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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ММС – министерство на младежта и спорта 

СЗО – Световна здравна организация. 

ТДН – травматични дентални увреждания. 

ЗГДП – заболявания на горните дихателни пътища. 

ACA – American cardiologic assotiation. 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association 

MIH – Molar incisor hypomineralisation  

UEFA – The Union of European Football Associations 

U.S. DHHS 1 – United states department of human health services 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Спортуването представлява най-често практикуваното хоби, както 

сред младите така и сред възрастните. В Република България футбола 

представлява най-популярното занимание основно при децата и юношите. 

Вземането на активно участие в професионални футболни занимания е 

свързано с ежедневни тренировки с различна степен на тежест. В резултат 

на този вид натоварвания възможността за проява на промени в общия 

статус и оралната среда е голяма. Професионалното спортуване е 

придружено със загуба на голямо количество течности, препоръки за 

увеличен прием на въглехидрати и подлагане на определен вид хранителен 

режим, близък контакт с противниците, прием на енергийни средства и 

физическо изтощение. 

Придружаващите спорта фактори, представляват рискови индикатори 

за проява на кариозни и некариозни лезии. Това е в резултат на 

дехидратацията при загубата на течности като ефект на ежедневното 

трениране. Честият прием на напитки, газирани  или енергийни при децата 

спортисти е проучван проблем който бива свързан с проявата на ерозивни 

лезии. Травматичните увреждания биват разглеждани от голям брой 

автори, като много от тях поставят спорта като един от основните фактори 

за тяхната честота и възможността за проява. Проучването на връзката 

спорт и орално здраве може да подкрепи основните цели на съвременните 

апсекти в денталната медицина чрез осигуряване на ранна диагностика и 

възможност за превенция на оралните заболявания. 

Тези индикатори чрез честотата и продължителността на действие 

могат да бъдат оценени с висок рисков потенциал и да представляват 

водеща причина за нарушаване на равновесието на оралното здраве.  

Влиянието на футбола и спорта като цяло върху оралното здраве е 

въпрос който в наличната литература при нас не е разглеждан и в световен 

мащаб не е достатъчно разработен. Ограничението в данните и 

разминаването на наличните проучвания са водещия факт за провеждане 

на подробно проучване на този проблем при нас.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел: 

Да се проучи оралното здраве на активно спортуващи деца 

футболисти. 

 

Задачи: 

1. Да се проучат основните антропометрични показатели на децата по 

възрастови групи, и да се съпоставят с медицинските стандарти 

а. Ръст. 

б. Тегло. 

в. BMI (боди мас индекс).  

 

2. Да се проучи и оцени необходимостта от лечение на оралните 

заболявания на децата по възрастови групи. 

2.1. Клинична оценка на зъбен статус:                                          

- кариозни лезии.                                                                             

- некариозни лезии.      

2.2. Клинична оценка на орално-хигиенен статус. 

2.3. Клинична оценка на пародонтален статус. 

 

3. Да се проучат и сравнят параметрите на стимулиран и 

нестимулиран слюнчен ток, получени преди и след тренировка. 

 

4. Да се проучат параметрите на стимулиран и нестимулиран слюнчен 

ток, получени на 15
-та

 и 30
-та

 минута след тренировка. 

 

5. Да се проучат познанията на децата за хранителните навици и да се 

оценят рисковите фактори на футбола.  

 

6. Да се проучат познанията на лекарите по дентална медицина 

относно орално  здраве при децата футболисти. 

 

7. Да се изработят препоръки за превенция на деца, активно 

спортуващи футбол.  
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 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Изследването обхваща 400 деца на възраст от 8 до 17 години, 

разделени по 40 в десет възрастови групи. Децата са активно спортуващи в 

два професионални футболни клуба от град Пловдив. Проучването е 

проведено във Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 

Пловдив, Медицински кабинет към Спортен комплекс „Лаута“ – лекарски 

кабинет към футболно игрище и спортно медицински кабинет по спортна 

медицина със съвместното участие на доктор специалист по спортна 

медицина д-р Тарълов. Взето е информирано съгласие от родителите на 

децата, включени в изследването. 

 

Задача 1. Да се проучат основните антропометрични показатели на децата 

по възрастови групи и да се съпоставят с медицинските стандарти. 

 

Единици на наблюдение: 

- 1 ръст. 

- 2 тегло. 

- 3 BMI. 

 

Време на проучването – 2015 година. 

Методика. 

Всички медицински данни и профили на професионално 

спортуващите деца са взети от медицинския екип, отговарящ за всеки 

футболен отбор. Всяко дето посещава кабинета по спортна медицина, 

където се измерват показателите ръст, тегло и боди мас индексът. Данните 

се нанасят в индивидуален картон на състезателя. Получените данни се 

съпоставят с референтните стойности за децата от същата възрастова 

група.  

 

Задача 2. Да се проучи и оцени необходимостта от лечение на оралните 

заболявания на децата по възрастови групи. 

2.1. Клинична оценка на зъбен статус: 

- кариозни лезии. 

Разпределение на броя на временни и постоянни зъби по възрастови 

групи, както и разпределението на броя на повърхностите на временни и 

постоянни детски зъби е представено на таблици 1 и 2. 
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Таблица 1. Разпределение на броя на временни и постоянни зъби по 

възрастови групи. 

Възраст 

(години) 
Брой временни зъби Брой постоянни зъби Общо 

8 480 480 960 

9 443 505 948 

10 221 739 960 

11 33 939 972 

12 18 962 980 

13 0 1000 1000 

14 0 1108 1108 

15 0 1110 1110 

16 0 1108 1108 

17 0 1118 1118 

Общо 1195 9069 10264 
 

Таблица. 2. Разпределение на броя повърхности на временни и постоянни 

зъби по възрастови групи. 

Възраст 

(години) 

Брой временни 

повърхности 

Брой постоянни 

повърхности 

Общо 

8 2240 2080 4320 

9 2076 2183 4259 

10 1074 3166 4240 

11 145 4225 4370 

12 90 4335 4425 

13 0 4520 4520 

14 0 5090 5090 

15 0 5090 5090 

16 0 5080 5080 

17 0 5100 5100 

Общо 5625 40869 46494 
 

Единици на наблюдение: 

- зъби (временни и постоянни). 

- dft, dfs, DMFT, DMFS. 

- кариозни лезии на ниво D1,D2, D3,D4.  
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Време на проучването – 2016 година. 

Методика. 

Зъбният статус се оценява и регистрира по критериите на Световната 

здравна организация. Регистрират се всички кариозни лезии (d,D) както 

кавитирани, така и некавитирани при диагностичен праг D1 D2 D3 D4, 

липсващи (M) и обтурирани зъби (f, F). Оценката на кариозните лезии се 

прави по всички правила за съвременна диагностика на кариеса, като се 

проверяват всички предилекционни за кариес места и се насочва 

вниманието върху началните кариозни лезии. При определяне на dft, dfs, 

DMFT, DMFS са включени некавитираните кариозни лезии.  

D1 – емайлова лезия, видима след подсушаване. 

D2 – емайлова лезия, видима без подсушаване. 

D3 – дентинова лезия. 

D4 – усложнена дентинова лезия. 

Изследвани показатели: 

- Некариозни лезии.  

Във статистическият лист се отбелязват и некариозни лезии като 

травматични увреждания, ерозивни, моларно-инцизивна 

хипоминерализация и флузороза. 

2.2. Клинична оценка на орално хигиенния статус. 

Единици на наблюдение: 

- орално-хигиенен статус по OHI-S Greene-Vermillion. 

Методика. 

Орално-хигиенен индекс по Greene Vermillion (OHI-S) е използван за 

определяне на орално хигиенния статус. За визуализиране на зъбната плака 

се използва двукомпонентен плаков индикатор (Plaque Indicator Kit). В 

постоянно съзъбие индексните зъби и повърхности при OHI-S са: 16, 11, 26 

и 31 – вестибуларно; 36 и 46 – лингвално. Във временно съзъбие се 

оценяват репрезентативни зъби 55, 51, 65, 75, 71 и 85. Оценяват се 

вестибуларните повърхности на резците и горните молари, както и 

лингвалните повърхности, на долните молари. 

За изследване на зъбния камък се използва периодонтална сонда за 

откриване на супергингивален и/или субгингивален зъбен камък. 

Изследват се същите зъби и повърхности както при плаков индекс. 

PI: 

0 – липсва плака по цялата зъбна повърхност. 

1 – покрита е с плака до 1/3 от зъбната повърхност. 
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2 – покрити са с плака до 2/3 от зъбната повърхност. 

3 – покрити са с плака над 2/3 от зъбната повърхност. 

CI: 

0 – липсва зъбен камък.  

1 – надвенечен зъбен камък до 1/3 от зъбната повърхност. 

2 – надвенечен зъбен камък до 2/3 от зъбната повърхност или точки 

от подвенечен зъбен камък. 

3 – надвенечен зъбен камък над 2/3 от зъбната повърхност или 

непрекъсната ивица от подвенечен зъбен камък.  

Двата компонента на индекса – плаков индекс (DI) и калкулус (CLI) се 

изчисляват като средно аритметично от оценките на изследваните 

повърхности и техния брой.   

2.3. Клинична оценка на пародонтален статус. 

За изпълнението на тази подзадача са включени децата във възрастови 

групи от 12 до 17 години, общо 240 деца.  

Единици на наблюдение: 

- здрави секстанти.  

- кървене след сондиране. 

- кървене и зъбен камък. 

- пародонтален джоб. 

Методика. 

Периодонтален скрийнинг и рекординг индекс – (PSR). 

Периодонтален скрийнинг индекс се използва за определяне нуждата 

от пълно периодонтално изследване и/или от периодонтална терапия. 

Оценяват се следните клинични признаци: наличие на кървене при нежно 

сондиране, наличие на супра- и субгингивален зъбен камък и наличие на 

джобове с дълбочина 4 мм и повече. 

За определяне на PSR се използва пародонталната сонда на СЗО 621(C 

тип) (фиг. 1) със следните характеристики: 

Градуиране – на интервали в посока от върха:3.5, 2.0, 3.0, 3.0 (общо 

11.5 мм); 

Работен връх – топче с диаметър 0.5 мм да подпомага в откриването 

на зъбен камък и други неравности по зъбната повърхност. 

Цветово кодиране – сондата е оцветена между 3.5 и 5.5 мм 
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Фигура 1. Сонда на СЗО. 

 

Пародонталната сонда се позиционира така, че да се вижда резултатът 

по скалата. Джобът се измерва от дъното (върха на прикрепената 

периодонтална тъкан) до гингивалния ръб, като в апроксималните области 

джобът се изследва вестибуларно и лингвално. Оценката се прави само 

върху 6 индексни зъба - 16, 11, 26, 36, 31 и 46. При въвеждането на сондата 

в сулкуса върхът й трябва да следва анатомичните контури на зъбната 

коренова повърхност. Въвежда се в дисто-букалната страна на всеки 

индексен зъб, възможно най-близо до контактната точка със съседния зъб, 

като се държи успоредно на надлъжната ос  на зъба. След това сондата се 

премества медиално по дължината на джоба с къси повдигащи и потъващи 

движения. Подобна е процедурата и за лингвалните/палатиналните 

повърхности, като се започва от дисто-лингвалната/палатиналната 

повърхност. Дълбочината на джоба се измерва от марго гингивалис до 

дъното на джоба. Наблюдава се цветово-кодираната зона на сондата, за да 

се определи точно дълбочината при сондиране: под 3.5 мм; между 3.5-5.5 мм 

(в цветовата зона) и над 5.5 мм  

Кодове за оценка (PSR): 

0 – Здрава периодонтална тъкан. 

1 – До 3 мм, кървене след сондиране. 

2 – До 3 мм, кървене, супра- или субгингивален зъбен камък 

3 – Джоб 3-5 мм (над 12 г.). 

4 – Патологичен джоб 6 мм или по-дълбок (над 12 г.). 

* – откриване на фуркация, подвижност, рецесии и периодонтални 

лезии. 

Изследвани показатели: 

- средни стойности на единиците на наблюдение. 

- количествено разпределение на единиците на наблюдение.  
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Задача 3. Да се проучат и сравнят параметрите на стимулиран и 

нестимулиран слюнчен ток, получени преди и след тренировка. 

 

Задача 4. Да се проучат параметрите на стимулиран и нестимулиран 

слюнчен ток, получени на 15
-та

 и 30
-та

 минута след тренировка. 

Единици на наблюдение: 

- нестимулирана слюнка – количество и вискозитет.  

- стимулирана слюнка – количество, вискозитет, pH, буферен 

капацитет. 

Методика. 

Слюнката за изследване е взета преди и след тренировка, с цел да се 

установи промяната в количеството и качеството след физическото 

натоварване. Вземането на пробите е съобразено с циркадния ритъм.  

Нестимулиран слюнчен ток – оценява се визуално слюнчената 

секреция по долната устна. Устната се обръща, подсушава се с марля и се 

наблюдава образуването на капчици слюнка от малките лабиални 

слюнчени жлези. Ако те се образуват за време, по-дълго от 1 минута, има 

ниска степен на хидратация. Ако се образуват за по-малко от 1 минута, има 

нормална степен на хидратация (Фиг. 2). 

 

  
Фигура 2. Оценка на нестимулиран слюнчен ток 

 

Визуално се оценява консистенцията на нестимулираната слюнка в 

устната кухина. Стимулираната слюнка се събира точно след клиничния 

преглед. След събирането на слюнчените проби се прави оценка на дебита 

на нестимулиран и стимулиран слюнчен поток и резултатите се записват в 

мл/мин. За събирането на стимулираната слюнка от пациента се изискваше 

да седне в спокойна позиция, с глава, леко наклонена напред, така че 

слюнката да изтича свободно от устата в мерителната чаша. Средните 
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стойности в норма за стимулиран слюнчен ток са 0,3 мл – 1,0 мл в минута. 

Количеството на стимулирана слюнка, pH и буферен капацитет са 

измерени чрез тест GCSaliva-CheckBUFFER, GCEUROPEN.V. Слюнката е 

събрана в продължение на 5 мин., в градуирана мерителна чашка и е 

отчетено количеството й.  
 

 
Фигура 3. Оценка на pH и буферен капацитет на слюнката 

 

pH на слюнката се определи чрез лакмусови ленти, потопени в 

контейнера със слюнка за 10 секунди и оцветяването им се сравнява с 

фабрично изготвена скала. Стойностите им се определят като: висока 

киселинност – 5.0-5.8; умерена киселинност 6.0-6.6; здрава слюнка – 6.8-

7.8 (Фиг. 3). За определяне на буферния капацитет на слюнката са 

използвани предоставените ленти в китове за колориметрично определяне 

на буферната способност на слюнката – CRT® buffer. Определянето за 

всеки пациент се извършваше с около 1 ml неразредена смесена слюнка. С 

помощта на пипета се взема стимулирана слюнка от контейнера и се 

поставя капка слюнка във всяко едно от трите полета на теста. Цветът на 

полетата се променя незабавно, но резултатите се оценяват след изтичане 

на определеното от производителя реакционно време (2 минути) по 

цветова скала. 

- Зелено – 4 т. 

- Зелено/Синьо – 3 т. 

- Синьо – 2 т. 

- Червено/Синьо – 1 т. 

- Червено – 0 т. 

При общ сбор на точки: 

- 0-5 – отчита се много нисък буферен капацитет. 

- 6-9 – нисък буферен капацитет. 

- 10-12 – нормален буферен капацитет. 
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В задача 4 са включени само две групи, при които са установени най-

големи промени в слюнчените параметри. Това представляват 16 и 17 

годишните деца футболисти, общо 80 пробанта. Това проучване е 

проведено с цел да се установи до каква продължителност във времето се 

задържат промените, установени при пробовземане веднага след 

тренировка и дали има подобрение, т.е. възстановяване към началните 

нива, регистрирани преди тренировка. Пробите са взети след петнадесет и 

тридесет минути след тренировка, като отново биват изследвани всички 

параметри по същия метод, както в задача 3. На всеки участник е 

раздадена бутилка изворна вода 330 мл. с ниска обща минералиция и 

неутрално рН, инструкциите включват прием на водата след пробата на 

нестимулирана и стимулирана слюнка след тренировка на малки глътки. 

Методиката за изследване на слюнката използвана преди тренировка, 

се повтаря по същия ред и начин на изпълнение и след тренировка. 

Сравняват се параметрите на стимулиран слюнчен ток, получени преди и 

след  тренировка. 

 

Задача 5. Да се проучат познанията на децата за хранителните навици и да 

се оценят рисковите фактори на футбола.  

Единици на наблюдение 

- хранителни навици 

Методика 

Проучването на тази задача бе проведено с помощта на анонимна 

анкетна карта, при което участие взеха всички деца футболисти. Анкетата 

съдържа въпроси относно орално-хигиенните навици и хранителните 

навици на децата. Някой от въпросите съдържат повече от един отговор.  

Изследвани показатели: 

- относителни дялове на посочените отговори по възрастови групи. 

 

Задача 6. Да се проучат познанията на денталните лекари относно 

оралното здраве при децата футболисти. 

Обект на проучването са 240 лекари по дентална медицина от            

гр. Пловдив. Провежда се пряка индивидуална, анонимна анкета, 

включваща 6 въпроса относно пол и месторабота, както и въпроси с акцент  

информираността на анкетираните относно връзката спорт – орално 

здраве. Един от въпросите съдържа повече от един верен отговор. Третият 

въпрос се явява стоп-въпрос и при отрицателен отоговор, участниците 

спират  попълването на анкетата.  
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Време и място на наблюдение. 

Проучването е извършено на случаен принцип и е проведено през 

2016 г. на регионален конгрес на Български зъболекарски съюз (БЗС), и 

сред преподаватели от ФДМ Пловдив. 

Признаци на наблюдение: 

- пол; 

- месторабота;   

- запознати ли сте с връзката орално здраве и активно спортуване; 

- какъв е ефектът от активното спортуване върху оралното здраве при 

деца и юноши;  

- до какви орални прояви води активното спортуване; 

- лекували ли сте пациенти професионални спортисти; 

Методика. 

Пряка анкета, попълвана анонимно от анкетираните лекари по 

дентална медицина. Някои от въпросите съдържат повече от един отговор. 

Изследвани показатели: 

- относителни дялове на посочените отговори. 

 

Задача 7. Да се изработят препоръки за превенция на децата, активно 

спортуващи футбол  

На базата на получените резултати по изпълнение на предходните 

задачи, разработихме препоръки насочени към: 

- - детето футболист. 

- - футболната федерация. 

- - лекарите по дентална медицина. 

- - денталните факултети.  

- - български заболекарски съюз. 

Настоящото изследване е проведено с личното участие и контрол на докторанта и 

научния ръководител. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи от затворените бе 

реализирано със статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM 

SPSS Statistics v.22. За всички тестове бе възприето ниво на значимост 

<0.05. Бяха приложени следните методи: 

1. Дескриптивен анализ за описание на структурата на 

изследваните променливи: 
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- вариационен анализ на количествени променливи–количествено 

описание на основните свойства и характеристики на множеството 

от данни, обобщаване и оценка на основните статистически 

параметри; нормалността на разпределението на количествените 

променливи се тества с непараметричния метод за проверка на 

съгласуваност между емпирично и теоретично разпределение 

Колмогоров-Смирнов, тест на Шапиро-УилкиД, Агостино–Пирсън. 

Нормално разпределените данни са представени като средна 

стойност(x )± стандартнo oтклонение (Sx). 

- честотен анализ на качествени променливи–абсолютни и 

относителни честоти. Представени съответно като обикновени 

числови стойности(n) и като относителен дял (%)± средна 

грешка(Sp). 

2. Проверката на статистически хипотези: 

- параметричен анализ –з а доказване разлика между две зависими 

променливи Т-тест (Paired-Samples Ttest) 

- непараметричен анализ 

- U-критерий–за сравняване на относителните дялове на два 

алтернативни признака при независими извадки; 

- Z-тест–за сравняване на относителни дялове, с корекция на 

Бонферони за всички двойки сравнения; 

- Хи-квадрат (χ
2

) Критерий на Пирсън–за изследване на асоциации 

и зависимости при изучаване на неметрирани качествени 

признаци. 

3. Графичен анализ. 

- Визуализацията на получените резултати е постигната с помощта на 

MS Office Excel 2013;  

Данните са статистически обработени чрез програмен пакет SPSS v. 22. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Задача 1. Да се проучат основните антропометрични показатели на децата 

по възрастови групи, и да се съпоставят с медицинските стандарти 
 

132,6 137,1
144,7 145,9

156,3
163,7 167,9 172,8 173,5 179,2

131,5
137

141,2
146,4 151,4 159,3

166 170,4 172,9 174,4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Футболисти Физиологични норми

 
Фигура 4. Разпределение на изследваните лица по показателя ръст и 

сравнението им с физиологичните норми. 

 

При получените от нас резултати относно ръста се установи 

минимална разлика между децата, които спортуват, в сравнение с 

физиологичните норми.  Спортните занимания като футбол, баскетбол, 

хандбал и други се препоръчват с цел подобряване на костната и 

мускулната структура, което пряко оказва влияние върху общия статус на 

децата. Футболът не влияе активно  върху ръста. 

31,4 32,4
36,4 37,4

43,5
48,3

53,4

61,8 63,6
69,4

29,2 34,6
40,1

46,8
50,8

57,8
63,1

70,2
75 76,1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Футболисти Физиологични норми

 
Фигура 5. Разпределение на изследваните лица по показателя тегло и 

сравнението им с физиологичните норми. 
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Анализирайки резултатите от проучването за влиянието на футбола 

върху теглото на изследваните деца се установи, че в по-ранна възраст те 

имат почти еднакво тегло в сравнение с референтните стойности. В по-

напреднала възраст виждаме, че има минимални отклонения от нормите, 

установява се по-ниско тегло от нормата. 

 

16,4 17,2 17,3 17,5 17,6 17,8 18,5
20,1

21,2 21,6

18 18,5
19,5

20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Футболисти Физиологични норми

 
Фигура 6. Разпределение на изследваните лица по показателя БМИ  

и сравнението им с физиологичните норми. 

 

Боди мас индекса на децата футболисти не в съответствие с индекса 

на физиологичните параметри за всяка анализирана възрастова група. Това 

се дължи на факта, че е установено по ниско тегло като разликата в 

стойностите не е драстична. Всички параметри при сравняване с други 

деца, които не спортуват са в съответствие с физиологичните норми. Това 

ни дава основание да считаме, че футбола повлиява положително 

основните физиологични параметри на децата и не ги отклонява от 

нормата.  
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Задача 2 

2.1. Клинична оценка на зъбният статус.   

- кариозни лезии 

8 9 10 11 12

10,00

2,50

10,00

0 0

22,50

32,50

42,00

5,00
7,00

0

10,00
12,00

15,00

00

5,00

0 0 0

d1 d2 d3 d4

 
Фигура 7. Относителни дялове на зъбния кариес на временни зъби  

при деца от 8 до 12 години, с различен диагностичен праг. 

 

Таблица 3. Епидемичност на зъбния кариес на временни зъби при деца от 8 

до 12 години, с различен диагностичен праг. 

 
d1 d2 d3 d4 

 
P±Sp P±Sp P±Sp P±Sp 

8 10,00 ± 0,05 22,50±0,06 0,00±0,00 0,00±0,00 

9 2,50±0,02 32,5±0,07 10,00±0,05 5,00±0,03 

10 10,00±0,05 42,00±0,07 12,00±0,05 0,00±0,00 

11 0,00 ±0,00 5,00±0,03 15,00±0,05 0,00±0,00 

12 0,00±0,00 7,00±0,04 0,00±0,00 0,00±0,00 

 

Анализът на резултатите показва, че при временните зъби на девет и 

десетгодишните деца преобладават некавитираните кариозни лезии в 

сравнение с кавитираните. При деветгодишните деца се установява 

статистически значима разлика между броя на деца с диагностичен праг d1 

и d2 (z=3,5 p=0,000); d2 и d4 (z=3,2 p=0,001). При десетгодишните деца е 

установена статистически значима разлика между броя на деца с 

диагностичен праг d1 и d2 (z=3,3 p=0,001); d2 и d3  (z=3 p=0,002). 

Статистически значима разлика е установена между възрастовите групи 

само на диагностичен праг d2. Между 9 и 11-годишна възраст е установена 

статистически значима разлика (z=3,1 p=0,001), 9 и 12-години (z=2,8 

p=0,004), 10 и 11 (z=3,9 p=0,000), 10 и 12(z=3,6 p=0,000). 
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За прогресиращия характер на кариозния процес свидетелства 

постепенно покачване на процента деца със засегнати временни зъби. 

Динамиката в епидемичността на зъбния кариес на временните зъби с 

диагностичен праг d2 и d3  бележи постепенно увеличаване с възрастта. 

Прогресиращият характер на кариозния процес достига своя пик с 

диагностичния праг d1 и d2 на десетгодишната възраст, съответно 10,00% 

и 42,00%. При диагностичен праг d3 пикът е регистриран при 

единадесетгодишната възраст, а за d4 в девет – 5,00%. Засягането от зъбен 

кариес след десетгодишна възраст постепенно намалява, като на 

дванадесет не се установяват засегнати временни зъби, изключение са само 

7% от децата  на дванадесетгодишна възраст, които имат кариозно засягане 

с праг d2. Тази прогресия и регресия е резултат от физиологичната смяна 

на временното с постоянно съзъбие. Обезпокоителен факт е, че в общия 

сбор по възрастови групи засягането само на временните зъби при 

деветгодишните футболисти е 50,00%, а при десетгодишните, засегнатите 

деца са повече  от половината – 64,00%. Тези стойности, както и 

разпространението на кариеса, сигнализират за рискова среда и 

необходимост от превентивни и терапевтични мерки с цел намаляване на 

засегнатите зъби и промяна на рисковата среда. 

 

5,00
2,50

2,50 7,50

12,50 7,50

2,50
10,00

22,50

15,00

2,50

2,50

17,50

12,50

27,50

7,50

12,50

7,50 2,50

15,00

5,00

10,00

17,50
10,00

42,50

27,5
35,00

75,00
82,50

8 9 10 11 12

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Фигура 8. Относителни дялове на dft индекс. 
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Таблица 4. Средни стойности на  dft и DMFT по възрастови групи.  

N=40 
Dft DMFT 

          

8 1,33 ±0,24 0,05±0,05 

9 2,8 ±0,35 1,13±0,23 

10 2,15 ±0,32 0,83±0,19 

11 0,33 ±0,09 1,5±0,23 

12 0,38± 0,17 1,55±0,29 

13 - 2,13±0,26 

14 - 4,05±0,52 

15 - 4,45±0,47 

16 - 3,53±0,41 

17 - 4 ±0,41 
 

Установява се статистически значима разлика между 8 и 11-

годишните (z=3 p=0,003), 8 и 12-годишните (z=3,7 p=0,000), 9 и 11-

годишните (z=4,2 p=0,000), 9 и 12 годишните (z=4,9 p=0,000), 10 и 11-

годишните (z=3,6 p=0,000), 10 и 12-годишните (z=4,3 p=0,001). Настоящата 

извадка беше тествана за асоциации между продължителността на 

спортуване и цялостната патология на временните зъби (dft). Доказа се 

асоциация между продължителността на спортуване и цялостна патология 

на временни зъби (dft) –χ
2
=166.274; p=0.000.  

Анализът на резултатите показва че се повтарят колебанията, които се 

дължат на физиолгичната смяна на временното с постоянно съзъбие. 

Повишаване на стойностите и в двата случая започва от осем годишна 

възраст и продължава до 10-годишните. Това доказва, че рисковите 

фактори оказват своята намеса, увеличението на средните стойности на 

индекса с над 100% (от 1,33 до 2,80) между осем и деветгодишните е 

индикатор за прогресивния характер на процеса. Високите стойности се 

запазват и в следващата възрастова група на десетгодишните - 2,15. Това 

леко намаляне на стойностите се дължи на началото на смяната на 

съзъбието, в тази възраст вече някои от децата губят първите си временни 

молари. В допълнение, следват и силно занижените средни стойности на 

dft регистрирани при единадесетгодишните – 0,33 и дванадесетгодишните -

0,38. Повишаването на тези стойности до началото на смяната на 

временното съзъбие с постоянно говори единствено, че в продължение на 

тези две години децата са в продължителен контакт с фактори, 

въздействащи неблагоприятно върху оралната среда. От фигура 9 ясно се 

вижда тенденцията на промените при постоянните зъби.  
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Таблица 5. Епидемичност на зъбния кариес на постоянни зъби с различен 

диагностичен праг. 

 
D1 D2 D3 D4 

 
P±Sp P±Sp P±Sp P±Sp 

8 2,00±0,02 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

9 27,50±0,07 10,00±0,05 7,00 ±0,04 0,00±0,00 

10 22,00 ±0,06 7,00 ±0,04 2,50 ±0,02 0,00±0,00 

11 12,50±0,05 27,50±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00 

12 30,00±0,07 30,00±0,07 5,00 ±0,03 0,00±0,00 

13 0,00±0,00 27,50±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00 

14 5,00±0,03 52,00±0,08 15,00±0,05 0,00±0,00 

15 10,00±0,05 60,00±0,08 40,00±0,07 12,50±0,05 

16 0,00±0,00 47,50±0,08 15,00±0,05 0,00±0,00 

17 5,00±0,03 50,00±0,08 5,00±0,03 0,00±0,00 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2,00

27,50
22,00

12,50%

30,00

0
5,00

10,00

0
5,00

0

10,00
7,00

27,50 27,50

52,00

60,00

47,50
50,00

7,00
2,50

0
5,00

0

15,00

40,00

15,00

5,00
0 0 0 0 0 0 0

12,50

0 0

D1 D2 D3 D4

Фигура 9. Относителни дялове на зъбния кариес на постоянни зъби,  

с различен диагностичен праг. 

 

Кариесни лезии се установени във всички възрастови групи. При 

дванадесетгодишните деца е установена статистически значима разлика в 

броя на зъби с диагностичен праг  D1 и D3 (z=2,9 p=0,003), D2 и D3 (z=2,9 

p=0,003). При четиринадесетгодишните деца установена е статистически 

значима разлика в броя на зъби с диагностичен праг D1 и D2 (z=4,7 

p=0,000), D2 и D3 (z=3,5 p=0,000). При петнадесетгодишните деца 

установена е статистически значима разлика в броя на зъби с диагностичен 

праг D1 и D2 (z=4,7 p=0,000), D1 и D2 (z=3,1 p=0,001), D2 и D4 (z=4,4 

p=0,000), D3 и D4 (z=2,8 p=0,005). При шестнадесетгодишните деца е 

установена статистически значима разлика в броя на зъби с диагностичен 

праг D2 и D3 (z=3,1 p=0,001). При седемнадесетгодишните деца е 

установена статистически значима разлика в броя на зъби с диагностичен 
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праг D1 и D2 (z=4,5 p=0,000), D2 и D3 (z=4,5 p=0,000). Статистически 

значима разлика е установена между възрастовите групи, при 

диагностичен праг D1. Между 8 и 9-годишна възраст е установена 

статистически значима разлика (z=3,2 p=0,001), 8 и 10 (z=2,8 p=0,005), 8 и 

12 (z=3,4 p=0,000), 12 и 14 (z=2,9 p=0,003), 12 и 17 (z=2,9 p=0,003). 

Статистически значима разлика е установена между възрастовите групи, 

при диагностичен праг D2. Между 9 и 14- годишна възраст е установена 

статистически значима разлика (z=4,1 p=0,000), 9 и 15 (z=4,7 p=0,000), 9 и 

16 (z=3,7 p=0,000), 9 и 17 (z=3,9 p=0,000), 10 и 14 (z=4,4 p=0,000), 10 и 15 

(z=5 p=0,000), 10 и 16 (z=4,1 p=0,000), 10 и 17 (z=4,3 p=0,000). 

Статистически значима разлика е установена между възрастовите групи 

при диагностичен праг D3. Между 9 и 15-годишна възраст установена е 

статистически значима разлика (z=3,5 p=0,004), 10 и 15 (z=4,1 p=0,000), 12 

и 15  (z=3,7 p=0,000), 15 и 17 (z=3,7 p=0,000). 

Ниската кариозна активност при осем годишните на ниво D1- 2,00%, 

може да бъде коментирана като един положителен резултат. В следващата 

възрастова група – деветгодишните, общият сбор на кариозните лезии 

надвишава няколкократно стойността в предходната. Приблизително 

половината – 44.50% от децата, са с някаква степен кариесни поражения. 

Това може да се определи като едно алармантно присъствие на кариозни 

поражения. Характерно в собственото проучване е, че се наблюдава 

значително повишаване на процента деца с кариесно засягане D1 – 27,50%. 

Повишаването на тази стойност, както и повишаването,макар и в по-малка 

степен, на стойностите на D2 и D3 до 10,00% и 7,00% съответно говори за 

някаква промяна в тяхната среда и проява на рискови фактори, водещи до 

деминерализация. Въпреки факта, че броят на постоянните зъби на осем и 

деветгодишна възраст се различава в малка степен, фактът, че 

приблизително половината деца имат кариесни поражения говори за 

промяна в тяхната орална среда и че техният орален баланс е нарушен. В 

десетгодишната възраст има занижение на стойностите, сравнено с 

предишната възрастова група. Важното е, че най-високите стойности 

остават в графата на диагностичния праг D1 – 22,00%, последван от D2 от 

2,00 до 7,00% и D3 – 2,50%. Това може да бъде обяснено с факта, че има 

сблъсък между рискови фактори, които водят до проява на кариозни лезии, 

като повечето от тях са в некавитирана форма, и защитни фактори, които 

имат за цел да противодействат на тези въздействия. Доказателство за това 

е фактът, че има само лека промяна на процента деца с D1, без драстична 
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промяна в кавитираните лезии, както и в предишната възрастова група.  

Промените, настъпващи в по-големите възрастови групи, са с прогресиращ 

характер, т.е. факторите, целящи промяна в баланса, превалират, като 

процентът на деца с поражения е увеличен – 40,00%. Настъпилите промени 

са показателни, увеличен е процентът на кавитирани лезии, D2 – 27,50% за 

сметка на некавитираните. Предполагаме,че тази промяна се дължи на 

продължителното въздействие както и увеличаването на интензитета на 

факторите като прием на подсладени храни и напитки, дехидратация и 

други които не само ние смятаме за рискови. В тази възраст съвсем 

категорично може да се коментира, че професионалното спортуване има 

потенциал да окаже влияние върху оралната среда. По-ниските стойности 

в предишните групи деца кореспондират с факта – продължителност, 

честота и интензитет на въздействие на тези фактори. Това е така, защото 

децата обикновено започват да спортуват около седемгодишната възраст  и 

тяхното трениране бива организирано в програма с тренировъчен режим 

вече на осем годишната възраст – най-ниската, която ние изследваме (това 

е първата възрастова  група, включена в редовна ежедневна тренировъчна 

програма). Това е в унисон с факта, че  при девет, десет и следващите 

възрастови групи  настъпва промяна в  зъбен статус в полза на кариесните 

поражения. Това потвърждава влиянието на продължителността, честотата 

и също така понеже тези деца тренират ежедневно, и интензитета на 

рисковите фактори които следват да бъдат коментирани (промени в 

слюнка и хранителен режим). С напредване на възрастта има тенденциозна 

промяна в тренировъчните  програми, като се увеличават  натоварванията  

и продължителността  на тренировките. Натоварването на децата с 

напредване на възрастта става по голямо, като те  се включват и в 

допълнителни спортни занимания като фитнес, лека атлетика и др.   

Прогресия е регистрирана и в следващата 12-годишна възрастова 

група – 65,00%  от децата са с регистрирани промени в полза на 

кариесните увреждания. Пенева и колектив  също  установява висок 

процент поражения в своето епидемиологично проучване, като при 87,00% 

от децата са регистрирани кариесни лезии. В собствените изследвания за 

епидемичноста на кариесните лезии сред децата футболисти, 

регистрирахме увеличаване както на процента некавитирани лезии, така и 

на кавитираните. Тези факти са притеснителни. На тази възраст 

физиологичната подмяна е в приключваща фаза, но проблемът е че в 

същия този период има нарастване на кариозните процеси, което може да 
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стане само върху новопробили зъби. Тази драстична промяна, т.е. 

увеличение с 25,00% на разпространението на зъбния кариес представлява 

категоричен индикатор за наличието на неблагоприятно действащи върху 

оралната среда фактори. В по-големите групи от 13-годишните до 17-

годишните са установени колебания в стойностите. При 

тринадесетгодишните общият сбор на засегнатите от кариес лица е 27,50%, 

като след това нараства отново драстично на 72,00%, а при 

петнадесетгодишните 122,50%. Интерес предизвиква тази възрастова 

група, понеже най-голямата тежест на засягане е установена при тези деца. 

Големият сборен процент е резултат от това, че при голям брой деца се 

установяват разнообразни поражения. С D1 са регистрирани 10,00% деца, с 

D2 60,00%, с D3 40,0% и D4 12,50%. Това е единствената група, при която е 

регистрирано засягане с диагностичен праг D4, което потвърждава най-

високата тежест на поражения, установена  в тази възрастова група. 

Високият процент на поражения е с тендеция за спазване и в 16 и 17-

годишните деца, съответно 63,00% и 60,00%. И в двете възрастови групи 

преобладават кавитираните кариозни лезии. Това е потвърждение за 

персистиране на неблагоприятно действащите фактори. Логично е децата с 

налични поражения те да бъдат санирани в определен момент. Но 

перситирането на такива с тенденция за увеличаването им говори 

категорично за една среда с висок рисков профил.  
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Фигура 10. Относителни дялове на DMFT индекс. 

 

Резултатите от нашето проучване показват, че с нарастване на 

възрастта намаляват относителните дялове на децата свободни от зъбен 

кариес. Установява се статистически значима разлика между 8 и 9-

годишните (z=4,5 p=0,000). 8 и 10-годишните (z=4,4 p=0,000), 8 и 11-
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годишните (z=5,8 p=0,000), 8 и 12 годишните (z=6 p=0,000), 8 и 13-

годишните (z=6,7 p=0,000),8 и 14-годишните (z=7,1 p=0,000), 8 и 15-

годишните (z=7,7 p=0,000), 8 и 16-годишните (z=6,9 p=0,000), 8 и 17 

годишните (z=8,1 p=0,000), 9 и 14-годишните (z=3,2 p=0,001), 9 и 15-

годишните (z=4 p=0,000), 9 и 16-годишните (z=3 p=0,003), 9 и 17-

годишните (z=4,6 p=0,000), 10 и 13 годишните (z=3p=0,003), 10 и 14-

годишните (z=3,4 p=0,000), 10 и 15-годишните (z=4,2 p=0,000), 10 и 16-

годишните (z=3 p=0,003), 10 и 17-годишните (z=4,8 p=0,000), 11 и 17 

годишните (z=3,2 p=0,001) и 12 и 17-годишните (z = 3 p=0,002) 

Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и цялостната патология на постоянните 

зъби (DMFT). Доказа се асоциация между продължителността на 

спортуване и цялостна патология на постоянните зъби (DMFT) –

χ
2
=177.709; p=0.000. 

 

 
Фигура 11. Средни стойности на dft и DMFT по възрастови групи. 

 

От фигура 11 ясно се вижда тенденцията на стойностите на DMFT, 

установяваме стойности, макар и ниски, но в още първата година при 

осемгодишните деца. С нарастване на възрастта, нарастват и стойностите на 

DMFT. Това за съжаление е много лош показател, и може да се обясни с 

това, че при следващ пробив на зъб от определена последователна група е с 

възможност да бъде засегнат. В този контекст, категорично може да се каже, 

че тези деца са системно и продължително изложени на риск. Тъй като 

децата спортуват в продължение на години, логично е, че по-големите имат 

по-голям опит в спортните активности, те имат и значително по-високи 

стойности DMFT за разлика от по-малките групи. Тогава категорично може 

да кажем, че представляват едни алармантни показатели относно оралното 

здраве на децата футболисти и че липсват грижи за подобряване на 

състоянието им. Високата стойност на кариесната активност при 
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футболистите може да се коментира като резултат от активно въздействие 

на рискови фактори, които може би действат и при останалите групи, но не 

и със същата продължителност и интензитет. Известните разминавания в 

резултатите от различните проучвания затрудняват обобщените изводи, те и 

представят многообразието и многоаспектността на комплексния въпрос за 

влиянието на спорта върху оралното здраве, както футболът в собственото 

проучване. Може да се допусне, че това се дължи на факта, че са проучвани 

щ различни спортни занимания, при които естеството на физическото 

натоварване е различно. При някои се изискват силови усилия, а при някои 

кондиционни, като това естествено изисква различен режим на хранене и 

тренировки, съответно и ефектите върху оралното здраве могат да бъдат 

различни. Всички получени от нас резултати, както и от тези в 

литературата, недвусмислено демонстрират негативното влияние на 

професионалното спортуване  върху оралното здраве. Това само по себе си 

изисква и налага изготвяне на профилактивни програми, насочени към този 

контингент деца и юноши.  

 

Таблица. 6. Епидемичност на зъбния кариес на временни зъби по 

повърхности при деца от 8 до 12 години, с различен диагностичен праг. 

Възраст d1 d2 d3 d4 

 
P±Sp P±Sp P±Sp P±Sp 

8 12,50 ±0,05 22,50±0,06 00,00±0,00 00,00±0,00 
9 2,50±0,02 32,50±0,07 10,00±0,05 5,00±0,03 

10 10,00±0,05 40,00±0,07 10,00±0,05 00,00±0,00 
11 00,00±0,00 5,00±0,03 12,00±0,05 00,00±0,00 
12 00,00±0,00 7,50±0,04 00,00±0,00 00,00±0,00 

 

 

Фигура 12. Относителни дялове на повърхностите на временни зъби при 

деца от 8 до 12 години с различен диагностичен праг. 
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Епидемичността на зъбния кариес по повърхности показва същата 

тенденция както и по зъби, а именно с напредване на възрастта се 

увеличава процентът на засегнати повърхности. При деветгодишните деца 

се установява  статистическа значима разлика между броя на деца с 

диагностичен праг d1 и d2 (z=3,5 p=0,000); d2 и d4 (z=3,2 p=0,001); d2 и d3 

(z=3,1 p=0,001). Статистически значима разлика е установена между 

възрастовите групи само на диагностичен праг d2. Между 9 и 11-годишна 

възраст е установена статистически значима разлика (z=3,2 p=0,001), 9 и 

12-години (z=2,9 p=0,004), 10 и 11 (z=3,7 p=0,000), 10 и  12 (z=3,5 p=0,000). 

Може да се каже, че промяната в процентът на 8 и 9-годишните е с цели 

15,00%, което считаме за висок скок в полза на поразените повърхности 

върху временните зъби. Това подсказва значителна промяна в ежедневния 

ритъм на тези деца, повтарянето на стойностите в следващата възрастова 

група не означава стагниране, а напротив. След деветгодишна възраст 

настъпва промяна във временното съзъбие, т.е. загубата на първите 

временни молари настъпва в тази възраст, персистирането на процента при 

намален брой временни зъби, говори за увеличение на засягането по 

повърхности. Това ясно определя прогресиращия характер на кариозното 

засягане при тези деца и може да се корелира с константно действащи 

рискови фактори. 
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Фигура 13. Относителни дялове на dfs индекс. 

 

Установява се статистически значима разлика между 8 и 11 

годишните (z=2,9 p=0,003), 8 и 12 годишните (z=3,4 p=0,000), 9 и 11 

годишните (z=4,2 p=0,000), 9 и 12 годишните (z=4,7 p=0,000), 10 и 11 

годишните (z=4 p=0,000), 10 и 12 годишните (z=4,5 p=0,001). Настоящата 

извадка беше тествана за асоциации между продължителността на 
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спортуване и цялостната патология на повърхностите на временните зъби 

(dfs). Доказа се асоциация между продължителността на спортуване и 

цялостната патология на повърхностите на временните зъби (dfs) –

χ
2
=220.403; p=0.000. Стойностите на dfs индекса повтарят хода на 

епидемичността на кариесното засягане по повърхности на временни зъби. 

Значителното увеличаване на процента на dfs от осем на девет годишната 

възраст, както вече казахме, представлява алармантен сигнал за 

нарушенията в съзъбието. Намалянето, регистрирано вече след десетата 

годишна възраст се дължи, както вече бе описано, на редуциране на броя 

на временни зъби по физиологични причини. 

 

Таблица 7. Средни стойности на dfs и DFMS по възрастови групи  

N=40 
Dfs DMFS 

          

8 1,58 ±0,27 0,05±0,05 

9 3,93 ±0,59 1,15±0,27 

10 2,58 ±0,37 0,93±0,21 

11 0,55 ±0,17 1,65±0,26 

12 0,60± 0,23 1.90±0,38 

13 - 2,45±0,38 

14 - 5,28±0,83 

15 - 6,54±0,78 

16 - 4,45±0,60 

17 - 4.38 ±0,48 
 

0,00
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Фигура 14. Средни стойности на dfs и DFMS по възрастови групи  

 

 

 

 

 



30 

 

Таблица 8. Епидемичност на зъбния кариес на постоянни зъби по 

повърхности при деца от 8 до 17 години, с различен диагностичен праг. 

 D1 D2 D3 D4 

 P±Sp P±Sp P±Sp P±Sp 

8 2,50±0,02 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

9 30,00±0,07 7,50±0,05 7,50±0,04 0,00±0,00 

10 20,00±0,06 7,50±0,04 2,50±0,02 0,00±0,00 

11 12,50±0,05 27,50±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00 

12 27,50±0,07 32,50±0,07 5,00±0,03 0,00±0,00 

13 0,00±0,00 30,00±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00 

14 5,00±0,03 55,00±0,8 15,00±0,05 2,5±0,02 

15 10,00±0,05 72,00±0,08 35,00±0,07 10,00±0,05 

16 0,00±0,00 45,00±0,08 15,00±0,05 2,5±0,02 

17 5,00±0,03 50,00±0,08 5,00±0,03 0,00± 0,00 

 

Засегнатите повърхности в различните възрастови групи при 

различните диагностични прагове имат колебания. Тези колебания са 

описани като резултат на физиологичната смяна, което се вижда – 

първоначално драстично увеличение между осем и девет годишната 

възраст (от 2,50% до 45,00%), последвано от намаляне с висок процент в 

резултат на пробив на нови зъби с незасегнати повърхности на десет 

годишна възраст. Тези колебания изчезват за период от две години, т.е. 

налице е увеличение на процента засегнати зъби, като на 

дванадесетгодишна възраст е регистрирано, че две трети от зъбните 

повърхности на постоянните зъби са поразени. Това дава ясна картина че 

не само прогресивният характер на кариесното засягане е важен фактор, а 

че има  среда и фактори,  които благоприятстват и подпомагат кариесното 

засягане и създават тази окраска на „прогресиращ“ процес. От фигура 15 

може да се установи ходът на различните диагностични прагове във 

възрастовите групи. Вижда се, че първоначално най-високите проценти са 

в полза на D1, при осем, девет и десетгодишните, но интересно е, че в 

същия момент се установява едно намаление за сметка на диагностичния 

праг D2, в единадесетгодишна възраст се установява превалиране на D2, 

като тази тенденция е запазена във всички възрастови групи. Регистрирано 

е значителното увеличение след десетгодишната възраст, като то 

прогресира и достига своя пик при петнадесетгодишните, като 72,50% от 

повърхностите на децата са с поражение с диагностичен праг D2. След това 

се установява намаление на процента при шестнадесетгодишните на 

27,50%, последвано от увеличение, като на седемнадесет години децата са 
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с 50,00% поразени повърхности на постоянните зъби. Тежестта на 

засягането като цяло се определя и от това, че с напредване на възрастта се  

увеличават  и лезиите с диагностичен праг D3. За разлика от засягането на 

ниво D2, при засягането на ниво D3 не се установява  тенденция на 

увеличаване и намаляне. Установявaт се колебания нa стойностите които 

започват от деветгодишната група и са регистрирани до най-големите –

17годишни футболисти. Пикът на засягане с диагностичен праг D3 е 

регистриран при петнадесет годишна възраст, като една трета от 

повърхностите на постоянните зъби на децата или 35,00% от тях, имат 

засягане в необратима степен. В тази възрастова група е регистриран е и 

пикът на лезиите с диагностичен праг D4 по повърхности, 10,00% е най-

високият процент установен при децата футболисти. Разнобразието от 

пораженията и колебанията може да се дължат и на индивидуалният 

подход към личната орална хигиена, понеже голяма част от децата са във 

възраст, при която вече трябва да са изградени и утвърдени оралните 

хигиенни навици, но въпреки това  процентите на засягане са доста високи 

и е необходимо повишено внимание и грижи с цел подобряване на тяхното 

състояние. Голямото разпространение на кариесните лезии говори за 

необходимост от изготвяне на план с цел промяна на тези алармантни 

стойности.  
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Фигура 15. Относителни дялове на зъбния кариес на постоянни зъби по 

повърхности с различен диагностичен праг. 

 

При дванадесетгодишните деца се установява статистически значима 

разлика между броя на деца с диагностичен праг D2 и D3 (z=3,2 p=0,001). 

При четиринадесет годишните деца се установява статистически значима 

разлика между броя на деца с диагностичен праг D1 и D2 (z=4,9 p=0,000); 
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D2 и D3 (z=3,8 p=0,000);D2 и D4 (z=5,2 p=0,000).При петнадесетгодишните 

деца се установява  статистически значима разлика между броя на деца с 

диагностичен праг D1 и D2 (z=5,7 p=0,000); D2 и D3(z=3,4 p= ,000);D2 и 

D4(z=5,7 p=0,000). При шестнадесетгодишните деца се установява 

статистически значима разлика между броя на деца с диагностичен праг D2 

и D3(z=2,9 p=0,003); D2 и D4(z=4,5 p=0,000). При седемнадесетгодишните 

деца се установява статистически значима разлика между броя на деца с 

диагностичен праг D1 и D2 (z=4,5 p=0,000); D2 и D3(z=4,5 p=0,000). 

Статистически значима разлика е установена между възрастовите групи на 

диагностичен праг D1, D2 и D3 При диагностичен праг D1 между 8 и 9-

годишна възраст е установена статистически значима разлика (z=3,3 

p=0,000), 8 и 12 години (z=3,1 p=0,003), 9 и 14(z=2,9 p=0,003), 9 и17(z=2,9 

p=0,003).При диагностичен праг D2 между 9 и 14 годишна възраст е 

установена статистически значима разлика (z=4,6 p=0,000), 9 и 15(z=5,9 

p=0,000), 9 и 16(z=3,8 p=0,000), 9 и17(z=4,2 p=0,000), 10 и 14(z=4,6 

p=0,000), 10 и 15(z=5,9 p=0,000), 10 и16 (z=3,8 p=0,000), 10 и 17(z=4,2 

p=0,000), 11 и 15(z=4 p=0,000), 12 и15(z=3,6 p=0,000), 13 и15(z=3,8 

p=0,000). При диагностичен праг D3 между 9 и 15 годишна възраст е 

установена статистически значима разлика (z=3 p=0,002), 10 и 15(z=3,7 

p=0,000), 12 и 15(z=3,4 p=0,000), 15 и17(z=3,4 p=0,000). 
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Фигура 16. Относителен дял екстрахирани повърхности  

на постоянни зъби 
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Фигура 17. Относителни дялове на DMFS индекса 

 

От фигура 17 се вижда, че най-голямо засягане се регистрира при четиринадесет 

годишните, най-висока стойност на DMFS индекса е 22. Установява се статистически 

значима разлика между 8 и 9 годишните (z=4,1 p=0,000),8 и 10 годишните (z=4,6 

p=0,000), 8 и 11-годишните (z=5,7 p=0,000), 8 и 12-годишните (z=6.1 p=0,000), 8 и 13-

годишните (z=5.9 p=0,000),8 и 14-годишните (z=7 p=0,000), 8 и 15 годишните (z=7,6 

p=0,000), 8 и 16-годишните (z=6,8 p=0,000), 8 и 17-годишните (z=8,1 p=0,000), 9 и 14-

годишните (z=3,7 p=0,001), 9 и 15-годишните (z=4.4p=0,000), 9 и 16 годишните (z=3.4 

p=0,003), 9 и 17-годишните (z=5 p=0,000), 10 и 14-годишните (z=3 p=0,002), 10 и 15-

годишните (z=3.8 p=0,000), 10 и 17-годишните (z=4,4 p=0,000), 11 и 17-годишните 

(z=3,2 p= 0,001). Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и цялостната патология на повърхностите на 

постоянните зъби (DMFS). Доказа се асоциация между продължителността на 

спортуване и цялостната патология на повърхностите на постоянните зъби (DMFS) –

χ2
=261.723; p=0.000. 

 

Таблица 9. Средни стойности на dfs и DFMS по възрастови групи  

N=40 

Dfs DMFS 

          

8 1,58 ±0,27 0,05±0,05 

9 3,93 ±0,59 1,15±0,27 

10 2,58 ±0,37 0,93±0,21 

11 0,55 ±0,17 1,65±0,26 

12 0,60± 0,23 1.90±0,38 

13 - 2,45±0,38 

14 - 5,28±0,83 

15 - 6,54±0,78 

16 - 4,45±0,60 

17 - 4.38 ±0,48 
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От таблица 9 се вижда тенденцията на цялостната патология по зъби. 

Покачване на стойността на индекса без колебания е доказателство за 

агресивния ход на кариесното засягане при тези деца. DMFS индексът е 

комплексен показател за цялостното състояние на съзъбието. Тук се 

включват и повърхности, които предварително са обтурирани като 

резултат от минала кариесна атака, за разлика от анализите при 

определените нива на диагностични прагове, които дават представа само за 

актуалните кариесни поражения. Това може да потвърди съмненията по 

отношение на въпроса има ли рискови фактори и с какъв интезитет те 

въздействат върху оралното здраве на младите спортисти. 

  

Некариозни лезии 

- Травматични увреждания. 

При клиничните прегледи в собственото проучване се регистрира, че 

при всяка възрастова група са установени фрактурирани зъби. 

Относителните дялове нарастват с нарастване на възрастта на децата.  

2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50
15,00 5,00 12,50 12,50 20,00 17,50 20,00 22,50 22,50 20,00
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2 1 0

 
Фигура 18. Относителни дялове фрактурирани зъби 

 

Регистрираните относителни дялове, касаещи фрактурите на твърдите 

зъбни тъкани са в диапазона между 10.00% и 22,50%. Регистрираната обща 

средна стойност от всички възрастови групи в проучената от нас група е 

18,75%. Относно пиковата възраст за възникване на травми, нашите данни 

сочат, че на 16 годишната възраст има най-голям процент пострадали деца.  
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- Ерозии 
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Фигура 19. Относителни дялове на децата с и без ерозии. 

 

Некариозните лезии под формата на ерозии са установени  при по-

големите възрастови групи. Ерозиите представляват част от изследваните 

параметри в някои проучвания, понеже често в литературата биват 

свързвани с употребата на енергийни напитки или напитки с висока 

киселинност, като някои автори намират връзка между намаленото 

слюнчено рН и наличието на ерозивни промени. Това което установяваме 

е, че доста нисък брой деца имат подобни промени, от всички 400 деца 

само при 22 са регистрирани ерозии. При децата на по-малка възраст не се 

установяват, но след тринадесетгодишна възраст, има покачване в броя на 

деца с такива промени. Това предоставя информация за бъдещия ход и 

тенденция във времето на ерозивните лезии. Това ни позволява да 

констатираме, че спорта има влияние върху съзъбието и може да се смята 

за риск за проява на ерозивни промени. 
 

- Моларно-инцизивнахипоминерализация  

2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Фигура 20. Относителни дялове на деца 

с и без моларно-инцизивна хипоминерализация 
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Най-висок относителен дял на засегнати зъби е установен при 

десетгодишните деца-5,00%. В останалите възрастови групи, при които е 

диагностицирано моларно инцизивна хипоминерализация, относителните 

дялове са еднакви-2,50%. Може да се каже, че процентът установен в 

собственото проучване, има значителна разлика от тези в проучванията от 

страна на чуждестранни автори. 

- Зъбна флуороза 

5,00 12,50 10,00 2,50
15,00 10,00 12,50

100,00 100,00 95,00 87,50
100,00

90,00 97,50
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Фигура 21. Относителни дялове на децата с и без зъбна флуороза 

 

В собственото проучване не е диагностицирана различната степен на 

флуорозното засягане. Разпределението на флуорозата при децата 

футболисти показва че 6,75% или 27 деца имат флуороза в някаква степен. 

Може да се каже, че футбола като спорта няма отношение към проявата на 

флуорозни промени.  

 

2.2. Клинична оценка на орално-хигиенен статус.        
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Фигура 22. Относителни дялове на деца с различни нива  

на плак индекс Green Vermilion. 



37 

 

18,00%

38,00%

44,00%

2,1-3 1,1-2 0-1

 
Фигура 23. Относителни дялове с различни нива на плак индекс  

на Green Vermilion. общо за изследваната популация. 

 

Използването на Плак индекс Green Vermilion дава възможност да придобием 

ясна картина относно нивото на орална хигиена и хигиенните навици на тези деца. 

Може да се каже, че се установява голямо разнообразие и колебания в средните 

стойности на индекса при различните възрастови групи, и че във всички възрастови 

групи присъстват различните степени на индекса. Може да се констатира че в почти 

всички групи повече от половината деца имат неадекватна орална хигиена.  

 

 
Фигура 24. Средни стойности на деца с различни нива  

на плак индекс Green Vermilion. 

 

Средна стойност на плаковия индекс по Green Vermilion е 1,298. 

- Калкулус индекс Green Vermilion  
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Фигура 25. Относителни дялове на деца с различни нива 

на калкулус индекс Green Vermilion. 
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От данните по фигура 25 е видно, че всички деца от всички 

възрастови групи имат калкулус индекс 0-1. Най-големите депозити са 

установени при петнадесет и шестнадесетгодишните деца, където 

относителният дял е 2,50% при калкулус индекс 1. Тези данни ни дават 

основание да считаме, че натрупването на зъбен камък е 

правопропорционално с напредване на възрастта. За съжаление в 

литературата не са установени данни за калкулус индекса, регистриран при 

спортисти. Но това, което ние може да коментираме е, че нашите резултати 

единствено посочват, че като цяло всички деца при които е регистриран 

зъбен камък, са в най-леката степен 0-1. Това означава, че при тези деца не 

е установено количество на зъбен камък което да заема повече от една 

трета от зъбната повърхност. В таблица 10 подробно е описано  

разпределението на стойностите на калкулус индекса във всички 

възрастови групи.  
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Фигура 26. Относителни дялове на децата със стойност 

на калкулус индекс от 0-1.  

 

Таблица 10. Средни стойности на калкулус индекс Green Vermilion. 
Калкулус 

индекс 

Възраст / години 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Средно 

стойност 
0,0000 0,0370 0,0165 0,0815 0,0653 0,0565 0,1068 0,1650 0,1360 0,1108 

Стандартна 

грешка 
0,00000 0,01725 0,01303 0,02216 0,02031 0,01490 0,02626 0,03907 0,03413 0,02543 

 

Средна стойност на калкулус индекс по Green Vermilion е 0,086. 
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Фигура 27. Относителни дялове на децата с различни нива 

 на ОНI S Green Vermilion. 

 

При оценка на орално-хигиенния индекс е регистрирано, че не се установяват 

индекси със стойности по-високи от 2,1. Най-високите относителни дялове при всички  

възрастови групи са при децата с индекс в диапазона 0-1. 
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Фигура 28. Средни стойности на ОНI S Green Vermilion 

 

Таблица 11. Средни стойности на ОНI S Green Vermilion 

Възраст 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Средна 

стойност 
0,547 0,869 0,701 0,623 0,640 0,693 0,366 0,895 0,751 0,672 

Грешка 0,059 0,063 0,051 0,056 0,079 0,062 0,048 0,063 0,068 0,056 

 

Най-ниска средна стойност на ОНI S Green Vermilion е регистрирана 

при децата на 14 години (0,366), а най-висока на тези на 15 години (0,895). 

По-ниските средни стойности на индекса, установена при всички 
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възрастови групи, се дължат на ниските стойности, регистрирани при 

калкулус индекс (табл. 11) 

- Клинична оценка на пародонтален статус. 
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Фигура 29. Относителен дялове на деца със здрави секстанти 

 

В проучването на пародонталния статус са включени деца над 

дванадесетгодишната възраст. Четиринадесетгодишната група е с най-

слаби поражения относно пародонталния статус. В тази група се 

установява най-висок относителен дял при децата с шест и четири здрави 

секстанти – 25,00%, 20,00% е относителният дял на тези с пет здрави 

секстанта. 

 
Фигура 30. Относителни дялове на деца относно нужда от лечение. 
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Oт фигура 30 се установява, че с напредване на възрастта са 

регистрирани по-големи промени относно пародонталния статус на децата 

футболисти. Най-тежкото засягане на гингивалните структури, от 

изследваната популация, бе втора степен –зъбен камък и кървене с джоб до 

3 милиметра. По-сериозни поражения не са установени, но въпреки това, 

аларматно е, че с напредване на възрастта, нараства и броят на деца с 

регистрирани зъбен камък и кървене. За съжаление процентът на децата с 

промени като кървене и зъбен камък с кървене, е много висок. При 

дванадесетгодишните процента е 85% и с напредване на възрастта достига 

своя пик при шестнадесет и седемнадесетгодишните – 95% Средната 

стойност на децата с промени в гингивалния статус за всички възрастови 

групи е 87,5%. Тези високи стойности при групите, които обхващат 

пубертетното узряване на индивидите, може да се обоснове до някаква 

степен от хормоналните промени настъпващи тогава, но проблемът е, че 

състоянието се влошава с напредване на възрастта. Наличието на кървене 

само по себе си говори за присъствието на възпалителен процес. 

 

Задача 3. Да се сравнят параметрите на нестимулиран и стимулиран 

слюнчен ток получени преди и след тренировка. 

Изследване на нестимулиран слюнчен поток 

- Преди тренировка 
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Фигура 31. Относителни дялове на нестимулиранния слюнчен поток  

преди тренировка 

 

При проучването на нестимулирания слюнчен поток преди 

тренировка установихме нормална секреция. Единствено в групата на 

единадесетгодишните регистрирахме възстановяване на нестимулиранния 
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слюнчен поток в рамките на времеви диапазон, надхвърлящ  една минута,  

като относителният дял е 2,50%.    

Установена е статистическа значимост между разликите на 

единадесетгодишните деца футболисти (z=8,5 p=0). Това говори за 

адекватна обща хидратация. Тези резултати представляват един вид 

доказателство за качеството и валидността на резултатите получени от 

останалите изследвани параметри на слюнченния секрет.  
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Фигура 32. Относителни дялове на нестимулиранния слюнчен поток  

след тренировка 

 

Фигура 32 показва настъпилите промени в нестимулирания слюнчен 

поток след тренировка с продължителност 90 минути. Установяват се 

правопорационални промени в изследвания параметър с напредване на 

възрастта. Групата с най-големи промени в този вид параметър е  

седемнадесет годишната, относителният дял на децата с намален слюнчен 

поток е 97,50%. Само малка част от децата в тази група имат нормален 

нестимулиран слюнчен поток, относителният дял е 2,50%. 

Установена е статистическа значимост между разликите:   

- при осем годишните z=4 p<0,0001; 

- при девет годишните z=3,1 p=0,0017; 

- при десет годишните z=4,9 p<0,0001; 

- при единадесет годишните z=2,7 p=0,0073; 

- при петнадесет годишните z= 6,3 p=0,000; 

- при шестнадесет годишните z=6,7 p<0,0001; 

- при седемнадесет годишните z=8,5 p<0,0001. 

Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и нестимулирания слюнчен поток след 
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тренировка. Доказа се асоциация между продължителността на спортуване 

и нестимулирания слюнчен поток след тренировка –χ
2
=80.197; p=0.000. 

ANOVA с повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, 

че средната стойност, измерена за нестимулиран слюнчен поток, се 

различава статистически значимо между времевите точки (F (1.000, 

399.000) = 468.391, p=0.000). Posthoc тестове, използващи корекцията на 

Bonferroni, демонстрират, че с времето средната стойност на 

нестимулирания слюнчен поток се увеличава статистически значимо 

между първото и второто измерване (1.00±0.05 мин. спрямо 1.54±0.49 

мин.; p=0.000). Нестимулираният слюнчен поток преобладава през 

денонощния цикъл, за разлика при стимулирания, и заради това оценката 

на този поток дава по реална представа за слюнчената секреция на 

индивида. Установихме, че още при най-малката група (осемгодишните), 

25% от децата имат промяна в изследвания параметър. С напредване на 

възрастта процентът нараства като вече на седемнадесетгодишна възраст 

почти всички деца имат намалена нестимулирана слюнчена секреция. 

Разликите в процентите най-вероятно основно се дължат на факта, че 

децата в различните възрастови групи имат различни тренировъчни 

програми. Натоварването което основно се състои от бягане, е различно, 

децата в по-малките възрастови групи провеждат своите тренировки на 

малки игрища, което е свързано с по-малко бягане и съответно 

натоварване.  Тези резултати могат да бъдат оценени като високорискови, 

защото тези промени настъпват често, понеже тренировъчната програма 

включва тренировки пет дни в седмицата 
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Фигура 33. Относителни дялове на стимулиранния слюнчен поток преди 

тренировка 
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Установена е статистическа значимост на разликите: 

- при осем годишните между тези с леко намален и нормален 

слюнчен поток z= 7,6 p=0,000; 

- при девет годишните между тези с леко намален и нормален 

слюнчен поток z= 5,8 p=0,000; 

- при десет годишните между тези с леко намален и нормален 

слюнчен поток z= 5,4 p=0,000; 

- при единадесет годишните между тези със силно намален и леко 

намален z= 3,3 p=0,001; силно намален и нормален поток z= 6,3 

p=0,000; леко намален и нормален поток z= 3,8 p=0,000; 

- при дванадесет годишните между тези с леко намален и нормален 

слюнчен поток z= 6,3 p=0,000; 

- при тринадесет годишните между тези с леко намален и нормален 

поток z= 3,1 p=0,001; 

- при единадесет годишните между тези със силно намален и леко 

намален z= 3,5 p=0,000; силно намален и нормален поток z= 5,9 

p=0,000; леко намален и нормален поток z= 2,9 p=0,003. 

При изследване на стимулирания слюнчен поток преди тренировка не са 

установени драстични отклонения. При голяма част от децата е установено 

нормално количество на стимулиран секрет (>5 мл). Със занижен поток 

преди тренировка при по-малките групи е установен много нисък процент, 

който постепенно се увеличава, като при шестнадесет и 

седемнадесетгодишните достига до 50,00%. Средна стойност на децата с леко 

занижение на стимулиран поток е 29,25%, а на тези с норма е 70,25. 0,50% от 

децата имат силно намален поток, което е незначителна част от всички тях. 
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Фигура 34. Относителни дялове на стимулиранния слюнчен поток след 

тренировка 
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Промяната, която наблюдаваме в стимулирания слюнчен поток, е 

регистрирана на фигура 34. Установихме, че при децата от  осем, девет и 

десетгодишна възраст не се установяват промени от най-тежка степен 

(силно занижен поток, количествено намаляне на слюнчения поток под 3,5 

милилитра във времето определено за събиране - 5 минути. Настоящата 

извадка беше тествана за асоциации между продължителността на 

спортуване и стимулирания слюнчен поток след тренировка. Доказа се 

асоциация между продължителността на спортуване и стимулирания 

слюнчен поток след тренировка – χ
2
=141.657; p=0.000. 

ANOVA с повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser 

показва, че средната стойност, измерена за стимулиран слюнчен поток, се 

различава статистически значимо между времевите точки (F (1.000, 

399.000) = 499,663, p=0.000). Posthoc тестове, използващи корекцията на 

Bonferroni демонстрират, че с времето средната стойност на стимулирания 

слюнчен поток се намалява статистически значимо между първото и 

второто измерване (2.7±0.47 мин. спрямо 2.01±0.64 мин.; p=0.000). 

В малките групи не се установява силно занижен поток, а единствено 

леко занижен, което кореспондира с факта, че тези деца не се натоварват 

както по-големите и съответно промените са по-ограничени. След десет 

годишна възраст е регистрирано макар и малък процент деца със силно 

занижен поток (под 3,5мл.). Този процент постепенно се повишава с 

увеличаване на възрастта, като при седемнадесетгодишните е регистрирана 

най-висока стойност на процента деца със силно занижен слюнчен поток 

(75,00%). Впечатляващо е, че драстично намалява процентът на деца с 

нормален поток, като след четиринадесетгодишните футболисти такъв и не 

се установява. Това може да се използва като един факт, потвърждаващ целта 

на това проучване, че не само степента на промени, а високият процент на 

деца с такива промени е индикатора за наличието на риск и нужда от 

внимание. Високият процент на децата с леко занижен поток категорично 

отхвърля възможността за опровергаване на резултатите от индивидуалните 

и случайни отклонения. Повече от половината деца-59,25% имат леко 

занижен и 20,00% силно занижен поток, което прави, че 79,25% от всички 

деца имат намален, дали леко или силно стимулиран слюнчен поток. 
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Изследване на рН на слюнката 

- Преди тренировка 
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Силна киселинност Умерена киселинност Норма

 
Фигура 35. Относителни дялове на рН на слюнката преди тренировка. 

 

От изследването на Ph нивото при децата футболисти получените 

данни сочат, че при децата преди тренировка не се установява в нито една 

възрастова група силна киселинност на слюнката. При деветгодишните е 

регистрирана умерена киселинност в 2,50% от случаите в анализираната 

група. При петнадесетгодишните е установен най-висок относителен дял 

на футболисти с умерена киселинност на слюнката – 15,00% от тях. При 

шестнадесетгодишните относителният дял на децата, при които има 

установена умерена киселинност, е 10,00%.    

Установена е статистическа значимост на разликите:  

- при деветгодишните между тези с умерена киселинност и нормално 

рН z=8,5 p=0,00 

- при петнадесетгодишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 6,3 p=0,000 

- при шестнадесетгодишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z=7,2 p<0,0001 

Както се вижда от фигура 35, преди тренировка нивото на рН е в 

границите на нормата. Малки са изключенията, установени при петнадесет 

и деветгодишните.. Стойността на рН силно се повлиява от храната която 

децата са консумирали, и наличието на промени преди тренировка може да 

бъде фактор за компроментиране на резултатите. Изследването на 

стойностите на рН при тези деца е от голямо значение, понеже промените 

в слюнчения поток могат пряко да повлияят стойностите рН.   
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- След тренировка  
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Фигура 36. Относителни дялове на рН на слюнката след тренировка. 

 

Положително е, че не се установява силна киселинност на слюнката  

по време на изследването на децата в нито една  от проучваните 

възрастови групи. При осем и деветгодишните деца,  не се установяват  

промени в слюнченото Ph ниво. Здравата слюнка, с нормалното Ph се 

установява в 100,00% при тези две групи деца. При 

седемнадесетгодишните е регистриран най-висок относителен дял от 

всички деца с умерена киселинност 32,50%. 

Установена е статистическа значимост на разликите: 

- при десет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 7,6 p<0,0001; 

- при единадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z=7,2 p<0,0001; 

- при дванадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z=6,7 p<0,0001; 

- при тринадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 8 p<0,0001; 

- при четиринадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 6,3 p=0,000; 

- при петнадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 6,3 p=0,000; 

- при шестнадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z=4 p<0,0001; 

- при седемнадесет годишните между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z= 3,1 p=0,001. 
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Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и стойностите на рН след тренировка. 

Доказа се асоциация между продължителността на спортуване и 

стойностите на рН след тренировка – χ
2
=19,912.; p=0.030. ANOVA с 

повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, че 

средната стойност, измерена на рН, се различава статистически значимо 

между времевите точки (F (1.000, 399.000) = 1407.015, p=0.000). Posthoc 

тестове, използващи корекцията на Bonferroni, демонстрират, че с времето 

средната стойност на рН се намаля статистически значимо между първото 

и второто измерване (7.32±0.27 мин. спрямо 6.97±0.27 мин.; p=0.000). В 

данните от собственото проучване се установява намаление в рН 

стойностите, но до умерена киселинност. С нормална стойност на рН 

средно регистрирани са 87,50% от децата и 12,50% са децата с умерена 

киселинност. От получените резултати може да се констатира, че 

сравнително нисък процент от децата имат намаление в стойностите на рН. 

- Консистенция 

Преди тренировка 
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Фигура 37. Относителни дялове на децата в зависимост  

от консистенцията преди тренировка 

 

Присъствието на слюнка която не е течна, а гъста и с мехурчета, става 

ясно че кариеспротективната характеристика на слюнката намалява. Това 

от своя страна осигурява благоприятна среда за развитие на кариозни 

лезии. 

Установена е статистическа значимост на разликите: 

- при десетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и течна 

слюнка z=8,5 p<0,0001; 
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- при десетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и течна 

слюнка z=8,5 p<0,0001; 

- при петнадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

течна слюнка z=5,8 p<0,0001; 

- при шестнадесетгодишните между тези с вискозна слюнка и слюнка 

с мехурчета z=3,7 p=0,0002; вискозна и течна слюнка z=5,9 

p<0,0001 и слюнка с мехурчета и течна такава z=2,5 p=0,0139; 

- при седемнадесет годишните между тези с вискозна слюнка и 

слюнка с мехурчета z=3,3 p=0,001 и вискозна и течна слюнка z=3,7 

p=0,0002. 

Консистенцията определя качествата на слюнката, при по-гъста 

консистенция (муцинозна) налице е ниско кариеспротективно действие. 

Това, което е установено от собственото проучване е че преди тренировка 

голям процент от децата (88,75%) имат нормална консистенция, т.е. течна 

слюнка, останалите 10,00%  и 1,25% имат слюнка с мехурчета и визкозна 

съответно. Може да се констатира, че процентът на деца с промяна в 

консистенцията е нисък, 11,25%. Тези проценти предимно са установени 

при децата в по-големите възрастови групи. Както бе обяснено и за 

другите слюнчени параметри, това, че преди тренировка не се установяват 

значителни промени, ще ни осигури качествено проследяване  на 

промените след тренировка. 

След тренировка 
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Фигура 38. Относителни дялове на децата в зависимост от 

консистенцията след тренировка 

 

 

Промяната в консистенцията на слюнката след тренировка е 

драстична. Липсват данни за деца с течна слюнка в тази възрастова група. 
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Установена е статистическа значимост на разликите: 

- при осемгодишните между тези със слюнка с мехурчета и вискозна 

слюнка z=4.8 р<0.0001 и вискозна и течна слюнка z= 4.6 р<0.0001; 

- при деветгодишните между тези със слюнка с мехурчета и вискозна 

слюнка z= 2.6 р=0.0105 и слюнка с мехурчета и течна слюнка z=2.1 

р=0.0389; 

- при десетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и вискозна 

слюнка z=3.2 р=0.0014 и слюнка с мехурчета и течна слюнка z=3.4 

р=0.0006; 

- при единадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.3 р=0.0237 и слюнка с мехурчета и течна 

слюнка z=3.8 р=0.0002; 

- при дванадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.5 р=0.0136; слюнка с мехурчета и течна 

слюнка z=5 р<0.0001 и вискозна и течна слюнка z=2.8 р=0.0047; 

- при тринадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.7 р=0.0073; 

-  при четиринадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.2 р=0.0253; 

- при петнадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.2 р=0.0253; 

- при шестнадесетгодишните между тези с течна и вискозна слюнка 

z=4.1 р<0.0001 и слюнка с мехурчета и течна такава z=5.4 р<0.0001; 

- при седемнадесетгодишните между тези със слюнка с мехурчета и 

вискозна слюнка z=2.7 р=0.0073. 

ANOVA с повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser 

показва, че средната стойност, измерена за консистенцията на слюнченния 

поток, се различава статистически значимо между времевите точки (F 

(1.000, 399.000) = 1092.122, p=0.000). Posthoc тестове, използващи 

корекцията на Bonferroni демонстрират, че с времето средната стойност на 

консистенцията на слюнчения поток се увеличава статистически значимо 

между първото и второто измерване (1.13±0.36 мин. спрямо 2.27±0.64 

мин.; p=0.000). Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и консистенцията на слюнката след 

тренировка. Доказа се асоциация между продължителността на спортуване 

и консистенцията на слюнката след тренировка –χ
2
=72,797; p=0.000. 
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След тренировка се установяват промени в консистенцията на 

слюнката, процентите на децата с промени са значително по високи. 

Процентът на децата със слюнка с мехурчета е най-висок 58,50%, 

последван от тези с визкозна слюнка 29,50%, като най-нисък остава 

процентът на децата с непроменена консистенция. Промените в този 

размер могат да бъдат коментирани като силно рискови за оралното здраве 

на тези деца. Общият процент на децата с кариес непротективна слюнка е 

88,00%, което означава, че всички тези деца са с висок риск за развитие на 

кариесни лезии. 

Буферен капацитет 
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Фигура 39. Относителни дялове на децата в зависимост от буферния 

капацитет преди тренировка 

 

Изследването на буферния капацитет преди редовната тренировка 

показва, че промените в капацитета нарастват право пропорционално с 

напредване на възрастта. Установена е статистическа значимост на 

разликите; 

- при десетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=8,5 p<0,0001; 

- при единадесетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z= 7,6 p<0,0001; 

- при тринадесетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z= 7,6 p<0,0001; 

- при четиринадесетгодишните между тези с нисък и нормален 

буферен капацитет z=7,2 p<0,0001; 
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- при петнадесетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=5,8 p<0,0001 и много нисък и нормален z=6,8 p<0,0001; 

- при шестнадесетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=6,5 p<0,0001 и много нисък и нормален z=7,4 p<0,0001; 

- при седемнадесетгодишните между тези с нисък и нормален 

буферен капацитет z= 8 p<0,0001. 

Преди тренировка се установява малък процент на деца с намален 

буферен капацитет, децата с много нисък буферен капацитет са 0,75%, а 

тези с нисък-5,95% от всички. Останалите деца-93,30% имат нормален 

буферен капацитет преди тренировка.  

След тренировка 
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Фигура 40. Относителни дялове на децата в зависимост от буферния 

капацитет след тренировка 

 

От данните, изложени в фигура 40 е видно, че стойностите  на 

буферния капацитет, изследвани преди тренировка, се  различават  в 

сериозна степен от  тези след тренировъчно натоварване. Регистрираните 

промени са право пропорционални на  нарастването на възрастта на децата 

футболисти. 

Установена е статистическа значимост на разликите: 

- при осемгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=3.6 р=0.0003; 

- при деветгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=2.2 р=0.0253; 

- при десетгодишните между тези с нисък и нормален буферен 

капацитет z=2.2 р=0.0253; 
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- при единадесетгодишните между тези с много нисък и нисък 

буферен капацитет z=5.2 р<0.0001 и много нисък и нормален 

капацитет z=4.3 р<0.0001; 

- при петнадесетгодишните между тези с много нисък и нисък 

буферен капацитет z=4.6 р<0.0001 и много нисък и нормален 

капацитет  z=3.4 р=0.0007; 

- при седемнадесетгодишните между тези с много нисък и нормален 

буферен капацитет z=2.7 р=0.0066 и нисък и нормален капацитет  

z=2.7 р=0.0066. 

 

Настоящата извадка беше тествана за асоциации между 

продължителността на спортуване и буферния капацитет на слюнката след 

тренировка. Доказа се асоциация между продължителността на спортуване 

и буферния капацитет на слюнката след тренировка –χ2=163,211; p=0.000 

ANOVA с повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser 

показва, че средната стойност, измерена за буферния капацитет на 

слюнчения поток, се различава статистически значимо между времевите 

точки (F (1.000, 399.000) = 634.006, p=0.000). Posthoc тестове, използващи 

корекцията на Bonferroni демонстрират, че с времето средната стойност на 

буферния капацитет на слюнчения поток се намаля статистически значимо 

между първото и второто измерване (11.08±1.27 мин. спрямо 8.86±2.077 

мин.; p=0.000). Буферният капацитет, изследван след тренировка търпи 

промени. Процентът на децата с много нисък капацитет е леко увеличен – 

9,25%. Силно увеличение е регистрирано на процента деца с нисък 

буферен капацитет, 46,25%. Присъствието на умерено занижен и силно 

занижен буферен капацитет при значителен дял от децата е доказателство 

за наличие на фактори, дестабилизиращи оралният баланс и среда. 
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Задача 4. Да се проучи хода на промените в слюнчените параметри на 

групите с най-голями отклонения, 15 и 30 минути след тренировка. 

 

- Нестимулиран слюнчен поток  

42,5

65

30

65

57,5

35

70

35

15 минути 30минути 15 минути 30минути

16 годишни 17 годишни

преди 1 мин. след 1 мин.

 
Фигура 41. Относителни дялове на нестимулиран слюнчен поток  

след 15 и 30 минути след тренировка 

 

Таблица 12. Относителни дялове на нестимулиран слюнчен поток 

регистрирани веднага след тренировка, на 16 и 17 годишни деца 

футболисти. 

 16 17 

След 1 минута 87,50% 97,50% 

Преди 1 минута 12,50% 2,50% 

 

Установява се статистическа значимост между разликите при: 

- шестнадесетгодишните на тридесетата минута z= 2.7 p=0.0073; 

- седемнадесетгодишните на петнадесетата минута z= 3.6 p=0.0006. и 

тридесетата минута z= 2.7 p=0.0073 

При шестнадесетгодишните деца е установена статистическа 

значимост между разликите при децата с намален поток веднага след 

тренировка и тези на 15та и 30та минута  z= 2.7 p=0.0073. и z= 4.8 <0.0001. 

Статистическа занчимост между разликите е регистрирана и при децата с 

нормален нестимулиран поток веднага след тренировка и на 15та минута 

z= 3 p=0.0027, както и с тези на 30та минута z= 4.8 p <0.0001. 

При седемнадесетгодишните деца е установена статистическа 

значимост между разликите при децата с намален поток веднага след 

тренировка и тези на 15та и 30та минута z= 3.3 p= 0.0009 и z= 6.3 p<0.0001. 

Статистическа занчимост между разликите е регистрирана и при децата с 
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нормален нестимулиран поток. веднага след тренировка и на 15
-та

 минута 

z= 3,3 p= 0.0009, както и с тези на 30
-та

 минута z= 5.9 p<0.0001. 

Като се вземе предвид, че процентът на 16 и 17-годишните деца с 

намален нестимулиран слюнчен поток, установен веднага преди 

тренировка, е 87,50% и 97,50%, а процентът регистриран на 15
-та

 минута е 

57,5, и 70,00%. Се констатира подобрение в полза на децата. Въпреки това 

намалянето на процента на тези с намален поток, той и на 15
-та

 минута е 

висок, като е над половината, а при 17-годишните повече от две трети от 

тях имат все още намален нестимулиран слюнчен поток. Намалянето на 

процента продължава като вече процентът на децата с ненамален поток 

надвишава този с намален поток. Процентът на децата с намален 

стимулиран поток на 30
-та

 минута е 35,00% и в двете възрастови групи. 

Въпреки намалянето на процента деца с намален поток, процента и на 30
-та

 

минута е висок. Ежедневните тренировки на децата футболисти осигуряват 

намален слюнчен поток за приблизително 30 на поне една трета от тях. 

- Стимулиран слюнчен поток 

35,0

20,0

52,5

25,0

55,0

65,0

40,0

60,0

10,0
15,0

7,5

15,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

15 минути 30минути 15 минути 30минути

16 годишни 17 годишни

под 3.5 мл 3.5 до 5 мл над 5 мл

 
Фигура 42. Относителни дялове на стимулиран слюнчен поток 

след 15 и 30 минути след тренировка 

 

Таблица. 13. Процентите на стимулиран слюнчен поток регистрирани 

веднага след тренировка, на 16 и 17 годишни деца футболисти       

 16 17 

Силно занижен <3,5мл 57,50% 75,00% 

Леко занижен 3,5-5мл 12,50% 25,00% 

Нормален >5мл 0 0 
 

Установява се статистическа значимост между разликите при: 

- шестнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези със 

силно занижен и нормален слюнчен поток z=2,7 p=0,0074 и между 

тези с леко занижен и нормален поток z=4,3 р <0.0001. На 
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тридесетата минута между тези със силно занижен и леко занижен 

поток z= 4,1 p<0,0001, и леко занижен и нормален поток z= 4,6 

p<0,0001; 

- седемнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези със 

силно занижен и нормален поток z=4,4 p<0,0001 и тези с леко 

занижен и нормален стимулиран слюнчен поток z=3,4 p=0,0006. На 

тридесетата минута е установена статистически значима разлика 

между тези със силно и леко занижен z=3,2 p=0,0015 и между тези с 

леко занижен и нормален поток z=4,2p<0,0001. 

Статистическа значимост на разликите при шестнадесетгодишните 

деца футболисти е установена между децата с нормален стимулиран поток 

преди тренировка и тези с такъв на 15
-та

 и 30
-та

 минута z=3,9 p<0.0001, 

z=3,3 p=0.0008. Статистическа значимост на разликите се установява и 

между децата със силно занижен поток веднага след тренировка и тези с 

такъв на 15
-та

 и 30
-та

 минута z=2 p=0.0436 и z=3,4 p= 0.0006. При децата с 

леко занижение веднага след тренировка и на 15
-та

 и 30
-та

 минута отново е 

регистрирана статистическа зависимост между разликите z=4 р<0.0001и 

z=4,8 p <0.0001. Статистическа значимост на разликите при седемнадесет 

годишните деца футболисти е установена между децата с нормален 

стимулиран поток преди тренировка и тези с такъв на 15
-та

 и 30
-та

 минута 

z=4,2 p<0.0001, z=3,3 p=0.0008. Статистическа значимост на разликите се 

установява и между децата със силно занижен поток веднага след 

тренировка и тези с такъв на 15
-та

 и 30
-та

 минута z=2,1 p= 0.0363 и z=4,5 

p<0.0001. При децата с леко занижение веднага след тренировка и на 30
-та

 

минута отново е регистрирана статистическа зависимост между разликите 

z=3,2 р=0.0015 

При оценка на стимулирания слюнчен поток са установени са 

подобни тенденции както при нестимулирания. С помощта на таблица (24) 

може да се направи сравнение и да се установи че има увеличение на 

децата с леко занижен и нормален поток за сметка на тези с силно 

редуциран стимулиран слюнчен поток. След 15
-та

 минута се установява 

спад на процента деца със силно намален поток и в двете възрастови групи 

на 35,00% и 52,50%. В съшия период има проява на процент деца с 

нормален поток и в двете възрастови групи 10,00% и 7,50%. Тези проценти 

в следващия период (до 30
-та

 минута) се увеличаваш до 15,00% за двете 

групи съответно. С нарастването на децата с нормален, нараства и 

процентът на децата с леко занижен поток, логично за сметка на тези със 
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силно намален поток. Важното е да се подчертае, че въпреки подобренията 

процентът на децата с нормален стимулиран слюнчен поток остава нисък. 

Тези състояние на намалено слюноотделяне в литературата са ясно 

описани като високо рискови за оралното здраве. Това, което може да се 

потвърди е, че не само честотата е фактор, а и продължителността също 

така. Ясно се вижда, че много малък процент деца вече на 30
-та

 минута 

имат възстановяване на потока към физиологичната норма. 

- рН на слюнката 

0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 12,5

27,5
20,0

85,0 87,5

72,5
80,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

15 минути 30минути 15 минути 30минути

16 годишни 17 годишни

висока киселинност умерена киселинност Норма 

 
Фигура 43  Относителни дялове на рН след 15 и 30 минути 

след тренировка 

 

Таблица 14. Процентите на слюнчено рН, регистрирани веднага след 

тренировка, на 16 и 17 годишни деца футболисти. 

 16 17 

Висока киселинност 0% 0% 

Умерена киселинност 27,50% 32,50% 

Нормално 72.50% 67.50% 
 

Установява се статистическа значимост между разликите при: 

- шестнадесет годишните на петнадесетата минута между тези с 

умерена киселинност и нормално рН z= 6,3 p<0,0001, на 

тридесетата минута също така между тези с умерена киселинност и 

нормално рН z=6,7 p<0,0001; 

- седемнадесет годишните на петнадесетата минута е установена 

разлика между тези с умерена киселинност и нормално рН z=4 

p<0,0001, на тридесетата минута е установена разлика отново 

между същите нива на киселинност z= 5,4 p<0,0001. 

- При проучване на слюнченото рН, веднага след тренировка, не се 

установени ниски стойности от диапазона на високата киселинност. 

Тази тенденция се спазва и след 15
-та

 и 30
-та

 минута. Това, което се 
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установява след 15
-та

 минута е, че процентите на децата с умерена 

киселинност намалят като едновременно се увеличава процентът на 

тези с нормално слюнчено рН. Това е характерно и в двете 

възрастови групи като, от 27,50% за 16 и 32,50% за 17-годишните 

процентите намалят на 15,00%, и 27,50%. На 30
-та

 минута 

намалянето се задълбочава, като регистрираните проценти на 

децата с умерена киселинност са 12,50% и 20,00%. Същевременно 

процентът на тези с нормално слюнчено рН нараства, като може да 

се каже, че рН след 30
-та

 минута е възстановено при шеснадесет 

годишните при 87,50%, и при седемнадесетгодишните при 80,00% 

от децата футболисти.  

 

- Консистенция на слюнката 

12,5

27,5

20,0

45,0

62,5

55,0

62,5

42,5

25,0

17,5 17,5
12,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

15 минути 30минути 15 минути 30минути

16 годишни 17 годишни

Течна С Мехурчета Гъста

 
Фигура 44. Относителни дялове на консистенцията на слюнката  

след 15 и 30 минути след тренировка 

 

Таблица. 15. Процентите на слюнченно рН, регистрирано веднага след 

тренировка, на 16 и 17 годишни деца футболисти. 

 16 17 

Гъста слюнка 40,00% 35,00% 

Слюнка с мехурчета 57,50% 65,00% 

Течна слюнка 2.50% 0% 
 

Установява се статистическа значимост между разликите при: 

- шестнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези с течна 

слюнка и слюнка с мехурчета z=4,6 p<0,0001, и между децата с 

гъста слюнка и слюнка с мехурчета z=3,4 p=0,0007. На тридесетата 

минута между тези с течна слюнка и слюнка с мехурчета z=2,5 
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p=0,0125, и между децата с гъста слюнка и слюнка с мехурчета 

z=3,5 p=0,0005; 

- седемнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези с 

течна слюнка и слюнка с мехурчета z= 3,9 p=0,0001, и между децата 

с гъста слюнка и слюнка с мехурчета z=4,1 p<0,0001. На 

тридесетата минута между тези с течна слюнка и гъста z= 3,2 

p=0,0013, и между децата с гъста слюнка и слюнка с мехурчета z= 3 

p=0,0027. 

При шестнадесетгодишните деца е установена статистически значима 

разлика между децата с вискозна слюнка преди тренировка и същата 

такава на 15
-та

 и 30
-та

 минута след тренировка z=2,9 p=0.0035. z=2,2 

p=0.0253. Статистически значима разлика е регистрирана и между децата 

със слюнка с мехурчета преди тренировка и такава след тренировка т.е. на 

15
-та

 минута z= 2,5 p=0.0139. При децата с течна слюнка преди тренировка 

и тези с такава след тренировека на 15
-та

 и 30
-та

 минута се открива 

статистически значима разлика z=4,6 p<0,0001 и z=3,1 p=0,0017 При 

сравнение на резултатите получени веднага след тренировка с тези на 15 и 

30 минута отново е установена статистически значима разлика между тези 

веднага след тренировка със гъста-вискозна слюнка и тези със същата 

такава на 30
-та

 минута z=2,2 p=0,0262. При проследяването на децата с 

течна слюнка е регистрирана статистически значима разлика между децата 

с така слюнка веднага след тренировка и на 30
-та

 минута z=3,1 p=0,0017 

При седемнадесетгодишната група е установена статистически значима 

разлика между децата с нормална течна слюнка регистрирана пред 

тренировка и на 15 минута след тренировка z=2,6 р=0.0093. Статистически 

значима разлика е установена и между децата с регистрирана вискозна 

слюнка веднага след тренировка и на 30
-та

 минута z=2,4 p=0.01817. 

Статистически значима разлика е установена и при сравнение на децата 

със слюнка с мехурчета веднага след тренировка и на 30
-та

 минута z=2 

р=0.0436 

Консистенцията на слюнката сама по себе си говори и за химическия 

състав относно съдържанието на муцин, стойност на рН и др. При гъста и 

вискозна слюнчена консистенция намалят нейните протективни качества, 

т.е. при намалянето на количество й, намаля се стойността на рН и нейната 

механично почистваща способност. Консистенцията, която установихме 

след тренировка, е в съгласие с промяната в количеството й, т.е. 

намалянето след тренировка на количеството води до отделяне на слюнка с 
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голям вискозитет и такава с мехурчета. От резултатите на 15
-та

 и 30
-та

 

минута се вижда, че има промяна в консистенцията в полза на нормалната- 

течна слюнка, процентите на слюнката с гъста консистенция намалят, като 

от 40,00% и 35,00 достигат до 25,00% и 17,505 на 15
-та

 минута, а на 30
-та

 

достигат 17,50% и 12,50% съответно. Въпреки видимите подобрения може 

да се констатира, че децата с нормална слюнка и на 30
-та 
минута не са с 

висок процент, при шестнадесет годишните той достига 27,50% а 

седемнадесетгодишните 45,00%. Тези проценти показват че по-голям 

процент от децата имат неадекватна консистенция, което само по себе си 

означава, че многократно те са в рискови състояния. При конкретният 

параметър налице е затруднен физиологичен клиъренс на слюнката.  

- Буферен капацитет на слюнката 

25,0

5,0

20,0

10,0

50,0 52,5
57,5

45,0

25,0

42,5

22,5

45,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

15 минути 30минути 15 минути 30минути

16 годишни 17 годишни

много занижен (0-5) занижен (6-9) нормален (10-12)

 
Фигура 45. Относителни дялове на буферния капацитет след 15 и 30 

минути след тренировка 

 

Таблица 16. Процентите на буферния капацитет, регистрирано веднага 

след тренировка, на 16 и 17 годишни деца футболисти 

 16 17 

Много занижен 35,00 42,50 

Леко занижен 40,00 42,50 

Нормален буферен кап. 25,00 15,00 
 

При нас пробите, взети след тренировка на 15
-та

 и 30
-та

 минута, 

показват подобряване на буферния капацитет, което е в съгласност с факта, 

че буферният капацитет е в пряка зависимост от потока на слюнката. При 

шестнадесетгодишните на петнадесетата минута се установява намаляне 

на децата с силно занижен капацитет (от 35,00% до 25,00%) и увеличение 

на тези с леко занижен (от 40,00% до 50,00%). На тридесетата минута се 
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установява значително намаление на процента деца със силно намален 

капацитет и увеличаване на тези с нормален буферен капацитет (42.50%). 

Подобна е и тенденцията на децата от седемнадесетгодишната възраст, 

отново регистриран е прираст на децата с нормален буферен капацитет 

като от 15,00% на 22,50% след 15
-та

 минута и на 30
-та

 минута на 42,50%, 

това става за сметка на тези със силно и леко занижен капацитет. Това 

което може да се коментира е, че има подобрение в капацитет, но все пак и 

на тридесетата минута и в двете групи не се установява нормализиране в 

по-голяма част от децата, т.е. при тези деца е установен един рисков 

период от поне тридесет минути, в които техния буферен капацитет не 

може да се противопостави адекватно на евентуално ниското рН. 

Установена е статистическа значимост на разликите при: 

- шестнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези с 

много занижен и леко занижен буферен капацитет z= 2,3 p=0,0209, 

и между децата с леко занижен и нормален капацитет z= 2,3 

p=0,0209, на тридесетата минута е установена разлика между тези 

със силно занижен и  леко занижен капацитет z= 4,7 p<0,0001 и 

между тези със нормален и силно занижен буферен капацитет z=3,9 

p<0,0001; 

- седемнадесетгодишните на петнадесетата минута между тези с 

много занижен и леко занижен буферен капацитет 3,4 p=0,0006, и 

между децата с леко занижен и нормален капацитет z=3,2 p=0,0014, 

на тридесетата минута е установена разлика между децата със 

силно занижен и леко занижен капацитет z=3,5 р=0,0005, както и 

между тези с силно занижен и нормален буферен капацитет z=3,5 

р=0,0005.  

При децата от щестнадесетгодишната група е установена 

статистическа значимост на разликите между децата със силно занижен 

буферен капацитет преди тренировка и на 15
-та

 минута след тренировка 

z=2,9 р=0.0035. Статистическа зависимост на разликите е регистрирана 

между децата със занижен капацитет преди тренировка и на 15
-та

 и 30
-та

 

минута след тренировка. z=3,6 р= 0.0003 z=3,8 .р=0.0001. По същия начин 

такава разлика е установена и при децата с нормален буферен капацитет 

преди тренировка и на 15
-та

 и 30
-та

 минута след тренировка z=3,8 р<0.0001 

и z=4 р<0.0001. При сравнение на резултатите получени веднага след 

тренировка, с тези на 15
-та

 и 30
-та

 минута се установява статистически 
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значима разлика между децата със силно занижен капацитет след 

тренировка и тези с такъв на 30
-та

 минута z=3,4 р=0.0008.    

В групата на седемнадесетгодишните деца статистически значима 

разлика се установява между децата с леко занижен буферен капацитет, 

устновен преди тренировка и тези с такъв на 15
-та

 и 30
-та

 минута след 

тренировка. z=5,1 р<0.0001 z=4,1 р<0.0001. Статистически значима разлика 

е установена между децата с нормален капацитет преди тренировка и тези 

със същия такъв след тренировка на 15
-та

 и 30
-та

 минута z=6,6 р<0.0001 и 

z=4,9 р<0.0001. При сравнение на резултатите, получени веднага след 

тренировка, с тези на 15
-та

 и 30
-та

 минута относно силно занижения буферен 

капацитет е установена статистически значима разлика (z=2,2 р=0.0299). 

Статистически значима разлика е регистрирана и при сравнение на 

резултатите касаещи нормалния капацитет, регистриран веднага след 

тренировка и на 30
-та

 минута z=2,9 р=0.0034 

 

Задача 5. Да се проучат познанията на децата за хранителните навици и да 

се оценят рисковите фактори на футбола. 

 

 
Фигура 46. Относителни дялове на децата относно брой закуски дневно. 

 

Отговорите на децата, взели участие в анкетата  относно  честотата на 

храненията ни насочват, че в малките възрастови групи – сред 8,9 и 10-

годинините, по-голям е броят на децата, които имат три основни хранения 

с междинни закуски. При следващите групи – 11, 12 и 13 годишните деца 

футболисти, превалира храненето с три основни и междинни закуски. В 

групите на по-големите деца футболисти след 14-годишните до 17-

годишните при по-голям процент от тях е регистрирано хранене с три 

основни и междинни закуски. Средно 59,50% от децата предпочитат три 

основни хранения и междинни закуски, а 40,50% само три основни 

хранения. Може да се констатира, че по-голяма част от децата предпочитат 
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увеличен прием на храни, което е очаквано и съобразно с увеличения 

разход на енергия.  

 

 
Фигура 47. Относителни дялове на децата относно кои видове храни 

преобладават при децата футболисти. 

 

Информацията, която получаваме от отговора на втория въпрос в 

нашата анкета относно преобладаващия вид храна, която консумират, ни 

насочва, че децата-спортисти имат предпочитания към въглехидратната 

храна, което е в съответствие с увеличения разход на енергия. Установено 

е, че голяма част от тях предпочитат въглехидратната (61,00%), а 

останалите 37,50% и 1,50% белтъчната и храната, богата на мазнини. За 

конкретно пояснение дали тези  преобладаващи въглехидратни храни са от 

типа на нискомолекулните, които имат доказан кариесогенен ефект, 

зададохме следващия въпрос. 

 

 
Фигура 48. Относителни дялове на децата относно консумацията  

на сладки храни. 

 

Резултатите по този въпрос показват категорично преобладаване на 

процента деца, които приемат сладки храни (84,5%). Високият процент на 

деца, които приемат такъв вид храни е факт, говорещ за наличието на риск 

за оралното здраве на тези деца. Познато е, че много от децата, не само 

футболистите, приемат такъв вид въглехидрати, но диагностицирането на 
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промяната в слюнчените параметри може само да потенцира отрицателния 

ефект на тези храни, което само и единствено увеличава риска за 

нарушение на оралното здраве на тези деца. Освен приема на такъв вид 

въглехидрати под формата на храна, особено значение има и приемът на 

течности. За тази цел изследвахме какъв вид течности предпочитат децата, 

като е дадена възможност за повече от един отговор 

 

 
Фигура 49. Относителни дялове на децата относно консумацията на чай 

 

 
Фигура 50. Относителни дялове на децата относно консумацията на кафе 

 

Въпросът, касаещ приема на течности, е с възможност за повече от 

един отговор. Въпреки, че не сме прецизирали в какво количество и с 

каква честота, от тази част на анкетното проучване е установено, че 

приблизително една трета (29,00%) от децата приемат такъв вид течности. 

Относно консумацията на кафе може да се констатира, че не е характерна 

напитка за децата футболисти, изключително нисък процент деца 

докладват за прием на кафе. Прием е установен само в 14, 16% и най-

много при 17-годишната възраст, където относителният дял на тези деца е 

27,50%. Общо само 4,50% от децата във всички възрастови групи 

консумират такъв вид напитки.  
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Фигура 51. Относителни дялове на децата относно консумацията на сок 

 

Във всички възрастови групи е установен значителен процент на деца, 

които приемат сок. Приемът на сок е доказателствен факт за наличието на 

риск. Тези напитки притежават най-висока концентрация на въглехидратно 

съдържание и имат ниско рН.. Въпреки факта, че процесът е обратим, т.е. 

може да настъпи реминерализация, честият прием на въглехидрати под 

формата на храна или напитка води до едно продължително присъствие на 

процеса на деминерализаци. Консумация на моно- и дизахаридно 

съдържащи напитки повече от веднъж дневно води до удължаване или 

зачестяване на периода на ниско орално рН, съчетано с промените в 

слюнчените параметри, осигурява благоприятна среда за развитие на 

киселиннопроцудиращи бактерии и превалиране на процеса на 

деминерализация през по-голямата част от денонощието. 

 
Фигура 52. Относителни дялове на децата относно консумацията на 

газирани напитки 
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Фигура 53. Относителни дялове на децата относно консумацията 

енергийни напитки 
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Консумацията на газирани напитки е установена в по-голям процент 

при децата в по-големите възрастови групи. Приемът варира от 2,50% до 

40,00% при четиринадесетгодишните. Само 19,70% от децата докладват за 

прием на тези течности. Ниският процент може да се каже, че до 

определена степен е очакван, понеже най-голяма част от децата 

футболисти докладваха за висок прием на сокове. Има съвпадение в 

консумацията, т.е. малка част от тях пият сокове и газирани напитки. 

Както соковете, така и газираните напитки съдържат висока концентрация 

на нискомолекулни въглехидрати, което ги прави отново високо рискови 

за твърдите зъбни тъкани. Енергийните напитки дълго време присъстват 

широко на пазара и голямата гама от предложения ги прави лесно 

достъпни за консумация, включително и от страна на децата. В 

собственото проучване изследваната от нас популация докладва за нисък 

процент на деца, приемащи енергийни напитки. Само 4,80% от всички 

деца отговориха положително на този въпрос. Съвсем очаквано е тези деца 

да са от редовете на големите възрастови групи. Най-висок е 

относителният дял на седемнадесетгодишните деца футболисти (27,50%), 

консумиращи тези напитки. 

 

 
Фигура 54. Относителни дялове на децата футболисти относно честота 

на прием на подсладени храни и напитки 

 

От фигура 54 се установява, че по-голям е процентът на децата, които 

консумират такива храни еднократно през деня (80,50%), в сравнение с 

тези, които консумират повече от веднъж дневно (19,50%). Тази част от 

проучването има голямо значение, понеже във въздействието на 

кариесогенните въглехидрати освен значението на консистенцията на 

храните и напитките, продължителността на контакта, важна роля има и 

честотата на прием. Това определя колко пъти рисковият фактор ще 

въздейства върху зъбните структури. От това става ясно, че колкото по-
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честа е консумацията на този вид храни и напитки, толкова по-често има 

спад в стойността на рН и съответно увеличава се възможността за проява 

на кариесни лезии. В конкретния случай се установява, че в много крехка 

възраст, крехка за развитието на скоро пробилите първи постоянни 

молари, е установен висок процент на деца, които консумират по-често 

въглехидрати с голям кариесогенен потенциал. Въпреки очевидния факт, 

че честотата на прием на тези храни е в полза на децата с еднократен 

прием, при сравняване на високия процент на многократен прием (при 

осем годишните), с резултатите от изследванията на зъбния статус, може 

да се констатира, че още в първата възрастова група има проява на нисък 

процент (10,00%) на кариесни увреждания с диагностичен праг d1 на 

временните зъби, както и вече не малък процент (22,50%) лезии с праг d2. 

При девет годишните, увеличава се процентът на зъби със същия праг и 

достига 32,50%, като увеличението продължава да присъства и достига 

42,50% при десетгодишните. Алармантен е фактът, че едновременно с това 

има проява на кариесни лезии и при постоянното съзъбие, D1 

диагностичният праг при осем годишните има нисък процент (2,00%) 

който  драстично се увеличава и достига (27,50%) при деветгодишните. 

Тези резултати описват значението на високия прием и на ефекта на 

честота на приема на тези храни.  

 
Фигура 55. Относителни дялове на децата футболисти относно прием на 

хранителни добавки 

 

Установява се нисък относителен дял на децата, които приемат 

хранителни добавки - 7,50%. По-високи проценти са регистрирани при 

деца от петнадесет, шестнадесет и седемнадесетгодишните групи, като 

най-висок е относителният дял на петнадесетгодишните – 20,00%. От 

приеманите добавки децата употребяват основно аминокиселини, като не 

са регистрирани количеството, т.е. дозите и честотата на прием. 
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Задача 6. Да се проучат познанията на лекарите по дентална медицина 

относно оралното здраве при децата футболисти.   

Разпределението на относителните дялове на анкетираните по пол 

открива, че относителният дял на жените е 43,55% а на мъжет е 56,45%. 

Установява се статистически значима разлика (z= 2.8 p=0.0044). 

 
Фигура 56. Относителни дялове на анкетираните по пол.  

 

 
Фигура 57. Относителни дялове на анкетираните според местоработата 

им  

 

Резултатите от изследването показват, че 67,15% от анкетираните 

работят в индивидуални практики, а останалите 32,85% работят като 

преподаватели във факултета по дентална медицина. (фиг. 84)  Установява 

се статистически значима разлика (z= 7.5 p<0.0001).  

За приблизително 38 процента от анкетираните  третият въпрос се 

оказва стоп-въпрос, тъй като те са посочили, че не са информирани за 

връзката между орално здраве и активно спортуване и спират попълването 

в анкетата. Останалите 61,29% (147 лица) са дали положителен отоговор и 

продължават да отговарят на следващите въпроси (фиг. 58). Установява се 

статистически значима разлика (z=5 p<0.0001). 

 
Фигура 58. Относителни дялове за информираността по връзката орално 

здраве и активно спортуване. 
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Положителният ефект от спорта върху оралното здраве посочват 

52,64% от анкетираните, 34,21% считат, че професионалното спортуване 

оказва отрицателен ефект, а 13,15% не са запознати с ефекта на спорта 

върху оралното здраве. Установява се статистически значима разлика 

между лекарите, които посочват положителен и отрицателен отговор 

(z=3,2 р=0,0014); между лекарите които посочват положителен отговор и 

тези които не са запознати (z=7,2 р<0,0001); и между денталните лекари 

които не са запознати и тези, които дават отрицателен отговор (z=4.3 

p=<0.0001) 

 
Фигура 59. Относителни дялове на отговорите относно ефекта  

от активното спортуване върху оралното здраве.  

 

По въпроса относно оралните прояви, анкетираните имат право да 

дадат повече от един отговор. Най-висок е делът на тези, които отговарят, 

че травмите на твърди зъбни тъкани са най-често срещаното усложнение 

(98.36%), последвани от лекарите които посочват кариозните лезии 

(47,36%). Най-нисък е относителният дял на анкетираните, посочили 

ерозиите като усложнение при активно спортуване (23,68%) (Фиг. 60).  

Установява се статистическа значимост на разликите, между 

отговорите за:  

- промяна в слюнчените параметри с ерозивни лезии, (z=2.9 

p=0.0036) и с травматичните увреждания (z=10.7 p=0); 

- ерозивни лезии с кариесни лезии (z=4.2 p<0.0001); с травматични 

увреждания (z=12.9 p=0) и с гингивити (z=2.5 p=0.0141); 

- кариесни лезии с травматични увреждания (z=9,6 p=0) и с 

гингивити (z= 2 p=0.0482); 

- травматични увреждания с гингивити (z= 11.2 p=0). 
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Фигура 60. Относителни дялове на отговорите относно оралните прояви 

при активно спортуване. 

 

 
Фигура 61. Относителни дялове на денталните лекари за това дали са 

лекували пациенти спортисти. 

 

Най-голям 55,26% е относителният дял на денталните лекари, които 

са лекували пациенти активни спортисти, а най-нисък на тези, които не са 

запознати с тази информация касаеща техните пациенти. Съпоставяйки 

резултатите от другите отговори се установява статистически значимост на 

разликите между тези, които са лекували пациенти спортисти и тези, които 

не са (z= 5.5 p<0,0001); статистически значима разлика също така е 

установена между лекарите които са лекували и тези които не са запознати 

с това дали пациентите им са спортисти (z= 6 p<0,0001). 

Предвид  значението на връзката орално здраве –спорт, считам че тези 

резултати са обезпокоителни, тъй като е голям делът на тези които на са 

информирани за тази връзка (38,29%). Също така не е малък процентът и 

на тези които са запознати, но нямат информация относно ефекта на 

активното спортуване върху оралното здраве (13,15%). Резултатите от 

собственото анкетно проучване показват, че лекарите по дентална 

медицина знаят, че травматичните увреждания са най-често срещаното 

усложнение при спортуващите. Предвид цялостната неинформираност по 

въпроса, подозираме че лекарите свързват спорта основно с травми, но ние 

смятаме, че тези отговори не са резултат от теоретично познание. 
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Информацията от проучванията по този проблем както в България, така и 

по света, би била важна за лекарите по дентална медицина с цел  изготвяне 

на препоръки за превенция на травматичните увреждания, получени при 

спорт.  

 

Задача 7. Да се изработят препоръки за превенция. 

Оралните заболявания могат да бъдат профилактирани и 

незначителни намеси могат да доведат до голям принос в предпазването от 

проява на такива. Основите на концепцията за профилактика на оралното 

здраве се състоят от употреба на пасти с флуорно съдържание, промяна на 

орално хигиенните и хранителните навици. Тези промени са от 

изключителна важност с цел подобряване на оралното състояние на 

изследваната от нас популация. Ранната диагностика на заболяванията е 

една от първите стъпки на профилактичните средства. Употребата на 

предпазни средства като шини  е най-често срещаната препоръка, особено 

при спортните занимания, при които е налице близък контакт и висок риск 

от травматично увреждане. Но това не е съвсем достатъчно и налице е 

необходимост от създаване на стратегия, съобразена с многото 

присъстващи рискови фактори. Трябва да се има предвид че някои от тях 

трудно могат да бъдат отстранени и или намалени.  

Видове превентивни и риск намалящи намеси за кариес, 

пародонтални заболявания, зъбна ерозия и перикоронаритис. 

Заболявания Намеса 

Всички 

състояния 

Здравна промоция, обучение и промяна на 

поведението: повлияване на различни нива-  

индивидуално -атлети, локално –медицински и 

помощен екип към спортните клубове и генерално  

национални/интернационални спортни организации. 

Зъбен кариес Диета: при възможност намаляне на честотата и 

количеството на въглехидратен прием.  

Флуориди: зъбна паста, съдържаща най-малко 1400 

ррм флуориди, за предпочитане 5000 ppm  

Орална хигиена: ефективно ежедневно отстраняване 

на зъбната плака (почистване на зъбите с четка и паста 

интердентално почистване). 

Пародонтално 

заболяване. 

Орална хигиена:промяна в поведението с цел 

ефективно ежедневно отстраняване на зъбната плака 

(почистване на зъбите с четка и паста интердентално 

почистване. Оценка: ранна диагностика и лечение 

(вторична профилактика) 
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Зъбна ерозия Диета:намаляне на честотата на прием на ацидни 

храни и напитки. 

Спортни напитки: при възможност намаляне на 

приема, избягване на задържането им в устата и 

ползване на сламка. 

Перикоронарит Орална хигиена: внимателно отстраняване на плаката 

около третите молари. 

Екстракция:екстракция на трети молари след втора 

проява на перикоронарит   

 

Тези интервенции и намеси основно зависят и се повлияват от 

индивидуалното поведение. Състоянието на оралното здраве на тези 

индивиди трябва да се смята за резултат от многократно и комплексно 

действие на фактори, които имат отрицателен ефект. За съжаление 

конкретни препоръки и интервенции за профилактика и превенция на 

оралните заболявания при спортисти не е разработена. Създадените схеми 

и гайдлайни за превенция, въпреки че не са съобразени конкретно със 

спецификата на тази популация, може да се каже, че общите принципи 

намират приложение. Тези гайдлайни и схеми основно целят промяна на 

поведението и навиците с цел да постигнат значителни резултати към 

подобрение на оралното здраве.  

Резултатите от нашето проучване показват, че в изследваната 

популация са регистрирани следните рискови показатели. 

1. Високи стойности на комплексните индекси dft, dfs, DMFT и DMFS.  

2. Плак индексите показват високи стойности, т.е. неадекватна орална 

хигиена при голяма част от децата. 

3. При регистрирането на PSR индекса е установено че при по-голяма 

част от децата присъства кървене и зъбен камък, което кореспондира с 

наличието на ниска орална хигиена. 

4. Проследяването на промените на слюнката показва че след 

тренировка налице е намаляне на проследяваните параметрите.  

5. Хранителните навици на децата футболисти показват че в всички 

възрастови групи е установен значителен прием на подсладени храни 

и напитки (сокове).  

6. Децата футболисти не са запознати достатъчно с рисковете за 

оралното им здраве които крият хранителните навици. 

7. Продължителността на практикуването на спортуване през годините 

има влияние върху наблюдаваните единици.   
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8. Футболът като спорт е рисков фактор за проява на травматични 

увреждания на твърдите зъбни тъкани. 

9. Лекарите по дентална медицина имат дефицит в познанията относно 

връзката между оралните заболявания и футболът.   

Обобщавайки световния опит и резултатите от собствените 

проучвания, изработихме следните препоръки, които считаме, че 

съответстват на състоянието на обсъждания проблем у нас. 

 

Препоръки към родителите:  

годината по повод профилактичен преглед; 

контролират орално-хигиенните им навици; 

контролират хранителните навици.  

Препоръки към специалистите по спортна медицина:  

да препоръчват консултация със специалисти по детска дентална 

медицина два пътивгодината; 

за профилактика и котрол на оралното здраве.   
 

Препоръки към лекарите по дентална медицина:  

а провеждат скрининг с цел ранна диагностика и регистрация на 

настъпилите промени; 

а осъществяват здравно обучение на децата занимаващи се 

активно с футбол, включващо обучение за орална хигиена, съвети относно 

хранителната диета и указания за самоконтрол на оралното здраве.  

Препоръки към Факултетите по дентална медицина:  

преподаването да включва акценти върху риска от орални 

заболявания при децата спортуващи футбол; 

-

активно в повишаване познанията на лекарите по дентална медицина за 

връзката между активно спортуване и оралното здраве. 

Препоръки към Българския Зъболекарски Съюз:  

дентална медицина за риска и профилактиката на оралните усложнения 

при деца спортисти, като се използват възможностите, които предлага 

системата за продължително обучение.  
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ИЗВОДИ  

 

1. Футболът като спорт не повлиява основните физиологични 

параметри на децата и не ги отклонява от нормата.  

2. При децата футболисти има висока епидемичност и прогресия на 

зъбния кариес при временно и постоянно съзъбие.  

3. Разпространението на травматичните увреждания при децата 

футболисти е сравнително ниско. 

4. Разпространението на некариесни увреждания като ерозии, МИХ и 

флуороза е ниско.  

5. Оралната хигиена при децата футболисти от всички възрастови 

групи е незадоволителна 

6. В изследваната популация, ПСР индекса показва преобладаване на 

втора степен – кървене и трета степен – зъбен камък и кървене. 

7. Интензивното натоварване по време на тренировки повлиява 

всички параметри на нестимулирана и стимулирана слюнка. 

8. Профилактиката на дехидратация на децата повлиява всички 

параметри на стимулирана слюнка на 15 и 30 минута като нивото 

им не достига изходното. 

9. Две трети от децата предпочитат храна богата на въглехидрати, а 

консумацията на сокове е характерна за почти всички деца 

футболисти. 

10. Информираността на лекарите по дентална медицина относно 

връзката спорт и  орално здраве е недостатъчна. 
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ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер.  

1. За първи път в България е изследвано оралното здраве на децата 

футболисти. 

2. За първи път у нас е изследвано влиянието на интензивността на 

тренировката върху параметрите на слюнката. 

3. За първи път у нас е проучен ефекта на процеса на рехидратацията 

след активна тренировка върху слюнчените параметри. 

 

Приноси с потвърдителен характер.  

1. Доказва се висока епидемичност и прогресия на зъбния кариес с 

нарастване на възрастта 

2. Доказва се ниско разпространение на травматичните и 

некариесните увреждания при децата футболисти.  

3. Доказва се незадоволителна лична орална хигиена при изследваната 

популация. 

4. Оценява се незадоволителни познания относно орално хигиенните и 

хранителните навици . 

5. Доказва се увеличено възпаление и повишено натрупване на зъбен 

камък.   

6. Изработват се препоръки за превенция на деца, активно спортуващи 

футбол. 
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