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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
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рРНК рибозомална рибонуклеинова киселина 
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S. mutans Streptococcus mutans 

HFIPMA 1,1,1,3,3,3-хексафлуороизопропил метакрилат 

F-TEGDMA флуориран триетиленгликол диметакрилат 

MDPB метакрилоилоксидодецил пиримидинов бромид 

EGCG епигалокатехин-3-галат 

BMM Basal Medium Mucin 

Test_01 Тестова група 1 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременната възстановителна дентална медицина композиционните материали са 

средство на избор с широк спектър от показания. Високата им естетика и добри работни 

свойства ги нареждат сред най-предпочитаните от клиницистите директни 

възстановителни материали в XXI век.   

Проучвания на клиничните данни сочат, че средната продължителност на живот на 

композитните обтурации in vivo е 6 години. Причина за подмяна на композитните 

възстановявания в над 50% от случаите е развитие на вторичен кариес на границата им със 

зъбните тъкани. Кариесогенните микроорганизми, като част от резидентната орална флорa 

‒ в частност Streptococcus mutans (S. mutans), деградират адхезивната връзка и 

инфилтрират маргиналния контур на композитните обтурации. Това води до киселинна 

деминерализация на зъбните тъкани и поява на вторичен кариес на границата с 

композиционния материал.   

Композитната деградация днес се разглежда като основен етиологичен фактор в 

генезата на вторичния кариес, наред с полимеризационния стрес и клиничната уязвимост 

на адхезивната връзка. 

Деградацията на композитните полимери е многофакторен процес, протичащ при 

динамичните условия на оралната среда под влиянието на физикохимични, биохимични и 

биологични взаимодействия. 

През годините редица учени са изследвали тези явления. Най-ранните проучвания са 

съсредоточени върху механичното износване на материалите в резултат на функционално 

натоварване. В началото на 90те години на миналия век, фокусът се измества  към 

изучаване на химичните механизми на деградацията. Доказа се ролята на слюнчените 

естерази в разкъсването на ковалентните връзки от органичната матрица на 

композиционните материали. Все по-често се говори за биодеградация на полимерните 

композити в устната кухина, особено след доказването на естеразна активност на някои 

щамове на S. mutans.  

Всички тези процеси компрометират композитните възстановявания в динамичните 

условия на оралната среда. Недостатъчно проучена остава ролята на композитната 

биодеградация в етиологията на вторичния кариес, поради невъзможност да се проведат 

обективни изследвания върху вече поставени обтурации. Възниква необходимост от 

разработване на експериментален модел, чрез който да се наподобят лабораторно 

определени орални условия. 
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II. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 

От направения преглед на литературата могат да се формулират следните 

нерешени проблеми: 

 

1. Влиянието на биологичните фактори в устната кухина (слюнка и орален биофилм) 

върху композитното стареене все още е недобре проучено, поради липсата на утвърден 

експериментален модел, пресъздаващ оралната среда като постановка.  

2. Голяма част от изследванията все още използват опростени модели на микробен 

биофилм, въпреки видовото многообразие на оралната екосистема.  

3. Прилагането на in vitro системи тип „изкуствена уста“ е стъпка към изясняване на 

синергичния ефект, който плаката и човешката слюнка имат спрямо биодеградацията на 

композитите. Потенциално ограничение на тази методика е трудното стандартизиране и 

характеризиране на инокулираните биофилми, поради високата им комплексност. 

4. Оскъдни са данните в научната литература по отношение на бактериалната 

колонизация към композитни повърхности в in vivo и in vitro условия.  

5. Дискутабилна остава темата за влиянието на композитните мономери и 

деградационните им продукти върху първичните стрептококови колонизатори. 

6. Повечето изследвания са концентрирани върху повърхностните качества на 

композиционните материали и техния ефект по отношение на бактериалната адхезия и 

пролиферация. Далеч по-малко са проучени реципрочните ефекти на оралните 

микроорганизми върху възстановителните материали в денталната медицина. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи  взаимодействието на оралния 

биофилм с композитните повърхности на морфологично ниво чрез експериментални и 

клинико-лабораторни изследвания. 

 

Задачи 

1. Да се направи количествено и качествено клинико-лабораторно изследване  на 

акумулацията на орален биофилм върху повърхността на композиционен материал Filtek 

Z250 – 3M ESPE. 

2. Да се създаде възпроизводим експериментален модел за изследване на 

бактериалната колонизация върху композитни повърхности. 

3. Да се направи лабораторен ДНК-анализ на биофилма, акумулиран върху 

композитни образци след 72 часова инкубация в CDC биофилм реакторна система. 

4. Да се направи сравнителен (качествен) СЕМ-анализ на композитни образци, 

инкубирани в in vitro и in vivo условия. 

5. Да се изследва биодеградацията на композитни образци след 15 дневна инкубация 

с in vitro пресъздаден биофилм от орални инокулуми. 
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

За постигане на целта на дисертационния труд са проведени лабораторни и клинични 

изследвания. 

Материалите и методите, използвани за реализация на проучванията са следните: 

 

По задача 1: 

1. Материали 

Обект на наблюдение: Предварително селектирани 15 пациенти, отговарящи на 

критериите за включване. 

Критерии за включване: 

• Възраст на пациентите – 18-28 години 

• Индикация за индиректно възстановяване на невитален дъвкателен зъб с липсващи 

повече от две повърхности и супрагингивална локализация на дефекта 

• Подписано от пациентите информирано съгласие 

Критерии за изключване: 

• Системни заболявания с орална изява 

• Прием на медикаменти и пробиотици по време на изследването 

• Симптоматична ксеростомия 

• Пародонтално заболяване 

• Особености на оклузията – групова функция 

• Наличие на протетични конструкции 

• Парафункционални навици – бруксизъм, бруксомания 

• Ортодонтско лечение 

Единици на наблюдение: 45 броя композитни пробни тела – прототипи (по 3 броя за 

всеки пациент), изработени от материал Filtek Z250 (3M ESPE). 

Променливи на наблюдение: Количествени и качествени изменения в състава на 

биофилма, образуван върху апроксималните повърхности на тестовите композитни 

прототипи за различните периоди на престой в оралната среда. 

Инструменти и технически пособия 

• Композиционен материал – Filtek Z250, 3M ESPE 

• Кабинетна фотолампа Elipar Deep Cure L LED, 3M ESPE 

• Лайтбокс ‒ Visio Beta Vario Light Curing Unit, 3M ESPE 

• Стерилни сърповидни скейлъри 
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• Диамантени пилители за препарация на зъбните тъкани 

• Отпечатъчен материал PVS ‒ Zetaflow Intro Kit Zhermack© 

• Секторни метални лъжици за отпечатък в захапка 

• Временен без-евгенолов цимент RelyX Temp NE, 3M ESPE 

• Двойнополимеризиращ композитен цимент RelyX Unicem, 3M ESPE 

• Допълнителни материали ‒ стерилни комплекти, кофердам, ретракционни конци, 

дезинфектант за отпечатъци – Zeta 7 Solution, Zhermack 

• Сканиращ електронен микроскоп JEOL ‒ JSM 6390, Jeol USA Inc 

• 2% воден разтвор на глутаралдехид 

• 0,1 М натриево-ацетатен буфер с рН 4,62 

• Етанолов разтвор – 60%, 70%, 96% 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено в периода  октомври 2016 г. 

‒ юни 2017 г. на терирориите на Факултет по дентална медицина, МУ ‒ Пловдив и 

Институт по физико-химия, БАН.  

Органи на наблюдение: Изследването е проведено в колаборация на дисертанта с 

преподавател към катедра Микробиология при Университет по хранителни технологии – 

Пловдив и научни сътрудници от Институт по физикохимия при БАН. 

 

2. Методи 

(а) Експериментален протокол 

За да се изучи еволюцията на бактериалната плака, с минимално нарушаване на 

интегритета ѝ се използва серия от композитни пробни тела (прототипи), изработени по 

модифицирана директно-индиректна методика. За всеки пациент се изработват по 3 броя 

идентични пробни тела от изследвания материал и дефинитивно индиректно 

възстановяване (Фиг. 3). Пробните тела се фиксират в кавитетните форми чрез 

несъдържащ евгенол временен цимент (RelyX Temp NE, 3M ESPE) (Фиг. 4). 

Преди началото на клиничното изследване орално-хигиенните навици на доброволците 

се уеднаквяват: дават се ясни писмени инструкции за четкане на зъбите два пъти дневно, 

без употреба на интердентални средства за орална хигиена или плакоинхибиращи 

разтвори.  

Прототипите се поставят и свалят от кавитетните форми в предварително определени 

за целта на изследването времеви интервали, както следва: 

 

 



10 
 

Таблица 1. Времева линия на поставяне и отстраняване на тестовите прототипи в 

хода на клиничното изследване. 

 Поставяне 

 

(ден) 

Отстраняване 

 

(ден) 

Престой в 

оралната среда 

(дни) 

Прототип 1 0 3 3 

Прототип 2 3 10 7 

Прототип 3 10 24 14 

Дефинитивно 

възстановяване 
24 - - 

  

 

Тестовите тела се отстраняват от кавитетните форми като с върха на сърповиден 

скейлър се упражнява натиск по вестибуларната и лингвална повърхност на 

възстановяването. За всеки времеви интервал се изследват чрез СЕМ-анализ 

апроксималните повърхности на тестовите тела. 

Отстранените от устната кухина композитни прототипи се потапят в 2.5% разтвор на 

глутаралдехид за фиксиране на биофилмовите структури. Двадесет и четири часа по-

късно прототипите се промиват с 0.1 М натриево-ацетатен буфер (рН 4,62) и дехидрират 

със серия етанолови разтвори с нарастваща концентрация. Непосредствено преди СЕМ-

изследването прототипите се покриват с елементарно злато чрез разпрашаване (Фиг. 5). 

Сканираните повърхности се разделят оклузо-гингивално на 3 сегмента: коронарен, 

среден и гингивален. 

  

(б) Клиничен протокол 

Клиничната методика е одобрена с протокол на Етична комисия на МУ – 

Пловдив №06/10.11.2016г. 

 

Първо посещение 

1. Пациентите се запознават със същността на провежданото изследване и подписват 

информирано съгласие. 

2. Провежда се професионална клинична орална хигиена. Провежда се професионална 

клинична орална хигиена. Определя се DMFt индекс и интердентален хигиенен индекс 

(IHI) (Университет Малмьо, Швеция; Разработен и въведен през 70те години на XX век). 
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Интерденталният хигиенен индекс (IHI) представлява индексна система за оценка на 

акумулация на дентална плака в интерденталните пространства на цялото налично 

съзъбие. IHI отчита процентното разпределение на свободните от плака пространства към 

пространствата с плаконатрупване. Критерий за оценка е въвеждането на дентална сонда в 

интерденталното пространство и отчитане на наличие или липса на плака с „+“ и „‒“. 

3. Изследва се разпределението, силата и морфологията на оклузалните контакти на 

сегмента, в който попада лекуваният зъб (40 микрона артикулационна хартия Артичек, 

Бауш). 

4. Изолира се оперативното поле с латексово платно (кофердам). 

5. Препарира се кавитет за индиректно композитно възстановяване при следните 

параметри (Фиг. 1.1, 1.2.): 

- минимална редукция от 1,5 mm на апроксималните кутии на кавитета 

- заоблени линейни и обемни ъгли на кавитета 

- недопускане на подкопавания на кавитетните стени 

- минимална туберкулна редукция от 2 mm 

- оклузална дивергенция на проксималните стени от 6° – 8° (Фиг. 1.2) 

6. Снема се двучелюстен, едноетапен, двуфазов отпечатък от поливинилсилоксанов 

материал Swisstec C-silicone, Coltene (Фиг. 1.3.) 

7. Поставя се временна обтурация и се насрочва второ посещение след 7 дни. 

8. Дава се карта с писмени инструкции  за уеднаквяване на орално-хигиенния режим на 

пациентите. 

9. Лабораторна изработка.  

Отпечатъците се изпращат в зъботехническа лаборатория. Прототипите за 

експеримента се изработват върху гипсови модели по клиничен протокол за директно 

композитно изграждане (модифицирана директно-индиректна методика). Материалът се 

нанася послойно и се полимеризира на порции с кабинетна фотолампа Elipar Deep Cure L 

LED (3M ESPE). Дефинитивните възстановявания са подложени на допълнителна 

полимеризация в LightBox - Visio Beta Vario Light Curing Unit (Фиг. 2).  
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Фигура 1.1., 1.2. Препарира се МОД кавитет, съобразно принципите на кавитетна 

препарация за индиректни естетични възстановявания на ТЗТ. 

Фигура 1.3.Снема се двучелюстен, едноетапен, двуфазов отпечатък от 

поливинилсилоксанов материал.  

 

 

Фигура 2. Лабораторна изработка на композитните прототипи. 
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Фигура 3. За всеки от участниците в изследването се изработват 3 броя уеднаквени 

композитни прототипи и дефинитивно индиректно възстановяване за окончателното 

обтуриране на кавитета. 

 

 

Фигура 4. Прототип, избран на случаен принцип и фиксиран върху кавитетната 

препарация с несъдържащ евгенол временен цимент RelyX Temp NE. 

 

 

 



14 
 

Второ посещение 

1. Изолира се оперативният сегмент. 

2. Отстранява се временната обтурация. 

3. Прави се оглед и оценка на кавитетната препарация. 

4. На случаен принцип се избира един от тестовите прототипи и след дезинфекция и 

подсушаване, се ажустира и фиксира в кавитетната форма с несъдържащ евгенол 

временен цимент (RelyX Temp NE) (Фиг. 4). 

5. Тестовите тела се артикулират, финират и полират оклузално. 

6. На пациентите се припомня, че е необходимо да спазват стриктно дадените при 

първото посещение инструкции  за уеднаквяване на орално-хигиенните режими. 

7. Планира се следващото посещение (след 3 дни).  

Следващи посещения – клиничният протокол при всички следващи посещения 

повтаря този при второто посещение: 

1. Трето посещение (ден 3ти от началото на изследването): отстранява се прототип 1 и 

се фиксира временно прототип 2.  

2. Четвърто посещение (ден 10ти от началото на изследването): отстранява се 

прототип 2 и се фиксира временно прототип 3.  

3. Пето посещение (ден 24ти от началото на изследването): отстранява се прототип 3 и 

се фиксира дефинитивното възстановяване. Използва се двойнополимеризиращ 

композитен цимент RelyX Ultimate, 3M ESPE. 

  

(г) Отчитане на резултатите 

За отчитане на резултатите от изследването е разработена оригинална скала за оценка 

на акумулацията на орален биофилм върху композитни повърхности по количествени 

критерии (биологични единици на единица площ) и морфологични критерии (форма и 

структурна организация на биологичните единици) (Табл. 2). С цел обективизиране на 

отчетените резултати, трима независими експерти оценяват получените електронни 

микрографии по описаната скала. Определените от тях балови числа за всеки обект на 

наблюдение се сумират и усредняват. 

 

(г) Статистическа обработка на данните 

За представяне на резултатите от задача 1 е използван статистически дескриптивен 

анализ на получените данни. 

 



15 
 

Таблица 2. Скала за оценка на акумулацията на орален биофилм върху композитни 

повърхности по количествен и морфологичен критерий 

 (Георгиев, Филипов и кол.). 

 

 



16 
 

Фигура 5. Покрити с елементарно злато прототипи, прикрепени към работната 

масичка на електронния микроскоп. 
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По задача 2: 

1. Материали 

А. За клиничен етап 

Обект на наблюдение: Предварително селектирани 5 донорни пациенти, отговарящи 

на критериите за включване. 

Критерии за включване: 

• Възраст 18 ‒ 28 години  

• Информирано съгласие за участие в експеримента 

• Отсъствие на остро или хронично заболяване с орални изяви  

• Непроменен количествен и качествен състав на слюнката  

• Наличие на най-малко 1 композитна обтурация в горночелюстен десен дистален 

сегмент  

• Интактни зъбни редици 

Критерии за изключване: 

• Протетични конструкции 

• Пародонтално заболяване 

• Симптоматична ксеростомия 

• Прием на медикаменти и пробиотици по време на изследването 

Единици на наблюдение: Плакови депозити в апроксималните пространства на 

изследвания сегмент. 

Инструменти и технически пособия: 

• Стерилни пародонтални кюрети Gracey 13/14, Hu-Friedy;  

• Анаеробна транспортна среда на Амиес;  

• Стерилни епруветки за центрофугиране 50 мл обем;  

• 4 % воден разтвор на основен фуксин;  

• Чашковидни гуми и полиестерни полирни четки със заоблен косъм;  

• Допълнителни материали - стерилни комплекти, хартиени ролки, стерилни памучни 

тупфери, полирна паста. 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено в периода април - юни 2017 

г. в Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на Факултет по дентална медицина, 

МУ – Пловдив. 
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Б. За лабораторен етап 

Обект на наблюдение: 15 броя стандартизирани композитни дискове от материал 

Filtek Z250 (3M ESPE) – тестови образци (по 3 бр. за всеки пациент) с диаметър 12 мм. 

Единици на наблюдение: Биофилм по повърхността на тестовите образци след 72-

часова инкубация в биофилм-реакторна система „Изкуствена уста“ 

Променливи на наблюдение: Фазовото формиране на микробен биофилм in vitro 

върху повърхността на композиционен материал Filtek Z250 

Инструменти и технически пособия: 

• CDC Биофилм реактор - модел CBR90-1DH-Int. 

• Хранителна среда от фосфатен буфер (pH=7,5), обогатена със свински гастромуцин 

(Basal Medium Mucin - BMM) 

• Ултразвукова вана Emmi-H22, EMAG Ultrasonic 

• Пособия за микробиологична посявка 

• Светлинен микроскоп: Motic BA210E Elite Compound Microscope 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено през юни 2017 г. в Катедра 

„Микробиология“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив. 

 

2. Методи 

Изпълнението на задача 2 се организира в 2 етапа: клиничен и лабораторен. Те 

обхващат събирането на биологичен материал от участниците и лабораторната работа с 

него. Двата етапа на задача 2 оформят последователен експериментален протокол за 

култивиране на биофилми от орален инокулум in vitro. 

(a) Клиничен етап  

Клиничната методика е одобрена с протокол на Етична комисия на МУ – 

Пловдив №06/10.11.2016г. 

 

От първичната група участници, включени в задача 1 се селектира донорна група от 5 

пациенти, съобразно новите критерии за включване (материали към задача 2) (Фиг. 6). 
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Фигура 6. Дизайн на експерименталния протокол на задача 2. 

 

 

 

Първо посещение: 

1. Разяснява се същността на експеримента;  

2. Получава се информирано съгласие;  

3. Снема се подробен зъбен статус;  

4. Отчита се количеството на нестимулирана слюнка;  

5. Провежда се професионална клинична орална хигиена. 

6. Пациентите се освобождават с писмена инструкция за прекратяване на орално-

хигиенните си навици до следващото посещение. 

 

Второ посещение (след 72 часа): Събиране на биологичен материал - слюнка и 

зъбна плака от донорните пациенти. 

1. Слюнченият материал се събира чрез тест за нестимулирана слюнка с 

продължителност 5 минути  

2. Плаковият материал се събира чрез остъргване на апроксималните пространства 

около композитни възстановявания. Използват се стерилни пародонтални кюрети, като 

количеството плаков материал е 2/3 от работната част на кюретата (Фиг. 7).  
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3. Събраният биологичен материал се поставя в стерилни епруветки за 

центрофугиране с анаеробна транспортна среда и се съхранява при контролирана 

температура от 4°С  

4. Пациентите се освобождават с инструкция за подновяване на орално-хигиенните си 

навици. 

 

 

 

Фигура 7. Количеството на плаковия материал е 2/3 от работната част на 

пародонталната кюрета. 

 

(б) Лабораторни етапи  

Калибриране на биофилм-реакторната система. 

Съобразно спецификата на оралните инокулуми са подбрани параметри на биофилм-

реакторната система, които да наподобяват във висока степен условията в устната кухина. 

Техните стойности са обобщени в таблица 3. Преди експериментът да стартира, CDC 

биофилм-реакторът се стерилизира с 0.3 % разтвор на неомицин за 24 часа и се промива с 

дестилирана вода за 1 час. 

Подготовка и покриване на тестовите дискове от композит с биологичният 

материал от донорните пациенти. 

По оригинална методика от изследвания материал се изработват 15 броя 

стандартизирани композитни образци с диаметър – 12 mm. Преди началото на 

експеримента образците се подлагат на дезинфекция в ултразвукова вана (Фиг. 9) и се 

разпределят и означават на случаен принцип -  по 3 броя за пробите от всеки пациент 

(Фиг. 10). Образците се зареждат в носачите на биореакторната система и се покриват със 
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събраната от донорните пациенти слюнка. За получаване на фина слюнчена пеликула се 

използват стерилни памучни тампони. Събраните проби зъбна плака се диспергират 

индивидуално чрез сонификация, като за дисперсна среда се използва транспортната 

среда на Амиес. Получените индивидуални микробни суспензии се разсяват в стерилни 

условия върху покритите със слюнка образци. От всеки донорен участник се оформя 

комплект от 3 броя образци със собствен биологичен материал (слюнка и плаков 

материал), заемащи обозначени места в гнездата на реакторните носачи. 

 

Таблица 3. Стойности на работа на CDC – биофилм реакторната система за 

култивиране на орални биофилми от плакови инокулуми. 

Параметър Стойност 

Време за достигане на зададената 

температура (36.6°C) 

60 min 

Скорост на разбъркване на средата 120 rpm 

Поток на растежната среда (BMM) 11 ml/min 

Цикъл на култивация 72 h 

Работен обем 340 ml 

pH на средата в биореактора 7  

 

Инкубиране на покритите с биологичен материал тестови образци в CDC 

биофилм-реакторна система за 72 часа. 

Носачите, натоварени с описаните образци се зареждат в системата и процесът на 

инкубация стартира при следните условия: температура 37°С; скорост на разбъркване на 

средата: 120 rpm; поток на растежна среда (BMM): 11 ml/min; рН на средата 7 създадено с 

фосфатен буфер (Фиг. 11, 12). Периодът на активна инкубация и симулация на 

интраоралните условия продължи 72 часа. 

След края на активната инкубация всички тестови образци  се отстраняват от средата 

на биореактора.  
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(в) Отчитане на резултатите  

За отчитане на получените резултати, тестовите образци са групирани както следва 

(Фиг. 8, 10): 

• 5 броя образци (по един от всеки донорен пациент) се използват за посев за 

микробиологичен анализ, след което се връщат обратно в реактора за 15 дневна 

пасивна инкубация при условия без приток на свежа среда (отделен експеримент – 

задача 5). За определяне броя на микроорганизмите от всички проби се прави посев 

върху агарова среда LBG и агарова среда L по метода на падащите разреждания. От 

така подготвените култури се изготвят микроскопски препарати, които се наблюдават 

на светлинен микроскоп Motic BA210E Elite Compound Microscope при 100x 

увеличение. Извършва се окончателна селекция на щамове за генетична 

идентификация. 

• 5 броя образци (по един от всеки донорен пациент) се използват за СЕМ-анализ 

(отделен експеримент – задача 4) 

• 5 броя образци (по един от всеки пациент) се използват за генетичен анализ на 

образувания биофилм (отделен експеримент – задача 3) 

 

 

Фигура 8. Групиране на тестовите образци след 72-часовата in vitro инкубация на 

композитни образци (дискове) с донорни инокулуми. 
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Фигура 9. Подготовка на повърхността на композитните образци чрез почистване с 

ултразвук в дезинфекционен разтвор. 

 

Фигура 10. Фиксиране на подготвените композитни образци в буталните пръти на 

биофилм-реакторната система и култивиране за 72 часа. 
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Фигура 11. Инкубация на тестовите образци за 72 часа при следните условия: 

температура 37°С; скорост на разбъркване на средата: 130 rpm;  

 

 

Фигура 12. Инкубация при аеробни условия и поток на растежната среда (BMM): 11 

ml/min, рН на средата 7. 
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По задача 3: 

1. Материали 

Обект на наблюдение: 5 броя стандартизирани композитни дискове след 72-часова in 

vitro инкубация (задача 2) 

Единици на наблюдение: Проби от in vitro култивирания биофилм 

Променливи на наблюдение: Видовият състав на in vitro култивирания биофилм. 

Инструменти и технически пособия 

• Епруветки с полегат агар от среда за натрупване на биомаса 

• PCR комплект - Ready To GoTM PCR beads (AmershamBiosciences) 

• 2% агарозен гел 

• Универсални праймери за 16S рДНК гена 

• Комплект за пречистване на ДНК GFX MicrospinTM 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено в периода - август - 

септември 2017 г. в лаборатории “L.B Bulgaricum”, София и Macrogen Europe“, Холандия. 

Органи на наблюдение: Изследването е проведено в колаборация на дисертанта с 

преподавател към катедра Микробиология при Университет по хранителни технологии – 

Пловдив и микробиолози от лабораторията на L.B Bulgaricum, София. 

 

2. Методи 

Генетичният анализ е осъществен чрез секвениране на гените за 16S и 26S 

субединицата на рРНК чрез права и обратна частична секвенция. Те са сглобени чрез 

използването на софтуер CLC SequenceViewer. Целите секвенции  на гена за 16S pРНК и 

26S pРНК се сравняват с наличните секвенции в онлайн базата данни GenBank чрез 

онлайн софтуер BLASTn и се определя видовата принадлежност на микроорганизмите в 

състава на in vitro получените биофилми. 

 

(а) Изолиране на тотална ДНК 

Изолирането на ДНК се осъществява по метода на Delley и кол., 1990 г. 

Селекционираните щамове се разсяват в епруветки с полегат агар от съответната среда за 

натрупване на биомаса. Изолира се ДНК от всеки щам, чрезизползване на хелиращ агент 

(Chelex 100, Bio Rad), лизиращ буфер и Proteinase K. Пробите престояват на термоблок 

при 56°С за 12 часа. Премахва се получената пелена и пробите престояват за 10 минути на 

термоблок при 90°С. Внимателно се премахва новата пелена и получената ДНК от всяка 

проба се проверява за чистота 
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(б) PCR реакции и визуализация 

Всички PCR реакции се осъществяват с помощта на PCR кит - Ready To GoTM PCR 

beads (AmershamBiosciences), в обем 25 μl в Progenecycler (Techne, UK). Получените 

продукти се визуализират в 2% агарозен гел, оцветени с разтвор на етидиев бромид (0.5 

μg/ml), на UVP DocumentationSystem (U.K.). 

(в) 16S рДНК амплификация и рестрикционен анализ на амплифицирания участък от 

гена за 16S рДНК (ARDRA) 

ДНК от изследваните проби микроорганизми се амплифицира при използване на 

универсални праймери за 16S рДНК гена. Полученият PCR продукт при амплификацията 

на 16S рДНК за изследваните проби микроорганизми се обработва с ендонуклеази. Следва 

инкубиране за 12 часа при 37ºС. Получените рестрикционни продукти се визуализират на 

2% агарозен гел. 

(г) Пречистване на продукта от PCR - реакцията - 16SрДНК – от ТАЕ-агарозенгел. 

Пречистването на 16S рДНК се извършва с кит за пречистване на ДНК (GFX 

MicrospinTM) според инструкциите на производителя. 

(д) Секвениране на гена за 16S рРНК и 26S рРНК 

Секвенирането на гена за 16S рРНК се извършва по метода на Sanger. Получените при 

секвенирането на гена 16S pРНК и 26S pРНК права и обратна частична секвенция се 

сглобяват чрез използването на софтуер CLC SequenceViewer. Целите секвенции  на гена 

за 16S pРНК и 26S pРНК се сравняват с наличните секвенции в онлайн базата данни 

GenBank чрез онлайн софтуер BLASTn и се определя видовата принадлежност на 

микроорганизмите в състава на in vitro и in vivo получените биофилми. 

 

По задача 4: 

1. Материали 

Обект на наблюдение:  

• 5 броя стандартизирани композитни дискове, след 72-часова in vitro инкубация (задача 

2) 

• 5 броя индиректни композитни прототипи (по 1 бр. от всеки донорен пациент) с период 

на престой в устната кухина от 72 часа (задача 1) 

Единици на наблюдение: Колониите в микробния биофилм, култивиран в in vitro и in 

vivo среда. 

Променливи на наблюдение: Морфологичните признаци на биофилмите, образувани 

в in vitro и in vivo среда 
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Инструменти и технически пособия: Сканиращ електронен микроскоп JEOL - JSM 

6390, Jeol USA Inc. 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено в периода ‒ август - 

октомври 2017 г. в Институт по физико-химия към БАН. 

Органи на наблюдение: Изследването е проведено в колаборация на дисертанта с 

преподавател от катедра Микробиология, Университет по хранителни технологии – 

Пловдив и научни сътрудници от Институт по физикохимия към БАН. 

 

2. Методи  

Обектите на наблюдение са разпределени в 2 групи:  

Тестова група: 5 броя тестови композитни образци след 72-часова инкубация в 

системата на биореактора (задача 2) 

Контролна група: 5 броя композитни прототипи с престой в устната кухина от 72 часа 

(задача 1) (Фиг. 13). 

 

 

Фигура 13. Дизайн на експерименталния протокол за провеждане на сравнителен 

СЕМ-анализ на биофилми създадени в in vitro и in vivo условия. 
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(а) Провежда се сравнителен СЕМ-анализ и чрез морфологичен и количествен 

критерий се отчитат прилики и разлики в структурата и състава на биофилма, наблюдаван 

върху повърхностите на всички тестови обекти след 72-часова in vitro или in vivo 

инкубация. 

Пробите за СЕМ-анализ се подлагат на специфична обработка с цел максимално 

запазване на техния интегритет: 

1. Фиксиране на пробите с 2.5% разтвор на глутаралдехид. 

2. Двадесет и четири часа по-късно прототипите се промиват с 0.1 М натриево-

ацетатен буфер, рН =4,67. 

3. Върху композитните образци се полага карбоново фолио. 

4. Потапяне на прототипите в 2% воден разтвор на хидрофилна йонна течност – 

Hitachi IL – 1000 (HILEM 1000) за 10 минути при стайна температура. 

5. Полагане върху филтърна хартия за абсорбиране на излишното количество течност 

за 5 минути. 

6. Микроскопия. 

(б) Регистриране на резултатите: 

За отчитане на резултатите от изследването се използва разработената оригинална 

скала за оценка на акумулацията на орален биофилм върху композитни повърхности по 

количествени и морфологични критерии. 

Наблюдават се повърхности от оралните прототипи и тестовите образци, за да се 

сравнят количествени и качествени сходства и различия. Получените резултати се 

отбелязват в таблична форма с индивидуална цифрова стойност. 

 

С цел обективизиране на отчетените резултати, трима независими експерти 

оценяват получените електронни микрографии чрез описаната скала. Определените от 

тях балови числа за всеки обект на наблюдение се сумират и усредняват. 
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По задача 5: 

1. Материали 

Обект на наблюдение: 6 броя стандартизирани композитни дискове от изследвания 

материал (Filtek Z250). 

Единици на наблюдение: Повърхностите на композитните образци след 

отстраняването на биофилма върху тях. 

Променливи на наблюдение: Микропромени в повърхностната топография на 

композитен материл Filtek Z250. 

Инструменти и технически пособия: 

• Сканиращ електронен микроскоп JEOL - JSM 6390, Jeol USA Inc 

• CDC Биофилм реактор - модел CBR90-1DH-Int. 

• Хранителна среда от фосфатен буфер (pH=7,5), обогатена със свински гастромуцин 

(Basal Medium Mucin - BMM) 

• Ултразвукова вана Emmi-H22, EMAG Ultrasonic 

• Пособия за микробиологична посявка 

Време и място на наблюдение: Изследването е проведено в периода ‒ август - 

октомври 2017 г. в Институт по физико-химия към БАН и Катедра Микробиология, УХТ – 

Пловдив. 

Органи на наблюдение: Изследването е проведено в колаборация на дисертанта с 

преподавател от катедра Микробиология, Университет по хранителни технологии – 

Пловдив и научни сътрудници от Институт по физикохимия към БАН. 

 

2. Методи 

Обектите на наблюдение са разпределени в 2 групи:  

• Тестова група: 5 броя тестови композитни образци след 15-дневна инкубация в 

системата на биореактора (задача 2). 

• Контролна група: 1 брой тестов образец без посявка на биологичен материал с 

престой в стерилни условия за 15 дни. 

 

Интервенциите по калибриране на биофилм-реакторната система, подготовката на 

тестовите образци и инокулацията им със съответния биологичен материал от донорните 

пациенти са описани подробно в методиката на задача 2. 
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Инкубационния процес е разпределен на два цикъла: активен и пасивен. Активният 

цикъл се провежда в аеробни условия с непрекъснат приток на свежа среда за период от 

72 часа и поддържане на основните култивационни параметри постоянни (pH, 

температура, концентрация на средата). Пасивният цикъл се провежда за период от 12 дни 

отново при аеробни условия, без приток на свежа среда и отвеждане на метаболитните 

продукти при постоянна температура на инкубация. 

 

 

(а) Условия на средата при активен цикъл на инкубация: 

1. Температура 37°С;  

2. Скорост на разбъркване на средата: 120 rpm;  

3. Поток на растежна среда (BMM): 11 ml/min;  

4. рН на средата 7 (Фиг. 13, 14); 

 

(б) Условия на средата при пасивен цикъл на инкубация: 

1. Температура 37°С;  

2. Скорост на разбъркване на средата: 120 rpm;  

3. Без приток на свежа среда и отстраняване на метаболитните продукти; 

 

След 15-дневната обща инкубация (пасивна и активна) всички тестови образци  се 

отнемат от средата на биореактора и биофилмът от тестовите повърхности се отстранява в 

ултразвукова вана при 40 000 Hz за 15 минути. Не се употребяват детергенти. Образците 

се подготвят за СЕМ-анализ чрез дехидратиране с поредица от етанолови разтвори с 

нарастваща концентрация.  Непосредствено преди СЕМ-анализа всички образци (тестови 

и контролни) се покриват с елементарно злато. Пробите се наблюдават на Сканиращ 

електронен микроскоп на 20 kV акселериращ волтаж и увеличение 250Х и 500Х. 

 

(в) Регистриране на резултатите: 

Сравнителен морфологичен анализ на сканиращи електронни микрографии. 
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V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

По задача 1: 

1. Резултати 

Чрез проведеното СЕМ-изследване се оценява микробната колонизация на 

апроксималните повърхности на композитните прототипи при различните им интервали 

на престой в устната кухина. СЕМ-анализът е насочен към морфологично 

характеризиране на акумулирания биофилм.  

(а) Наблюдавани находки на 3-ти ден: 

Сканиращите електронни микрографии разкриват биофилми, доминирани от кокови 

форми. При 10 от прототипите се откриват високоорганизирани микробиални съобщества, 

с добре оформени микроколонии сред интерцелуларен матрикс (Фиг.15.1., 15.2.). На 

същите прототипи при по-високо увеличение (2000Х и 5000Х) се различават пръчковидни 

и нишковидни видове в умерено хетерогенен биофилм (Фиг. 15.3., 15.4.). Единични 

консорции от микроколонии се откриват по апроксималната повърхност на 3 от 

прототипите (Фиг. 14.1., 14.2.).  При 2 от тестовите образци не се открива бактериален 

растеж за този период от време (Фиг. 14.3., 14.4). 

(б) Наблюдавани находки на 7-ми ден: 

При прототипите, показали минимален или липсващ бактериален растеж за 3 дни, се 

наблюдава по-протрахирано акумулиране на биофилм. На 7-ми ден при тях се откриват 

биофилмови структури, с преобладаване на кокови форми (Фиг. 16.3.). Увеличение от 

5000Х показва компактни микроколонии сред интерцелуларен матрикс (Фиг. 16.4). При 

останалите образци се наблюдава по-бърз модел на плакова акумулация. Седемдневните 

проби от тях разкриват комплексен биофилм, съдържащ нишковидни форми, 

пенетриращи подлежащите кокови структури (Фиг. 16.1.). Не се откриват компактни 

колонии. Наблюдаваният биофилм е отчетен като по-зрял (по-комплексен) към 

гингивалния ръб на образците (Фиг. 16.2). 

(в) Наблюдавани находки на 14-ти ден: 

При този период на наблюдение, прототипите с по-протрахиран модел на плакова 

акумулация продължават да формират тънък и основно коков биофилм. При останалите 

прототипи се установяват съществени различия от изходната (3-дневна) находка. Коко-

нишковидният комплекс се измества към предоминантно нишковиден (Фиг. 17.1., 17.2., 

17.3.). При увеличение 500Х се установява формация “corn-cob” (гроздовидни) колонии по 

повърхността на биофилма (Фиг. 17.4.). Описаната находка е белег за матурация на 

биофилма.  
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Така получените данни са обобщени в табличен вид за целта на дескриптивния анализ 

при регистриране на резултатите: 

 

Таблица 4. Разпределение по брой на морфологичните находки от пробите за 

различните времеви интервали. 

 

Времеви 

интервал 

 

Морфологична находка 

Комплексен и 

високо 

хетерогенен 

биофилм 

Умерено 

изразен и 

слабо 

хетерогенен 

биофилм 

Единични 

консорции от 

коковидни 

микроколонии 

Липсващ 

биофилм 

Трети ден 0 бр. 10 бр. 3 бр. 2 бр. 

Седми ден 10 бр. 3 бр. 2 бр. 0 бр. 

Четиринадесети 

ден 

13 бр. 2 бр. 0 бр. 0 бр. 

 

При 86.6% от изследваните прототипи (13 броя от 13 пациенти) се наблюдава 

експоненциална динамика в развитието на биофилмите, корелираща с времевия интервал. 

Тези проби достигат пълна матурация за период от 14 дни. При 13.3% от изследваните 

образци (2 броя от 2ма пациенти) се наблюдава различен модел на развитие. СЕМ анализът 

на тези прототипи разкрива забавено развитие и недостигане на пълна матурация за 

период от 14 дни.  
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За по-добра дескриптивност и сравнимост са представени скенограми на различно 

увеличение: 

 

Фигура 14.Сканиращи електронни микрографии, изобразяващи апроксималната 

повърхност на композитни образци след 3-дневна in vivo инкубация. 

14.1.(Х40), 14.2.(Х500) Единични консорции от микроколонии се откриват по 

апроксималната повърхност на 3 от прототипите. 

14.3.(Х17), 14.4.(Х190) При 2 от тестовите образци не се открива бактериален 

растеж за този период от време. 

 

 

Фигура 15.Сканиращи електронни микрографии, изобразяващи апроксималната 

повърхност на композитни образци след 3-дневна in vivo инкубация. 

15.1.(Х30), 15.2.(Х1000) При 10 от прототипите се откриват високоорганизирани 

микробиални съобщества, с преобладаващо коковидни форми и добре оформени 

микроколонии сред интерцелуларен матрикс. 

15.3.(Х2000), 15.4.(Х5000) На същите 10 прототипи при по-високо увеличение се 

различават единични пръчковидни и нишковидни видове в умерено хетерогенен биофилм 
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Фигура 16.1.(Х200) Сканиращите микрографии  след 7-дневен престой в устната 

кухина разкриватпо-бърз модел на плакова акумулация при 10 от прототипите. 

Наблюдава се комплексен биофилм, съдържащ нишковидни форми, пенетриращи 

подлежащите кокови структури. Не се откриват компактни колонии.  

16.2.(Х1000) Наблюдаваният биофилм е отчетен като по-зрял (по-комплексен) към 

гингивалния ръб на образците 

16.3.(Х1000) При прототипите, показали минимален или липсващ бактериален 

растеж за 3 дни, се наблюдава по-протрахирано акумулиране на биофилм. На 7-мия ден 

при 3 тях се откриват биофилмови структури, с доминация от кокови форми 

16.4.(Х5000) Увеличение от 5000Х показва компактни микроколонии сред 

интерцелуларен матрикс при 3 от прототипите.  

 

Фигура 17.1.(Х500), 17.2.(Х500), 17.3.(Х1000) Сканиращи електронни микрографии на 

апроксималните повърхности на композитните прототипи след 14-дневен престой в 

условията на устната кухина.  

17.4.(Х550) При увеличение 550Х се установява формация от“corn-cob” (гроздовидни) 

колонии по повърхността на биофилма.  
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2. Изводи 

2.1. Интраоралните тестови тела (прототипи) могат да създадат по-близки до реалните 

условия за развитие на биофилм in vivo. 

2.2. Акумулацията на орален биофилм върху апроксималните повърхности на 

композитните възстановявания следва общите процеси за плаконатрупване в устната 

кухина. 

 

По задача 2: 

1. Резултати 

(а) Определяне на общия брой на микроорганизмите 

Резултатите от микробиологичните посявки са представени в таблици 5 и 6: 

 

Таблица 5. Посев върху среда L 

 

Културелна 

среда, 

cfu/cm3 

Пациент 

1, cfu/cm3 

Пациент 

2, cfu/cm3 

Пациент 

3, cfu/cm3 

Пациент 

4, cfu/cm3 

Пациент 

5, cfu/cm3 

Само среда 0 - - - - - 

0 час 4,5.106 - - - - - 

24 час 3.109 1,5.108 1,4.109 4.108 3.107 5.108 

36 час 3,3.1011 - - - - - 

48 час 1,6.1011 6,8.1011 7,6.1011 3,6.1011 1,6.1011 8,5.109 

96 час 4.1012 6.1011 5.1012 1.1012 1,5.1012 4,4.1011 

 

Таблица 6. Посев върху среда LBG 

 

Културелна 

среда, 

cfu/cm3 

Пациент 

1, cfu/cm3 

Пациент 

2, cfu/cm3 

Пациент 

3, cfu/cm3 

Пациент 

4, cfu/cm3 

Пациент 

5, cfu/cm3 

Само среда 0 - - - - - 

0 час 5,5.106 - - - - - 

24 час 2,7.109 8.107 2,6.108 4.108 6.108 1,3.108 

36 час 4.1011 - - - - - 

48 час 3,7.1011 7,6.1010 2,2.1011 6,4.1011 2,8.1011 2.108 

96 час 4.1012 2.1010 3.1011 3.1011 1,6.1011 3,3.1010 
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(б) Морфологична оценка на получените колонии 

Представените таблици 7 и 8 обобщават наблюдаваните фенотипни белези на 

селектираните щамове: 

Таблица 7. Морфологична находка от културелната среда. 

 

Час 
Хранителна 

среда 
Морфологична характеристика 

0 

LBG 

• Наподобяващи Neisseria; 

• Различни видове дрожди; 

• Pichia; 

• Наподобяващи S. mutans 

L 

• Наподобяващи S. mutans 

• Наподобяващи Staphylococcus 

• Различно изглеждащи дрожди 

24 LBG 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Коковидни форми, групирани във 

верижки – Streptococcus spp. 

• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Lactobacillus 

24 L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Коковидни форми, групирани във 

верижки – Streptococcus spp. 

• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Lactobacillus 

36 LBG 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Коковидни форми, групирани във 

верижки – Streptococcus spp. 

36 L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Други коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 
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48 LBG 

• S. mutans 

• Къси пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Фини къси пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus 

48 L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Различни по дължина пръчици, 

наподобяващи Lactobacillus  

96 LBG 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Дрожди с елипсовидна форма 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Дълги пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus 

96 L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Дълги пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus  

• Пръчковидни форми 

• Дрожди с елипсовидна форма 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 
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Таблица 8. Морфологична находка от пробите от донорни пациенти. 

Пациент 
Хранителна 

среда 
Морфологична характеристика 

Пациент 1 

LBG 

• Дълги пръчици; 

• Удължени дрожди; 

• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus и Streptococcus 

L 

• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus и Streptococcus 

• Дълги пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus 

• Eдри коки, различни от досега видяните 

Пациент 2 

LBG 
• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus и Streptococcus 

L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Различни по дължина пръчици, 

наподобяващи Lactobacillus  

Пациент 3 LBG 

• Добре оформени къси пръчици 

• Бактерии, наподобяващи Neisseria 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Фини къси пръчици 

• Дрожди с елипсовидна форма 
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L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Дрожди с кубична и елипсовидна форма 

• Дълги пръчици 

Пациент 4 

LBG 

• Къси пръчковидни форми 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Бактерии, наподобяващи Neisseria 

• Къси пръчици, наподобяващи 

Lactobacillus brevis 

L 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Различни по дължина пръчковидни 

форми 

Пациент 5 

LBG 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Къси пръчковидни форми 

• Пръчковидни форми, наподобяващи 

Lactobacillus 

L 

• Различни по дължина пръчковидни 

форми 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Streptococcus 

• Коковидни форми, наподобяващи 

Staphylococcus 

• Дрожди с елипсовидна форма 
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(в) Окончателна селекция на щамове за генетична идентификация 

След морфологичния анализ, за идентификация са подбрани 11 щама от културелните 

среди и 9 щама от пациентските култури. Типизираните щамове са взети от пробите при 

различни времеви интервали и са обозначени с работен индекс. 

1. От Културелна среда: 

• 0 час, среда LBG, Neisseria – индекс 1  

• 48 час, среда LBG, Neisseria – индекс 2  

• 24 час, среда LBG, Stapylococcus – индекс 3 

• 24 час, среда LBG, Streptococcus – индекс 41 

• 24 час, среда LBG, Streptococcus – индекс 42 

• 0 час, среда LBG, Дрожди – индекс Y2 

• 0 час, среда LBG, Дрожди – индекс Y3  

• 0 час, среда LBG, Дрожди – индекс Y4 

• 24 час, среда L, Streptococcus – индекс L1 

• 24 час, среда L, Streptococcus – индекс L3 

• 48 час, среда L, Къси пръчици – индекс 5B 

2. От Пациенти: 

• Пациент 1, 48 час, среда L, Дълги пръчици – индекс 5L 

• Пациент 1, 96 час, среда L, Едри коки Streptococcus – индекс 6  

• Пациент 2, 48 час, среда L, Къси пръчици – индекс 7  

• Пациент 3, 48 час, среда LBG, Къси пръчици – индекс 8 

• Пациент 4, 48 час, среда LBG, Къси пръчици, наподобяващи L.brevis –  

индекс 9 

• Пациент 4, 48 час, среда L, Къси пръчици – индекс 10 

• Пациент 5, 96 час, среда LBG, Къси пръчици – индекс 11 

• Пациент 5, 96 час, среда L, Къси пръчици – индекс 12 

• Пациент 1, 48 час, среда L, Дълги пръчици – индекс 5 

 

2. Изводи. 

2.1. При пробите от всички пациенти се наблюдава постепенно увеличаване на 

микробното число, корелиращо с времето на инкубация.  

2.2. Динамиката в развитието на бактериалния биофилм, получен от орални инокулуми 

се припокрива с цикъла на матурация на плаката в оралната екосистема. 
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2.3. Биореакторната система, използвана в задача 2 създава условия за устойчиво 

култивиране на възпроизводими колонии, развивани от биологичен материал (слюнка и 

зъбна плака). 

2.4. С помощта на биореакторната система могат успешно да се наподобяват 

естествените условия на живот на оралните микроорганизми. 

2.5. Биореакторната система, използвана в задача 2 е съвременен инструмент, който 

позволява прецизно контролиране на култивационния процес. Този тип система 

притежава потенциал да изпълни широк набор от микробиологични методики в близки до 

естествените за микроорганизмите условия.  

 

По задача 3: 

1. Резултати 

След предварителна селекция и подготовка на пробите по описаната методика са 

идентифицирани следните 18 щама (Табл. 9). 

 

Таблица 9. Представяне на резултатите от секвенирането на пробите от ДНК на 

бактериални биофилми, инкубирани в in vitro условия. 

 

Описание Работно име на 

подбрания щам 

Щам, % на съвпадение 

0 час, среда LBG, 

Neisseria 

1 Micrococcus yunnanensis, 97 

48 час, среда LBG, 

Neisseria 

2 Streptococcus anginosus, 96 

24 час, среда LBG, 

Stapylococcus 

3 Staphylococcus aureus, 97 

24 час, среда LBG, 

Streptococcus 

41 Staphylococcus aureus, 95 

Пациент 1, 48 час, среда 

L, Дълги пръчици 

5L Nordella oligomobilis, 96 

Пациент 1, 96 час, среда 

L, Едри коки 

Streptococcus 

6 L. salivarius, 91 
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Пациент 2, 48 час, среда 

L, Къси пръчици 

7 Lactobacillus reuteri, 84 

Пациент 3, 48 час, среда 

LBG, Къси пръчици 

8 Streptococcus anginosus, 99 

Пациент 4, 48 час, среда 

LBG, Къси пръчици, 

приличащи на 

Lactobacillus brevis 

9 Lactobacillus fermentum, 96 

Пациент 5, 96 час, среда 

L, Къси пръчици 

12 Sphingomonas sanguinis, 96 

Пациент 1, 48 час, среда 

L, Дълги пръчици 

5 Staphylococcus aureus, 95 

Пациент 4, 48 час, среда 

L, Къси пръчици 

10 Lactobacillus reuteri, 91 

24 час, среда L, 

Streptococcus 

L1 Nordella oligomobilis,100 

24 час, среда L, 

Streptococcus 

L3 Ralstonia pickettii, 97 

48 час, среда L, Къси 

пръчици 

5В Str. coustellatus, 93 

 

Културите от селектираните щамове отразяват динамиката на развитие на биофилма 

във времевия интервал 0-24-48 часа. Генното идентифициране на бактериалния състав на 

биофилма именно от този времеви интервал потвърждава матурационния му потенциал в 

по-късните времеви интервали. Видовете, налични в биофилма до 48мия час определят 

както степента на матурация, така и взаимоотношенията между колониите и 

потенциалното им взаимодействие със субстрата. 

 

2. Изводи 

Наблюдаваната динамика във видовото разнообразие на матуриращия биофилм в in 

vitro условия е доказателство за наподобяване на естествената му матурация извън устната 

кухина. 
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По задача 4: 

 

1. Резултати 

По-значимите морфологични находки при изследваните образци са обобщени в балови 

числа съобразно разработената скалата за оценка на акумулацията на орален биофилм 

върху композитни повърхности. 

Ултраструктурните микроскопски находки от пробите на всеки пациент са разгледани 

последователно, с оглед на тяхната сравнимост: 

 

(а) Пациент 1 

1. In vitro проба (Test_01) 

Сканиращата електронна микроскопия на този образец разкрива многообразен по 

морфология биофилм, с добре изразен полизахариден матрикс, покриващ изцяло 

наблюдаваната площ – балово число по скалата за оценка – 4 (Фиг. 18.1). 

2. In vivo проба (Control_01) 

Сканиращата електронна микроскопия на този образец разкрива многообразен по 

морфология биофилм, с добре изразен полизахариден матрикс, покриващ изцяло 

наблюдаваната площ – балово число по скалата за оценка – 4 (Фиг. 18.2). 

 

 

Фигура 18.1.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Test_01. Балово число по 

скалата за оценка – 4. 

18.2.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Control_01. Балово число по 

скалата за оценка – 4. 
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(б) Пациент 2 

1. In vitro проба (Test_02) 

Сканиращата електронна микроскопия на този образец разкрива многообразен по 

морфология биофилм, с добре изразен полизахариден матрикс, покриващ изцяло 

наблюдаваната площ – балово число по скалата за оценка – 4 (Фиг. 19.1.).  

2. In vivo проба (Control_02) 

Отчита се наличие на конгломерати от колонии на гроздовидни микроорганизми, 

покриващи изцяло наблюдаваната площ. Наблюдават се морфологични единици от друга 

форма (пръчковидни, нишковидни или спирохетни видове). Балово число по скалата за 

оценка – 3 (Фиг. 19.2.).  

 

 

Фигура 19.1.(Х1000)Сканираща електронна микрография на Test_02. Балово число по 

скалата за оценка – 4. 

19.2.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Control_02. Балово число по 

скалата за оценка – 3. 

 

(в) Пациент 3 

1. In vitro проба (Test_03) 

Сканиращата електронна микроскопия на този образец разкрива многообразен по 

морфология биофилм, с добре изразен полизахариден матрикс, покриващ изцяло 

наблюдаваната площ – балово число по скалата за оценка – 4 (Фиг. 20.1.).  

2. In vivo проба (Control_03) 

Отчита се наличие на конгломерати от колонии на гроздовидни микроорганизми, 

покриващи изцяло наблюдаваната площ. Наблюдават се морфологични единици от друга 

форма (пръчковидни, нишковидни или спирохетни видове). Балово число по скалата за 

оценка – 3 (Фиг. 20.2.). 
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Фигура 20.1.(Х1000)Сканираща електронна микрография на Test_03. Балово число по 

скалата за оценка – 4. 

20.2.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Control_03.  

Балово число по скалата за оценка – 3. 

(г) Пациент 4 

1. In vitro проба (Test_04) 

Сканиращата електронна микроскопия на този образец разкрива наличие на 

конгломерати от колонии на гроздовидни микроорганизми, покриващи изцяло 

наблюдаваната площ. Не се наблюдават морфологични единици от друга форма 

(пръчковидни, нишковидни или спирохетни видове). Балово число по скалата за оценка – 

2 (Фиг. 21.1.).  

2. In vivo проба (Control_04) 

Отчита се наличие на конгломерати от колонии на гроздовидни микроорганизми, 

покриващи изцяло наблюдаваната площ. Наблюдават се морфологични единици от друга 

форма (пръчковидни, нишковидни или спирохетни видове). Балово число по скалата за 

оценка – 3 (Фиг. 21.2.). 

 

Фигура 21.1.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Test_04. Балово число по 

скалата за оценка – 2. 

21.2.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Control_04.  

Балово число по скалата за оценка – 3. 
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(д) Пациент 5 

1. In vitro проба (Test_05) 

Отчита се наличие на конгломерати от колонии на гроздовидни микроорганизми, 

покриващи изцяло наблюдаваната площ. Наблюдават се морфологични единици от друга 

форма (пръчковидни, нишковидни или спирохетни видове). Балово число по скалата за 

оценка – 3 (Фиг. 22.1.).  

2. In vivo проба (Control_05) 

Отчита се наличие на единични колонии от гроздовидни микроорганизми, част от 

повърхността на материала е все още непокрита. Балово число по скалата за оценка – 1 

(Фиг. 22.2.). 

 

Фигура 22.1.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Test_05. Балово число по 

скалата за оценка – 3. 

22.2.(Х1000) Сканираща електронна микрография на Control_05.  

Балово число по скалата за оценка – 1. 

 

Данните от морфологичния анализ на всички проби са обобщени в Таблица 10: 

 
Test 

01 

Test 

02 

Test 

03 

Test 

04 

Test 

05 

Общо 

Тест група - 

стойности 

4 4 4 2 3 17 

Контролна 

група - 

стойности 

4 3 3 3 1 14 

 
Control 

01 

Control 

02 

Control 

03 

Control 

04 

Control 

05 

 



47 
 

Разработената скала представлява научна разработка за обективизиране на получените 

данни от морфологичния анализ на групите проби в тесния контекст на този експеримент. 

Проследяването и сравняването на сумираните чрез скалата данни дава възможност за 

статистическото им анализиране.  

Изследването на потенциална статистически значима разлика във варирането на 

стойностите между двете групи проби (тест – контрола) обективно сравнява получените 

резултати. За целите на този експеримент е проведен негрупиран Т-тест, който се допълва 

от Mann-Whitney тест. Комбинацията от тези тестове открива сходството във варирането 

на две независими извадки. Данните от проведените тестове са илюстрирани с фигури 23 

и 24. 

 

 

Фигура 23. Резултати от статистическия анализ на данните от морфологичното 

сравнение на биофилмите, инкубирани в in vitro и in vivo условия. Негрупиран Т-тест. 

 

Фигура 24. Резултати от статистическия анализ на данните от морфологичното 

сравнение на биофилмите, инкубирани в in vitro и in vivo условия. Допълнителен Mann-

Whitney тест за установяване на статистически значима разлика във варирането. 

 

Статистическият анализ не потвърждава наличие на статистически значима разлика във 

варирането на двете групи проби (тестова и контролна). 
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На базата на тези данни може да се обобщи, че образуваните биофилми в in vitro 

условия не се различават значимо от естествено образуваните в устната кухина.  

 

2. Изводи 

2.1. Разработената скала за оценка е обективна система за сравняване на матурацията на 

биофилмите. 

2.2. Оралните инокулуми са основа за възпроизвoдимост на орален биофилм в in vitro 

условия. 

2.3. In vitro и in vivo създадените биофилми показват сходства в ултраструктурата си 

при наблюдение в СЕМ. 

 

По задача 5: 

1. Резултати 

Ултраструктурните микроскопски находки от тестовите композитни образци са 

разгледани последователно, с оглед на тяхната сравнимост. С цел пълна съпоставимост на 

данните, всички направени скенограми са на еднакво увеличение (Х500). 

(а) Образец 1 

След отстраняване на биофилма от повърхността на образеца се открива участък с 

повишена порьозност в сравнение с контролния образец. 

 

Фигура 25. Сканираща електронна микрография на образец №1(1) и контролния  

образец (2). 
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(б) Образец 2 

След отстраняване на биофилма от повърхността на образеца се откриват няколко 

участъка с повишена порьозност в сравнение с контролния образец. 

 

Фигура 26. Сканираща електронна микрография на образец №2(1) и контролния 

 образец (2). 

 

(в) Образец 3 

След отстраняване на биофилма от повърхността на образеца не се откриват участъци с 

повишена порьозност в сравнение с контролния образец. 

 

Фигура 27. Сканираща електронна микрография на образец №3 (1) и контролния ю 

образец (2). 
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(г) Образец 4 

След отстраняване на биофилма от повърхността на образеца се откриват участъци с 

повишена порьозност в сравнение с контролния образец. 

 

Фигура 28. Сканираща електронна микрография на образец №4 (1) и контролния  

образец (2). 

 

(д) Образец 5 

След отстраняване на биофилма от повърхността на образеца се откриват участъци с 

повишена порьозност в сравнение с контролния образец. 

 

Фигура 29. Сканираща електронна микрография на образец №5 (1) и контролния 

образец (2). 

 

2. Изводи 

Метаболитната активност на комплексните орални биофилми е причина за 

микроповърхностни изменения на контактната композитна повърхност след 15-дневна in 

vitro инкубация на изследвания материал. 
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VI. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

Анализът на резултатите от проведените изследвания дава основание да се направят 

следните изводи: 

1. Интраоралните тестови тела (прототипи) могат да създадат по-близки до реалните 

условия за развитие на биофилм in vivo. 

2. Акумулацията на орален биофилм върху апроксималните повърхности на 

композитните възстановявания следва общите процеси за плаконатрупване в устната 

кухина. 

3. При пробите от всички пациенти се наблюдава постепенно увеличаване на 

микробното число, корелиращо с времето на инкубация.  

4. Динамиката в развитието на бактериалния биофилм, получен от орални инокулуми 

се припокрива с цикъла на матурация на плаката в оралната екосистема. 

5. Биореакторната система, използвана в задача 2 създава условия за устойчиво 

култивиране на възпроизводими колонии, развивани от биологичен материал (слюнка и 

зъбна плака). 

6. С помощта на биореакторната система могат успешно да се наподобяват 

естествените условия на живот на оралните микроорганизми. 

7. Клиничните параметри на взаимоотношенията биофилм-твърда структура могат да 

бъдат оценени чрез комбинираната употреба на хигиенен (IHI) и кариологичен индекс 

(DMFT). 

8. Разработената скала за оценка е обективна система за сравняване на матурацията на 

биофилмите. 

9. Оралните инокулуми са основа за възпроизвoдимост на орален биофилм в in vitro 

условия. 

10. In vitro и in vivo създадените биофилми показват сходства в ултраструктурата си 

при наблюдение в СЕМ. 

11. Метаболитната активност на комплексните орални биофилми е причина за 

микроповърхностни изменения на контактната композитна повърхност след 15-дневна in 

vitro инкубация на изследвания материал 
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VII. ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер. 

1. Създадена е авторска методика за оценка на плаконатрупването върху 

апроксималните композитни повърхности в реални условия. 

2. Създадена е авторска скала за електронно-микроскопска оценка на матурацията на 

биофилмите. 

3. За първи път е използвана биофилм-реакторна система за изследване на 

взаимодействието на микроорганизмите с денталните композиционни материали. 

4. За първи път се комбинира употребата на хигиенен (IHI) и кариологичен (DMFT) 

индекс за оценка на взаимоотношенията между оралния биофилм и композитните 

възстановявания. 

5. Установен е протокол за култивация на сходен с естествения орален биофилм от 

донорни инокулуми. 

 

Приноси с потвърдителен характер. 

1. Потвърдена е хипотезата, че акумулацията на орален биофилм е най-висока и 

многообразна в гингивалната основа на композитните възстановявания. 

2. Утвърдена е комплексна методика за in vitro инкубация на композитни образци с 

използване на донорни инокулуми и биофилм реакторна система. 

3. Генетичното идентифициране на видовете от биофилма, пресъздаден в условията 

на биореакторна система потвърждава възпроизводимостта на модела тип „Изкуствена 

уста“. 
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