматологията?  

  

15) - да помогне на завършилите специалността да разбират по-добре културните и социално-
икономически особености на различните общности ? 

  

16)  - да обучи студентите в добродетелите на дарителството и доброволчеството?   
17) Мислите ли, че международните възможности за обмен с други училища, биха подобрили 
Вашето образование по начини, които не са изпълнени в момента? 

  

18) Смятате ли, че една възможност за международен обмен, да прекарате един семестър в 
чуждестранно дентално училище, би Ви помогнала да разбирате по-добре културно различни 
народи? 

  

19) Би ли могла една възможност за международен обмен с дентално училище в чужбина, да Ви 
научи за дарителството и доброволчеството? 

  

20) В момента участвате ли в някаква вътрешна стоматологична мисия, чиято цел е 
благотворителна? 

  

21) В момента участвате ли в някоя международна дентална мисия, чиято цел е 
благотворителна? 

  

22) Смятате ли, че международна възможност за обмен за един семестър може да ви насърчи да 
участвате в благотворителни стоматологични мисии в бъдеще? 

  

23. Вие сте: IIІ курс 
 

ІV курс V курс VІ курс 
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Приложение 2. 

Докладвани източници на знания за културно многообразие, филантропия и доброволчество 
Програма D1 D2 D3 D4 Общo Общ % 
Мобилна дентална клиника-Bellevue Baptist Dental Van 0 1 0 8 9 

5,21% 
Общественополезна дентална клиника в град Jackson 0 0 2 3 5 
Благотворителна програма „Дайте усмивка на децата“    0 1 0 0 1 
Здравни  изложения 0 0 1 0 1 
Мисионерска дейност 0 0 1 0 1 

6,19% 

Колежанско християнско сдружение  1 0 0 0 1 
Евангелистка мисия „BCM“ (Baptist Collegiate Ministries) 1 3 3 0 7 
Християнска медицинска дентална асоциация 
„CMDA“ (Christian Medical Dental Association) 3 4 0 0 7 
Благотворителен приют „Target House“  
(спонсориран откомпанията Target Stores) 0 3 0 0 3 
Национална студентска дентална асоциация 
„SNDA“  (Student National Dental Association) 3 3 0 1 7 

5,54% 

Американска студентска дентална асоциация 
„ASDA“ (American Student Dental Association) 2 0 2 1 5 
Американска студентска правителствена асоциация 
„ASGA“ (American Student Government Association) 0 1 0 0 1 
Американска асоциация на жените дентални лекари  
„АAWD“ (American Association of Women Dentists) 1 0 3 0 4 
Общественополезна дентална медицина – курс 0 0 0 33 33 

27,36% 

Eтика - курс 12 3 0 1 16 
Грижа за пациенти със специални нужди – курс 0 0 11 1 12 
Въведение в денталната  медицина - курс  3 0 4 0 7 
Етническо, социално и религиозно многообразие - курс 6 0 0 0 6 
Предизвикателствата пред здравеопазването – курс 0 1 1 0 2 
Патобиология  1 0 0 0 1 
Курс по Насочена към пациента дентална медицина  0 0 1 0 1 
Мениджмънт на денталната практика  0 0 0 1 1 
Обществена дентална медицина - курс  0 0 0 1 1 
Компютърна дентална симулация „DentSim“  0 1 0 0 1 
Дентална хигиена 1 0 0 0 1 
Клинична практика 0 0 0 1 1 
Диагноза и оценка на пациента 0 1 0 0 1 
Без специфичен курс 0 0 1 0 1 0,98% Нечетливо 0 0 2 0 2 
Общ брой на студентите 34 22 32 51 139  
Общ процент 11,07% 7,17% 10,42% 16,61% 45,28%  
ЛЕГЕНДА 
 Общественополезна програма, спонсорирана от университета 
 Благотворителна мисия, спонсорирана от църква или частна организация 
 Студентски зъболекарски сдружения  
 Съдържание на учебната програма 
 Разни  
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Приложение на лазерите в профилактиката на зъбния 
кариес. Обзор
Галина Жегова1

Laser applications in dental caries prevention. Review
Zhegova G1

Резюме
Зъбният кариес все още е едно от най-разпространените орални заболявания в детска възраст 

и въпреки че е предотвратимо заболяване, в настоящето остава основен проблем за общественото 
здраве. Използването на лазерите е съвременна потенциално ефективна превантивна мярка срещу 
кариеса. Настоящият обзор представя наличните в литературата данни, които дават информация за 
използването на лазерното облъчване за предпазване на здрав емайл от деминерализация, както и за кариес-
инхибиращия ефект на различни дължини на вълната по отношение на инициацията и прогресирането 
на кариеса. Обзорът разглежда също проучванията, свързани с лазерно-индуцирано въвеждане на флуор 
в структурата на емайла, както и с използване на лазерите при силанизиране на фисури и ямки. 

Ключови думи: профилактика на зъбен кариес, лазери, емайл.

Summary
Dental caries is still one of the most common oral diseases in childhood and although it is a preventable 

disease, at present it remains a main public health problem. The use of lasers is a modern potentially effective 
preventive measure against dental caries. This paper reviews the available in the literature data on the use of laser 
irradiation to protect the sound enamel demineralization as well as the inhibition effects of various wavelengths 
on initiation and progression of the carious process. The recent paper also presents studies on laser-induced 
incorporation of fluorine into the enamel structure as well as the application of lasers at pits and fissures sealants.

Key words: dental caries prevention, lasers, enamel.

1   Главен асистент, доктор, Медицински Университет София, Факултет по Дентална медицина, Катедра по 
Детска дентална медицина
1  Assistant Professor, PhD, Medical University Sofia, Faculty of Dental Medicine, Department of Pediatric Dentistry

Обзор

Профилактиката на оралните заболявания 
е основно направление в детската дентална 
медицина. Тя представлява икономически и 
социално ефективна стратегия, чиято основна 
цел е запазване на оралното здраве на децата през 
целия живот [1; 2; 3].

В двадесет и първи век зъбният кариес все 
още е едно от преобладаващите заболявания в 
детска възраст [4]. Съвременната профилактика на 
кариеса е насочена към създаване на резистентни 
зъбни структури, предпазване от ранна транс-
мисия на кариесогенните микроорганизми 

от родителите към детето и редуциране на 
патогенната ситуация [3; 5]. Изключително 
важно е провеждането на прецизна диагностика. 
Наличните нови технологии (дигитална 
радиология с ниска емисия на излъчване, 
диагностични лазери и дентален оперативен 
микроскоп) позволяват  ранно и своевременно 
откриване на кариозното заболяване [5]. 

Използването на лазерите в профилактиката 
на зъбния кариес е предложено още през 
шестдесетте години на миналия век [6]. По-
задълбочени проучвания се провеждат след 



46 ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА     Том 41 • 2015/2

осемдесетте години [7; 8]. 
Приложението на лазерните технологии в 

профилактиката на зъбния кариес включва два 
основни аспекта: повишаване на резистентността 
на емайла към киселинна деминерализация и 
обработка на фисури и ямки при аплициране на 
силанти [2]. 

Приложение на лазерите за повишаване 
на резистентността на емайла към демине-
рализация

Подобряване на качествата на кристалната 
решетка на хидроксилапатита може да доведе 
до повишаване на резистентността на емайла 
към киселинна деминерализация и може да 
бъде постигнато чрез лазерно-индуцирани 
микроструктурни изменения в емайловия апатит 
и лазерно-индуцирано въвеждане на флуор в 
емайла.

Лазерно-индуцирани микроструктурни 
изменения в емайловия апатит

Лазерното лъчение (с различни дължини 
на вълната) може да модифицира както 
неорганичната, така и органичната компонента 
на емайла [9; 10; 11]. Настъпилите изменения 
може да имат позитивни ефекти и да допринесат 
за повишаване на киселинната му устойчивост 
[9; 10;12].  

Част от изследванията проучват влиянието 
на лазерно облъчване при здрав емайл [13; 
14], докато други проследяват резултатите от 
облъчване на деминерализиран емайл [15; 16; 
17].

Влияние на лазерно облъчване на здрав 
емайл

Още през 1964 г. Stern and Sognnaes 
демонстрират в in vitro проучване, че облъчване 
с рубиновия лазер (693.4 nm) повишава 
резистентността на емайла към деминерализация 
[6]. През 1980 г. Yamamoto и Sato съобщават, че 
облъчени с Nd:YAG лазер (1060 nm) образци от 
емайл, които са вградени в човешки протези, 
не показват забележими видими промени, в 
сравнение с необлъчените образци емайл, при 
които наблюдават тебеширени бели лезии [8]. 
Провеждат се също проучвания с СО2 лазер за 
установяване на влиянието му върху киселинната 

устойчивост на здрав емайл. Ferreira с помощта 
на светлинен микроскоп, Сканиращ електронен 
микроскоп (СЕМ) и трансмисионен електронен 
микроскоп (ТЕМ), в зависимост от приложената 
енергийна плътност (от 0,8 до 200 J/cm2) на СО2 
лазер установява пропуквания и кратери в емайла 
с наличие на нови кристали от апатит с различна 
форма и размер по-голям от този на необлъчван 
емайл, както и загуба на призматичната структура. 
С наблюдаваните изменения - формиране на 
нови по-големи кристали авторите обясняват 
редуцираната степен на деминерализация 
на облъчения емайл  [18]. Еднa от най-често 
споменаваните хипотези в този период гласи, че 
инхибирането на емайловата деминерализация 
се дължи на стопяване и сливане на емайлoвите 
хидроксилапатитни кристали [18] и/или 
последващо запечатване на повърхността на 
емайла [19]. Резултатите от проучване с ТЕМ 
обаче показват, че стопяванията в емайловата 
повърхност в резултат от лазерното облъчване 
са нехомогенни и обикновено възникват в 
ограничени зони, а не върху цялата повърхност 
[18]. Освен това, няма убедителни доказателства, 
които показват, че е необходимо стопяване в 
емайла, за да се постигне оптимално лазерно-
индуцирано кариес-протективно действие [16]. 
Температурата на топене на емайловия апатит е 
над 1200 ° С [20]. Fowler and Kuroda демонстрират, 
че с Nd:YAG лазерно третиране при температура 
в зоните на облъчване на емайла, много по-
ниска от температурата на топене, в зависимост 
от енергийнaта плътност, продуктите, които се 
получават, могат да понижат (£ и β трикалциев 
фосфат, тетракалциев фосфат) или повишат 
(пирофосфати) неговата резистентност към 
киселинна разтворимост. Авторите установяват, 
че ниски  стойности на енергийнaта плътност, при 
които температурата в повърхността на облъчване 
не надвишава 650° С, водят до модификации 
в емайла, които се свързват с наличието на 
пирофосфати, а те могат значително да намалят  
неговата киселинна разтворимост [21]. 

От друга страна, лазерно лъчение, насочено 
към стопяване в повърхността на емайла може 
да доведе до повишаване на температурата в 
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дентина и / или пулпата, което би могло да увреди 
тези тъкани [20].

След този период на проучвания върху 
кариес-профилактичното действие на различни 
лазери, голяма част от авторите насочват усилия 
към изследване на ефекта от прилагане на лазерни 
лъчения с ниски енергийни стойности с акцент 
върху лазери, които излъчват в инфрачервения 
сектор на електромагнитния спектър.

По гладката емайлова повърхност се 
наблюдават различни микродефекти (точки, 
линии и др.), а кристалната структура на 
емайловия хидроксилапатит съдържа примеси 
(карбонати, хлориди, вода). Всички те правят 
зъбния емайл уязвим към киселинните атаки 
и служат като места за първоначалното му 
киселинно разтваряне [22]. Известно е, че 
формирането на кариеса включва два основни 
процеса: (1) разтваряне на емайловите апатитни 
кристали и (2) дифузия на йони (Ca2+, PO4

3- и H+) 
в (към и от) емайловата микроструктура [23; 24]. 

Според Morita прилагането на подходящо 
лазерно въздействие може да предпази емайла 
от деминерализация чрез „пречистване” на 
емайловите кристали и „забавяне” на дифузията 
на йони към и от емайла [25]. Различни автори 
демонстрират, че облъчване с Er:YAG лазер води 
до намаляване на количеството на карбонатите 
в емайла [9; 10]. Liu с раманова спектроскопия 
установявана намаляване на количеството на 
карбонатите (тип B) в емайла на временни зъби 
след Er:YAG лазерно облъчване (с параметри 
5.1 J/cm², 2 Hz, 5sec.) [10]. Choeysuppaket et al. 
също с раманова спектроскопия потвърждава 
намаляване на карбонатите (тип B) при емайл и 
дентин на постоянни зъби, обработени с Er:YAG 
лазер (29.7 J/cm²) [9]. Подобни резултати са 
описани в проведено от нас проучване с раманова 
спектроскопия върху емайл на постоянни зъби 
след прилагане на енергийна плътност на Er:YAG 
лазер между 22.08 и 30.15 J/cm² [11]. Zuerlein 
постига същите резултати след обработка на 
емайла на постоянни зъби с различни параметри 
на СО2 лазер, като изказва предположение, че 
извършването на повтарящо се лазерно облъчване 
на емайла, би могло да доведе до цялостно 

отстраняване на карбонатите, което представлява 
полезна стъпка в профилактиката на зъбния 
кариес  [26]. Според Oho възможният механизъм 
на придобитата с лазер резистентност на емайла е, 
че лазерното облъчване може да достави енергия 
за отстраняване на примесите от кристала, 
за пренареждане на йоните в кристалната 
решетка, за освобождаване на напрежението от 
кристалната решетка и по този начин да увеличи 
структурната стабилност на емайла. Като 
резултат от това се намалява неговата киселинна 
разтворимост [1]. Тези процеси при въздействие 
на лазера върху емайловата повърхност, Morita 
нарича „пречистване” на емайловите кристали.

„Забавяне” на дифузията в емайла може да 
се постигне чрез намаляване пермеабилитета на 
емайла [16], затваряне на малките дифузионни 
канали  и редуциране на микродифузията 
[13;14]. Според различни автори органичната 
матрица играе значителна роля в забавянето на 
деминерализацията на емайла, вероятно чрез 
контрол върху дифузионните пътища [27; 28]. 
Mine демонстрира с раманова спектроскопия, че 
Er:YAG лазерното лъчение с енергия 127 mJ/ пулс, 
води до значителнo намаляване на количеството 
на протеините в повърхността на облъчване на 
емайл при говежди зъби [29]. Ying проследява 
ефектите от Er:YAG лазерно въздействие върху 
порьозността  на емайла, като с помощта на 
термогравиметричен анализ демонстрира 16,7%  
редукция на обема на порите в емайла след 
лазерно облъчване [14]. Maung чрез измерване на 
коефициента на дифузия на емайл, обработен с 
Er:YAG лазер в in vitro изследване потвърждава 
способността на Er:YAG лазерното лъчение за 
редуциране на емайловата дифузия [13]. 

Влияние на лазерно облъчване върху 
деминерализиран емайл

Редица автори проучват ефектите от 
прилагане на различни лазерни лъчения върху 
деминерализиран емайл [15; 16; 17]. Hsu 
изследва in vitro ефектите на ниско енергийно 
CO2- лазерно облъчване (0,3 J/cm2) върху емайл, 
деминерализиран в условия на pH- циклиране. 
Авторът постига повече от 98 % редукция на 
емайловата деминерализация [16].  Westerman 
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след облъчване на вестибуларните повърхности 
на екстрахирани постоянни молари с ниски 
стойности на енергийна плътност на аргонов лазер 
и впоследствие предизвикана с ацидофилен гел 
киселинна деминерализация, с поларизационен 
светлинен микроскоп наблюдава надлъжни 
срезове на получените лезии. Авторът установява 
увеличаване на дълбочината на лезиите при 
контролите (необработвани с лазер лингвални 
повърхности на зъбите) с 61-78 % в сравнение с 
обработените предварително с лазер повърхности 
[17]. Подобни резултати съобщава Flaitz et al. в 
проучване проведено in vitro с аргонов лазер- 2 
W за 10 sec (100 J/cm2).  [15]. Zezell проследява 
in vivo при деца на възраст от 7 до 15 г. ефектите 
от комбинирано последователно прилагане на 
Nd:YAG лазер (84.9 J/cm2) и локални апликации 
на подкиселен флуорфосфат за 4 min върху 
фисурите на зъби, разположени в дясната част 
на устната кухина, в сравнение с разположените 
отляво, които са обработени само с APF. За 1 
година установява значително намаляване на 
инициацията на начални кариозни лезии или 
кариозни кавитации след прилагане на лазер в 
сравнение с контролната група. Авторът показва 
кариес-редукция 39,2% в групата, обработена с 
лазер и флуорид [30]. Featherstone et al. съобщава 
70 % кариес- редукция след използване на 
дължини на вълната 9.300 nm и 9.600 nm на 
СО2 лазер (1 - 3 J/cm2) [31]. Подобни резултати 
съобщават Contreras-Bulnes et al., 2012 като 
демонстрират, че обработка на повърхността на 
емайла с Er:YAG и CO2 лазер и реминерализиращ 
разтвор водят до структурни изменения, които 
подтискат развитието на кариозния процес в 
неговия начален стадий [32]. 

Очевидно прилагането на подходяща 
лазерна система с адекватно подбрани параметри 
върху здрав емайл може да подобри на качествата на 
кристалната апатитна решетка, като по този начин 
осигури протективно действие по отношение на 
киселинната деминерализация. Освен това ниски 
стойности на енергийната плътност на различни 
лазерни лъчения, приложени самостоятелно 
или в съчетание с флуорни препарати, може да 
осигурят кариес-инхибиращ ефект по отношение 

както на инициацията, така и на прогресирането 
на кариеса.  Повечето проучвания обаче по 
отношение на „полезното” действие на различни 
лазери върху структурните характеристики на 
емайла са проведени in vitro. Недостатъчни са 
in vivo проучванията, които да демонстрират 
дългосрочните ефекти от прилагането на тази 
нова технология в денталната профилактика. 
Освен това липсват обособени протоколи, които 
могат да бъдат приложени в клиничната практика.

Лазерно - индуцирано въвеждане на 
флуор

Един от най-успешните методи за 
повишаване устойчивостта на емайла е 
въвеждане на флуор в периода на изграждане на 
зъбните структури или чрез локално въздействие 
върху съществуващите вече емайлови 
зъбни повърхности. Известно е локалното 
профилактично действие на флуора върху зъбния 
емайл чрез създаване на устойчива емайлова 
повърхност, която действа като бариера срещу 
дифузията на Н+, редуцира разтворимостта на 
емайла и представлява резервоар от флуорни 
продукти.

Има няколко основни механизма, 
по които флуорният йон въздейства върху 
твърдите зъбни тъкани: 1) подтиска (инхибира) 
бактериалния метаболизъм като прониква в 
бактериите под формата на флуороводород 
[33]; 2) когато присъства на повърхността на 
емайла, подтиска деминерализацията свързана с 
понижаването на pH; 3) повишава способността 
за реминерализация, като формира слой с ниска 
разтворимост подобен  на флуор-апатит върху 
повърхността на реминерализиращия кристал 
[34]. Според Featherstone, 2000a флуорът 
присъства на повърхността на емайла под формата 
на калциев флуорид (CaF2), който служи като 
резервоар на флуор. При определени условия, 
той ускорява реминерализацията и образуването 
на флуорапатит [35]. 

Редица автори изследват ефекта от 
комбинираното третиране на емайла с флуор 
и с различни дентални лазери, като посочват 
значителното нарастване на устойчивостта на 
емайла в киселинна среда след такава обработка.  
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При част от проучванията лазерното въздействие 
върху емайла предшества обработката с флуор 
[30;36]. Други автори прилагат флуорни разтвори 
/ гелове преди лазерното облъчване [37; 38]. 

Лазерното въздействие върху емайла 
предшества обработката с флуор 

Delbem изследва in vitro емайлови 
образци, обработени с Er:YAG лазер,  кисел 
флуор фосфат (APF) и комбинирано Er:YAG 
лазер + APF. След pH-циклиране проучва 
микротвърдостта и съдържанието на флуор в 
обработените повърхности. Най-слабо нама-
ляване на микротвърдостта и най-високо 
съдържание на флуор регистрира при групата 
образци, обработени комбинирано Er:YAG+APF. 
Според  автора Er:YAG лазерното облъчване най-
вероятно може да задържи флуорните йони по-
дълго по емайловата повърхност, в сравнение с 
необработен с лазер емайл [36]. Bevilácqua et al., 
проучват с атомна абсорбционна спектрометрия 
съдържанието на флуор, инкорпорирано в емайла 
на говежди зъби с Er:YAG лазер. Авторите след pH-
циклиране установяват най-високо съдържание 
на флуор в емайла след обработка с 1.8 J/cm2 и 0.9 
J/cm2, последвана от апликация на APF гел [39]. 
Подобни резултати след комбинирано прилагане 
на Er,Cr:YSGG лазер върху емайлови образци 
от човешки зъби и локална обработка с APF 
гел съобщават Ana et al. Проучването показва 
най-високо съдържание на флуор и най-слабо 
намаляване на микротвърдостта на емайла при 
образците, обработени с 8.5 J/cm2 и APF [40]. 

Апликацията на флуорни разтвори 
предшества лазерното облъчване

Nammour in vivo прилага аргонов лазер 
(10.74 J/cm2) за 30 sec върху постоянни зъби 
след обработка с флуорен гел. С помощта на 
протонен лъч доставен от ускорител (PIgammaE, 
particle induced gamma-ray emission), регистрира 
съдържание на флуор 157.4 +/- 23.371 ppm 
при образците, обработени комбинирано с 
флуорен гел и лазер и 45.59 +/- 9.377 ppm при 
необработените образци [38].

Предполага се, че обработката с лазер 
преди третирането с флуор увеличава степента 
на приемане и задържане (адхезия) на флуор 

като лазерното въздействие води до нарастване 
на дифузията на флуор от повърхността 
към вътрешността, което се контролира от 
ориентацията на апатитните кристали и води 
до образуване на флуорни „резервоари“ [36; 
38]. Различни автори застъпват схващането, 
че лазерното лъчение може да осигури 
микропространства в емайла, които да 
улеснят инкорпорирането на флуор в тях [1; 
38]. Според Oho, най-вероятно образуваните 
микропространствата се дължат на редукция на 
водата, карбонатите и органичните субстанции в 
емайла. Тези микропространства се превръщат 
в резервоар от различни йони, отделени от 
емайла по време на процес на деминерализация и 
„внедрени” в микропространствата [1]. 

По отношение на ефектите на лазерното 
лъчение, когато обработката с лазер се извършва 
след аплицирането на флуорните разтвори, Phan 
демонстрира, че след обработка с флуор съдържащ 
кисел фосфат (APF гел), дифузията на флуора 
нараства в порите между хидроксилапатитните 
призми, изграждащи емайла, като се образува 
слой, обогатен на флуор. Последваща обработка 
на емайла с CO2 лазер води до разтопяване и 
минералът прекристализира като флуорапатит 
[41]. Nammour демонстрира подобни ефекти след 
обработка с аргонов лазер (10.74 J/cm2) [38].

От направения обзор става ясно, че 
лазерно-индуцираното въвеждане на флуорни 
йони в емайла може да бъде полезна стъпка в 
профилактиката на зъбния кариес. Облъчването 
на емайла с различни дължини на вълната 
най-вероятно може да задържи флуорните 
йони по-дълго по емайловата повърхност, в 
сравнение с необработен с лазер емайл. Липсват 
обаче клинични протоколи по отношение 
на конкретните лазерни системи, както и на 
последователността на обработките с лазер и 
апликациите с флуорни разтвори, които могат да 
бъдат приложени в клиничната практика. 

Приложение на лазерите при 
силанизиране на фисурите 

Съществуват сериозни клинични дока-
зателства в подкрепа на използването на дентални 
силанти в превенцията на кариеса във фисури 
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и ямки, особено, когато са поставени върху 
постоянните зъби при индивиди с висок-риск от 
кариес скоро след пробив на зъбите [42]. 

По отношение на прилагането на лазерите 
при силанизиране на фисури, сред проучваните 
досега лазерни системи,  лазерите от фамилията 
„ербиум” показват най-висока ефективност 
както по отношение на аблатиране на емайла, 
така и по отношение на бактерицидното 
лазерно въздействие. Автори демонстрират, 
че чрез прилагане на субаблативни стойности 
на облъчване, за кратко време може да 
бъдат постигнати температурни промени в 
повърхността на облъчваните структури, както и 
микроретентивни повърхности, което подобрява 
ретенцията на силанта [43, 44]. Успоредно с това, 
различни изследвания разкриват, че Er:YAG 
лазерното лъчение осигурява бактерициден 
ефект в обработените повърхности. В 
микробиологично проучване след обработка на 
кариозни лезии с Er:YAG лазер,  Schoop постига 
пълно елиминиране на E. coli и E. faecalis в 
дълбочина от 1 mm в дентина [45]. Според Vitale, 
поради тези качества на лазерното лъчение, 
Er:YAG лазер може успешно да бъде използван за 
дезинфекция не само при кавитетна препарация 
и отстраняване на кариозни структури, но 
също и при обработка на фисури и фоси преди 
силанизиране [46]. 

Друга група автори проучва подходящите 
параметри на Er:YAG лазер при предварителната 
обработка на фисурите, като препоръчват 
използваната енергия да не надвишава 600 mJ 
[47]. 

Bahar проучва in vitro резултатите от 
облъчване с пулсов Nd:YAG лазер върху фисури 
и ямки преди силанизиране при постоянни зъби. 
При сравнение между ефектите на механичните, 
химио-механичните методи и Nd:YAG лазер 
установява, че лазерното лъчение почиства 
фисурите от дебрис в най-голяма дълбочина 
без да променя формата им. От друга страна, 
авторът чрез електронна сонда измервайки 
разпределението на калций, фосфор и флуорид в 
емайла, констатира повишаване на съдържанието 
на флуор в емайла на входа на фисурите, както 

и в дълбочина след обработка с Nd:YAG лазер, 
последвана от третиране кисел флуорфосфат. 
Прави заключение, че с помощта на този лазер 
може да се повиши киселинната устойчивост на 
емайла в областта на обработените фисури [43].

Голяма част от проучванията в 
литературата са посветени на изследване 
на степента на микропропускливостта 
при силанти след обработка на фисурите с 
различни лазери [44; 48; 49]. Всички автори се 
обединяват около схващането, че за понижаване 
на микропропускливостта при силантите, е 
необходимо прилагане на киселинно ецване на 
фисурите след лазерната обработка. 

Най-голямото предимство на приложението 
на лазерните технологии при силанизиране на 
фисури и ямки е постигането на бактерициден 
ефект, както и на микроретентивни повърхности, 
които подобряват ретенцията на силанта. Важно 
условие за успеха на клиничните манипулации е 
адекватният избор на параметри на лазера, за да 
не се допусне прекомерно аблатиране на емайла, 
както и прилагането на последваща обработка на 
фисурите чрез киселинно ецване. 

Заключение
Лазерното облъчване на емайла е нов 

метод в денталната профилактика. Лазерните 
системи могат успешно да бъдат използвани 
в превенцията на зъбния кариес. Необходими 
са повече проучвания, както и изработване 
и апробиране на клинични протоколи, за да 
може тази нова технология да бъде въведена 
в денталната практика като ефективен метод, 
прилаган в профилактиката на зъбния кариес.
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Ролята на гени, свързани с храненето и въглехидрат-
ния метаболизъм за развитието на зъбен кариес
Добрина Караяшева1, Екатерина Ботева1, Таня Кадийска2, Мария Глушкова2

The role of genes related to nutrition and carbohydrate 
metabolism for the development of dental caries
Dobrina Karayasheva3, Ekaterina Boteva3, Tania Kadiyska4, Maria Glushkova4

Резюме
През последните години обект на изследователска дейност в денталната медицина е перспек-

тивата за определяне на генетичния риск от развитие на зъбен кариес и възможността да се прави оценка 
при конкретни пациенти, кохортни и целеви групи. Ранните генетични изследвания датират още от 1958 
год. Провеждани са проучвания при близнаци, както и анализи на генетични вариации в гени свързани с 
етиологията на зъбния кариес, формирането на емайла, матурацията, анатомията и морфологията на 
зъбите вида на оклузията, както и на гени свързани с хранителната култура, поведението при хранене 
и индивидуалния тип метаболизъм. Изследвани са кандидат гени, кодиращи белтъците: амелобластин, 
матриксни металопротеинази, туфтелин и туфелин-протеини, енамелин, амелогенин, левкоцитни 
антигени, лактотрансферин, муцин, вкусови рецептори тип 2 и дентинов сиалопротеин. В България 
генетични изследвания, свързани с предразположение към развитие на зъбен кариес, бяха проведени върху 
студенти доброволци в Медицинския университет – София, разделени на две групи – кариес-активни и 
кариес-резистентни. Изследването включваше генетичен анализ на полиморфизми в гените, кодиращи 
матриксни металопротеинази ММР2 и ММР3 и глюкозен транспортер тип 2 (GLUT2).

Генетичните проучвания върху ролята на глюкозен транспортер тип 2 (GLUT2) ще помогнат 
за доизясняването на причините за развитието на зъбен кариес, свързани с начина на живот и с 
хранителните навици. Познаването на ролята на генетичните вариации, оказващи влияние върху 
въглехидратните вкусови предпочитания, и тези, контролиращи метаболизма на захарите, както и на 
заболявания като захарен диабет са важни при профилактиката и превенцията на зъбния кариес.

Ключови думи: зъбен кариес, генетика, гени, хранене.

Summary
In recent years, the subject of research in dentistry has been the prospect of determining the genetic risk 

of developing dental caries and the possibility of making evaluation of specific patients, cohort and target groups. 
Early genetic studies date from 1958. Studies in twins and analyses of genetic variations in genes associated with 
dental caries etiology, enamel formation, maturation, teeth anatomy and morphology, occlusion type, as well 
as genes associated with nutrition culture, feeding behavior and individual metabolism type have been carried 
out. Candidate genes encoding proteins have been studied: ameloblastin, matrix metalloproteinases, tuftelin 
and tufelin proteins, enamelin, amelogenin, leukocyte antigens, lactotransferrin, mucin, taste receptor type 2 
and dentin sialoprotein. In Bulgaria, genetic studies related to dental caries susceptibility were conducted on 
student volunteers at the Faculty of Dental Medicine in Sofia divided into two groups – caries active and caries 
resistant individuals. The study included genetic analysis of polymorphisms in the genes encoding the matrix 
metalloproteinases MMP2 and MMR3, and glucose transporter type 2 (GLUT2). The genetic studies on the 
role of glucose transporter type 2 (GLUT2) will help the further clarification of the reasons for the development 
of dental caries associated with the lifestyle and eating habits. The knowledge of the role of genetic variations 

1   Медицински университет – София, Факултет по дентална медицина, Катедра по консервативно зъболечение.
2   Медицински университет – София, Медицински факултет, Катедра по химия и биохимия.
3   Medical University – Sofia, Faculty of Dental Medicine, Department of Conservative Dentistry.
4   Medical University – Sofia, Faculty of Medicine, Department of Chemistry and Biochemistry.
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affecting carbohydrate taste preferences and those controlling the metabolism of sugars, as well as diseases such 
as diabetes mellitus are important in the prophylaxis and prevention of dental caries.

Key words: dental caries, genetic, genes, nutrition.

сиалопротеин [6]. При обобщение на данните 
от последните проведени GWAS проучвания, се 
установява, че в етиологията на зъбния кариес 
участват гени, свързани с формирането на емайла, 
с матурацията, с анатомията и морфологията 
на зъбите, с вида на оклузията, както и гени, 
свързани с имунния отговор, кодиращите 
ензими - металопротеинази, а така също и гени, 
определящи типа метаболизъм, хранителните 
навици, вида, количеството и качествата на 
слюнката и вкуса [5, 6, 9, 11]. 

Гените, свързани с метаболизма и с 
индивидуалните хранителни навици кодират 
фактори, поддържащи енергийната хомеостаза, 
вкусовите особености, честотата на хранителния 
прием и типа на предпочитаната храна [31, 32]. 
Такива гени са LEPR, NMB, TAS2R38, SLC2A2 
(GLUT2).

Генетичните маркери, свързани с 
хранителната култура и с поведението при 
хранене, включват варианти при рецептора за 
лептин LEPR (Homo sapiens leptin receptor), 
който е важен хормон за регулирането на приема 
на храна. Генът, който кодира рецептора за 
лептин, е включен в регулацията на липидния 
метаболизъм. Мутации в гена за LEPR се 
асоциират с наднорменото тегло и с хипофизната 
дисфункция. При изследване на генетичния 
вариант rs2025804 в LEPR гена се установява, че 
индивидите, носители на G/G генотип, са склонни 
към по-често приемане на храна, с междинни 
закуски, докато носителите на A/A генотип 
нямат подобна склонност [33]. Установено е, че 
увеличеното чувство на глад и повишеният апетит 
също са генетично обусловени. Генетичните 
варианти в NMB гена (Homo sapiens neuromedin 
B) се асоциират с увеличения апетит. При 
изследване на полиморфизма rs1051168 в NMB 
гена се установява, че носителите на T/T генотип 
имат значително по-голямо чувство на глад в 
сравнение с генотип G/G [34].

През последните пет години беше 
изследвана и доказана ролята на някои рецептори 

През последните години обект на 
изследователска дейност в денталната медицина 
е перспективата за определяне на риска от 
генетично предразположение към развитие на 
зъбен кариес и възможността за индивидуален 
подход при конкретния пациент. Оценката на 
риска за развитие на зъбен кариес може да 
послужи, като помощно средство за превенция и/
или контрол на успеха от прилаганото лечение, 
както и да бъде много полезна за скрининг на 
населението при обществени профилактични 
програми. След идентифициране на индивиди 
с повишен риск биха могли да се приложат 
специфични профилактични мерки.

Най-ранните генетични изследвания, 
свързани с наследствените фактори в етиопа-
тогенезата на зъбния кариес, са спорадични и 
датират от 1958 год. [1, 2, 3, 4]. В последните 
години са изследвани много генетични фактори, 
свързани с развитието на зъбния кариес, но 
ролята на гените участващи в етиопатогенезата 
на заболяването, до голяма степен остава 
неизяснена.

В проучвания при близнаци, са изследвани 
вариации в голям брой гени във връзка с развитието 
на зъбния кариес при деца [3, 5, 6] и възрастни [1, 
7, 8, 9, 10, 11, 12], които ясно подкрепят ключовата 
роля на наследствеността, в етиопатогенезата на 
заболяването. Съвременният генетичен подход 
при търсене на връзка между различни кандидат-
гени и конкретно заболяване най-често включва 
провеждане на асоциативни проучвания. Тези 
проучвания се провеждат върху полиморфизми 
от единични или множество от кандидат-гени, 
едновременно (Разширени геномни асоциативни 
проучвания, GWAS). Сред тях могат да бъдат 
посочени: амелобластин [10, 13, 14, 15, 16, 17], 
матриксни металопротеинази [11, 18], туфтелин 
и туфелин-протеини [10, 13, 14, 16], енамелин 
[10, 11, 13, 14, 15, 16, 19], амелогенин [10, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21], левкоцитни антигени [2, 4, 22, 
23, 24], лактотрансферин [25, 26, 27], муцин [28, 
29], вкусови рецептори тип 2 [8, 30] и дентинов 
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за горчив вкус, наречени вкусови рецептори 
тип 2 (Taste receptor type 2, Т2R). Генът TAS2R38 
(Homo sapiens taste receptor, type 2, member 
38) кодира седем трансмембранни G протеин-
свързващи рецептора, които контролират 
вкусовото усещане към глюкозинолати, 
семейство на горчиви вкусови съединения, 
открити в растения от семейство Brassica, както 
и към фенилтиокарбамиди. Три функционални 
полиморфизма са открити в гена, които обясняват 
85% от вкусовата чувствителност към горчиви 
храни от [35].

Вкусовите рецептори тип 1 (Taste receptor 
type 1, T1R) контролират усещането към сладко. 
Генетичните варианти като полиморфизъм 
rs35744813 в TAS1R3 гена (Homo sapiens taste 
receptor, type 1, member 3) могат да доведат 
до понижена чувствителност на усещането 
за сладко. Хората с намалена чувствителност 
консумират повече сладко в сравнение с 
останалите и съответно са изложени на по-голям 
риск от развиване на зъбен кариес [36].

След приема на храна разграждането 
на въглехидратите започва още в устната 
кухина. Голям брой ензими се свързват с 
метаболизирането на въглехидратите до глюкоза. 
Първата стъпка след постъпването на глюкоза в 
кръвта е преминаването на глюкозната молекула 
през клетъчната мембрана в β-клетките на 
панкреаса. Този пренос се извършва чрез 
специализиран транспортен протеин, наречен 
глюкозен транспортер (GLUT2). Той се експресира 
в черния дроб, в β-клетките на панкреаса, в 
тънките черва, в епитела на бъбреците и в мозъка. 
GLUT2 участва в двупосочния трансмембранен 
пренос на глюкоза и съответно е важен фактор 
за поддържане на нивата на кръвната захар [37]. 
Експресията на GLUT2 в региони на мозъка се 
свързват с регулирането на приема на храна, 
като по този начин се включва в устройството на 
централния глюкозо-сензорен апарат.

Генът, кодиращ GLUT2 или още наречен 
SLC2A2 (solute carrier family 2 (facilitated glucose 
transporter) member 2), при хора е локализиран на 
3-та хромозома (3q26.2). Състои се от 11 екзона. 
Още през 1990 г. изменения в този ген са свързани 

с предразположение към заболявания, като 
синдром на Fanconi-Bickel, неинсулинозависим 
захарен диабет (NIDDM), както и нарушена 
регулация по време на развитието на β-клетките 
на панкреаса. В тази връзка генът GLUT2 е 
асоцииран с развитието на диабет тип 2. През 
2005 г. Laukkanen и сътрудници провеждат 
тригодишно проучване на влиянието на начина 
на живот върху развитието на диабет тип 2 [38]. 
Изследването включва 522 пациенти на средна 
възраст 55 години и с наднормено тегло (индекс 
на телесна маса, body mass index, BMI>25 kg/
m2). Пациентите са разделени на две групи – 
контролна и прицелна. Прицелната група е 
подложена на строга диета и на интензивно 
физическо натоварване, докато контролната 
група е информирана само устно за вредата и за 
рисковете от наднормено тегло. Те доказват, че 
полиморфизмите rs5393, rs5394, rs5400 и rs5404 
в гена са скачени и едновременно предвидими за 
развитието на диабет тип 2. Рисковите генотипове 
увеличават риска от развитие на заболяването с 2 
до 3 пъти в извадката като цяло и с 4 до 5 пъти 
в контролната група. Авторите заключват, че 
полиморфизмите (SNPs) в SLC2A2 прогнозират 
развитието на диабет само за индивидите от 
контролната група, при които начинът на живот 
не се е променил в рамките на проучването [38].

През 2008 г. Eny [31] и сътрудниците му 
провеждат проучване върху полиморфизъм 
rs5400 в GLUT2 гена. Този полиморфизъм 
представлява аминокиселинна замяна на треонин 
с изолевцин в кодон 110 (Thr110Ile) и се среща 
с честота около 18% в европейските популации. 
Авторите изследват две различни популации, 
в които сравняват генотипа Thr/Thr с Thr/Ile. 
Първата популация включва 127 представители 
от Канада, 60 мъже и 67 жени, които са с начален 
стадий на диабет тип 2. Последващият анализ 
включва мъже (n=50) и жени (n=50) на възраст 
от 42 до 75 години, със среден BMI от 30,7 
± 4,2 kg/m2 (средна стойност ± SD). Всички 
пациенти са диагностицирани според канадските 
критерии на Асоциацията на хора със захарен 
диабет. Резултатите показват, че хомозиготните 
и хетерозиготните носители на Ile консумират 
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по-голямо количество въглехидрати в сравнение 
с хомозиготните носители на Thr-алела. Втората 
популация включва 720 студенти между 20 и 
29 години от Университета в Торонто, от които 
мъже (n=182) и жени (n=405) със среден индекс 
на телесната маса 22,5 ± 3,3 kg/m2 (средно ± SD). 
Резултатите показват, че 478 от изследваните са с 
генотип Thr/Thr, 102 са хетерозиготни носители 
на Ile-алела и 7 са хомозиготни носители на Ile/
Ile. Носителите на Ile са с по-висок индекс на 
телесната маса (BMI) и консумират по-голямо 
количество захароза, глюкоза и фруктоза. 
Увеличеният прием на въглехидрати е включвал 
изключително тестени и подсладени продукти, 
шоколад, сладки газирани напитки и други 
рафинирани и концентрирани храни. Носители 
на Ile твърде рядко са избирали плодовете като 
източник на въглехидрати в храната. Авторите 
обобщават, че GLUT2 играе важна роля за 
възприятието на глюкозата и може да повлияе 
избора на храна, като обяснява индивидуалните 
хранителни различия [31]. 

Друго голямо популационно проучване 
разделя участниците на базата на техните 
възприятия за вкус на слабо и силно чувствителни 
към компоненти като 6-пропилтиоурацил. 
Изследването показва, че свръхчувствителните 
участници не предпочитат сладките и мазни 
храни още от ранна детска възраст, имат 
значително по-нисък индекс на телесна маса и 
по-нисък риск от развитие на зъбен кариес [39] 
Свръхчувствителните индивиди възприемат 
по-силно вкуса на сладко и горчиво и избират 
храни с по-ниско съдържание на съответните 
компоненти. В последствие е доказано, че това се 
дължи на по-голяма гъстота на fungiform papillae 
и вкусови рецептори по anterior portion на езика. 
Тези анатомични особености са също генетично 
обусловени и предопределят селективност в 
предпочитанията за храни с висок гликемичен 
индекс, което от своя страна води до различия в 
изчисления риск за развитие на зъбен кариес [40]

През последните години беше предположена 
ролята на полиморфни варианти в GLUT2 
гена, асоциирани с развитието на зъбен кариес. 

През 2013 г. Kulkarni [38] и сътрудниците 

му публикуват проучване, в което оценяват риска 
от развитие на кариеси във връзка с изменения 
в гените GLUT2 и TAS1R2. Те също изследват 
rs5400 полиморфизма в гена GLUT2 и установяват, 
че при носителите на Ile се наблюдава увеличен 
дневен прием на въглехидрати, в сравнение с 
генотип Thr/Thr. Последващите анализи показват, 
че носителите на алела Ile консумират значително 
повече захари – захароза и фруктоза. Резултатите 
установяват, че носителите на полиморфизма 
са изложени на по-голям риск за развитие 
на множествени кариеси [38]. Изследваните 
пациенти попълват въпросник, в който отговарят 
на въпроси, свързани с техните хигиенни навици, 
с възрастта, с пола и с индекса на телесната маса 
(BMI). Те са проследени за период от три дни 
по отношение на приема им на захари. Рискът 
от развитие на кариес е базиран на резултатите, 
получени от въпросниците. Базирайки се на 
генотипа, пациентите са разделени на групи, 
като в едната са групирани хомозиготи и 
хетерозиготи по алела с ниска честота, а в 
другата – хомозиготите по алела с висока честота. 
Проучването доказва асоциация между зъбния 
кариес и двата вкусови рецептора и глюкозо-
транспортерните гени. Участниците, носители 
на Ile-алела в GLUT2 гена, имат значително по-
високи DMFT стойности.

В България генетични изследвания, 
свързани с предразположеност към зъбен кариес, 
са проведени през 2013 и 2014 г., с участието на 
кариес-активни и кариес-резистентни студенти – 
доброволци, от Факултета по Дентална медицина 
и Медицинския факултет на Медицинския 
университет – гр. София. Изследвани са 
единични нуклеотидни последователности на 
матриксни металопротеинази – ММР2 и ММР3, 
и на глюкозен транспортер тип 2 (GLUT 2). 

Кариесогенността на храната зависи 
от нейните съставки и е повлияна от различни 
фактори. Захарозата продължава да бъде най-
често употребяваната хранителна захар. Добре 
известно е, че богатата на захароза диета играе 
важна роля в патогенезата на зъбния кариес [41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47]. Кариесогенността на захарозата 
е обусловена от ролята й на хранителен източник 
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за ацидогенните микроорганизми в плаковия 
биофилм и слюнката, които метаболизират 
постъпилите с храната въглехидрати до 
органични киселини, като млечна, оцетна, 
мравчена и пропионова.[42, 48].

Зъбният кариес се причислява към 
групата на многофакторните заболявания, които 
се диагностицират въз основа на клиничната си 
изява. При тях, за всеки човек съществува различна 
комбинация от фактори, които довеждат до една 
и съща изява [42]. Генетичните проучвания върху 
ролята на глюкозния транспортер тип 2 (GLUT2) 
биха подпомогнали доизясняването на причините 
за развитието на зъбен кариес, свързани с начина 
на живот и с хранителните навици. 

Заключение
Ролята на генетичните фактори оказващи 

влияние върху въглехидратните вкусови 
предпочитания и на тези, контролиращи 
метаболизма на захарите са слабо засегнати 
в специализираната научна литература. 
Познаването на ролята на генетичните 
вариации, които биха могли да са свързани с 
етиопатогенезата на зъбния кариес играе важна 
роля в профилактиката и превенцията на това 
широко разпространено дентално заболяване. 
Наличието на генетични изменения в различните 
гени, свързани с индивидуалните хранителни 
предпочитания и с преодоляването на вредните 
хранителни навици, е начин за справяне с 
проблема.
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17.11.2014г. успешно беше защитен 
дисертационен труд на тема „Професионална 
удовлетвореност на лекарите по дентална 
медицина“ от д-р Надя Цецова Аврамова, катедра 
Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София 
с научен ръководител Проф.д-р Красимира Янева-
Рибагина, доктор. На д-р Надя Цецова Аврамова 
бе присъдена образователната и научна степен 
„доктор“.

Дисертационният труд се състои от 155 
страници и е онагледен с 41 таблици, 31 фигури 
и 3 приложения. Библиографията включва 168 
литературни източници, от които 21 на кирилица 
и 147 на латиница. 

Целта на дисертационния труд е да 
се установи степента на професионална 
удовлетвореност на лекарите по дентална 
медицина в Р. България и факторите, които 
оказват влияние върху нея.  

За целите на изследването е проведено 
анкетно проучване по електронен път в периода 
януари-декември 2012 г. сред 1427 лекари по 
дентална медицина (степен на възвращаемост 
31%, n=436), избрани на случаен принцип от 107 
населени места в Р България. Методологията 
на проучването включва приложението на най-
съвременните системи и програми за обработка 
на данни на Microsoft - операционна система: 
Microsoft Windows Server 2008 R2, база данни : 
Microsoft SQL Server 2008, уеб сървър:  Internet 

Information Server 7.5 и сървърна програма за 
събиране и обработване на резултатите: Microsoft 
Sharepoint Server 2010. 

Поставихме си пет задачи, касаещи 
определянето на цялостната степен на 
професионална удовлетвореност на лекарите 
по дентална медицина, както и зависимостта 
й със социо-демографските характеристики 
на денталните лекари, мотивите за избор на 
професията и условията на работната среда. 
От изпълнението на поставената цел, чрез 
проведеното анкетно проучване и в резултат на 
проведения анализ на получените резултати, 
можем да направим следните заключения: 

1. Съществува статистически 
значима зависимост между социо-демографските 
характеристики на денталните лекари и 
професионалната им удовлетвореност: 

1.1. Денталните лекари във 
възрастовата група от 36 до 45 години се 
характеризират с най-висока степен на 
удовлетвореност.  

1.2. С най-високи нива на 
удовлетвореност са денталните лекари, които 
притежават практика в големите градове в нашата 
страна.

1.3. Денталните лекари, които работят 
в собствен дентален кабинет имат по-висока 
степен на професионална удовлетвореност 
спрямо работещите под наем.  

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

на Медицински университет-София

На 17.11.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „ПРОФЕСИОНАЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ 
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ от д-р Надя Цецова Аврамова, катедра 
Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София с научен ръководител 
Проф.д-р Красимира Янева-Рибагина, доктор. На д-р Надя Цецова Аврамова 
бе присъдена образователната и научна степен „доктор“. 

Д-р Надя Цецова Аврамова, доктор 

  

На 17.11.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на 
тема „Професионална удовлетвореност на лекарите по дентална 
медицина“ от д-р Надя Цецова Аврамова, катедра Обществено 
дентално здраве, ФДМ, МУ – София с научен ръководител Проф.д-
р Красимира Янева-Рибагина, доктор. На д-р Надя Цецова 
Аврамова бе присъдена образователната и научна степен „доктор“. 

Дисертационният труд се състои от 155 страници и е 
онагледен с 41 таблици, 31 фигури и 3 приложения. 

Библиографията включва 168 литературни източници, от които 21 на кирилица и 147 на 
латиница.  

Целта на дисертационния труд е да се установи степента на професионална 
удовлетвореност на лекарите по дентална медицина в Р. България и факторите, които 
оказват влияние върху нея.   

За целите на изследването е проведено анкетно проучване по електронен път в 
периода януари-декември 2012 г. сред 1427 лекари по дентална медицина (степен на 
възвращаемост 31%, n=436), избрани на случаен принцип от 107 населени места в Р 
България. Методологията на проучването включва приложението на най-съвременните 
системи и програми за обработка на данни на Microsoft - операционна система: 
Microsoft Windows Server 2008 R2, база данни : Microsoft SQL Server 2008, уеб сървър:  
Internet Information Server 7.5 и сървърна програма за събиране и обработване на 
резултатите: Microsoft Sharepoint Server 2010.  

Поставихме си пет задачи, касаещи определянето на цялостната степен на 
професионална удовлетвореност на лекарите по дентална медицина, както и 
зависимостта й със социо-демографските характеристики на денталните лекари, 
мотивите за избор на професията и условията на работната среда. От изпълнението на 
поставената цел, чрез проведеното анкетно проучване и в резултат на проведения 
анализ на получените резултати, можем да направим следните заключения:  

1. Съществува статистически значима зависимост между социо-демографските 
характеристики на денталните лекари и професионалната им удовлетвореност:  

1.1. Денталните лекари във възрастовата група от 36 до 45 години се характеризират с 
най-висока степен на удовлетвореност.   

1.2. С най-високи нива на удовлетвореност са денталните лекари, които притежават 
практика в големите градове в нашата страна. 

1.3. Денталните лекари, които работят в собствен дентален кабинет имат по-висока 
степен на професионална удовлетвореност спрямо работещите под наем.   

2. Не съществува статистически значима зависимост между половата 
принадлежност на лекарите по дентална медицина и професионалната им 
удовлетвореност. 

3. Не е установено наличието на статистически значима зависимост между 
професионалната удовлетвореност и мотивацията за избор на денталната 
медицина като професионална ориентация.  
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2. Не съществува статистически 
значима зависимост между половата 
принадлежност на лекарите по дентална медицина 
и професионалната им удовлетвореност.

3. Не е установено наличието 
на статистически значима зависимост 
между професионалната удовлетвореност и 
мотивацията за избор на денталната медицина 
като професионална ориентация. 

4. Връзката на професионалната 
удовлетвореност с факторите, които са във 
фокуса на настоящото проучване, потвърждава 
нашата хипотеза, че вида на извършваните 
дейности в денталната практика, липсата 
на административни и санитарно-хигиенни 
задължения, работата с помощен персонал, 
наличието на възможност и време за 
продължаващо обучение, липсата на прекъсвания 
в кариерата и ефективните комуникации на 
работното място допринасят за по-голяма степен 
на професионална удовлетвореност.

5. Денталните лекари с много 
добри доходи, тези, които имат свободно време 
и  намерение да преустановят работа след 
пенсиониране също имат по-високи нива на 
професионална удовлетвореност.  

6. Като цяло денталните лекари в 
нашата страна демонстрират високи нива на 
професионалната си удовлетвореност - 66.5% 
са напълно удовлетворени от професията си. 
Въпреки това, 4% от денталните лекари не са 
удовлетворени, при 10% очакванията не са се 
реализирали, а почти 1/5 (17%) не биха избрали 
отново същата професия.  

Приносите на дисертационния труд са:
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ: 
1. Проведено е социологично 

проучване, обхващащо 436 лекари по дентална 

медицина, анкетирани в периода ноември-
декември 2012г.  

2. Представено е честотното 
разпределение на социодемографските и 
професионални характеристики на участниците 
в проучването.  

3. Изследвано е значението на 
мотивите за избор на денталната медицина като 
професионална ориентация.

4. Анализирани са зависимостите 
между професионална удовлетвореност и 
работните условия на лекарите по дентална 
медицина.  

5. Установени са връзките между 
денталната професионална удовлетвореност и 
икономическите фактори (доходи).  

6. Анализирани са зависимостите 
между професионалната удовлетвореност, 
наличието на свободно време и хоби, като и 
желанието за работа след пенсиониране на 
лекарите по дентална медицина.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ: 
1.  Създадена е анкетна карта 

за установяване степента на професионална 
удовлетвореност на лекарите по дентална 
медицина.

2.  Апробирана и усъвършенствана 
е методиката за събиране и обработване на 
социологическа информация чрез приложението 
на анкетна карта в електронен вариант.

3.  В резултат от проведеното 
проучване са установени основните детерминанти 
на денталната професионална удовлетвореност, 
водещи до постигане и повишаване, както на 
икономическата, така и на медицинската и 
социална ефективност на лекарите по дентална 
медицина.   
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На 10.11.2014г. успешно беше защитен ди-
сертационен труд на тема: ,, Мускулно-скелетни 
разстройства при лекарите по дентална медици-
на, свързани с денталната практика” от д-р Петър 
Георгиев Божинов, катедра „Обществено дентал-
но здраве”, ФДМ, МУ – София с научен ръково-
дител проф. д-р Красимира Борисова Янева- Ри-
багина, дм. На д-р Петър Георгиев Божинов беше 
присъдена образователна и научна степен „док-
тор“.

Дисертационният труд е написан на 172 
страници и съдържа 48 таблици, 49 фигури, 3 
приложения, 150 литературни източници, от кои-
то 15 на кирилица и 135 на латиница. 

Целта на дисертационния труд е да се про-
учат рисковите фактори за възникване на мускул-
но-скелетните разстройства и породената от тях 
болка в условията на дентална практика в Бълга-
рия и мерките за намаляване на тяхното влияние.

 Необходимата за целите на изследването 
първична информация беше събрана чрез ан-
кетно проучване – писмено поставени въпроси 
и писменно дадени отговори в периода октом-
ври 2012 г. - април 2013 г. Анкетната карта беше 
разработена от автора за целите на проучването. 
Анкетното проучване беше проведено със съдей-
ствието на БЗС и районните колегии в София-
град, Плевен, Шумен, Варна, Враца. Общо бяха 
подготвени и раздадени 1300 анкети, от които са 
върнати 700 (степен на възвръщаемост - 53,84%). 
Всяка анкетна карта беше номерирана с индиви-
дуален код.

Поставихме си 3 задачи, разработването на 
които ни даде основание да направим следните 

изводи: 
1. Полът, работната поза, трудовият 

стаж, седмичната и дневна натовареност, рабо-
тата с помощен персонал, регулярното планира-
не на графика са фактори, свързани с появата на 
МСР.

2. Честотата на болката от МСР е ви-
сока (81,87%), преобладава болката във врата и 
рамената, с хроничен характер и среден интен-
зитет. Над 50% от страдащите от болка от мус-
кулно-скелетен характер са имали затруднения 
в работно и извънработно време, като 15,08% са 
отсъствали от работа по тази причина.

3. Само 12,63% от всички анкети-
рани спортуват активно, 31,39% правят неслож-
ни упражнения, 25,69% използват физикална 
терапия и 34,45% - медикаменти за справяне с 
болката. 87,93% са убедени в ползата от физи-
отерапевтичните процедури, както и 91,75%  от 
ползващите несложни упражнения са убедени в 
ползата от тях.

Приносите на дисертационния труд са:
Приноси с оригинален характер
За първи път е проучена честотата, харак-

тера и локализацията на МСР сред денталните 
лекари в България и са дадени конкретни препо-
ръки за тяхното предотвратяване.

Приноси с потвърдителен характер
Всестранно са проучени рисковите факто-

ри за възникване на МСР сред лекарите по ден-
тална медицина при упражняването на тяхната 
професионална дейност при конкретните усло-
вия в България и са посочени най-значимите от 
тях (пол, години практика, седмична и дневна на-

На 10.11.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема: 
,,МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ ЛЕКАРИТЕ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, СВЪРЗАНИ С ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА” 
от д-р Петър Георгиев Божинов, катедра „Обществено дентално здраве”, 
ФДМ, МУ – София с научен ръководител проф. д-р Красимира Борисова 
Янева- Рибагина, дм. На д-р Петър Георгиев Божинов беше присъдена 
образователна и научна степен „доктор“.

            Д-р Петър Георгиев Божинов 

     На 10.11.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема: ,, 

Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с 

денталната практика” от д-р Петър Георгиев Божинов, катедра „Обществено дентално 

здраве”, ФДМ, МУ – София с научен ръководител проф. д-р Красимира Борисова 

Янева- Рибагина, дм. На д-р Петър Георгиев Божинов беше присъдена образователна и 

научна степен „доктор“. 

Дисертационният труд е написан на 172 страници и съдържа 48 таблици, 49 фигури, 3 

приложения, 150 литературни източници, от които 15 на кирилица и 135 на латиница.  

Целта на дисертационния труд е да се проучат рисковите фактори за възникване на 

мускулно-скелетните разстройства и породената от тях болка в условията на дентална 

практика в България и мерките за намаляване на тяхното влияние. 

 Необходимата за целите на изследването първична информация беше събрана 

чрез анкетно проучване – писмено поставени въпроси и писменно дадени отговори в 

периода октомври 2012 г. - април 2013 г. Анкетната карта беше разработена от автора 

за целите на проучването. Анкетното проучване беше проведено със съдействието на 

БЗС и районните колегии в София-град, Плевен, Шумен, Варна, Враца. Общо бяха 

подготвени и раздадени 1300 анкети, от които са върнати 700 (степен на възвръщаемост 

- 53,84%). Всяка анкетна карта беше номерирана с индивидуален код. 

Поставихме си 3 задачи, разработването на които ни даде основание да направим 

следните изводи:  

1. Полът, работната поза, трудовият стаж, седмичната и дневна натовареност, работата с 

помощен персонал, регулярното планиране на графика са фактори, свързани с появата 

на МСР. 

2. Честотата на болката от МСР е висока (81,87%), преобладава болката във врата и 

рамената, с хроничен характер и среден интензитет. Над 50% от страдащите от болка от 

мускулно-скелетен характер са имали затруднения в работно и извънработно време, 

като 15,08% са отсъствали от работа по тази причина. 
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товареност, основен тип професионална дейност, 
използване на помощен персонал, работна поза, 
планиране на работен график, почивки през ра-
ботния ден).

Анализирани са зависимостите между фак-
торите на работната среда, вида и разпростране-

нието на МСР сред денталните лекари в Бълга-
рия.

Проучени са и някои мерки, предприемани 
от денталните лекари за профилактика на болки-
те от МСР.
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Дисертационният труд е написан на 176 
страници и включва 28 таблици и 58 фигури. 
Придружен е от 4 страници приложения и 
библеография от 206 литературни източника – 
46 на български и 160 на английски. От тях 53 са 
след 2000 г., а 17 след 2010 г.

Целта на настоящия дисертационен труд 
е  да се оптимизира клиничното приложение на 
активатора в зависимост от  периодите на растеж 
в лицево-челюстната област при лечение на клас 
II малоклузии.

За постигане на поставената цел е 
необходимо да се изпълнят следните  задачи:

1. Да  направим  характеристика на 
клиничните показатели   на пациенти с клас 
II малоклузии, лекувани  с активатор или с 
комбинация активатор и ЕОА  и  конкретизираме 
възрастовите показания за лечение,  в зависимост 
от периодите на растеж.

2. Да установим ефективността на лечение 
на клас II малоклузия с активатор при различните 
типове  скелетен растеж, като сравним зъбните, 
скелетните и мекотъканните промени преди и 
след лечението.

3. Да изясним показанията за приложение 
на активатор и комбинацията активатор и ЕОА 
чрез сравняване на   зъбните, скелетните и 
мекотъканните промени при пациенти с клас 
II малоклузия, лекувани само с активатор и 
комбинирано с активатор и ЕОА.

4. Да сравним ефективността на лечение 
на клас II малоклузия в постоянно съзъбие с 
прилагане на фиксирана техника в комбинация с 
активатор и само фиксирана техника, с прилагане 
на ластици за междучелюстно теглене. 

  Общо групата лекувани пациенти се състои 
от 136 лица на възраст между 8 и 16 години. 

По първите три задачи изследвахме 
104 лица, лекувани с активатор(86 случая) 
или комбинирано с ЕОА   (18 случая). От тях 
40  са момчета (38,5%), 64 момичета (61,5%). 
Изследваните пациенти са лекувани в Катедра 
Ортодонтия на Факултета по Дентална Медицина 
при Медицински Университет София и практиката 
на докторанта. Всички лекувани пациенти 
подписаха информирано съгласие за лечение. 

Скелетните промени в резултат на лечението 
на клас II1 малоклузии бяха проследени върху 
профилни телерентгенографии, направени 
преди началото и след края на  лечението 
на тези пациенти(общо 208 броя). На всяка 
телерентгенография бяха означени  22 точки 
; измерени 11 ъглови стойности(общо 2288) 
и начертани 18 линейни разстояния(общо 
3744), или общо 6032 измервания.  На всеки от 
включените в изследването 104 пациента, преди 
лечението на телерентгенография беше отчетена 
индивидуалната скелетна възраст по степента на 
узряване на шийните прешлени.

Изследваният контингент по  четвърта 
задача  включва  32 пациента на средна възраст 
12,9  години, (в интервала от 8 до 15+ години), от 
тях  10(31,3%)  са мъже и 22(68,7%) жени.На тези 
пациенти бяха направени преди началото и след 
края на  лечението общо 64 телерентгенографии. 
На всяка телерентгенография бяха означени  21 
точки ; измерени 9 ъглови стойности(общо 576) и 
начертани 13 линейни разстояния(общо 832), или 
общо 1408 измервания.

След като анализирахме резултатите от 

На 20.10.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема 
„ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС II С АКТИВАТОР”  от д-р Красимира Иванова 
Гайдарова, катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ-София с научен ръководител 
проф. Вера Борисова Крумова, дм. На д-р Красимира Иванова Гайдарова е 
присъдена образователна и научна степен „ доктор“.

             

 

                      На 20.10.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема 
„Лечение на клас II с активатор”  от д-р Красимира Иванова Гайдарова, катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ-
София с научен ръководител проф. Вера Борисова Крумова, дм. На д-р Красимира Иванова Гайдарова е 
присъдена образователна и научна степен „ Доктор“. 

 Дисертационният труд е написан на 176 страници и включва 28 таблици и 58 фигури. Придружен е от 4 
страници приложения и библеография от 206 литературни източника – 46 на български и 160 на 
английски. От тях 53 са след 2000 г., а 17 след 2010 г. 

Целта на настоящия дисертационен труд е  да се оптимизира клиничното приложение на активатора в 
зависимост от  периодите на растеж в лицево-челюстната област при лечение на клас II малоклузии. 

За постигане на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните  задачи: 

1. Да  направим  характеристика на клиничните показатели   на пациенти с клас II малоклузии, лекувани  
с активатор или с комбинация активатор и ЕОА  и  конкретизираме възрастовите показания за лечение,  в 
зависимост от периодите на растеж. 

2. Да установим ефективността на лечение на клас II малоклузия с активатор при различните типове  
скелетен растеж, като сравним зъбните, скелетните и мекотъканните промени преди и след лечението. 

3. Да изясним показанията за приложение на активатор и комбинацията активатор и ЕОА чрез 
сравняване на   зъбните, скелетните и мекотъканните промени при пациенти с клас II малоклузия, 
лекувани само с активатор и комбинирано с активатор и ЕОА. 

4. Да сравним ефективността на лечение на клас II малоклузия в постоянно съзъбие с прилагане на 
фиксирана техника в комбинация с активатор и само фиксирана техника, с прилагане на ластици за 
междучелюстно теглене.  

  Общо групата лекувани пациенти се състои от 136 лица на възраст между 8 и 16 години.  

По първите три задачи изследвахме 104 лица, лекувани с активатор(86 случая) или комбинирано с ЕОА   
(18 случая). От тях 40  са момчета (38,5%), 64 момичета (61,5%). Изследваните пациенти са лекувани в 
Катедра Ортодонтия на Факултета по Дентална Медицина при Медицински Университет София и 
практиката на докторанта. Всички лекувани пациенти подписаха информирано съгласие за лечение.  

Скелетните промени в резултат на лечението на клас II1 малоклузии бяха проследени върху профилни 
телерентгенографии, направени преди началото и след края на  лечението на тези пациенти(общо 208 
броя). На всяка телерентгенография бяха означени  22 точки ; измерени 11 ъглови стойности(общо 2288) 
и начертани 18 линейни разстояния(общо 3744), или общо 6032 измервания.  На всеки от включените в 
изследването 104 пациента, преди лечението на телерентгенография беше отчетена индивидуалната 
скелетна възраст по степента на узряване на шийните прешлени. 

Изследваният контингент по  четвърта задача  включва  32 пациента на средна възраст 12,9  години, (в 
интервала от 8 до 15+ години), от тях  10(31,3%)  са мъже и 22(68,7%) жени.На тези пациенти бяха 
направени преди началото и след края на  лечението общо 64 телерентгенографии. На всяка 
телерентгенография бяха означени  21 точки ; измерени 9 ъглови стойности(общо 576) и начертани 13 
линейни разстояния(общо 832), или общо 1408 измервания. 
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нашето проучване направихме следните изводи:
1.Най-подходящата възраст за лечение с 

активатор на клас II малоклузия е   късно смесено 
съзъбие(10-13 години) и интервала между 
CVMS II и CVMS III , когато се очаква пикът 
на растеж и лечението води до благоприятни 
скелетни   промени.най-често лечението на клас II 
малоклузии с активатор се провежда в два етапа: 
първи- подготовка на зъбните дъги в транзверзална 
и сагитална посока по време на CVMS II, втори - 
корекция на дисталната оклузия и вертикалните 
отклонения с активатор със започване на CVMS 
III.

• средната продължителност на лечение са-
мо с активатор е 10,46 месеца при 8-10годишните; 
11,23 месеца при 11-13годишните; 11,48 месеца 
при 14-15годишните.

2.Лечението на клас II малоклузии с 
активатор при пациенти с хиподивергентен, 
нормодивергентен и хипердивергентен тип на 
растеж доведе до общо подобрение на сагиталните 
и вертикални съотношения между челюстите.

• Най-ефективно е лечението на клас II 
малоклузии при пациенти с нормодивергентен и 
хиподивергентен тип на растеж.

• Приложението на активатор при лечение 
на клас II малоклузия с хипердивергентен 
тип на растеж осигурява добър контрол върху 
вертикалното развитие на горната челюст и 
горните зъби, което дава възможност на долната 
челюст и зъби да се медиализират и се постигне 
по добра корекция на клас II малоклузия.

3.Активаторът и комбинацията от активатор 
и ЕОА са ефективни за лечение на клас II 
малоклузия. Лечението води до подобряване на 
скелетните и зъбни показатели.

• И при двата метода е задържан растежът 
на горната челюст, в по-голяма степен при 
лекуваните с активатор и ЕОА.

• Комбинацията активатор и ЕОА е най- 
подходяща за лечение на клас II малоклузии при 
пациенти, при които трябва да се блокира или 
намали увеличаването на вертикалните размери 
в ЛЧО. 

4.При комбинирано лечение на клас II 
малоклузия с активатор и фиксирана техника 
се постигат едновременно зъбни и скелетни 
промени. Това води до получаване на стабилен 

терапевтичен резултат 
• с фиксирана техника се осъществява бърза 

подготовка на зъбните редици, а активаторът 
спомага за благоприятни скелетни промени;

• лечението на клас II малклузия 
само с фиксирана техника и прилагане на 
междучелюстни ластици води основно до зъбно-
алвеоларни промени;

• комбинираното едновременно прилагане 
на двата апарата съкращава времетраенето на 
лечението на клас II малоклузия.

Приноси с оригинален характер
1.За първи път у нас се извършва анализ на 

клиничните резултати, получени след лечение с 
активатор в различни възрастови групи, според 
оценката на растежа им.

2.За първи път се използва равнина, 
прекарана през т.Ba,  препендикулярна на 
оклузалната равнина, обозначена като G, която не 
е описана в достъпната ни литература.

3.За първи път се използва координатна 
система, която се завърта заедно със завъртането 
на оклузалната равнина и това дава възможност 
за максимално точно отчитане на отклоненията 
спрямо равнина G.

4.За първи път у нас се прилага метод за 
отчитане на скелетен растеж според развитието 
на шините прешлени(CVM).

Приноси с научно – приложен характер
1.Установени са промените в лицевия 

скелет, положението на зъбите и горната и долна 
устна след лечение с активатор.

2.Установено е предимството на   лечението 
в смесено съзъбие  на клас II маоклузия с активатор 
за постигане на оптимален ортопедичен ефект.

3.Установена е ефективността и са  уточнени 
различните подходи при лечение с активатор при 
пациенти с хипо-, нормо- и хипердивергентен тип 
на растеж.

4.Диференцирани са подходите за лечение 
на клас II малоклузии  с комбинацията активатор 
и ЕОА, което определя прецизността на тяхното 
приложение.

5.Установена е по-голяма ефективност на 
лечението на клас II малоклузии с фиксирана 
техника и активатор в сравнение с прилагането 
на фиксирана техника и междучелюстни ластици.
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Дисертационният труд съдържа 224 стра-
ници. Онагледен е с 81 фигури, 58 таблици и 4 
приложения. Библиографията включва 220 ли-
тературни източника, от които 7 - на кирилица и 
213 - на латиница.

 Целта на представения дисертационнен 
труд е да се установи какво е оптималното време 
на престой в устата на пациента на използвани 
видове ортодонтски дъги, направени от хром-
никелова, никел-титанова, титан-молибденова и 
мед-никел-титанова сплави, запазвайки свойства 
им при лечение с фиксирана техника.

 По време на проучването бяха прегледа-
ни 293 лекуващи се пациенти. От тези пациенти 
бяха отстранени 182 броя ортодонтски дъги, раз-
делени по групи според: вида, сечението, за коя 
челюст са предназначени, времето на престой в 
устата и пола на пациента. При първоначалното 
проучване на дъгите, от изследването бяха из-
ключени онези, които са деформирани, увредени 
от ортодонта, счупени, престояли повече от опре-
деленото време в устата на пациента или с види-
ми налепи по тях. Окончателният брой ортодонт-
ски дъги, изпратени за изследване бе 59 броя. На 
всяка дъга бе направен СЕМ анализ в 5 области 
или общо 295 анализа. Освен това в 236 зони бяха 
направени XRD и EDS анализи.

За изпълнението на поставената цел се раз-
работиха 5 изследователски задачи, въз основа на 
които се направиха следните изводи: 

1. Създадена е база данни за химич-
ния състав на ортодонтските дъги, направени от 
хром-никелова, никел-титанова, титан-молибде-
нова и мед-никел-титанова сплави, предлагани 

и използвани за лечение с фиксирана техника в 
катедрата по Ортодонтия към Факултет по Ден-
тална Медицина, МУ, град София.

2. Доказахме, че процесите на ав-
токлавиране не променят химичния състав и не 
влияят върху кристалната структура на орто-
донтските дъги, направени от хром-никелова, 
никел-титанова, титан-молибденова и мед-ни-
кел-титанова сплави, предлагани и използвани 
при лечение с фиксирана техника. Резултатите от 
изследванията потвърждават хипотезата, че про-
цесите на автоклавиране не влошават свойствата 
на дъгите.

3. Доказахме, че продължителността 
на лечение не оказва съществено влияние върху 
химичния състав на изследваните ортодонтски 
дъги, но продължителната им употреба (над 8 
седмици) води до аморфизиране на материала. 

4. Установихме, че след двуседмич-
но използване за лечение, по повърхността на 
всички изследвани видове дъги настъпват коро-
зионни промени, които не влияят на оптималните 
им свойства, което позволява тяхната употреба в 
период до 6 седмици. 

5. Доказахме, наличието на биофилм 
и отлагания по повърхността на дъгите. Те се 
установяват дори и при двуседмична употреба, 
а количеството им се свързва с индивидуалната 
устна хигиена на пациента. 

Приносите на дисертационния труд са:
С оригинален характер:
1. За първи път се правят задълбочени ана-

лизи на основните видове ортодонтски дъги, из-

На 15.12.2014г. успешно беше защитен дисертационен труд на тема: 
“ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ И СТРУКТУРАТА НА 
ОРТОДОНТСКИ ДЪГИ ПРЕДИ И СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ“ от д-р Валери 
Георгиев Петров, катедра Ортодонтия, ФДМ, МУ – София с научен 
ръководител Доц. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм. На д-р 
Валери Георгиев Петров бе присъдена образователна и научна степен 
„доктор“. .

   Д-р Валери Георгиев Петров, дм 

 

На 15.12.2014г. успешно беше защитен дисертационен 
труд на тема : “Изследване на химичния състав и 
структурата на ортодонтски дъги преди и след лечение“ 
от д-р Валери Георгиев Петров, катедра Ортодонтия, 
ФДМ, МУ – София с научен ръководител Доц. д-р Лаура 
Стефанова Андреева-Гургуриева, дм. На д-р Валери 
Георгиев Петров бе присъдена образователна и научна 
степен „доктор“.  

 Дисертационният труд съдържа 224 страници. Онагледен е с 81 фигури, 
58 таблици и 4 приложения. Библиографията включва 220 литературни 
източника, от които 7 - на кирилица и 213 - на латиница. 
 Целта на представения дисертационнен труд е да се установи какво е 
оптималното време на престой в устата на пациента на използвани видове 
ортодонтски дъги, направени от хром-никелова, никел-титанова, титан-
молибденова и мед-никел-титанова сплави, запазвайки свойства им при 
лечение с фиксирана техника. 
 По време на проучването бяха прегледани 293 лекуващи се пациенти. 
От тези пациенти бяха отстранени 182 броя ортодонтски дъги, разделени по 
групи според: вида, сечението, за коя челюст са предназначени, времето на 
престой в устата и пола на пациента. При първоначалното проучване на 
дъгите, от изследването бяха изключени онези, които са деформирани, 
увредени от ортодонта, счупени, престояли повече от определеното време в 
устата на пациента или с видими налепи по тях. Окончателният брой 
ортодонтски дъги, изпратени за изследване бе 59 броя. На всяка дъга бе 
направен СЕМ анализ в 5 области или общо 295 анализа. Освен това в 236 
зони бяха направени XRD и EDS анализи. 

За изпълнението на поставената цел се разработиха 5 изследователски 
задачи, въз основа на които се направиха следните изводи:  

1. Създадена е база данни за химичния състав на ортодонтските 
дъги, направени от хром-никелова, никел-титанова, титан-молибденова и 
мед-никел-титанова сплави, предлагани и използвани за лечение с фиксирана 
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ползвани от преподавателите от Катедрата по Ор-
тодонтия на ФДМ – гр. София

 2. За първи път се правят ХRD, СЕМ 
и EDS анализи на автоклавирани ортодонтски 
дъги.

 3. За първи път се прави in-vivo изслед-
ване на най-използваните за лечение основни 
видове ортодонтски дъги, направени от хром-
никелова, никел-титанова, титан-молибденова и 
медно-никел-титанова сплави чрез ХRD, СЕМ и 
EDS анализи.

С научно – приложен характер:
1. Установено е, че автоклавирането не про-

меня химичния състав и структурата на основни-
те видове ортодонтски дъги използвани за лече-
ние.

 2. Определен е оптималният период за 
престой в устата на основните видове ортодонт-
ски дъги, използвани за лечение.

 3. Установено е, че до 10 седмици корози-
онните процеси са незначителни и съдържанието 
на никел в ортодонтските дъги остава постоянно.

 4. Доказано е, че фабричното полиране на 
дъгите намалява въздействието на корозионните 
процеси по повърхността им.
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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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ЕТИЧНИ НОРМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на 
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