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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
КПО 
ИП   
ЗП 
ВА 
МА 
ЧСС 
ЕОД 
ВАС скала 
ТО 

конвенционално проводно обезболяване на долна челюст 
иреверзиблен пулпит 
зъбна пулпа 
вътрекостна анестезия 
местен анестетик 
честота на сърдечните съкращения 
електроодонтодиагностика 
визуално-аналогова скала 
термична остеонекроза 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Постигането на адекватна пулпна анестезия на долночелюстните 

молари често представлява предизвикателство за денталния лекар.  
Най-използваният метод за мандибуларна анестезия на възрастни пациенти 
е конвенционалното проводно обезболяване (КПО) на nervus alveolaris 
inferior. В проучвания на много автори се съобщава, че неуспехът на КПО 
на долночелюстни молари с интакна пулпа е около 5 – 15%, а при 
иреверзиблени пулпити (ИП) − около 44 – 81%. Причини за това са 
различни анатомични предпоставки, като ектопично разположение на 
мандибуларния отвор, раздвоен долночелюстен канал, наличие на 
ретромоларен отвор, допълнителна инервация на зъбната пулпа (ЗП), 
възпалението и хипералгезията, водещи до промяна в активността на 
сетивните нервни влакна, наличието на тетродотоксин-устойчиви натриеви 
канали в ЗП, тахифилаксия на MA, неправилна техника на изпълнение, 
страх и тревожност от страна на пациента. Това налага необходимостта от 
използването на допълнителни техники за обезболяване. В литературата 
като най-често използвани спомагателни техники след неуспех на 
мандибуларния нервен блок се описват интралигаментарната, 
вътрепулпната и вътрекостната анестезия (ВА). 

Вътрекостната анестезия представлява техника, която позволява 
директно въвеждане на анестетичния разтвор в спонгиозната кост в 
близост  със зъба, подлежащ на лечение. При този метод значително се 
редуцира разстоянието между мястото на изпълнение на анестезията и 
прицелната точка на обезболяване. Анестетикът, разпространявайки се по 
Хаверсовите и Фолкмановите канали на костта, успява да обезболи както 
ЗП така и периоста и прикрепената лигавица от двете страни на зъба. По 
литературни данни вътрекостното инфилтриране на местен анестетик 
(МА) е ефективен метод за осигуряване на пулпна анестезия при зъби с 
иреверзиблени пулпити, приложен като допълнителна техника към 
долночелюстния алвеоларен нервен блок, а също и при асимптомни зъби 
като самостоятелна или допълнителна техника.  
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3. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 
 
В литературата са недостатъчно проучени следните въпроси: 
1. Степента на загряване на компактната кост при нейното 
перфориране.  

2. Стойността на повишеното налягане във вътрешността на 
спонгиозната кост при инфилтрирането на анестетичния разтвор. 

3. Натискът (силата), който е необходим да се приложи за 
перфорирането на компактната кост. 

4. Пораженията върху зъбните корени след директен контакт на 
перфориращата игла при неправилна техника на изпълнение на 
вътрекостната анестезия. 

5. Клиничната ефективност на вътрекостната анестезия като 
самостоятелна техника на обезболяване на долночелюстните 
молари с иреверзиблени пулпити. 
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4. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
Целта на настоящия дисертационен труд е да се установят 

възможностите на компютърно-асистираната вътрекостна анестезия при 
ендодонтско лечение на необратими пулпити на долночелюстни молари. 

 
Задачи 

1. Да се измерят температурните промени в компактната кост, 
съпътстващи вътрекостната анестезия със системите Anesto и 
Quicksleeper. 

2. Да се проследят стойностите на налягането в спонгиозната кост 
(моделна система), наблюдавани по време и след прилагане на 
вътрекостните системи Anesto и Quicksleeper. 

3. Да се направи многокомпонентен анализ на процеса на перфориране 
на компактната кост и твърдата зъбна тъкан (корен) със системите за 
вътрекостна анестезия (Anesto и Quicksleeper): 
3.1. Определяне на някои основни механични параметри (максимална 

пробивна сила и времеви интервали); 
3.2. Анализ на състоянието на използваните стандартни игли в      

окомплектовката на двете системи след изпълнение на техниката 
на вътрекостна анестезия. 

4. Клинично изследване на ефективността на компютърно-асистираната 
вътрекостна анестезия като самостоятелна техника за обезболяване на 
долночелюстни молари: 
4.1. Сравнително изследване на ефективността на вътрекостната 

анестезия и промяната в сърдечната честота спрямо три 
анестетични разтвора; 

4.2. Изследване на приложението на самостоятелната вътрекостна 
анестезия при лечение на иреверзиблени пулпити на 
долночелюстни молари; 

4.3. Изследване на допълнителни показатели на вътрекостната 
анестезия: болка при изпълнение на анестезията, наличие на 
анестезиране на меките тъкани, състояние на перфорационния 
отвор, инциденти, свързани с техническото й изпълнение. 
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5. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Материал по задача 1 
Обект на наблюдение: 24 пресни свински челюсти − половинки (по 

12 за всяка вътрекостна система) 
Единици на наблюдение: Сегмент от свинската челюст в дисталния 

участък в областта на дъвкателните зъби. 
Признаци на наблюдение: Температурни промени в компактната 

кост, съпътстващи вътрекостната анестезия със системите Anesto и 
Quicksleeper. 

Регистриране: Изследванията са проведени чрез специализирана 
апаратура и резултатите са отчетени чрез специално разработена 
лабораторна програма (доц. П. Загорчев, дб, дбн), като изчислените  
променливи са съпоставени с еквивалентните, измерени в началния период 
с продължителност 60 s. 
 

Материал по задача 2 
Обект на наблюдение: 24 пресни свински челюсти − цели (по 12 за 

всяка вътрекостна система). 
Единици на наблюдение: Съвпада с единицата на наблюдение от 

задача 1. 
Признаци на наблюдение: Промени в налягането,  наблюдавани по 

време и след прилагането на вътрекостна анестезия със системите Anesto и 
Quicksleeper. 

Регистриране: Резултатите са отчетени чрез специализиран софтуер, 
аналогичен на ChartTM, към система за реален запис на моментните 
вариации на вътрекостното налягане (доц. П. Загорчев, дб, дбн), като 
изчислените променливи са съпоставени с еквивалентните им измерени в 
началния период с продължителност 1000 ms. 
 

Материал по задача 3.1. 
Обект на наблюдение: 24 костни блокчета (по 12 за всяка 

вътрекостна система) от дисталния участък на свински мандибули. 20 
прясно екстрахирани зъби (12 еднокоренови и 8 многокоренови). 

Единици на наблюдение: Сегмент от свинската челюст в дисталния 
участък в областта на дъвкателните зъби. Коронарна, средна и апикална 
коренова трета. 

Признаци на наблюдение: Максимална пробивна сила, необходима 
за перфориране на компактната кост и твърдата зъбна тъкан (корен) с 
вътрекостните системи Anesto и  Quicksleeper. 
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Регистриране: Отчетена и оценена е моментната стойност на пробивната 
сила с разработен за нуждите на експеримента тензометричен стенд и система 
за събиране и анализ на данни в реално време  (доц. П. Загорчев, дб, дбн), като 
изчислените променливи са съпоставени с еквивалентните им измерени в 
началния период с продължителност 1000 ms = 1 s. 
 

Материал по задача 3.2. 
Обект на наблюдение: Съвпада с обекта на наблюдение от задача 3.1. 
Единици на наблюдение: Игли от вътрекостните системи Anesto и  

Quicksleeper, използвани за перфориране на компактна кост и твърда зъбна 
тъкан. Перфорационен отвор по коронарната, средната и апикалната 
коренова трета. 

Признаци на наблюдение: Микро- и макроувреждания по целостта 
на иглите от вътрекостните системи Anesto и Quicksleeper. Увреждания по 
коронарната, средната и апикалната коренова трета 

Регистриране: Използвана е измерителна система с дигитална 
визуализация, куплирана към светлинен микроскоп. 

Време на наблюдение на експерименталните задачи: Март 2016 г. 
− април 2016 г. 

Място на наблюдение на експерименталните задачи: Катедра 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ − Пловдив. 

Водещ изследовател: д-р Емилия Симеонова 
Органи на наблюдение на експерименталните задачи: За 

извършване на експерименталните задачи дисертантът работи в 
колаборация с доц. Пламен Загорчев дб, дбн от катедра „Медицинска 
физика и биофизика“, ФФ, МУ−Пловдив. 

 

Материал по задача 4.1. 
Обект на наблюдение: 36 пациенти от 18 до 64 г. с неусложнени 

кариозни лезии на долночелюстни първи и/или втори молари, лекувани в 
катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ – Пловдив, и 
кабинета на докторанта.  

Единици на наблюдение: Витални долночелюстни първи и втори 
молари, премолари и канини. 

Признаци на наблюдение: Начало, край на анестетичен ефект, 
продължителност, зона на обезболяване, промяна в честотата на 
сърдечните съкращения при вътрекостно инфилтриране на три 
анестетични разтвора със системата Quicksleeper.  
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Материал по задача 4.2. 
Обект на наблюдение: 30 пациенти от 18 до 64 г. с иреверзиблен 

пулпит на долночелюстни първи или втори молари, лекувани в катедра 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ – Пловдив, и кабинета 
на докторанта.  

Единици на наблюдение: Долночелюстни първи или втори молари 
с диагностициран иреверзиблен пулпит, лекуван след вътрекостно 
обезболяване със системата Quicksleeper. 

Признаци на наблюдение: Интензитет на болката през три отделни 
етапа на ендодонтското лечение. 
 

Материал по задача 4.3. 
Обект на наблюдение: 66 пациенти от 18 до 64 г., лекувани в катедра 

„Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ – Пловдив, и кабинета 
на докторанта във връзка с кариес и/или неговите усложнения на 
долночелюстни първи и втори молари. 

Единици на наблюдение: Долночелюстни първи и втори молари. 
Признаци на наблюдение: Болка при изпълнение на вътрекостна 

анестезия със системата Quicksleeper, наличие на анестезиране на меките 
тъкани, състояние на перфорационния отвор, инциденти, свързани с 
техническото й изпълнение. 

Време на наблюдение на клиничните изследвания: Клиничните 
изследвания са проведени в периода ноември 2016 г. − април 2017 г.       

Място на наблюдение на клиничните изследвания: Катедра 
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“, ФДМ, МУ – Пловдив и кабинета 
на докторанта.          

Регистриране на клиничните изследвания: Разработени са 
клинични карти за регистриране на признаците на наблюдение. 
 

Методи по задача 1 
Да се измерят температурните промени в компактната кост, 

съпътстващи вътрекостната анестезия със системите Anesto и 
Quicksleeper.  

 
За целта на експеримента са използвани по 12 пресни свински 

мандибули (половинки) за всяка една от изследваните вътрекостни 
системи − Anesto и Quicksleeper – Фиг. 1 и 2. 
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Фигура 1. Система за вътрекостна 

анестезия Anesto 
Фигура 2. Система за 
вътрекостна анестезия 

Quicksleeper 
 

Свинските мандибули са темперирани с помощта на термостат  
UTerm 37 (C-optic Ltd, Вulgaria) при (32,0±1,0) 0С. Предварително са 
маркирани прицелната точка за изпълнение на анестезията и местата за 
фиксиране на двата термодатчика. За фиксиране на термосензорите са 
изработени перфорационни отвори през цялата дебелина на компактната 
кост с помощта на обратен наконечник и кръгъл метален борер № 14. За 
всеки опит термодатчиците са поставяни на разстояние около 1 mm от 
прицелното място за изпълнение на анестезията, като термодатчик № 1  
(с червено-черен термошлаух – Фиг. 3) е разполаган  медиално, а 
термодатчик № 2 (с жълта термоизолация − Фиг. 3) − дистално.   

 

 
Фигура 3. Фиксиране на термодатчик № 1 (с червено-черен термошлаух) и 

термодатчик № 2 (с жълта термоизолация) 
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Процесът на ротация на иглата в костта е прекратен в момента на 
усещане на хлътване/пропадане. Следва инфилтриране на анестетичния 
разтвор в спонгиозната кост – Фиг .4 и 5. 

 

Фигура 4. Опитна постановка за 
регистриране на температурните 

промени с Anesto 

Фигура 5. Опитна постановка за 
регистриране на температурните 

промени с Quicksleeper 
 

За двете системи е измерена в динамика температурната разлика, 
генерирана при ротация на иглата в компактната кост. Проследен е целият 
процес: загряване от началната температура (32,0±1,0)0С до явно отчетлив 
максимум и последващо охлаждане на костта отново до температура  32±10С. 

Използвана е интерфейсна двуканална система за събиране, записване 
на температурните промени във времето.  
 

Методи по задача 2 
Да се проследят стойностите на налягането в спонгиозната кост 

(моделна система), наблюдавани по време и след прилагане на 
вътрекостните системи Anesto и Quicksleeper.  

 
За целите на експеримента са използвани по 12 цели свински 

мандибули (за всяка една от изследваните системи), предварително 
темперирани в лабораторен термостат UTerm 37 (C-optic Ltd, Вulgaria) при 
(32,0±1,0) 0С. В дисталния участък на всяка челюст в областта между 
последните два молара е отпрепарирана със скалпел неприкрепената 
гингива с цел откриване на костен прозорец (1÷1,3) cm апикално от 
алвеоларния гребен. С помощта на хирургичен юнит (550 rpm, 45 N − торг,  
Micromotor Co., Вulgaria) във всеки костен прозорец е изработен 
първоначален отвор в цялата дебелина на компактната кост с пилотна 
фреза (бяла маркировка − ϕ 2 mm). Пилотният отвор е разширен чрез 
последователното използване на 2 костни фрези − с червена (ϕ 2,8 mm) и 
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синя (ϕ 3,2 mm) маркировка.  В така изготвения отвор е завит нипел- 
щуцер с диаметър 3,5 mm, достигащ до спонгиозната кост. Около всички 
приспособления и маргиналните ръбове на зъбите е поставен нисковискозен 
сапунен разтвор за установяване на изтичане на налягането. Щуцерът 
посредством 70-сантиметрова канюла (ϕ 3,2 mm Tracheal Tube, PORTEX, 
USA) е куплиран към сензор за налягане Pressure-100C-o (C-optic Ltd, 
Вulgaria) и контролер − Фиг. 6.  Сензорът за налягане −   Pressure-100C-o, е 
калибриран с помощта на  манометър PCE-P01 (PCE Instruments Ltd., UK) 
за диапазона ± 100 mmHg. За целия обхват на измерване е осигурена 
точност от ± 1,1 mmHg. 

                  

 
Фигура 6. Фиксиран нипел-щуцер в челюстта и съединен с канюла ϕ 3,2 mm 

 
Апикално от мястото на изпълнение на ВА в максимална близост е 

фиксираният щуцер − Фиг. 7 и 8.  
 

Фигура 7. Позициониране на система 
Anesto при експерименталната задача 

Фигура 8. Позициониране на    
система Quicksleeper при 
експерименталната задача 
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За всеки опит инфилтрираното количество анестетик е 0,9 mL. За 
системата Quicksleeper е използван режимът прогресивен – „забавен", 
осигуряващ инфилтриране на половин карпула анестетик за време около 
92 s. За системата Anesto са направени 9 натискания на дозиращия лост със 
средна продължителност на всяко едно от около 10 s. 

Отчетени са минимална, максимална стойност, скорост на нарастване 
на вътрекостното налягане. Целият процес на нарастване и връщане на 
налягането до базисното ниво е записан в дискретни стойности. 
 

Методи по задача 3 
Да се направи многокомпонентен анализ на процеса на 

перфориране на компактната кост и твърдата зъбна тъкан (корен) със 
системите за вътрекостна анестезия (Anesto и Quicksleeper). 

 
3.1. Определяне на някои основни механични параметри 
(максимална пробивна сила и времеви интервали). 
 
Подготовка на пробите на кост и твърда зъбна тъкан 
Използвани са общо 20 прясно екстрахирани, интактни човешки зъби 

(12 еднокоренови и 8 многокоренови). Зъбите са почистени от органични 
материи с пародонтална кюрета и ултразвуков скалер и  потопени в 3%-ен  
разтвор на NaOCl за 15 min. Така обработени са съхранени в 0,9%-ен  
разтвор на NaCl за 72 h при стайна температура.  

Всеки зъб (коронката и апексът на корена) е фиксиран в пластмасова 
кутийка (7 х 2 х 2,5 cm) със зъботехнически гипс, като е изградено място за 
резервоар за течност. Така изработеният модел е покрит с тестообразна 
силиконова маса (Bonasil putty, DMP, Гърция, и Zeta Plus, Zhermack, 
Итлия), като непокрита остава вестибуларната 1/3 от повърхността на 
корена на всеки зъб. Останалата 2/3 коренова повърхност е потопена във 
0,9%-ен разтвор на  NaCl с цел предпазване пресушаване на твърдите зъбни 
тъкани – Фиг . 9. 

За целта на експеримента са използвани и по 12 костни блокчета от 
дисталния участък в областта на дъвкателните зъби на свински мандибули 
за всяка една от системите за ВА. Всяко костно блокче е фиксирано в 
пластмасова кутийка (9 х 5 х 3,5 cm) с помощта на тестообразна 
силиконова маса, като е оставено място за резервоар на 0,9%  NaCl −    
Фиг. 10. 



15 
 

 
Фигура 9. Изработен модел 

с фиксирани зъби 
Фигура 10. Изработен модел с 
фиксирано костно блокче 

 
Система за определяне на някои основни механични параметри  
Наконечниците за ВА са фиксирани под ъгъл 90° спрямо мястото на 

перфорацията с помощта на механична  конструкция Tenzo4ck (C-optic Ltd, 
Вulgaria), позволяваща регулируемо постъпателно движение, съосно с 
въртящата се ос на апарата за ВА – Фиг. 11 − 14. 

С помощта на специално разработена интерфейсна електронно-
механична система е измерена максималната пробивно-контактна сила по 
време на перфорирането. Конфигурацията включва: тензометричен 
преобразувател за възпроизводимо измерване на сили в диапазона 0÷20 N с 
точност ± 0,01 N (1 g сила). Чрез програмируем микроконтролер, 13 bit 
аналогово-цифрово преобразуване и схема за последователна комуникация 
с персонален компютър експерименталните данни се записват в Real Time 
режим. 

 

  
Фигура 11. Опитна постановка  
за системата Anesto − зъби 

Фигура 12. Опитна постановка за 
системата Anesto − кост 
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Прицелните места за перфориране на всеки зъб са коронарна, средна и 

апикална трета на корена. Общо 60 възпроизводими перфорации (по три на 
всеки корен) са извършени на 20 зъба. Времето за работа с всяка от двете 
вътрекостни системи  е 4 – 5 s. 

Прицелното място за перфориране на всяко костно блокче е съобразен 
с протокола на изпълнение на ВА. Опитът е прекратен в момента на 
усещане на хлътване/пропадане с перфориращите игли.   
 

3.2. Анализ на състоянието на използваните стандартни игли в 
окомплектовката на двете системи след изпълнение на техниката 
на вътрекостна анестезия. 
 

Промените в кореновите повърхности са изследвани чрез измерителна 
система с дигитална визуализация с 22х (светлинен микроскоп CMO, Carl 
Zeiss Jena, Germany), куплирана с дигитален 6 mpix фотоапарат (DMC-
FX10, Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd, Japan). Търси се наличието на 
промяна в цвета на твърдите зъбни тъкани (следи за прегряване). Със 
същата система са изследвани микро- и макро-уврежданията по целостта и 
повърхността на използваните игли (Фиг. 15). Обследвано е  наличието на: 

− отчупен връх; 
− усукан връх; 
− липса на материал; 
− разцепен връх;  
− подвит връх.                       

Фигура 15. Микрофотография на използвана 
игла от системата Anesto 

 
Фигура 13. Опитна постановка  
за системата Quicksleeper − зъби 

Фигура 14. Опитна постановка  
за системата Quicksleeper – кост 
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Изготвяне на специализиран софтуер за анализ на експерименталните 
данни 

За изследване на температурните промени, съпътстващи процеса на 
ВА, е разработена програма (Фиг. 16) за визуализация на постъпващите 
данни и динамична промяна на екрана за всяка половин секунда. 
Възможно е и определянето на първата производна на механограмата и 
съхранение на данните в матрица – N x 3 (N − брой измервания) във 
формат, удобен за пренос в стандартен статистически софтуер. 

При задачите, отнасящи се до промените във вътрекостното налягане 
и генерираната сила при перфориране на кост и твърда зъбна тъкан, 
данните се получават последователно (USB port) в матрица – N x 2 (N − 
брой измервания). Дискретизацията е на всяка една хилядна от секундата 
(1/1000 s = 1 ms), данните се прехвърлят в стандартна таблица на EXCEL, 
като в същата програмна среда се чертаят опитните плотове P = P(t) и  
F = F(t). Където P и F са съответно налягане в [mmHg] и сила в [N]. 
Променливата t представя времевия интервал в [ms]. 

 

                    
Фигура 16. Графичен дизайн на програмата осигуряваща визуализацията на 

температурните промени 
 

 Променливите, изчислени с помощта на  специализиран софтуер, 
аналогичен на ChartTM, включени в системата PowerLab (AD Instruments 

Усилване Файл с данни 
Време от 

стартирането 

Моментни  
стойности 

160 s        323        326  
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Ltd, Австралия), са съпоставени с еквивалентните им, измерени в началния 
период с продължителност 60 s за температурните измервания и 1000 ms 
при другите две задачи. 
 

Методи по задача 4 
Клинично изследване ефективността на компютърно-

асистираната вътрекостна анестезия като самостоятелна техника за 
обезболяване на долночелюстни молари. 

 

4.1. Сравнително изследване на ефективността на вътрекостната 
анестезия и промяната в сърдечната честота спрямо три 
анестетични разтвора. 
 

Подбор на пациентите 
От общ характер: 
− клинично здрави пациенти между 18- и 64-годишна възраст, без 

данни за общи заболявания (алергии, захарен диабет, сърдечно съдови 
заболявания, артериална хипертония и др.). 

От локален характер: 
− клинично диагностицирани неусложнени кариозни лезии на 

долночелюстни първи и/или втори молари; 
− витални долночелюстни първи и втори молари, премолари и канини, 

потвърдени с термо- и електроодонтодиагностика; 
− без патологични некариесни заболявания в областта на 

долночелюстните първи и втори молари, премолари и канини; 
− без рентгенологично установени пулпни дентикли на 

долночелюстните първи и втори молари, премолари и канини; 
−  без данни за поставяне на анестезия в дисталния участък на долната 

челюст минимум 2 седмици преди изследването; 
− без данни за инфекция на меките тъкани; 
− без клинично установени белези за пародонтално заболяване. 
Клиничното изследване е проведено с общо 36 пациенти. В 

зависимост от използваният анестетик за вътрекостно обезболяване те са 
разпределени равномерно в три групи на случаен принцип: 

− I група − вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL 3% Мepivacaine 
hydrochloride (Mepivastesin 3M ESPE Germany); 

− II група − вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL 4% Аrticaine 
hydrochloride/1:200 000 Аdrenaline (Ubistesin  3M ESPE Germany); 
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− III група − вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL 4% Аrticaine 
hydrochloride/1:100 000 Аdrenaline (Ubistesin Forte 3M ESPE Germany); 

За сравнение на ефективността на анестезията след вътрекостно 
инфилтриране на трите анестетика са отчетени: начало и край на 
анестетичния ефект, продължителност и зона на обезболяване.   

Регистрирано е наличието/липсата на промяна в честотата на 
сърдечните съкращения (ЧСС) спрямо трите изследвани анестетика. 

Всички изследвания са проведени в тихо помещение, без странични 
шумове. 

Техника на изпълнение на вътрекостната анестезия: 
За осъществяване на клиничното изследване е използвана 

компютърно-асистираната система Quicksleeper (Dental Hi Tec, Cholet 
Cedex, France).  

Вътрекостната анестезия винаги е изпълнявана в следната 
последователност: 

− предварителна антисептична подготовка; 
− терминално обезболяване на меките тъкани − 0,3 mL анестетик е 

инфилтиран под ъгъл 15° спрямо костта в прицелното място за 
перфориране на компактата (Фиг. 17); 

− перфориране на компактната кост − поради затруднения достъп в 
дисталният участък на долна челюст и обемния размер на компютърния 
инжектор  ВА е изпълнявана винаги  дистално на първи/медиално на втори 
молари − Фиг. 18.   

−  инфилтиране на анестетик в спонгиозната кост с режима 
прогресивен – „забавен“ − използваното количество за трите изследвани 
анестетика е 0,9 mL.  

 

Фигура 17. Терминално обезболяване на 
меките тъкани 

Фигура 18. Процес на перфориране и 
инфилтриране на анестетика в 

костта 
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При изпълнение на ВА се следи за усещане на хлътване/пропадане, 
както и за безпроблемно инфилтриране на МА в спонгиозната кост без 
наличие на обратно изтичане на разтвора през перфорационния отвор. 

Оценка на ефективността на вътрекостната анестезия 
За оценка на ефективността на вътрекостното обезболяване са 

използвани показателите на изменение на прага на чувствителност на ЗП, 
като изследването е провеждано за втори и първи молари, премолари и 
канини. За критерии на настъпилото пулпно обезболяване е приета 
величина от 100 µA (два положителни резултата).  

Стойностите от електроодонтодиагностиката (ЕОД) позволяват да се 
получи информация за началото, края на анестезията и зоната на 
обезболяване. Прагът на чувствителност на ЗП на изследваните зъби е 
определен с помощта на апарата  Logipex 5 (Oviron Electronics, Bulgaria). 
Изследването е провеждано на 2, 5, 10, 15, 20 min и т.н. през 5 min 
интервал след поставяне на ВА (по две измервания за всеки зъб за 
съответния времеви интервал).  

Зоната на обезболяване е определена от броя зъби, достигнали пулпна 
аналгезия (100 µA). 

От изследването са изключени пациенти, при които след изпълнение 
на ВА не са регистрирани два последователни положителни (100 µA) 
резултата на долночелюстния първи молар за време ≥ 10 min. 

 

Оценка на пулсовата честота 
Промените в ЧСС след вътрекостно инфилтриране на трите 

анестетика са оценени с помощта на пулсоксиметър CMS60D (Contec 
Medical Systems Co., Ltd, China), позволяващ 24-часов запис на данните в 
диапазона 25 – 250 bmp с точност 2 bmp за всяка една секунда по време на 
изследването (Фиг. 19).  

 

                                        
Фигура 19. Запис на пулсовата честота по време на клиничното изследване 
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Проведено е сравнително изследване на промяната на пулсовата 
честота спрямо изследваните МА, като за тази цел е изчислена 
относителната промяна на ЧСС в нейната динамика  за 3 времеви 
диапазона: 

1-ви − ЧСС преди анестезията за 240-секунден интервал от време 
(норма N); 

2-ри − ЧСС след началото на изпълнението на ТА за 180-секунден 
интервал от време; 

3-ти − ЧСС след началото на изпълнението на ВА за 240-секунден 
интервал от време. 

Регистрирани са също началото на пулсовото ускоряване (при 
наличие на такова) и неговата продължителност. 

 

4.2. Изследване на приложението на самостоятелната вътрекостна 
анестезия при лечение на иреверзиблени пулпити на 
долночелюстни молари. 
 

Подбор на пациентите 
От локален характер: 
− клинично диагностициран необратим пулпит на долночелюстен 

първи или втори молар; 
− без рентгенологично установени девиации на кореноканалната 

система на долночелюстните първи и втори молари; 
− без рентгенологични периапикални изменения; 
− без данни за поставяне на анестезия в дисталния участък на долната 

челюст минимум 2 седмици преди изследването; 
− без данни за инфекция на меките тъкани; 
− без клинично установени белези за пародонтално заболяване. 
Клиничното изследване е проведено с общо 30 пациенти с 

диагностициран необратим пулпит на долночелюстен молар.  
На всеки пациент е изпълнена самостоятелна ВА с 0,9 mL                    

4% Articaine hydrochloride с 1:100 000 Adrenaline (Ubistesin Forte, 3M 
ESPE Germany). Спазени са последователността и стъпките на 
изпълнение на ВА с апарата Quicksleeper, описани в подзадача 4.1.                                   
                                                                                                                                                                        

Към ендодонтско лечение се пристъпва веднага след регистриране на два 
последователни положителни (100 µA) резултата от ЕОД на лекувания зъб.  

За установяване на ефективността на самостоятелната ВА при лечение 
на ИП на долночелюстни молари е направена  количествена оценка  за 
силата на болката в отделните етапи на кореновото лечение с помощта на 
визуално-аналогова скала (ВАС скала): 
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1-ви етап − след осъществяване на ендодонтски достъп; 
2-ри етап − след обследване/прохождане и определяне на работната 

дължина за всички коренови канали; 
3-ти етап − след препариране на кореновите канали.  
Вътрекостната анестезия е приета за успешна в случаите, в които е 

било възможно да се осъществи цялостно инструментиране на всички 
коренови канали без необходимост от допълнително обезболяване.  Зъби, на 
които не са отчетени 2 положителни (100 µA) резултата за време ≥ 10 min, 
или в случаите, в които не е било възможно провеждането на ендодонтско 
лечение поради поява на болкова симптоматика, са приети за неуспех на 
вътрекостното обезболяване.  
 

4.3 Изследване на допълнителни показатели на вътрекостната 
анестезия: болка при изпълнение на анестезията, наличие на 
анестезиране на меките тъкани, състояние на перфорационния 
отвор, инциденти, свързани с техническото й изпълнение. 
 

Допълнителните показатели на ВА са изследвани при общо 58 пациенти, 
на които е изпълнено успешно вътрекостно обезболяване във връзка с 
лечение на кариес и/или неговите усложнения на долночелюстни първи и 
втори молари. 

Отчетена е силата на болката както при перфорирането на компактата, 
така и при инфилтрирането на анестетика в спонгиозната с помощта на ВАС 
скала.  

Регистрирано е наличието/липсата на анестезиране на меките тъкани: 
устна, буза, език. 

По отношение на инцидентите при техническото изпълнение на ВА са 
оценени: 

* Фрактура на перфориращата игла − Фиг. 20. След смяната с нова игла 
се прави опит тя се въведе в същия перфорационен отвор. При 
невъзможност за локализиране на перфорацията се пристъпва към повторно 
перфориране на костта; 

 
Фигура 20. Фрактура на перфориращата игла при изпълнение  

на вътрекостна анестезия 

 
* Обструкция на иглата с костни отпилки и кръв с възможност за 

отдрениране −  отдренирането на иглата се осъществява чрез внимателното 
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й извеждане от перфорационния отвор. След установяване на нормално 
изтичане на анестетичния разтвор, иглата се въвежда отново в същия 
перфорационен отвор, като се  подновява процесът на инфилтрация; 

* Необходимост от смяна на иглата поради обструкция с костни 
отпилки и кръв и невъзможност за отдрениране. С новата игла се прави 
опит за локализиране на същия перфорационен отвор. При невъзможност 
отново се пристъпва към повторно перфориране на костта. 

Всички пациенти (общо 58), участвали в клиничните изследвания, са  
проследени на 24-тия час и на 7-ия ден след манипулацията. Оценени са: 

* Състояние на перфорационния отвор и меките тъкани около него. 
Обследвано е наличието на реактивен възпалителен процес чрез оглед и 
палпация в мястото на изпълнение на ВА. Изследва се цвят, оточност на 
меките тъкани и  ексудация от перфорационния отвор;   

* Наличие на болка при палпация в областта на перфорационния 
отвор, регистрирано с помощта на ВАС скала. 

 
Статистически анализ и обработка на  данните 
Статистическият анализ се осъществява с помощта на Statistica 4.5 

(StatSoft, Inc. Microsoft, САЩ), SPSS 11.5 (Inc, Chicago, IL, САЩ) Excel 7.0 VB 
for applications и PraphPad Prism 3.0 (PraphPad, Soft, САЩ). Данните са 
подложени на детайлен и на сравнителен анализ. След проверка на 
разпределението за нормалност на променливите с теста на Kolmogorov − 
Smirnov се избира подходящият статистически анализ. При нормално (Гаус-
Лапласово) разпределение на показателите се използва параметричният  
t-критерий на Стюдент за свързани и независими извадки Paired  t-test (t-test for 
paired and independent samples) за определяне на статистически значимата 
разлика между относителните дялове и средните величини в групите при ниво 
на значимост p < 0,05.  

Данните  са представени във формата (Mean ± SDМ), където Mean е 
средна стойност, а SDM е стандартно отклонение на тази стойност.  

При сравнение на повече от две групи с опитни резултати се прилага 
еднофакторен вариационен анализ One Factor ANOVA (One Way ANOVA). 
Задава се нивото на статистически достоверна разлика и се провежда 
детайлен анализ за установяване на различията между групите чрез 
Bonferroni's Multiple Comparison Test. При опитните резултати с 
разпределение, различно от нормалното, и при групови сравнения с 
нееквивалентни стандартни отклонения се прилагат непараметричните 
тестове: Kruskal − Wallis. Ако групите за сравнение са повече от две, след 
последния тест се извършва следващ Post Hoc анализ с помощта на Dunn`s 
Multiple Comparison Test и коригирано спрямо броя на сравненията ниво на 
статистически достоверна разлика. 
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6. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

По задача 1 
Температурни промени в компактната кост, съпътстващи 
вътрекостната анестезия със системите Anesto и Quicksleeper. 
 
 

 
Фигура 21. Температурни промени, измерени в динамика при перфориране на 

компактна кост със системата Anesto 
 

 

Наблюдава се добре темперирана челюст − двете термодвойки 
отчитат температури от 32,1±0,30C  в рамките на 60 s. Процесът на ВА със 
системата Anesto стартира точно на 61 s и продължава според 
терапевтичния протокол. Отчетени са максималните стойности, 
последвани от процес на охлаждане, който завършва при температура, 
неразличима от тази на термостата − Фиг. 21. 

Сходен процес, проведен с апарата Quicksleeper, се наблюдава на Фиг. 22. 
 

 
Фигура 22. Температурни промени, измерени в динамика при перфориране на 

компактна кост със системата  Quicksleeper 
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Отчетените максимални температури са по-високи и статистически 
различими при системата Anesto  (9,0±2,00C) в сравнение с  Quicksleeper 
(QS): 2,0±0,50C  (Anesto − FR VS QS − FR; P < 0,05 (‡); Anesto − BK VS 
QS − BK; P < 0,05 (‡); n = 12 при Paired t-test) (Фиг. 23). 

Установява се статистически достоверна разлика в максималната 
температура на загряване на костта в едномилиметрова зона около 
перфорационния отвор само при системата Аnesto (Anesto − FR VS Anesto 

− BK; P < 0,05 (∗); n = 12, Paired t-test). 
 

 
Фигура 23. Температурните промени, измерени на двата термодатчика за двете 

вътрекостни системи в медиално (FR) и дистално (BK) направление 
 

Налице е различна скорост на нарастване на температурата при двете 

изследвани системи (Anesto − FR VS Anesto − BK; P < 0,05 (∗); n = 12, 
Paired  t-test) −  Фиг. 24. При Anesto промяната в температурата е с около 
10C за всяка секунда, докато промените при Quicksleeper са практически 
незначителни: само с около една десета от градуса за секунда. Отчитат се 
статистически различими промени (Anesto – FR VS QS − FR; P < 0,05 (‡); 
Anesto − BK VS QS − BK ; P < 0,05 (‡); n = 12  при Paired t-test) . 

 

 
Фигура 24. Скорост на нарастване на температурата, измерена на двата 

термодатчика за двете вътрекостни системи 
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Процесът на охлаждане на костта след завършване на процеса на ВА е  
от значение за това колко бързо костната система неутрализира в реално 
време локално повишената температура (Фиг. 25) и каква е 
продължителността на цялостния процес на  локално загряване и 
охлаждане (Фиг. 26). При двата параметъра се установяват явни различия в 
хода и на двата процеса (Anesto − FR VS QS − FR; P < 0,05 (‡); Anesto – 
BK VS QS − BK; P < 0,05 (‡); n = 12 при Paired t-test). При сравнение 
разпределението на температурното поле в двете направления медиално − 
FR и дистално − BK не се отчитат достоверни различия в 
продължителността на процесите и за двете системи (P > 0,05; n = 12  при 
Paired  t-test) − Фиг. 26. При сравняване на скоростите на охлаждане се 
установява  явна достоверна разлика както при системата Anesto, така и 

при QS (Anesto − FR VS Anesto − BK; P < 0,05 (∗);  QS − FR VS QS − BK; 

P < 0,05 (∗); n = 12) − Фиг. 25. 
 

 
Фигура 25. Скорост на понижаване на температурата, измерена за двата 

термодатчика за двете вътрекостни системи 
 

 
Фигура 26. Продължителност на процеса на повишаване и понижаване на  

температурата при изпълнение на ВА за двете системи 
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Температурата, която се генерира при перфорирането на костта, крие 
риск от развитие  на термична остеонекроза (ТО). В литературата няма 
единно мнение относно прага на термична некроза на костта. Според 
някои автори  ТО настъпва при температура от 470С, а според други − при 
500С. Регистрираните от нас стойности на повишаване на температурата в 
кортикалната кост в резултат на ротирането на иглата са 9,0±2,00C за 
системата Anesto и 2,0±0,50C за системата Quicksleeper, които не водят до 
завишение до критичните 470С. Времето на въздействие на тези 
температурни промени върху костта при ВА е твърде кратко, за да 
настъпят необратими изменения в нея. 

 

Изводи 
1. Процесът на перфориране със системите Anesto и Quicksleeper се 

съпътства с повишение на температурата в компактната кост. 
2. Регистрираните стойности на повишаване на температурата със 

системите Quicksleeper (2,0±0,50C) и Anesto (9,0±2,00C) са под критичните 
470С за възникване на термична остеонекроза. 

3. По отношение на повишаването на температурата в компактната 
кост в резултат на ротацията на иглата, както и на скоростта на загряване и 
охлаждане конвенционалните вътрекостни системи са с по-лоши 
показатели пред компютърно-асистираните. 
 

По задача 2 
Стойности на налягането в спонгиозната кост (моделна система), 
наблюдавани по време и след прилагане на вътрекостните 
системи Anesto и Quicksleeper. 
 

 
Фигура 27. Промени в налягането в спонгиозната кост при  инфилтриране на 0,9 mL 

анестетичен разтвор за системата Anesto (норма) 
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На Фиг. 27 графично са представени промените в налягането в 
спонгиозната кост за системата Anesto, като отчетливо се вижда всяко едно 
натискане на дозиращия лост (общо 9) и последващото инфилтриране на 
0,1 mL анестетик за време около 10 s. Регистрирани са максималните 
стойности на вътрекостното налягане, след което се наблюдава бавен 
процес на връщането му до базисно ниво за време от около 3 min. 

В четири опита не беше възможно регистрирането на налягането за 
системата Anesto поради обструкцията на перфориращата игла с костни 
отпилки и кръв и невъзможността за отдрениране, в резултат на което се 
наблюдава обратно изтичане на анестетичния разтвор от мястото на 
куплиране на иглата към накрайника на системата. 

Сходен експериментален протокол е проведен със системата 

Quicksleeper (Фиг. 28) − 0,9 mL анестетичен разтвор е инфилтриран с 
програмирания в апарата прогресивен – „забавен“ режим за време от 92 s. 
Наблюдава се плавно повишаване на стойностите на налягането и 
последващ процес на спадане до изходно ниво за време от около 2,5 min. 

 

 
Фигура 28. Промени в налягането в спонгиозната кост при  инфилтриране на 0,9 mL 

анестетичен разтвор за системата Quicksleeper (норма) 

 
В два от опитите за системата Quicksleeper са регистрирани 

значително по-високи стойности (55 mmHg) на налягането във 
вътрекостното пространство (Фиг. 39) (30÷50 s), дължащо се на 
обструкцията на иглата с костни отпилки и кръв и отдренирането й вътре в 
костта.  
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Фигура 29. Динамичен ръст на вътрекостното налягане при инфилтриране  

на 0,9 mL анестетичен разтвор при експеримент  
с обструкция на иглата от системата Quicksleeper 

 

При анализ на динамиката в промените на вътрекостното налягане, 
възникнали в резултат на инфилтриране на анестетичен разтвор в 
спонгиозната кост, се установяват следните максимални стойности: Anesto   
(46±9 mmHg) и Quicksleeper (24±8 mmHg) − Фиг. 30. Целият процес на 
инфилтриране и връщане на стойностите на вътрекостното налягане до 
базисно ниво е с продължителност 4 min 30 s за системата Anesto и 4 min − 
за системата Quicksleeper.  

 

 
Фигура 30. Стойности на регистрираното налягане в спонгиозната кост при 

инфилтриране на 0,9 mL анестетичен разтвор за двете вътрекостни системи (норма) 

 
Установява се статистически достоверна разлика в отчетените 

максимални налягания при двете системи (Anesto VS QS; P < 0,001 (∗);     
n = 12, Paired t-test). 
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Техниката на ВА включва въвеждане на анестетичния разтвор 
директно в спонгиозната кост. Повишеното вътрекостно налягане може да 
предизвика съдови промени, вероятно на ниво венули и капиляри.  

Физиолози съобщават, че хидростатичното капилярно налягане върху 
края на артериолите на капилярното русло в системната циркулация е  
40 mmHg. Резултатите от това изследване са показателни, че процесът на 
вътрекостно инфилтриране на МА се съпътства с повишаване на 
налягането в спонгиозната кост. Обструкцията на перфориращата игла с 
костни отпилки и кръв крие риск от прекомерно повишаване на 
вътрекостното налягане. 

Изводи 
1. Конвенционалните системи за вътрекостна анестезия водят до 

значително по-високи стойности на налягането в спонгиозната кост         
(46±9 mmHg) в сравнение с компютърно-асистираните системи                    
(24±8 mmHg). 

2. Недостатък на едностъпковите вътрекостни системи е обструкцията 
на перфориращата игла с костни отпилки и кръв. 

3. Отдренирането на иглата вътре в спонгиозната кост крие риск от 
прекомерно повишаване (55 mmHg) на вътрекостното налягане. 

4. В случай на обструкция на перфориращата игла е препоръчително 
прекратяване на процеса на вътрекостно инфилтриране на анестетичен 
разтвор и смяна на иглата. 
 

По задача 3 
Многокомпонентен анализ на процеса на перфориране на 
компактната кост и твърдата зъбна тъкан (корен) със системите 
за вътрекостна анестезия (Anesto и Quicksleeper). 
 
3.1. Определяне на някои основни механични параметри 
(максимална пробивна сила и времеви интервали). 
 
Отчетените максимални стойности на пробивната сила в края на 

процеса на цялостното перфориране на компактната кост за Anesto са     
3,05 N и 1,85 N за Quicksleeper.  На Фиг. 31 и 32 детайлно е показан целият 
процес на перфориране на компактната кост с хлътването/пропадането в 
спонгиозната, проследен във времето − 3,25 s за Anesto и 4,12 s − за 
Quicksleeper. 
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Фигура 31. Промени на пробивната сила (Force, N) при перфориране на компактна 

кост със системата Anesto 
 

 
 

Фигура 32. Промени на пробивната сила (Force, N) при перфориране на компактна 
кост със системата Quicksleeper 

 
По аналогичен начин са регистрирани стойностите на максималната 

пробивна сила за твърдите зъбни тъкани (корени) за двете системи  в 
ситуации на неправилно планиране и изпълнение на техниката на ВА. 
Получените резултати за коронарната (С), средната (М) и апикалната (А) 
коренова трета са съпоставени с резултатите на максималната сила, 
необходима за перфориране на компактната кост (В) поотделно за всяка 
една от вътрекостните системи − Фиг. 33 и 34. 
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Фигура 33. Резултати за максималните пробивни сили, измерени при перфориране на 
коронарна (С), средна (М), апикална (А) коренова трета и компактна кост (В) със 

системата Anesto 
 

Не се наблюдават статистически различия между отчетените 
стойности на пробивната сила за коронарната (С) − 6,8±1,5 N, средната (М) 
− 6,0±1,3 N и апикалната (А) − 5,4±1,5 N коренова трета при работа със 
системата Anesto. Такива се установяват между стойностите на силата, 
измерена за компактната кост (В) 2,9±0,9 N и твърдата зъбна тъкан (корен). 

 

 
Фигура 34. Резултати за максималните пробивни сили, измерени при перфориране на 
коронарна (С), средна (М), апикална (А) коренова трета и компактна кост (В) със 

системата Quicksleeper 

 
За системата Quicksleeper статистически значимо различие се установява 

между регистрираните стойности за компактната кост (В −  1,85 N) и 
твърдата зъбна тъкан (C − 5,6 N, M − 4,5 N, A − 3,5 N), както и между 
коронарната и апикалната коренова трета (Kruskal − Wallis test, n = 12).  
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3.2. Анализ на състоянието на използваните стандартни игли в 
окомплектовката на двете системи след изпълнение на техниката 
на вътрекостна анестезия. 

 

             
 

             
Фигура 35. Нова игла от системата Anesto 

 
За оценка на настъпилите деформации на иглите от системата Anesto е 

зададена величината L  (2,95±0,01 mm при ϕ = 0,55±0,01 mm),  измерена в 
mm с точност 0,01 mm от върха до края на сечението на нова игла. На  
Фиг. 35 е показано скосяването на иглата и определено съотношение 
между дължина и диаметър, позволяващо тя да издържи на ротационните 
сили. Със светлинен микроскоп с 22х и дигитален 6 mpix фотоапарат са 
визуализирани деформациите на  иглите, които са настъпили в резултат на 
перфорирането на компактната кост и зъбните корени − Фиг. 36 и 37. 
 
 
 
 
 

1 mm 
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Фигура 36. Игла от системата Anesto след перфориране на компактната кост (В) 

 

           
 

          
Фигура 37. Игла от системата Anesto след работа в коронарната трета (С)   

на зъбния корен 
 

Резултатите за наличието на микро- и макроувреждания по целостта и 
повърхността на използваните игли от системата Anesto са показани в 
проценти на базата на 20 отделни експеримента след стандартизирано 

1 mm 

1 mm 
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перфориране на компактна кост и зъбен корен − Фиг. 38. Обследвано е 
наличието на: отчупен връх, усукан връх, липса на материал, разцепен 
връх, подвит връх на иглата.  

 

 
Фигура 38. Промени във формата на иглата от системата Anesto след лабораторен 
експеримент на стандартизирано перфориране на A − апикална трета, M − средна 

трета, C − коронарна трета на зъбния корен, и В − кост 

 
Най-висок е процентът на подвиване на върха на иглата след работа в 

компактана кост и твърдата зъбна тъкан (корен) без статистически значима 
разлика помежду им. За иглите, използвани за перфориране на зъбните 
корени, се установява и усукване на върха и липсата на материал от 
повърхността на иглата, със статистически достоверно различие между 
коронарна (С), средна (М) и апикална (А) коренова трета. В нито един 
експеримент не се установи отчупване или разцепване на върха на иглата.  

Изчислено е осредненото скъсяване на иглата в mm, определено на 
базата на промяна на размера L (Фиг. 35). Показаните резултати са 
получени след стандартизирано перфориране на апикална, средна, 
коронарна трета на зъбния корен, и кост, за 20 отделни експеримента         
(n = 20) − Фиг. 39. Статистически достоверното различие за отделните 
зони е определено чрез вариационен анализ Kruskal − Wallis test и следващ 
Dunn's Multiple Comparison test. Не се установява статистически 
достоверно различие в промените в размера на иглата за перфориране 
както на кост, така и на твърда зъбна тъкан. 
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Фигура 39. Осреднено скъсяване на иглата в mm 

 
На Фиг. 40 е представена микрофотография при 22х на 

перфорационен отвор по средната трета на корена. Установява се 
перфорация с ϕ = (0,60±0,01) mm, по-голям от диаметъра на 
перфориращата игла (ϕ = 0,55 mm). 

 

 
Фигура 40. Микрофотография на промените в средната трета (М) на зъбния корен 

след работа със системата Anesto ( 22х) 

 
По аналогичен начин са наблюдавани промените в иглата за системата 

Quicksleeper след перфориране на компактната кост и зъбните корени − 
Фиг. 42 и 43. Предварително са определени (Фиг. 41) в mm характерните 
размери на върха на иглата −  L1 = (1,18±0,01) mm и L2 = (0,42±0,01) mm  
при ϕ = (0,30±0,01) mm с точност 0,01 mm при 22х. Сечението на иглата 
наподобява скалпел с изместен център на рязане. 
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Фигура 41. Нова игла от системата Quicksleeper 

 

         
 

         
Фигура 42. Игла от системата Quicksleeper  
след перфориране на компактната кост 

1 mm 

1 mm 
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Фигура 43. Игла от системата Quicksleeper след работа  

в коронарната трета(С) на  зъбния корен 
 

 
Резултатите за наличието на микро- и макроувреждания по целостта и 

повърхността на използваните игли от системата Quicksleeper са показани 
в проценти на базата на 20 отделни експеримента след стандартизирано 
перфориране на компактна кост и зъбен корен – Фиг. 44.  

 
 

 
Фигура 44. Промени във формата на иглата от системата Quicksleeper след 

лабораторен експеримент на стандартизирано перфориране на A − апикална трета, 
M −  средна трета, C − коронарна трета на зъбния корен и В − кост 
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Най-висок е процентът на подвиване на върха на иглата за всички 
опити, без статистически значима разлика помежду им. За разлика от 
Anesto за иглите от системата Quicksleeper се установява и разцепване на 
върха на иглата. Не се наблюдава отчупване и усукване на върха, както и 
липса на материал от повърхността на иглата. 

Изчислено е осредненото скъсяване на иглата в mm, определено на 
базата на промяна на размерите L1 и L2 (Фиг. 41). Показаните резултати са 
получени след стандартизирано перфориране на апикална, средна, 
коронарна трета на зъбния корен, и кост, за 20 отделни експеримента        
(n = 20) − Фиг. 45. Статистически достоверното различие за отделните 
зони е определено чрез вариационен анализ Kruskal − Wallis test и следващ 
Dunn's Multiple Comparison test. 

 

 
Фигура 45. Осреднено скъсяване на иглите в mm 

 

По сходен начин са наблюдавани промените върху твърдите зъбни 
тъкани след перфориране на коронарната, средната и апикалната трета на 
зъбните корени. От направената микрофотография се установява отвор                      
ϕ = (0,35±0,01) mm, по-голям от диаметъра на перфориращата игла                      
(ϕ = 0,30 mm), без промяна в цвета на твърдите зъбни тъкани и наличие на 
следи за прегряване − Фиг. 46. 

 
Фигура 46. Микрофотография на промените в средната трета (М) на зъбния корен 

след работа със система Quicksleeper (22x) 

1 mm 
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Резултатите от проведеното експериментално проучване показват, че 
въпреки статистически достоверните различия между регистрираните 
маскимално пробивни сили, необходими за перфориране на кост и твърда 
зъбна тъкан със системите Anesto и Quicksleeper, то тези стойности 
практически нямат никакво клинично значение. Тактилно е трудно да се 
разграничи дали перфорирането се осъществява върху кост, или коренова 
повърхност. Липсата на хлътване/пропадане към края на 5 s, което се 
наблюдава при нормален процес на перфориране на компактната кост в 
клинични условия, е индикация за възможно попадане на перфориращата 
игла върху зъбния корен. Наблюдаваните деформации на иглите след 
работа върху компактна кост и твърда зъбна тъкан и за двете системи са 
доказателство за тяхната висока режеща ефективност, структурна 
стабилност и устойчивост на ротационните сили в процеса на 
перфориране. 

 
Изводи 
1. За двете вътрекостни системи (Anesto и Quicksleeper) се установява 

предимно подвиване на върха на иглата при перфориране на компактна 
кост и твърда зъбна тъкан (корен). 

2. За перфориране на компактната кост е необходимо да се приложи 
лек натиск, тъй като иглите от системите за вътрекостна анестезия 
ефективно проникват в костта. 

3. Деформациите на иглите и обструкцията им с костни отпилки в 
резултат на перфорирането на компактната кост могат да доведат до 
затруднения в инфилтрирането на анестетичен разтвор в спонгиозата. 

 
По задача 4 

Клинична ефективност на компютърно-асистираната 
вътрекостна анестезия като самостоятелна техника за 
обезболяване на долночелюстни молари: 
 
4.1. Ефективност на вътрекостната анестезия и промяна в 
сърдечната честота спрямо три анестетични разтвора. 
 
Разпределението, средната възраст на участниците и броят на 

изпълнените ВА за всяка група са представени в Tабл. 1. 
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Таблица 1. Брой, средна възраст на пациентите и брой изпълнени вътрекостни 
анестезии за всяка от изследваните групи 

MA n Средна възраст 
Брой изпълнени ВА 

Ляво Дясно 

І група 12 28 г. 7 5 

ІІ група 12 27 г. 4 8 

ІІІ група 12 25 г. 6 6 

 
При 3 от общо 36 изпълнени ВА не бе възможно инфилтрирането на 

анестетичния разтвор в спонгиозната кост поради възникнали затруднения 
в техническото й изпълнение. Тези пациенти са изключени от 
изследването, защото не са регистрирани два положителни (100 µA) 
резултата на долночелюстните първи молари за време ≥ 10 min.     

По средните величини на прага на чувствителност на изследваните 
зъби  във времето се построи кривата ефект/време, на която са представени 
максималното му увеличаване – 100 µA, времето на настъпване на пулпнa 
анестезия и времето на прекратяването й (Фиг. 47 – 49). По разликите на 
двата последни показателя е изчислено времето на работна анестезия. 
Определена е и зоната на обезболяване на базата на броя зъби, при които е 
настъпила пулпна аналгезия (100 µA) − Табл. 2.   

 

 
Фигура 47. Изменение на прага на чувствителност на долночелюстни молари, премолари 

и канин след вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL 3% Mepivacaine hydrochloride 
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Фигура 48. Изменение на прага на чувствителност на долночелюстни молари, 
премолари и канин след вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL  4% Articaine 

hydrochloride/1:200 000 Adrenaline 
 
 

 
Фигура 49. Изменение на прага на чувствителност на долночелюстни молари, 
премолари и канин след вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL  4% Articaine 

hydrochloride/1:100 000 Adrenaline 
 
 

Таблица 2. Начало, средна продължителност на ВА и зона на обезболяване за трите 
изследвани анестетика 

MA 
Брой 

пациент
и 

Начало/средна продължителност на анестезията Зона на 
обезбо-
ляване

2-ри 
молар 

1-ви 
молар 

2-ри 
премолар 

1-ви 
премолар 

Канин 

І 
група 

10 
Липса на 
обез-

боляване 

(7±1) min/ 
(25±1) min 

Липса на 
обез-

боляване 

Липса на 
обез-

боляване 

Липса на 
обез-

боляване 
1 зъб 

ІІ 
група 

11 
(5±0,5) min/ 
(25±1) min 

(2±0,2) min/ 
(40±3) min 

(2±0,2) min/ 
(30±3) min 

(10±2) min/ 
(20±3) min 

Липса на 
обез-

боляване 
4 зъба 

ІІІ 
група 

12 
(2±0,2) min/ 
(40±3) min 

(2±0,2) min/ 
(55±6) min 

(2±0,2) min/ 
(56±3) min 

(2±0,2) min/ 
(47±3) min 

Липса на 
обез-

боляване 
4 зъба 
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След вътрекостно инфилтриране на  0,9 mL 3% Mepivacaine (I група) 
пулпно обезболяване (100 µА) е регистрирано само за първи молар на                   
2±0,2 min, със средна продължителност на анестезията 25±1 min. Наличието 
на вазоконстриктор в МА увеличава броя на зъбите (4 зъба), при които е 
налице пулпна аналгезия. В групата на 0,9 mL 4% Articaine с 1:200 000 
Adrenaline (II група) на 2±0,2 min е регистрирано обезболяване за първи 
молар и втори премолар със средна продължителност съответно 40±3 min и 
30±3 min. На 5±0,5 min обезболяване е настъпило за втори молар с 
продължителност 25±1 min, докато на 10±2 min под анестезия вече и втори 
премолар за време около 20±3 min. В III група (0,9 mL 4% Articaine с 1:100 000 
Adrenaline) още на 2±0,2 min обезболяване е установено и за четирите зъба, 
със статистически значима по-голяма средна продължителност (p < 0,05) в 
сравнение с групата на по-ниската концентрация на адреналин. В нито една 
от трите групи не е регистрирано пълно обезболяване (100 µА) на канина. 

Налице е статистически достоверно различие (p < 0,05) както в 
продължителността на анестезията на едноименните зъби от различните 
групи, така и в броя зъби (зона на анестезия), достигнали пълно пулпно 
обезболяване, между групата без вазоконстриктор и групите с различна 
концентрация на коригент.   

Поради варирането на началните стойности на ЧСС в големи граници 
(60 – 90 bmp) на всеки пациент резултатите по отношение на промяната в 
пулсовата честота спрямо изследваните три анестетика не могат да бъдат 
представени в абсолютен вид. Представена е относителната промяна на ЧСС 
в нейната динамика в три времеви диапазона: при N и ВА 
продължителността на изследването е 240 s, а при ТА – 180 s. На Фиг. 50 − 52  
графично са показани разликите в ЧСС между TA и N и между ВА и N на 
всеки 12 s за съответната изследвана група. 

 

 
Фигура 50. Относителна промяна на пулсовата честота при вътрекостно 

инфилтриране на 0,9 mL 3% Mepivacaine 
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Фигура 51. Относителна промяна на пулсовата честота при вътрекостно 

инфилтриране на 0,9  mL 4% Articaine с 1:200 000 Adrenaline 

 

 
Фигура 52. Относителна промяна на пулсовата честота при вътрекостно 

инфилтриране на 0,9  mL 4% Articaine  с 1:100 000 Adrenaline 
 

За нормална вариабилност са приети измененията в ЧСС в рамките на 
10 единици. Повишение е  отчетено при промяна на ЧСС над 10 единици.  

В Табл. 3 са представени поотделно за всяка изследвана група броя 
пациенти, при които е регистрирано повишаване на пулсовата честота, 
средните стойности на учестяването, продължителността и началото на 
повишаването. 

 

Таблица 3. Брой пациенти с регистрирана промяна на ЧСС, средно учестяване на 
пулса, средна продължителност и начало на повишаването 

MA N Брой пациенти с 
регистрирано 
увеличение на 

сърдечната честота

Средно 
учестяване 
на пулса, 

bpm 

Средна  
продължи-
телност, 

s 

Начало на 
учестяването
на пулса, 

s 
І Група 10 10 (6±3) - - 
ІІ Група 11 7 (17±5)* 84±4  * 96±7 
ІІІ група 12 9 (25±4)* 126±6 * 84±8 
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Потърсено е статистически достоверно различие на изследваните 
параметри (средно учестяване на пулса и средна продължителност) за 
втората и третата група спрямо първата: с * е означено наличието на 
статистически достоверна разлика  при p < 0,05. 

Не е регистрирано повишаване на ЧСС след изпълнение на ВА в 
групата на МА без адреналин − Фиг. 50. В групите на МА, съдържащи 
различна концентрация на адреналин (Фиг. 51 и 52), се установява 
статистически достоверно различие (p < 0,05) между регистрираните 
средни стойности на пулсовото учестяване, както и по отношение на 
средната му продължителност. За II група на 96±7 s след началото на 
изпълнението на ВА е отчетено повишаване със 17±5 bmp за време около 
84±4 s. Повишаването на пулсовата честота в III група е 25±4 bmp с 
продължителност 126±6 s, като промените са регистрирани на 84±8 s. 
 

4.2. Приложение на самостоятелната вътрекостна анестезия при 
лечение на иреверзиблени пулпити на долночелюстни молари. 
 

Клиничното изследване е проведено с общо 30 пациенти, с 
диагностициран ИП на долночелюстен първи или втори молар, на които е 
изпълнено самостоятелно вътрекостно обезболяване с 0,9 mL 4%Articaine с 
1:100 000 Adrenaline (Фиг. 53 − 56). 

 

Фигура 53. Терминално обезболяване на 
меките тъкани 

 

Фигура 54. Вътрекостна анестезия 

 
Фигура 55. Предоперативна 
рентгенография на зъб 36 с 

иреверзиблен пулпит 

Фигура 56. Постоперативна 
рентгенография след ендодотско 

лечение на зъб 36 с иреверзиблен пулпит 
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Средната възраст на участниците, броят на долночелюстните молари с 
необратим пулпит и броят изпълнени ВА са представени в Tабл. 4.  
 

Таблица 4. Средна възраст на пациентите, брой лекувани молари и брой изпълнени 
вътрекостни анестезии 

N 
Средна 
възраст 

Необратим пулпит Брой изпълнени ВА
1-ви молар 2-ри молар Ляво Дясно 

30 пациенти 28 години 16 14 13 17 
 

При изпълнението на ВА от клиничното изследване са изключени    
2-ма пациенти поради възникнало техническо затруднение с последващо 
обратно изтичане на анестетичния разтвор през перфорационния отвор. 
При тях не са регистрирани промени в изходните стойности на прага на 
чувствителност на лекуваните зъби за време ≥ 10min.    

Резултати по отношение интензитета на болката в хода на кореновото 
лечение, отчетени на база 28 пациенти, са представени в Табл. 5.  

 

Таблица  5. Количествена оценка на болката в края на отделните етапи  от 
ендодонтското лечение. 

Етап на 
лечение 

n 
Липсва болка 

n% 
Слаба болка 

n% 
Умерена болка 

n% 
Силна болка

n% 
І 

етап 
28 28 пациенти 

(100%) 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
ІІ 

етап 
28 28 пациенти 

(100%) 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
ІІІ 
етап 

28 21 пациенти 
(75%) 

4 пациенти 
(14,3%) 

1 пациент 
(3,5%) 

2 пациенти 
(7,2%) 

 

Не е регистрирана болкова симптоматика нито при осъществяването 
на ендодонтски достъп, нито при определянето на работната дължина за 
всички лекувани зъби. За 75% от пациентите машинната обработка на 
кореновите канали е завършена без наличие на болкова симптоматика. 
Четирима пациенти (14,3%) са регистрирали слаба болка, която не попречи 
на иструментирането на кореновите канали. Умерена по сила и силна 
болка в III етап от ендодонтското лечение е регистрирана съответно в 3,5% 
и 7,2% от случаите, което доведе до необходимост от допълнително 
обезболяване. В два от случаите се отнася за ендодонтско лечение на 
долночелюстни втори молари и в един − на първи молар. 

Съотношението между успешните и неуспешните ВА при 
ендодонтско лечение на долночелюстни молари е представено на Фиг. 57.  
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Фигура 57.  Успеваемост на самостоятелната вътрекостна анестезия 

 при лечение на иреверзиблени пулпити на долночелюстни молари 

 
За неуспешни са приети 5 от общо 30 изпълнени  самостоятелни ВА, 

от които 2 − поради възникнало затруднение в техническото й изпълнение 
и 3 − поради поява на болкова симптоматика в хода на ендодонтското 
лечение, изискваща допълнително обезболяване. 

 
4.3.  Болка при изпълнение на вътрекостна анестезия, наличие на 
анестезиране на меките тъкани, състояние на перфорационния 
отвор, инциденти, свързани с техническото й изпълнение. 
 
Регистрирана е количествена оценка на болката по време на  

перфориране на компактната кост и по време на инфилтриране на 0,9 mL 
анестетичен разтвор в спонгиозната кост  с апарата Quicksleeper − Табл. 6. 

 

Таблица 6. Количествена оценка на болката при изпълнение на 
вътрекостната анестезия    

Болка при 
изпълнение на 

ВА 

n Липсва  
болка 

n% 

Слаба  
болка 

n%

Умерена 
болка 

n%

Силна 
 болка 

n% 
Болка при 

перфориране 
58 48 пациенти 

(82,7%) 
10 пациенти 

(17,3%) 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
Болка при 

инфилтриране 
58 50 пациенти 

(86,2%) 
8 пациенти 

(13,8%) 
Не се 

регистрира 
Не се 

регистрира 
 

В 82,7% от случаите процесът на перфориране на компактната кост 
със системата Quicksleeper не се съпътства с болкова симптоматика, а в 
17,3% е регистрирана слаба болка. Осем пациенти (13,8%) са регистрирали 
наличие на слаба болка при инфилтрирането на МА в спонгиозната кост. 

Субективните усещания и наличието/липсата на анестезиране на 
меките тъкани след изпълнение на ВА са представени на Фиг. 58. 
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Фигура 58. Субективни усещания и наличие на анестезиране на меките тъкани  

след изпълнение на вътрекостната анестезия 
 

Всички пациенти са съобщили за сковаване на долночелюстните зъби 
веднага след изпълнение на ВА. Наличие на анестезиране на меките 
тъкани е регистрирана при 41 пациенти, от които 5 − само на устната, 15 − 
на устната и бузата, 6 − на устната и езика и 15 − на устната, бузата и 
езика. Липса на анестезиране е регистрирана  при 17 пациенти. 

По отношение на инцидентите при техническото изпълнение на ВА с 
апарата Quicksleeper са обследвани случаи на фрактура на перфориращата 
игла, обструкция на иглата с възможност за отдрениране извън костта, 
обструкция с необходимост от смяна на иглата −  Фиг. 59. 

 

 
Фигура 59. Инциденти при изпълнение на вътрекостна анестезия 

 

Инциденти при изпълнението на ВА са настъпили при 27 пациенти 
(45,9%)  като 18,9% са във връзка с фрактура на перфориращата игла, 22% − 
обструкция на иглата с възможност за отдрениране, 5% − обструкция, 
изискваща смяна на иглата. 
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Всички пациенти (общо 58) са били проследени на 24-тия час и на 7-ия 
ден след ВА с цел оценка на постоперативната болка при палпация в 
областта на перфорационния отвор (Табл. 7) и състояние на перфорацията 
(Фиг. 62). По отношение на последния показател са регистрирани 
наличието на реактивен възпалителен процес (в отговор на травматичното 
увреждане на тъканите) в мястото на изпълнение на анестезия със или без 
ексудация от перфорационния отвор (Фиг. 60 и 61).  
 

Таблица 7. Количествена оценка на болката при палпация в областта на перфорационния 
отвор на 24-тия час и 7-ия ден след изпълнение на вътрекостна анестезия 

Контролен 
преглед 

N 
Липсва болка

n% 
Слаба болка 

n% 
Умерена болка 

n% 
Силна болка

n% 
24-тия 
час 

58 40 пациенти 
(69%) 

12 пациенти 
(20,7%) 

6 пациенти 
(10,3%) 

Не се 
регистрира 

7-ия 
ден 

58 53 пациенти 
(91,4%) 

4 пациенти 
(8,6%) 

Не се 
регистрира 

Не се 
регистрира 

 

На 24-тия час след изпълнение на ВА 12 пациенти (20,7%) са 
регистрирали  слаба болка, а при 6 (10,3%) се наблюдава умерена по сила 
болка при палпация в областта на перфорационния отвор. При контролния 
преглед на 7-ия ден е налице слаба болка само при 4-ма пациенти (8,6%).  

 

а) б) в) 

         
Фигура 60. Изглед на перфорационен отвор веднага (а), на 24-тия час (б) и на 7-ия 
ден (в) след вътрекостна анестезия (без данни за реактивен възпалителен процес) 

 
а) б) в) 

           
Фигура 61.  Изглед на перфорационен отвор веднага (а), на 24-тия час (б) − с наличен 

реактивен възпалителен процес, и на 7-ия ден (в) след вътрекостна анестезия 
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Фигура 62. Състояние на перфорационния отвор на 24-тия час и 7-ия ден след 

изпълнение на вътрекостна анестезия 

 
След изпълнение на ВА в 27% от случаите е налице реактивен 

възпалителен процес след 24-тия час, а на 7-ия ден  се регистрира само при 
6% от изследваните пациенти. В нито един случай не е установено наличие 
на ексудат от перфорационния отвор.  

Според редица автори самостоятелната ВА осигурява пулпно 
обезболяване за време малко по-кратко от 60 min при употреба на МА, 
съдържащ адреналин, и приблизително 15 до 30 min − без адреналин. 
Получените от нас резултати по отношение на групата без и със  
най-висока концентрация на адреналин се доближават до докладваната в 
литературата  продължителност на ВА. Зоната на обезболяване за групата 
на  МА без вазоконстриктор се ограничава само до един зъб (първи молар). 
Броят зъби, достигнали пълно обезболяване, значително се увеличава (до 4 
зъба) след вътрекостно инфилтриране на МА, съдържащ вазоконстриктор.  

Установената от нас ефективност на ВА е подобна на тази, докладвана 
от други автори и потвърждава високия процент на успех на 
самостоятелното вътрекостно обезболяване на долночелюстните молари 
при лечение на ИП. Промяна в ЧСС е регистрирана за групите на МА, 
съдържащи вазоконстриктор, като за II група ускорението е със                    
17±5 bmp средно за 84±4 s, а за III група – 25±4bpm за време около 126±6 s. 
Слаба болка в процеса на перфорация на костта е отчетена едва от 10 
пациенти (от общо 58), докато инфилтрацията на анестетика в спонгиозата 
е предизвикала слаба чувствителност едва при 8 пациенти. Макар да 
осигурява ефективно пулпно обезболяване, техниката на провеждане на 
ВА с апарата Quicksleeper е чувствителна предвид инцидентите, които 
могат да възникнат при нейното изпълнение. 
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Изводи 
1. Вътрекостната анестезия може да бъде приложена като 

самостоятелна техника на обезболяване при лечение на иреверзиблени 
пулпити на долночелюстни молари. 

2. Дифузията на анестетичния разтвор след вътрекостно 
инфилтриране в областта на долночелюстните молари протича както в 
медиална, така и в дистална посока. 

3. Средната продължителност и зоната на обезболяване при 
вътрекостната анестезия зависят както от активната съставка на 
анестетичния разтвор, така и от присъствието на вазоконстриктор. 

4. Зоната на обезболяване след вътрекостно инфилтриране на 
местен анестетик без вазоконстриктор се ограничава до един зъб. 

5. Зоната на обезболяване след вътрекостно инфилтриране на местен 
анестетик, съдържащ вазоконстриктор, се увеличава до четири зъба. 

6. Вътрекостната анестезия с местен анестетик, съдържащ 
адреналин,  води до ускоряване на честотата на сърдечните съкращения 
с различна продължителност в зависимост от концентрацията на 
вазоконстриктора: 17±5 bmp за време от 84±4 s (1:200 000 Adrenaline) и 
25±4 bmp за време от 126±6 s (1:100 000 Adrenaline). 

7. Установена е слаба болка при перфорирането на компактата 
(17,3%) и при инфилтрирането на анестетичния разтвор в спонгиозата 
(13,8%) със системата Quicksleeper. 

8. Поради възможни инциденти по време на вътрекостната 
анестезия се изискват компетенции, умение и спазване на всички 
правила при техническото изпълнение на метода. 
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7. ИЗВОДИ 
 
Целта на настоящия дисертационен труд е чрез експериментални и 

клинични изследвания да се проучат ключовите проблеми при 
вътрекостната анестезия и приложението й като самостоятелен метод на 
обезболяване на долночелюстни молари при лечение на иреверзиблени 
пулпити. Анализът на резултатите от проведените изследвания ни дава 
основание да направим следните изводи: 

1. Процесът на перфориране на компактната кост със системите за 
вътрекостна анестезия (Anesto и Quicksleeper) се съпътства с 
повишаване на температурата в костта до стойности под 
критичните 470С за възникване на термична остеонекроза. 

2. Процесът на инфилтрация на анестетичния разтвор в спонгиозната 
кост със системите за вътрекостна анестезия (Anesto и 
Quicksleeper) се съпътства с повишаване на вътрекостното 
налягане, което може да рефлектира върху медуларната, 
периапикалната и пулпната микроциркулация. 

3. Деформациите и обструкцията на иглите с костни отпилки и кръв 
в резултат на перфорирането на компактната кост могат да доведат 
до затруднения в процеса на инфилтрация на анестетичния разтвор 
в спонгиозната кост. 

4. Недостатъчната преценка на потенциалните рискове и 
ограничения при изпълнението на вътрекостната анестезия крие 
риск от необратимо увреждане на зъбните корени при случаен 
контакт на перфориращата игла с тях. 

5. В областта на дъвкателните зъби на долната челюст дифузията на 
вътрекостно инфилтриран  анестетичен разтвор протича както в 
медиална, така и в дистална посока. 

6. След вътрекостно инфилтриране на 0,9 mL 4% Articaine с                    
1:200 000 и 1:100 000 Adrenaline дистално на долночелюстен първи 
молар се обезболяват четири зъба (втори и първи молар и двата 
премолара), докато при инфилтриране на 0,9 mL 3% Mepivacaine − 
само един зъб (първи молар). 
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7. Вътрекостната анестезия с местен анестетик, съдържащ 
вазоконстриктор, при повечето пациенти се съпровожда с 
преходно повишаване на честотата на сърдечните съкращения.  

8. Самостоятелната вътрекостна анестезия след инфилтриране на              
0,9 mL 4% Articaine с 1:100 000 Adrenaline дистално на първи 
молар осигурява ефективно и продължително обезболяване за 
провеждане на рутинно ендодонтско лечение на първи и втори 
долночелюстни молари. 

9. Вътрекостната система Quicksleeper позволява безболезнено 
перфориране на компактата и инфилтриране на анестетичния 
разтвор в спонгиозата без риск от сериозни постоперативни 
усложнения в мястото на изпълнение на анестезията. 

10. Вътрекостната анестезия, осигуряваща директно инфилтриране на 
анестетичния разтвор в спонгиозната кост в непосредствена 
близост до зъба с последваща бърза дифузия, може да бъде 
предложена като добра алтернатива пред конвенционалното 
проводно обезболяване на долната челюст. 



54 
 

8. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА 

 

1. Изборът на местен анестетик за вътрекостно обезболяване зависи 
от: общото състояние на пациента (дори при клинично здрави 
пациенти е възможна преходна тахикардия), времетраенето на 
процедурата и броя зъби, които целим да обезболим. 

2. Процесът на перфориране на компактната кост винаги трябва да се 
предшества от правилен избор на прицелна точка и терминално 
обезболяване на меките тъкани в областта. 

3. Към перфориране на компактата се пристъпва след 
перпендикулярно позициониране на иглата, в контакт с костта. 

4. За перфориране на компактната кост не е необходимо да се прилага 
силен натиск, тъй като иглите от системите за вътрекостна 
анестезия се характеризират с висока режеща ефективност. 

5. Липсата на хлътване/пропадане на 4 – 5 s след началото на 
перфорирането на компактната кост може да бъде признак за 
попадане на иглата върху кореновата повърхност. 

6. Да не се допуска отдрениране на иглите от едностъпковите системи 
за вътрекостна анестезия вътре в спонгиозната кост поради риск от 
прекомерно повишаване на вътрекостното налягане. 

7. Бавно въвеждане на анестетичния разтвор в спонгиозната кост с цел 
намаляване на дискомфорта при инфилтрацията и недопускане на 
прекомерно повишаване на честотата на сърдечните съкращения. 

8. Проследяване на пациентите след манипулацията с оглед на 
възможна постоперативна чувствителност и реактивен 
възпалителен процес в мястото на изпълнение на вътрекостна 
анестезия. 



55 
 

9. ОСНОВНИ ПРИНОСИ 
 
Приноси с оригинален характер 
1. Създаден е авторски модел за in vitro  проследяване на динамиката 
на температурните промени, съпътстващи процеса на перфориране 
на компактната кост със системите за вътрекостна анестезия. 

2. За първи път in vitro е измерена максималната пробивна сила, 
необходима за перфориране на компактната кост с две системи за 
вътрекостна анестезия. 

3. За първи път е определена зоната на обезболяване след вътрекостно 
инфилтриране на 0,9 mL 3% Mepivacaine и 0,9 mL 4% Articaine с 
1:100  000 и 1:200 000 Adrenaline. 

4. За първи път е установена дифузията на вътрекостно 
инфилтрирания анестетичен разтвор в дистална посока в областта 
на дъвкателните зъби на долната челюст. 

 
Приноси с потвърдителен характер 
1. Доказано е експериментално, че инфилтрирането на местен 
анестетик в спонгиозната кост се съпровожда с повишаване на 
вътрекостното налягане. 

2. Доказана е деформация на иглите от системите за вътрекостна 
анестезия след перфориране на зъбните корени. 

3. Чрез пулсоксиметрия е доказана преходна промяна в честотата на 
сърдечните съкращения след вътрекостно инфилтриране на местен 
анестетик, съдържащ вазоконстриктор. 

4. Чрез електроодонтодиагностика е доказана продължителността на 
обезболяването след вътрекостна анестезия при използване на 
анестетичен разтвор със и без вазоконстриктор. 
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