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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКТ Електрокожен тест
ЕОД Електроодонтодиагностика
ЛТТ Локален термометричен тест
ММА Метилметакрилат
НРЛИ Национална референтна лаборатория по имунология 
НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести
ХАП Хроничен апикален периодонтит
ABC Antibody binding capacity, антитяло-свързващ капацитет
ASTM American Society of Testing and Materials
BIS-GMA Бисфенол А глицеролат диметакрилат
BMS Синдром на парещата уста (Burning Mouth Syndrome)
BOP Bleeding on probing (кървене при сондиране)
CAL Clinical attachment level (ниво на клиничен аташман)

CBCT Cone beam computed tomography (конично-лъчево 
компютърно томографско изследване)

CD Диференцировъчен маркер
CD4+ Лимфоцитна Т-хелперна популация
CD8+ Лимфоцитна Т-цитотоксична популация
EGDMA Етилен гликол диметакрилат
HEMA 2-хидрокси-eтил-метакрилат
IFN-γ Интерферон γ
IgA Имуноглобулин А
IgG Имуноглобулин Г
IgM Имуноглобулин М
IL Интерлевкин
NK Клетки – естествени убийци
PAI Периапикален индекс
PMMA Полиметилметакрилат
PSI Пародонтален скринингов индекс
TEGDMA Триетиленгликол диметакрилат
TNF Тумор-некротизиращ фактор
TNFa Тумор-некротизиращ фактор α
UDMA Уретан диметакрилат
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ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната дентална медицина предлага богат набор от 
материали и техники за рехабилитация на зъбно-челюстната систе-
ма, което в последните години доведе до рязко повишаване на алер-
гичните реакции след стоматологично лечение при сенсибилизирани 
пациенти.

Лечението на тези пациенти в ежедневната клинична практика 
е свързано с редица медицински и социални проблеми. Биопоноси-
мостта към дентални материали е индивидуална за всеки пациент. 
Биопоносимите материали и медикаменти не трябва да предизвик-
ват токсични реакции, имунологично обусловено отхвърляне, както и 
да не съдържат компоненти, генериращи алергичен имунен отговор 
при сенсибилизирани пациенти.

Попаднал в устната кухина, в слюнката и стомашно-чревния 
тракт, денталният медикамент или материал отделя продукти, кои-
то при определени условия могат да причинят директни клетъчни 
увреждания или да индуцират имунологична/алергична реакция. 
Локалната и системна реактивност при всеки индивид е различна 
и това обяснява защо биопоносимите материали, които престояват 
трайно в устната кухина, при едни пациенти предизвикват имунен/
алергичен отговор, докато при други, не.

Основните клинични манифестации при сенсибилизирани па-
циенти, варират от локални прояви (парене, ксеростомия, промяна 
във вкусовата рецепция, лихеноидни изменения), до системни урти-
кариални обриви и едеми и изключително рядко до животозастраша-
ващи алергични инциденти.

Денталните медикаменти и особено материалите, оставащи 
трайно в устната кухина (композити, пластмаси, метални сплави и 
др.), предизвикват свръхчуствителност предимно от IV (забавен) и 
по-рядко от I (бърз) тип.

Предизвиканите от денталните материали нежелани реакции 
са сериозно предизвикателство за денталния специалист, тъй като 
оценката на тяхната биопоносимост е сложен и продължителен про-
цес, включващ индивидуален подход при всеки пациент. 
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След категорично установяване на свръхчувствителност към 
наличен в устата материал, при субективни оплаквания и обективна 
находка, на пациента трябва да се предложи алтернативно лечение, 
като се има предвид, че то налага преди всичко отстраняване на 
доказания алерген и имуномодулиране на организма към засилено 
производство на антитела.

За нас е предизвикателство да проучим съвременните дентал-
ни биоматериали (пластмаси, метални сплави, композити, адхезиви 
и цименти) които съдържат редица самостоятелни и групови алер-
гени, които сенсибилизират перманентно пациентите и оказват вли-
яние както в общата, така и в локалната реактивност на организма, 
което се регистрира чрез специфични клинични и параклинични из-
следвания. Хроничната експозиция на тези сенсибилизиращи агенти 
в устната кухина често еволюира в сенсибилизация на целия органи-
зъм, чиято клинична изява с времето се утежнява значително.

Нашите научни интереси в областта на денталната клинична 
алергология и имунология са свързани с намирането на възможнос-
ти за лечение на сенсибилизирани пациенти със съвременни ден-
тални материали с висока биопоносимост и проследяване на ранния 
и късен санационен ефект. Това ни дава основание в настоящия на-
учен труд да представим нашия личен, дългогодишен клиничен опит 
при ефикасното лечение на тези пациенти.
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящия дисертационен труд е да се определи 
ефикасността на лечението на сенсибилизирани пациенти с биопо-
носими дентални материали.

За осъществяване на горепосочената цел са поставени след-
ните задачи:

1. Да се анализират данните от комплексната орална и алер-
гологична диагностика на сенсибилизирани пациенти за из-
работване на индивидуален санационен план.

2. Да се оцени ефикасността на лечението на сенсибилизи-
рани пациенти към основни групи дентални материали, 
стандартизирани като препарати за алергологична диаг-
ностика.

3. Да се оцени ефикасността на лечението на сенсибилизи-
рани пациенти към дентални пластмаси и метални сплави.

4. Да се изготви индивидуален санационен план на дентални 
пациенти със съпътстваща сенсибилизация към бактерии, 
храни, полени, битови и др.

5. Да се изследва хуморалният и клетъчен имунен отговор 
преди и след ендодонтско и протетично лечение на сен-
сибилизирани пациенти с биопоносими дентални мате-
риали.

6. Да се определят анамнестични и терапевтични подходи, 
осигуряващи ефикасно лечение на сенсибилизирани паци-
енти с биопоносими дентални материали.
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Дизайн на проучването

МАТЕРИАЛ

Пациентите, включени в настоящия дисертационен труд, са 
565, на възраст от 18 до 75 г., разделени на две групи: основна (ОГ) 
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– 431 пациенти с алергични заболявания (АЛ); със системни забо-
лявания (СЗ); с орални лезии (ОЛ) (табл. 1, фиг. 2); и контролна (КГ) 
– 134 клинично здрави пациенти без алергични болести (табл. 1, фиг. 
1, 2 и 3).

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти 
по възраст, пол и групи

Фиг. 1. 
Разпределение 
на пациентите 
по групи, 
възраст и пол

Фиг. 2. 
Разпределение 
на пациентите 
от ОГ по 
възраст и пол
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Фиг. 3. 
Разпределение 
на пациентите 
от КГ по 
възраст и пол

П о  з а д а ч а  1  и  2 – общ брой 565
•	Основна група – 431
•	Контролна група – 134 
П о  з а д а ч а  3  – общ брой 300
•	Основна – 250
•	Контролна – 50
П о  з а д а ч а  4  – общ брой 110
•	Основна – 110
П о  з а д а ч а  5  – общ брой 165
•	Основна – 132
•	Контролна – 33

За изпълнение на задачи 2, 3, 4 и 5 на всички пациенти, вклю-
чени в настоящия дисертационен труд (565), е направена комплекс-
на орална и алергологична диагностика (задача 1). За изпълнение 
на задача 1 всички пациенти отговарят на основните критерии за 
включване и са подписали информирано съгласие за участие.

МЕТОДИ

Клинични изследвания

Общомедицинска, орална и алергологично насочена анамне-
за, снета чрез индивидуална карта

Образна диагностика: чрез ортопантомографии и локални 
рентгенови снимки
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Комплексна орална и алергологична диагностика, включ-
ваща щателен оглед на устната кухина за регистрация на състоя-
нието на лигавицата (налични орални лезии), съзъбието (дентален 
статус и налични материали в устата), гингивата и пародонта (индекс 
CPITN)

Тестове за определяне на обща и локална реактивност на 
организма

Тестове за определяне на локалната реактивност в зъб-
но-челюстната система

ЕКТ по Гелен 
Локален термометричен тест
Термодиагностика
Измерването на корозионните потенциали
Параклинични методи
– изследване на слюнка;
– изследвания на кръв и урина;
– специфични изследвания според основното заболяване (при 

наличност);
– алергологични изследвани;
– имунологични изследвания.

Флоуцитометрични методи

Метод за оценка на серумни имуноглобулини IgG, IgM и IgA

– Радиална имунодифузия (РИД) за количествено определя-
не на серумни IgG, IgM и IgA

Статистически методи

•	Описателна (дескриптивна) статистика.
•	One-way ANOVA – прави се сравнение между три или повече 

извадки от несъвместими измервания и се приемат извадки от Гау-
сово разпределение.

•	Friedman test – непараметричен тест, който сравнява три или 
повече съвпадащи или сдвоени групи. Съвпадащ тест, който контро-
лира експерименталните променливи между субектите, като по този 
начин се увеличава силата на теста.
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•	Mann–Whitney test – за установяване на междугрупови ста-
тистически значими разлики (непараметричен).

•	Two-way ANOVA – определя два фактора, който имат влия-
ние върху отговора. За получаване на отговор за три различни фак-
тора при сравнение по пол.

•	Spearman non-parametric correlation test – за оценяване на 
корелационните зависимости е използван коефициентът на Спиър-
ман (Spearman R, r). За значима корелация се приема стойност на 
коефициента R>0.3 при степен на статистическа значимост p<0.05.

•	Wilcoxon matced pairs test – за установяване на вътрегрупови 
статистически значими разлики (непараметричен).

•	Честотен анализ.
•	Линеен регресионен анализ.
Данните са обработени с помощта на програмните пакети 

Statistica ver. 13.3 (28.10.2017), GraphPad Prism ver. 8.1 (2018), SPSS 
ver. 23 (16.06.2018) и Microsoft Excel 2016.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

ПО ЗАДАЧА 1. Да се анализират данните от комплексната 
орална и алергологична диагностика на сенсибилизирани паци-
енти за изработване на индивидуален санационен план

Комплексна орална и алергологична диагностика е направена 
на 565 пациенти, регистрирани в специализирания кабинет на Ка-
тедрата по образна и орална диагностика на Факултета по дентална 
медицина при Медицинския университет – София, която се провеж-
да на 4 етапа:

1. Общомедицинска и алергологично насочена анамнеза.
2. Клинични и параклинични изследвания.
3. Изготвяне на индивидуален санационен план.
4. Контролни прегледи и тестове за регистриране на резултата 

от назначената терапия.
Основни критерии за включване на пациентите:
1. Медицински компрометирани (с алергични, със системни за-

болявания и с орални лезии) и клинично здрави над 18 год.
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2. Отговарящи на условията за провеждане на комплексна 
орална и алергологична диагностика:

2.1. Налична медицинска документация: история на заболява-
нето или епикриза, изследвания на кръв и на урина (с давност не 
повече от 3 мес.).

2.2. Без прием на медикаменти: антибиотици, противовъзпа-
лителни, противоалергични, болкоуспокояващи, сънотворни – в деня 
и три дни преди изследването.

2.3. Ортопантомография и сегментни снимки на зъбите, 3D.

2.4. Без козметика на лицето, мъжете – небръснати, в деня на 
изследването.

2.5. Да не са консумирали храна и да не са мили зъбите – в 
деня на изследването.

2.6. Информация от лекуващия лекар за провежданата меди-
кация и от денталния лекар – за всички използвани медикаменти и 
материали при денталното лечение, и тези, които ще се използват в 
бъдеще.

Пациентите за комплексна орална и алергологична диагности-
ка са насочени за изследване от различни клиники на Медицинския 
университет, София, както и от цялата страна. Системните заболя-
вания са регистрирани посредством данните от личната документа-
ция на пациентите (здравни картони, история на заболяването, епи-
кризи, информация за провеждана в момента терапия и др.).

При диагностициране на патологични промени в устната кухи-
на, включително алергични реакции и болести, се спазва следният 
протокол за изследване:

1. Цялостна клинична оценка на оралния статус: екстра- и 
интраорален:

•	Оглед на устната кухина;
•	Изследване на твърдите зъбни тъкани, налични обтурации, 

различни обтуровъчни материали;
•	Изследване на пародонта чрез използването на пародонта-

лен скринингов индекс за оценка на състоянието (нивото) на алвео-
ларната кост и на интраденталния септум; 
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•	Проверка на оклузията;
•	Изследване на устната лигавица, регистриране на орални лезии;
•	Палпация на регионалните лимфни възли;
•	Пресопунктурна диагностика на: N. Trigeminus; Адлерови 

точки; капитулум; маргинални и апикални точки; перкусионен тест на 
всички зъби;

•	Проверка на виталитета на зъбите – електроодонто-диагно-
стика (ЕОД);

•	Електрокожен тест;
•	Локален термометричен тест;
•	Термовизионна диагностика;
•	Измерване на корозионен потенциал на метални обекти в 

устната кухина (обтурации и протезни конструкции).

2. Образна диагностика

•	Ортопантомография;
•	Единични интраорални ретроалвеоларни Rö-графии (по Dick);
•	СВ/СТ.

3. Алергологични изследвания

•	Pach test – епикутанно тестуване за доказване на свръхчувст-
вителност към стоматологични медикаменти и материали;

•	Prick-test – за доказване на свръхчувствителност към местни 
анестетици.

4. Културелно изследване на микроорганизмите и тяхната 
чувствителност (само при необходимост)

•	Изследване на слюнка – за Candida и други патогени. 

5. Пълна кръвна картина с диференциално броене, биохимия 
на кръв и урина

6. Други специфични изследвания

•	Биопсия (само при необходимост).

7. Обобщение на данните от клиничните и параклиничните 
изследвания.
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8. Консултации с други медицински специалисти при клинич-
но здрави и медицински компрометирани пациенти.

9. Диференциална диагноза.

10. Окончателна диагноза.

11. Индивидуален санационен план.

12. Контролни прегледи.

13. Декларация за информирано съгласие.

Според данните от клиничните протоколи:

Изследваните пациенти са с някои от следните хронични за-
болявания (табл. 2, фиг. 4–7):

•	алергични и автоимунни (ринити и риносинуити, алергични 
отоци, генерализирана анафилаксия, непоносимост към медикамен-
ти и др.), 

•	дерматози (Alopecia areata, Erythema nodosum, Lupus erythe-
matosus, Psoriasis vulgaris, Neurodermatitis, Pemphigus, Leukoplakia, 
Lichen planus и др.), 

•	ендокринни (диабет и др.), 

•	васкулити (болест на Schonlein–Henoch), 

•	сърдечносъдови (атеросклероза, исхемична болест на сър-
цето, ендо-, мио- и перикардити, исхемия на миокарда, ангина пек-
торис, медиастенити и др.), 

•	заболявания на опорно-двигателния апарат (артрити – рев-
матоиден и реактивен, колагенози, артрозна болест), 

•	заболявания на ЦНС и ПНС (невралгия на nervus trigeminus, 
мултиплена склероза и др.), 

•	заболявания на окото (увеити, иридоциклити и хориоретинити).
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Фиг. 4. 
Ендокринни 
заболявания

Фиг. 5. 
Сърдечно-
съдови 
заболявания

Фиг. 6. 
Заболявания 
на ЦНС и 
ПНС

Фиг. 7. Очни 
заболявания

Данните от анамнезите показват някои локални симптоми/ре-
акции, възможни странични ефекти на денталните материали, както 
и евентуални алтернативни причинни фактори (табл. 3).
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Табл. 3. Субективни оплаквания и клинични находки

Симптоми/реакции Възможни причини

Неспе-
цифични 
клинични 
находки

Парене
Дисгеузия
Чувствителност
Сърбеж
Промяна на цвета
Ксеростомия
Хиперсаливация

Общо заболяване
Гнатофункционални нару-
шения
Еритема/лезия
Гингивит
Медикаменозен прием
Инфекции (бактериални, 
гъбични, вирусни)
Хранителни дефицити/раз-
стройства

Специфич-
ни клинични 
находки
Интраорал-
ни (локални/
дифузни)

Еритем/улцерации
Лихеноидни лезии
Лезии, подобни на 
еритема мултифор-
ме
Лупус еритематодес
Афтозен стоматит

Заболявания на лигавиците/
инфекции
Странични лекарствени 
ефекти

Специфич-
ни екстра-
орални 
находки

Оток (Едем)
Обрив
Екзема
Хейлит

Общо заболяване
Заболяване на кожата
Локални инфекции (бактери-
ални, гъбични, вирусни)

Субективните оплаквания на пациентите са свързани основ-
но с: промяна на чувствителността на зъбите и устната лигавица 
(24,2%); във вкуса (28%), в обонянието (15.7%), в количеството от-
делена слюнка: хиперсаливация (7.6%) и сухота в устата (ксерос-
томия – 14.8%, парестезии – 12.1%), в релефа на устната лигавица 
– 21,2%, в цвета на зъбите – 22,2%.

Доказаните странични ефекти от прилагането на дентал-
ните материали са представени в табл. 4.

Регистрирани са заболявания, като: орален лихен планус 
(26%), левкоплакия (5.04%), хейлити (12.8%), глосити (36.8%) и ери-
тема мултиформе (4.6%).

Пациенти с онкологични заболявания с ангажиране на устната 
кухина не са включени в основната група.



19

Табл. 4. Доказани странични ефекти от прилагането 
на дентални материали

Локални
Алергични или 

иритативни

Лихеноидни лезии/левкоплакия; Еритем/улцера-
ции; Дисгеузия; Интраорално изтръпване; Сърбеж; 
Гингивит; Стоматит; Хейлит; Контактен дерматит; 
Глосодиния/ородиния

Системни Уртикария; Рецидивиращ ангиоедем; Системен 
дерматит; Анафилактична реакция

От анализа на анамнестичните данни на изследваните паци-
енти от основната група се установяват две групи алергени – основ-
ни и съпътстващи (табл. 5):

Табл. 5. Видове алергени според анамнестичните данни (n=431)

Основни алергени % Съпътстващи алергени %
Живачна амалгама 10 Храни 20

Живак 35 Бактерии 22

Никел; Кобалт;
Хром 13.2 Битови; Полени;

Индустриални
18; 24;

16

Паладий 7.4 Гъбична инфекция 19

Латекс 5 Медикаменти 24

Пластмаси 14 Козметика 28

Орално-хигиенни средства 14

В групата на основните алергени на първо място е живакът  
табл. 5, фиг. 8 , а при съпътстващите – козметичните средства, фиг. 9:

Фиг. 8. Основни алергени
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Фиг. 9. Съпътстващи алергени

Анализът на данните от субективните оплаквания с/без кли-
нични находки в устната кухина при сенсибилизираните пациенти е 
представен на табл. 6, фиг. 10 и 11.

При наличие на метални конструкции със съдържание на ни-
кел основните клинични находки, които са регистрирани, са: (табл. 7, 
фиг. 12–13):

Табл. 6. Субективни оплаквания с/без клинични находки 
при сенсибилизирани пациенти (n = 431)

Субективни оплаквания 
с клинични находки % Субективни оплаквания 

без клинични находки %

Петехии 12,7 Парестезии 12.1

Еритеми 15.6 Дискомфорт 45.5

Пигментни лезии 28.7 Промяна във вкуса 28

Еrythema exsudativum 
multiforme 4.7 Промяна в обонянието 15.7

Лихен планус 25.96 Канцерофобия 26.4

Левкоплакия 8.04 Синдром на парещата 
уста 28.31

Гингивостоматити 36.77

Глосити 31,77

Ангионевротичен оток 17.3

Ксеростомия 14.8

Засилено слюноотделяне 7.6
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Фиг. 10. Субективни оплаквания с клинични находки

Фиг. 11. Субективни оплаквания без клинични находки

Табл. 7. Клинични находки при пациенти протезирани с метални сплави

Интраорални % Екстраорални %
Промени в цвета на 
устната лигавица 22.2 Контактен дерматит 26.6

Промени в релефа на 
устната лигавица 18 Ендогенни и екзогенни 

екземи 12.7

Хиперплазия на гин-
гивата 16.2 Уртикарии 16.6

Промени по езика 32.2 Отоци по лицето и устните 16

Промени по пода на 
устната кухина 8.6 Промяна в слюнчената 

секреция 11.2

Промени по устните 20.3 Парестезии 12.1

Синдром на парещата уста 32.6
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Фиг. 12. Интраорални клинични находки при пациенти, 
протезирани с метални сплави

Фиг. 13. Екстраорални клинични находки при пациенти, 
протезирани с метални сплави

Направен е анализ на данните от получените резултати за об-
щите симптоми при алергичните пациенти към дентални материали 
– метали и пластмаси (табл. 8 и фиг. 14); към дентални материали 
– метали и други алергени (табл. 9, фиг. 15) и сравнителен анализ на 
общите симптоми на алергичните пациенти (фиг. 16):

Контактът на устната лигавица с металните йони от металните 
реконструкции, хирургическите импланти, комбинираните протезни 
конструкции, изработени от метални сплави и дентални пластмаси, 
както и с вредни физикални фактори от околната среда води до въз-
никване на процеси на сенсибилизация на целия организъм.

При контролните прегледи след саниране на устната кухина 
с биопоносими дентални материали 66% от пациентите съобщават 
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за отзвучаване на симптомите на: хронична умора, фибромиалгия, 
парене и дискомфорт.

Табл. 8. Общи симптоми при алергични пациенти
към дентални материали – метали и пластмаси (n = 228)

Симптоми %
Хронична умора 28.5
Болки в ставите и мускулите 24.6
Когнитивни нарушения 3.7
Депресия 5.26
Главоболие 9.21
Фибромиалгия 12.72
Кожни обриви 16.23

Фиг. 14. Симптоми при алергични пациенти: към дентални 
материали – метали и пластмаси 

Табл. 9. Общи симптоми при алергични пациенти:към дентални 
материали и други алергени (n = 431)

Симптоми %
Хронична умора 28.3
Болки в ставите и мускулите 3.36
Когнитивни нарушения 24.7
Депресия 6.2
Главоболие 1.8
Фибромиалгия 20.02
Кожни обриви 17.05
Дискомфорт 25,06
Кихане, водниста секреция, запушване на носа 17,4
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Фиг. 15. Симптоми при алергични пациенти: към 
дентални материали и други алергени

Фиг. 16. Сравняване на симптоми при алергични 
пациенти
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ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

При анализа на данните от комплексната орална и алерголо-
гична диагностика на сенсибилизирани пациенти за изготвяне на ин-
дивидуален санационен план е установено следното:

1. С най-висок процент са пациентите със сърдечно-съдови 
заболявания, следвани от тези с: ендокринни, очни, алергични и ав-
тоимунни, дерматологични, на ЦНС/ПНС.

2. При алергичните и автоимунните заболявания с най-висок 
процент са: пациентите с ринитите, при дерматологичните – пациен-
тите с орален лихен планус и лихеноидни лезии, при ендокринните 
– с диабет и тиреоидит на Хашимото, при заболявания на ЦНС/ПНС 
– с невралгия, при очните – с увеит, иридоциклит и хориоретинит.

3. Данните от субективните оплаквания на пациентите и кли-
ничните им находки показват промяна в локалната реактивност в об-
ластта на устата и устната лигавица в 24,2%.

4. Страничните ефекти от използваните при лечението ден-
тални материали са при пациентите с лихеноидни лезии и орален 
лихен планус (25,6%).

5. Регистрирани са две групи алергени – основни – от групата 
на денталните материали, като с най-висок алергизиращ потенциал 
от тях е живакът в 35% и съпътстващи – от групата на козметични 
средства, вкл. орално-хигиенни в 22%.

6. При клиничните находки при пациенти, протезирани с ден-
тални метални сплави и пластмаси, доминират интраоралните про-
мени по езика в 32.2% и синдром на парещата уста в 32,6%.

7. При общите симптоми при алергични пациенти доминира 
хроничната умора в 28,5%.

ИЗВОДИ

1. При сенсибилизирани пациенти към налични в устата ден-
тални материали доказаните алергени трябва да се отстранят от ус-
тата и да не се прилага в бъдещо лечение.

2. При сенсибилизирани пациенти трябва да се избягват орал-
но-хигиенни и козметични средства, които съдържат доказани алер-
гизиращи съставни части.
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3. При доказана сенсибилизация, специфични клинични и па-
раклинични находки и субективни оплаквания, характерни за алер-
гичните пациенти, на тях трябва да се предложи индивидуален са-
национен план с включване на биопоносими дентални материали.

ПО ЗАДАЧА 2. Да се оцени ефикасността на лечението на 
сенсибилизирани пациенти към основни групи дентални мате-
риали, стандартизирани като препарати за алергологична диаг-
ностика

През 2011 г. е създадена първата българска серия алергени 
(фиг. 17), изготвени от т.нар. краен продукт – композити, канални за-
плънки, цименти, пластмаси, метални сплави, керамики и др., във 
вида, в който се поставят в устната кухина при окончателното въз-
становяване на формата и функцията на зъбите и зъбните редици. 
Към тази серия непрекъснато се прибавят нови алергенни препарати 
за диагностика, изготвени от нови за България дентални медикамен-
ти и материали и по този начин се създава възможност за непрекъс-
натото ѝ осъвременяване.

Фиг. 17. Българска дентална скринингова серия’2011
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Алергенните препарати от индивидуално избраните дентал-
ни материали за епикутанно тестуване съгласно общоприетата 
световна практика се изготвени по производствената методика на 
лабораторията по алергия при Националния център за заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ). Всеки един материал, в зависимост 
от химическата му характеристика и физическо състояние, се ему-
лгира в съответен вехикулум до получаване на хомогенна маса, 
която позволява прехвърлянето ѝ в спринцовка от 2 мл. Процент-
ното съдържание на активното вещество за всеки един алерген 
се определя въз основа на световния опит в това отношение и на 
проведените предварителни проучвания за степента и характера 
на кожно-алергичната реакция, която той предизвиква в клинично 
здрави, неалергични хора, без анамнестични или клинични данни 
за сенсибилизация към него.

На фиг. 18 е представен набор от български алергенни препа-
рати за диагностика.

Фиг. 18. Набор от български алергенни препарати за диагностика 
на алергични реакции на базата на дентални реконструктивни 

материали

Отчитането на епикутанната проба се прави до 7-ми ден след 
аплицирането на алергена. Несъмнено интерпретирането на резул-
татите от епикутанните проби изисква изключително висок профе-
сионализъм.

Резултатите от епикутанното тестуване обикновено се отчитат 
с (+) – като позитивни, и (-) – като негативни, а степента на реакция-
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та – с броя плюсове. Отчитането се извършва според изискванията 
на International Contact Dermatitis Research Group system (ICDRG), 
както следва: (-) – отрицателна реакция; (+) – слабо положителна), 
(++) – силно положителна), (+++) – много силно положителна), (+?) – 
съмнителна, неясна) и (IR) – иритативна) (фиг. 19).

Фиг. 19. Степени на положителна алергична реакция при 
епикутанните проби (Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden)

В периода 2012–2019 г. пациентите с данни за алергия са из-
следвани за биопоносимост, както е посочено в задача № 1, към 
голям брой съвременни дентални материали (табл. 10–17, фиг. 
20–27): каналопълнежни пасти, цименти, фото- и химиополимери, 
бондове, дентални пластмаси, зъбни гарнитури, керамики и метал-
ни сплави.
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Табл. 10. Пациенти със свръхчувствителност към каналопълнежни 
пасти по групи (n = 565)

Каналопълнежни пасти

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)АЛ
(n=228)

СЗ
(n=136)

ОЛ
(n=67)

Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%

1 Adseal Root Canal Sealer 7/3,07 3/2,20 2/2,98 1/0,74
2 AHPlus 5/2,19 2/1,47 1/1,49 1/0,74
3 ApexitPlus 2/0,88 1/0,74 1/1,49 0/0,0
4 Biodentin 2/0,88 1/0,74 1/1,49 0/0,0
5 BioRoot 4/1,75 2/1,47 1/1,49 0/0,0
6 Cortisomol SP 15/6,58 6/4,41 ¾,48 2/1,48
7 Endomethasone N 13/5,70 5/3,68 4/5,97 1/0,74
8 EndoRez 39/17,10 16/11,76 7/10,45 3/2,24
9 Eugenol 54/23,68 22/16,18 10/14,92 3/2,24
10 MTA Flow 3/1,32 1/0,74 1/1,49 0/0,0
11 Pulp Canal Sealer 10/4,38 4/2,94 2/2,98 2/1,48
12 Sealapex 10/4,38 4/2,94 2/2,98 2/1,48
13 Sealite Ultra 6/2,63 2/1,47 1/1,49 0/0,0
14 Syntex Cerkamed 5/2,19 2/1,47 2/2,98 0/0,0
15 Topseal 3/1,31 1/0,74 0/0,0 0/0,0
16 Tubli-Seal 10/4,38 4/2,94 2/2,98 2/1,48
17 Vioseal 7/3,07 3/2,20 2/2,98 1/0,74
18 WellRoot bioceramic sealer 4/1,75 2/1,47 1/1,49 0/0,0

Фиг. 20. Пациенти със свръхчувствителност към 
каналопълнежни пасти по групи
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Изследван е алергизиращият потенциал на най-често из-
ползваните в клиничната практика каналопълнежни пасти: на епо-
ксидна основа, силикатни, на основата на цинков окис и полимер-
ни смоли.

В групата на пациентите с алергични заболявания (n=228) с 
най-висока биопоносимост от каналните заплънки са: ● на епоксид-
на основа: Topseal (1,31%); ● от силикатните: Apexit Plus и Biodentin 
(0,88%); ● на основата на цинков окис: Sealite Ultra (2,63%); ● от по-
лимерни смоли: Sealapex (4,38%).

След тях се нареждат: ● на епоксидна основа: АНplus (без сре-
бро) и syntax Cerkamed (2,19%) и adseal и topseal-3,07%; ● от група-
та на силикатните канални заплънки: МТА 1,32%, bioroot и welroot 
(1,75%); ● на основата на цинков окис: Tubli Seal и Pulp canal sealer 
(4,38%), endometason (5,70%) и cortisomol (6,58%).

Полимерните смоли показват също различен алергизиращ по-
тенциал: endores (17,10%) и sealapex (4,38%).

Потвърди се и високият алергизиращ потенциал на евгенола. 
Пациентите с АЛ показват в 23,68% свръхчувствителност към него, 
със СЗ в 16,18%, а с ОЛ в 14,92%. Пациентите от КГ също проявяват 
контактна свръхчувствителност към евгенол в 2,24%.

Прави впечатление, че каналната заплънка Biodentin е с 
най-висока биопоносимост и биоактивност. Тя представлява рес-
торативен цимент на силикатна основа. При фрактури на времен-
ни и постоянни зъби може да се комбинира с друг биопоносим си-
лър-АНplus и гутаперча.

Bioroot RCS-ph11 е също биокерамичен силър, нетоксичен, ак-
тивен срещу enterococcus faecalis след 1., 3., 7. ден. Тези качества 
го правят предпочитан силър при лечение на инфектирани корено-
ви канали при сенсибилизирани пациенти поради съществуваща-
та кръстосана сенсибилизация към различни видове бактериални 
алергени в ендодонта.
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Табл. 11. Пациенти със свръхчувствителност към цименти 
по групи (n = 565)

Цименти

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)АЛ (n=228) СЗ (n=136) ОЛ (n=67)

Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%
1 Adhesor Fine 9/3,95 9/6,62 7/10,45 2/1,49
2 Base Cement Shofu 3/1,32 2/1,47 1/1,49 0/0,0
3 Fuji Plus 4/1,75 4/2,94 3/4,48 0/0,0
4 GC Equia Capsule 5/2,19 4/2,94 3/4,48 0/0,0
5 GC Fuji IX 4/1,75 3/2,21 3/4,48 0/0,0
6 Glassliner Syringe 5/2,19 4/2,94 4/5,97 0/0,0
7 Harvard cement 9/3,95 8/5,88 7/10,45 2/1,49
8 Ionoseal syringe 6/2,63 5/3,68 4/5,97 0/0,0
9 Kavitan Plus 7/3,07 6/4,41 5/7,46 0/0,0

10 Ketac Cem Plus 7/3,07 5/3,68 4/5,97 0/0,0
11 Ketac Molar 8/3,51 7/5,15 6/8,96 0/0,0
12 Ketac Universal cement 8/3,51 7/5,15 6/8,96 0/0,0
13 Meron plus capsules 9/3,95 5/3,68 4/5,97 0/0,0
14 Multilink 8/3,51 6/4,41 4/5,97 0/0,0
15 Ortho Connect 10/4,38 3/2,21 3/4,48 0/0,0
16 Prevision CB 9/3,95 7/5,15 6/8,96 1/0,75
17 Protemp 4 7/3,08 7/5,15 5/7,46 2/1,49
18 RelyX Unicem 5/2,19 5/3,68 4/5,97 0/0,0
19 Variolink 5/2,19 4/2,94 3/4,48 0/0,0
20 Vitrebond Kit 5/2,19 4/2,94 3/4,48 0/0,0
21 GlasIonomer CX-Plus 5/2,19 5/3,68 4/5,97 0/0,0

Фиг. 21. Пациенти със свръхчувствителност към цименти по групи
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От изследваните цименти с най-висока степен на биопоноси-
мост е Base Cement Shofu. Само 1,32% от пациентите с АЛ показ-
ват свръхчувствителност към него. Същата тенденция се запазва и 
при пациентите със СЗ (1,47%) и с ОЛ (1,49%). При пациентите от 
КГ не са регистрирани реакции на свръхчувствителност.

От групата на фото- и химиополимерите: Estelite Alpha показ-
ва при пациенти с АЛ в 1,75% сенсибилизиращ потенциал, което го 
определя като композит с висока биопоносимост. Тази тенденция 
се запазва и при пациентите със СЗ (1,74%) и тези с ОЛ (1,49%). В 
КГ не са регистрирани реакции на свръхчувствителност.

Бондовете се прилагат непосредствено преди и след нана-
сяне на композитите, но техният сенсибилизиращ потенциал се 
изследва самостоятелно. При алергични пациенти те са показа-
ли различен сенсибилизиращ потенциал: най-нисък е при Gluma 
Universal Bond Refill (0,88%), а сравнително по-висок при: Adper 
Single bond, Futurabond DC, Gluma 2 (3,51%).

Денталните пластмаси са с доказан алергизиращ потенциал: 
Vertex Thermosense показва най-висока биопоносимост във всич-
ки изследвани групи пациенти (1,32, 1,47, 4,48 и 2,24%). Тя се из-
ползва масово за изработване на частични и тотални снемаеми 
протези.

Зъбните гарнитури: Ivoclar Vivadent показват най-висока би-
опоносимост (0,88 и 0,74%), а най-ниска: МК1 и Spofadent Plus – 
съответно за АЛ (7,46%), за СЗ (10,29%), за ОЛ (14,92%) и за КГ 
(0,75%).

При денталните керамики в изследваните групи пациенти не 
е установена свръхчувствителност към Polaris Yeti. Всички други 
изследвани керамики са показали също добра биопоносимост.
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Табл. 12. Пациенти със свръхчувствителност към фото- и 
химиополимерни композити по групи (n = 565)

Фото- и химиополимерни композити

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)
АЛ

(n=228)
СЗ

(n=136)
ОЛ

(n=67)
Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%

1 Basic 12/5,26 9/6,62 7/10,45 3/2,24
2 Beautifil Flow 10/4,38 7/5,15 5/7,46 0/0,0
3 Ceram X Duo 8/3,51 3/2,21 1/1,49 0/0,0
4 Charisma Flow 7/3,07 2/1,47 2/2,98 0/0,0
5 Dyract XP 8/3,51 3/2,21 1/1,49 0/0,0
6 Evicrol 11/4,82 4/2,94 3/4,48 4/2,98
7 Estelite Alpha 4/1,75 1/0,74 1/1,49 0/0,0
8 Filtek Ultimate 5/2,19 2/1,47 0/0,0 0/0,0
9 Filtek Z 550 5/2,19 2/1,47 0/0,0 0/0,0

10 Gaenial Injectable syringe 5/2,19 2/1,47 1/1,49 0/0,0
11 Gradia Lo Flo 13/5,70 3/2,21 0/0,0 0/0,0
12 Grandioso Heavy Flow syringe 11/4,82 4/2,94 0/0,0 0/0,0
13 Herculite 10/4,38 5/3,68 2/2,98 2/1,49
14 Nexcomp Syringe 11/4,82 6/4,41 3/4,48 0/0,0
15 Polofil Supra 10/4,38 8/5,88 3/4,48 0/0,0
16 Prime dent 9/3,95 6/4,41 0/0,0 0/0,0
17 Swisstec 7/3,07 4/2,94 1/1,49 0/0,0
18 Te Econom Plus 14/6,14 11/8,09 2/2,98 3/2,24
19 Tetric Evo Ceram 7/3,07 2/1,47 0/0,0 0/0,0
20 Twinky 9/3,95 2/1,47 0/0,0 0/0,0
21 Venus flow 10/4,38 3/2,21 1/1,49 0/0,0

Фиг. 22. Пациенти със свръхчувствителност към фото- и 
химиополимерни композити по групи
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Табл. 13. Пациенти със свръхчувствителност 
към бондове по групи (n = 565)

Бондове

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)АЛ
(n=228)

СЗ
(n=136)

ОЛ
(n=67)

Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%

1 Adper Single Bond 8/3,51 2/1,47 1/1,49 0/0,0
2 Futurabond DC 8/3,51 2/1,47 0/0,0 0/0,0
3 Futurabond U 7/3,07 1/0,74 1/1,49 0/0,0
4 Gaenial Bond 6/2,63 2/1,47 0/0,0 0/0,0
5 Gluma 2 Bond 8/3,51 2/1,47 2/2,98 0/0,0
6 Gluma Universal Bond Refill 2/0,88 3/2,21 3/4,48 0/0,0
7 Heliobond 3/1,31 4/2,94 0/0,0 0/0,0
8 Opti Bond FL 4/1,75 2/1,47 1,/1,49 2/1,49
9 Optibond Solo Plus 4/1,75 0/0,0 0/0,0 0/0,0

10 Porcelain Primer 4/1,75 1/0,74 2/2,98 0/0,0
11 PrimeBond Select 3/1,31 0/0,0 0/0,0 2/1,49
12 Prime&Bond Universal 4/1,75 1/1,074 1/1,49 0/0,0
13 Spectrum Bond 3/1,31 0/0,0 0/0,0 0/0,0
14 Single Bond Universal 4/1,75 0/0,0 0/0,0 0/0,0

Фиг. 23. Пациенти със свръхчувствителност 
към бондове по групи
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Табл. 14. Пациенти със свръхчувствителност 
към пластмаса по групи (n = 565)

Пластмаса

№ 
по 
ред

Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)АЛ (n=228) СЗ (n=136) ОЛ (n=67)

Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%
1 Безцветна пластмаса 78/34,21 68/50,00 54/80,60 0/0,0
2 Розова пластмаса 97/42,54 98/72,06 58/86,57 3/2,24
3 Biodentaplast 12/5,26 12/8,82 10/14,92 0/0,0
4 CompoForm UV 10/4,38 11/8,09 9/13,43 0/0,0
5 Duracrol 12/5,26 12/8,82 9/13,43 0/0,0
6 Duracryl Plus 34/14,91 31/22,79 29/43,28 3/2,24
7 Eclipse 11/4,82 11/8,09 10/14,92 0/0,0
8 Flexiplast 10/4,38 9/6,62 8/11,94 0/0,0
9 I-CAB C&B 7/3,07 7/5,15 7/10,45 0/0,0

10 I -Plast CA 7/3,07 5/3,68 4/5,97 0/0,0
11 I -Plast CC 7/3,07 6/4,41 5/7,46 0/0,0
12 I -Plast HC 7/3,07 7/5,15 6/8,95 0/0,0
13 I-Plast OR 7/3,07 7/5,15 6/8,95 0/0,0
14 Meliodent 11/4,82 10/7,35 10/14,92 3/2,24
15 Meliodent RR 12/5,26 8/5,88 8/11,94 0/0,0
16 Molloplast B 12/5,26 8/5,88 8/11,94 0/0,0
17 Pattern Resin i-Red 10/4,38 9/6,62 4/5,97 0/0,0
18 Polyan 8/3,51 7/5,15 7/10,45 0/0,0
19 Qu-resin 18/7,89 12/8,82 12/17,91 0/0,0
20 Superacryl Plus 10/4,38 8/5,88 8/11,94 0/0,0
21 Valplast 13/5,70 11/8,09 10/14,92 0/0,0
22 Vertex 18/7,89 13/9,56 11/16,42 0/0,0
23 Vertex Thermosense 3/1,32 2/1,47 3/4,48 3/2,24

Фиг. 24. Пациенти със свръхчувствителност към пластмаса по групи
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Табл. 15. Пациенти със свръхчувствителност към 
зъбни гарнитури по групи (n = 565)

Зъбни гарнитури

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)
АЛ

(n=228)
СЗ

(n=136)
ОЛ

(n=67)
Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%

1 Acry Rock 8/3,51 7/5,15 7/10,45 1/0,75

2 Huge 11/4,82 9/6,62 8/11,94 0/0,0

3 Ivoclar-Vivadent 2/0,88 1/0,74 0/0,0 0/0,0

4 Kaifeng/sonning 3/1,32 2/1,47 0/0,0 0/0,0

5 Kaitong/bliebell 3/1,32 2/1,47 0/0,0 0/0,0

6 MK1 17/7,46 13/9,56 10/14,92 1/0,75

7 NT Optima 5/2,19 5/3,68 3/4,48 0/0,0

8 Spofadent Plus 17/7,46 14/10,29 10/14,92 1/0,75

Фиг. 25. Пациенти със свръхчувствителност към зъбни 
гарнитури по групи
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Табл. 16. Пациенти със свръхчувствителност към 
керамика по групи (n = 565)

Керамика

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n=431) Контролна
група

(n=134)
АЛ

(n=228)
СЗ

(n=136)
ОЛ

(n=67)
Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%

1 Ceramco 3 3/1,32 4/2,94 4/5,97 2/1,49

2 Duseram KISS 1/0,44 1/0,74 1/1,49 1/0,75

3 GC Initial LiSi Press 3/1,32 3/2,21 3/4,48 2/1,49

4 Hera Ceram 1/0,44 1/0,74 1/1,49 0/0,0

5 Ips E.Max Press 1/0,44 1/0,74 1/1,49 0/0,0

6 IPS InLine 3/1,32 3/2,21 2/2,98 1/0,75

7 Polaris Yeti 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0

8 Vita Akcent 2/0,88 2/1,47 1/1,49 0/0,0

9 Vita Enamic 2/0,88 2/1,47 2/2,98 1/0,75

10 Vita VM 13 7/3,07 6/4,41 5/7,46 2/1,49

11 Vita VMK 95 8/3,51 7/5,15 4/5,97 1/0,75

12 Vita Оmega 900 7/3,07 6/4,41 5/7,46 1/0,75

Фиг. 26. Пациенти със свръхчувствителност 
към керамика по групи

При денталните метални сплави с най-висока биопоносимост 
е Heranium sun – за АЛ – 1,32%, за СЗ – 3,68%, за ОЛ – 5,97% и за 
КГ – 0,75%. Тази метална сплав има ниско съдържание на кобалт 
(43%), хром (23,45%), молибден (2%), манган (0,8%), силиций (1%), 
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желязо (27%) и др. Не съдържа берилий, кадмий и олово. Нашите 
данни съвпадат с европейските стандарти за биопоносими дентални 
сплави според EN ISO 7405 и EN ISO 10993. Препоръчва се при ме-
талокерамични конструкции, изработени от Heranium sun, да се ра-
боти и с керамика HeraCeramSun, за която ние установяваме също 
най-висока биопоносимост.

Табл. 17. Пациенти със свръхчувствителност към 
метални сплави по групи (n = 565)

Метални сплави

№ 
по 

ред
Наименование

Основна група (n = 431) Контролна
група

(n = 134)АЛ (n=228) СЗ (n=136) ОЛ (n=67)

Бр./% Бр./% Бр./% Бр./%
1 Argelloy NP Special 7/3,07 8/5,88 7/10,45 0/0,0
2 BioCeram CC 5/2,19 6/4,41 6/8,95 0/0,0
3 BioPontoStar 5/2,19 7/5,15 4/5,97 1/0,75
4 Bondi-loy 7/3,07 6/4,41 5/7,46 1/0,75
5 Cristalloy 7N 18/7,89 11/8,09 10/14,92 2/1,49
6 Cristalloy 9N 20/8,74 15/11,03 13/19,40 2/1,49
7 Crystalloy С 14/6,14 13/9,56 7/10,45 3/2,24
8 Crystalloy silver 7/3,07 7/5,15 6/8,95 0/0,0
9 Heraenium P 6/2,63 6/4,41 4/5,97 1/0,75

10 Heraenium S 7/3,07 7/5,51 8/11,94 0/0,0
11 Heranium Sun 4/1,75 5/3,68 4/5,97 1/0,75
12 Keramit NP 8/3,50 8/5,58 7/10,45 2/1,49
13 Dg-alloy EASY 7/3,07 7/5,15 6/8,95 1/0,75
14 Marranium CC 9/3,95 10/7,35 4/5,97 0/0,0
15 Marranium F1 8/3,50 8/5,88 7/10,45 0/0,0
16 Remanium 2000+ 5/2,19 4/2,94 3/4,48 1/0,75
17 Remanium 2001 6/2,63 5/3,68 3/4,48 2/1,49
18 Remanium GM 380 5/2,19 4/2,94 3/4,48 1/0,75
19 Remanium star 7/3,07 5/3,68 2/2,98 1/0,75
20 Ugirex II 9/3,95 8/5,88 8/11,94 2/1,49
21 Wirobond 280 8/3,50 7/5,15 5/7,46 2/1,49
22 Wirobond C 10/4,38 11/8,09 10/14,92 4/2,98
23 Wirocast 3/1,32 3/2,20 3/4,48 2/1,49
24 Wirocer plus 10/4,38 9/6,62 7/10,45 0/0,0
25 Wiron 99 11/4,82 10/7,35 9/13,43 3/2,24
26 Wironit 12/5,26 11/8,09 10/14,92 2/1,49
27 Wiron light 10/4,38 10/7,35 11/16,42 3/2,24
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Фиг. 27. Пациенти със свръхчувствителност към метални 
сплави по групи 

Получените резултати от изследването на сенсибилизиращия 
потенциал на основните групи дентални материали са обработени 
статистически, което ги прави достоверни и демонстративни. Из-
следвани са голям брой пациенти, част от които са лекувани лично 
от нас. При лечението им са използвани индивидуално подбрани 
дентални материали с най-висока биопоносимост. Резултатите от 
лечението са проследени в един достатъчно дълъг период от вре-
ме – от една до осем години. Това ни дава основание да запознаем 
научната общност в България с възможностите за лечение на сен-
сибилизирани пациенти с биопоносими дентални материали.

При използването на One-way ANOVA тест са налице разгле-
даните тестови резултати върху пациентите с алергии, като имат 
едно и също стандартно отклонение, следователно една и съща дис-
персия – фиг. 20–27.

Стойността р<0,003 от тези тестове отговаря на този въпрос, 
че тестовете на основната група (АЛ, СЗ и ОЛ) наистина имат съ-
щата дисперсия с контролната група. При използването на теста 
на Friedman като проверка на горния за достоверност на така на-
правения подбор, непараметричния тест дава стойност от р<0,001, 
което показва сравняване на три или повече съвпадащи или сдво-
ени групи. 
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Класираните стойности в теста на Friedman имат подреждане 
на показателите във всеки ред от ниски до високи. Класирането е 
отделно, като се сумират стойностите във всяка колона. Смисълът 
на използването на съвпадащ тест е да се контролира експеримен-
талната променливост между основната и контролната група, като 
по този начин се увеличава силата на теста. Заложените фактори, 
които не са контролирани в експеримента, увеличават всички из-
мервания в обекта. Тестът класира стойностите във всяка група и 
подгрупа, като не се влияе от източници на променливост, които въз-
действат еднакво на всички стойности в един ред.

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Данните от анализа на сенсибилизиращия потенциал на ос-
новните групи дентални материали определят кои от тях имат 
най-висока биопоносимост. Въз основа на това при всеки сенсиби-
лизиран пациент може да се предложи индивидуално избран биопо-
носим дентален материал за ефикасно лечение.

Резултатите от епикутанните тестове трябва винаги да бъдат 
съобразени с анамнезата и клиничната находка на пациента. Поло-
жителен тест може да означава: алергия, съответстваща на клиника-
та, латентна алергия без клинична изява, групова алергия, кръстоса-
на токсоалергична или токсична кожна реакция.

Чувствителността и специфичността на кожните тестове е 70–
80%. Това означава, че отрицателният резултат от теста не изключва 
контактна алергична реакция с лигавицата на устната кухина, кожата 
и стомашно-чревния тракт след дентално лечение. Тази възможност 
може да се сведе до минимум при трикратно поредно тестуване на 
пациента с един и същ алерген и  при строго спазване на условията 
на тестуването. За меродавен се приема най-малко двукратно уста-
новеният отрицателен резултат.

Комплексната орална и алергологична диагностика е прило-
жена при всички изследвани пациенти от основната и контролна гру-
пи. Установен е най-висок процент на сенсибилизация при пациенти-
те с алергични заболявания, следвани от пациентите със системни 
заболявания и тези с орални лезии (най-нисък процент).
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Пациентите с установена сенсибилизация към дентални ма-
териали, при снемане на алергологично насочена анамнеза, обик-
новено съобщават за временни или постоянни, краткотрайни или 
продължителни симптоми, включващи парестезии, промяна в чувст-
вителността на зъбите, на тъканите и органите в устната кухина, вку-
са, обонянието, количеството отделена слюнка, както и промени в 
консистенцията, релефа и цвета на интра- и екстраоралните тъкани.

При клиничния преглед са диагностицирани и наличните про-
мени в състоянието на устната лигавица – орални лезии: орален 
лихен планус, лихеноидни лезии, левкоплакия, бял невус, хейлити, 
глосити, еритема ексудативум мултиформе, еритроплакия и др. в съ-
зъбието – регистриран е денталният статус и наличните в момента 
в устата дентални ресторативни материали, както и  състоянието на 
гингивата и пародонта.

В ежедневната клинична практика се изследват основно на-
личните в устата дентални пластмаси, ресторативни композицион-
ни материали, материали за протетично възстановяване на зъбните 
редици чрез фиксирани и подвижни протезни конструкции, канални 
заплънки, различни видове щифтове, отпечатъчни материали и др. 
Известно е, че индивидуалните предпазни средства за пациентите и 
денталния екип – очила, ръкавици, слюносмукатели, чаши, стопери, 
платна за кофердам и др., също са в състояние да сенсибилизират 
организма, независимо от по-краткия или по-продължителен контакт 
с него, но те не се изследват.

Класическият протокол за установяване на сенсибилизация към 
дентални материали, включително пластмаси и сплави, изисква в пър-
вия етап да се изследват всички налични в устата и в случай, че се 
констатира сенсибилизация, задължително се търсят алтернативни 
възстановителни материали чрез епикутанно тестуване. Когато паци-
ентът не е в състояние да предостави точна и пълна информация, се 
прилагат основни алергени от групите дентални материали: метали, 
метакрилати, медикаменти, средства за лична и професионална орал-
на хигиена, топикални хаптени: propolis (10%), caine mix (10%) и др.

Преди определянето на алтернативните материали за лечение 
е необходимо да бъдат изследвани както крайните продукти, така 
и основни съставни части на денталните материали от групата на 
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метакрилатите и металите с доказан алергизиращ потенциал. В слу-
чаите на установяване на свръхчувствителност към някои от тях се 
търсят други биопоносими дентални материали, които не ги съдър-
жат или съдържанието им е в много нисък процент, който не влияе на 
сенсибилизиращия потенциал на общия краен продукт. Необходимо 
е също така да се определи наличието или отсъствието на сенси-
билизация и към други съпътстващи групови алергени, като храни, 
бактерии, полени, битови, индустриални и други, които влияят върху 
общата реактивност на организма и могат да предизвикат кръсто-
сани алергични реакции с денталните реконструктивни материали, 
използвани при лечението на пациенти с доказана сенсибилизация.

В настоящото проучване са обхванати пациенти с данни за 
алергия, включително и към налични в устата дентални медикамен-
ти и материали от всички групи, както и към основни групови алерге-
ни. Изследването се извършва чрез интрадермални кожни проби със 
стандартизирани алергени.

Пациентите от основната група са изследвани преди всичко 
за сенсибилизация към налични в устата конвенционални дентал-
ни пластмаси, съдържащи остатъчен мономер и оцветители, както 
и към зъбни гарнитури. При установена свръхчувствителност им е 
предоставена възможност за ново лечение с биопоносими дентални 
материали, при които съдържанието на остатъчен мономер е све-
дено до минимум още в процеса на фабричното производство на 
пластмасата.

За всеки пациент с данни за алергия към налични в устата 
дентални материали се прави индивидуален набор от диагностич-
ни маркери. Изследват се дентални материали с висока биопоноси-
мост, с които пациентът не е бил в контакт до момента. При отсъст-
вие на данни за контактна алергична реакция чрез епикутанен тест 
при двукратно или трикратно потвърдени отрицателни резултати се 
изготвя индивидуален санационен план, в който изрично се записват 
материалите, с които трябва да бъде реализиран.

Сенсибилизиращият потенциал е определен на базата на об-
общените данни от индивидуалните карти за алергологична диагно-
стика от епикутанното тестуване на пациентите, включени в насто-
ящия дисертационен труд.
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Изследвани са 18 вида канални заплънки от четири основни 
групи: на епоксидна основа, силикатни, на основата на цинков окис 
и полимерни смоли:

– Каналните заплънки, базирани на епоксидни смоли и цинк оксид 
евгенолови продукти, показват ниска биопоносимост и предизвикват 
реакции на алергия у сенсибилизирани пациенти особено в случаите, 
когато съдържат параформалдехид. Тези заплънки са първоначално 
токсични, но токсичността им значително намалява след окончател-
ното смесване на компонентите и се наблюдават само незначителни 
тъканни реакции или те напълно липсват и не са мутагенни.

– В скрининговата серия на Chemotechnique Diagnostics, 
Vellinge, Sweden, евгенолът е включен като основен алерген поради 
доказани антигенни свойства. 

– Анализът на данните на пациенти с алергия към евгенол 
(или аромати) показва, че те са показали свръхчувствителност: при 
пациенти с АЛ – 23,68%; при пациенти със СЗ – 16,18%; при пациен-
тите с ОЛ – 10,92%, при пациентите от КГ – 2,24%. Затова тези паци-
енти не трябва да бъдат лекувани с материали, съдържащи евгенол, 
изоевгенол или перувиамски балсам.

– Сенсибилизиращият потенциал на каналните заплънки в 
най-висока степен се проявява при: Endorez (17,10%), Cortisomol SP 
(6,58%), Endomethazone N (5,70%), които съдържат кортикостероид. 
С еднакъв алергизиращ потенциал (4,38%) са Pulp Canal Sealer, Seal 
Apex и Tubli-Seal, а с най-нисък са Apexit Plus и Biodentin (0,88%). 
Каналните заплънки с нисък сенсибилизиращ потенциал трябва да 
бъдат предпочитани.

– Тъй като всичките канални заплънки имат известна първо-
начална токсичност (средно 5–8%), счита се, че когато се прилагат 
съвместно с гутаперчови щифтове, контактът на заплънката с тъка-
ните в апикалната делта или периапикалната зона се намалява до 
минимум. Това осигурява и по-висок запечатващ капацитет и въз-
можност за последващ достъп за ревизия. Това важи най-вече за AH 
Plus и Sealite Ultra.

– Гутаперчовите щифтове (на стайна температура или нагре-
ти) се характеризират със сравнително добра биосъвместимост. 
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– Каналните заплънки, базирани на калциев хидроксид, са с 
най-ниска токсичност и с най-висока биопоносимост. Те трябва да 
бъдат предпочитани на първо място.

– Сенсибилизираните пациенти към дентални материали по-
казват по-голяма свръхчувствителност към канални заплънки в срав-
нение с несенсибилизирани (3,91:0,74%).

Изследвани са 21 цименти от различни групи – класически, 
химио- и фотополимерни, гласйономерни

– С висок алергизиращ потенциал са циментите със съдържа-
ние на евгенол и оцветители, временните цименти и химиополиме-
ризиращите. Съотношение ОГ:КГ средно е 4,35:0,6%.

– С висока биопоносимост са фотополимеризиращите, без съ-
държание на евгенол, тези, които не контактуват с биологични течно-
сти (слюнка, кръв и лимфа), и които не отделят остатъчни токсични 
продукти.

Композити и свързващи агенти – бондове

– С по-висок алергизиращ потенциал са химиополимерните и 
тези, които контактуват с виталните структури на ендодонта, гинги-
валната течност, слюнката и оралните тъкани. Съотношение ОГ:КГ 
– 1,46:0,21%.

– Композити: съотношение ОГ:КГ – 3,27:0,43%.

– С по-висока биопоносимост са фотополимерните бондове и 
тези, които полимеризират в много висока степен след облъчване 
със светлина.

С оглед избягване на кръстосани алергични и токсични реак-
ции, особено при витални зъби, при нанасяне на свързващия агент 
слюнчената секреция се игнорира и се спазва стриктно лечебният 
протокол, включително времето за фотовъздействие с оглед спазва-
не на цикъла на полимеризация.

Дентални пластмаси

– С висок алергизиращ потенциал са конвенционалните ден-
тални пластмаси с остатъчен мономер и формалдехид – без топлин-
на или светлинна обработка; съдържащи оцветители (около 59%), 
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които са основната причина за контактен подпротезен алергичен 
стоматит. При розовата пластмаса установената алергична реакция 
в ОГ е съответно: АЛ (42,54), СЗ (72,06%), ОЛ (86,54%). Съотноше-
нието сенсибилизирани пациенти от ОГ:КГ е 67,06:2,24%, при без-
цветната пластмаса (54,9:0,00%), Duracryl Plus (27:2,24%).

– С висока биопоносимост са тези без остатъчен мономер (то-
плинно- или светлиннообработени), монолитни, без допълнителни 
крепежни елементи, като метални куки, бюгели и др. – 89%. При тях 
концентрациите на остатъчните мономери са възможно най-ниски и 
сенсибилизацията – ОГ – 9,6, КГ – 0,00%.

– При зъбните гарнитури, изработени от пластмаса, има ус-
тановена контактна сенсибилизация при съотношение на ОГ:КГ – 
5,2:0,28%.

– Топлиннополимеризиращите акрилни смоли имат по-висок 
процент на полимеризация и по-ниско ниво на остатъчни мономери 
в сравнение с автополимеризиращите продукти и се предпочитат. 
Концентрацията на остатъчните мономери се свежда до минимум 
при полимеризация за няколко часа при възможно най-висока тем-
пература и последващо съхранение на протезата или ортодонтския 
апарат във вода (37°С) за 24 часа преди поставянето им за отстра-
няване на по-голямата част от разтворимите вещества. Временни 
корони, направени със студенополимеризираща акрилна смола, се 
отстраняват от зъбите преди окончателното полимеризиране, за да 
се избегне термично увреждане на пулпата.

Керамика

– Системната токсичност и появата на алергични реакции при 
керамиката се считат за изключително ниски: ОГ:КГ – 2,4:0,69%.

– Алуминиевооксидната керамика, съдържаща лантан-стъкло, 
е тествана върху остеобласти. След първоначална адхезия след 2 
или повече дни клетките показват признаци на промяна – некроза. 
Това се наблюдава и при керамика, състояща се от силициев оксид.

– Циркониевооксидната керамика е нетоксична в различни 
клетъчни култури (фибробласти, 3T3 клетки, L-929 клетки). Най-мал-
ките частици предизвикват апоптотични реакции в човешки стволови 
клетки. Въпреки това те не са от голямо значение в денталната ме-
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дицина, за разлика от прилагането ѝ в други области на медицината. 
По този начин може да се заключи, че циркониевооксидната керами-
ка е почти нецитотоксична.

Метални сплави

– С висок алергизиращ потенциал са металните сплави с нике-
лов сулфат, кобалт и хром (над 60%), със злато и паладий (35%). В 
ОГ алергичните пациенти са 3,7%, СЗ – 5,75% и ОЛ – 9,49%. Съот-
ношение между ОГ към КГ средно – 6,10:0,47%.

– С висока биопоносимост са тези без никелов сулфат.

– При пациенти с алергия към различни видове метални спла-
ви се препоръчва протезните конструкции да се изработват от титан, 
цирконий с или без керамика и с лабораторни композити, които имат 
много нисък алергизиращ потенциал, средно 1.5%.

ИЗВОДИ

1. От каналните заплънки с най-висок сенсибилизиращ потен-
циал са: Endorez (17,10%), Cortisomol SP (6,58%), Endomethazone N 
(5,70%), които съдържат кортикостероид. С еднакъв алергизиращ 
потенциал (4,38%) са Pulp Canal Sealer, Seal Apex и Tubli-Seal, а с 
най-нисък са Apexit Plus и Biodentin (0,88%).

2. С висока биопоносимост са фотополимеризиращите ком-
позити и цименти, без съдържание на евгенол, тези, които не кон-
тактуват с биологични течности (слюнка, кръв и лимфа) и които не 
отделят остатъчни токсични продукти – мономери, формалдехид 
глутаралдехид и др.

3. От денталните пластмаси с висока биопоносимост (89%) са 
тези без остатъчен мономер (топлинно- или светлиннообработени), 
монолитни, без допълнителни крепежни елементи, като метални 
куки, бюгели и др.

4. При пациенти с алергия към различни видове метални спла-
ви се препоръчва протезните конструкции да се изработват от спла-
ви без никелов сулфат, титан, цирконий с или без керамика и с ла-
бораторни композити, РЕЕК, които имат много нисък алергизиращ 
потенциал, средно 1.5%.
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ПО ЗАДАЧА 3. Да се оцени ефикасността на лечението на 
пациенти с предполагаема или установена сенсибилизация към 
дентални пластмаси и метални сплави

За да се оцени ефикасността на лечението на пациенти с пред-
полагаема или установена сенсибилизация, първо се изследват ос-
новни съставни части на дентални пластмаси, композити или метал-
ни сплави, доказани алергени, включени в денталната скринингова 
серия DS 1000. За денталните пластмаси и композити това са основ-
но мономери с № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 19, 26, 34, а за металните сплави 
– № 11, 12, 14, 15, 21, 23, 24, 30. След това, съобразно получените 
резултати се избират индивидуално за всеки пациент денталните ма-
териали за изготвяне на стандартизирани препарати за алергологич-
на диагностика. Провежда се повторно тестуване като се изследват 
най-малко три или пет материала от група. След обстоен анализ на 
резултатите от епикутанния тест се избира най-подходящия матери-
ал. В настоящия дисертационен труд не представяме резултати от из-
следване на основни алергени от състава на денталните материали 
като краен продукт. Тези резултати са високо информативни и служат 
за база при избора на крайните (дефинитивни) продукти, в които обик-
новено се съдържат повече от един основен алергизиращ елемент. За 
клиничната практика е важен алергизиращият потенциал на крайния 
продукт, който остава трайно в устата на пациента. Възможностите за 
лечение на сенсибилизирани към основни дентални материали паци-
енти зависят от биопоносимостта на готовите протезни конструкции в 
условията на устната кухина. Локалните условия определят локална-
та реактивност на организма, която е тясно взаимосвързана с общата 
реактивност. В тази връзка представяме резултатите от най-често из-
ползваните в клиничната практика основни дентални пластмаси: ро-
зова пластмаса, безцветна пластмаса, дуракрил, вертекс, валпласт 
и мелиодент. При металните сплави са представени основни групи, в 
различни конфигурации, според съдържанието на основните хаптени: 
никел-хром-кобалт; никел-хром; кобалт-хром; кобалт-хром-молибден; 
злато-платина; сребро-паладий; титан.

Пациентите с данни за алергия към дентални материали се из-
следват и за реакции на свръхчувствителност към основни антиге-
ни, включени в групата на денталните пластмаси и метални спла-
ви, които са част и от съвременните биопоносими дентални материали.

Денталната скринингова серия DS-1000 (версия 2018) включва 
34 алергена. Алергените са изготвени от субстанции, които се сре-
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щат във всички дентални материали и са с доказани алергизиращи 
свойства (табл. 18).

При изследването на сенсибилизиращия потенциал на ос-
новните дентални алергени и алергените от групата на денталните 
пластмаси и денталните метални сплави са обхванати общо 300 па-
циенти, разделени на две групи, на възраст 18–75 г.

Основна група от 250 пациенти с доказана алергия към ден-
тални материали, включваща: 150 пациенти с алергични заболява-
ния (АЛ), 60 пациенти със системни заболявания (СЗ) и 40 пациенти 
с орални лезии (ОЛ).

Табл. 18. Дентална скринингова серия DS-1000
Арт. № Name Conc

1. M-013 Methyl methacrylate 2.0 pet 
2. T-018 Triethylene glycol dimethacrylate 2.0 pet 
3. U-004 Urethane dimethacrylate 2.0 pet 
4. E-007 Ethylene glycol dimethacrylate 2.0 pet 
5. H-013 Bisphenol A glycerolate dimethacrylate (BIS-GMA) 2.0 pet 
6. D-016 N,N-Dimethyl-4-toluidine 5.0 pet 
7. H-014C Benzophenone-3 10.0 pet 
8. B-017 1,4-Butanediol dimethacrylate 2.0 pet 
9. M-007 Bisphenol A dimethacrylate (BIS-MA) 2.0 pet 
10. P-014A Potassium dichromate 0.5 pet 
11. M-005 Mercury 0.5 pet 
12. C-017A Cobalt(II)chloride hexahydrate 1.0 pet 
13. H-010 2-Hydroxyethyl methacrylate 2.0 pet 
14. G-005B Gold(I)sodium thiosulfate dihydrate 2.0 pet 
15. N-002A Nickel(II)sulfate hexahydrate 5.0 pet 
16. E-016 Eugenol 2.0 pet 
17. C-020 Colophonium 20.0 pet 
18. E-015 N-Ethyl-p-toluenesulfonamide 0.1 pet 
19. F-002B Formaldehyde 2.0% aq 
20. T-011 4-Tolyldiethanolamine 2.0 pet 
21. C-022 Copper(II)sulfate pentahydrate 2.0 pet 
22. M-025 Methylhydroquinone 1.0 pet 
23. P-001 Palladium(II)chloride 2.0 pet 
24. A-022 Aluminium(III)chloride hexahydrate 2.0 pet 
25. C-026 Bornanedione 1.0 pet 
26. D-045 Dimethylaminoethyl methacrylate 0.2 pet 
27. H-004 1,6-Hexanediol diacrylate 0.1 pet 
28. H-016 Drometrizole 1.0 pet 
29. T-027 Tetrahydrofurfuryl methacrylate 2.0 pet 
30. T-008 Tin 50.0 pet 
31. S-017 Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate 3.0 pet 
32. C-035 Carvone 5.0 pet 
33. M-006B 2,2-bis(4-(2-Methacryl-oxyethoxy)phenyl)- propane(BIS-EMA) 2.0 pet
34. G-003A Glutaral 0.2 pet
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Контролна група: 50 клинично здрави пациенти без анамнес-
тични данни за алергия.

Мъже:жени – 81/169:13/37
На фиг. 28 са представени изследваните пациенти по групи и 

по пол.

Фиг. 28. Сенсибилизирани пациенти по групи и по пол 

Данните от получените резултати за сенсибилизация на паци-
ентите от основната и контролната група към изследваните дентал-
ни пластмаси са показани в табл. 19 и 20 и фиг. 29, 30, 31 и 32.

Фиг. 29. Сенсибилизирани пациенти към дентални пластмаси по групи



50

Фиг. 30. Несенсибилизирани пациенти към 
дентални пластмаси по групи 

Фиг. 31. Сенсибилизирани пациенти към 
дентални пластмаси по заболявания

Фиг. 32. Несенсибилизирани пациенти към 
дентални пластмаси по заболявания
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От основната група (250 пациенти) 112 (44,8%) са със сенси-
билизация към розова пластмаса, а от тях: 93 (83,04%) с АЛ; със СЗ 
са 12 (10,7%) и с ОЛ 7 (6,03%); без сенсибилизация: 138 (55,2%). От 
КГ (50) пациентите със сенсибилизация към розова пластмаса са 36 
(72%) (табл. 21, фиг. 33).

Табл. 21. Пациенти с АЛ, СЗ, и ОЛ с и без сенсибилизация към розова 
пластмаса

Розова 
пластмаса

Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 93/83,04 57/41,30

СЗ 12/10,7 48/34,78

ОЛ 7/6,03 33/23,91

Общо: 250 112/44,8 138/55,2

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 36/72 14/28

Най-висока честота на сенсибилизация към розова пластмаса 
се установява сред пациентите с алергични заболявания и тези от 
контролната група.

Фиг. 33. Пациенти с АЛ, СЗ, ОЛ, с/без сенсибилизация към 
розова пластмаса
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От основната група (250 пациенти) 98(39,2) са със сенсибили-
зация към безцветна пластмаса, а от тях: с АЛ 79 (80,61%); със СЗ 
са 12 (12,24%) и с ОЛ 7 (7,14%); без сенсибилизация: 152 (60,8%). От 
контролната група пациенти (50) със сенсибилизация към безцветна 
пластмаса са 23 (46%) (табл. 22 и фиг. 34).

Табл. 22. Пациенти с алергични и системни заболявания 
и с орални лезии, с и без сенсибилизация към безцветна пластмаса

Безцветна 
пластмаса

Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 79/80,61 59/38,82

СЗ 12/12,24 61/40,13

ОЛ 7/7,14 32/21,05

Общо: 250 98/39,2 152/60,8

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 23/46 27/54

Фиг. 34. Пациенти с АЛ, СЗ и ОЛ, с/ без сенсибилизация към 
безцветна пластмаса

В заключение, най-висока честота на сенсибилизация към без-
цветна пластмаса се установява сред пациентите с алергични забо-
лявания и тези от контролната група. 
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От основната група (250 пациенти) 98 (39,2%) са със сенсибили-
зация към дуракрил, а от тях: 78 (79,6%) с алергични заболявания; със 
системни заболявания са 12 (12,24%) и с орални лезии 8 (8,16%); без 
сенсибилизация: 152 (60,8%). От контролната група (50) пациенти със 
сенсибилизация към дуракрил са 22 (44%) (табл. 23 и фиг. 35).

Табл. 23. Пациенти с алергични и системни заболявания и с орални 
лезии, с и без сенсибилизация към дуракрил

Дуракрил Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 78/79,6 59/38,82

СЗ 12/12,24 63/44,48

ОЛ 8/8,16 30/19,74

Общо: 250 98/39,2 152/60,8

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 22/44 28/56

Фиг. 35. Пациенти с АЛ, СЗ и ОЛ, с/без сенсибилизация към 
дуракрил

В заключение, най-висока честота на сенсибилизация към ду-
ракрил се установява сред пациентите с алергични заболявания и 
тези от контролната група. 
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От основната група (250 пациенти) 97 (38,8%) са със сенсибили-
зация към вертекс, а от тях: 76 (78,35%) с алергични заболявания; със 
системни заболявания са 15 (15,46%) и с орални лезии 6 (6,15%); без 
сенсибилизация: 153 (61,2%). От контролната група (50) пациентите 
със сенсибилизация към вертекс са 19 (38%) (табл. 24 и фиг. 36).

Табл. 24. Пациенти с алергични и системни заболявания и с орални 
лезии, с и без сенсибилизация към вертекс

Вертекс Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 76/78,35 57/37,26

СЗ 15/15,46 59/38,56

ОЛ 6/6,15 37/24,18

Общо: 250 97/38,8 153/61,2

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 19/38 31/62

Фиг. 36. Пациенти с АЛ, СЗ и ОЛ, с/без сенсибилизация 
към вертекс

В заключение, най-висока честота на сенсибилизация към вер-
текс се установява сред пациентите с алергични заболявания и тези 
от контролната група. 
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От основната група (250 пациенти) 90 (36%) са със сенсибили-
зация към валпласт, а от тях: 71 (78,9%) с алергични заболявания; 
със системни заболявания са 12 (13,3%) и с орални лезии 76 (7,8%); 
без сенсибилизация: 160 (64%). От контролната група (50) пациенти-
те със сенсибилизация към валпласт са 18 (36%) (табл. 25 и фиг. 37).

Табл. 25. Пациенти с алергични и системни заболявания и с орални 
лезии, с и без сенсибилизация към валпласт

Валпласт Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 71/78,9 59/36,88

СЗ 12/13,3 61/38,13

ОЛ 7/7,8 40/25

Общо: 250 90/36 160/64

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 18/36 32/64

Фиг. 37. Пациенти с АЛ, СЗ и ОЛ, с/без сенсибилизация 
към валпласт

В заключение, най-висока честота на сенсибилизация към 
валпласт се установява сред пациентите с алергични заболявания и 
тези от контролната група. 
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От основната група (250 пациенти) 89 (35,6%) са със сенсибили-
зация към мелиодент, а от тях: 71 (79,77%) с алергични заболявания; 
със системни заболявания са 11 (12,4%) и с орални лезии 7 (7,87%); без 
сенсибилизация: 161 (64,6%). От контролната група  пациентите (50) 
със сенсибилизация към мелиодент са 15 (30%) (табл. 26 и фиг. 38).

Табл. 26. Пациенти с алергични и системни заболявания и с орални 
лезии, без и със сенсибилизация към мелиодент

Мелиодент Сенсибилизирани
Бр./%

Несенсибилизирани
Бр./%

ОСНОВНА ГРУПА
АЛ 71/79,77 61/37,89

СЗ 11/12,4 68/42,24

ОЛ 7/7,87 32/19,9

Общо: 250 89/35,6 161/64,6

КОНТРОЛНА ГРУПА
Общо:  50 15/30 35/70

Фиг. 38. Пациенти с АЛ, СЗ и ОЛ, с/без сенсибилизация 
към мелиодент

В заключение, най-висока честота на сенсибилизация към ме-
лиодент се установява сред пациентите с алергични заболявания и 
тези от контролната група.
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Пациентите с данни за алергия към метални сплави са из-
следвани за установяване на контактна сенсибилизация и комбина-
ции от основните антигени, като: никел, кобалт, хром, молибден, алу-
миний, манган, титан, берилий, цинк, мед, злато, сребро, паладий и 
цирконий. При установяване на биопоносимост към титан и неговите 
сплави и към цирконий те се явяват алтернатива за успешно проте-
зиране на беззъби челюстни кости с дентални импланти, както и за 
изработване на различни протезни конструкции за фиксирано или 
подвижно протетично лечение.

Изследваните за сенсибилизация към основни метални ден-
тални сплави, съдържащи различни комбинации от основни метали, 
като никел, кобалт, хром, злато, паладий и титан са 300 пациенти на 
възраст от 18 до 75 г., разделени на две групи (табл. 27):

Основна група (ОГ) от 250 пациенти, от които 150 (60%) с 
алергични заболявания (АЛ), 60 (24%) със системни заболявания 
(СЗ) и 40 (16%) с орални лезии (ОЛ) (табл. 27, фиг. 39 и 40).

Контролна група (КГ): 50 клинично здрави пациенти без анам-
нестични данни за алергия (табл. 27, фиг. 39 и 40).

Фиг. 39. Пациенти, сенсибилизирани към основни метални 
сплави (по групи и заболявания)
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Фиг. 40. Пациенти, несенсибилизирани към основни 
метални сплави (по групи и заболявания)

След направената статистическа обработка с Two-way ANOVA 
се вижда, че разпределението на сумата от квадратите е разделена 
на четирите компонента, а именно АЛ, СЗ, ОЛ и КГ. Всяка една от 
фигурите от. 28 до 38, са компоненти от таблици, показващи сумите 
от квадрати, степени на свобода, среден квадрат и F съотношение. 
Съотношението F на средната квадратна стойност за тези източни-
ци на промяна към остатъчния среден квадрат при Two-way ANOVA 
с многократно измерване, има съвпадение. Това се забелязва, тъй 
като нулевата хипотеза е вярна, а F варира в интервала от 0,91 до 
0,96 и след като е близък до 1,00, то подредбата или хипотезата е 
вярна, като се използват за определяне на P-стойности.

Направените изследвания след получаване на F за сенсиби-
лизирани пациенти показват следното: определена е P-стойността 
на коефициента на колоните – р=0,0004, най-нисък от направените 
анализи при пациенти с ОЛ и най-висок (р=0,0007) при пациенти с 
АЛ. За контролната група – р=0,0005. Получените резултати показ-
ват, че стойностите на р<0,01 са статистически значими и лечението 
на тези пациенти е проведено правилно.

За несенсибилизирани пациенти е определена също P-стой-
ността на коефициента на колоните, които са р=0,0003, най-нисък от 
направените анализи при пациентите е отново при ОЛ и най-висок 
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(р=0,0008) при пациенти от КГ. По средата е АЛ – р=0,0006. Получе-
ните резултати показват, че стойностите на р<0,01 са статистически 
значими и лечението на тези пациенти е било проведено правилно.

Средно ефектът от лечението е различим от случайното изме-
нение. Тъй като стойността на P за взаимодействие е висока, ефек-
тът от лечението не е един и същ на всеки ред за всеки пол. Всъщ-
ност за тези изследвания има противоположни ефекти при мъже и 
жени (фиг. 28).

За фиг. 39 и фиг. 40 е направена статистическа обработка с ли-
неен регресионен анализ, като се виждат и линейните уравнения за 
групите пациенти, посочени по-горе спрямо основни метални спла-
ви. Фигурите са построени на база процентни резултати от таблица 
27, показващи коефициентите на детерминация R², които и за двата 
случая, а именно сенсибилизирани и несенсибилизирани пациенти, 
е над R²>0,9. 

На фиг. 39 групите пациенти със сенсибилизация към метали 
имат обратна връзка, тъй като наклонът на извадката е с отрицате-
лен знак за всяка, което се отразява с намаляването на металната 
сплав от никел-хром към титан. 

Данните от резултатите (фиг. 40) показват групите пациенти с 
несенсибилизация към метали и има права връзка, а наклонът на 
извадката е с положителен знак за всяка, което се отразява с увели-
чаване на металната сплав от никел-хром към титан. 

От двете фигури (39 и 40) силно се открояват уравненията на 
две групи – ОЛ и КГ, които са идентични при пациенти със сенсибили-
зация към метали и пациенти без сенсибилизация към метали, като 
наклоните на извадката и коефициентите на детерминация имат ед-
накви стойности. Разлика има при групите – АЛ и СЗ. Коефициентите 
на детерминация (R²≈0,95) са силно изразени при групите – АЛ и СЗ, 
и R²≈0,94 при ОЛ, което показва внимателното наблюдение над тези 
групи пациенти, разпределено във времето.

Посочените линейни регресионни уравнения за пациенти със 
и без сенсибилизация важат единствено за изследването на метални 
сплави, отразени в табл. 27 и визуализирани на фиг. 39 и 40.
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ИЗВОДИ

1. Оценката на сенсибилизацията към основни дентални пласт-
маси и метални  сплави показва постоянна тенденция за по-висока 
степен при пациентите с алергични заболявания, което може да се 
свърже с кръстосаната сенсибилизация между различните дентал-
ни материали, намиращи се едновременно и постоянно в  контакт с 
устната лигавица.

2. Процесите на стареене на денталните пластмаси в услови-
ята на устната кухина са свързани с активно отделяне на формалде-
хид, който впоследствие в контакт с оралните течности се превръща 
в параформалдехид, известен като силен инхибитор на биохимични-
те процеси. 

3. Оценявайки сенсибилизиращия потенциал на денталните 
пластмаси в контакт с оралните тъкани, се отчита и фактът, че външ-
ната среда за организма, включва много битови, професионални, 
физикални, хранителни и други алергени, голяма част от които са 
също пластмаси или метакрилати. Тези вещества могат директно да 
причинят клетъчни увреждания или да индуцират реакция на възпа-
ление чрез стимулиране на клетъчната синтеза на някои протеини 
(например проинфламаторни медиатори – IL-1 и IL-6).

4. Токсичността на денталните пластмаси и метални сплави 
се свързва със способността на някои от съставните им части, като 
метакрилати и метални елементи да индуцират увреждане на някои 
тъкани и органи. При изявата на локална токсичност нежеланите ре-
акции възникват на мястото на прилагане – в денталната медицина 
преди всичко в зъбната пулпа и периодонциума, в гингивата и па-
родонта, както и в оралната мукоза, а при системна токсичност – в 
отдалечени от мястото на прилагане места по тялото.

5. Денталните протезни материали могат да увредят и ДНК 
чрез увеличаване на вътреклетъчното ниво на реактивни кислород-
ни радикали.

6. При определянето на сенсибилизиращия потенциал на ос-
новни дентални ресторативни и протезни материали е важно да се 
знае наличната или предполагаема алергия на пациентите и към 
други групови алергени.
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ПО ЗАДАЧА 4. Да се изготви индивидуален санационен 
план на дентални пациенти със съпътстваща сенсибилизация 
към бактерии, храни, полени, битови и др.

След установяване на свръхчувствителност към налични в ус-
тата дентални материали и такива, които се използват при бъдещо 
дентално лечение, пациентите се насочват за определяне на сенси-
билизация към стандартна серия алергени (бактерии, храни, полени, 
битови и др.) чрез интрадермални и перкутанни кожно-алергологични 
тестове. Изследването се извършва в кабинета по алергия към ла-
бораторията по алергия към НЦЗПБ. Установяването на съпътства-
ща сенсибилизация към бактериални, гъбични, хранителни, битови, 
индустриални, професионални и др. алергени е от особено значе-
ние при изготвяне на индивидуалния санационен план на дентални-
те пациенти. Отстраняването на доказаните алергени от групата на 
денталните материали е първият и основен етап от специфичната 
терапия на пациенти с данни за алергия. В случаите на съпътства-
ща свръхчувствителност към алергени, присъстващи едновременно 
с денталните материали във вътрешната и външна среда на органи-
зма, е задължително те също да бъдат идентифицирани и по въз-
можност отстранени или ограничени като близост и продължителност 
на въздействие. В случаи на категорично установена свръхчувстви-
телност към основни групови алергени тяхното елиминиране започва 
едновременно с денталното лечение като специфичната десенсиби-
лизация включва освен отстраняване на алергените и съпътстваща 
имуномодулираща терапия с цел повишаване на нивото на специ-
фичните антитела в слюнката и в организма като цяло.

Представяме данните от анализа на резултатите на 110 паци-
енти с данни за алергия към дентални материали на средна възраст 
49,9±14,3 години, от които 29 (26,4%) мъже и 81 (73,6%) жени, из-
следвани със стандартна серия алергени (бактерии, храни, полени, 
битови и др.) чрез прик и интрадермален тест (табл. 28 и фиг. 41).

Резултатите са описани на базата има/няма сенсибилизация 
към тестувания алерген, т.е. диаметър ≥3 мм или ≥7 мм съответно са 
приети за положителни.

При 107 (97,3%) пациенти се установява сенсибилизация към 
един или повече от изследваните алергени (табл. 29 и фиг. 42).
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Табл. 28. Сенсибилизирани пациенти по пол и възраст

Min Max Mean± SD p-value

Мъже (n=29) 17 75 45,2±16,6
0.040

Жени (n=81) 27 79 51,6±13,1

Общо (n=110) 17 79 49,9±14,3

Фиг. 41. Сенсибилизирани пациенти по пол и възраст

Табл. 29. Сенсибилизирани пациенти според броя 
на положителните тестове

Брой положителни тестове на 
пациент

Брой
пациенти (%)

1 сенсибилизация 17 (15,9)

2 сенсибилизации 28 (26,2)

3 сенсибилизации 30 (28,0)

4 сенсибилизации 17 (15,9)

5 сенсибилизации 12 (11,02)

6 сенсибилизации 2 (1,9)

8 сенсибилизации 1 (0,9)
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Фиг. 42. Сенсибилизирани пациенти според броя на положителните 
тестове

Най-високи проценти на сенсибилизации са отчетени към 
G3staphepiderm (90.2%), следвани от G1Strhaem (87,0%) и G2strhaem 
(86,2%). Няма отчетен положителен резултат към краве мляко в из-
следваната група. При разделение по пол се получава сигнификант-
но по-висок относителен дял на мъжете със сенсибилизация към до-
машен прах и DIФунги в сравнение с жените (табл. 30 и фиг. 43 и 44).

Табл. 30. Сенсибилизирани пациенти според броя 
на положителните тестове

Общо
Бр. (%)

Мъже
Бр. (%)

Жени
Бр.(%) p-value

Домашен прах (n=100) 33 (33,7) 14 (51,9) 19 (26,0) 0,018

G1Strhaem (n=23) 20 (87,0) 8 (88,9) 12 (85,7) 1,000

G2strhaem (n=29) 25 (86,2) 9 (90,0) 16 (84,2) 1,000

G3staphepiderm (n= 61) 55 (90,2) 15 (93,8) 40 (88,9) 1,000

G4Staphaureus (n=104) 43 (41,3) 14 (50,0) 29 (38,2) 0,370

D7Candidaalb (n=106) 70 (66,0) 19 (70,4) 51 (64,6) 0,644

DIФунгиален (n=106) 16 (15,1) 8 (27,6) 8 (10,4) 0,036

Б1 Тревен (n=23) 7 (30,4) 2 (25,0) 5 (33,3) 1,000

А1Dpteron (n=107) 28 (26,2) 11 (37,9) 17 (21,8) 0,136

В7Яйчен белтък (n=90) 5 (5,6) 2 (8,3) 3 (4,5) 0,606

В4Краве мляко (n=17) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) -

Соя (n=93) 9 (9,7) 3 (12,0) 6 (8,8) 0,698
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Фиг. 43. Сенсибилизирани пациенти по броя на положителните 
тестове (x>40%)

Фиг. 44. Сенсибилизирани пациенти по броя на положителните 
тестове (x<40%)

Резултати от извършената проверка на статистически хипоте-
зи при равнище на значимост p=0.05: стойността на Р е голяма, като 
може да се приеме, че корелацията се дължи на случайно вземане 
на проби и е в нормални граници за разгледаните сенсибилизирани 
пациенти според броя на положителните тестове. При избирането на 
непараметрична корелация на Spearman е изчислен доверителният 
интервал на коефициента на корелация чрез приблизително прибли-
жение. Това приближение показва използването на малък интервал 
на доверие (табл. 29 и 30 и фиг. 42–44).
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Стойността на Р за непараметрична корелация на Spearman е 
голяма и данните дават основание за заключение, че корелацията е 
реална. Той ще се разшири от отрицателна до положителна корела-
ция. Целият интервал се състои от стойности, близки до едно, които 
се считат за верни, тогава имаме сериозни доказателства, че има 
корелация в така проведените тестове.

Основната цел на нашите проучвания, свързана с лечение с 
биопоносими дентални материали на сенсибилизирани пациенти, 
определя необходимостта успоредно с всички използвани специ-
фични дентални методи да се направи необходимото за коригиране 
на имунологично променената реактивност на тези болни. Най-об-
що може да се каже, че като хора с различни алергични заболя-
вания, те имат потисната Th1 имунологична реактивност и преоб-
ладаване на тази от Th2 тип, свързана с отделяне на по-големи 
количества IL-4 и IL-13, които стимулират синтеза на Ig-антителата. 
Това налага тези болни, като важна съпътстваща терапия, да бъдат 
по възможност третирани с препарати, които да стимулират Th1 
имунологичната реактивност, проявяваща се с усилена секреция 
на IL-2 и гама-интерферон, които потискат синтеза на антителата от 
клас IgE. В тази насока една възможност е използването на някои 
полибактериални имуностимулатори, като напр. българският пре-
парат Респивакс. Той има експериментално и клинически доказана 
способност да стимулира Th1 имунологичната реактивност, с уси-
лен синтез на гама-интерферон, по-високо ниво на IgG-антитела, 
на белодробен сърфактант и мощно активиране на фагоциатарна-
та активност. Неговото приемане от сенсибилизираните болни ще 
има определено положителен ефект и ще доведе до понижаване на 
алергичната им предиспозиция, с което ще се улесни работата на 
денталния лекар. 

Освен със стремеж за промяна на имунологичната реактив-
ност от Th2 към Th1 тип у алергичните пациенти много е важно е да 
се повлияе тяхната специфична сенсибилизация към определен/и 
алергени. Усилията ни трябва да бъдат насочени в три посоки: огра-
ничаване на контакта със съответния алерген/и, прилагане на под-
ходящо симптоматично/патогенетично лечение и най-важното – про-
веждането на алерген специфична имунотерапия/ваксинация, която 



68

е единственият етиопатогенетичен метод на лечение на алергичните 
заболявания, водещ до продължително и трайно клинично повлия-
ване на болните.

За целта освен добре събраната, целенасочена анамнеза и 
специализиран клиничен преглед, е необходимо в сътрудничество с 
клиничните алерголози да се направят съответните алергологични 
изследвания, ин виво/кожно-алергични проби/и ин виво/серологични 
изследвания за установяване на етиологичния причинител – алер-
ген, отговорен за наблюдаваното алергично заболяване. Това ще 
даде възможност за провеждане на качествена алерген специфична 
имунотерапия/ваксинация.

ИЗВОДИ

1. Няма съмнение, че осъществяването на холистичен подход 
при третирането на сенсибилизираните пациенти е предпоставка за 
много по-успешното им лечение от денталния лекар. Това налага 
да се работи интердисциплинарно в тясна колаборация, използвай-
ки възможностите на съвременните постижения на имунологията и 
алергологията.

2. Анамнестичните данни на пациентите и резултатите от кож-
ните алергични тестове са основа за прилагане на индивидуализи-
ран терапевтичен подход и персонализирана имунотерапия на всеки 
отделен пациент, както и на контрол на резултатите от лечението.

ПО ЗАДАЧА 5. Да се изследва хуморалният и клетъчен 
имунен отговор преди и след ендодонтско и протетично лече-
ние на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални ма-
териали

На сенсибилизирани пациенти към най-често използваните в 
ежедневната клинична дентална практика канални заплънки, след 
изготвяне на индивидуален санационен план е проведено ендодонт-
ско лечение и релечение със съвременни биопоносими дентални 
материали от групата на каналните заплънки – сийлъри. 

Според индивидуалните нужди на пациентите санационният 
план включва препоръки за:
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	екзактно ендодонтско лечение на некачествено лекувани 
зъби с/без установими при образната диагностика периапи-
кални промени (постлечебни периодонтити);

	екзактно ендодонтско лечение на нелекувани зъби с пери-
апикални лезии (първични периодонтити);

	контролни прегледи след лечението.
Ендодонтското лечение на пациентите с биопоносими ден-

тални материали е извършено с оглед постигане на максимално ка-
чество на лечението и продължителна биотолерантност на органи-
зма. Това дава възможност да се оцени и благоприятната промяна в 
показателите на системния имунитет на пациентите като отговор на 
изразения санационен ефект.

Контролни прегледи след санацията при пациенти с данни 
за алергия с биопоносими дентални материали

– На 1-вата година
Диагностичният алгоритъм на комплексната орална и алерго-

логична диагностика се прилага и при всички контролни прегледи. 
Пациентите отговарят на същите условия. Снема се кратка анам-
неза относно: състоянието на пациента по време, непосредствено 
и една година след лечението; субективни оплаквания в областта 
на прелекувания/те зъб/зъби; промени в локалната и обща реактив-
ност. Задължително при първия преглед се регистрира резултатът от 
проведените ендодонтски лечения чрез секторни рентгенографски 
снимки, които се сравняват с рентгенографския образ преди сана-
цията. Отчитането на качеството на ендодонтското лечение се из-
вършва според изготвения от нас критерий. В индивидуалната карта 
за комплексна диагностика се отбелязва: наличието или липсата на 
активност в областта на ендодонтски лекуваните зъби.

На пациентите с проведено протетично лечение също се сне-
ма анамнеза относно протичането на постпротетичния период, като 
се отчитат и евентуални ранни и късни реакции, възникнали по вре-
ме и след лечението.

– На 4-тата и на 8-мата година поведението е както при пър-
вия контролен преглед – проследява се рентгенологично (съобразно 
конкретни рентгенологични критерии) степента на костна регенера-
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ция в периапикалната тъкан след релечение или евентуални резорб-
тивни изменения в костната структура на периапекса и се оценява 
качеството на ендодонтското лечение.

Пациентите според имунния статус са подбрани без изразена 
пародонтална патология: рентгенологични данни, демонстриращи 
отсъствие на костна загуба, дълбочина на сондиране (PD) и ниво 
на съединителнотъканното прикрепяне (CAL) <3 мм; <20% места с 
акумулирана плака (PA), маргинално кървене (MB) и кървене при 
сондиране (BOP).

Изключването на пациентите с диагноза генерализиран хро-
ничен пародонтит е продиктувано от факта, че наличието на хронич-
на пародонтална инфекция, съпътстваща огнищната патология при 
алергични пациенти, би повлияло резултатите от имунологичното из-
следване. Критерият, използван от нас за изключване на диагнозата 
хроничен пародонтит, включва параклиничен и клиничен показател.

Критерии за изключване на диагнозата хроничен пародонтит

1. Ортопантомография – от панорамната рентгенография се 
получава ориентировъчна информация за състоянието (нивото) на 
алвеоларната кост и на интраденталния септум. Пациентите, при 
които рентгенографски не е установена костна загуба, се прилага 
бърз пародонтален скринингов индекс.

2. Пародонтален скринингов индекс (PSI-periodontal screening 
index).

За откриване на пациентите с хроничен пародонтит е прило-
жен бърз ориентировъчен индекс за оценка на пародонталния статус 
– пародонтален скринингов индекс (PSI-periodontal screening index). 
Пародонталният скринингов индекс дава възможност за получаване 
на бърза информация за съществуваща пародонтална патология. 
PSR индекс е (разработен по подобие на CPITN) и е най-краткият и 
лесен начин, за да се направи оценка на съществуващ пaродонта-
лен проблем. Чрез сондиране се определя дълбочината на гингивал-
ния сулкус. Целта на сондирането е да се достигне до аташмана на 
гингивата (епителното прикрепване) и така да се определи дълбочи-
ната на гингивалния сулкус. Тъй като гингивалният сулкус обикаля 
зъба и в различните му участъци, епителното прикрепване може да 
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е в различно положение, сондирането се прави в няколко точки. Те 
могат да бъдат 4 или 6, според вида на индекса, който се използва за 
обективизиране на пародонталния статус. При опростени скрининго-
ви индекси сондирането може да се прави и в една точка. При всяко 
следващо сондиране около един зъб сондата не се вади, за да не 
се нарани гингивалният ръб, а само се придвижва в посока на всяка 
следваща точка.

Всички измервания са извършени в 6 точки на 6 репрезентатив-
ни зъба: мезио-букално, центро-букално, дисто-букално, мезио-линг-
вално, центро-лингвално и дисто-лингвално. Сондирането е напра-
вено по квадранти.

На всички пациенти са направени ортопантомографии, как-
то и пре- и постоперативни интраорални ретроалвеоларни рент-
генографии (по Dick).

Посредством преоперативните рентгенови снимки при паци-
енти с данни за алергия е установена нуждата от провеждане на 
ендодонтско лечение индивидуално при всеки пациент. Зъбите, нуж-
даещи се от ендодонтско лечение, условно са разделени на две ос-
новни групи:

1) Зъби с първични периодонтити, на базата на усложнен ка-
риес, без проведено ендодонтско лечение (девитализирани зъби с 
ХАП).

2) Зъби с вторични периодонтити, на базата на неекзактно ен-
додонтско лечение, с/без рентгенологично установими периапикал-
ни лезии (постлечебни периодонтити).

Регистриране на изхода от лечението чрез Rö-критерий за ус-
пешно ендодонтско лечение

	По отношение на качеството на каналната заплънка, 
след релечение

	По отношение на костната регенерация в периапикална-
та лезия

Анализът на данните от пре- и постоперативните рентгено-
графии на клиничните ни случаи след проведено ендодонтско ре-
лечение с биопоносими канални заплънки и ясно се вижда добрият 



72

резултат: хомогенна, плътна, равномерна сянка от каналопълнеж-
ната паста по цялата дължина на кореновия канал, с отсъствие на 
шупли. Кореновият пълнеж завършва на нивото на рентгенограф-
ския апекс. Не се наблюдават фрактурирани инструменти, както и 
перфорации.

По анамнестични данни не е установена ранна постоператив-
на свръхчувствителност към използваните канални заплънки. Съща-
та не е установена след контролните прегледи (табл. 31 и фиг. 45).

Табл. 31. Контролни прегледи след санация

О
сн

ов
на

гр
уп

а Под-
групи

Ранни контролни
прегледи

от 1 мес. до 1 год.
Късни контролни прегледи

от 4 до 8 години

Явили се С подобре-
ние Явили се Информирали за

подобрение

431

АЛ
228

173
(76% от 

228)

121
(70% от 

173)

64
(37% от 

173)

Отсъствие на алергични реак-
ции – 53 бр. (83% от 64)

СЗ
136

57
(42% от 

136)

46
(81% от 57)

12
(21% от 

57)

Не се влошава общото със-
тояние на база на алергичните 
реакции 12 бр. (100%)

ОЛ
67

62
(92% от 

67)

30
(48% от 62)

8
(13% от 

62)

Периодични рецидиви на 
оралните лезии 0 бр. (0% от 8)

ОБЩО 431
292

(67,7% от 
431)

197
(67,5% от 

292)

84
(28,8% от 

292)

65
(77,4% от 84)

Анализът на резултатите от ранните контролни прегледи по-
казва, че 67,5% от явилите се имат подобрение след лечението с 
нови биопоносими дентални материали. При късните контролни пре-
гледи 77,4% са потвърдили резултатите от ранните. Пациентите с 
алергични заболявания (83%) декларират отсъствие на алергични 
реакции през целия период на наблюдение. След отстраняването 
на доказаните алергени и ново лечение с биопоносими материали 
пациентите със системни заболявания не съобщават за възникнали 
алергични състояния и заболявания.

Същото се отнася и за пациентите с орални лезии.
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Фиг. 45. Контролни прегледи след санация

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

На 132 пациенти с данни за алергия към използвани при пре-
дишни ендодонтски лечения канални заплънки от различен вид – 
най-често съдържащи евгенол или резорцин-формалин, както и при 
девитализирани зъби с доказана активност като полета на смуще-
ние, е проведено екзактно ендодонтско релечение и обтуриране на 
кореновите канали с биопоносими дентални сийлъри: Bioroot, AH 
Plus, MTA и др.

Регистриран е изходът от ендодонтското лечение чрез фор-
мулираните и защитени от нас критерии за успешно ендодонтско 
лечение. На представените рентгенографии по отношение качест-
вото на каналната заплънка след лечение е установено: хомоген-
на, равномерна плътност по цялата дължина на каналопълнежното 
средство, с отсъствие на шупли; коренов пълнеж, завършващ на 0 
до 2 мм от рентгенографския апекс.

Не са установени: препресване по-голямо от 1 мм от Rö апекс; 
фрактурирани инструменти, както и перфорации.

По отношение на костната регенерация в периапикалната ле-
зия не са установени патологични промени в ширината и в контура 
на периодонталния лигамент. По анамнестични данни не е установе-
на постоперативна клинична симптоматика.
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Важен факт е обстоятелството, че в период от 8 години са про-
следени рентгенологично излекуваните от нас зъби. Важен момент 
при проучване на ранния и късен санационен ефект на ендодонтско-
то лечение е времето, изминало след неговото приключване. 

Според Европейската асоциация по ендодонтия, за да се оп-
редели ендодонтското лечение като успешно, е необходимо да бъде 
проследявано до четвъртата година.

Чрез клинични и рентгенологични данни ендодонтската сана-
ция при пациентите е определена като успешна в 98%.

От особена важност е материалите за каналните заплънки 
да имат приемлива степен на тъканна съвместимост, тъй като тези 
материали са в близък контакт с витална тъкан на върха на корена 
(т.е. не са разделени чрез епителната бариера, еквивалентна на им-
плант).

Подходящият сийлър следва да бъде тъканно съвместим в 
дългосрочен план и не трябва да бъде невротоксичен. Сийлъри, кои-
то освобождават калциев хидроксид и стимулират костообразуване-
то, се препоръчват при условие че съставът им остава постоянен и 
не стават пропускливи с времето.

Не е доказана системна токсичност при никои от разгледаните 
канални заплънки. Документирани са редки случаи на алергия към 
епоксидно-базирани и цинк оксид евгенолови продукти, и то по-спе-
циално ако съдържат параформалдехид.

Каналните заплънки, базирани на калциев хидроксид, се ха-
рактеризират с ниска токсичност, която се наблюдава само скоро 
след прилагането им. Има индикации, че тези материали могат да 
стимулират образуването на твърда тъкан. Въпреки това, малката 
маргинална адаптация и слабото освобождаване на вещества по-
ради повишената разтворимост е потенциален рисков фактор за 
тази група материали. Каналните заплънки, базирани на калциев 
хидроксид, се характеризират и с избирателна антимикробна актив-
ност, с малко или никакво въздействие върху Enterococcus faecalis 
и Candida albicans. Антимикробният им ефект (и цитотоксичност) са 
по-ниски от тези на цинк оксид евгеноловите сийлъри.
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Амалгамата и сребърните гутаперчови щифтове вече не се 
препоръчват за ретроградни обтурации на кореновите канали. Мо-
дифицирани цинк оксид евгенолови материали и светлинно-втвър-
дяващи се гласйономерни цименти, както и поликетон-базирани 
импрегнатори (евентуално в комбинация с предварително израбо-
тени втулки) са по-добра алтернатива. На базата на множество ин 
витро и инвиво изследвания и клинични изпитвания, МТА може се 
предложи като биосъвместим материал за ретроградно запълване 
на кореновия връх. Резултатите от проучванията на нововъведените 
материали показват тяхната добра биосъвместимост; те осигуряват 
благоприятна среда за клетките, имат клетъчно-пролиферативен и 
остеогенен капацитет, но са необходими допълнителни изследвания 
и клинични проучвания.

Модифицирани цинк оксид евгенол и поликетон базирани мате-
риали (евентуално комбинирани с титанова или керамична вложка) 
показват добри резултати при прилагане за ретроградни обтурации 
на кореновите канали. Композитните смоли дават противоречиви ре-
зултати, а MTA може да бъде отлична алтернатива.

Каналните заплънки са силно биологично активни скоро след 
смесването им. При директен контакт с недефинирани канални за-
плънки сенсибилизираните пациенти могат да проявят реакция на 
свръхчувствителност под формата на болка при перкусия, оток в пе-
риапекса или далеко от лекувания зъб, единични или множествени 
бързопреходни обривни единици, генерализирана уртикария. Ден-
талните лекари следва да избягват тези контакти.

Алергията към дентални материали като етиологичен фактор 
за възникване на редица алергични системни заболявания е кате-
горично установена. Социалното значение на алергията към ден-
тални медикаменти и материали трябва да се интерпретира освен 
с нейния локален увреждащ ефект и със системните проявления, 
които може да индуцира в отдалечени органи и системи в организма 
посредством in situ освобождаване на медиатори на възпаление с 
далечен спектър на действие.

За да изследваме ефективността на лечението на сенсибили-
зирани пациенти с биопоносими дентални материали, са анализира-
ни възможностите на основни групи дентални материали с доказан 
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алергизиращ потенциал, най-често използвани в ежедневната кли-
нична практика и с най-продължителен контакт с тъканите и органи-
те в устната кухина и в целия организъм.

Хуморален имунен отговор

Хуморалният имунен отговор е свързан със стимулиране на 
диференцирането и пролиферирането на В-лимфоцитите. Това ста-
ва след взаимодействие на антигена („преработен“ от макрофагите) 
с В-лимфоцитите. Появява се клон от В-клетки, някои от които впо-
следствие се диференцират в плазматични клетки, произвеждащи 
антитела (имуноглобулини), специфични за съответния антиген. IgG 
е важен показател за хронифициране на инфекцията, докато IgM e 
първият, който реагира при инфекция и е показател за нова такава. 
IgA съществува в 2 форми – серумна и секреторна. В серума е мо-
номер, който формира малки по размер имунни комплекси, а също 
така проява бактерицидни свойства спрямо Gr (-) микроорганизми. В 
настоящото проучване е изследвана само серумната форма на IgA.

Оскъдната информация в научната литература относно про-
мяната в нивата на серумните имуноглобулини преди и след лечение 
на пациенти с данни за алергия към бактерии и дентални материали 
ни провокира да проведем собствени изследвания и да се опитаме 
да дадем наше становище по въпроса.

За регистриране на нивата на общите имуноглобулини е из-
ползвана радиална имунодифузия (РИД), с която са определени 
концентрациите на серумни IgG, IgM и IgA преди и 6–8 месеца след 
лечение с биопоносими дентални материали.

Резултатите от изследванията на показателите на хуморалния 
имунитет на пациентите преди и след санация са обобщени в табл. 
32 и фиг. 46–49 за отделните имуноглобулини IgG, IgA и IgM (с чер-
вени линии на графиките са отбелязани референтните стойности). 
Референтни стойности: IgG: 2.11–37.74 g/L; IgA: 0.35–6.34 g/L; IgM: 
0.27–4.84 g/L.

Анализът на резултатите от изследването показва, че количе-
ствата на серумните имуноглобулини IgG, IgA и IgM при пациентите 
с данни за алергия са в референтните граници (табл. 32, фиг. 46–49).
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Табл. 32. Средни стойности на имуноглобулини IgG, IgA и IgM в серума 
на пациенти с алергия

Концентрация 
(g/L)

Минимална 
стойност

Средна 
стойност

Максимална 
стойност

Стандартно 
отклонение

IgG 7,48 11,62 18,31 2,36

IgA 0,75 2,46 4,69 0,86

IgM 0,48 1,43 2,75 0,42

Фиг. 46. Средни стойности на имуноглобулини IgG, IgA и IgM в 
серума на пациенти с алергия

Фиг. 47. Стойности на имуноглобулин IgG в серума на 
пациенти с алергия
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Фиг. 48. Стойности на имуноглобулин IgА в серума на 
пациенти с алергия

Фиг. 49. Стойности на имуноглобулин IgМ в серума на 
пациенти с алергия

Установеното статистически значимо понижаване на стой-
ностите на IgA (Wilcoxon, p<0,05) и повишаване на стойностите 
на IgМ (Wilcoxon, p<0,05) след санация, е също в референтните 
граници. Не са установени значими промени в стойностите на IgG 
преди и след лечението на изследваните пациенти (табл. 33 и 34 
и фиг. 50–52).
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Табл. 33. Средни стойности на имуноглобулини IgG, IgA и IgM в серума 
на пациенти след санация

Концентрация 
(g/L)

Минимална 
стойност

Средна 
стойност

Максимална 
стойност

Стандартно 
отклонение

IgG 8,02 10,94 15,62 2,16

IgA 1,17 1,94 2,96 0,54

IgM 0,90 1,69 3,19 0,69

Фиг. 50. Средни стойности на имуноглобулини IgG, IgA и IgM в серума 
на пациенти след санация

Табл. 34. Сравнително представяне на стойностите на серумните 
имуноглобулини преди (1) и след санация (2)

Показател Средна
стойност

Стандартно
отклонение Р

IgG – 1 11,5653 2,31421 0,3

2 10,9360 2,15755

IgA – 1 2,4300 ,72587 0,001

2 1,9387 ,53500

IgM – 1 1,3073 ,43198 0,03

2 1,6873 ,69385
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Фиг. 51. Сравнително представяне на стойностите на IgA 
преди и след санация 

Фиг. 52. Сравнително представяне на стойностите на IgM 
преди и след санация

Стойностите на всички имуноглобулини се движат в рефе-
рентните граници както преди, така и след лечението.

При сравняване на стойностите преди и след лечение е видно, че 
тези на IgМ (p<0,05) след санация се повишават значимо. Относно ни-
вата на IgA данните показват значимо понижаване на имуноглобулина 
след лечение (p<0,05), а относно IgG не са установени сигнификантни 
разлики преди и след санация. Незначителната промяна в стойностите 
на имуноглобулините, без да се излиза от границите на референтните 
стойности, корелира и с нивата на В-лимфоцитите, при които също не 
са установени значими промени преди и след санацията.



81

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Имунната реакция не е ограничена единствено локално в за-
сегнатите околозъбни тъкани и структури. Съществуват данни, че 
антигените от кореновия канал и периапикалните лезии индуцират 
системна имунологична реакция на дистанция от мястото на прояв-
ление. Разтворими медиаторни субстанции (цитокини, простаглан-
дини, левкотриени и др.), продуцирани от активирани лимфоцити 
и макрофаги в местата на локално дразнене, инициират значими 
промени в отдалечени биологични системи на тялото. Конкретни до-
казателства, касаещи този проблем, могат да бъдат получени чрез 
изследване на промените в параметрите на системния имуновъзпа-
лителен отговор.

За да се установят евентуалните промени в хуморалния (ан-
тителен) имунен отговор са изследвани серумните нива на IgG, 
IgM и IgA преди и след санация.

Нашите резултати показват, че една година след лечение на 
ендодонтските лезии се установява значимо повишаване само на 
серумните концентрации на IgM. Промяната на серумните концен-
трации на IgM – повишени нива, след лечението е показател за влия-
нието на локалната санация върху системния хуморален отговор. 
Промяната и в други системни маркери на възпаление (активност на 
комплемента в серума, Т-лимфоцитни субпопулации) след релече-
нието на апикалните периодонтити потвърждава факта, че имунната 
реакция не е ограничена само в периапикалните тъкани и е „полезен 
модел“ за изследване на връзката между локалното хронично зъбно 
възпаление и системния имуновъзпалителен отговор на организма. 
Този модел се използва и от нас.

Имуноглобулин М (IgM) е първият, който се появява след анти-
генен стимул, наличието му в серума е показател за „прясна инфек-
ция“. Антителата от този клас се синтезират в инициалната фаза на 
имунния отговор и са едни от първите, които се освобождават, което 
се дължи на високата им способност за ефективно свързване с анти-
гена. Активират комплемента приблизително 100–400 пъти по-ефек-
тивно от IgG. В нашето изследване именно имуноглобулините от 
клас М се увеличават след ендодонтска санация. Също така очаква-
нията ни относно по-високи нива на IgG преди лечение и понижение 
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на стойностите им след лечение не се потвърждават, като се има 
предвид че, имуноглобулините от този клас са основен показател за 
хронифициране на алергичната реакция. По отношение на нивата на 
IgG, не се наблюдават значими разлики преди и след ендодонтско 
лечение на апикалните периодонтити.

Нашите резултати за серумните нива на IgG, IgA, IgM преди и 
след лечение на хронични дифузни периодонтити показват, че кон-
центрациите на изследваните имуноглобулини са в референтните 
граници. Елиминирането на налична канална заплънка с доказан 
сенсибилизиращ потенциал и последващо релечение с биопоноси-
ма такава води до значително понижаване на количеството на цирку-
лиращите IgG, IgM, IgA, което е косвен показател за промяна в имун-
ния отговор след лечението, а също така е и „добър прогностичен 
симптом“.

Нивата на серумните IgG, IgM и IgA при пациенти с алергия 
към дентални материали и здрави контроли показват леко пониже-
ние след отстраняване на алергените, но остават в границите на 
референтните стойности, т.е. смяната на алергизиращите дентал-
ни материали не променя значително системния имунитет – общите 
имуноглобулини.

Нашите резултати ни дават основание да предположим, че 
отстраняването на алергените от денталните заплънки не повлия-
ва параметрите на хуморалния имунен отговор и той остава в ре-
ферентни граници. Общите имуноглобулини не са показателни и не 
могат да бъдат използвани като диагностичен критерий за оценка на 
санационния ефект.

Определянето на серумните имуноглобулините от трите глав-
ни типа IgG, IgM, IgA има основно диагностично значение, най-вече 
при първичните и вторични дефицити на имунната система, раз-
лични инфекциозни, автоимунни и други заболявания. Вероятно от-
съствието на дефицити на имунната система у изследваните от нас 
пациенти, както и слабите, но хронични антигенни стимули, съпът-
стващи алергичната реакция, не предизвикват значими промени в 
системния антителен отговор. Серумните имуноглобулинови концен-
трации също така варират с възрастта, обкръжението, както и вари-
ации в рамките на нормата в едно денонощие. Анализирайки твърде 
оскъдната информация в предходни проучвания, както и базирайки 
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се на нашите резултати, не се ангажираме с генерално становище. И 
все пак считаме, че серумните нива на общите IgG, IgM, IgA имат 
слаба информативно-диагностична стойност за специалиста по 
дентална медицина, с оглед проследяване на санационния ефект 
след отстраняване на доказани алергени от групата на дентал-
ните материали. Проследяването на нивата на специфичните 
имуноглобулини, в частност серумния IgG, вероятно би било с 
по-голяма диагностична стойност.

ИЗВОДИ

1. Не са установени статистически значими разлики в средни-
те стойности на серумните имуноглобулини IgG, IgA и IgM при паци-
ентите с данни за алергия.

2. Установено е статистически значимо понижаване на стой-
ностите на IgA и повишаване на стойностите на IgМ след лечение с 
биопоносими дентални материали, като тези стойности са в рефе-
рентните граници.

3. Не са установени значими промени в стойностите на IgG 
преди и след лечението на алергични пациенти с биопоносими ден-
тални материали.

4. Изследването на серумните нива на общите IgG, IgM, IgA 
имат слаба информативно-диагностична стойност за специалиста 
по дентална медицина с оглед проследяване на санационния ефект 
при някои пациенти с данни за алергия.

5. Лечението на алергията към дентални материали не предиз-
виква значими количествени промени в серумния антителен отговор 
(общи имуноглобулини).

Клетъчен имунен отговор

Като основни показатели за клетъчния имунен статус в кли-
ничната практика се използват както диференциална кръвна карти-
на така и основните лимфоцитни популации в периферната кръв. 
Процентът и абсолютният брой на общите лимфоцити (CD45+), 
Т-лимфоцити (CD3+), Т-хелпери (CD4+) и Т-цитотоксични (CD8+) 
лимфоцити, както и В (CD3-CD19+) лимфоцитите и NK-клетките 
(CD3-CD56+) са определени с флоуцитометричен анализ.
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Резултатите от изходното изследване показват, че абсолютни-
ят брой и относителният дял на основните клетъчни популации на 
пациентите с данни за алергия са в референтните граници (табл. 35, 
36 и фиг. 53–60).

Табл. 35. Средни стойности на абсолютния брой на 
основните лимфоцитни популации в 

периферна кръв (клетки/мкл) на пациенти с алергия

Кл/мкл Минимална 
стойност

Средна
стойност

Максимална
стойност

Стандартно 
отклонение

Общи 
лимфоцити 
(CD45+)

688 2070 2821 551

Т-лимфоцити 
(CD3+) 492 1507 2256 482

Т-хелперни 
(CD3+/CD4+) 290 902 1536 304

Т-цитотоксични 
(CD3+/CD8+) 160 487 1060 222

В-лимфоцити 
(CD3+/CD19+) 87 234 519 109

NK-клетки 
(CD3-/CD56) 83 304 712 136

Фиг. 53. Средни стойности на абсолютния брой на 
основните лимфоцитни популации в периферна 

кръв (клетки/мкл) на пациенти с алергия
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Табл. 36. Относителен дял на основните лимфоцитни популации в 
периферна кръв на пациенти с алергия

% от общи
лимфоцити

Минимална
стойност

Средна
стойност

Максимална
стойност

Стандартно
отклонение

Т-лимфоцити 
(CD3+) 40 72 88 8.7

Т-хелперни (CD3+/
CD4+) 26 43 57 7.7

Т-цитотоксични 
(CD3+/CD8+) 11 23 41 7.1

В-лимфоцити 
(CD19) 4 11 24 4.7

NK-клетки (CD56) 6 15 43 7

Фиг. 54. Относителен дял на основните лимфоцитни 
популации в периферна кръв на пациенти с алергия

Фиг. 55. Стойности на абсолютния брой на CD45+ клетки в 
периферна кръв на пациенти с алергия
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Фиг. 56. Стойности на абсолютния брой CD3+ лимфоцити 
в периферна кръв на пациенти с алергия

Фиг. 57. Стойности на абсолютния брой CD4+ Т-лимфоцити в 
периферна кръв на пациенти с алергия

Фиг. 58. Стойности на абсолютния брой CD8+ Т-лимфоцити в 
периферна кръв на пациенти с алергия
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Фиг. 59. Стойности на абсолютния брой CD19+ лимфоцити в 
периферна кръв на пациенти с алергия

Фиг. 60. Стойности на абсолютния брой CD56+ в периферна 
кръв на пациенти с алергия

По отношение на средните стойности на абсолютния брой 
и на относителния дял на основните клетъчни популации, преди и 
след лечение на алергични пациенти, също не са установени зна-
чими разлики (Student test, p>0.05 за всички изследвани показатели) 
(табл. 37, 38, 39, 40 и фиг. 61 и 62). Получените резултати показват, 
че лечението не предизвиква значими количествени промени в ос-
новните лимфоцитни популации (общи Т-лимфоцити; Th-хелперни; 
Tc/s супресорно-цитотоксични; NK-клетки; В-лимфоцити).

Тези резултати ни насочват към предположението, че ефекти-
те от лечението на алергията към дентални материали вероятно са 
свързани с по-дискретни промени на рецепторно, функционално и 
регулаторно ниво.
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Табл. 37. Средни стойности на абсолютния брой на основните 
лимфоцитни популации в периферна кръв (кл/мкл) 

на пациенти след санация

Кл/мкл Минимална
стойност

Средна
стойност

Максимална
стойност

Стандартно
отклонение

Общи лимфоцити 
(CD45+) 1445 2059 3290 492

Т-лимфоцити (CD3+) 1118 1540 2533 366
Т-хелперни (CD3+/
CD4+) 554 880 1520 267

Т-цитотоксични 
(CD3+/CD8+) 246 515 916 200

В-лимфоцити (CD19) 72 216 508 120
NK-клетки (CD56) 117 297 632 136

Фиг. 61. Средни стойности на абсолютния брой на основните 
лимфоцитни популации в периферна кръв (кл/мкл) на 

пациенти след санация

Табл. 38. Относителен дял на основните лимфоцитни популации в 
периферна кръв на пациенти след санация

% от общи 
лимфоцити

Минимална
стойност

Средна
стойност

Максимална
стойност

Стандартно
отклонение

Т-лимфоцити 
(CD3+) 65 75 85 5,7

Т-хелперни (CD3+/
CD4+) 26 43 58 8

Т-цитотоксични 
(CD3+/CD8+) 12 25 40 6.7

В-лимфоцити 
(CD19) 5 10 26 4.7

NK-клетки (CD56)% 6 14 24 5.3
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Фиг. 62. Относителен дял на основните лимфоцитни 
популации в периферна кръв на пациенти след санация

Табл. 39. Сравнително представяне на средните стойности на 
абсолютния брой на основните лимфоцитни популации в периферна 

кръв при пациенти преди (1) и след лечение (2) (Wcx, p>0.05) 

Лимфоцити Средна
стойност

Стандартно
отклонение P

CD45 AC – 1 2021 565 0,8

2 2059 492

CD3 AC – 1 1525 464 0,9

2 1540 366

CD4 AC – 1 871 302 0,9

2 880 267

CD8 AC – 1 511 221 0,9

2 515 200

CD19 AC – 1 209 102 0,8

2 216 120

CD56 AC – 1 254 108 0,1

2 297 136
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Табл. 40. Сравнение на относителния дял на основните лимфоцитни 
популации в периферна кръв при пациенти преди (1) и след лечение (2) 

Лимфоцити Средна
стойност

Стандартно
отклонение P

CD3% – 1 75 5,8 0,9

2 75 5,7

CD4% – 1 43 8,2 0,8

2 42 7,9

CD8% – 1 25 7,2 0,7

2 25 6,7

CD19% – 1 10 4,3 0,6

2 10 4,6

CD56% – 1 12 4,6 ,1

2 14 5,3

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Поради специфичната организация и консервативност на 
имунната система, възникването на статистически значими отклоне-
ния в основните показатели на хуморалния и клетъчен имунитет в 
периферната кръв настъпва сравнително рядко и бавно. Отклонения 
обикновено се наблюдават във връзка с високо антигенно натовар-
ване, генерализирани и продължителни отговори и имунен дефицит 
от различен произход. Антигенното дразнене от сенсибилизира-
щи дентални материали е продължително (хронично), но слабо по 
своята същност. При пациентите с данни за алергия към дентални 
материали абсолютният брой и относителният дял (%) на ос-
новните лимфоцитни популации не се различават статистически от 
стойностите при здрави лица. Също така в хода на санацията тези 
стойности нямат значими промени.

От подробния преглед на специализираната литература се 
вижда, че преобладаващият брой публикации се отнасят до изявата 
на клетъчния и хуморален имунен отговор локално. Установява се 
ролята на CD4+ (Т хелперите) в отговор на антигенно дразнене. В 
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контраст, липсата на CD8+ (Т супресорно-цитотоксични лимфоцити) 
и NK+ T-клетки не оказва значим ефект.

Съотношението Тh/Tc лимфоцити (CD4+/CD8+) е различно в 
периферна кръв на пациенти с данни за хронично антигенно дразне-
не в сравнение със здравите контроли. Тези данни свидетелстват за 
ролята на клетъчния имунен отговор, за хода и изхода на алергич-
ното заболяване в зависимост от баланса между Т-хелпери и Т-ци-
тотоксични лимфоцити. Повечето от гореизложените резултати не са 
напълно сравними с нашите, тъй като не касаят системните промени 
в кръвта, а отразяват локалния имунен отговор. 

По отношение на Т-хелперните и Т-цитотоксични лимфоцити, 
изследвайки количествената експресия на активационния маркер 
CD38 върху CD4+, съответно CD8+ лимфоцити, преди и след лече-
ние на алергични пациенти, не са установени статистически значими 
отклонения при изследване на основните лимфоцитни популации 
при пациентите. Изследвайки обаче тяхната степен на активация, 
чрез определяне на активационния маркер CD38, промените са сиг-
нификантни.

Промяната в основните показатели на клетъчния имунитет е 
сигнал за имунен дефицит или автоимунно състояние. Липсата на 
значими разлики и в стойностите преди и след санация показва, че 
лечението на алергичните заболявания не води до промяна в основ-
ните показатели на клетъчния имунен отговор, изследвани в пери-
ферна кръв. Вероятно ефектите от отстраняването на бактериални 
антигени, както и алергени от дентални материали с продължителен 
престой в зъбно-челюстната система са свързани с по-дискретни 
промени на рецепторно, функционално и регулаторно ниво.

ИЗВОДИ

1 . Изходното изследване показа, че абсолютният брой и отно-
сителният дял на основните клетъчни популации в периферна кръв 
(общи Т-лимфоцити; Th; Tc лимфоцити; NK и В-клетки) на пациенти-
те с данни за алергия са в референтните граници.

2. По отношение на средните стойности на абсолютния брой 
и на относителния дял на основните клетъчни популации в пери-
ферна кръв (общи Т-лимфоцити; Th, Tc лимфоцити; NK и В-клетки), 
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преди и след лечение на алергични пациенти, също не са установе-
ни значими разлики.

3. Получените резултатите показват, че лечението на алер-
гията към дентални материали не предизвиква значими коли-
чествени промени в основните лимфоцитни популации (общи 
Т-лимфоцити; Th-хелперни; Tc-цитотоксични; NK-клетки; В-клетки) 
в периферна кръв.

4. Eфектите от лечението на алергия към дентални материа-
ли вероятно са свързани с промени на рецепторно, функционално и 
регулаторно ниво.

Ниво на ex vivo активация на основните лимфоцитни 
популации

Ниво на еx vivo активирани Тh-лимфоцити (CD4+)

Т-хелперните лимфоцити са хелперно-индусерна субпопула-
ция, която играе централна роля в регулацията на имунния отговор. 
След антигенна стимулация на повърхността на клетката се експре-
сират активационни молекули, по които се съди за степента на акти-
вация на субпопулацията лимфоцити. Определянето на експресията 
на повърхностния антиген CD38 е метод за оценка на лимфоцитната 
ефекторна функция. Рецепторът CD38 е възприет като маркер за 
имунната активация главно при хронифициране на реакцията и се 
открива при активирани Т, B и NK клетки. В настоящото проучване 
за определяне нивото на ex vivo активацията на лимфоцитите е из-
ползвана експресията на CD38 антиген върху Т-хелперни и Т-цито-
токсични лимфоцити за оценка на антигенния товар на активираните 
лимфоцити.

Абсолютният брой и процент на основните Т-лимфоцитни 
популации се движи в референтните граници както при изходното 
изследване, така и при санираните пациенти и здравите контроли. 
Тези резултати ни насочват към изследване на по-фини промени 
посредством определяне на еx vivo активацията на Т-хелперните 
лимфоцити чрез количествената експресия на маркера за актива-
ция CD38 върху CD4+ лимфоцити преди и след лечение. Данните 
от нашето проучване показват, че броят на CD38 молекулите на по-
върхността на CD4+ Т-лимфоцитите (CD4+CD38 ABC) при пациенти-
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те с данни за свръхчувствителност преди санацията е сигнификант-
но по-висок спрямо здравите контроли (6776 vs. 2876, MW p<0.05). 
Отстраняването на алергена води до значимо понижение в броя на 
CD38 активационните молекули върху Т хелперните лимфоцити при 
санираните пациенти (5534 vs. 6776, WCx p<0.05) (фиг. 63). 

Ниво на еx vivo активирани Т-цитотоксични лимфоцити 
(CD8+)

CD8+ T-лимфоцитите представляват цитотоксично-супресор-
на субпопулация, главно с ефекторна функция в клетъчно-медии-
рания имунен отговор. Абсолютният брой и процент на основните 
Т-лимфоцитни популации (включително Т-супресорните клетки) са в 
референтните граници преди и след лечение, както и при контрол-
ната група.

Фиг. 63. Количествена експресия на CD38 върху CD4+ Т-лимфоцити 
преди и след лечението, сравнени със здрави лица

Активацията на Т-супресорните лимфоцити са определени 
чрез количествената експресия на активационния маркер CD38, вър-
ху CD8+ клетките, преди и след лечение.

Броят на експресираните активационни молекули върху CD8+ 
Т-лимфоцити (CD8+CD38 ABC) преди лечение не се различава от 
средното ниво на здравите контроли (1706 vs. 1532, MW p>0.05). 
След санацията тази стойност е сигнификантно повишена спрямо 
количеството експресирани CD38 активационни молекули преди ле-
чение, но в рамките на нормалните граници за здрави лица (1870 vs. 
1532, MW p<0.05) (фиг. 64).
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Прави впечатление, че изследваната от нас количествена екс-
пресия на CD38 рецептора върху различните Т-клетъчни популации 
при пациентите преди санация е повишен върху хелперните (CD4+), 
но не и върху цитотоксичните лимфоцити (CD8+) в сравнение с кон-
тролните стойности.

Фиг. 64. Количествена експресия на CD38 върху CD8+ Т-лимфоцити 
преди и след лечение, сравнени със здрави лица

Ниво на еx vivo активирани NK-клетки

NK-клетките са ефекторен компонент на вродения имунитет, 
с директна цитотоксична функция или посредством цитокини при 
имунна стимулация. NK-клетките се изследват при различни алер-
гени, включително бактериални и вирусни инфекции, както и тумор-
ни процеси. Освен това са водещи цитотоксични ефектори в ранния 
имунен отговор, и основен източник на IFN-γ, като потенцират разви-
тието на ефективен отговор от Тh1 тип.

За определяне на нивото на ex vivo активацията на лимфо-
цитите е използвана една от най-ранните промени при клетъчното 
активиране, а именно експресията на CD69 антиген върху NK-клет-
ките. С помощта на флоуцитометричен анализ са проследени про-
мените в относителния дял на CD69+ NK-лимфоцити и интензи-
тета на експресия (MFI) на CD69 върху тях при пациенти преди и 
след санация.

Относителният дял на CD69+NK-клетки в групата на па-
циентите с алергия не се отличава статистически от контролните 
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стойности (p>0.05) (фиг. 65). От друга страна, при пациентите пре-
ди санация интензитетът на флуоресценция (MFI) на CD69 върху 
NK-клетките е значимо по-висок в сравнение със здравите контро-
ли (CD69 MFI 269 vs. 116 p<0.05) (фиг. 66), което е показател за имун-
на активация на NK-клетките.

При сравнителния анализ на пациентите с данни за алергия 
преди и след санация не са установени статистически значими раз-
лики в относителния дял на CD69+ NK-клетки (p>0.05) (фиг. 67).

Здрави Преди санация

Фиг. 65. Относителен дял на CD69+ NK-клетки при пациенти с 
алергия, сравнени със здрави лица

Здрави Преди санация
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Фиг. 66. Интензитет на експресия на CD69 върху NK-клетки при 
пациенти с алергия преди санация, сравнени със здрави лица

Преди санация След санация

Фиг. 67. Относителен дял на CD69+ NK-клетки при пациенти с 
алергия преди и след санация

За разлика от това е установено значително понижение в ин-
тензитета на експресия на CD69 на повърхността на NK-клетки-
те при санираните пациенти в сравнение с пациентите преди сана-
ция (234 vs 90 p<0.05) (фиг. 68).
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Фиг. 68. Интензитет на експресия на CD69 върху NK-клетки 
при пациенти с алергия преди и след санация, сравнени със 

здрави контроли

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

От гореизложените резултати прави впечатление, че изслед-
ваната от нас количествена експресия (MFI) на CD38 рецептора вър-
ху различните Т-клетъчни популации при пациентите преди лечение 
е повишен върху хелперните (CD4+), но не и върху цитотоксичните 
лимфоцити (CD8+) в сравнение с контролните стойности. Този факт 
потвърждава антигенното хронично дразнене, чийто израз е повише-
ната количествена експресия на активационния маркер CD38 вър-
ху Т-хелперите в периферна кръв. Същевременно регистрираната 
тенденция към понижаване на броя на молекулите на CD38 върху 
хелперните лимфоцити след проведеното лечение подсказва, че от-
страняването на алергена води до намаляване на активираните Th 
клетки, активно участващи в имунния отговор. Този резултат можем 
да приемем като отговор на адекватното лечение с биопоносими ден-
тални материали. Имайки предвид супресорната функция на CD8+ 
лимфоцитите, a именно – да потискат активността на Т-(CD45+) и 
В-лимфоцитите (CD19+), можем да оценим тази промяна като инди-
катор, съпътстващ елиминирането на хроничното антигенно дразне-
не, в частност алергична реакция.

Установено е, че Тh-медиираната активност (CD4+) играе ва-
жна роля за експанзията на периапикалните тъканни лезии на база-
та на алергични реакции към канални заплънки, докато Тc (CD8+) 
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функция вероятно е свързана с нейното стабилизиране. Интересен е 
фактът, че Т-хелперите не осъществяват директна костна резорбция 
in situ, а активират макрофагите, които, от своя страна, освобожда-
ват костно-резорбтивни интерлевкини. CD38 рецепторите повиша-
ват експресията си между 24-тия и 48-мия час след физиологична 
активация и имат пряко отношение към отключването на клетъчната 
пролиферация. Тенденцията, установена в нашите резултати, към 
повишена количествена експресия на активационния маркер върху 
Т-хелперите в цяла кръв преди лечение може да бъде обяснена с 
готовността на организма да реагира на повишеното антигенно драз-
нене, съпътстващо алергичната реакция. От друга страна, пониже-
нието на количествената експресия на активационния маркер върху 
Т-цитотоксичните лимфоцити CD8+ вероятно е свързано със зати-
хване на имунния отговор в резултат на проведеното антиалергично 
лечение и релечение с биопоносими канални заплънки.

Тh-медиираната активност е пряко свързана с продължителен 
престой на канални заплънки в кореновите канали, към които съот-
ветните пациенти са показали свръхчувствителност. Тc-функцията е 
свързана с отзвучаването на алергичната реакция след отстранява-
не на алергена. Тенденцията към понижаване на броя на молекулите 
на CD38 върху хелперните лимфоцити след проведеното лечение 
подсказва, че отстраняването на алергена води до намаляване на 
активираните хелпери, активно участващи в имунния отговор, факт, 
който можем да приемем като косвено доказателство относно ефек-
та от лечението с биопоносими дентални материали.

Продължителният контакт на алергена с периапикалните тъка-
ни е в корелация с висока по степен имунна активация на лимфоцити-
те. Рецепторът CD38 е възприет като маркер за имунната активация и 
се открива при активирани Т-лимфоцити, NK-клетки. CD38 молекула-
та се експресира като част от алергизиращия потенциал на дентални 
материали при пациенти с установена свръхчувствителност.

Относно изследването на спонтанната активация на NK-лим-
фоцитите (MFI на ранния активационен маркер CD69) нашите резул-
тати показват, че нивото на CD69 експресия ex vivo върху NK-клет-
ките е повишено при пациенти с данни за алергия преди санация. 
От друга страна, относителният дял на NK-клетките, експресиращи 
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CD69 преди терапия, е съизмерим със здравите контроли. Следо-
вателно продължителното хронично дразнене от алергизиращи ден-
тални материали не променя дела на активираните NK-клетки, но 
води до по-високо ниво на спонтанната им активация, което е показа-
тел за антигенен стимул. За разлика от това установеното значител-
но понижение в интензитета на експресия на CD69 на повърхността 
на NK-клетките при санираните пациенти в сравнение с пациентите 
преди санация е в корелация с прекъсване на действието на алерги-
зиращия материал.

Потвърждава се необходимостта от включване на активацион-
ните маркери като важна част от диагностиката на алергизиращия 
потенциал на денталните материали.

ИЗВОДИ

1. Броят на CD38 молекулите на повърхността на Т-хелперните 
лимфоцити (CD4+) е сигнификантно по-висок при пациенти с данни 
за алергия преди санацията спрямо здравите контроли. Локалното 
лечение на алергията чрез отстраняване на доказания алерген и със 
заменянето му с биопоносим материали води до значимо пониже-
ние на броя на CD38 активационните молекули върху Т-хелперните 
лимфоцити (CD4+) при пациентите с екзактно проведена санация 
с биопоносими канални заплънки. Тези резултати свидетелстват за 
намаленото антигенно дразнене в резултат на проведеното лечение, 
израз на която е понижената активация на Т-хелперните лимфоцити.

2. Броят на експресираните активационни молекули CD38 вър-
ху CD8+ Т-супресорните лимфоцити преди лечение не се различава 
от средното ниво при здравите контроли. След санацията тази стой-
ност е сигнификантно повишена спрямо количеството експресирани 
CD38 активационни молекули преди лечение, но в рамките на рефе-
рентните граници за здрави лица.

3. Количествената експресия на CD38 рецептора върху раз-
личните Т-клетъчни популации при пациентите преди санация е 
повишена върху хелперните (CD4+), но не и върху цитотоксичните 
лимфоцити (CD8+) в сравнение с контролните стойности. Този факт 
потвърждава нуждата от лечение на пациенти с данни за алергия с 
биопоносими дентални материали.
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4. Регистрираната тенденция към понижаване на броя на мо-
лекулите на CD38 върху хелперните лимфоцити след проведеното 
лечение показва, че лечението на алергични пациенти води до нама-
ляване на активираните хелперни лимфоцити, активно участващи в 
имунния отговор. Този факт е косвено доказателство за затихване на 
алергичната реакция вследствие на проведеното лечение.

5. Като се има предвид супресорната функция на CD8+, a 
именно – да потискат активността на Т- и В-лимфоцитите, повише-
нието им след лечение можем да оценим като добър прогностичен 
белег, съпътстващ отстраняването на доказания алерген от групата 
на денталните материали.

6. Относителният дял на CD69+NK-клетки в групата на паци-
ентите с алергия не се отличава статистически от контролните стой-
ности. От друга страна, при пациентите преди санация интензите-
тът на експресия на CD69 върху NK-клетките е значимо по-висок в 
сравнение със здравите контроли, което е показател за имунна акти-
вация на NK-клетките. За разлика от това е установено значително 
понижение в интензитета на експресия на CD69 върху NK-клетките 
при санираните пациенти в сравнение с пациентите преди санация.

7. Продължителното действие на канални заплънки с доказан 
алергизиращ потенциал не променя дела на активираните NK-клет-
ки, но води до по-високо ниво на спонтанната им активация, което 
е показател за антигенен стимул. Пониженият интензитет на CD69 
експресия върху NK-клетките отразява понижаването на алергизира-
щото действие вследствие на адекватно проведено лечение.

ПО ЗАДАЧА 6. Да се определят анамнестични и терапев-
тични подходи, осигуряващи ефикасно лечение на сенсибили-
зирани пациенти с биопоносими дентални материали

Предизвиканите от дентални материали нежелани реакции са 
разнообразни, поради което оценката на биосъвместимостта им е 
сложен и продължителен процес, включващ прилагането на много 
експериментални клинични и параклинични изследвания. На база-
та на богатия клиничен и научноизследователски опит на специали-
стите по дентална клинична алергология в настоящия научен труд 
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правим опит да идентифицираме денталните биоматериали, които 
осигуряват добра медицинска и социално-икономическа прогноза на 
денталното лечение на сенсибилизираните пациенти.

Събирането на анамнестични данни и тестуването за алер-
гия към дентални материали винаги е част от първичния медицин-
ски преглед на пациента. Информацията относно доказана или пред-
полагаема сенсибилизация към дентални материали или към други 
алергени трябва да бъде непрекъснато актуализирана. В България, 
както е посочено по-горе, алергенните препарати за епикутанно тес-
туване към дентални материали са стандартизирани и изготвени в 
лабораторията по алергия към Националния център по заразни и 
паразитни болести. Използват се и три серии алергени за епикутан-
но тестуване към дентални материали: за пациенти, за персонал и 
скринингова (Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden).

Поради риск от възникване на токсични или токсоалергични 
реакции и отчитане на фалшиво положителни проби епикутанното 
тестуване трябва да се извършва само със стандартизирани препа-
рати за диагностика.

Диагностиката на сенсибилизиращия потенциал на медика-
ментите и материалите, използвани в денталната практика, кла-
сически се извършва върху кожа. В сравнение с кожата оралната 
лигавица е по-резистентна към външни за организма антигени, като 
инфекциозни причинители (бактерии, гъби, вируси), както и към хи-
мични и физични агенти, медикаменти, храни, полени и др.

В клиничната орална и дентална медицина се регистрират кон-
тактни реакции на свръхчувствителност към дентални медикаменти 
и материали у пациенти с по-дълъг престой в устата и с анамнес-
тични данни за неустановена и непредполагаема алергия към други 
видове алергени, включително и такива с висок алергизиращ потен-
циал, като неблагородни метали и сплави, дентални и битови пласт-
маси, храни, средства за лична орална хигиена, масово използвани 
медикаменти, латекс, козметични препарати и др.

При екзактно проведено ендодонтско и протетично лечение 
на пациенти без данни за алергия до момента, но със субективни 
оплаквания и клинична картина на орален алергичен синдром, при 
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епикутанно тестуване с дентални материали, използвани при лече-
нието им, може да се установи свръхчувствителност.

Основните дентални материали, които се използват при 
лечение на сенсибилизирани пациенти са групирани в зависимост 
от: тяхното приложение в денталната практика, алергизиращ потен-
циал, вид и честота на предизвиканите от тях контактни алергични 
реакции в устната кухина и в целия организъм. 

Материали за канални заплънки

Каналните заплънки трябва да бъдат съвместими с периапи-
калните тъкани в дългосрочен план. Биосъвместимостта на канал-
ните заплънки, използвани при ендодонтското лечение, се смята за 
първостепенно условие за успешен лечебен процес наред с други 
фактори. 

С висока биопоносимост са сийлърите, които освобождават 
калциев хидроксид и стимулират костообразуването. Съставът им е 
постоянен и не зависи от периода на престой в ендодонта.

Лекарите по дентална медицина трябва да използват в своята 
клинична практика канални заплънки с подходящи биологични свойства 
и в съответствие с изискванията за физична и химична адекватност.

От алергологична гледна точка изборът на дефинитивна ка-
нална заплънка също трябва да бъде съобразен със следните факти:

Алергичните реакции към гутаперча са много редки. Препо-
ръчително е да се избягва контакт на гутаперчата с апикалния пе-
риодонциум при пациенти с алергия към латекс. В литературата са 
описани случаи на пациенти с доказана алергия към латекс, при 
които ендодонтско лечение с гутаперча е завършило успешно и без 
симптоми на алергия.

Най-широко използваните сийлъри за кореновите канали съ-
държат компоненти със сенсибилизиращ потенциал. 

Няколко каналопълнежни пасти на епоксидна основа се из-
ползват и у нас. 

Продуктът AH26 се предлага в две версии – с и без сребро. 
По-късно този продукт е наречен AH Plus (също предлаган на пазара 
като Top Seal). 
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Наши собствени клинични проучвания установяват, че епок-
сидната канална заплънка AH26 предизвиква остри токсоалергични 
реакции непосредствено след въвеждането ѝ в кореновия канал, 
като до окончателното втвърдяване субективните оплаквания на па-
циентите (болка, парене, чувство за дискомфорт при дъвчене) посте-
пенно намаляват. При тези пациенти тестът за алергия към пастата 
е положителен. Съотношението на положителните токсоалергични 
реакции при AH26 и AH Plus е 3:1. В някои случаи констатираме гене-
рализирани обриви по главата и шията, както и сърбеж по дланите. 
Това налага особено внимание при избор на каналопълнежна паста 
при пациенти с доказана алергия към формалдехид или други ком-
поненти (напр. BADGE и Бисмут(III)-оксид).

Каналната заплънка Epiphany показва ниска антимикробна ак-
тивност срещу Enterococcus faecalis в сравнение с Endomethasone, 
Sealapex и Diaket, но тя е малко по-висока от тази на AH26. Не са 
установени антимикробни свойства на Resilon и EndoRez срещу бак-
терии като Enterococcus faecalis. Антимикробните свойства на тези 
материали са по-скоро ограничени. Ние ги анализираме във връзка 
със случаите на  установена съпътстваща бактериална алергия в 
кореновия канал.

Каналните заплънки, базирани на калциев хидроксид, имат 
различен състав, но две основни съставки – калциев хидроксид и 
салицилат винаги присъстват.

Специален интерес представлява индукцията на калцирана 
тъкан, както при лечението на апикални периодонтити, така и при 
затварянето на все още отворени апикални форамени. Ние устано-
вяваме остеоциментиране около открития апекс при прилагане на 
суспензии на калциев хидроксид в продължение на три и шест месе-
ца. Клиничният терапевтичен успех (формиране на бариера) варира 
между 74% и 100%.

Механизмът на индукцията на твърда (фиброзна) тъкан все 
още не е изяснен. Установена е връзка между силно алкалната сре-
да и освободените от каналната заплънка калциеви йони. Алкализи-
рането на периапикалните тъкани задържа кореновата резорбция, 
инхибира остеокластната активност, повлиява клетъчната диферен-
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циация и активира макрофагите, в резултат на което се получават 
комплекси от калциев фосфат. Повишеното образуване на екстраце-
луларен аденозин трифосфат (АТФ) ускорява минерализацията на 
дентина и цимента на зъбния корен и засилва антибактериалните и 
антиалергични свойства на тези материали. Калциевият хидроксид 
спомага за освобождаването на растежни фактори от дентина, като 
трансформиращ растежен фактор бета 1 (TGF-β1), който може да 
участва също и в образуването на твърди тъкани.

Биосъвместимостта на минерал триоксид агрегат (МТА) се 
свързва с освобождаването на калциев хидроксид като страничен 
продукт при реакцията на хидратация.

МТА не предизвиква периапикално възпаление, тъй като има 
добър циментобластиндуктивен ефект. Плътен слой цимент се об-
разува около апекса на зъба почти в 100% от случаите 5 месеца 
след лечението. МТА е толкова ефективен, колкото епоксидните или 
калций-хидроксид базираните и смесени с цинков оксид канални за-
плънки. МТА стимулира освобождаването на цитокини от костните 
клетки, което подпомага образуването на твърди тъкани.

Групата на сийлърите на базата на цинк оксид евгенол включ-
ва сравнително голям брой различни продукти. Някои от тях съдър-
жат добавки като тимол или thymoliodideс с цел увеличаване на анти-
микробния им ефект. Други продукти съдържат хидроксилапатит или 
калциев хидроксид, за подобряване на апикалното запечатване и 
костната регенерация. Като алтернативи на евгенола може да се из-
ползват карамфилово масло и перувиамски балсам. Карамфилово-
то масло е естествен суров материал, който съдържа приблизител-
но 70–85% евгенол. Евкалиптовото масло отчасти също се използва 
вместо евгенол. Сийлърите на базата на цинк оксид евгенол може да 
съдържат също колофон за увеличаване на адхезивността, за регу-
лиране скоростта на реакцията при приготвяне и за намаляване на 
разтворимостта или дезинтеграцията им. Някои сийлъри на базата 
на цинк оксид евгенол съдържат параформалдехид, вкл. SPAD (87% 
в една от двете течности). Химическият синоним на формалдехида е 
trioxymethylene. Формалдехидът повишава дезинфектиращия ефект 
на материалите, но е силен алерген. Използването на канални за-
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плънки, съдържащи параформалдехид, е отхвърлено от Европей-
ското дружество по ендодонтия.

Наблюдавани са алергични реакции към канални заплънки, 
съдържащи цинк оксид евгенол при пациенти с или без установена 
до момента алергия. Съобщава се за контактна уртикария в облас-
тта на мандибулата след експозиция на формалдехид-съдържащ ка-
нален сийлър. При епикутанно тестуване обикновено се установява 
позитивна реакция към формалдехид.

Наши клинични наблюдения установяват също и случаи на 
алергични реакции към формалдехид в ендодонтски сийлъри – пре-
димно с І и ІІ фаза на анафилактичен шок с генерализирана уртика-
рия, респираторни и други реакции.

Въз основа само на състава на каналната заплънка не след-
ва да се очакват изява на системна токсичност и алергия. Важен е 
типът на имунна реакция на пациента към основни и съпътстващи 
алергени и алергични реакции от забавен тип.

Каналните заплънки на основата на силикони

Каналните заплънки на основата на А-силикон са по-слабо ци-
тотоксични върху различни клетъчни линии в сравнение с други та-
кива (като цинк оксид евгеноловите и EndoRez) и по-малко предизви-
кат апоптоза. GuttaFlow проявява сравнително ниска цитотоксичност 
и по-слабо уврежда клетките в сравнение с базираните на смоли 
системи или AH26, и е само малко по-цитотоксичен от чистия сили-
конов сийлър. 

Силиконовият сийлър е бактерицидно неефективен при за-
разен с Enterococcus faecalis дентин, за разлика от AH Plus и цинк 
оксид евгенолови сийлъри. Този факт е свързан с възникването на 
едновременна сенсибилизация към каналната заплънка и бактери-
алната флора от инфектирания коренов канал.

Напоследък за регенериране на периапикалната костна тъкан 
са въведени нови биоактивни материали. Остеоиндуктивните ма-
териали индуцират образуването на костна тъкан чрез иницииране 
диференциацията на плурипотентни съединителнотъканни клетки 
до костно-формиращи клетки. Тези материали служат като скеле за 
врастването на прекурсорните остеобласти.
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Материали за коригиране на перфорации на кореновите ка-
нали (Endo sequence root repair material – ERRM), прах и паста

Разработени са готови за употреба, предварително смесени 
биокерамични материали – ERRM (Brasseler USA, Savannah, GA, 
USA), които се препоръчват при корекция на перфорации на коре-
новите канали, в апикалната хирургия, за апикална апексификация 
и покритие на зъбната пулпа. И двете форми са показали ин витро 
биосъвместимост, подобна на тази при сивия или бял MTA (WMTA).

Нанобиокерамика (Bioaggregate), биокерамични цименти

Тези материали представляват модифицирана или синтетична 
версия на оригиналния MTA. 

Биокерамичният цимент iRoot BP Plus (Innovative BioCeramix 
Inc., Vancouver, Canada) е изцяло лабораторно синтезиран на водна 
основа. Клинично проучване на ин витро клетъчната му съвмес-
тимост установява, че iRoot, както и MTA са биосъвместими и не 
предизвикват цитотоксични реакции.

С цел запазване на свойствата и клиничните приложения на 
MTA и елиминиране на отрицателните му характеристики, е раз-
работен нов ендодонтски цимент, базиран на калциев алуминат – 
EndoBinder (Binderware, São Carlos, SP, Бразилия).

Generex A (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, USA) е 
материал на основата калциев силикат, който има някои прилики с 
ProRoot МТА, но се смесва с уникални гелове вместо с водата, из-
ползвана при МТА.

Capasio (Primus Consulting, Bradenton, FL, USA) се състои ос-
новно от бисмутов оксид, дентално стъкло и калциев алуминоси-
ликат със силициев диоксид и гел на базата на поливинил ацетат. 
Capasio и MTA подпомагат отлагането на апатит при експозиция на 
синтетична тъканна течност, като по този начин притежават минера-
лизиращ капацитет. При използването му като заплънка на корено-
вия връх Capasio е по-вероятно да проникне през дентиновите тубу-
ли. При сравняване на Generex A, Generex B, Capasio с Ceramicrete-D 
(на основата на магнезиев фосфат) е установено, че Generex A е 
единственият ендодонтски материал от ново поколение, който под-
държа първичния растеж на остеобластите. Само при прилагането 
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на Generex A и MTA са налице клетъчен растеж и пролиферация по 
време на целия експеримент.

Наскоро прахообразният Capasio е усъвършенстван и преиме-
нуван на Quick-Set (Primus Consulting), а катионният сърфактант е 
отстранен от течния компонент, за който се счита, че влияе на кле-
тъчната съвместимост. В съвременни изследвания с клетки, подоб-
ни на одонтобласти, Quick-Set и MTA показват сходни цитотоксични 
профили. Токсикологичните рискове ин витро след време зависимо 
елюиране на токсичните компоненти са незначителни.

Прахообразният компонент на Biodentine (Septodont, Saint 
Maur Des Fosses, Франция) се състои основно от трикалциев сили-
кат, калциев карбонат и циркониев оксид, докато течният съдържа 
калциев хлорид и вода. Показателно за биоактивността на Biodentine 
е образуването на апатит след потапяне във фосфат. Поемането на 
елементи (Ca и Si) от дентина на коренови канали е по-изразено при 
употребата на Biodentine отколкото на MTA. 

Нанокомпозитите са нов клас от композитни материали със 
сериозен потенциал. PNC е обобщен термин за полимерни материа-
ли, натоварени с минимални количества наночастици – глина, въгле-
родни нанотръбички и др. диспергирани до наноразмери. 

Друг иновативен материал, изготвен за преодоляване на някои 
от недостатъците на MTA, е частично стабилизирания цимент (PSC) 
без желязо. 

Нов материал за ретроградно запълване на кореновия връх 
– New resin cement, NRC.

Това е система от течност и прах. Течността се състои от хи-
дроксиетилметакрилат, бензоил пероксид, толуидин и толуенсулфи-
нат. Прахът е съставен от калциев оксид, калциев силикат, и трифе-
нилбисмут карбонат. 

Алергичните реакции към дентални материали с време-
нен престой в устната кухина се разглеждат главно в контекста 
на цинк оксид евгеноловите пасти и полиетер-базираните ма-
териали. Алергии към цинк оксид евгенол-базираните отпечатъчни 
материали са наблюдавани при опити с животни и при пациенти, а 
причините твърде вероятно са алергените евгенол и/или колофон. 
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Наблюдавани са и екстраоралния симптоми, с оток на устните и об-
ширни екзантеми по лицето и врата. При полиетерните отпечатъчни 
материали се установява зачервяване и оток, включително и остра 
алергична реакция II степен, която се овладява с антихистамини и 
кортикостероиди.

Временните акрилови меки пластмаси за ребазация на сне-
маеми зъбни протези са материали за кратък контакт с устната ли-
гавица, могат да съдържат пластификатори – напр. фталати, които 
са разтворими в слюнката, засилват имбибицията на меката пласт-
маса и заедно със силно порьозната повърхност създават условия 
за развитие на бактериален, кандидозен и/или алергичен (поради 
присъствието на метакрилатни мономери – напр. 2-HEMA) подпро-
тезен стоматит. Препоръчва се прилагането на меки материали 
за ребазация на силиконова основа.

В ежедневната практика често се използват материали за из-
работване на временни корони и мостове.

Дентални композитни смоли и бондинги се разделят на:
•	композити с химиополимеризация;
•	композити с фотополимеризация;
•	композити с двойна полимеризация.

Имат ниска биопоносимост и  висок токсоалергизиращ по-
тенциал защото след окончателното втвърдяване съдържанието на 
остатъчен мономер, който се отделя активно в устната кухина е мно-
го висок – в размер до 45%.

Всички композитни смоли и бондинги съдържат акрилатни 
сенсибилизатори. Все по-често са описани случаи на свръхчувст-
вителност към дентални акрилати при пациенти, сенсибилизирани 
при друга експозиция, различна от денталната – напр. битова или 
професионална. 

Симптомите на сенсибилизираните към композитни акрилати 
пациенти включват клинични находки като: лихеноидни реакции, сто-
матит, хейлит, глосит, периорална екзема и подобни на уртикария 
обриви. Субективните оплаквания са различни по характер, сила и 
давност, но най-често пациентите съобщават за парене в устата, про-
мяна във вкуса и саливацията, канцерофобия. Обикновено свързват 
появата на дискомфорта със стоматологично лечение.
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При контакт с кожата или лигавицата тези материали могат да 
причинят алергична реакция Може да възникне и едновременна сен-
сибилизация към различни акрилати в състава на композитите. Счи-
та се, че най-честият сенсибилизатор сред пациентите е НЕМА, кой-
то понастоящем се използва като компонент в голям брой бондинги/
адхезиви, често в комбинация с органични разтворители (ацетон, ал-
кохол), които улесняват проникването му през кожата и лигавиците.

Бондингите, които се използват заедно с композитите съдър-
жат метакрилати, разтворители, инициатори и инхибитори. 
Основните съставни части на бондингите са НЕМА и BIS-GMA. По 
скàлата от цитотоксичност НЕМА е по-малко токсичен, в сравнение 
с други метакрилати като BIS-GMA, UDMA и TEGDMA. Въпреки това, 
при високи концентрации може да демонстрира забележителни ци-
тотоксични ефекти.

В зависимост от типа на полимеризация денталните пласт-
маси могат да съдържат между 0.1 и 5% отделящи се остатъчни 
мономери и добавки, основно MMA и формалдехид. Тези вещества 
може да допринесат значително за изявата на локални ефекти, като 
контактни алергични реакции под формата на подпротезен стоматит, 
лихеноподобни реакции на устните и устната лигавица. За предо-
твратяване на алергия възможно най-добрият начин е спазването 
на технологията на процеса на полимеризация. Концентрациите на 
остатъчните мономери трябва да бъдат възможно най-ниски.

Топлиннополимеризиращите акрилни смоли имат по-висок 
процент на полимеризация и по-ниско ниво на остатъчни моно-
мери в сравнение с автополимеризиращите продукти и трябва да 
се предпочитат. Концентрацията на остатъчните мономери се свеж-
да до минимум при полимеризация за няколко часа при възможно 
най-висока температура и последващо съхранение на протезата 
или ортодонтският апарат във вода (37°С) за 24 часа преди поста-
вянето им, за отстраняване на по-голямата част от разтворимите 
вещества. Временни корони, направени със студенополимеризира-
ща акрилна смола, трябва да бъдат отстранени от устната кухина 
преди окончателното полимеризиране, за да се избегне термично 
увреждане на пулпата.
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Протезите не трябва да се носят през нощта с цел избягване 
на дразненето на лигавицата в резултат на натрупването на оста-
тъчни мономери в нея.

Както и композитите за клинично приложение, лабораторни-
те композити са съставени от пълнежни частички в пластмасов 
матрикс. Големината на частичките може да бъде от 0,04 μm до над 
100 μm. Те могат да бъдат от литиев алуминиев силикат, боросили-
кат двуалуминиев триокис, бариево стъкло или силициев двуокис. 
Съвременните лабораторни композити се доближават максимално 
до естествените зъбни тъкани. Те са с висока биопоносимост и по 
този показател са водещи и предпочитани за протетично лечение, 
включително и за конструкции върху импланти на сенсибилизирани 
към дентални пластмаси и дентални метални сплави пациенти. 

Днес лабораторните композити на GС, Haereus Kulzer, 
Micherium, 3M ESPE, KERR и др. са подходяща алтернатива при ле-
чение на пациенти с алергии към метали и сплави върху имплантати 
и естествени зъби. Освен че решават въпроса с алергичните реак-
ции и болести в устната кухина и в целия организъм, те отговарят и 
на завишените изисквания по отношение на естетиката, функцията 
и продължителността на престой на протезните конструкции в уст-
ната кухина. В областта на имплантологията могат да бъдат сред-
ство на избор както при алергични пациенти, така и за решаване 
на оклузоартикулационни проблеми, свързани с появата на имплан-
татно-костен травматизъм. Ако се сравняват различните хипоалер-
гични материали за индиректни възстановявания (злато, благородни 
сплави, керамика, циркониев диоксид, лабораторни композити) по 
няколко икономически критерия: необходимо време, преки разходи, 
инвестиции за оборудване, разходи за поправка или подмяна на кон-
струкцията, лабораторните композити еднозначно заемат първото 
място. Ако се изключат металите, като неестетични и неотговарящи 
на съвремието, лабораторните композити са по-достъпни за по-го-
лям кръг от пациенти.

Използването на лабораторни композити за лечение на ця-
лостно обеззъбяване със снемаеми конструкции върху имплантати 
се разширява със системата ECLIPS®

 на DENTSPLY, която предлага 
алтернатива под формата на полимерна смола, без наличието на 
полиметилметакрилат, с няколко цвята розова пластмаса.
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Въпреки наличието на такъв арсенал от лабораторни матери-
али, тотално обеззъбените алергични пациенти с имплантати, нуж-
даещи се от подвижни конструкции, остават проблемни. Единствено 
полиетеретеркетоните (PEEK) отговарят на всички очаквания по от-
ношение на: здравина, износоустойчивост, меко предаване на дъв-
кателното налягане, хипоалергичност.

Полиетеретеркетони

Днес повече от всякога в денталната медицина навлизат ма-
териали и технологии от други области на науката. Един от най-обе-
щаващите нови материали е полиетеретеркетон [PEEK – химична 
формула O-(C6H4)-O-(C6H4)-O(O)-(C6H4)].

Преди повече от две десетилетия категорично е доказана био-
съвместимостта на полиетеретеркетоните. PEEK все повече се при-
лага в ортопедията при травми и гръбначни имплантати. До края на 
1990 г. PEEK става известен като водещ термополастичен материал, 
кандидат да замени металните имплантати и най-вече за целите на 
ортопедията и травматологията.

През 1992 г. PEEK е използван за дентална употреба първо 
под формата на естетични абатмънти и по-късно като имплантати. 
За съжаление PEEK е слабо рентгеноконтрастен и имплантатът не е 
лесно визуализиран на конвенционална рентгенография. Предстои 
значително по-мащабното навлизане на РЕЕК в денталната имплан-
тология. Понастоящем употребата му е ограничена до производство 
на надимплантатни пънчета и фрезовани скелети за конструкции 
върху естествени зъби и имплантати.

BioHPP (High Performance Polymer)

BioHPP на фирма Bredent е материал, базиран на PEEK. Бла-
годарение на своята отлична стабилност, оптимизираните си поли-
руеми възможности и нисък афинитет на плаката към него, BioHPP 
е практически идеален за изработване на висококачествени про-
тетични конструкции с много широки показания. Материалът не се 
разтваря във вода, не влиза във взаимодействие с други материали 
или тъкани, което го прави биосъвместим и подходящ за пациенти с 
алергии. За да се използват характеристиките на BioHPP по най-пъл-
ноценният начин, първоначалната суровина трябва да се използва 
чрез процедура, специално разработена за тази цел.
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Армирани лабораторни композити

Композитите, подсилени с влакна (Fiber reinforced composites, 
FRC), намират широко приложение в денталната практика. Те могат 
да се използват за изработка на различни видове снемаеми и несне-
маеми конструкции в протетиката и ортодонтията. Видовете компо-
зити се разделят според материала, от който са изработени влакна-
та в тях и полимерните матрици – стъклени, карбонови, кевларени, 
метални нишки.

Гласйономерни цименти

До момента няма съобщения за доказани алергични реакции 
при дентални пациенти или специалисти с компоненти на конвен-
ционалните гласйономерен цименти.

Дентална керамика

Денталната керамика включва различни неметални неорга-
нични материали, които се използват главно за различни протезни 
конструкции и намират приложение още като покрития за титанови 
имплантати, като керамични имплантати или като костно замества-
щи материали.

Специалните керамични материали, притежават свойства, ня-
кои от които са подобни на металните системи и са много атрактив-
ни не само по отношение на приложението им, а и от икономическа 
гледна точка. Съвременните керамични материали се отличават с 
висока твърдост и абразивна устойчивост, отлична високотемпера-
турна якост, висока термична устойчивост, химическа инертност и 
висока биопоносимост.

Някои керамики, като тези използвани за имплантати, се толе-
рират лесно от тъканите и спомагат за ускоряването на биологичните 
процеси, насърчаващи образуването на нова костна тъкан. Тези кера-
мики принадлежат към групата на биологично активните материали.

Биокерамиките са природни или синтетични материали, под-
ходящи са за въвеждането им в живите тъкани и в частност в проте-
тичната дентална медицина, имплантологията и лицево-челюстната 
хирургия и се използват като биоматериали от дълго време. Досега 
не е създадена керамика, която да изгради здрава и биологично съв-
местима вътрешна повърхност с костта. От друга страна, керамиките 
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дават възможност за създаване на директна адхезия между костната 
тъкан и импланта без необходимост от вътрешен слой – влакнеста 
мека тъкан.

Хибридна керамика

VITA ENAMIC е първата дентална хибридна керамика, която 
обединява в себе си положителните качества на керамиката и на 
композита. Материалът е подходящ за изработване на корони в дис-
талната зона.

Порцелановите маси, употребявани в протетичната дентална 
медицина, имат отлични физични и биологични свойства, не имби-
бират и не се разтварят във вода, биологично инертни са, няма 
токсичност.

Циркониев оксид

Биологичната поносимост на циркониевия диоксид се 
потвърждава от успешното приложение в медицината като матери-
ал за коленни и бедрени стави повече от 30 години. Високата функ-
ционална устойчивост и издръжливостта на корозия, а така също 
безупречните естетични и механични характеристики са неоспорими 
предимства на материала. Циркониевият диоксид не предизвиква 
дразнене на тъканите или алергични реакции, не участва в гал-
ванични процеси и пропуска рентгеновите лъчи. В сравнение с про-
тезните конструкции, изготвени на базата на метали, при мостови 
конструкции от циркониев диоксид се изключва почти напълно чувст-
вителността към температурни дразнения вследствие на термична-
та изолация и ниската топлопроводимост, които са свойство на кера-
мичните елементи.

При пациенти с данни за сенсибилизация към благородни и 
неблагородни метални сплави със или без съдържание на никелов 
сулфат конструкциите от циркониев оксид са предпочитани.

Цирконият е висококачествен материал, използван в проте-
тичната дентална медицина и имплантологията. Благодарение на 
отличните му биологични характеристики, днес цирконият е предпо-
читан материал за съвременните дентални възстановявания.

Съдържащият се в циркониевата керамика калций благопри-
ятства остеобластната пролиферация и подобрява остеоинтеграци-
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ята на титановите и керамични имплантати. Количеството на калций 
в циркония е важно за получаване на оптимална биоактивна повърх-
ност и подобряване на неговата биосъвместимост без намаляване 
на неговата механична якост.

Активатори и инхибитори

Широко използваните активатори (основно в акрилатните про-
дукти за зъбни протези) са включени в търговската дентална Epi-
test серия, а именно на терциерния амин N, N-диметил-р-толуидин 
(DMpT) и ускорителя 4-tolyldiethanolamine. Въпреки широката им упо-
треба, налични са само няколко съобщения за алергични реакции 
при дентална употреба.

UV абсорбери

2-хидрокси-4-метокси-бензофенон (бензофенон-3): бен-
зо-феноните са UV-абсорбери в някои дентални композитни мате-
риали и пластмаси, текстилни изделия и слънцезащитни продукти, 
няма съобщения за алергични реакции в денталната медицина.

Поради краткото време на контакт с човешкия организъм, няма 
данни за токсични ефекти на отпечатъчните материали при паци-
енти, когато са правилно приложени. Това важи и за материалите 
със сравнително изразена локална токсичност, напр. С-силиконите. 
Честотата на алергичните реакции е ниска.

Някои ръкавици, като латексовите, може да нарушат нормал-
ната полимеризация на някои материали (напр. силиконите). При 
алергия към латекс трябва да се използват винилови ръкавици.

Очите трябва да бъдат защитени чрез подходящи очила при 
използване на течни катализатори.

А-силиконите и хидроколоидните алгинати се считат за не-
токсични. Най-ниска е биосъвместимостта на С-силикони, докато 
локалната токсичност на други отпечатъчни материали варира. По-
ради краткото време на контакт с устната лигавица, по-високата ци-
тотоксичност на C-силиконите не следва да има отрицателни ефекти 
върху пациентите. 

Прилагането на пародонтални превръзки понастоящем е спорно. 
Като алтернатива се препоръчва изплакването с 0.2% хлорхексидин.
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Разграничаването на пародонтални превръзки на съдържа-
щи и несъдържащи евгенол не съответства на биологичната им 
активност. Поради разнопосочните резултати относно биосъвмес-
тимостта им не могат да се дадат единни препоръки за опреде-
лен материал. Евгенол-съдържащите материали и тези, които 
съдържат перувиански балсам могат да предизвикат алергични 
реакции при сенсибилизирани лица, с възможност за кръстосана 
сенсибилизация.

Алергичните реакции към продукти за орална хигиена са от-
носително редки и често засягат атопични пациенти. Пациентите с 
алергични заболявания като астма, сенна хрема, или алергични ре-
акции на кожата са особено податливи. Тези пациенти следва да бъ-
дат информирани относно потенциалните алергени във водите 
за уста и пастите за зъби.

Широката употреба на хлорхексидин в продуктите за орална 
хигиена, често води до остри алергични реакции.

Метални сплави 

Благородните сплави са с високо и ниско съдържание на злато:

– сплави с високо съдържание на злато (Au): от Au и платина 
(Pt), от Au, Pt и паладий (Pd), от Au, Pt и сребро (Ag) или мед (Cu).

– сплави с ниско съдържание на злато (Au): от Au и Pd, Pd, Au 
и сребро (Ag) (бели благородни сплави).

Неблагородни сплави – хром (Cr), никел (Ni), стомана (Fe, C), 
кобалт (Co), хром (Cr), молибден (Mo), титанови сплави.

Чип-тестът може да се използва за анализ на състава на фи-
ксирани интраорални метални ресторации или приспособления. 
Диагностицирането на контактна свръхчувствителност, свър-
зана с прилагането на даден дентален материал, е възможно 
единствено при наличие на връзка между клинични признаци на 
алергия с положителна реакция към алергена при епикутанното 
тестуване.

Някои от основните съставни елементи на металните спла-
ви са с доказан алергизиращ потенциал, като: злато, никел, кобалт.
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Биопоносимост на металите

Редица метали могат да причинят контактна уртикария, напр. 
кобалт и никел. Платината (Pt) е силен тип I алерген; има данни, че 
иридият (Ir), един от металите от групата на платината, също може 
да индуцира респираторни алергии и контактна уртикария. Други ме-
тали от платиновата група, които са индуцирали алергична реакция 
от бърз тип са рутений (Ru), родий (Ro) и паладий (Pa). Натриевият 
флуорид е причинил контактна уртикария в няколко описани случая.

Никел: според данните от редица проучвания, вкл. и наши, ни-
келът е най-честият причинител на контактна алергия (72%). Тя е 
10 пъти по-честа при жените, отколкото при мъжете. Установено е, че 
като цяло, свръхчувствителните към никел индивиди не изявяват кли-
нични симптоми при терапия с никел-съдържащи ортодонтски апара-
ти, въпреки установените случаи на алергични кожни реакции от тях.

Кобалтовата алергия често е свързана с никеловата или 
хроматната; например, кобалтовата алергия е в резултат от едно-
временна сенсибилизация (18.5%), тъй като кобалтът присъства в 
никеловите и хроматните продукти.

Хроматната контактна алергия варира по клинични изяви 
(10%). Често не е ясно дали хроматите или други метали и метални 
соли са причинители на алергичните реакции към дентални спла-
ви. Описани са пациенти с генерализирана форма на екзематоиден 
дерматит след поставяне на зъбни протези с метален скелет. Кожни-
те тестовете са силно положителни към никел и хром и дерматитът 
затихва след прекратяване на носенето на протезите. В повечето 
случаи, в които алергичната реакция се дължи на метален хроми-
ран предмет, действителният сенсибилизатор е никелът. Описан е 
единичен случай на дерматит на ръката при пациент, алергичен към 
хромати, но отрицателен към никел при епикутанно тестуване.

Досега са докладвани сравнително малък брой случаи на па-
ладий-индуцирана алергия от дентален произход. Те са свързани 
най-вече с употребата на дентални сплави. Съобщава се, че неспе-
цифичните симптоми като дразнене на оралната лигавица отзвуча-
ват когато паладий-съдържащите дентални ресторации са отстра-
нени. Докладван е и случай на комбинирана свръхчувствителност 
към паладий и платина от дентална сплав. Налице са оток и болка 
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в оралната лигавица в съседство с металните конструкции. Засег-
натите региони понякога са с булозни и улцерозни изменения и се 
инфектират. Симптомите напълно отзвучават след подмяна с биопо-
носими керамични и титанови конструкции.

Оралните симптоми, причинени от алергия към метално зла-
то при дентални приложения са проявяват като еритем с или без 
ерозии и лихеноидни реакции. Вероятно има корелация между поло-
жителните реакция към злато при епикутанния тест и наличието на 
дентално злато. Счита се, обаче, че сравнително малко позитивни 
реакции към златото (7–10%) при епикутанния тест са клинично ре-
левантни към оралните находки. Най-важното е, че няма корелация 
между положителните резултатите от епикутанния тест и BMS. Тъй 
като алергичните реакции към златни соли при епикутанните тестове 
са чести и механизмите на възникване на оралния лихен планус и 
синдрома на парещата уста са различни от алергичните, няма га-
ранция, че симптомите при пациенти с позитивни резултати ще 
изчезват след отстраняване на денталното злато.

Контактният стоматит възниква и при кръстосана сенсибили-
зация към паладий и платина като допълнителни метали в златните 
сплави за металокерамика. Симптомите са рецидивиращи болка и 
оток на оралната лигавица, с периодично развитие на булозни и улце-
розни лезии, които отзвучават след отстраняването на конструкциите.

Не са установени достоверни разлики в серумните нива на ци-
токините при пациентите с титанови импланти, които да дават въз-
можност за и по-категорични заключения относно тяхната клинична 
значимост. Предполагаме, че освобождаването на проинфламатор-
ни медиатори отразява „нормален“ неспецифичен отговор при паци-
ентите, експонирани на титан. 

Все още малко се знае за имунните механизми, отговорни за 
добрата поносимост на титановите дентални импланти, но базирай-
ки се на нашите резултати можем да изкажем предположението, че 
съществуват и адаптивни механизми. Наши клинични изследвания 
установяват 0.6% алергия към титан с клинична картина, включваща: 
уртикария, екзема, еритем на оралната лигавица, декератинизация, 
хиперпластична реакция на периимплантните тъкани, еозинофилия 
и системни симптоми – DRESS.
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За изготвяне на индивидуален терапевтичен план за лечение 
на пациенти с данни за предполагаема или установена сенсибилиза-
ция към дентални материали и други групови алергени е необходимо:

1. Да се идентифицират възможните причини за възникване 
на сенсибилизация.

Те могат да бъдат от дентално/орално или недентално/нео-
рално естество (фиг. 69).

2. Лечението на алергичните заболявания се основава на 
следните основни принципи:

−	отстраняване на алергена или контакта с него;
−	провеждане на лекарствена терапия насочена към повлиява-

не на патогенетичните механизми на алергичната реакция и от там 
до потискане на нейните симптоми;

−	провеждане на алерген-специфична имунотерапия (хипосен-
сибилизация/ваксинация с отговорния алерген), т.е провеждане на 
етиопатогенетично лечение, с което не се повлияват само симптоми-
те на алергичното заболяване, а се променя цялата имунологична 
реактивност на пациента към този алерген.

Фиг. 69. Възможни причини/фактори за възникване на 
сенсиблизация към дентални материали (цит. по Schmalz, 2002 г.)
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Тези основни принципи важат в пълна степен в теорията и 
практиката на денталната медицина.

Пациенти с алергични реакции в устната кухина и пародон-
та от различни дентални материали и лекарства, но без данни за 
сенсибилизация към конвенционални алергени (основно атопични)

Атопичната свръхчувствителност е форма на алергична реак-
ция, отнасяща се към I тип антитяло зависими алергични реакции, по 
класификацията на Гел и Кумбс. Тя се характеризира със следното:

−	Определена наследственост (фамилно предразположение) с 
преобладаване на определени HLA локуси и голям полиморфизъм 
на гени участващи в реализацията ѝ.

−	Повишен и засилен синтез на антитела от клас IgE.

−	При въвеждането в кожата на т.нар. атопични алергени (до-
машен прах, микрокърлежите в него, поленови и плесенни алерге-
ни, епидермални образования, някои храни, пчелна отрова и др.) се 
отделя хистамин и се развива кожна реакция с папула и еритема, в 
резултат на реакцията на алергените с кожно-свързаните антитела 
от клас IgE, т.нар. реагини.

Клиничните проявления на атопичната свръхчувствителност 
са едни от най-разпространените алергични заболявания: алергич-
ната бронхиална астма, сезонния и често целогодишния алергичен 
ринит, уртикарията, атопичния дерматит и много други. Основна цел 
в диагностиката на атопията е доказването на специфичните IgE ан-
титела към даден/и алергени. Ин виво това става чрез кожно-алер-
гичните проби, а ин витро – чрез определянето им в серума и други 
телесни течности или чрез определяне на различни биологично ак-
тивни вещества (медиатори, цитокини и др.), отделящи се в резултат 
на взаимодействието на алергена с хомоложните му IgE антитела.

Тази форма на алергична свръхчувствителност е най-подходя-
ща за лечение чрез метода на алерген-специфичната имунотерапия.

– Провежда се необходимото специализирано дентално лече-
ние, с отстраняване на материала предизвикващ сенсибилизация и 
заменянето му с биологично поносим такъв.
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– Успоредно се започва с общо дезалергизиращо лечение на 
пациента с използването на антихистаминови препарати от второ 
поколение, които нямат сънотворен ефект: напр. Ксизал, Ериус, Кла-
ритин, Зодак, Фортекал, Рупафин и много други. Това лечение тряб-
ва да продължи не по-малко от 1 до 3 месеца, с оглед понижаване 
на алергичната предиспозиция на пациента. При по-тежки случаи е 
възможно да се използват и глюкокортикостероиди за орално прило-
жение – напр. Преднизолон 5 мг, прилаган в постепенно низходяща 
схема на приетите количества – от 3 х 2 таблетки на ден до 1 таблет-
ка на ден, в продължение на 15–20 дни. В тези случаи най-правилно 
е да се потърси консултация с алерголог, който може да предпише и 
други лекарства понижаващи алергичния статус и да проведе съот-
ветното лечение.

Пациенти с алергични реакции в устната кухина и пародон-
та от различни дентални материали и лекарства, но със сенсиби-
лизация към някои от конвенционалните алергени 

В този случай трябва да се имат предвид отделно две специ-
фични групи от пациенти: атопици и страдащи от хранителна алергия.

– Провежда се необходимото специализирано дентално лече-
ние с отстраняване на материала, предизвикващ сенсибилизация и 
заменянето му с биологично поносим такъв.

– Успоредно се започва с общо дезалергизиращо лечение на 
пациента с използването на антихистаминови препарати от второ по-
коление: напр. Ксизал, Ериус, Кларитин, Зодак, Рупафин, Фортекал, 
Евофекс и много други. Това лечение трябва да продължи не по-мал-
ко от 1 до 3 месеца с оглед понижаване алергичната предиспозиция 
на пациента. При по-тежки случаи е възможно да се използват и 
глюкокортикостероиди за орално приложение – напр. Преднизолон 
5 мг, прилаган в постепенно низходяща схема на приетите количе-
ства – от 3 х 2 таблетки на ден до 1 таблетка на ден, в продължение 
на 15–20 дни. В тези случаи най-правилно е да се потърси консулта-
ция с лекар алерголог, който може да предпише и други лекарства, 
понижаващи алергичния статус, и да проведе съответното лечение. 
Това определя необходимостта денталният лекар да познава добре 
механизма и клиничните прояви на атопичната свръхчувствителност, 
както и методите за нейната специфична диагностика и лечение.
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– Последното е особено важно за пациентите с атопична 
свръхчувствителност със сенсибилизация към алергените от дома-
шен прах, микрокърлежите в него, поленовите алергени, епителните 
образования, пчелна отрова или плесенните алергени. В тези слу-
чаи медикаментозното лечение може да се обогати с използването 
на стабилизатори на мембраната на базофилите и мастоцитите от-
делящи хистамин и други биологично активни вещества – групата 
на натриевия кромогликат – напр. Бикромат, Кузикром, Интал и др. 
Много успешно би било използването на левкотриен рецепторните 
инхибитори – напр. Сингулер/Монтелукаст, които потискат действи-
ето на левкотриените. Това е редно да се направи обезателно след 
консултация с лекар алерголог!

– Най-важното при тази категория от болни е провеждането 
на алерген-специфична имунотерапия, като единственото етиоло-
гично причинно лечение на алергичното състояние, което променя 
имунологичната реактивност на пациента и създава дългогодишен 
имунитет към съответния алерген. Механизмът на алерген-специ-
фичната имунотерапия е свързан с модулация на имунния отговор 
от Тh2 към Тh1 имунологична реактивност, което води до потиска-
не синтеза на алерген-специфичните IgE антитела и стимулира на 
т.нар. блокиращи антитела от клас IgG4 неутрализиращи алергена. 
IgG4 антителата имат 1000 пъти по-голям афинитет към алергена 
и възпрепятстват свързването му с хомоложните му IgE антитела 
по повърхността на мастоцити, базофили и еозинофили и оттам от-
ключването на алергичната реакция. Световният и българският опит 
показват, че не по-малко от 70% от случаите, лекувани с тази те-
рапия, получават много добър и траен клиничен ефект. Това лече-
ние, разбира се, трябва да става задължително само от специалисти 
алерголози, но е важно да се познава от денталния лекар и той да 
насочва пациентите към тях за консултация и лечение.

– Важна група пациенти е тази с хранителна алергия. Освен 
всичко казано досега, свързано с провеждане на специализирано 
дентално лечение, общо дезалергизиращо лечение, а в някои слу-
чаи и алерген специфична имунотерапия, много важно е да се пре-
поръча на пациента съответна диета, съответен хранителен режим, 
с оглед да се избягва изостряне на алергичното състояние.

* * *
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Диагностични и терапевтични подходи за изследване
на пациенти с данни за свръхчувствителност 

към дентални материали

ДИАГНОСТИЧНИ ПОДХОДИ

Анамнестични подходи

♦  Субективни симптоми

♦  Минали и настоящи заболявания

♦  Алергии (минали, настоящи)

♦  Прием на медикаменти (преди и сега)

♦  Минали изследвания, проведено лечение

♦  Цигари и алкохол

♦  Пиърсинг в устната кухина и/или на други места

♦  Рутинна орална хигиена – лична, професионална

♦  Социален статус

Клинични подходи

А. Общ здравен статус

Б. Орален статус

♦  Дентален статус

♦  Дентални материали (обтурации, фиксирани конструкции и др.)

♦  Абразио

♦  Кариозни лезии

♦  Пародонтален статус

♦  Саливация

♦  Темпоромандибуларни функции

– Стави

– Мускули

♦  Оклузия/артикулация

♦  Снемаеми протезни конструкции
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 – Функционално натоварване

♦  Орална лигавица

– Общ статус

– Лезии в контакт с дентални материали

– Лезии без контакт с дентални материали

– Лезии – подробно описание (цвят, повърхност, плътност, 
морфология)

♦  Образна диагностика

– Ортопантомографии и 3D

– Кариозни лезии

– Периодонциум маргинален/апикaлен

– Ендодонтско лечение

– Ретинирани зъби

– Други находки

♦  Допълнителни изследвания (при необходимост)

– Виталитет на зъбната пулпа

– Гъбична и бактериална инфекция

– Сиалометрия

– Биопсия

♦  На зъбите и околозъбните тъкани

♦  На органите и тъканите в устната кухина

Заключение – окончателна диагноза

Лечебни подходи

♦  Лечение на зъбите

♦  Лечение на пародонта

♦  Лечение на симптоми и синдроми с изява в устната кухина, 
свързани със зъбите и околозъбните тъкани

♦  Лечение на темпоромандибуларните стави
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♦  Лечение на устната лигавица

♦  Лечение на симптоми и синдроми на общи системни заболя-
вания с изява в устната кухина

♦  Лечение с биопоносими дентални материали

♦  Контролни прегледи на 1-вата, 4-тата и 8-мата година след 
окончателното лечение.

♦  Късни резултати на първата, третата и петата година след 
лечението.

* * *

Ефикасното лечение с биопоносими дентални материали на 
пациентите с данни за сенсибилизация е свързано с въвеждането и 
развитието в денталната медицина на съвременните нанотехноло-
гии. Тези материали се прилагат във всички области на денталното 
лечение: кариесология, ендодонтия, детска дентална медицина, па-
родонтология, протетика, имплантология, ортодонтия, орална и ли-
цево-челюстна хирургия, дентална клинична алергология и орална 
патология.

Лечението на зъбите, пародонта, меките и твърди тъкани и 
органите в устната кухина, както и в областта на главата и шията 
изисква въвеждането на най-съвременните биопоносими дентални 
материали и технологии от последно поколение (фиг. 70).

ИЗВОДИ

1. Създадени са диагностични: анамнестични, клинични и па-
раклинични подходи за определяне типа реактивност на сенсибили-
зирани пациенти.

2. Създадени са терапевтични подходи, осигуряващи ефикас-
но лечение на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални 
материали.

3. От основните групи дентални материали, след дългосроч-
но проследяване на клиничните резултати, са определени тези с 
най-висока биопоносимост.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общата реактивност на организма е от голямо значение за 
правилното му функциониране и за възможността да реагира адек-
ватно на различни дразнения, идващи от заобикалящата го среда 
или от патологично променени тъкани в самия него. Ето защо е 
важно да се диагностицира променената обща реактивност.

Общомедицинският статус на пациентите със сенсибилизация 
към дентални ресторативни материали показва голямо разнообра-
зие на алергични болести, като: бронхиална астма, алергичен ринит 
и риносинуит, алергичен конюнктивит, атопичен дерматит (екзема), 
контактен дерматит, други форми на дерматит; остра и хронична 
уртикария; хранителна алергия; медикаментозна алергия; инсект 
алергия; анафилаксия; серумна болест, наследствен ангиоедем. 

Различните патологични изменения в тъканите и органите в 
устната кухина могат да бъдат изява на общи заболявания, на алер-
гия, на локални токсични и механични дразнения. Всеизвестно е, че 
някои общи заболявания (диабет, анемия и др.) често се проявяват 
първо с интраорални изяви и лекарят по дентална медицина е този, 
който насочва пациента към съответните специалисти. Патологични-
те находки по оралната лигавица са от важно диагностично значение 
не само като резултат от сенсибилизиращото действие на различни 
антигени и хаптени, но и като индикатор за общото състояние на ор-
ганизма. 

При огледа на устната кухина е необходимо регистрирането на 
различните ресторативни обтуровъчни и протезни материали, както 
и тяхното състояние и давността на престоя им.

Девитализираните зъби с и без екзактно проведено ендодонт-
ско лечение могат с години безсимптомно да останат в челюстта и 
евентуално да проявяват своето алергизиращо въздействие чрез 
бактериалната флора в кореновите канали и периапекса и чрез ме-
дикаментите, използвани при ендодонтското лечение. Спонтанните 
болкови симптоми не се явяват в ролята на критерий за алергични 
заболявания. Девитализираните зъби осъществяват сенсибилизира-
щото си действие чрез увредения мезенхим, при което разпадните 
продукти на белтъците водят до сенсибилизиране и алергизиране 
на целия организъм.
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Данните от анализа на сенсибилизиращия потенциал на ос-
новните групи дентални материали определят кои от тях имат 
най-висока биопоносимост. Въз основа на това при всеки сенсиби-
лизиран пациент може да се предложи индивидуално избран биопо-
носим дентален материал за ефикасно лечение.

Резултатите от епикутанните тестове трябва винаги да бъдат 
съобразени с анамнезата и клиничната находка на пациента. Поло-
жителен тест може да означава: алергия, съответстваща на клиника-
та, латентна алергия без клинична изява, групова алергия, кръстоса-
на токсоалергична или токсична кожна реакция.

Чувствителността и специфичността на кожните тестове е 
между 70–80%. Това означава, че отрицателният резултат от теста 
не изключва контактна алергична реакция с лигавицата на устната 
кухина, кожата и стомашно-чревния тракт след дентално лечение. 
Тази възможност може да се сведе до минимум при трикратно по-
редно тестуване на пациента с един и същ алерген, при строго спаз-
ване на условията на тестуването. За меродавен се приема най-мал-
ко двукратно установеният отрицателен резултат.

Обработени и анализирани са данните от комплексната орал-
на и алергологична диагностика приложена при всички изследвани 
пациенти. Установен е най-висок процент на сенсибилизация при 
пациентите с алергични заболявания, следвани от пациентите със 
системни заболявания и тези с орални лезии (най-нисък процент).

Пациентите с установена сенсибилизация към дентални ма-
териали, при снемане на алергологично насочена анамнеза, обик-
новено съобщават за временни или постоянни, краткотрайни или 
продължителни симптоми, включващи парестезии, промяна в чувст-
вителността на зъбите, на тъканите и органите в устната кухина, вку-
са, обонянието, количеството отделена слюнка, както и промени в 
консистенцията, релефа и цвета на интра- и екстраоралните тъкани.

При клиничния преглед са диагностицирани и наличните про-
мени в състоянието на устната лигавица – орални лезии: орален 
лихен планус, лихеноидни лезии, левкоплакия, бял невус, хейлити, 
глосити, еритема ексудативум мултиформе, еритроплакия и др. В 
съзъбието е регистриран  денталния статус и наличните в момента 
в устата дентални ресторативни материали, както и  състоянието на 
гингивата и пародонта.
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В ежедневната клинична практика при доказване на сен-
сибилизация се изследват основно наличните в устата дентални 
пластмаси, ресторативни композиционни материали, материали 
за протетично възстановяване на зъбните редици чрез фиксирани 
и подвижни протезни конструкции, канални заплънки, различни ви-
дове щифтове, отпечатъчни материали и др. Индивидуалните пред-
пазни средства за пациентите и денталния екип – очила, ръкавици, 
слюносмукатели, чаши, стопери, платна за кофердам и др., също са 
в състояние да сенсибилизират организма, независимо от по-крат-
кия или по-продължителен контакт с него, но те не се изследват, с 
изключение на латекса.

Класическият протокол за установяване на сенсибилизация 
към дентални материали, включително пластмаси и сплави, изисква 
в първия етап да се изследват всички налични в устата и в случай, 
че се констатира сенсибилизация към тях, задължително се търсят 
алтернативни възстановителни материали чрез епикутанно тестува-
не. Когато пациентът или денталният лекар не са в състояние да 
предоставят точна и пълна информация, се изследват основни алер-
гени от групите дентални материали: метали, метакрилати, медика-
менти, средства за лична и професионална орална хигиена, топи-
кални хаптени: propolis (10%), caine mix (10%) и др.

В случаите на установяване на свръхчувствителност се тър-
сят други биопоносими дентални материали, които не ги съдържат 
или съдържанието им е в много нисък процент, който не влияе на 
сенсибилизиращия потенциал на общия краен продукт. Необходимо 
е също така да се определи наличието или отсъствието на сенси-
билизация и към други съпътстващи групови алергени, като храни, 
бактерии, полени, битови, индустриални и други, които влияят върху 
общата реактивност на организма и могат да предизвикат кръсто-
сани алергични реакции с денталните реконструктивни материали, 
използвани при лечението на пациенти с доказана сенсибилизация.

За всеки пациент с данни за алергия към налични в устата 
дентални материали се прави индивидуален набор от диагностич-
ни маркери. Изследват се дентални материали с висока биопоноси-
мост, с които пациентът не е бил в контакт до момента. При отсъст-
вие на данни за контактна алергична реакция чрез епикутанен тест 
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при двукратно или трикратно потвърдени отрицателни резултати се 
изготвя индивидуален санационен план, в който изрично се записват 
материалите, с които трябва да бъде реализиран.

Анализиран е алергизиращият потенциал на най-често използ-
ваните в клиничната практика каналопълнежни пасти: на епоксидна 
основа, силикатни, на основата на цинков окис и полимерни смоли.

В групата на пациентите с алергични заболявания (n=228) с 
най-висока биопоносимост от каналните заплънки са: ● на епоксид-
на основа: Topseal (1,31%); ● от силикатните: Apexit Plus и Biodentin 
(0,88%); ● на основата на цинков окис: Sealite Ultra (2,63%); ● от по-
лимерни смоли: Sealapex (4,38%).

След тях се нареждат: ● на епоксидна основа: АНplus (без сре-
бро) и syntax Cerkamed (2,19%) и adseal и topseal-3,07%; ● от група-
та на силикатните канални заплънки: МТА 1,32%, bioroot и welroot 
(1,75%); ● на основата на цинков окис: Tubli Seal и Pulp canal sealer 
(4,38%), endometason (5,70%) и cortisomol (6,58%).

Полимерните смоли показват също различен алергизиращ по-
тенциал: endores (17,10%) и sealapex (4,38%).

Потвърди се и високият алергизиращ потенциал на евгенола. 
Пациентите с АЛ показват в 23,68% свръхчувствителност към него, 
със СЗ в 16,18%, а с ОЛ в 14,92%. Пациентите от КГ също проявяват 
контактна свръхчувствителност към евгенол в 2,24%.

Прави впечатление, че каналната заплънка Biodentin е с 
най-висока биопоносимост и биоактивност. Тя представлява ресто-
ративен цимент на силикатна основа. При фрактури на временни 
и постоянни зъби може да се комбинира с друг биопоносим силър 
АНplus и гутаперча.

От изследваните цименти с най-висока степен на биопоноси-
мост е Base Cement Shofu. Само 1,32% от пациентите с АЛ показват 
свръхчувствителност към него. Същата тенденция се запазва и при 
пациентите със СЗ (1,47%) и с ОЛ (1,49%). При пациентите от КГ не 
са регистрирани реакции на свръхчувствителност.

От групата на фото- и химиополимерите: Estelite Alpha показ-
ва при пациенти с АЛ в 1,75% сенсибилизиращ потенциал, което го 
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определя като композит с висока биопоносимост. Тази тенденция се 
запазва и при пациентите със СЗ (1,74%) и тези с ОЛ (1,49%). В КГ 
не са регистрирани реакции на свръхчувствителност.

Бондовете се прилагат непосредствено преди и след нанасяне 
на композитите, но техният сенсибилизиращ потенциал се изслед-
ва самостоятелно. При алергични пациенти те са показали разли-
чен сенсибилизиращ потенциал: най-нисък е при Gluma Universal 
Bond Refill (0,88%), а сравнително по-висок при: Adper Single bond, 
Futurabond DC, Gluma 2 (3,51%).

Денталните пластмаси са с доказан алергизиращ потенциал: 
Vertex Thermosense показва най-висока биопоносимост във всички 
изследвани групи пациенти (1,32, 1,47, 4,48 и 2,24%). Тя се използва 
масово за изработване на частични и тотални снемаеми протези.

Зъбните гарнитури: Ivoclar Vivadent показват най-висока био-
поносимост (0,88 и 0,74%), а най-ниска: МК1 и Spofadent Plus – съот-
ветно за АЛ (7,46%), за СЗ (10,29%), за ОЛ (14,92%) и за КГ (0,75%).

При денталните керамики в изследваните групи пациенти не 
е установена свръхчувствителност към Polaris Yeti. Всички други из-
следвани керамики са показали също добра биопоносимост.

При денталните метални сплави с най-висока биопоносимост 
е Heranium sun – за АЛ – 1,32%, за СЗ – 3,68%, за ОЛ – 5,97% и за 
КГ – 0,75%. Тази метална сплав има ниско съдържание на кобалт 
(43%), хром (23,45%), молибден (2%), манган (0,8%), силиций (1%), 
желязо (27%) и др. Не съдържа берилий, кадмий и олово. Нашите 
данни съвпадат с европейските стандарти за биопоносими дентални 
сплави според EN ISO 7405 и EN ISO 10993. Препоръчва се при ме-
талокерамични конструкции, изработени от Heranium sun, да се ра-
боти и с керамика HeraCeramSun, за която ние установяваме също 
най-висока биопоносимост.

Получените резултати от изследването на сенсибилизиращия 
потенциал на основните групи дентални материали са обработени 
статистически, което ги прави достоверни и демонстративни. Из-
следвани са голям брой пациенти, част от които са лекувани лич-
но от нас. При лечението им са използвани индивидуално подбрани 
дентални материали с най-висока биопоносимост. Резултатите от 
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лечението са проследени в един достатъчно дълъг период от вре-
ме – от една до осем години. Това ни дава основание да запознаем 
научната общност и денталните лекари в България с възможностите 
за лечение на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални 
материали.

Научните ни резултати може да послужат за теоретично обос-
новаване и практическо прилагане на адекватни профилактични 
мерки както при пациентите с данни за сенсибилизация, така и при 
лекарите по дентална медицина, които са изложени на двоен риск – 
и като пациенти, и като професионалисти.

Промяната в основните показатели на клетъчния имунитет е 
сигнал за имунен дефицит или автоимунно състояние. Липсата на 
значими разлики в стойностите преди и след санация показва, че 
лечението на алергичните заболявания не води до промяна в основ-
ните показатели на клетъчния имунен отговор, изследвани в пери-
ферна кръв. Вероятно ефектите от отстраняването на бактериални 
антигени, както и алергени от дентални материали с продължителен 
престой в зъбно-челюстната система са свързани с по-дискретни 
промени на рецепторно, функционално и регулаторно ниво.

Потвърждава се необходимостта от включване на активацион-
ните маркери като важна част от диагностиката на алергизиращия 
потенциал на денталните материали.

Анализът на някои параметри на клетъчния и хуморален систе-
мен отговор в цяла кръв преди и след лечение на пациенти с данни 
за алергия към основни групи дентални материали с висок сенсиби-
лизиращ потенциал, като метакрилати, канални заплънки и дентални 
сплави, съдържащи титан, показва, че отстраняването на доказания 
алерген от групата на изследваните дентални материали не води до 
промяна в нивата на общите имуноглобулини, на абсолютния брой и 
на съотношенията на основните циркулиращи лимфоцитни попула-
ции. Ефектите от лечението на сенсибилизирани към дентални мате-
риали алергични пациенти са свързани с промени на рецепторно, на 
функционално и на регулаторно ниво – цитокини, активационни лим-
фоцитни маркери. Навременното саниране и свързаното с това зати-
хване на имунната активация е добра превантивна мярка срещу раз-
витието на хронични алергични заболявания и системни нарушения.
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Статистически значимите промени в нивата на някои цитокини 
и активационни лимфоцитни маркери в периферната кръв на паци-
ентите преди и след санация могат да се използват в клиничен ас-
пект за мониториране на ефекта от лечението.

Считаме, че резултатите от нашето проучване са доказател-
ство в подкрепа на необходимостта от профилактика и лечение на 
алергичните болести, инициирани от дентални медикаменти и мате-
риали с доказан висок сенсибилизиращ потенциал както при систем-
но здрави, така и при сенсибилизирани пациенти с оглед недопуска-
не на системни усложнения.

Все още малко се знае за имунните механизми, отговорни за 
добрата биопоносимост.

След установяване на биопоносимостта на съответния ден-
тален материал, който ще се използва при лечението на пациенти 
с алергия с оглед на максимален дългосрочен терапевтичен успех, 
задължително се изследва и налична сенсибилизация към основни 
групови алергени, за които се знае, че инициират кръстосана алер-
гична реакция. По този начин се установява нивото на локалната и 
обща реактивност на организма и се преценява нуждата от специ-
фична и неспецифична десенсибилизация, която трябва да пред-
хожда новото релечение с биопоносими дентални материали, но 
може и да го съпътства, ако пациентът има друго основно алергично 
или системно заболяване. Това се отнася за групата на сенсибили-
зираните пациенти.

В настоящия дисертационен труд е представен нашият мно-
гогодишен личен клиничен и практически опит при определянето на 
ефикасни подходи за лечение на сенсибилизирани пациенти. Разви-
тието на съвременните нанотехнологии в областта на медицината и 
по-специално на денталната медицина, налага своевременното им 
въвеждане в практиката и повишаване на познанията и уменията на 
лекарите по дентална медицина. И най-добре планираното дентално 
лечение може да създаде сериозни проблеми при сенсибилизирани-
те пациенти поради подценяване на необходимостта за предвари-
телно определяне на сенсибилизиращия потенциал на денталните 
материали, както и на реактивния тип на пациента – клинично здрав 
или сенсибилизиран. За да се постигне най-добър ефект върху орал-
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ното и общото здраве на пациента, при денталното лечение най-ва-
жни са анамнестичните, диагностичните и терапевтични подходи на 
денталния лекар, индивидуално съобразени с всеки пациент.

ИЗВОДИ

След извършен задълбочен анализ на ефективността на лече-
нието на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални мате-
риали може да се направят следните изводи:

1. При доказана алергия към налични в устата дентални ма-
териали, те трябва да се отстранят и да не се прилагат при бъдещо 
лечение.

2. Анамнестичните данни и резултатите от комплексната 
орална и алергологична диагностика на сенсибилизирани пациенти 
налагат прилагане на индивидуализиран терапевтичен подход, пер-
сонализирана имунотерапия и контрол на резултатите от лечението.

3. Сенсибилизацията към основни алергени от денталните 
пластмаси и метални сплави е постоянно висока при пациентите с 
алергични заболявания, което може да се свърже с кръстосаната сен-
сибилизация между тях и постоянния им контакт с устната лигавица.

4. Едновременната сенсибилизация към дентални материа-
ли от различни групи и с различен алергизиращ потенциал, води до 
риск от иницииране на редица алергични реакции и заболявания в 
устната кухина и извън нея.

5. Лечението на сенсибилизирани пациенти към дентални ма-
териали не предизвиква значими количествени промени в серумния 
антителен отговор(общи глобулини) и в основните лимфоцитни по-
пулации (общи Т-лимфоцити, Th-хелпери, Tc-цитотоксични, NK-клет-
ки, В-клетки) в периферна кръв.

6. Продължителното действие на каналните заплънки с до-
казан алергизиращ потенциал не променя дела на активираните 
NK-клетки, но води до по-високо ниво на спонтанната им активация, 
което е показател за антигенен стимул. Пониженият интензитет на 
CD69 експресия върху NK-клетките отразява понижаването на алер-
гизиращото действие вследствие на адекватно проведено лечение.
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7. Супресорната функция на CD8+ върху активността на Т и 
В-лимфоцитите и повишението им след лечение може да се оцени 
като добър прогностичен белег, съпътстващ отстраняването на дока-
зания алерген от групата на денталните материали.

8. Създадени и приложени са диагностични и терапевтични 
подходи, осигуряващи ефикасно лечение на сенсибилизирани паци-
енти с биопоносими дентални материали. 

9. След дългосрочно проследяване на клиничните резултати 
са определени биопоносими дентални материали, с които може да 
се провежда консервативно и протетично дентално лечение на сен-
сибилизирани към конвенционални дентални материали пациенти: 
съвременни канални заплънки (сийлъри), фотополимерни компози-
ти, термо- и фоточувствителни пластмаси, титанови сплави, цирко-
ний, керамика, лабораторни композити, PEEK.

10. Необходим е холистичен подход при третирането на син-
сибилизираните пациенти като предпоставка за много по-успешното 
им лечение от денталния лекар. Това налага да се работи интер-
дисциплинарно в тясна колаборация, използвайки възможностите на 
съвременните постижения на имунологията и алергологията.

ПРИНОСИ

С потвърдителен и оригинален характер и със значимост за 
теорията и практиката:

1. Анализирана и градирана е биопоносимостта на основни 
групи дентални материали.

2. Идентифицирани са съвременни биопоносими дентални 
материали, осигуряващи добра медицинска и социално-икономиче-
ска прогноза на денталното лечение на сенсибилизирани пациенти.

3. Създадени са анамнестични, клинични и терапевтични под-
ходи, осигуряващи ефикасно лечение със съвременни биопоносими 
дентални материали на пациенти с данни за сенсибилизация към 
основни специфични и/или групови алергени.

4. Навременното отстраняване на дентални материали със 
сенсибилизиращ потенциал от устната кухина на алергични пациен-
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ти води до затихване на системната имунна активация и е добра 
превенция срещу развитието или агравирането на вече съществува-
щи системни нарушения.

5. Съставен е лесноприложим в ежедневната практика ком-
плекс от лабораторни имунологични методи за оценка на санацион-
ния ефект при сенсибилизирани пациенти.

6. Анализирани са промените в основните параметри на кле-
тъчния и хуморален системен отговор в цяла кръв на сенсибилизирани 
пациенти преди и след лечение с биопоносими дентални материали.

7. Подбрани са цитокините с най-информативна стойност с 
оглед определяне на Th1/Th2 отговора.

8. Проведено е лечение на сенсибилизирани пациенти с био-
поносими дентални материали.

9. Проследени са резултатите от лечението за период от една 
до осем години.
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