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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Бисфосфонатите (БФ) са синтетични аналози на естествено 
съществуващите пирофосфати – съединения с висок афинитет към калциевите 
кристали, което позволява да се свържат с хидроксиапатита на костта и 
инхибират остеокласт-медиираната костна резорбция. В клиничната практика 
БФ се използват от няколко десетилетия за лечението на мултиплен миелом, 
остеолитични костни метастази, остеопороза, болест на Paget на костите, 
фиброзна дисплазия, синдром на McCune-Albright, хиперкалциемия от 
туморен произход и др. В научната литература през последните години 
нарастват съобщенията за Бисфосфонат-асоциираната остеонекроза на 
челюстите (БАОНЧ) при онкологични пациенти, лекувани с БФ. 
Епидемиологични и клинични проучвания обобщават дискусии и спорове на 
различни групи специалисти относно определението, епидемиологията и 
рисковите фактори, механизма на възникване, класификацията, клиничните 
изяви и подходите за лечение и превенция на този процес. Категорично е, че се 
касае за изключително сложен и многофакторен процес, изискващ внимателно 
мониториране и индивидуален подход към всеки пациент. Усилията трябва 
бъдат насочени основно към превенцията, както преди, така и след началото на 
БФ терапия, тъй като състоянието се счита за необратимо. Изследванията сочат 
също така, че превенцията и контрола са в зависимост от икономическото 
развитие на страните. Проблемът е дискутиран, изследван и публикуван, 
предимно в чуждата литература. 

Актуалността на тази патология и малкото налични данни за България са 
стимул да насочим нашето внимание и избор на научна тема, с цел изследване 
на основни епидемиологични показатели – разпространение, рискови фактори, 
свързани с БФ, с денто-алвеоларната система, с анатомична коморбидност, със 
заболявания на твърдите зъбни тъкани и зъбодържащия апарат и др., както и 
особеностите на клиниката, параклиниката и стратегиите за лечение, 
превенция и контрол на БАОНЧ. От ключово значение е информираността по 
проблема на денталните лекари, онколози и пациенти и готовността им да 
работят заедно с цел намаляване на риска. Нивото на познания на денталните 
лекари за усложненията от бисфосфонатно лечение в денталната практика е от 
решаващо значение за навременното и правилно насочване на пациентите към 
специалист при съмнение за развитите на БАОНЧ. В тази връзка критичният 
анализ на резултатите от предишно наше анкетно проучване за не достатъчна 
информираност на денталните лекари, ни мотивира да задълбочим въпросите 
в епидемиологичен и клиничен аспект и потърсим връзки между тях с цел 
обективизиране на образователния, теоретичния и практически статус на 
денталната медицина по този важен и актуален проблем. 

Анализът на очакваните резултати от епидемиологичното проучване, 
включващо и епидемиологична, клинична и параклинична информация за 
пациентите с БАОНЧ прави възможно да се изработят насоки с цел превенция 
и намаляване на тази патология.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

ЦЕЛ 

Да се изследва бисфосфонат-асоциираната остеонекроза на челюстите 

при пациенти с онкологични заболявания, спецификата на клиничната изява и 

рисковите фактори за появата ѝ за да се предложат мерки за превенция. 

За изпълнението на целта са формулирани следните задачи: 

ЗАДАЧИ 

1. Да се проведе епидемиологично изследване на пациентите с онкологични 

заболявания в България и област Пловдив, и да се проучи приложението 

на БФ при този контингент в област Пловдив. 

2. Да се изследва нивото на познание на лекарите по дентална медицина от 

Пловдив и Пловдивска област по отношение на усложненията от 

прилагането на бисфосфонатна терапия на пациенти в денталната 

практика. 

3. Да се идентифицират рисковите фактори за развитие на БАОНЧ. 

4. Да се проучат клиничната изява, параклиничните методи в 

диагностицирането и приложените методи за лечение на БАОНЧ. 

5. Да се анализират разходите за провеждане на бисфосфонатна терапия 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

МАТЕРИАЛ 

1. Обект на наблюдение: 

По задача 1. 270 492 пациенти за 2012 г., 277 078 за 2013 г., 279402 за 2014 г., 

284355 за 2015 г. и 285776 за 2016 г., с диагностицирани неоплазми в България 

и 705 онкологично болни за 2012 г., 738 за 2013 г., 893 за 2014 г., 732 за 2015 г., 

и 763 за 2016 г., лекувани с интравенозни бисфосфонати в област Пловдив. 

По задача 2. 323 дентални лекари. 

По задачи 3 и 4. 112 пациенти, диагностицирани с БАОНЧ. 

Включващи критерии: Пациенти, диагностицирани с БАОНЧ, при 

които се открива експозиция на кост в областта на максила и/ или мандибула, 

персистираща повече от 8 седмици, които са приемали или продължават да 

приемат бисфосфонати. 

Изключващи критерии:  

• Пациенти, провеждали лъчетерапия на глава и шия; 

• Пациенти, които не са приемали бисфосфонати; 

• Отказ на пациента да участва в проучването. 

2. Единици на наблюдение: лекари по дентална медицина; пациенти с 

диагностицирани неоплазми; онкологични пациенти, лекувани с 

бисфосфонати; пациенти с бисфосфонат-асоциирана некроза на челюстна 

кост; некроза на челюстна кост; параклинични изследвания; образни 

изследвания; хистологични изследвания; микробиологични изследвания. 

3. Признаци на наблюдение: пол и възраст на анкетираните дентални 

лекари; познания относно усложненията от БФ терапия; пол и възраст на 

пациентите;  основна онкологична диагноза; вид на бисфосфоната; 

продължителност на прием на бисфосфоната; оперативна интервенция; 

лечение във връзка с онкологичното заболяване; придружаващи 

заболявания; придружаваща медикаментозна терапия; употреба на цигари 

и алкохол; период на прием на БФ; предупреждение от медицински лице 

за възможните усложнения;  провеждане на профилактичен преглед; 
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оплаквания от устна кухина; характеристика на болка; локализация на 

усложнението; първа поява на БАОНЧ; диагностициране на БАОНЧ; 

профилактични процедури; оценка на резултатите; модел на БФ терапия; 

метод на диагностициране; клинични характеристики на лезията; 

параклинични изследвания; образни изследвания; хистологични 

изследвания; микробиологични изследвания; приложено лечение. 

По задача 5. Преки разходи за БФ терапия и разходи, свързани с прилагането, 

проследяването и оценката на ефекта от лечение. 

4. Време на наблюдение: 

По задача 1. Периодът от 01.2012 г. до 12.2016 г. (5-годишен период) 

По задача 2. Периодът от 04.2017 до 06.2017 г. (3-месечен период) 

По задачи 3 и 4. Периодът от 01.2016 г. до 12.2017 г. (2-годишен период) 

По задача 5. Периодът от 01.2012 г. до 12.2016 г. (5-годишен период) 

5. Място на наблюдение:  

По задача 1. Данните са получени от: 

1) Национален раков регистър (НРР) 

2) Аптечните бази на КОЦ, гр. Пловдив; УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив; 

УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив; МБАЛ „Централ Хоспитал“, гр. Пловдив 

По задача 2. Анкетните карти са попълвани от лекари по дентална медицина, 

работещи в индивидуални и групови дентални практики, дентални клиники в 

област Пловдив, Факултет по дентална медицина (ФДМ) на Медицински 

университет – Пловдив, клиника по лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) към 

УМБАЛ „Св. Георги“, катедри в Медицински университет – Пловдив, но извън 

ФДМ, друга месторабота. 

По задачи 3 и 4. Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”, 

гр. Пловдив. 

По задача 5. Аптечните бази на КОЦ, гр. Пловдив; УМБАЛ „Св. Георги“, 

гр. Пловдив; УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив; МБАЛ „Централ Хоспитал“, 

гр. Пловдив; Портал за електронни административни услуги на Националния 

съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) 
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МЕТОДИ 

По задача 1. От НРР е предоставена статистическа информация за пациентите 

с неоплазми и пациенти с новооткрити неоплазми в Република България и само 

за област Пловдив. 

От аптечните бази е предоставена информация относно онкологичните 

пациенти (ЕГН, МКБ и наименование/доза на препарата), приемали 

интравенозни бисфосфонати. 

Информацията е анализирана чрез статистически методи. 

По задача 2. Анонимно анкетно проучване за оценка на нивото на 

информираност на лекарите по дентална медицина от Пловдив и Пловдивска 

област по отношение на усложненията от прилагането на бисфосфонатна 

терапия на пациенти в денталната практика, с изработена за целта анкетна 

карта с 25 въпроса. 

Бяха раздадени 400 анкети на хартиен носител и чрез системата на БЗС 

Пловдив на 987 дентални лекари беше изпратен линк към електронен вариант 

на анкетата, изработен с помощта на Google формуляри. Допълнително, от 

лична електронна поща бяха разпратени още 67 имейла към различни дентални 

практики, предоставили електронния си адрес в онлайн-пространството и линк 

към анкетата беше публикуван в различни дентални групи в социалните мрежи. 

До края на определения период бяха върнати 270 анкети на хартиен носител и 

53 електронни анкети, подходящи за включване в проучването. 

По задачи 3 и 4. Пациентите са проучени проспективно, на базата на 

информация от анамнеза, клиничен преглед на пациента и болнична 

документация, включително данни от образни изследвания – конвенционално 

рентгенографско изследване, КТ, ЯМР и сцинтиграфия, и параклинични 

изследвания – пълна кръвна картина и биохимия, патохистологично 

изследване, микробиологично изследване. 

Данните са отразени в специално изработена за целта карта за 

епидемиологично проучване. Епидемиологичното проучване е съобразено с 

приети за това стандарти, в съответствие с етичните изисквания за провеждане 

на такъв вид изследвания. 
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По задача 5. 
При анализа на данните за разходите, свързани с БФ терапия е използван 

аналитичен подход, при който прекият разход е разложен по елементи и 
синтезиран като общ по години. Анализът, изводите и препоръките от 
изследването са изведени след обобщеното представяне на емпиричните 
резултати в таблична форма. Извършен е систематичен литературен обзор, 
който да идентифицира най-често срещаните нежелани и сериозни нежелани 
реакции, свързани с интравенозното приложение на золедронова киселина 
(ЗК), за да се разкрие потенциала на въздействието им върху преките разходи. 

Статистически методи 
Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи от затворените и 
полуотворени въпроси бе реализирано със статистическия пакет на софтуера 
за социални науки IBM SPSS Statistics v. 24. За всички тестове бе възприето 
ниво на значимост р < 0.05. Групирането, кодирането и анализа на отворените 
и полето „друго, моля пояснете“ на полуотворените въпроси бе постигнато със 
Microsoft Office Excel 2013.  
Дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните 
променливи: 
• вариационен анализ на количествени променливи; 
• честотен анализ на качествени променливи; 

Проверката на статистически хипотези  
• параметричен анализ  

i. Т-тест (One Sample T-Test или Two Samples T-Test)  
• непараметричен анализ  

ii. z-тест 
iii. Точен тест на Фишер (Fisher’s exact test)  

iv. Хи-квадрат (χ2) Критерий на Пирсън  
Графичен анализ 
• Метод на най-малките квадрати; 
• Визуализацията на получените резултатите е постигната с помощта на 

Microsoft Office Excel 2016.  
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Резултати и обсъждане по задача 1 

Да се проведе епидемиологично изследване на пациентите с онкологични 
заболявания в Р. България и област Пловдив, и да се проучи приложението на 
БФ при този контингент в област Пловдив. 

Пациенти с онкологични заболявания, регистрирани в Република 
България за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 

Анализът на регистрираните пациенти с онкологични заболявания в 
България по години за изследвания период 2012 г. – 2016 г., показва нарастване 
на броят им през всяка година спрямо предходната, което съвпада със 
световните тенденции. Делът на пациентите с онкологични заболявания от 
женски пол е достоверно по-висок от този на мъжете (p < 0.05), което 
наблюдава за всяка година от 5-годишният период на проучването. (Табл. 1) 

Таблица 1. Брой регистрирани пациенти с онкологични заболявания в България за 
периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период), разпределени по пол 

Година 
Всички 

регистрирани 
Пол 

Мъже Жени 

n % N % n % 

2012 270492 100.00 107202 39.63 163290 60.37 

2013 277078 100.00 110731 39.96 166347 60.04 

2014 279402 100.00 111802 40.01 167600 59.99 

2015 284355 100.00 113495 39.91 170860 60.09 

2016 285776 100.00 114122 39.93 171654 60.07 

Линейният модел на регресия, след изчисляване на параметрите на 
модела, представя най-доброто приближаване към фактическите стойности на 
динамичния ред, подкрепен от стойността на коефициента на детерминация 
(R2 = 0.96). Обяснителната способност на коефициентът на детерминация е 
много висока, т.е. трендът описва около 96% от данните. Средно за 
разглеждания 5 г. период са заболели 279 421 души. Тъй като коефициентът 
пред x е > 0, то трендът е положителен, следователно за една година броя на 
заболелите ще се покачва с 3 785 човека. В случая това се тълкува като 
тенденция за нарастване на броя заболели за периода. (Фиг. 1) 
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Фигура 1. Тенденция на развитие на броя регистрирани заболявания от България за 
5 годишен период. 

Новорегистрирани пациенти с онкологични заболявания в Република 
България за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 

Анализът на новорегистрираните пациенти с неоплазми в България по 
години за изследвания период 2012 г. – 2016 г., показва намаляване на случаите 
от 31 588 на 2012 г. до 28 498 за 2016 г. , нарастване на броя случаи през 2013 г., 
спад през 2014 г., повторно нарастване през 2015 г. и спад през 2016 г. За 
разлика от разпределението по пол при всички регистрирани онкологични 
пациенти в Република България, при новооткритите неоплазми се наблюдава 
интересна тенденция делът на мъжете да е по-висок от този на жените 
(p < 0.05). (Табл. 2) 

Таблица 2. Пациенти с новооткрити онкологични заболявания в Република 
България за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период), разпределени по пол 

Година 
Всички 

Регистрирани 

Новооткрити от 
всички 

регистрирани 

Пол 

Мъже жени 

N n % n % n % 

2012 270492 31588 11.68 16994 53.80 14594 46.20 

2013 277078 33257 12.00 17782 53.47 15475 46.53 

2014 279402 31928 11.43 16892 52.91 15036 47.09 

2015 284355 32097 11.29 16625 51.80 15472 48.20 

2016 285776 28498 9.97 15107 53.01 13391 46.99 

Нелинейният модел на регресия – полиномно уравнение от трета степен 
(кубично уравнение), след изчисляване на параметрите на модела, представя 
най-доброто приближаване към фактическите стойности на динамичния ред, 

y = 3784,5x + 268067
R² = 0,9552
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подкрепен от стойността на коефициента на детерминация (R2 = 0.89). 
Обяснителната способност на коефициентът на детерминация е много висока, 
т.е. трендът описва около 89% от данните. Средно за разглеждания 5 г. период 
са регистрирани 31 474 новозаболели. След първоначално повишаване на броя 
заболели за периода 2012 г. – 2013 г., се наблюдава известен спад в тенденцията 
за следващия период 2013 г. – 2014 г., последван от стабилизиране (плато) 
между 2014 г. – 2015 г. и рязък отрицателен наклон в кривата на 
новозаболелите за периода 2015 г. – 2016 г. Наклонът на тренда е отрицателен 
и в случая това се тълкува като тенденция за намаляване на броя новозаболели 
за периода. (Фиг. 2) 

Фигура 2. Тенденция на развитие на броя регистрирани новозаболели в България за 
5 годишен период. 

Пациенти с онкологични заболявания, регистрирани в област Пловдив 
за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 

Анализът на регистрираните пациенти с онкологични заболявания в 
област Пловдив по години за изследвания период 2012 г. – 2016 г., показва спад 
между 2012 г. (n = 34031) и 2013 г. (n = 32307) година, с последващо нарастване 
на случаите до 2016 г. (n = 34025). Както при данните за цялата страна, така и 
конкретно за Пловдивска област, делът на пациентите с онкологични 
заболявания от женски пол е достоверно по-висок от този на мъжете (p < 0.05) 
и тази тенденция се запазва при всяка година от 5-годишния период на 
проучването. (Табл. 3) 
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Таблица 3. Брой регистрирани пациенти с онкологични заболявания в област 
Пловдив за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период), разпределени по пол 

Година 
Всички регистрирани 

Пол 

мъже Жени 

n % от Р. 
България n % n % 

2012 34031 12.58 12587 36.99 21444 63.01 

2013 32307 11.66 11840 36.65 20467 63.35 

2014 32666 11.69 12046 36.88 20620 63.12 

2015 33173 11.67 12306 37.10 20867 62.90 

2016 34025 11.91 12678 37.26 21347 62.74 

Нелинейният модел на регресия – полиномно уравнение от втора степен 
(квадратично уравнение), след изчисляване на параметрите на модела, 
представя най-доброто приближаване към фактическите стойности на 
динамичния ред, подкрепен от стойността на коефициента на детерминация 
(R2 = 0.85). Обяснителната способност на коефициентът на детерминация е 
много висока, т.е. трендът описва около 85% от данните. Средно за 
разглеждания 5 г. период в Пловдивска област са регистрирани 33 240 
заболели. След рязък спад в наклона на тенденцията за периода 2012 г. – 2013 г. 
се наблюдава стабилен положителен  тренд, който се тълкува като прогноза за 
повишаване на броя заболелите. (Фиг. 3) 

Фигура 3. Тенденция на развитие на броя регистрирани заболели за 5 годишен 
период в Пловдивска област. 
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Новорегистрирани пациенти с онкологични заболявания в област 
Пловдив за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 

Анализът на новорегистрираните пациенти с неоплазми в област Пловдив 
по години за изследвания период 2012 г. – 2016 г., показва нарастване на броят 
им през периода 2012 г. (n = 3328) – 2015 г. (n = 3504) и лек спад през 2016 г. 
(n = 3479). Подобно на пациентите с ноовоткрити онкологични заболявания в 
цялата страна, при пациентите в Пловдивска област делът на мъжете да е по-
висок от този на жените (p < 0.05) за периода. (Табл. 4) 

Таблица 4. Пациенти с новооткрити онкологични заболявания в област Пловдив за 
периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период), разпределени по пол 

Година 

Всички 
регистрирани в 

област 
Пловдив 

Новооткрити в 
областта 

Пол 

мъже жени 

n n 

% от всички 
регистриран

и в област 
Пловдив 

n % n % 

2012 34031 3328 9.78 1833 55.08 1495 44.92 
2013 32307 3337 10.33 1822 54.60 1515 45.40 
2014 32666 3348 10.25 1755 52.42 1593 47.58 
2015 33173 3504 10.56 1833 52.31 1671 47.69 
2016 34025 3479 10.22 1854 53.29 1625 46.71 

Нелинейният модел на регресия – полиномно уравнение от трета степен 
(кубично уравнение), след изчисляване на параметрите на модела, представя 
най-доброто приближаване към фактическите стойности на динамичния ред, 
подкрепен от стойността на коефициента на детерминация (R2 = 0.89). 
Обяснителната способност на коефициентът на детерминация е много висока, 
т.е. трендът описва около 89% от данните. Средно за разглеждания 5 г. период 
са регистрирани 3 399 новозаболели в Пловдивска област. След първоначално 
плавно повишаване на броя заболели за периода 2012 г. – 2014 г., се наблюдава 
рязко покачване на регистрираните новозаболели за 2014 г. – 2015 г., 
последвано от слабо намаляване за периода 2015 г. – 2016 г. Наклонът на 
тренда е отрицателен и в случая това се тълкува като тенденция за намаляване 
на броя новозаболели за периода. (Фиг. 4) 
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Фигура 4. Тенденция на развитие на броя регистрирани новозаболели за 5 годишен 
период в Пловдивска област. 

Разпределение на регистрираните в Република България пациенти с 
неоплазми по локализация на онкологичното заболяване  

за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 

В България, с най-големи относителни дялове за периода на проучването 
са онкологичните пациенти с локализация на малигнения процес в кожата, 
млечната жлеза, женските полови органи, храносмилателната система и 
мъжките полови органи. 

Най-често срещаните злокачествените неоплазми при пациенти, на които 
се предписват БФ, са с локализация в млечна жлеза, простата, бял дроб, както 
и при онкохематологични заболявания, от които най-чест e мултиплният 
миелом. 

Фигура 5. Тенденция на развитие на броя на общо регистрираните неоплазми с 
най-често прилагани БФ в България за 5 годишен период. 

y = -15,25x3 + 142,75x2 - 346x + 3553,2
R² = 0,8913
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Обработката на данните за 5-годишния период на проучването показа, че 
в Р. България при случаите на малигнен тумор на млечната жлеза, простатата 
и онкохематологичните заболявания, се забелязва слабо увеличаване, докато 
при злокачествени заболявания на трахея, бронхи и бял дроб се наблюдава 
обратната тенденция. (Фиг. 5) 

При новорегистрираните случаи на неоплазми в Р. България за 
проучвания 5-годишен период, разпределени по локализация, наблюдаваме 
тенденция за запазване на приблизително еднакви дялове на пациентите със 
злокачествено образувание на млечна жлеза, простата, трахея, бронхи и бял 
дроб, онкохематологични заболявания, като слабо намалява на броят на всички 
болни с посочените диагнози през 2016 г. (Фиг. 6) 

Фигура 6. Тенденция на развитие на броя на новорегистрираните неоплазми с най-
често прилагани БФ в България за 5 годишен период. 

Разпределение на регистрираните в област Пловдив пациенти с 
неоплазми по локализация на онкологичното заболяване  

за периода 2012 г. – 2016 г. (5 годишен период) 
При разпределението по локализация на малигнения процес на всички 

регистрирани онкологични заболявания в област Пловдив за периода 2012 г. – 
2016 г., наблюдаваме слабо увеличение на случаите на неоплазма на млечната 
жлеза и злокачествено образувание на простатата, слабо намаляване на делът 
на пациенти с онкохематологични заболявания и неоплазми на трахея, бронхи 
и бял дроб, без да се установява статистически достоверно снижение на 
случаите. (Фиг. 7)  
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Фигура 7. Тенденция на развитие на броя на общо регистрираните неоплазми с 
най-често прилагани БФ в Област Пловдив за 5 годишен период. 

Относно разпределението на новорегистрираните неоплазми за 5 
годишния период на проучването по локализация, се установи слабо 
намаляване на случаите, засягащи трахея, брохни и бял дроб и на делът на 
пациенти с онкохематологични заболявания. При злокачествени заболявания 
на млечната жлеза се наблюдава слабо нарастване на случаите, с пик през 
2015 г., а при такива на простатата имаме намаляване делът на случаите до 
2014 г. с последващо увеличаване пред 2015 г. и 2016 г. (Фиг. 8)  

Фигура 8. Тенденция на развитие на броя на новорегистрираните неоплазми с най-
често прилагани БФ в Област Пловдив за 5 годишен период. 
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Приложение на БФ при пациенти с регистрирани онкологични 
заболявания в област Пловдив 

По данни на аптечните отделения средно 2.30% от пациентите с 
онкологични заболявания в Пловдивска област са е прилагана БФ терапия. 
(Табл. 5) 

Таблица 5. Разпределение на онкологичните пациенти от област Пловдив, 
приемащи БФ по години за периода 2012 г. – 2016 г. 

Година 
Общ брой 

онкологични 
пациенти 

Онкологични пациенти,  лекувани с БФ 

n % 

2012 34 031 705 2.07 

2013 32 307 738 2.28 

2014 32 666 893 2.73 

2015 33 173 732 2.21 

2016 34 025 763 2.24 

Относителният дял на пациентите от женски пол, приемали БФ за периода 
2012 г. – 2016 г. е по-висок от този на пациентите от мъжки пол, което се 
запазва през целия период на проучването. (Табл. 6)  

Таблица 6. Разпределение по пол на пациентите с неоплазми от област Пловдив, 
приемали БФ в периода 2012 г. – 2016 г. 

Пол 

Година 

2012 2013 2014 2015 2016 

n % n % n % n % n % 

мъже 326 46.24 353 47.83 433 48.49 342 46.72 366 47.97 

жени 379 53.76 385 52.17 460 51.51 390 53.28 397 52.03 

Общо 705 100.00 738 100.00 893 100.00 732 100.00 763 100.00 

Медианата на възрастта на пациентите с неоплазми, приемали БФ през 
2012 г. е 66 години, като най-младият пациент е на 27 години, а най-
възрастният на 92 години. През 2015 г. и 2016 г медиана на възрастта нараства 
съответно на 67 години и 68 години, като минималната възраст е съответно 31 
години и 20 години, а максималната 92 и 89 години (Табл. 7). 
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Таблица 7. Разпределение по възраст на пациентите с неоплазми от област 
Пловдив, приемали БФ в периода 2012 г. – 2016 г. 

Възраст 
Година 

2012 2013 2014 2015 2016 

медиана 66 65 66 67 68 

минимална 27 23 21 31 20 

максимална 92 90 91 92 89 

Установи се тенденция за увеличаване на медианата на възрастта при 
онкологичните пациенти на БФ терапия. (Фиг. 9) 

Фигура 9. Тенденция на развитие на медианата на възрастта на всички 
онкологични пациенти , лекувани с БФ в област Пловдив за 5 годишен период. 

Нашето проучване се характеризира с ограничения, дължащи се на 
непълната база данни за точната локализация на първичния малигнен процес 
на пациентите, включени в проучването. Получените данни, макар и непълни, 
показват очаквана тенденция, съвпадаща с данните на специалисти, а именно, 
че най-често срещаните неоплазми при пациенти, на които се прилагат БФ в 
Пловдивска област засягат млечната жлеза, лимфната, кръвотворна и сродните 
им тъкани, простатата и белия дроб. 

На пациентите, лекувани с БФ, в средно 99.23% е прилагана Золедронова 
киселина. (Табл. 8) Именно това е БФ с най-голям рисков потенциал. 

y = 0,2857x2 - 1,1143x + 66,6
R² = 0,9121
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Таблица 8. Разпределение на пациентите с неоплазми от област Пловдив по вид 
прилаган БФ, в периода 2012 г. – 2016 г. 

Препарат 

Година 

2012 2013 2014 2015 2016 

n % n % n % n % n % 
Золедронова 

киселина 702 99.57 738 100.00 883 98.88 723 98.77 755 98.95 

Ибандронова 
киселина 1 0.14 0 0 3 0.34 5 0.68 3 0.39 

Золедронова 
+ 

Ибандронова 
киселина 

2 0.28 0 0 7 0.78 4 0.55 5 0.66 

Общо 705 100.00 738 100.00 893 100.00 732 100.00 763 100.00 

Медианата на броя апликации на БФ през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. е 5 бр., 
а през 2015 г. и 2016 г. спада на 3 броя, което показва тенденция за прилагане 
на тези медикаменти през по-голям период от време от препоръчваната до 
скоро ежемесечна администрация. Отбелязваме този резултат като 
положителен и съвпадащ с препоръките на водещи специалисти за 
администриране на БФ през по-голям интервал от време с цел понижаване на 
риска от челюстни усложнения. (Табл. 9.)  

Таблица 9. Разпределение на пациентите с неоплазми от област Пловдив, приемали 
БФ според броя апликации на медикамента в периода 2012 г. – 2016 г. 

Брой апликации 
Година 

2012 2013 2014 2015 2016 

медиана 5 5 5 3 3 

минимално 1 1 1 1 1 

максимално 14 14 16 14 14 

Заключение  

Пациентите с онкологични заболявания, както в област Пловдив, така и в 
България в световен мащаб увеличават своя брой, а с това се увеличават и 
пациентите, които приемат БФ терапия и съответно популацията в риск от 
развитие на БАОНЧ. Това доказва значимостта на разглеждания проблем и 
нуждата от обогатяване на знанията по темата.  



Резултати и обсъждане по задача 2 

24  

Резултати и обсъждане по задача 2 

Анкетно проучване, свързано с информираността на лекарите по 
дентална медицина от Пловдивска област по отношение на усложненията 
от прилагането на бисфосфонатна терапия на пациенти в денталната 
практика. 

Анкетирани са 323 магистри по дентална медицина с анонимна анкета, 
включваща 25 въпроса. Участващите на доброволен принцип 187 жени 
(57.89%) са достоверно повече от попълнилите я 136 мъже (42.11%) (р < 0.05) 
Медианата на възрастта на участвалите в анкетното проучване е 40 г. 
(IQR = 15). 

С най-висок относителен дял са работещите в самостоятелна дентална 
практика (41.18%, n = 133), и практикуващите в групова дентална практика или 
дентална клиника (33.13%, n = 107) (р > 0.05). Статистически достоверна е 
разликата между лекарите по дентална медицина, преподаватели във 
Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив – 60 (18,58%) и тези от 
самостоятелната дентална практика – 133 лекари (41.18%) (р > 0.05). 
Денталните специалисти от клиника по лицево челюстна хирургия са 14 
(4.33%), от други факултети на Медицински университет са 3 (0.93%), и с друга 
месторабота – 6 (1.86%). (Фиг. 10) 

Фигура 10. Разпределение на участниците в анкетното проучване спрямо 
основната им месторабота. 

Медианата на средния трудов стаж на анкетираните дентални лекари е 
15 г. (IQR = 13). Трудовият стаж е много по-показателен за опита на лекарите 
по дентална медицина, отколкото възрастта им. В тази връзка, той е използван 
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при последващите статистически асоциации в анкетата и бива разделен на 5 
групи: дентални лекари със стаж до 4 години (26.93%, n = 87), със стаж от 5 до 
15 г. (22.91%, n = 74), от 15 до 24 г. (16.10%, n = 52), от 25 до 34 г. (18.89%, 
n = 61) и със стаж от и над 35 г. (15.17%, n = 49) (Фиг. 11) Установи се 
статистически значима разлика между месторабота и трудов стаж (z = 12.907, 
p = 0.000), както и закономерност за по-добри познания по проблема на лекари 
с дентален стаж до 15 г., вероятно дължаща се на първото официалното 
докладване на проблема през 2003 г. 

Фигура. 11. Разпределение на трудов стаж по групи. 

Близо половината (47.68%, n = 154) от анкетираните нямат придобита 
специалност. Останалите 52.32% (n = 169) включват специализиращи 
дентални лекари 12.69% (n = 41) и такива със придобита специалност 39.63% 
(n = 28). (Фиг. 12) 

 
Фигура 12. Разпределение на участниците в проучването по признак 

„специалност“. 

Съществува статистическа асоциация и зависимост между годините 
трудов стаж и липсата или наличието на специалност (χ2 = 135.077, p = 0.000). 

до 4 г. от 5 до 14 г. от 15 до 24 г. от 25 до 34 г. на и над 35 г.
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От денталните лекари, отговорили положително на този въпрос, с най-нисък 
относителен дял са тези със стаж до 4 години, а с най-висок – денталните 
лекари със стаж от и над 35 години. Обратна зависимост се установява при 
отговорилите отрицателно. 

С най-висок относителен дял са специалистите по обща дентална 
медицина (ОДМ) – 38.89% (n = 63), следва придобилите специалност орална 
хирургия (ОХ) – 21.60% (n = 35) и протетична дентална медицина (ПДМ) – 
14.20% (n = 23). С близки относителни дялове са взелите специалност по детска 
дентална медицина (ДДМ) – 9.88 % (n = 16) и оперативно зъболечение и 
ендодонтия (ОЗЕ) – 8.02% (n = 13). С ниски, близки дялове (5.56% – 7.41%) са 
специалистите по ортодонтия, лицево-челюстна хирургия и пародонтология. 
Отговорилите с опция „Друго“ са 4.94% (n = 8). (Фиг. 13) 

Фигура 13. Разпределение на лекарите по дентална медицина спрямо вида на 
придобитата или придобиваната от тях специалност. 

Забелязахме повтаряща се висока информираност при денталните лекари 
със специалност ОХ И ЛЧХ и слаба информираност при тези със специалност 
ДДМ и ОДМ, която се наблюдава и при голяма част от следващите въпроси от 
анкетата. 

Положително е, че относно индикациите за приложение на БФ, над 2/3 от 
анкетираните са посочили правилно две от основните показания за терапия: 
остеопороза – 69.97% (n = 226) и костни метастази – 68.42% (n = 221). 
Достоверно по-нисък е делът на тези, отбелязали и третото основно показание: 
Болест на Пейджет – 19.81% (n = 64) (р < 0.05). Денталните лекари, отговорили 
грешно, посочвайки като показания за лечение с бисфосфонати ревматоиден 
артрит (РА), диабети артериална хипертония (АХ) са с ниски относителни 
дялове. (Фиг. 14)  
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Фигура 14. Индикации за лечение с БФ. 

От отговорилите положително на въпроса за какво се използват БФ, с най-
висок дял – 88,6% (n = 148/191) са денталните лекари, декларирали познание и 
относно страничните ефекти от терапията с БФ (χ2 = 197.387, p = 0.000). 

С най-висок относителен дял са денталните лекари 81.06% (n = 261), 
посочили правилно, че БФ поразяват челюстните кости, което отчитаме като 
изключително задоволителен резултат. Еднакви са дяловете на отбелязалите, 
че БФ могат да засегнат меките тъкани – 27.02% (n = 87) и пародонта – 26.09% 
(n = 84). Над 1/5 са отговорилите грешно, че терапията с тези медикаменти 
може да увреди твърдите зъбни тъкани и пародонта, което считаме за 
прекалено висок дял. (Фиг. 15) 

Фигура 15. Нежелани реакции в устната кухина. 

Близо 1/4 от анкетираните (24.46%, n = 79 ) са научили за възможните 
усложнения при терапия с БФ от обучението си по дентална медицина. Следват 
тези, информирали се от дентални/медицински списания и книги (17.34%, 
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n = 56). Притеснително е, че 17.03% (n = 55) научават едва от тази анкета за 
евентуалните странични ефекти. В равни дялове са осведомилите се на научни 
форуми и конференции (14.86%, n = 48) и от интернет (14.24%, n = 46). 
Обезпокоително е, че научилите от дентални обучителни курсове (6.50%, 
n = 21). (Фиг. 16) 

Фигура 16. Първи източник на информация за възможните усложнения  
от БФ лечение. 

От лекарите по дентална медицина, научили по време на обучението си 
във ФДМ, с най-големи относителни дялове са денталните лекари със стаж до 
4 г., следвани от тези със стаж от 5 г. до 14 г. Статистически достоверната 
разлика между групите по трудов стаж може да се обясни с факта, че 
страничните ефекти от БФ терапия са сравнително нов проблем в денталната 
медицина, докладван за първи път пред 2003 г. 

Малко над половината от анкетираните (52.94%, n = 171) не са сигурни 
дали пътят на въвеждане повлиява риска от усложнения при БФ терапия. Само 
37.15% (n = 120) определят, че пътят на въвеждане е от значение. Интересно е, 
че 32 дентални лекари (9,91%) не смятат, че начина на въвеждане на БФ не 
увеличава риска. (Фиг. 17) 

Фигура 17. Значимост на пътят на въвеждане на БФ за увеличаване 
на риска от усложнения. 
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Обезпокоително е, че 42.41% (n = 137), не са сигурни кой път на 
въвеждане е по-рисков. Правилно отговорилите, че най-голяма опасност крие 
интравенозното въвеждане, са едва 32.31% (n = 105). Около 1/4 от денталните 
лекари са отговорили неправилно и нямат добри познания по въпроса. 
(Фиг. 18) 

Фигура 18. По-рисков път на въвеждане на БФ в организма. 

С най-висок относителен дял 54.49% (n = 176) са лекарите по дентална 
медицина, декларирали, че никога не са имали пациенти с усложнения от БФ 
терапия, следвани от 29.41% (n = 95), срещали такива пациенти в практиката 
си. С най-нисък дял са отговорилите, че не са сигурни 16.10% (n = 52). 
(Фиг. 19) 

Фигура 19. Наличие в практиката на пациенти с усложнения след БФ лечение. 

При положително отговорилите 29.41% (n = 95), с най-високи дялове, 
очаквано, са отговорилите специалисти по ЛЧХ (100.00%, n = 9) и следвани от 
74,29% (n = 26) от взелите специалност по ОХ. С най-нисък дял са ортодонтите 
(25.00%, n = 3), а от детските дентални медици нито един не е декларирал 
пациент с усложнения от БФ терапия. (Фиг. 20) 
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Фигура 20. Разделение на наличието на пациенти с оплаквания от БФ терапия 
по специалности. 

Над 2/3 от анкетираните (67.80%, n = 219) отбелязват, че не са срещали в 
практиката си пациенти с оплаквания, свързани с БФ лечение, което може да 
се обясни с недобрата информираност относно проблема и неспособността за 
разпознаване и диагностициране на състоянието и честото му объркване с 
пародонтални заболявания или друг вид некроза. По 1-2 такива пациента 
годишно имат 63 (19.50%) от денталните лекари, следвани от тези, 
декларирали по 3-4 пациента и по над 10 пациента в равни дялове от 4.95% 
(n = 16). Най-нисък е делът на тези с между 5 и 10 пациента годишно. (Фиг. 21) 

Фигура 21. Среден годишен брой на пациенти със симптоми или диагностицирани 
усложнения от БФ терапия в денталната практика. 

Обяснимо, най-много пациенти (над 10) срещат анкетираните със 
специалност ЛЧХ и ОХ, като съществува статистически значима разлика в 
полза на лицево-челюстните хирурзи. От отговорилите, че не са имали 
пациенти с подобни оплаквания, с най-високи относителни дялове са детските 
дентални лекари, ортодонтите и специалистите по ОДМ, като при последните 

ОХ ЛЧХ ПАРО ОРТО ОЗЕ ПРОТ ДДМ ОДМ ДРУГО

74,29%

100,00%

33,33%
25,00%

38,46% 39,13%

0,00%

30,16% 25,00%

Не съм срещал

1-2 пациента

3-4 пациента

5-10 пациента

Над 10 пациента

67,80%

19,50%

4,95%

2,79%

4,95%



Резултати и обсъждане по задача 2 

 31 

това най-вероятно се дължи на недостатъчни познания и невъзможност за 
диагностициране на проблема. 

Малко над половината 55.73% (n = 180) декларират познание относно 
високорискови манипулации за пациенти, лекуващи се с БФ, което е 
незадоволително. Само 10.22% (n = 33) откровено признават, че не са 
запознати, а останалите около 1/3 не са сигурни. 

Правилно, най-рискови според анкетираните, с почти еднакви 
относителни дялове, са екстракцията на зъб (86.69%, n = 280) и поставянето на 
дентален имплант (85.76%, n = 277), следвани от други хирургични 
манипулации в алвеоларните кости (73.99%, n = 239), което показва много 
добри познания по въпроса. Над 1/3 от анкетираните смятат, че почистването 
на зъбен камък е опасно за пациенти на БФ терапия, а с почти еднакви дялове 
дентистите са определили поставянето на снемаеми протези (14.86%, n = 48) и 
ортодонтски апарат/брекети (14.24%, n = 46). (Фиг. 22) 

Фигура 22. Рисковите манипулации при пациенти на БФ терапия. 

Притеснителен е фактът, че едва 21.74% (n = 5) от специалистите по ПДМ 
имат представа, че поставянето на снемаеми протези крие риск при пациенти с 
БФ терапия. 

Половината анкетирани (48.92%, n = 158) са дали правилен отговор, че 
профилактичния преглед на пациенти на БФ терапия включва клиничен 
преглед и образно-диагностични изследвания, следвани от тези, които смятат, 
че освен това, трябва да има и вземане на биопсия (36.22%, n = 117), което при 
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профилактичен преглед би било ненужно. С равни ниски относителни дялове 
са отбелязалите само клиничен преглед и клиничен преглед с биопсия. 
(Фиг. 23) 

Фигура 23. Познание относно какво включва профилактичният преглед на 
пациент с БФ терапия. 

Малко над половината дентални лекари (52.63%, n = 170) са съгласни да 
провеждат профилактични прегледи на пациенти, приемащи БФ, а 40 (12,38%) 
не проявяват желание и 113 (34.38%) не са сигурни. (Фиг. 24) Общо делът на 
проявяващите нежелание и несигурните е 46.76% (n = 153) е без достоверна 
разлика от този на желаещите (p > 0,05). 

Фигура 24. Желание за провеждане профилактични прегледи на пациенти 
с БФ терапия. 

Едва 50 (15.48%) от анкетираните са отбелязали правилно, че за да се 
третират като клинично здрави, пациентите трябва да са спрели да приемат 
бисфосфонати от повече от 10 години. С най-висок относителен дял (54.49%, 
n = 176) са дентистите, отговорилите, че не са сигурни (Фиг. 25) Останалите 
близо 1/3 от анкетираните нямат реална представа по въпроса. 
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Фигура 25. Познание относно колко време след приключване на приема на БФ 
пациентите могат да се третират като клинично здрави по отношение на 

рискови дентални манипулации. 

Положително е, че най-висок е относителен дял (73.60%, n = 237) на 
денталните лекари, които отговарят правилно, че биха пратили пациент с 
усложнения от БФ терапия за консултация при специалист по орална/лицево-
челюстна хирургия. Малко над 1/3 от анкетираните биха ги насочили към 
онколог, а 20.81% (n = 67) към личен лекар. Най-ниски са относителните 
дялове на тези анкетирани, които биха препоръчали пародонтолог, ортопед, 
ортодонт и ендодонт. От анкетираните 49 (15.22%) не са сигурни към кого да 
насочат такива пациенти. (Фиг. 26) 

Фигура 26. Насочване на пациент при съмнения за усложнения в УК, 
свързани с БФ лечение. 
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достатъчно добре информирани за приложението на БФ и за свързаните с тях 
усложнения, което налага да се положат усилия за популяризиране на 
усложнението БАОНЧ и особено на методите и средствата за превенцията му. 
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Резултати и обсъждане по задача 3 

Да се идентифицират рисковите фактори за развитие на БАОНЧ. 

В Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“ през периода януари 
2016 г. – декември 2017 г. е проведено е епидемиологично проучване на 
112 хоспитализирани пациенти, диагностицирани с БАОНЧ. Подобно на други 
автори, ние установихме медиана на възрастта  на пациентите 68 г. (IQR = 16), 
при минимум 38 г. и максимум 85 г. Не се установи статистически достоверна 
разлика между относителните дялове на мъжете (51.79%, n = 58) и жените 
(48.21%, n = 54) (p > 0.05). 

Средната продължителност на терапията с БФ при пациентите с БАОНЧ 
към момента на проучването е 4.5 години, като над 2/3 от пациентите 
продължават да приемат БФ към периода на проучването (65.17%, n = 73). 
Всички пациенти са приемали венозно Золедронова киселина в доза от 4 мг, 
като при 97.32% (n = 109) това е било по стандартна месечна схема, с периоди 
на прекъсване и подновяване на терапията. 

Онкологични заболявания карцином на млечна жлеза (40.18%, n = 45) и 
карцином на простатата (37.71%, n = 40) (p > 0.05) са водещи при пациентите, 
съвпадащо с данните на специалистите по въпроса. От всички изследвани 
пациенти 16.07% (n = 18) имат друго онкологично заболяване, най-често 
ренален карцином (n = 9). (Фиг. 27)  

Фигура 27. Вид на онкологичното заболяване при проучваните пациенти с БАОНЧ. 

Във връзка с първичната онкологична диагноза, пациентите са 
провеждали най-често курсове с химиотерапертично лечение (95.50%, 
n = 106), следвано от хирургично (85.59%, n = 95) и лъчелечение (36.04%, 
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n = 40), като 60.71% (n = 68) продължават с провеждането онкологичната 
терапия към момента на проучването. 

От придружаващите заболявания при диагностицираните с БАОНЧ 
пациенти, най-честа е хипертонията (72.73%, n = 80), следвано от анемия 
(40.00%, n = 44) и ССЗ (38.18%, n = 42), които са с близки относителни дялове 
(p > 0.05). Тези резултати свързваме с високата възраст на пациентите, тъй като 
се установи статистически достоверна връзка между възрастта и 
придружаващите заболявания (χ2 = 56.58, p < 0.05). Интерес представлява, че 
близо 1/4 от пациентите страдат от диабет, който по литературни данни 
представлява рисков фактор за развитие на БАОНЧ. (Фиг. 28) 

Фигура 28. Придружаващи заболявания/състояния при проучвания контингент. 

Близо 1/3 от пациентите са приемали антиангиогенезни средства, а 22,73% 
(n = 25) – кортикостероиди, които се считат за рискови за БАОНЧ. С най-голям 
относителен дял от 67.27% (n = 74) са приемащите други медикаменти, които 
са лекарствени средства, регулиращи хипертония, различни сърдечно-съдови 
заболявания, както и хормонотерапия и инсулинова терапия. (Фиг. 29) 

Фигура 29. Друга медикаментозна терапия при проучваните пациенти с БАОНЧ. 
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Над 2/3 от пациентите са пушачи (40.18%, n = 45) или бивши пушачи 
(25,00%, n = 28), което ги свързва с рисковия фактор тютюнопушене. (Фиг. 30) 

Фигура 30. Разпределение на проучваните пациенти по признак „тютюнопушене“. 

Към момента на проучването, с равни относителни дялове от 44.22% 
(n = 19) са пушещите между 1 и 9 и между 10 и 19 цигари на ден. Само двама 
пациенти (4.44%) са спрели употребата на цигари след появата на оплаквания. 
(Фиг. 31) 

Фигура 31. Разпределение на проучваните пациенти в зависимост от 
количеството изпушени цигари за 24 часа. 

Над половината от пациентите пушат от 20-39 г., което си обясняваме с 
високата средна възраст (68 години). С близки относителни дялове са 
употребявалите никотин над 40 г. (20.00%, n = 9) и тези, които пушат от 10-
19 г. (22.22%, n = 10) (p>0.05). (Фиг. 32) 
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Фигура 32. Разпределение на проучваните пациенти в зависимост от давността 
на вредния навик „тютюнопушене“. 

Близо половината от бившите пушачи (n = 27) са отказали цигарите преди 
повече от 10 г. (25.93, n = 7). Около една четвърт са се отказали от 
тютюнопушенето преди 5-9 години (22.22%, n = 6), следвани от еднакви дялове 
на престаналите да пушат преди 4 г. и преди 2 г. (18.52%, n = 5), като между 
дяловете не се установи статистически достоверна разлика (p > 0.05). (Фиг. 33) 

Фигура 33. Разпределение на бившите пушачи според давността на прекратяване 
на вредния навик. 

По-голямата част от проучваните пациенти консумират алкохол, като най-
често това се случва еднократно всяка седмица или уикенд (28.57%, n = 32) или 
само по поводи (26.79%, n = 30), (p > 0.05), следвани от 24.11% (n = 28), 
употребяващи алкохолни субстанции няколко пъти седмично. Едва 2.68% пият 
всеки ден. Близо 2/3 пият всякакъв алкохол (59.78%, n = 55), докато 
останалите, с близки относителни дялове, употребяват основно напитки с 
високо (19.57%, n = 18) или напитки с ниско (20.65%, n = 19) алкохолно 
съдържание (p > 0.05). (Фиг. 34)  
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Фигура 34. Разпределение на проучваните пациенти в зависимост от консумация 
на алкохол. 

Приемаме като отрицателен резултат, че само 17.86% (n = 20) от 
пациентите са били консултирани от медицинско лице за риска от челюстни 
усложнения, свързани с приложението на БФ преди започване на терапия, и че 
едва на 9.82% (n = 11) е обяснена необходимостта от редовни 
клинични/дентални  прегледи след започване терапията. На едва 4,46% (n = 5) 
е проведен профилактичен дентален преглед и/или лечение на дентален 
проблем и същият дял от пациенти са били запитани от лекуващите ги с БФ 
медицински лица дали са провели подобен преглед преди началото на 
терапията, което говори за ниска информираност на медицинските 
специалисти относно БАОНЧ. Пациентите с мултиплен миелом са били по-
добре информирани отколкото пациентите с всички останали онкологични 
диагнози.  

Притеснително е, че при запитване относно първи източник на 
информация за риска от челюстни усложнения, свързани с приложението на 
БФ, най-голям дял от пациентите (61.61%, n = 69) посочват, че са били напълно 
неинформирани преди диагностицирането им и че първото им обяснение на 
проблема е получено от специалист в клиниката по ЛЧХ. С равни относителни 
дялове са получилите информация от лекуващите ги лекари онколози и 
разбралите за БАОНЧ от приятел или друг пациент (11.61%, n = 11). Следват 
информираните от медицински специалист с друга специалност (6.25%, n = 7). 
Тези резултати са доказателство за слабата информираност на голяма част от 
специалистите по проблема. (Фиг. 35)  
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Фигура 35. Разпределение на пациентите според първия източник на информация 
за риска от челюстни усложнения, свързани с приложението на БФ. 

Както преди, така и след започване на БФ терапия, малко над половината 
от пациентите са посещавали дентален лекар средно 1 път годишно, което 
стичаме за прекалено висок процент. Положително, но незадоволително е, че 
делът на тези с дентални прегледи по-рядко от един път годишно е намалял от 
38.39% (n = 43) преди началото на терапията с БФ на 26.79% (n = 30) за сметка 
на увеличаване на пациентите, посещаващи дентален кабинет на полугодие и 
на тримесечие, но тези проценти все още са доста по-ниски от желателните. 
Фактът, че пациентите, които не посещават дентален лекар са се увеличили 
слабо от 0.89% (n = 1) на 2.26 % (n = 3) си обясняваме с това, че периодът на 
БФ терапия е в пъти по-кратък от периода преди нейното иницииране. 
(Фиг. 36) 

Фигура 36. Разпределение на честотата на посещенията при дентален лекар 
преди и след началото на БФ терапия. 
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Времето до появата на първите оплаквания в устната кухина след 
започване на терапията с БФ е  най-често 2 години (31.25%, n = 35), и от 
3 години (24.11%, n = 27) (p > 0.05). Следват с близки относителни дялове, 
пациентите с начална проява на БАОНЧ след 1,5 г. (17.86%, n = 20) и 4 г. и 
повече (16.07%, n = 18), като между тези два дяла, и делът на тези с първи 
оплаквания след 2 години се установи статистически достоверна разлика 
(p < 0.05). (Фиг. 37) 

Фигура 37. Разпределение на пациентите в зависимост от времето до поява на 
първи оплаквания в УК след започване на БФ терапия. 

Пациентите свързват появата на първите оплаквания най-често с 
екстракцията на зъб (42.50%, n = 51), призната като рискова от повечето 
специалисти. Следват тези, които не свързват оплакванията си с определена 
дентална манипулация или травма (18.33%, n = 22), което от една страна се 
дължи на недобра информираност, а от друга на факта, че една част от случаите 
на БАОНЧ се появяват спонтанно. С близък относителен дял (17.50%, n = 21) 
са пациентите, които смятат, че хроничната травма от протези е причинила 
започването на процеса. (Фиг. 38) 

Фигура 38. Разпределение на пациентите с БАОНЧ според причината за 
възникване на оплакванията. 
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Повечето от пациентите са диагностицирани през 2 годишния период на 
нашето  проучване (79.46%, n = 89), докато на 23 (20.54%) диагнозата БАОНЧ 
е била поставена преди. В над 3/4 от случаите пациентите са били 
диагностицирани от специалист от клиниката по ЛЧХ (76.79%, n = 86), 
следвани от 15.18% (n = 17), чиято диагноза е била поставена от орален хирург 
с специализиран дентален кабинет. Като много ниски приемаме равните 
дяловете на пациентите, чиято БАОНЧ е била открита от дентален лекар с 
друга специалност и от онколог(3.57%, n = 4), докато нито един пациент не е 
бил диагностициран от личния си лекар, т.е. ниска информираност на тези 
специалисти по проблема. (Фиг. 39) 

Фигура 39. Разпределение на лекарите, диагностицирали БАОНЧ, по специалности. 

Екстракцията на зъб е последната дентална манипулация при над 
половината пациенти (52.68%, n = 59). Следва поставянето на снемаеми 
протези (21,42%, n = 24). Именно тези две манипулации са най-често 
посочваните като рискови. С ниски относителни дялове са пациентите, чиято 
последна дентална манипулация е била кореново лечение, поставяне на 
обтурация, инцизия, почистването на зъбен камък, и други манипулации. 
Изброените рядко са свързвани с появата на БАОНЧ. (Фиг. 40) 

Фигура 40. Разпределение на пациентите спрямо последна дентална манипулация 
преди появата на оплаквания/диагностицирането на БАОНЧ. 

3,57%

15,18%

76,79%

0,00%

3,57%

0,89%

ДЛ в стоматологичен кабинет

Орален хирург в специализиран кабинет

Специалист в клиника по ЛЧХ

Личен лекар

Онколог

Друго

21,43%

8,04%

6,25%

52,68%

5,36%

3,57%

2,68%

Поставяне на протези

Кореново лечение

Обтурация

Екстракция

Инцизия/ друга хирургична манипулация в УК

Почистване на зъбен камък

Друго



Резултати и обсъждане по задача 4 

42  

Заключение 
БАОНЧ е усложнение, свързано с приема на БФ, което сериозно влошава 

качеството на живот на много пациенти. Тъй като състоянието се счита за 
необратимо и възможностите за лечение все още са сложен и противоречив 
въпрос сред клиницистите, усилията ни трябва да бъдат насочени главно към 
неговата превенция както преди, така и след началото на терапията с БФ. За 
целите на превенцията, знанията за епидемиологията и рисковите фактори за 
появата на усложнения са ключови. От решаващо значение е да се повиши 
осведомеността на практикуващите дентални лекари, онколозите и пациентите 
и желанието им да работят заедно като екип, за да се сведе до минимум рискът 
от развитие на това усложнение. 

Резултати и обсъждане по задача 4 

Да се проучат клиничната изява, параклиничните методи в 
диагностицирането и приложените методи за лечение на БАОНЧ. 

Половината от общо 112 пациенти диагностицирани в Клиниката по ЛЧХ 
на УМБАЛ „Св. Георги“ са във 2 стадий на БАОНЧ (по AAOMS) (50.89%, 
n = 57). Достоверно по-малко са 29.46% (n = 33) в 1 стадий (p < 0.05). 
Диагностицираните в 3 стадий 17.86% (n = 20), считаме за прекалено висок 
дял. Едва 2 (1.79%) пациенти са били в 0 стадий при хоспитализирането, което 
отново показва липсата на профилактика и мониториране на приемащите БФ. 
(Фиг. 41) 

Фигура 41. Разпределение на пациентите според стадия, в който са 
диагностицирани с БАОНЧ по AAOMS. 
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Основният метод за диагностициране при всички пациенти е клиничният 
преглед, заедно със снемането на анамнеза. При 91.96% от пациентите 
конвенционалната рентгенография е била допълнителното рентгенологично 
изследване за потвърждаване на диагнозата. Вероятно защото в по-начални 
стадии конвенционалната рентгенография не може да покаже промените в 
костта, при близо 1/3 от пациентите са били необходими допълнителни данни 
от компютърно томографско изследване (КТ) или ядрено-магнитен резонанс 
(ЯМР). Други методи за потвърждаване на БАОНЧ са използвани при 
22 пациенти (19.64%), като при 20 това е сцинтиграфия, а при 6 – биохимичен 
анализ, които според редица специалисти също дават възможността за ранно 
диагностициране. (Фиг. 42) 

Фигура 42. Разпределение на пациентите според методите, с които е 
диагностицирана БАОНЧ. 

Най-висок дял от пациентите (71.41%) отбелязват като основно оплакване 
болката в челюстните кости, а около 2/3 – от оголена кост/рана (65.18%, n = 73) 
и подуване/оток (60.71%, n = 68) в УК. Следват 57.14% (n = 64), посочили 
хиперемирана лигавица и 53.57% (n = 60), отбелязали скованост като причина 
за дискомфорта си. Достоверно по ниски (p < 0.05) са дяловете на оплакващите 
се от загуба на зъби (38.39%, n = 43), нестабилни зъби (28.57%, n = 32), 
изтичане на секрет (35.71%, n = 40)и други оплаквания, включващи основно 
субективни усещания, както и затруднено хранене/говор е 31.25% (n = 35). 
Само 4.46 % (n = 5) имат оплаквания от максиларния синус, което вероятно се 
дължи на спецификата на локализацията на некротичната лезия. (Фиг. 43) 
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Фигура 43. Разпределение на оплакванията при пациентите с БАОНЧ. 

По десетобалната система, медианата на силата на болката на пациентите 
с БАОНЧ е 7 (ICR = 1). При по-големия дял от пациентите болката е 
периодична (78.75%, n = 63), докато за 17 (21.25%) тя е постоянна в периода на 
обостряне на оплакванията. Най-много от пациентите посочват, че болката се 
появява над 7 пъти в денонощие (36.25%, n = 29), като не се откри 
статистически достоверна разлика между този дял и дяловете на отбелязалите, 
че болката се появява до 3 пъти и от 4 до 7 пъти в денонощие. 

По отношения на спонтанността на появата си, болката е провокирана при 
мнозинството от пациентите (96.25%, n = 77). При тях, най-честите причини за 
провокиране или усилване на болката са натиск (93.51%, n = 72) и дъвчене 
(89.61%, n = 69). С достоверно по-нисък дял е болката при движение (49.35%, 
n = 38) (p < 0.05), отбелязана от половината от пациентите. Следва 
провокирането на болково усещане при провеждане на орална хигиена 
(16.88%, n = 13). С ниски относителни дялове са болка, настъпила след 
студени, топли и сладки/кисели храни и напитки, което показва, че те не са 
фактори които се свързват с провокиране на болка при пациенти с БАОНЧ. 
(Фиг. 44)  

Фигура 44. Разпределение на причините, провокиращи и/ или усилващи болката 
при пациенти с БАОНЧ. 
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При 2/3 от пациентите с БАОНЧ некротичната лезия е локализирана в 
долна челюст, което корелира с данните на други автори. Следват 31.25% 
(n = 35), при които е засегната горна челюст. Едва 5.36% (n = 6) имат лезии и в 
двете челюсти. (Фиг. 45) 

Фигура 45. Разпределението на случаите с БАОНЧ спрямо локализация на лезията 
в челюстните кости. 

Интерес представлява, че при най-голям дял (51.79%) от пациентите 
лезията се намира в лявата половина на челюстта, като не открихме докладване 
на подобен резултат в проучваната от нас литература. Следва достоверно по-
ниския дял на тези, при които некротичният участък е от дясно (32.14%, 
n = 36). Само 11.61% (n = 13) имат лезии и в двете челюсти, а при едва 4.46% 
(n = 5) е засегнат фронталния участък, вероятно заради по-слабото натоварване 
в тази област на челюстите. (Фиг. 46) 

Фигура 46. Разпределението на случаите с БАОНЧ спрямо локализация на лезията 
в ляво и в дясно. 
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Медианата на големината на лезията по най-дългия й диаметър е 21 мм 
(IQR = 15), с минимум 1 мм и максимум 69 мм.  

При 70.54% (n = 79) от изследваните пациенти е установено наличие на 
съпътстваща инфекция на меките тъкани, а 59.62% (n = 67) са имали оток на 
меките тъкани. Липса на фистули се установи при 78.1% (n = 89), докато 
19 (16.7%) от пациентите са имали интраорални, а 6 (5.3%) – екстраорални 
фистули, като в над 80% от случаите те са единични. 

Близо половината (47.33%, n = 53) от пациентите имат подвижни зъби в и 
в съседство с лезията, като медианата на броят им е 1 (ICR = 1), при минимум 
1 и максимум 5. При 2/3 е установена загуба на зъб/и в областта на лезията, с 
медиана на броят им 1 (ICR = 1), при минимум 1 и максимум 3. Между 
наличието на подвижни зъби (χ2 = 13.22, p < 0.05), загубата на зъби (χ2 = 15.96, 
p < 0.05) и стадия на заболяването се установи статистическа връзка. 

Всички 112 пациенти са изследвани за WBS, Hb, RBS, HTC, MCV, Glu, 
38 (33.92%) за IgA, IgM, IgG, и 77 (68.75%) за ASAT, ALAT, APL, като при 
резултатите, с изключение на хемоглобина (Hb), при който пациентите със 
стойности под нормата са с най-висок дял, с достоверно най-високи дялове 
(p < 0.05) са пациентите, чийто резултати са били в границите на нормата за 
съответното изследване. (Фиг. 47) 

Фигура 47. Разпределение на резултатите от кръвни изследвания на пациентите с 
БАОНЧ. 

При 25.89% (n = 29) пациентите са изолирани патогенни м.о. Най-често 
това са Е. coli (n = 9), E. cloacae (n = 6) и Klebsiella pneumoniae (n = 5). При 4-
ма пациента са установени 2 патогена, а при 2-ма – 3 патогена. (Фиг. 48) 
Отсъствие на патогени или стерилна посявка е установена при малко над 
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половината пациенти, а при 18.75% (n = 21) не е проведено микробиологично 
изследване, като приемаме този процент за висок. Актиномицети не са 
изолирани чрез микробиологично изследване при нито един от пациентите, 
поради спецификата на тяхното култивиране и нуждата от незабавна посявка и 
лаборатория в непосредствена близост до мястото на изследване. 

Фигура 48. Разпределение на резултатите от микробиологично изследване на 
пациенти с БАОНЧ 

Само на 24.10% (n = 27) от хоспитализираните с БАОНЧ пациенти е 
проведено хистологично изследване. Вероятната причина е, че клиничната 
картина и анамнестичните данни са достатъчни за поставяне на диагноза, както 
и че изследването е проведено основно на пациенти, претърпели хирургична 
интервенция, въпреки че хистологичното изследване си остава златен стандарт 
за поставяне на диагноза БАОНЧ. 

При пациентите, на които е взета хистологична проба (n = 27), се 
потвърждава наличието на некротични участъци в костните структури на 
челюстите в 91.1% от случаите (n = 26), както и наличие на възпалителен 
инфилтрат при 10 пациенти (37.03%), като при 4-ма пациенти са изолирани и 
Актиномицети, считани от някои автори за важен елемент в патогенезата на 
БАОНЧ.  

Всички пациенти са получили медикаментозно лечение, включващо 
антибиотик и различни, подходящи за конкретния случаи симптоматични 
средства. Най-често прилаганите антибиотици са от групата на ß–лактамните 
пеницилини (54.45%, n = 61), следвано от достоверно по ниският дял на 
пациентите, приемали Линкозамиди (31.25%, n = 34) (p < 0.05). По-рядко са 
използвани антибиотични средства от групите на Цефалоспорините (8.04%, 
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n = 9) и Тетрациклините (6.25%, n = 7). Нашите данни съвпадат с проучените в 
литературата препоръки и резултати от други автори. (Фиг. 49) 

Фигура 49. Разпределение на различните групи антибиотични средства, прилагани 
на пациентите с БАОНЧ. 

През периода на проучването, на 44.64% (n = 50) от пациентите не е 
проведено хирургично лечение, докато 1/3 са били подложени на 
дебридмант/секвестректомия. На 18.75% (n = 21) е приложена друга 
хирургична манипулация, най-често инцизия (13.39%, n = 15), следвано от 
инцизия и екстракция на зъб/и (3.57%, n = 4). Едва на 5 (4.46%) от пациентите 
е направена резекция на челюстта. Ниският дял резекции вероятно се дължи на 
тенденцията сред лекуващите специалисти за по-щадящо и неинвазивно 
лечение на БАОНЧ. (Фиг. 50) 

Фигура 50. Разпределение на методите хирургично лечение, приложено на 
пациентите с БАОНЧ. 

През двугодишния период на изследването пациентите са били приемани 
за лечение в клиниката по ЛЧХ най-често еднократно (58.04%, n = 65). Следват 
с достоверно по-ниски и близки относителни дялове пациентите, постъпили 
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двукратно (16.07%, n = 18) и трикратно (13.39%, n = 15). Само 10 пациенти са 
били хоспитализирани 4 пъти (8.93%), а по 2-ма (1.79%) са приети за лечение 
5 и 7 пъти. (Фиг. 51) Резултатите показват, че над 40% от пациентите с БАОНЧ 
се нуждаят от многократни хоспитализации, заради по-честото обостряне на 
оплакванията. 

Фигура 51. Разпределение на пациентите с БАОНЧ според броя на 
хоспитализациите им в периода на 2016 г. – 2017 г. 

Заключение 
Съществуват много дискусии и спорове сред специалистите относно 

спецификата на клиничната изява, както и методите за диагностика и лечение 
на БАОНЧ. Получените резултати корелират с резултатите на други 
специалисти, като при клиничната манифестация интерес представлява 
предоминантна левостраннна локализация на лезиите. Броят на 
диагностицираните пациенти се запазва висок, и мнозинството от тях биват 
диагностицирани в по-напреднал стадий на заболяването, което показва 
пропуски в профилактиката на БАОНЧ. 

Мерки за превенция на БАОНЧ – обобщение 
Водейки се от сериозността на проблема и получените от нас резултати, 

препоръчваме следните мерки за превенция на БАОНЧ: 
I. Преди началото на терапията с БФ: 

1. Онколозите трябва: 
 да проведат обстойна консултация на пациентите с предстояща 

терапия с БФ за риска от развитие на челюстни усложнения и 
възможните клинични прояви на БАОНЧ; 
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 да разяснят начините за превенция и контрол на БАОНЧ; 
 да обяснят необходимостта от редовни клинични дентални прегледи 

след започване терапия с БФ; 
 да информират пациентите за риска от възникване на БАОНЧ, 

въпреки спазването на конкретни превантивни протоколи; 
 да насърчават пациентите да потърсят своевременно онколог/лекар 

по дентална медицина при поява на оплаквания; 
 да отложат началото на БФ терапия при липса на проведен 

профилактичен дентален преглед и завършени всички необходими 
лечебни дентални процедури. 

2. Дентални лекари трябва: 
 да проведат профилактичен дентален преглед с включени образни 

изследвания; 
 да извършат дентална санация с цел елиминиране на нуждата от 

инвазивни дентални процедури в близкото и средносрочно бъдеще: 
• отстраняване на невъзстановими зъби и тези, които е малко 

вероятно да бъдат спасени; 
• пародонтално лечение и отстраняване на активните дентални 

инфекции; 
• обтуриране и провеждане кореново лечение на всички зъби с 

дефекти, които ще бъдат запазени; 
• избягване възстановяването с дентални импланти; 

 да обучат пациентите да провеждат екзактна орална хигиена 
(използване на паста и четка за зъби, конци и антисептични разтвор) 
и да препоръчат спиране на тютюнопушенето; 

 да инструктират пациентите да провеждат редовни дентални 
прегледи и да съобщават незабавно за всяка болка, подуване, или 
експониране на костта. 

II. След началото на БФ терапия денталните лекари трябва: 
 се провеждат профилактични прегледи на пациентите на всеки 3/6 

месеца, включващи оглед на устна кухина и конвенционална 
рентгенография, а при съмнение за начална некроза – КТ, ЯМР, 
сцинтиграфия; 
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 да провеждат навременно неинвазивни дентални манипулации:  
• дентална профилактика; 
• почистване на ЗК; 
• флуоризация; 
• обтуриране на кариес; 
• неинвазивно ендодонтско лечение; 

 да избягват прилагането на инвазивни дентални процедури:  
• екстракция на зъби; 
• пародонтална и ендодонтска хирургия; 
• инвазивно ендодонтско лечение; 
• поставяне на импланти; 

 да планират и провежда много внимателно протетичното лечение и 
възстановяване с неснемаеми и особено със снемаеми апарати, с цел 
минимално натоварване на меките тъкани, периодонциума и костта; 

 да пренасочват пациентите към специалист по ОХ и ЛЧХ при 
наложителна инвазивна дентална терапия; 

III. При вече диагностицирана БАОНЧ денталните лекари трябва: 
 се провеждат профилактични прегледи на пациентите на всеки 

3 месеца, включващи оглед на устна кухина и конвенционална 
рентгенография, а при съмнение за задълбочаване на процеса – КТ, 
ЯМР, сцинтиграфия; 

 да насърчават навременно лечение с по-неинвазивни дентални 
методи, и избягването на по-инвазивни процедури; 

 да пренасочват пациентите към специалист по ОХ и ЛЧХ при 
наложителна инвазивна дентална терапия. 

IV. Повишаване на познанието на денталните лекари относно БАОНЧ: 
 Обогатяване на обема от информация, преподавана на студентите по 

дентална медицина; 
 Включване на БАОНЧ като част от следдипломното обучение и 

специализациите, не само по специалностите орална хирургия и 
лицево-челюстна хирургия, но и при всички останали дентални 
специалности, особено детска дентална медицина (за които трябва да 
отбележим, че лекуват и пациенти извън детската възраст) и обща 



Резултати и обсъждане по задача 5 

52  

дентална медицина, както и при широк кръг медицински 
специалности, с цел всеки лекар а да е информиран и да е в състояние 
на диагностицира, както и да промоцира методите за превенция на 
БАОНЧ; 

 Публикуване на повече проучвания и обзори по проблема в 
България, които да бъдат лесно достъпни и в електронен вариант; 

 Дискутиране на проблема по различните форуми, конференции 
и/или курсове, както организиране на обучения чрез образователни 
програми на БЗС. 

Резултати и обсъждане по задача 5 

Да се анализират разходите за провеждане на бисфосфонатна терапия. 

Настоящият анализ е изготвен от гледна точка на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), като са включени преките разходи с 
публични средства – лекарствена терапия и разходи, свързани с прилагането 
на терапията, проследяването и оценката на ефекта от лечението. Включени са 
следните разходи: 

• Преки разходи за терапия; 
• Разходи, свързани с прилагането на терапията, проследяването и 

оценката на ефекта от лечението: 
o Разходи за капитация, за първична и специализирана 

извънболнична помощ; 
o Разходи за специализирана болнична помощ – стойност на 

приложимите клинични пътеки/амбулаторни процедури. 
В Таблица 10 е представен броя на пациентите по години. Данните 

включват броя пациенти на лечение за разглеждания период 2012 г. – 2016 г., 
както и новодиагностицираните пациенти по години. 

Таблица 10. Поток на пациентите за периода 2012 г. – 2016 г.  
 2012 2013 2014 2015 2016 

Пациенти на лечение 705 738 893 732 763 

Новодиагностицирани - 321 406 287 345 
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Преки разходи за бисфосфонатна терапия 
По данни на НЗОК за разходите за противотуморни лекарствени продукти 

по международно непатентно наименование, заплащани извън стойността на 
клиничните пътеки/процедури стойността, за бисфосфонатна терапия – АТС 
M05BA08 Zoledronic acid – в България възлизат на 12 385 338.69 лв. за периода 
януари 2013 г. – септември 2018 г. Разходите по месеци и години са 
представени в Таблица 11. Поради липса на данни за броя пациенти, на които 
се прилага бисфосфонтна терапия на национално ниво, не е възможно да се 
изготви пълен анализ за икономическата тежест на този вид терапия за 
страната. Използвани са наличните данни от болничните аптеки на 
медицинските заведения в област Пловдив за пациенти, на които се прилага 
БФ терапия.  

Таблица 11. Разходи за бисфосфонатна терапия – АТС M05BA08 Zoledronic acid 

М
ес

ец
 

Година 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

януари 

липсват 
данни по 
месеци 

липсват 
данни по 
месеци 

39428.00 22447.00 19548.47 31551.40 
февруари 38190.00 23847.00 18478.18 29956.22 
Март 35877.00 22716.66 20405.91 31809.56 
Април 39758.26 23000.00 19639.83 30720.53 
Май 36408.52 21855.00 21623.16 31489.94 
Юни 37595.91 22163.00 23793.74 30539.36 
Юли 32274.51 20622.20 26390.70 30398.57 
август 29776.71 21800.30 27173.28 31126.70 
септември 27017.75 21391.92 27508.03 29130.23 
октомври 27802.27 21361.82 30049.83   
ноември 25356.54 20840.24 31617.80   
декември 24643.24 21314.41 29759.75   

Общо: 8 983 283.42 2 171 855.82 394 128.71 263 359.55 295 988.68 276 722.51 

Цените на видовете БФ терапии са налични от данните на болничните 
аптеки и са потвърдени с официално обявените от НСЦРЛП в Регистъра на 
пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание и включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) – 
Приложение 2 – Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните 
заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните 
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за 
лечебните заведения и Приложение 4 – Пределни цени на лекарствените 
продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (Таблица 12). 
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Таблица 12. Видове бисфосфонати – единична цена, брой опаковки, общ разход и 
разход по години  

Година Вид продукт и лекарствена форма Единична 
цена в лв. 

Брой 
заплатени 
опаковки 

Общо цена за 
всички заплатени 

опаковки в лв. 

2012 

Bondronat 6mg amp. амп. 1амп. x1 359.91 25 8997.75 
285.00 5 1425.00 

Zoledronic acid Zentiva vial 0.8 mg/ml 5 ml x1 476.00 424 201824.00 
Zometa 4 mg.+ solv. 5 ml.   fl. ** флакон 
брой/брой x1 597.00 3028 1807716.00 

Zometa flac. 4mg. флак. 1флак. X1 
621.90 73 45398.70 
600.39 125 75048.75 
598.94 155 92835.70 

Zometa vial 4 mg (5 ml) x1 597.00 169 100893.00 
Общо:   4 004 2 334 138.90 

2013 

Zoledronic acid Hospira 4mg/5ml. НД флакон 
брой/брой x1 474.01 1905 902989.05 
Zoledronic acid Zentiva vial 0.8 mg/ml 5 ml x1 476.01 468 222772.68 

Zolendronic acid 4mg/5ml амп. 1амп. x1 

432.24 300 129672.00 
400.00 70 28000.00 
380.01 250 95002.50 
354.71 123 43629.33 

Zometa flac. 4mg. флак. 1флак. X1 598.94 98 58696.12 
481.41 110 52955.10 

Zometa vial 4 mg (5 ml) x1 
597.00 77 45969.00 
481.41 91 43808.31 
441.50 24 10596.00 

Общо:   3 516 1 634 090.09 

2014 

Ibandronic acid 6 mg./6ml. fl. ND флакон 
брой/брой x1 27.98 25 699.50 

Zoledronic acid Hospira 4mg/5ml. НД флакон 
брой/брой x1 

474.01 2174 1030497.74 
191.45 1550 296747.50 

Zoledronic acid Hospira vial 4 mg 5 ml x1 
198.96 256 50933.76 
198.92 22 4376.24 
22.91 209 4788.19 

Zoledronic acid Zentiva vial 0.8 mg/ml 5 ml x1 476.01 31 14756.31 

Zolendronic acid 4mg/5ml амп. 1амп. X1 

354.72 77 27313.44 
355.45 99 35189.55 
198.96 301 59886.96 
198.92 22 4376.24 
22.91 569 13035.79 

Общо:   5 335 1 542 601.22 

2015 

Ibandronic acid 6 mg./6ml. fl. ND флакон 
брой/брой x1 22.91 25 572.75 
Zoledronic acid  4mg/5ml. НД флакон 
брой/брой x1 22.91 1864 42704.24 
Zoledronic acid Hospira vial 4 mg 5 ml x1 22.91 509 11661.19 
Zoledronic acid Sandoz vial 4 mg 5 ml x1 9.78 24 234.72 
Zolendronic acid 4mg/5ml амп. 1амп. X1 22.91 370 8476.70 

Общо:   2 792 63 649.60 

2016 

Ibandronic acid Sandoz 6 mg.fl. флакон 
брой/брой x5 48.35 4 193.40 
Zoledronic acid fl 4mg/5ml  ACTAVIS fl. 
брой/брой x1 22.91 42 962.22 
Zoledronic acid Hospira vial 4 mg 5 ml x1 9.78 55 537.90 
Zoledronic acid Sandoz 4mg/5ml. НД флакон 
брой/брой x1 22.91 452 10355.32 
Zoledronic acid Sandoz vial 4 mg 5 ml x1 9.78 606 5926.68 
Zolendronic acid 4mg/5ml амп. 1амп. X1 22.91 228 5223.48 
Zolendronic acid Actavis 4mg/5ml флак. 
1флак. X1 22.91 15 343.65 

Общо:   1 402 23 542.65 
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Разходи, свързани с прилагането, проследяването и оценката на ефекта 
от лечението 

Разходи за капитация, за първична и специализирана извънболнична помощ 

Към разходите за лекарствена терапия следва да се прибавят и тези, 
свързани с използването на първична и специализирана извънболнична помощ 
от пациенти подложени на бисфосфонатна терапия. Цените за капитация и за 
първична и специализирана извънболнична помощ са в съответствие с 
Решение № РД-НС-04-10-1 от 29 януари 2018 г. за изменение и допълнение на 
Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г. (обн., ДВ, 
бр. 24 от 2017 г.; попр., бр. 30 и 50 от 2017 г.) на МЗ и Националния рамков 
договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз 
за 2018 г. Информация за тези разходи е представена в Таблица 13. 

Таблица 13. Общи годишни разходи за капитация, за първична и специализирана 
извънболнична помощ за един пациент 

Дейност Единична 
цена (лв.) Количество Обща цена 

Първична извънболнична помощ 

Посещение при общо практикуващ лекар 1.05 12 12.60 

Специализирана извънболнична помощ – посещения при специалист 

Първични посещения 19.00 12 228 

Вторични посещения 9.50 12 114 

Общо:   354.60 

Таблица 14 обобщава разходите за капитация, за първична и 
специализирана извънболнична помощ за всички пациенти на лечение с 
бисфосфонатна терапия, разпределени по години. 

Таблица 14. Общи годишни разходи за капитация, за първична и специализирана 
извънболнична помощ за всички пациенти 

Година Брой пациенти за 1 
година 

Разход за 1 година за 1 
пациент в лв. 

Разходи за всички 
пациенти в лв. 

2012 705 

354.6 

249 993.00 
2013 738 261 694.80 
2014 893 316 657.80 
2015 732 259 567.20 
2016 763 270 559.80 
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Разходи за специализирана болнична помощ – стойност на приложимите 
клинични пътеки/амбулаторни процедури 

Посоченото наименование на амбулаторните процедури и съответните им 
цени са в съответствие РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-10-1 на МЗ от 29 януари 
2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за 
медицинските дейности за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2017 г.; попр., бр. 30 и 50 
от 2017 г.), според което Националната здравноосигурителна каса закупува 
обеми дейности по АПр на приложение № 7 „Амбулаторни процедури“ към 
чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. през 2017 г., както е представено в 
Таблица 15. 

Таблица 15. Цени на амбулаторните процедури, заплащани от НЗОК при лечение на 
пациенти с бисфосфонатна терапия 

Код Наименование на клиничната 
пътека/амбулаторна процедура 

Цени 
(лв.) Коментари 

АМБУЛАТОРНА 
ПРОЦЕДУРА № 05 

Определяне на план за лечение на 
болни с онкологични заболявания от 

онкологична комисия 
50.00 Заплаща се еднократно 

АМБУЛАТОРНА 
ПРОЦЕДУРА № 06 

Системно лекарствено лечение при 
злокачествени солидни тумори и 

хематологични заболявания 
150.00 Заплаща се при всяка инфузия  

на пациент 

Броят на амбулаторните процедури, проследяването и оценката на ефекта 
от лечението с бисфосфонати са представени в Tаблица 16. АП5 се прилага 
еднократно при диагностицирането на пациент с онкологично заболяване. 
Следователно, представеният брой пациенти в Таблица 16 съдържа само 
новодиагностицираните случаи за периода 2013-2016 г. За първата година от 
анализа 2012 г. няма данни колко са новорегистрираните случаи, поради тази 
причина я приемаме за базова и включваме разхода за всички пациенти с 
презумпцията, че този разход е извършен в някакъв момент, с което е оказал 
бюджетно въздействие върху платеца. За АП6 е представен съответният разход 
за година на база броя извършените инфузии/вливки.  
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Таблица 16. Брой и стойност на приложимите амбуаторни процедури по години 

Година Код Единична цена 
в лв. 

Брой  
пациенти 

Брой 
вливки 

Общ разход  
в лв. 

2012 
АП5 50 705   35 250.00 
АП6 150   3976 596 400.00 

Общо: 631 650.00 

2013 
АП5 50 321   16050.00 
АП6 150   3514 527100.00 

Общо: 543 150.00 

2014 
АП5 50 406   20300.00 
АП6 150   5333 799950.00 

Общо: 820 250.00 

2015 
АП5 50 287   35250.00 
АП6 150   2788 596400.00 

Общо: 631 650.00 

2016 
АП5 50 345   17250.00 
АП6 150   3308 496200.00 

Общо: 513 450.00 

В Таблица 17 са представени обобщените резултати за разходите по 
прилагане на бисфосфонатна терапия по години. 

Таблица 17. Общо разходи за бисфосфонатна терапия за периода 2012-2016 г. 

Вид разход 2012 2013 2014 2015 2016 
Разходи за лекарствена 
терапия в лв. 2 334 138.90 1 634 090.09 1 542 601.22 63 649.60 23 542.65 

Разходи за капитация, за 
първична и 
специализирана извън-
болнична помощ в лв. 

249 993.00 261 694.80 316 657.80 259 567.20 270 559.80 

Разходи за амбуаторни 
процедури в лв. 631 650.00 543 150.00 820 250.00 631 650.00 513 450.00 

Общо: 3 215 781.90 2 438 934.89 2 679 509.02 954 866.80 807 552.45 

Заключение 

Здравната система, обществото, семейството и отделния пациент понасят 
преките разходи за здравни и не-здравни стоки и услуги. Здравните разходи са 
за диагностика, лечение, рехабилитация и т.н. Важна последица от болестта е, 
че индивидите не могат да изпълняват обичайните си ежедневни дейности. 
Така освен, че се разходва бюджета на НЗОК се търпят и производствени 
загуби. Това са т.нар. индиректни разходи, които се отнасят до загубите на 
производителността поради заболеваемост и смъртност, произтичащи от 
индивида, семейството, обществото или работодателя. Индиректните разходи 
всъщност формират част от загубата на социално благосъстояние, дължащо се 
на болестта, докато останалата част се дължи на загубите от време в здраве 
вследствие на болка, страдание и скръб, причинени от болестта. Измерването 
на индиректните разходи не е обект на този анализ.  
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V. ИЗВОДИ 

1. Тенденцията на общия брой случаи на онкологични заболявания е възходяща, 
с достоверно по-висок дял на жените, докато при новорегистрираните случаи 
тенденцията е низходяща, с достоверно по-висок дял на мъжете, както в 
България, така и в област Пловдив за периода 2012 г. – 2016 г. 

2. От онкологичните пациенти в Пловдивска област, средно 2.30% приемат БФ, 
в средно 99.23% терапията се провежда със Золедронова киселина, при спад 
в медианата на броя апликациите от средно 5 на 3 годишно, като медианата 
на възрастта на пациентите нараства от 63 г. (2012 г.) до 68 г. (2016 г.).  

3. От анкетираните дентални лекари над 70% познават индикациите, 
нежеланите реакции на БФ терапия и основните рискови дентални 
манипулации, като от тях преобладават специалистите по ОХ и ЛЧХ, с най-
ниска информираност са детските дентални лекари и тези със специалност по 
обща дентална медицина, с нисък дял – 21.74% са специалистите по 
протетична дентална медицина, които посочват, че снемаемите протези са 
рискови при пациенти на БФ терапия.  

4. От всички анкетирани с много нисък дял (15.48%) са тези, които отбелязват 
правилно, че за клинично здрави се приемат пациентите с прекратена повече 
от 10 години БФ терапия (тези специалисти са основно лицево-челюстни и 
орални хирурзи), а половината декларират, че никога не са имали пациенти с 
усложнения, както и че не знаят какво включва и нямат желание да провеждат 
профилактични прегледи на пациенти, приемащи БФ. 

5. Епидемиологичното проучване информира за факторите на риск за появата 
на БАОНЧ: 77.89% от пациентите с БАОНЧ, лекувани най-често с БФ, са с 
първична онкологична диагноза карцином  на млечната жлеза и карцином на 
простатата; средната продължителност на БФ терапия до момента на 
изследването е 4.5 години, по стандартна месечна схема; най-чести 
придружаващи заболявания са хипертонията (72.73%), анемия (40.00%) и 
диабет (23,67%); 65.18% от пациентите пушат или са бивши пушачи; появата 
на първите оплаквания в устната кухина е обикновено след 2 (31.25%) и 
3 години (24.11%) (p > 0.05); последната дентална манипулация преди поява 
на оплаквания е екстракцията на зъб (52.68%), следвано поставянето на 
снемаеми протези (21,42%). 
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6. Само 17.86% от пациентите са били консултирани от медицинско лице за 
риска от челюстни усложнения, свързани с приложението на БФ преди 
започване на терапия, на 9.82% е обяснена необходимостта от редовни 
клинични/дентални  прегледи след започване терапията,  на 4,46% е проведен 
профилактичен дентален преглед и дентална санация, а 4,46% са запитани от 
лекуващите ги с БФ медицински лица дали са провели дентална консултация 
преди инициирането на терапията. Пациентите с мултиплен миелом, 
лекувани от хематолози, показват най-добра информираност. 

7. В клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“ 50.89% от пациентите с БАОНЧ 
са диагностицирани във 2-ри стадий, 29.46% – в 1-ви стадий, 17.86% – в 3-ти 
стадий и 1.79% – в 0 стадий. С многократни хоспитализации са 41.96%, 
лечението включва антибиотик, в 54.45% от групата са назначени ß-
лактамните антибиотици, следвани от достоверно по-нисък дял на лекуваните 
с линкозамиди (31.25%) (p < 0.05). На 44.64% от пациентите не е проведено 
хирургично лечение, а на 32.14% е извършен дебридмант/секвестректомия. 

8. Некротичната лезия е локализирана най-често в долна челюст (63.39%) и 
левостранно (51.79%), с медианата на големината на лезията по най-дългия й 
диаметър средно 21 мм (IQR = 15). При 70.54% от изследваните пациенти е 
установено наличие на съпътстваща инфекция на меките тъкани, повече от 
половината (59.62%) са имали оток на меките тъкани, 19 (16.7%) от 
пациентите са имали интраорални, а 6 (5.3%) – екстраорални фистули, които 
в над 80% от случаите са единични. 

9. Въз основа на резултатите от изследването бяха обобщени общо 34 конкретни 
мерки за превенция като елемент от работата на онколозите преди започване 
на бисфосфонатна терапия, и от работата на денталния лекар преди и след 
започване на бисфосфонатна терапия, също при вече диагностицирана 
БАОНЧ, успоредно с повишаване на познанието за БАОНЧ. 

10. Анализът на преките разходи за бисфосфонатна терапия демонстрират 
низходяща тенденция за последните 5 години, която основно се дължи на 
навлизането на генерични продукти на пазара. В допълнение, систематичния 
литературен обзор разкри, че липсата на данни за НЛР, подценява реалните 
разходи за терапия, чийто потенциал би бил значителен.  
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Оригинални приноси: 

1. За първи път в много голям регион (Пловдивски), въз основа на обективни 
данни, събрани от аптечните бази на болничните заведения с онкологични 
звена, е проведено епидемиологично проучване (брой, възраст, пол, вид на 
онкологичното заболяване, вид на БФ, брой вливки) на пациентите с 
онкологични заболявания на БФ терапия.  

2. За първи път у нас е направен епидемиологичен и клиничен профил на 
голям брой пациенти, диагностицирани с БАОНЧ. 

3. За първи път в България е направен анализ на разходите за провеждане на 
БФ терапия, като получените резултати идентифицират скрити разходи с 
голям потенциал за допълнителна тежест върху бюджета на платеца на 
здравни стоки и услуги – НЗОК.  

4. За първи път у нас е проведено анкетно проучване на голям брой дентални 
лекари, относно познанието им за усложненията от БФ терапия при 
пациенти в денталната практика. 

Приноси, обогатяващ съществуващите знания: 

1. Епидемиологично са проучени голям брой рискови фактори за появата на 
БАОНЧ: вид, продължителност, доза, схема, път на въвеждане на БФ; 
проведени рискови дентални манипулации; вид онкологично заболяване; 
придружаващи заболявания и медикаментозна терапия; тютюнопушене и 
консумация на алкохол; наличие на консултация от медицинско лице преди 
започване на БФ терапия; честота на посещенията при дентален лекар. 

2. Извършен е анализ в клиничен аспект на: методите за диагностициране 
(анамнеза, клиничен преглед, рентгенологични изследвания, кръвни, 
микробиологични и хистологични изследвания); клиничната 
манифестация (оплаквания и време до появата им; сила, вид, периодичност, 
спонтанност и провокиране на болката; локализация и големина на лезията, 
наличие на съпътстващи инфекции, оток, загуба и нестабилност на зъби, 
фистули, стадий на диагностициране), и лечението (медикаментозна и 
хирургична терапия, брой хоспитализации), приложено на пациентите с 
БАОНЧ. 



VI. ПРИНОСИ 

 61 

Теоретично-практически приноси: 

1. Въз основа на резултатите от проведените изследвания на БАОНЧ са 
предложени мерки за превенция: преди и след започване на БФ терапия; 
при вече диагностицирана БАОНЧ; за повишаване на познанието на 
денталните лекари по проблема. 

2. Сравнителният анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване, 
относно информираността на денталните лекари за БАОНЧ, очертава скала 
от пропуски и проблеми, които обективизират необходимост от 
обогатяване на знанията, особено при специалисти по обща дентална 
медицина, детска дентална медицина, и дентални лекари без специалност. 

3. Установена е ниска информираност на пациентите с БАОНЧ относно 
усложненият от БФ терапия, което корелира с незадоволителното ниво на 
познание на денталните лекари. 

4. Проучено е съвпадението на идентифицирани в литературата рискови 
фактори с проявата им при разглежданата група пациенти, с цел посочване 
на мерки спрямо рисковите групи. 
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