
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 

 

 

ЛЮБОМИР  НИКОЛОВ  ГРОЗЕВ 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА  

НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ  

С ИНТРАОРАЛНИ АПАРАТИ 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационния труд за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор” 

 

 

Научна специалност: 

03.03.03 – Протетична дентална медицина 

 

 

 

Научен ръководител: 

Проф. Д-р Георги Тодоров, дм 

 

 

 

 

Пловдив, 

2018



Дисертационният труд съдържа 152 страници. Онагледен е с 50 

фигури, 10 диаграми, 3 таблици и 12 приложения. Библиографията 

включва 162 литературни източника, от които 5 на кирилица и 157 на 

латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на Катедрен 

съвет към катедра Протетична дентална медицина – МУ – Пловдив, където 

дисертантът е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка на 

18.07.2013 г. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

………………… от ………... във ІІ аудитория на Аудиторния комплекс на 

МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15 А, съгласно чл. 117 и 118 от 

Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и Заповед № Р-

1679/20.07.2018 г. на Ректора на МУ – Пловдив, пред научно жури в 

състав: 

 

 

Външни членове: 

Проф. д-р Лаура  Андреева – Гургуриева, дмн 

Проф. д-р Иван  Стайков, дм 

Доц. д-р Илиана Йончева, дм 

 

Вътрешни членове: 

 Проф. д-р Георги Тодоров, дм 

 Доц. д-р Светлана Йорданова, дм 

 

Резервни членове: 

 Доц. д-р Стоян Кацаров, дм 

 Доц. д-р Силвия Кръстева, дм 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите по защита са на разположение в библиотеката на ФДМ 

– Пловдив и са публикувани на интернет страницата на МУ – Пловдив. 

  



 

 
3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ В ТЕСКТА ..................... 4 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ ............................................................................................ 7 

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ....................................................................... 8 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ .................................................................. 14 

ИЗВОДИ ............................................................................................................. 36 

ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД .......................... 37 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: ................... 38 

 



 

 
4 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ В ТЕСКТА 

 

АХИ – Апнея – Хипопнея Индекс 

ЕЕГ – Електроенцефалограма 

ЕКГ – Електрокардиограма 

ЕМГ – Електромиограма 

ЕОГ – Електроокулограма 

ГВП – Горно Въздухопреносно Пространство 

ГДП – Горни Дихателни Пътища  

ОСА – Обструктивна Сънна Апнея 

СОСА – синдром на Обструктивна Сънна Апнея 

AADSM – American Academy of Dental Sleep Medicine 

AASM – American Academy of Sleep Medicine 

ASDA – American Sleep Disorder Association 

AHI – Apnea/hypopnea Index 

BMI – Body Mass Index 

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure 

MAD – Mandibular Advancement Devices 

MAS – Mandibular Advancement Splints 

MRD – Mandibular Repositioning Devices 

NCPAP – Nasal Continuous Positive Airway Pressure 

PLM – Periodic Limb Movement 

OSA – Obstructive Sleep Apnea 

OSAS – Obstructive Sleep Apnea Syndrome 

RDI – Respiratory Disturbance Index 

SDB – Sleep Disordered Breathing 

UARS – Upper Airway Resistance Index 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Хъркането и Обструктивната Сънна Апнея са състояния, които могат 

сериозно да увредят здравето на хората, страдащи от тях от една страна и 

от друга – достатъчно да влошат качеството им на живот.  

И двете състояния причиняват инсуфициентност по отношение на 

респираторните функции по време на сън. Докато хъркането може да се 

разглежда като затруднено преминаване на въздух от Горните Дихателни 

Пътища (ГДП) към белите дробове, то Синдромът на Обструктивна Сънна 

Апнея (СОСА) се характеризира в дадени периоди от съня с по-

дълготрайна или по-краткотрайна невъзможност за вдишване. Това 

означава, че в определен момент от съня настъпва заплашително за 

здравето на пациентите състояние, при което могат да се наблюдават 

няколко различни изяви на затруднено дишане. Те включват прояви на 

хипопнея, апнея, внезапни пробуждания по време на сън и всичко това 

окачествявано като Respiratory Disturbance Index (RDI) или Индекс на 

Дихателните Смущения. Честотата на тези разстройства може да бъде 

различна в зависимост от какъв тип страдание е засегнат дадения пациент. 

Разбира се, при хората със СОСА преобладават оплаквания и клинични 

находки за по-голяма честота на дихателните нарушения на съня.  

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS): Определя се като повтарящи 

се епизоди на обструктивни апнея и хипопнея по време на сън, често 

последвано от преходна десатурация на хемоглобина (хипоксемия) и 

безсъзнание (EEG). Хъркане, епизоди на диспнея, асфиксия или 

задушаване и движения на тялото са често срещани между апнеичните 

епизоди и може да причини фрагментация на съня. Преобладаването му, 

използвайки най-строгите диагностични критерии, се оценява на 4% и 2% 

при мъжете и жените на средна възраст съответно. 

Apnea: Намаляване на въздушния поток, по-голямо от ≥ 90% от 

изходното ниво, регистрирано от ороназални термистори или канюли за 

назално налягане. Продължителност ≥ 10 сек. Посоченото по-горе 

намаляване на въздушния поток най-малко 90% от събитието. 

Hypopnea: Намаляване на въздушния поток ≥ 30% от изходното ниво 

1, регистрирано чрез канюли за назално налягане или алтернативно чрез 

индукционна плетизмография или ороназални термистори. 
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Upper Airway Resistance Syndrome (UARS): Това е клинично понятие за 

диагностика на пациенти с RERA и симптоми на OSAS. RERA са подобни 

на истински обструктивни апнея и хипопнеи по отношение на 

патофизиологията и техните усложнения. Поради това, UARS не се счита 

за независимо разстройство, а за един аспект от спектъра на обструктивни 

нарушения на съня, и трябва да се диагностицира и лекува в този контекст. 

Respiratory effort – related arousal (RERA): Това е нарушение на 

дишането, характеризиращо се с обструктивно намаляване на въздушния 

поток на горните дихателни пътища (което не отговаря на критериите за 

апнея или хипопнея), свързано с повишено респираторно усилие, което се 

решава с появата на внезапно пробуждане. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на Дисертационния труд е да се установи до каква степен 

денталните лекари у нас са запознати с клиниката, терминологията и 

методите на лечение на Обструктивната Сънна Апнея и да се предложи 

функционално-рефлекторен интраорален апарат за лечение на различните 

форми на Синдрома на Обструктивна Сънна Апнея 

 

Задачи: 

1. Да се унифицира терминологията, обозначаваща видовете 

Обструктивна Сънна Апнея, клиничните показатели и средства за 

лечение на СОСА в средите на лекарите по Дентална Медицина. 

 

2. Да се проведе анкетно проучване сред Денталните лекари у нас 

относно тяхната информираност за СОСА и наличната 

специализирана литература по този въпрос. 

 

3. Да се предложи собствена методика за определяне позицията на 

долната челюст чрез оригинална постановка, използваща специален 

инструмент, позволяващ точното ѝ позициониране. 

 

4. Да се предложи собствена методика за изработването на 

интраорален, функционално-рефлекторен апарат за лечение на 

Обструктивна Сънна Апнея. 

 

5. Да се проведат полисомнографски изследвания за окачествяване 

ефикасността на терапевтичното повлияване на пациенти, страдащи 

от Сънна Апнея чрез интраоролните апарати. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

Задача 1:  

Към момента на стартирането на дисертационната работа, в България 

не съществува дентална терминология, обозначаваща и класифицираща 

различните методи, начини на лечение и изследвани клинико-лабораторни 

данни, отнасящи се към Синдрома на Обструктивната Сънна Апнея и 

хъркане (СОСА). 

При въвеждането и разработването на напълно нова методика за 

направата на интраорални апарати за лечение на Синдрома на 

Обструктивната Сънна Апнея и хъркане, с оглед на факта, че до тази 

момент в нашата страна не е проучена достатъчно и не е въведена 

адекватна терминология, отнасяща се до видовете клинични показатели и 

средствата в лечението на този Синдром, ние предлагаме използването на 

съответната терминология. 

 

Задача 2: 

Проучване мнението на ЛДМ в България относно запознатостта им 

със СОСА, наличието на достатъчно информация в специализираната 

литература както и възможностите за лечение на състоянието. 

Анкетното проучване обхваща 120 лекари по дентална медицина от 

различни области на страната, в периода 2016-2017 година. Извадката се 

формира на случаен принцип по метода на собствен случаен подбор. 

Източник на информация е разработеният от нас въпросник включващ 

11 въпроса с един възможен отговор 

 

Задача 3: 

За правилното и точно определяне преместването на долната челюст в 

медиално направление в сагиталната равнина, ние приложихме 

специализиран инструментариум. 
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Фиг. 1. Схема на междузъбното 

положение на George gauge 

Фиг. 2. Схематично представяне на 

преместването на долната челюст 

 

Този комплект от инструменти е предназначен за определяне на 

съответната позиция на долната челюст и междучелюстното съотношение, 

в мезиално или дистално направление. 

Комплектът инструменти, е известен в специализираната литература 

под името George gauge включва следните елементи: долен винт за 

фиксиране; горен винт за фиксиране; долна инцизивна скоба; индикатор за 

средната линия; интероклузална вилка; тяло на основния инструмент; 

долен прорез; горен прорез; милиметрова скала; рамена на 

интероклузалната вилка; долен плъзгач с инцизивна скоба. 

 

 
Фиг. 3. Тяло на инструмента и двете пластини (за горна и долна челюст) 
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В изпълнението на четвърта задача, ние предлагаме интраорален 

апарат, който представлява функционално – рефлекторно мандибуло – 

позициониращо средство за лечение на Синдрома на Обструктивната 

Сънна Апнея. 

Апаратът се състои от следните части: 

 Ретенционни (задръжни) телени елементи; 

 Обратна вестибуларна дъга; 

 Пластмасова база. 

При различни модификации на апарата ние апробирахме различни в 

конструктивно и технологично отношение части, но се запазваха трите 

изброени части 

1. Ретенционните или задръжни телени елементи са куки на Адамс, 

изработвани от тел от с диаметър 0,8 см. 

 

 
 

Фиг. 4. Куки на Адамс и обратна вектибуларна дъга 

 

2. Обратната вестибуларна дъга се изработва от тел с диаметър не 

по-малък от 0,8 мм. Същата започва с две У – образни огъвания 

от първите долни премолари и се позиционира в областта на 

целия горночелюстен фронтален участък като преминава през 

горната трета на вестибуларните повърхности на сегмента, 

ограничен от горните леви и десни кучешки зъби на пациента. 
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Фиг. 5. Обратна вестибуларна дъга 

 

3. Бъдещата пластмасова база се формира от оклузално 

разположена назъбна шина, която преминава в съответни 

удължения за горната и долна зъбна редица в лингвалното 

пространство като обхваща и меките тъкани двустранно по 

протежение на цялата мандибула до най-дистално 

разположените зъби.  

 

 

Фиг. 6. Модел с нанесен восък и телени елементи 

 

4. Назъбната шина има удължения, които се разполагат от 

външната – букалната страна на зъбите в горна челюст.  
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Фиг. 7. Удълженията по вестибуларните повърхности  

на горни дъвкателни зъби от восък 
 

За осъществяването на пълната завършеност на апарата използвахме 

тел от неръждаема стомана с диаметър 0,7 и 0,8 см, която беше 

предназначена за изработването на задръжните телени елементи и 

обратната вестибуларна дъга. 

При осъществяването на моделажа преди заместването с пластмаса от 

топлополимеризащ акрилен тип или еластична такава, използвахме розов 

восък за всички пластмасови елементи на апарата. Тези елементи включват 

пластамасовите вестибуларни бариери и оклузално разположената шина, 

плюс лингвалните участъци в долната зъбна редица на тази шина. 

 

 

Фиг. 8. Общият моделаж на апарата 
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Задача 5: 

В изпълнение на пета задача, на 20 пациента, със средна и тежка 

форма на ОСА се проведе стандартно полисонографско изследване в 

лаборатория за изследване на съня към катедра по Патофизиология към 

Медицински университет, гр. Пловдив. 

Поради спецификата на лечението на ОСА с предложеният от нас 

рефлекторен апарат, в дисертационния труд ние обединяваме материал и 

методика към ІV глава Собствени изследвания. 

Всеки от пациентите е подписал информирано съгласие и отговаря на 

включващите критерии (възраст > 18 години, AHI > 15/h, наличие на поне 

2 симптома, характерни за ОСА (хъркане, наблюдавани апнеи по време на 

сън, прекомерна дневна сънливост, сутрешно главоболие), бяха включени 

в настоящото проучване.  

Пациентите бяха инструктирани да поставят ОА всяка вечер по време 

на целия период на сън като полисомнографското изследване беше 

извършено преди поставяне на ОА с оглед дефинирането на СОСА и 

точната му клинична форма. и един месец след употребата му с цел 

проследяване на промените, настъпили след поставянето на апарата върху 

параметрите на съня.  

Екстензивен дентален преглед, включващ екстра- и интраорално 

изследване на анатомичните структури, беше извършен от лекар по 

дентална медицина от Катедра по протетична дентална медицина към 

Факултет по дентална медицина, Медицински университет, гр. Пловдив. 

Полисомнографско изследване 

Стандартизирано полисомнографско изследване беше проведено с 

компютъризирана система (Embla Titanium, Embla, Ottawa, Ontario, Canada) 

на изходното състояние и един месец след употреба на ОА. Последващ 

мануален анализ на стадиите на съня и нарушенията на дишането по време 

на сън беше извършен съобразно с последните препоръки на 

Американската асоциация по медицина на съня (AASM). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Задача 1: 

Решихме да приложим основната медицинска терминология за СОСА, 

с помощта на която да създадем ясна представа за същността на проблема, 

нар. СОСА. В тази част от нововъвежданите медицински термини, 

използвахме добре познатите на колегите – медици (сомнолози) конкретни 

квалификационни характеристики, които представят клиничните форми и 

лабораторни показатели на болните от този Синдром. 

1. Обструктивна сънна Апнея (ОСА): най-често срещната форма на 

Сънна Апнея. Свързано със съня дихателно разстройство, което 

включва повтарящи се епизоди на хипопнея и апнея, въпреки 

продължаващото респираторно усилие. Появява се тогава, когато 

мускулатурата е отпусната през време на съня и причинява колапс 

на мекотъканния комплекс в ороназалното пространство, при 

което се получава блокиране на Горните Дихателни Пътища. 

2. Апнея: Прекъсване на дишането през времето на съня, което 

продължава най-малко 10 секунди. Това води до редукция на 

приток на въздух в организма от 90% и повече. Измерва се чрез 

термални сензори. Хъркане: Вибрации на меките тъкани в задната 

част на гърлото по време на дишане, които се съпровождат с шум 

през време на съня. Честото и силно хъркане е предвестник на 

ОСА. 

3. Хъркане: Вибрации на меките тъкани в задната част на гърлото по 

време на дишане, които се съпровождат с шум през време на съня. 

Честото и силно хъркане е предвестник на ОСА. 

4. Сънна Апнея: Сънно разстройство, което се появява, когато 

временно спре дишането през време на сън. 

5. Централна Сънна апнея (ЦСА): Разстройство на съня, при което 

дихателните пътища не са затворени или блокирани, но мозъкът не 

сигнализира дихателните мускули. 

6. Смесена Сънна Апнея: Комбинация от Централна и Обструктивна 

Сънна Апнея. 

7. Хипопнея: Частично нарушаване на дишането най-малко 30%, 

което продължава най-кратко 10 секунди. 
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8. Полисомнография: Провеждано през нощта изследване 

(стандартен метод) за откриване на сънни разстройства и оценката 

им при деца и възрастни. През времето на сън, разнообразие от 

електроди и сензори събират информация – такава като например 

като преминаването на въздух, мозъчна активност (ЕЕГ), 

респираторно усилие, движения на очните ябълки (ЕОГ), 

сатурация на организма и необикновено поведение. Тест, при 

който се записват аспектите на съня (например сумата на РЕМ и 

Нон-Рем сън, броя на пробужданията) и различни функции на 

организма през времето на сън, включващи дихателни модели, 

сърдечен ритъм и потрепване на крайници. 

9. CPAP: Постоянно налягане върху дихателните пътища: 

Устройство, явяващо се ефикасно средство за лечение на Сънна 

Апнея, което снабдява с въздух организма чрез специално 

направена назална маска или възглавница. 

10. АХИ (Апнея – Хипопнея Индекс): Цялостна оценка на тежестта на 

Сънната Апнея. АХИ е осреднена величина от комбинирането на 

епизоди от апнея и хипопнея сумарно през времето на съня. При 

стойност 15 на АХИ или повече, се счита, че е налице ОСА. Ако в 

същото време пациента съобщава за дневна сънливост или високо 

кръвно налягане, тогава стойност на АХИ от 5 или повече 

потвърждава ОСА. 

11. Rapid Eye Movement (REM) сън: Един от двата основни стадия на 

съня. REM сънят, още познат и като сън, в който се сънува, се 

характеризира чрез бързи очни движения и повече на брой 

неправилни дихателен и сърдечен ритми, в сравнение с NREM 

съня – другият основен стадий на съня. 

12. Non-Rapid Eye Movement (NREM): Нон-Рем сън: Първичната фаза 

на съня, обхващаща от 75 до 80% на времето за сън при възрастни 

индивиди. Състои се от стадий 1, 2 (лек сън) и 3, 4 (дълбок сън). 

13. Кислородно насищане или т. нар. сатурация: Нивото на кислород 

в кръвта. Също известно и като SaO2. Епизодите на ЦСА и ОСА 

намаляват кислородното насищане в кръвта. 

14. Periodic Limb Movement Disorder (PLMD): Периодично потрепване 

на крайниците: Разстройство, при което ритмични потрепвания на 
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крайниците прекъсват съня и причиняват безсъние и/или 

прекалена дневна сънливост. 

15. Респираторно или дихателно усилие: Те могат да бъдат измервани 

посредством движенията на гръдния кош и на стомаха. ОСА 

включва прекъсвания в дишането, дори и тогава, когато 

продължава да прави усилия за дишане. В контраст на това, 

паузата в дишането, съпроводена от неосъществяване на усилие за 

дишане, нар. Централна Сънна Апнея. 

16. Архитектура на съня: Представлява всички аспекти на моделите 

на съня, включвайки сумарното време на съня, сънна латентност, 

ефективност на съня и стадии (етапи) на съня. 

17. Sleep Efficiency: Процентно цялостният запис на времето, 

прекарано в сън. 

Като следващ етап предложихме специфичната терминология, 

използвана за целите на Денталната медицина при лечението на СОСА и 

Хъркане. 

 

 

Задача 2: 

 

Статистическа обработка 

Статистическият анализ беше извършен със специализиран 

статистически софтуер SPSS 21.0. Нормалността на разпределението бе 

оценено чрез тест на Колмогоров-Смирнов. Independent samples t-test беше 

използван за сравненията между показателите с нормално разпределение. 

Резултатите от анализите за брой, процентно разпределение и 

сравняване на дяловете както и интервала на доверителност за пол и 

наличие на специалност, характеризиращи изследвания контингент са 

нагледно представени в Таблица 1.  
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Таблица 1. 

 

 
Групи Брой % Sp U P 

Пол 

мъж 44 36.67 4.42 
4.27 <0.001 

жена 76 63.33 4.42 

всичко 120 100.00 - - - 

Специалност 

Протетична ДМ. 1 0.83   

<0.001 
ОЗЕ 3 2.50   

Обща ДМ 11 9.17 2.73 
20.97 

Без специалност 105 87.50 2.73 

всичко 120 100.00 - - - 

 

Прави впечатление почти двойно по-големия брой жени сред 

анкетираните. Очаквано сравнителния анализ на дяловете показа много 

силно изразено статистическо различие /U=4.27, P<0.001/. Силно 

изразеното участие на колеги – жени показва ясната тенденция за 

феминизиране на професията (цитирания от други анкети). 

От общото число анкетирани личи факта, че или феминизирането на 

професията е вече траен процес, или просто мъжката част от съсловието 

взема по-скромно участие на научни форуми, семинари, конгреси и 

подобни прояви, свързани с повишаване квалификацията на специалистите 

по дентална медицина. 

От интерес за изследването е притежаването на клинична 

специалност. В настоящото проучване делът на специалистите е 

десетократно по-малък – 12.50±3.03% спрямо ЛДМ без клинична 

специалност 87.50±3.03% (U=17.49, P<0.001). 

Участието в проведеното анкетно проучване предимно на колеги без 

придобита специалност е във връзка с факта, че въпросниците са били 

попълвани по време на научни форуми и семинари, където по принцип 

присъствието на по-млади колеги, които са без клинична специалност е 

обичайно явление. Съответно те са обединени в групата от 105 човека без 

специалност. Останалите 15 души са специалисти като представянето на 

различните специалности е доста снижено. Така например най – много са 

специалистите с Обща дентална медицина и по един с ОЗЕ и Протетична 

дентална медицина. 



 

 
18 

 

Възрастта на взелите участие в проучването е важен фактор, който е в 

пряка връзка с натрупаните умения и професионален опит на 

анкетираните.  

На Диаграма 1 се вижда разпределението по години на фактора 

възраст. Прави впечатление пик във групата от 24-31 години след което се 

наблюдава плато. Средната възраст на респондентите е 35.5±8.76 години 

като най-младия участващ в проучването е на 24, а най-възрастният на 61 

години. 

 

 
Диаграма 1. Възраст на анкетираните. 
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Диаграма 2. Разпределение на респондентите според фактора пол 

 

 

Диаграма 3. Разпределение на респондентите  

според фактора клинична специалност 
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Важен е въпросът за познаването на Синдрома на обструктивната 

сънна апнея от респондентите (Диаграма 4). Две трети от анкетираните, 

съставляващи 68.33±4.26% не са запознати със състоянието, докато една 

трета – 31.67±4.26% знаят какво представлява синдромът. Сравнението на 

дяловете показа статистически значима разлика. 

Интерпретирането на подобни резултати говори за доста значим 

процент от съсловието, които не познават в същина СОСА. Приблизително 

1/3 от анкетираните заявяват, че имат информация какво е СОСА. Изводът 

от този въпрос е, че много голяма част от колегите – 2/3 не познават това 

заболяване и същевременно не разпознават проблемите, до които води. 

(Диаграма 4) 
 

 
Диаграма 4. Разпределение на респондентите според познаването на СОСА 

 

СОСА е състояние, което може да има крайно негативни 

здравословни последици за болните, при ненавременно лечение. Важно е 

да се установи мнението на ЛДМ в страната относно сериозността на 

синдрома. 
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Диаграма 5. Мнение на респондентите относно сериозността на СОСА 

 

Въпреки слабата информираност на респондентите, почти три-

четвърти от тях са на мнение, че СОСА е сериозно заболяване – 

76.67±3.88% – виж, Диаграма 5. 

Прави впечатление, че въпреки относително големия дял 

неинформирани ЛДМ за СОСА, един не малък процент от тях считат, че 

заболяването е достатъчно сериозно.  

Мнението на анкетираните относно необходимостта от провеждане на 

лечение при СОСА е важно за настоящото проучване. По – голяма част от 

респондентите 85.83 ± 3.20 мислят, че е наложително лекуване на болни 

страдащи от синдрома, докато 14.17±3.20% не смятат това за наложително 

- Диаграма 6 (U=15.85, P<0.001). 
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Диаграма 6. Мнение на респондентите относно необходимостта от лечение 

 

Интересен е въпросът за намиране на информация за СОСА в 

специализираната литература. 65% от анкетираните не са срещали нищо в 

достъпната им литература, докато 35% съобщават, че са чели. Остава 

отворен проблемът с непознаването на СОСА от ЛДМ. Обикновено 

дефицитите на информираност и познаване на съответното заболяване 

биха могли да бъдат наваксани от предлагане на специализирани курсове 

за следдипломна квалификация. В случая подобни липсват или са 

прекалено незначителни като застъпеност в програмата на БЗС за 

допълнително следдипломно обучение (Диаграма 7). 

 

 

Диаграма 7. Наличие на информация в специализираната литература за СОСА 
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От запитаните в анкетата, само седем лекари по Дентална Медицина 

казват, че са посещавали курсове с насоченост към проблемите на 

лечението на болни от СОСА чрез интраорални апарати. 

Равномерно са разпределени дяловете на респондентите, които смятат 

че СОСА може – 43.33±4.54% и не може – 56.67±4.54%, да бъде лекувана 

от ЛДМ (U=2.07, P<0.5) – виж Диаграма 8. 

 

 

Диаграма 8. Може ли СОСА да се лекува от ЛДМ 

 

Това само по себе си говори за доста двуполюсен модел на 

разсъждение в средите на лекарите по Дентална медицина относно 

заболяване, което се явява гранично с възможностите за лечение от тяхна 

страна и същевременно почти пълното отсъствие на информация в 

специализираната литература и посещаването на курсове за обучение в 

това направление. 

Интересно е разпределението на СОСА и проблеми с хъркане по 

време на сън сред близки до анкетираните. По-големият дял от 

респондентите – 70±4.22%, споделят, че техни близки хъркат по-време на 

сън. Разликата с отговорилите отрицателно – 30±4.22%, е статистически 

значима (U=6.72, P<0.001) – виж Диаграма 9. 
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Диаграма 9. Близки, които имат проблеми с дишането 

 

На въпроса дали ще препоръчат лечение на близките си, 92.50±2.41% 

от респондентите са отговорили положително. Разликата между 

съпоставените дялове е статистически значима (U=24.89, P<0.001). - виж 

Диаграма 10 

Тази находка сочи един много изразен дял от участвалите в анкетата, 

който недвусмислено показва осъзнатата нужда от насочване към 

съответните специалисти за прилагане на необходимото лечение при 

пациенти със СОСА. 

 

 
Диаграма 10. Бихте ли препоръчали лечение на ваши близки, 

 имащи проблем с хъркането 
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От получените резултати от анкетното проучване направихме 

следните заключения: 

 2/3 от анкетираните не познават СОСА 

 Въпреки слабата информираност обаче, почти ¾ от участниците в 

анкетата са на мнение, че Синдрома на Обструктивната Сънна 

Апнея е сериозно заболяване 

 85% от запитаните смятат, че е необходимо лечение на болните, 

страдащи от този Синдром 

 65% от анкетираните до този момент не са намирали никаква 

информация в достъпната им литература относно проблема  

 Приблизително по равно са разделени дяловете на онези, които 

считат, че СОСА може и не може да бъде лекуван със средствата на 

Денталната медицина, което говори за немалка обърканост всред 

колегите 

 70% от запитаните посочват, че имат близки, които хъркат по време 

на сън. Това само по себе си е признак за вече един доста сериозен 

показател на заболеваемост всред населението, която би могла да се 

коментира от една страна като хъркане и от друга като някаква 

форма на СОСА. 

 

 

Задача 3: 

 

При работа с пациенти, страдащи от СОСА, най-важно е да бъде 

определена точната мезиална позиция на долната челюст. Според 

установените стандарти при лечение на такива пациенти долната челюст е 

задължително да бъде изнесена напред спрямо фронталната равнина или 

съотношението спрямо горната да бъде такова, че да се постигне мезиална 

захапка. 
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Фиг. 9. Клинично определяне на протрудирана долна челюст 

 

Това преместване се прави в голяма част (процент) от случаите на не 

повече от 75% от максималното протрудиране (медиализиране) (Фиг.10). 

 

 

Фиг. 10. Клинично отчитане на преместването с George gauge 
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Фиг. 11. Изходно положение на междучелюстното съотношение 

 

Инструментариумът George gauge ни дава абсолютната точност при 

работа, с помощта на който се постига максимално ефикасно изтегляне на 

мандибулата и свързаните с нея мекотъканни и костни структури. Под 

мекотъканни структури разбираме всички мускули, влияещи върху 

възможностите на долната челюст да застане в една или друга позиция 

(разбирай в сагитално и латерално положение). Под костни структури 

разбираме както цялата мандибула, така също и хиоидната кост. 

 

 

Задача 4: 

 

Методиката, по която разработихме окончателния вид на нашия 

функционално-рефлекторен интраорален апарат се основава на следния 

принцип: 

Чрез изместването на долната челюст в медиално направление и  

заловените за нея мускули да се постигне достатъчно орофарингеално 

пространство за силно редуциране на Апнея-Хипопнея Индекса (АХИ) на 

пациентите. 
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В основата на методиката стои представителят на групата т.нар. 

мандибуло-позициониращи апарати, а именно нашият функционално – 

рефлекторен мандибуло – позициониращ апликатор. 

Предлагаме устройство, което е максимално олекотено и обхваща 

само страничните вестибуларни участъци на двете зъбни редици, като 

окончателен вариант на интраоралния апарат за лечение на СОСА. 

Решихме да запазим единствено задръжните елементи, които са 

огънатите телени куки – тип „Адамс“. Променихме изцяло средствата, 

осигуряващи изнасянето на мандибулата и запазването на 

междучелюстното съотношение. В това отношение разработихме обратна 

вестибуларна дъга, която се разполага и оклудира при опит за връщане към 

хабитуална захапка във вестибуларните повърхности на всички горни 

фронтални зъби: 13, 12, 11, 21, 22 и 23 (Фиг. 12).  

 

 

Фиг. 12. Фронтален изглед на апарата  

 

Създадохме удължения от пластмасовата назъбна шина, които се 

моделират в страничните сегменти на горните дъвкателни зъби 

двустранно. Тези елементи наричаме вестибуларни бариери, тъй като имат 

предназначение да се разполагат до най-високата вестибуларна трета на 

горните странични зъби (Фиг. 13). Така, преминавайки над най-

изпъкналите анатомични структури на Твърдите Зъбни Тъкани до 
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екваторите на тези зъби, ние разчитаме на много добро фиксиране и 

запазване през времето на сън на мезиалната долночелюстна позиция. 

 

 

Фиг. 13. Вестибуларни антирефлексни бариери 

 

 

Задача 5: 

 

На табл. 2 са представени основните антропометрични показатели на 

пациентите с ОСА, третирани с орален апликатор (измерени към момента 

на включване). 

 

Таблица 2. Основни антропометрични показатели на изследваните пациенти. 

 Mean±SD 

Age 46.3±8.1 

Height 1.8±0.01 

Weight 88.8±13.8 

BMI 29.0±4.8 

 

Статистическият анализ беше извършен със специализиран 

статистически софтуер SPSS 21.0. 
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Ефектът от терапията е оценен чрез полисомнографско изследване с и 

без орален апликатор (Табл. 3). На фона на терапията се установи 

значително повишаване на времето на сън, без промени във времето за 

заспиване, но и по-голям брой събуждания и време на будуване през 

нощта. Налице е подобряване на структурата на съня с леко повишено 

количество РЕМ сън за сметка на N2 (Фиг 16 ). 

Увеличаването на РЕМ съня и редуцирането на индекса на 

микропробужданията (arousal index) са показателни за подобрената макро- 

и микроархитектоника на съня и субективните данни от пациентите за 

повишено качество на съня и повлияване на дневната сънливост. Walker-

Engström и сътр. също намират значимо понижение на дневната сънливост 

на 6 месец от терапията, което корелира слабо с АХИ. От друга страна, в 

проучването на Aarab и сътр. липсва ефект върху РЕМ съня или 

сънливостта, но е налице намаляване на броя респираторни 

микропробуждания. Подобни резултати за липса на сигнификантен ефект 

върху сънливостта са намерени и в други проучвания. 

Тези противоречия могат да бъдат отдадени на многофакторната 

природа на дневната сънливост и несъвършенството на въпросниците за 

оценката ѝ. Не може да се изключи и възможността за плацебо-ефект при 

неслепи проучвания, каквото е и нашето. 

Наблюдаваните от нас негативни ефекти върху броя на събужданията 

през нощта и по-продължително будуване вероятно отразяват страничен 

ефект от приложението на ОА, който пациентите не съобщават. 

Страничните ефекти при употреба на ОА не са редки и обичайно са леки и 

преходни, преминаващи с редовната употреба на ОА и обичайно включват 

болка и „заключване“ в темпоромандибуларната става, главоболие 

свръхсаливация или ксеростомия. 

Установи се изразен ефект (понижение) върху АХИ като цяло, както и 

в РЕМ и НРЕМ сън, като промените са по-отчетливи по време на НРЕМ 

съня. Позитивен ефект се наблюдава и върху продължителността на 

апнеите (Фиг. 14) и свързаните с тях десатурации.  

Няколко нерандомизирани неконтролирани проучвания докладват или 

нормализация или значимо намаление на АХИ при терапия с ОА. В 

рандомизирано проучване намират нормализиране в 45% от случаите при 

комплайънс към лечението от 92% сред 77 пациента с ОСА. Нашите 

резултати са в съгласие с упоменатите, като се демонстрира значително 
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намаление на респираторните събития, изразени чрез АХИ (33.4±31.1 vs 

45.5±30.8, p<0.001, съответно след и преди терапия), потвърждавайки 

становището, че ОА може да бъде резонна алтернатива за лечението на 

пациенти с умерено тежка и тежка ОСА. В допълнение, намерихме 

значимо скъсяване на остатъчните апнеи (20.9±6.9 vs 24.1±6.4 sec, p=0.005) 

и хипопнеи (27.9±7.4 vs 32.1±5.8 sec, p=0.042) и свързаните с тях 

десатурации. 

Нашите резултати показаха, че намалението в АХИ се дължи на 

редуциране на хипопнеите, без значим ефект върху броя/индекса на 

апнеите. Това, обаче, не означава непременно липса на ефект на ОА върху 

апнеите. Може да се предполага, че апнеите са били „превърнати“ в 

хипопнеи, а хипопнеите са били успешно ликвидирани. Ефектът на ОА 

върху дължината на апнеите подкрепя подобна хипотеза. От друга страна 

следва значима редукция на апнеичния индекс (73.5(±4.4) vs 9.4 (±5.0), 

p<0.001) след 6-месечна терапия с ОА с адвансиране на мандибулата на 

75%. Тези данни предполагат възможност за допълнително подобрение 

при по-продължителна употреба. Като се има предвид, че терапията на 

ОСА е хронична, са необходими допълнителни проучвания с 

продължително проследяване за оценка на пълния потенциал на ОА. 
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Таблица 3. 

n=20 
Baseline 

Mean±SD 

Oral Appliance 

Mean±SD 
p 

TRT (мин) 386.0±122.5 467.9±73.9 .002 

TST (мин) 307.3±126.2 372.8±70.5 .004 

Latency 26.8±18.1 24.7±14.6 .409 

N1pro 5.5±2.3 4.9±4.3 .534 

N2pro 65.7±13.3 62.7±11.9 .088 

N3pro 16.5±13.0 16.2±11.1 .786 

REMpro 12.3±8.2 16.1±6.2 .016 

Awakenings 22.0±10.2 31.8±23.2 .050 

WASO 51.9±22.7 70.5±32.8 .028 

 83.9±10.1 84.1±6.7 .905 

AHI 45.5±30.8 33.4±31.1 .001 

AHINREM 44.0±30.9 30.8±32.8 .001 

AHIREM 52.7±32.4 39.6±24.4 .036 

AI 27.3±28.3 23.1±29.1 .159 

HI 18.2±11.0 10.3±9.1 .023 

ApMeanDur 24.1±6.4 20.9±6.9 .005 

HypoMeanDur 32.1±5.8 27.9±7.4 .042 

ArIndex 46.4±12.0 31.0±14.2 .000 

SpO2mean 92.9±1.8 93.5±1.9 .011 

SpO2nadir 77.9±7.3 79.9±7.0 .126 

SpO2desatav 8.5±3.0 5.6±2.4 .000 

HRmin 51.4±6.2 52.5±7.2 .437 

HRmax 92.0±13.4 96.7±9.7 .054 

HRaverage 67.0±8.5 65.8±9.3 .253 
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Легенда:  

TRT – време в леглото;  

TST – време, прекарано в сън;  

Latency – време до заспиване;  

N1% – фаза N1 на съня (процент от времето в сън);  

N2% – фаза N2 на съня (процент от времето в сън);  

N3% – фаза N3 на съня (процент от времето в сън);  

REM% – REM фаза на съня (процент от времето в сън);  

Awakenings – пробуждания;  

WASO – време в будност по време на периода на сън;  

SleepEff – ефективност на съня;  

AHI (NREM/REM) – апнео-хипопнеичен индекс (в неREM/REM сън); 

AI – апнеичен индекс;  

HI – хипопнеичен индекс;  

ApMeanDur – средна продължителност на апнеите;  

HypoMeanDur – средна продължителност на хипопнеите;  

ArIndex – индекс на микропробуждания;  

SpO2mean – средна сатурация;  

SpO2nadir – най-ниска сатурация;  

SpO2desatav – средна степен на десатурация;  

HRmin – най-ниска сърдечна честота;  

HRmax – най-висока сърдечна честота;  

HRaverage – средна сърдечна честота 
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Фиг.14. Ефект на оралния апликатор върху ефикасността и структурата на 

съня при пациенти с ОСА. 

 

Легенда:  

N1% – фаза N1 на съня (процент от времето в сън);  

N2% – фаза N2 на съня (процент от времето в сън);  

N3% – фаза N3 на съня (процент от времето в сън);  

REM% – REM фаза на съня (процент от времето в сън);  

SleepEff – ефективност на съня. 

 

Установи се изразен ефект (понижение) върху АХИ като цяло, както и 

в РЕМ и НРЕМ сън, като промените са по-отчетливи по време на НРЕМ 

съня. Позитивен ефект се наблюдава и върху продължителността на 

апнеите (Фиг. 15) и свързаните с тях десатурации.  
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Фиг. 15. Ефект на оралния апликатор върху хипопнеичния индекс (HI). 

 

 
Фиг. 16. Сравнение на BMI между отговарящи и неотговарящи на терапията 

(въз основа на промяната в АХИ)  

Легенда: 

0 – неотговарящи;  

1 – отговарящи (спад с >50% на хипопнеичния индекс). BMI - индекс на 

телесна маса. 
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ИЗВОДИ 

1. Въвежда се терминология, отнасяща се до средствата за лечение 

на СОСА и видовете от тях, използвани от денталните медицина 

2. Намерена и използвана е оригинална клинична постановка за 

преместването на долната челюст 

3. Избегнати са грешки при преместването на долната челюст в 

мезиално направление с помощта на специален инструмент 

4. Извършена е съвместна солидна клинична работа по намирането 

на верен алгоритъм за конструирането на интраорален апарат за 

лечение на различните по тежест форми на СОСА 

5. Апробирани са три модификации на апарати, всяка една – 

явяваща се подобрение на предходната. предходната 

6. Създадена е оригинална методика за изработване на интраорален 

апарат с елементи, възпрепятстващи лесното отпускане и 

отваряне на долната челюст по време на сън 

7. Прилагането на последната модификация на апарат за лечение на 

СОСА не води до изразени странични ефекти, отнасящи се до 

оклузия, ТМС и мускулатура 

8. При така извършените полисомнографски резултати са получени 

подобрени характеристики на параметрите на съня 

9. Налице е изразен терапевтичен ефект от интраоралните апарати, 

особено по отношение намаляване продължителността на 

апнеите, АХИ и ХИ. 
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ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. За първи път е проведено проучване измежду денталните лекари в 

България  относно тяхната информираност и познаването на 

Синдрома на Обструктивна Сънна Апнея и възможното му 

лечение в денталната практика 

2. Предложена е подробна клинична и лабораторна терминология, 

обхващаща всички клинични и лабораторни аспекти при 

диагностицирането и лечението на Синдрома 

3. Поднесен е изчерпателен анализ на съществуващите методи за 

лечение на хъркане и Обструктивна Сънна Апнея посредством 

интраорални апарати 

4. Направена е точна и прегледна класификация на клиничните 

форми и лабораторни показатели на пациенти със СОСА 

5. За първи път в България е предложен за прилагане в клиничната 

практика специализиран, многосъставен инструмент при 

определяне на точната медиална позиция на долната челюст  

6. За първи път в България е създадена собствена оригинална 

методика за изработването на интраорален апарат за лечение на 

Обструктивната Сънна Апнея 

7. Направени са полисомнографски изследвания (златен стандарт) 

преди и след поставяне на апарата на пациентите за определяне 

ефекта на повлияване върху лабораторните показатели, 

индикативни за редуцирането на честотата и продължителността 

на хипо – и апнея – епизодите 
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