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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ГЙЦ – Гласйономерен цимент 

ЕДГ – Емайло дентинова граница  

KM – Композиционен материал 

МГЙЦ – Модифициран  гласйономерен цимент 

СЗО – Световна здравна организация  

AAPD – American Academy of Pediatric Dentistry 

BWR – Bitewing radiograph /рентгенография в захапка/ 

CARS – caries associated with restorations and sealants /кариес свързан с 

обтурация или силант/ 

DIFOTI – Digital Fiber-optic Transillumination   

ECM – Електро-кондуктивен метод 

FDI – Federation Dentaire Internationale 

FOTI – Fiber-optic Transillumination   

ICDAS – International Caries detection and Assessment System 

LF – Laser Fluorescence 

QLF – количествена лазерна флуоресценция  

WHO – World Health Organization 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В литературата съществуват множество данни за неуспех от 

лечението на зъбния кариес, както при временни, така и при  постоянни 

детски зъби. Като основна причина за това се изтъква появата и развитието 

на кариесна лезия в съседство с обтурация или силант. Клиничното 

диагностициране на вторичен кариес е причина за подмяна на повече от 

50-60% от обтурациите в ежедневната дентална практика.  

Според FDI, вторичен или повтарящ се кариес представлява 

позитивно диагностицирана кариозна лезия, която се появява по ръбовете 

на съществуваща обтурация  и е основна причина за подмяна на 

възстановяванията и за неуспех от лечението на зъбният кариес, както при 

временните, така и при постоянните детски зъби. 

В литературата за кариес във връзка с обтурация или върху зъб с 

обтурация, дефинициите се различават значително. Термините, които се 

използват най-често са „вторичен кариес”, „повтарящ се кариес”, 

„резидуален кариес”. Някои от дефинициите касаят разпространението на 

зъбния кариес по емайло-дентиновата граница (ЕДГ) на зъб с обтурация. 

Други включват неуспешното отстраняване на засегнатите тъкани в 

дълбочина и/или по ръбовете на кавитета. 

В епидемиологични проучвания наличието или липсата на кариес в 

съседство с обтурация се отбелязва без да се разграничава “новия” от 

резидуалния. С цел да се избегнат тези несъответствия в  International 

Caries Detection and Assessment System (ICDAS) се предлага термина 

„caries associated with restorations and sealants” (CARS) – кариес свързан с 

обтурация или силант. 

В етиологията на вторичния кариес при временни и постоянни детски 

зъби основна роля имат следните групи рискови фактори: кариесна 

заболеваемост, слюнчени фактори, фактори от страна на зъбната плака, 

общия медицински статус, хранителни фактори, достъп до дентални 

грижи, здравна култура. Тъй като тези лезии могат да възникнат само 

вторично, при наличие на обтурация или силант, в литературата се 

обсъждат и редица фактори от страна на обтуровъчните средства, техния 

вид и качества, както и цялостта и качествата на самото възстановяване. 

Рисковите фактори за развитието на зъбен кариес са различни през 

различните периоди на детството. За да могат те да бъдат определени и  
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съответно контролирани, е необходима  тясна връзка между денталния 

лекар, пациента и родителите. 

Независимо от подобряването на качествата на възстановителните 

материали и ориентирането на денталното здраве към превенция, 

вторичният кариес остава нерешен проблем в детската денталната 

медицина и е важна част от ежедневната дентална практика. 

Изследванията на вторичния кариес са провеждани предимно при 

постоянни зъби на възрастни. Обзорът на литературата показва оскъдни 

данни по отношение  разпространението на вторичен кариес при временни 

и постоянни детски зъби.  Епидемиологични проучвания специално по 

този показател не са провеждани, но могат да се намерят като част от  

епидемиологични проучвания за установяване на общата кариесна 

заболеваемост при различни възрастови групи.  

Данни за честотата на вторичен кариес най-често се отчитат при 

проучвания на конкретни видове обтуровъчни средства за временни или 

постоянни зъби, различни генерации адхезивни системи или при 

сравняване на различни техники за кавитетна препарация – 

конвенционална, с лазер, АРТ, средства за химична екскавация, при 

отчитане ефекта на различни профилактични програми и др. 

Информацията за честотата на вторичния кариес при временни зъби и  

постоянни  зъби в детска възраст, както и за рисковите фактори за неговата 

поява е оскъдна, което ни мотивира да разработим настоящия научен труд. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ 

 

Да се проучи зъбния кариес в съседство с обтурации при временни и 

постоянни детски зъби и да се изработят препоръки за профилактика и 

лечение. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Да се проучи разпространението на зъбния кариес в съседство с 

обтурации при постоянни детски зъби.  

 

2. Да се проучи разпространението на зъбния кариес в съседство с 

обтурации при временни зъби. 
 

3. Да се проучи мнението на лекари по дентална медицина за 

денталното лечение на временни и постоянни детски зъби. 

 

4. Да се проучи отношението на родители към денталното лечение на 

временни  зъби. 

 

5. Да се проведе сравнително клинично проучване на кариес в 

съседство с обтурации при временни молари, обтурирани с ГЙЦ и 

компомер. 
 

6. Да се изготвят препоръки за избор на обтуровъчно средство и 

поведение при лечение на кариес в съседство с обтурации на 

временни молари. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Задача 1. Проучване разпространението на зъбния кариес в съседство 

с обтурации на постоянни детски зъби.  

Разпространението на кариес в съседство с обтурации при постоянни 

детски зъби се установява чрез ретроспективно проучване. 

Обект на наблюдение: Обект на проучването са амбулаторните карти 

на 626 деца на възраст от 5 до 18 години посетили клиничните упражнения 

в катедрата по Детска дентална медицина  в гр. Пловдив, включени чрез 

случаен подбор. Данните от прегледа на децата се използват съгласно 

информираното съгласие на родителите. 

Единици на наблюдение: Постоянен зъб с обтурация от амалгама, 

постоянен зъб с естетична обтурация, зъбна повърхност обтурирана с 

амалгама, зъбна повърхност с естетична обтурация. 

Признаци на наблюдение (изследвани показатели): Вид на 

обтурацията, наличие на кариес по границите на възстановяването, 

дълбочина на кариесната лезия - съгласно критериите за оценка на кариес 

по границите на обтурация на ICDAS.  

Време на наблюдение: Епидемиологичното проучване се провежда в 

периода септември 2012 г.- май 2013 г. 

Място  на наблюдение: Катедра Детска дентална медицина, ФДМ, 

МУ- Пловдив.   

Органи  на наблюдение:  Проучването се извършва пряко от 

дисертанта, съвместно с преподаватели от катедрата. 

Регистрация на данните: Първичните данни от амбулаторните карти 

се въвеждат в статистическа програма SPSS. Ver 19 за последваща 

статистическа обработка. 

 

 

Задача 2. Проучване разпространението на кариес в съседство с 

обтурации на временни зъби.  

Разпространението на кариес в съседство с обтурации при временни 

зъби се установява чрез ретроспективно проучване. 

Обект на наблюдение: Амбулаторни карти на 517 деца на възраст от 2 

до 12 години, включени чрез случаен подбор, посетили клиничните 

упражнения в катедрата по Детска дентална медицина  в гр. Пловдив . 
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Данните от прегледа на децата се използват съгласно информираното 

съгласие на родителите. 

Единици на наблюдение: временен зъб с обтурация от амалгама, 

временен зъб с естетична обтурация, зъбна повърхност обтурирана с 

амалгама, зъбна повърхност с естетична обтурация 

Признаци на наблюдение (изследвани показатели): вид на 

обтурацията, наличие на кариес по границите на възстановяването, 

дълбочина на кариесната лезия - съгласно критериите за оценка на кариес 

по границите на обтурация на ICDAS.  

Време на наблюдение: Епидемиологичното проучване се провежда в 

периода септември 2012 г.- май 2013 г. 

Място  на наблюдение: Катедра Детска дентална медицина, ФДМ, 

МУ – Пловдив   

Органи  на наблюдение:  Проучването се извършва пряко от 

дисертанта, съвместно с преподаватли от катедрата. 

Регистрация на данните: Първичните данни от клиничния преглед се 

въвеждат в статистическа програма SPSS. Ver. 19 за последваща 

статистическа обработка. 

 

 

Задача 3. Проучване мнението на лекари по дентална медицина за 

лечението на временни и постоянни детски зъби.  

 В проучването на принципа на случаен подбор са включени 160 

лекари по дентална медицина и 75 стажант-лекари по дентална медицина. 

Проведена е пряка анонимна анкета, която съдържа въпроси, относно 

избора на обтуровъчно средство в детска възраст. В изследването попадат 

дентални лекари с различна квалификация (стажант-лекари, 

общопрактикуващи, детски дентални лекари и други специалисти) и 

трудов стаж. Проведе се пилотно изследване (микроизвадка) от 25 

дентални лекари, което служи за апробиране на въпросите в анкетата, за 

добиване на по-голяма яснота на смисъла и съдържанието им, да се види 

времето за попълването им и др. Изследваните случаи, които попаднаха в 

микропроучването, не влизат в крайния вариант за анализ и интерпретация 

на резултатите. 

Обект на наблюдение: Фактори, определящи избора на вида 

обтуровъчно средство в детска възраст.  
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Единици на наблюдение: Дентален лекар/стажант пожелал да участва в 

изследването.  

Признаци на наблюдение (изследвани показатели): Условно са 

разделени на две групи:   

- факторни – квалификация, трудов стаж, от какво зависи избора на 

обтуровъчен материал, влияят ли се денталните лекари от 

мнението на родителя/пациента при избора на възстановителен 

материал и др.  

- резултативни – какви материали се използват в практиката за 

възстановяване на временни и постоянни детски зъби, какви 

естетични възстановителни материали се използват при временни 

и постоянни детски зъби. 

Време на наблюдение: 01.12. 2013 год.-30.06.2014 год. 

Място на наблюдение: Катедра Детска Дентална медицина, ФДМ, 

МУ-Пловдив, редица дентални форуми, конгреси на БЗС. 

Органи на наблюдение: Проучването се провежда от докторанта 

съвместно с преподаватели от катедра Детска Дентална медицина, ФДМ, 

МУ-Пловдив. Изготвянето на въпросите в анкетата са дело на докторанта и 

на ръководителя на дисертацията, като времето за попълване на анкетата е 

средно около 30 минути. 

Регистрация на данните: След проверка за адекватността и пълнотата 

на попълнените анкети на всеки показателвъпрос) е поставен числов код. 

Първичните данни се въвеждат в статистическа програма SPSS. Ver 19 за 

последваща статистическа обработка. 

 

 

Задача 4. Проучване отношението на родители към денталното 

лечение на временни зъби.   

Провежда се пряка анонимна анкета с родители на 194 деца, които са 

посетили катедра Детска Дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив. 

Предваритено се проведе пилотно изследване (микроизвадка) от 25 

родители, което цели апробиране на въпросите и измерване на времето за 

попълване. Изследваните случаи, които попаднаха в микропроучването, не 

влизат в крайния вариант за анализ и интерпретация на резултатите. 

Обект на наблюдение: Факторите определящи отношението на 

родителите към денталното лечение на децата, избора на материал за 

обтуриране и други  
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Единици на наблюдение: Родител на, чието дете е извършено дентално 

лечение и е пожелал да участва в изследването. 

Признаци на наблюдение (изследвани показатели): Условно са 

разделени на две групи:   

- факторни – възраст на родителя, образование, пол, социален 

статус, възраст на детето и други. 

- резултативни – оценка на детското орално здраве, какви 

материали се предпочитат за възстановяване на дъвкателните 

зъби на детето, необходимост от лечение на временните зъби, 

честота на посещение при дентален лекар. 

Време на наблюдение: 01.09 – 20.12 2013 година 

Място на наблюдение: Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, 

МУ – Пловдив. 

Органи на наблюдение: Изследването се реализира от докторанта. 

Регистрация на данните: в анонимната анкета на всеки показател е 

поставен числов код, който се въвежда в статистическа програма 

SPSS.ver19. 

 

 

Задача 5. Сравнително клинично проучване на кариес в съседство с 

обтурации при временни молари обтурирани с ГЙЦ и компомер.    

Обект на наблюдение: 100 деца на възраст от 2 до 7 години, посетили 

Катедра по Детска дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив, в добро общо 

състояние и с наличие на поне един засегнат от кариес временен зъб на 

ниво D3 (дентинов кариес - скрити и открити дентинови лезии), по 

оклузална или проксимална повърхност.  

Единици на наблюдение: 100 засегнати от кариес временни молари, 

препарирани с конвенционални средства, от които 50  възстановени с глас-

йономерен цимент и 50 обтурирани с компомер,  по оклузална или 

проксимална повърхност. 

Признаци на наблюдение: 

 критерии за определяне на риск от поява и развитие на кариес 

(общо състояние, обща кариозност, орална хигиена, фактори от 

страна на слюнката, въглехидратно хранене, флуорна 

профилактика, социален статус; 

 активност на кариозните лезии: 
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- активен кариес (кавитиран) – дефект в емайла/дентина, лесно 

видим с невъоръжено око; повърхността на кавитета се усеща 

мека при внимателно сондиране; може да има или няма 

засягане на пулпата;  

- неактивен кариес (кавитиран) – кавитация в емайла/дентина, 

ясно видима с невъоръжено око; повърхността на кавитета е 

лъскава и се усеща твърда при внимателно сондиране без 

натиск. Няма ангажиране на пулпата.  

 критерии за оценка на дентални възстановявания;  

Използват се „Препоръките на FDI за контролирани клинични 

проучвания на дентални възстановителни материали“: 

- биологични критерии (постоперативна чувствителност и поява на 

вторичен кариес); 

- функционални критерии (маргинална морфология на обтурацията); 

- естетични критерии (маргинално оцветяване). 

Методика на изследването: Децата се включват в изследването, след 

попълване на информирано съгласие от родител. За всеки пациент се 

попълва статистически лист с история на заболяването,  дентален и 

орално-хигиенен статус. На базата на данните от анамнезата и клиничното 

изследване се определя степента на риска от поява на орални заболявания. 

Изработва се индивидуална програма за профилактика и индивидуален 

лечебен план, съобразен с Консенсус за лечение на кариес на временни 

зъби, приет от Национална асоциация на лекарите по детска дентална 

медицина в България. Контролни прегледи се правят на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 

18-ти месец, с периодичен контрол на индивидуалния риск от кариес, 

мониторинг на индивидуалната профилактична програма и оценка на 

състоянието на обтурациите по съответните критерии. 

Засегнатите от кариес временни молари, включени в проучването, се 

обработват рутинно с конвенционални средства и се обтурират според 

инструкциите на производителя както следва:  

- 50 временни молара със самополимеризиращ гласйономерен 

цимент  RIVA SELF CURE, производител-SDI Limited – 

Австралия (Приложение 9); 

- 50 временни зъба с компомер Freedom - флуороотделящ, 

кондензируем, радиоопаков, фотополимеризиращ компомер. 

Производител-SDI Limited – Австралия. 
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В изследването се включва само един засегнат от кариес временен зъб 

на пациент. Състоянието на обтурациите се отчита на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 

18-ти месец, по критериите на FDI. 

 

 Биологични критерии за оценка на състоянието на обтурациите 

Постоперативна чувствителност 

Определя се по субективни данни от анамнезата. Резултатите са 

групирани по съответните кодове: 

1 – липсва постоперативна чувствителност; 

2 – наличие на постоперативна чувствителност с продължителност 

по-малко от една седмица; 

3 – постоперативна чувствителност с продължителност по-голяма от 

една седмица, но по-малка от шест месеца; 

4 – персистираща постоперативна чувствителност; 

5 – наличие на остра болка, която налага провеждане на кореново 

лечение. 

Вторичен кариес 

Извършва се чрез визуална диагностика на кариес по границите на 

възстановяването и се отчита по следните признаци: 

1 – липсва нова патология; 

2 – наличие на малки маргинални полета с промяна в 

транспарентността на емайла, което не изисква оперативно 

лечение; 

3 – наличие на полета с деминерализация в емайла, без откриване на 

дентина; 

4 – наличие на кавитация в дентина или подкопаващ кариес на 

границата с обтурацията, което изисква поправка чрез оперативна 

интервенция; 

5 – наличие на локализирана или генерализирана лезия или открит 

дентин, който не подлежи на поправка и изисва подмяна на 

обтурацията. 

 

 Функционални критерии за оценка на обтурациите 

Маргинална морфология 

Включва оценка на на изследваните възстановявания и се отчита по 

следните признаци: 
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1 – няма клинично установими изменения. Ръбовете представляват 

хармонично продължение на контурите в прехода зъб/обтурация; 

2 – маргиналната цялост се отклонява от идеалната поради наличие 

на фрактурирани ръбове на обтурацията. Възможна е корекция 

чрез полиране на обтурацията; 

3 – наличие на оцветяване или фрактурирани ръбове на обтурацията, 

корекцията на които изисква обработка на околните ТЗТ; 

4 – локализирано нарушаване на маргиналната цялост, фрактурирани 

ръбове на обтурацията, които могат да доведат до разкриване на 

дентина или подложката; 

5 – генерализирано нарушаване на маргиналната цялост със загуба 

на връзка между обтурация и зъб. 

 

 Естетични критерии за оценка на обтурациите 

Маргинално оцветяване  

Включва оценка на изследваните възстановявания и се отчита по 

наличието на следните признаци: 

1 – липсва оцветяване; 

2 – малки оцветявания, лесно отстраними. Обтурацията може да бъде 

коригирана чрез полиране и доближена до „отлично“ състояние; 

3 – умерени оцветявания, които могат да бъдат отстранени, но 

поради тяхното местоположение, това се извършва с обработване 

на зъбни структури; 

4 – ясно изразени, локализирани оцветявания, които не могат да се 

отстранят чрез полиране, но могат чрез поправка на обтурацията; 

5 – дълбоки, генерализирани оцветявания, недостъпни за обработка, 

обтурацията трябва да бъде подменена. 

 На всяко посещение се отбелязва провеждането на  допълнително 

изследване при необходимост (лазерна флуоресценция, ренгенография, 

микробиологично изследване).   

 

 Проведено лечение 

На всеки контролен преглед на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 18-ти месец, на 

базата на клиничната находка и индивидуалния риск на пациента от 

орални заболявания, се определя необходимостта от лечение, като целта е 

то да бъде минимално-инвазивно. Появата на дефект на обтурацията или 

развитието на вторичен кариес определя и съответната лечебната 
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манипулация. За нуждите на настоящото клинично проучване, възможните 

лечебни манипулации са групирани и кодирани както следва: 

1 – наблюдение; 

2 – полиране; 

3 – силанизиране; 

4 – поправка на обтурацията; 

5 – подмяна на обтурацията. 

Зъби с дентални възстановявания, оценени с кодове 1 и 2 по 

съответните критерии, се считат за „клинично приемвливи“ и изискват 

само „наблюдение“, докато тези с кодове 3, 4 и 5 са „клинично 

неприемвливи“ – „клинично незадоволителни“ или „клинично лоши“, и 

налагат съответно лечение (силанизиране, полиране, поправка на 

обтурацията). В случаите, в които клиничната находка по някои от 

наблюдаваните критерии определя  възстановяването като „клинично 

лошо“ и се налага пълна подмяна на обтурацията, съответният зъб отпада 

от последващо наблюдение. 

Получените данни, след съответната статистическа обработка, служат 

за изготвяне на протоколи за превенция и лечебен подход както при 

първичен, така и при вторичен кариес на временни зъби. 

Място на наблюдение: Катедра Детска дентална медицина, ФДМ, МУ – 

Пловдив,  

Време на наблюдение: септември 2015 г.- януари 2019 г. 

Органи на наблюдение: Проучването се извършва пряко от дисертанта. 

Регистрация на данните: Първичните данни от клиничния преглед се 

въвеждат в статистическа програма SPSS. Ver. 19 за последваща 

статистическа обработка. 

 

 

Задача 6. Изработване на препоръки за избор на обтуровъчно 

средство и поведение при лечение на кариес в съседство с обтурации на 

временни молари. 

Обект на наблюдение: Научна и учебна литература, официални 

документи на национални и международни професионални организации, 

собствени проучвания. 

На базата на литературния обзор, резултатите от клиничното 

проучване, както и указанията на национални и международни 

професионални организации, се изработват препоръки за: превенция на 
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кариес в съседство с обтурации при временни молари; минимално-

инвазивно лечение на кариес в съседство с обтурации при временни 

молари; критерии за избор на обтуровъчно средство за временни молари. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ  

Статистическата обработка на данните е осъществена чрез 

статистически софтуерни пакети SPSS 19.0. Резултатите, получени при 

анализиране на количествени величини, са представени като средна 

аритметична ± стандартно оклонение (mean ± SD) или като брой и процент 

случаи. Резултатите се приемат за статистически значими при ниво на 

значимост α=0,05. Използвани са следните методи: 

- Дескриптивен анализ - едномерни таблици на честотното 

разпределение (определяне на структурата чрез относителни 

дялове) и на разновидността на признаците, характеризиращи 

разглежданите явления; двумерни таблици на честотното 

разпределение (крос-табулация) за търсене  на връзка между две 

категорийни променливи;  

- Параметричен анализ - t-критерий на Стюдънт за сравняване на 2 

количествени променливи, за независими извадки. Дисперсионен 

анализ (ANOVA) за сравняване на повече от 2 количествени 

променливи; 

- Непараметричен анализ - при тестване на хипотезите за 

несъществено (случайно) влияние на даден фактор са използвани: 

тестът за максимално правдоподобие (Likelihood Ratio) при 

многократни таблици и критерият на съгласие на Пирсън (χ²-хи 

квадрат) при четирикратни таблици; 

- Корелационен анализ - използван е коефициент на рангова 

корелация на Spearman. 

- Графичен анализ - за онагледяване на процесите и явленията 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Задача 1.   

Получените от нас резултати показват, че от изследваните 20032  зъбни 

повърхности,  84,27% са напълно интактни. Наличие на първичен кариес в 

различен стадий на развитие на кариозната лезия се установява при 10,72% от 

изследваните повърхности на постоянни детски зъби. Възстановени с 

различни дентални материали – естетични и амалгама са 5,01% повърхности  

на постоянни детски зъби. От всички обтурирани повърхности на постоянни 

детски зъби, естетични обтурации се установяват при 80,36% от тях. С 

дентална амалгама са възстановени 4 пъти по-малко от изследваните 

обтурирани повърхности – общо 19.64% (фиг.1).  
 

естетични 

80,36%

амалгама

19,64%

 
Фигура 1. Разпределение на обтурациите на постоянни детски зъби според 

вида на възстановителния материал. 

 

Кариес по границите на обтурация се установява при 28,21% от 

всички обтурирани повърхности. При естетичните обтурации, кариес по 

границите на възстановяването, с различна тежест на кариесната лезия, се 

диагностицира при 28,66% от повърхностите  на постоянни детски зъби, 

обтурирани с естетичен възстановителен материал. При обтурираните с 

амалгама зъбни повърхности на постоянни детски зъби, вторичен кариес се 

установява при 22,51%. Разликата в честотата на разпространение на 

вторични кариесни лезии при естетични обтурации и възстановявания от 

амалгама е статистически значима (p=0.000), (фиг. 2). 
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естетични амалгама

71,34% 77,49%

28,66% 22,51%

без кариес

 
Фигура 2. Честота на вторичен кариес при различните възстановителни материали 

 

Процентното разпределение на кариес асоцииран с естетични 

обтурации по кодове на ICDAS е представено на фиг.3. Разликата в 

разпределението на кариес по границите на естетични обтурации на 

постоянни детски зъби по кодове на ICDAS е статистически значима 

(p<0,001). 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Код 31

Код 32

Код 33

Код 34

Код 35

Код 36

17,70%

24,20%

38,60%

8,80%

9,30%

1,40%

Фигура 3. Естетични обтурации при постоянни зъби по кодове на ICDAS 

 

На фиг. 4. са представени данните от изследването на обтурации от 

дентална амалгама  на постоянни детски зъби по кодове на ICDAS. 
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0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Код 41

Код 42

Код 43

Код 44

Код 45

Код 46

13,50%

36,50%

32,70%

7,70%

3,80%

5,80%

Фигура 4. Обтурации от амалгама с кариес при постоянни зъби по кодове на ICDAS 

 

Разликата в разпространението на вторичен кариес по кодове на ICDAS 

в групата на естетичните обтурации и в групата на обтурациите от амалгама 

е статистически значима в отделните групи (p<0,001). Сравняването на 

честотата на кариесни лезии по кодове между двата вида обтуровъчни 

материали не показва статистически значима разлика (p>0,05). 

При фронталните зъби  80,43% от възстановяванията са интактни, без 

данни за наличие на кариозен процес. При дъвкателните постоянни детски 

зъби относителният дял на естетични обтурации без кариес в съседство с 

възстановяването е 75,34%.   

Нашите резултати показват, че основният дял от естетичните 

обтурации с кариес на постоянни детски зъби е именно при дъвкателните 

зъби (премолари и молари), които съставляват и основната част от 

естетичните обтурации – 89,57%,  в сравнение с общия брой обтурирани 

повърхности на постоянни фронтални зъби, които са 10,43% от общият 

брой естетични възстановявания.  

Разлика в честотата на кариесните лезии по съответните кодове на 

ICDAS за кариес свързан с обтурация в отделните зъбни групи е 

статистически значима (p<0,001), (фиг. 5.). 
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Код 31 Код 32 Код 33 Код 34 Код 35 Код 36

9,10%

22,70%

59,10%

13,60%

0,00% 0,00%

19,00%

24,90%

37,00%

8,50%
10,60%

1,60%

фронтални зъби дъвкателни зъби

Фигура 5. Разпределение на естетичните обтурации с кариес по фронтални и 

дъвкателни зъби по кодове на ICDAS 
 

Честота на кариес в съседство с естетични обтурации по оклузални 

повърхности на постоянни детски зъби е 24,81% и приблизително същата 

при тези от амалгама – 24,86%.  

Стойностите за кариес по границите на възстановяването при 

проксимални повърхности на постоянни детски зъби, са – 24,20% за 

естетичните обтурации и 27,90% за обтурациите от амалгама и са без 

статистическа значимост. 

Резултатите от нашето проучване не показват статистически значима 

разлика в разпространението на кариес по границите на естетични 

обтурации в зависимост от вида на повърхността.  

Разпределението на обтурациите с кариес по кодове на ICDAS е 

представено на фиг.6. Макар и без статистически значима разлика, при 

естетичните възстановявания по оклузалните повърхности на постоянните 

детски премолари и молари най-често се наблюдават дефекти с необратима 

загуба на твърди зъбни тъкани, налагащи оперативно лечение, докато при 

обтурациите от амалгама, най-често се открива локализирана промяна в 

емайла без кавитация (код 2).  

p<0,001  p<0,001  
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кариес код 1

кариес код 2

кариес код 3

кариес код 4

кариес код 5

кариес код 6

4.57%

5.93%

9.59%

1.97%

2.28%

0.46%

3.70%

9.52%

6.88%

2.11%

1.06%

1.59%

амалгама естетични

 
Фигура 6. Относителните дялове на кариес в съседство с естетични обтурации и 

обтурации от амалгама по оклузални повърхности на постоянни детски зъби 
 

Анализът на резултатите в звисимост от вида на обтурацията и  

засегнатата зъбна повирхност показват, че при естетичните обтурации на 

проксимални повърхности на постоянни детски зъби, най-често се 

диагностицират напреднали, кавитирани кариесни лезии (код 33 и код 35), в 

сравнение с обтурациите по проксимални повърхности от амалгама,  където 

преобладават кариесните лезии с код по ICDAS 42 и 43,(р˃0,001), (фиг. 7) 
 

 

кариес код 1

кариес код 2

кариес код 3

кариес код 4

кариес код 5

кариес код 6

4,11%

2,28%

9,13%

4,11%

4,57%

0,00%

0,00%

13,95%

9,30%

2,33%

2,33%

0,00%

амалгама естетични

 
Фигура 7. Относителните дялове на естетични обтурации и обтурации от 

амалгама по проксимални повърхности на постоянни детски зъби 
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Задача 2.   

Изследвани са 43253 повърхности на временни зъби, от които  56,30%  

на фронтални зъби и 43,70% на дъвкателни зъби. Интактните повърхности 

са 93,25%, обтурирани са 1,93%, а първични кариозни лезии се установяват 

при 4,28% от тях. От обтурираните повърхности на временни зъби, 61,69% 

са възстановени с естетични материали, а 38,31% - с дентална амалгама. 

Кариес по границите на възстановяването се установява при 21,84% от 

обтурираните повърхности. 

Състоянието на  естетичните обтурации и обтурациите от амалгама на 

временни зъби е представено съответно на фиг. 8 и фиг. 9.   

 

78,16%

21,84%

интактни с кариес

 
Фигура 8. Състояние на естетичните обтурации на временни зъби 
 

79,44%

20,56%

интактни с кариес

 
Фигура 9. Състояние на обтурациите от амалгама на временни зъби. 
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Макар и без статистическа значима разлика (р>0,05), нашите 

резултати показват по-ниска честота на кариес по границите на 

възстановявания от амлгама, в сравнение с естетичните материали. 

Получените от нас резултати за кариес в съседство с обтурации, 

анализирахме и по кодове на ICDAS. Относителните дялове на естетични 

обтурации и обтурациите от амалгама на временни зъби с кариесни лезии 

по кодове на ICDAS са представени на фиг.10 и фиг.11. Разликите в 

честотата на различните кариесни кодове при естетичните обтурации на 

временни зъби не е статистически значима (р>0,05).  

код 31

код 32

код 33

код 34

код 35

код 36

12,82%

27,35%

25,64%

16,24%

17,09%

0,85%

 
Фигура 10. Естетични обтурации на временни зъби с кариесни лезии по кодове 

на ICDAS 
 

код 41

код 42

код 43

код 44

код 45

код 46

3,03%

40,91%

31,82%

4,55%

16,67%

3,03%

 
Фигура 11. Обтурации от амалгама на временни зъби по кодове на ICDAS 
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При обтурираните с амалгама повурхности на временни зъби не се 

установява статистически значима разлика в честотата на различните 

кариесни кодове (р>0,05).   

При фронталните зъби, честотата на кариес по границите на естетични 

обтурации е 21,06%, а при временни молари е 22,69%  и е без 

статистически значима разлика 

Относителният дял на естетичните въстановявания по оклузалната 

повърхност на временни молари е 66,34% и съответно тук се регистрира 

статистически значимо по-голямата част от кариес в съседство с обтурации 

от естетичен материал – 65,69% (р˂0,05). При обтурираните с амалгама 

повърхности на временни зъби, най-голям е относителният дял на кариес 

по границите на обтурации по оклузалната повърхност, следвани от тези 

на дистална и медиална повърхност.  

Относителните дялове на обтурации с кариес по кодове на  ICDAS е 

представено на фиг.12. 

 

кариес 

код 1

кариес 

код 2

кариес 

код 3

кариес 

код 4

кариес 

код 5

кариес 

код 6

9,73%

28,31%
26,55%

16,81%
17,69%

0,85%3,03%

40,91%

31,82%

4,55%

16,67%

3,03%

естетични амалгама

Фигура 12. Относителни дялове на обтурациите с кариес на временни молари 

по кодове на ICDAS. 
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Задача 3.  

Структурата на разпределението по трудов стаж на анкетираните от 

нас дентални лекари., както и тяхната професионалната квалификация е 

представено съответно на фиг. 13. и фиг. 14.  

1-5 г. 5-10 г. 10-20 г. над 20 г.

13,80%
11,90%

20,00%

54,30%

Фигура 13. Структурно разпределение на изследваните според трудовия стаж 

 

стажант

общопрактикуващ

детски дентален 

лекар

друг специалист

32,34%

54,47%

5,53%

7,66%

Фигура 14. Структурно разпределение по професионална квалификация  

на изследваните дентални лекари 
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Стажантите представляват 32,34% от изследваните, общопрактикуващите 

са 54,47%, детските дентални лекари са 5,53%, а денталните лекари с друга 

специалност са 7,66% от анкетираните. 

Структурното разпределение на най-често използваните от 

анкетираните дентални лекари дентални възстановителни материали при 

лечение на временни зъби е представено на Фиг. 15.  

 

други                                              

само амалгама

предимно амалгама

само естетични обтурации

предимно естетични обтурации

8,50%

1,30%

26,80%

17,00%

46,40%

Фигура 15. Разпределение по вид на използваните материали за възстановяване  

на временни детски зъби. 

 

На Фиг.16. е посочено разпределение на относителните дялове на 

използваните материали за възстановяване на постоянни детски зъби. 

Отново най-голям е процентът на тези, които предпочитат предимно 

естетични обтурации (63,80%).  
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други

предимно амалгама

само естетични обтурации

предимно естетични обтурации

8,50%

4,70%

23,00%

63,80%

Фигура 16. Разпределение по вид на използваните материали за възстановяване 

на постоянни детски зъби 

 

На фиг. 17. са представени положителните отговори на въпроса: „От 

какво зависи изборът на обтуровъчен материал?“.  

Вида на съзъбието

Характера на разрушението/дълбочина, 

активност, местоположение/

Кавитетната препарация

Общата кариозност

Поведението на детето

Контрола на слюноотделянето

Нивото на орална хигиена

Качествата на обтуровъчния материал

59,80%

75,20%

39,30%

47,40%

53,40%

47,40%

41,50%

55,60%

Фигура 17. Разпределение на факторите определящи избора на обтуровъчен 

материал при денталните лекари. 
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Според получените данни 75,20% от денталните лекари смятат, че 

характерът на разрушението определя избора на обтуровъчен материал, 

59,80% съобщават, че изборът им зависи от вида на съзъбието, при 55,60% 

той зависи от качествата на обтуровъчния материал и само при 53,40%  се 

взема под внимание поведението на детето. При по-малко от половината от 

анкетирани  значение при избора на обтуровъчно средство в детска възраст 

имат фактори като общата кариозност на пациента и контрола на 

слюноотделянето. Нивото на оралната хигиена се отчита от 41,50%, а 

кавитетната препарация  е от значение само при 39,30% от анкетираните. 

Анализира се и влиянието на трудовия стаж на денталните лекари 

върху факторите, определящи вида на обтуровъчен материал в детска 

възраст.  Установи се, че с увеличаване на професионалния стаж 

характерът на разрушението (дълбочина, активност, местоположение), 

придобива все по-голямо значение за избора на обтуровъчен материал.  

При денталните лекари с трудов стаж от 1 до 5 години, характерът на 

разрушението  се взема под внимание от 45,50% от изследваните, при 

лекарите с трудов стаж от 5 до 10 години този процент е 78,90%, а при тези 

над 20 години - 73,30%. Факторът вид на съзъбието с напредване на 

трудовия стаж започва да губи влиянието си върху избора на обтуровъчен 

материал, което е за сметка на нарастващото влияние на фактора характер 

на разрушението. При 72,70% от лекарите с по-кратък трудов стаж (от 1 до 

5 години) видът на съзъбието е водещ показател за избора на обтуровъчен 

материал, като при денталните лекари с над  20 години стаж този показател 

спада до 51,20%. При повече от денталните лекари с по-кратък трудов 

стаж качествата на обтуровъчен материал са по-важен фактор за този 

избор, от колкото при денталните лекари с по-продължителен 

професионален стаж. 

Изследва се също факторното въздействие на професионалната 

квалификацията на денталните лекари върху избора на обтуровъчен 

материал. При детските дентални лекари изборът на обтуровъчен материал 

зависи основно от характера на разрушението (92,30%). Най-малък е 

процентът на общопрактикуващите лекари, вземащи под внимание този 

фактор за избор на обтуровъчен материал. За детските дентални лекари 

видът на съзъбието е следващият фактор по честота, който е ключов при 

избора на вид обтуровъчно средство – 76,90%. Всички останали 

анкетирани по-малко се съобразяват с този показател. Важно е да се 

отбележи, че за стажантите кавитетната препарация, общата кариозност, 
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поведението на детето, контролът на слюноотделянето, нивото на оралната 

хигиена и качествата на обтуровъчния материал са фактори, които са по-

важни в сравнение с анкетираните лекари по дентална медицина, 

независимо от тяхната специалност.  

Нашите резултати показват, че наличието на специалност по Детска 

дентална медицина е фактор, който обуславя един по-комплексен подход в 

лечението на зъбния кариес в детска възраст и по-задълбочена оценка на 

всеки отделен клиничен случай. Стажант-лекарите по дентална медицина 

имат много добри познания относно критериите определящи правилния 

избор на възстановителен материал в детска възраст, което е и 

предпоставка за по-добро качество на лечение. 

На фиг. 18. са представени предпочитаните естетични възстановителни 

материали, използвани при възстановяване на временни зъби в зависимост от 

квалификацията - стажант-лекари и дентални лекари. Гласйономерните 

цименти се посочват от 65,79% от стажант-лекарите и 33,33% от денталните 

лекари. Композиционни материали за възстановяване на временни зъби се 

посочват от 6,58%% от стажант-лекарите, а от денталните лекари процентът, 

посочили този избор е 19,49%.  

 

композити ГЙЦ МГЙЦ компомери ГЙЦ и 

компомери

комбинации

6,58%

65,79%

0,00% 0,00% 0,00%

27,63%

19,49%

33,33%

1,70%
2,52%

1,26%

38,36%

Стажант дентални лекари Дентални лекари

Фигура 18. Разпределение на видовете естетични възстановителни 

материали, използвани при временни зъби в зависимост от квалификацията 

 

p=0.000 
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Факторното влияние на квалификацията върху избора на естетични 

възстановителни материали използвани за възстановяване на временни 

зъби е статистически значимо. (Likelihood Ratio=38.494, p=0.000). 

На  фиг.19. е представено разпределението по квалификационен 

признак на анкетираните, според избора им на естетични възстановителни 

материали при постоянни зъби.  

композити ГЙЦ компомери комбинации

72,37%

1,32% 6,58%

19,74%

59,75%

1,26% 4,40%

34,59%

Стажант дентални лекари Дентални лекари

Фигура 19. Разпределение по вид на естетичните възстановителни материали, 

използвани при постоянни зъби в зависимост от квалификацията 

 

При този анализ се вижда, че при постоянните зъби се използват 

предимно композиционни материали и от двете групи респонденти, 

компомерите вече се използват по-активно от стажант-лекарите – 6,58%. 

Квалификацията на изследваните дентални лекари е фактор, които оказва 

статистически значимо влияние върху избора на естетично 

възстановителни материали при постоянни зъби, но вече се отчита по-

слабото различие между двете сравнявани групи дентални лекари. 

(Likelihood Ratio=16.963, p=0.049). 
 

 

 

 

p=0.049 
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Задача 4.   

Анкетирани са 194 родители на деца посетили катедрата по Детска 

дентална медицина, ФДМ – Пловдив. Средната възраст на изследваните 

деца е 7,62 ± 3,09 год., като най-малкото дете, на което е проведено 

дентално лечение е на 1 год., а най-голямото на 17 год.   Анкетата включва 

въпроси, касаещи познанията и отношението на родителите относно 

необходимостта от дентално лечение на временните зъби на техните деца, 

честотата на дентални визити, както и предпочитанията им към 

обтуровъчните средства. Разпределението на родетелите по възраст и 

социален статус е представено на фиг. 20. и фиг. 21. 
 

20,00%,

57,00%

14,00%

9,00%

20-30 години 30-40 години 40-50 години над 50 години

 
Фигура 20. Разпределение на родителите по възраст 

 

нисък

3,00%

среден

85,00%

висок

12,00%

 
Фигура 21. Разпределение на родителите по социален статус (самооценка) 
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Оценката на социалния статус е субективен показател, тъй като е 

даден по лична оценка на анкетираните.  

По степен на образование случаите с ниво на образование над 

средното са 40,20%, със средно – 56,70% и с основно само 3,10% от 

анкетираните родители. 

По-голямата част от  анкетираните – 72,68% отговарят, че според тях 

оралното здраве на детето им е добро, 9,79% считат, че оралното здраве на 

детето им е лошо, а 17,53% от родителите, че то е много добро (фиг. 22.). 
 

много добро добро лошо

17,53%

72,68%

9,79%

Фигура 22. Отговори на въпроса: 

„Как оценявате оралното здраве на Вашето дете?“ 
 

Честотата на посещения на детален лекар е представено на фиг. 23.  
 

1 път годишно       2 пъти годишно       само при нужда

30,93%

45,36%

23,71%

Фигura 23. Честота на посещение на детето при дентален лекар 



32 

 

Структурното разпределение на изследваните родители според нивото 

на образование и честотата на посещение на детето им при дентален лекар, 

е представено на фиг. 24. 

 

основно

средно

над средно

83,30%

41,80%

45,40%

0,00%

33,60%

30,90%

16,70%

24,50%

23,70%

само при нжда 1 път годишно 2 пъти годишно

Фигura 24. Честотата на посещение на детето при дентален лекар 

 според нивото на образование на родителите 

 

От изследваните родители с основно образование 83,30%  съобщават, 

че детето им посещава дентален кабинет два пъти годишно. Относителните 

дялове на анкетираните, които съобщават, че децата им посещават веднъж 

годишно или само при нужда дентален лекар, са сходни при родителите 

със средно и над средно образование. Високата честота на посещаемост 

при най-ниско образованите родители е възможно да бъде резултат на 

лошото орално здраве на децата, вследствие от редица социално-

поведенчески фактори, съпътстващи този контингент хора.  

Потърси се дали има разлика в честотата на посещение на детето при 

дентален лекар в отделните социални слоеве родители. От всички 

изследвани, най-голям е относителният дял на тези с висок социален 

статус, които съобщават, че се извършват регулярни посещения при 

дентален лекар два пъти годишно – 56,50%. Следващите по честота на 

редовно посещение са родителите, които са се самоопределили с нисък 

социален статус – 50,0% (фиг. 25). 
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нисък

среден

висок

16,70%

32,10%

26,10%

50,00%

43,60%

56,50%

33,30%

24,20%

17,40%

само при нужда 2 пъти годишно 1 път годишно

Фигура 25. Честота на посещение на детето при дентален лекар в зависимост 

от социалната принадлежност на родителите 

 

Установява се, че процентът на посещенията при дентален лекар 

„само при нужда“, намалява значимо с повишаване на социалния статус. 

При родителите с висок жизнен стандарт тези, които са отговорили, че 

посещават дентален лекар само при нужда, са два пъти по-малко спрямо 

родителите с нисък социален статус, които са отговорили по същия начин. 

Средната възраст на децата, които посещават дентален лекар само при 

нужда е 6,65 ± 2,69 год., а посещаващите два пъти годишно (7,86 ± 3,24 год.) 

са с 1,35 г. ± 0,60 год. по-големи от децата, които ходят само при нужда. 

Подобна е и възрастовата разлика между децата, които ходят веднъж 

годишно при дентален лекар (8,00±3,06 год.), спрямо посещаващите дентален 

кабинет само при нужда. Намерената зависимост е статистически значима 

при 90 % достоверност на резултатите. (F=3.028, p= 0.051).  

На въпроса “Какви материали предпочитате за възстановяване на 

временните дъвкателни зъби?”, най-голям процент от родителите посочват, 

че предпочитат естетични материали – 60,83%, близо 1/3 от родителите 

съобщават, че нямат предпочитания какъв да бъде материала за 

възстановяване на зъбите – 32,47%, а родителите, които предпочитат 

амалгама като възстановителен материал са само 6,70% . 
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Данните за зависимост между нивото на образование на родителите и 

предпочитанията им към дадени материали за възстановяването на 

временните дъвкателни зъби са представени на фиг.26. Установи се, че при 

всяко следващо повишаване на образованието на родителите (от основно 

до средно и надсредно), относителният дял на предпочитащите 

естетичните материали се увеличава с 20%. Трябва да се отбележи, че 

колкото по-високо образовани са родителите, по–малко желаят амалгама за 

възстановяване на дъвкателните зъби на децата им, като този процент от 

16,7% при родителите с основно образование спада на 2,6% при родители с 

образование над средното. Изследваните, които нямат предпочитания за 

вида на обтурационния материал за възстановяване на детските 

дъвкателни зъби, се повишава над два пъти при родителите с основно 

образование (50,0%), спрямо най-високо образованите родителите (24,4%).  

 

амалгама

естетични

нямам предпочитания

16,70%

33,30%

50,00%

9,10%

53,60%

37,30%

2,60%

73,10%

24,40%

над средно средно основно

Фигура 26. Зависимост между нивото на образование на родителите и 

предпочитанията към материал за възстановяване на временните дъвкателни зъби 

 

Предпочитанията на родителите с различна степен на образование се 

различават статистически изразимо що се отнася до избора на 

обтурационни материали за възстановяване на временните дъвкателни 

зъби (Likelihood Ratio = 10.353, p=0.035). 
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Проучи се дали социалният статус на родителите оказва въздействие 

върху избора на материал за възстановяване на дъвкателните зъби (фиг. 27).  

 

амалгама

естетични

нямам предпочитания

16,70%

33,30%

50,00%

6,10%

60,00%

33,90%

8,70%

73,90%

17,40%

висок среден нисък

Фигура 27. Зависимост между социалния статус на родителите и избора на 

материал за възстановяване на временните дъвкателни зъби 

 

Намерените относителни дялове на родителите в зависимост от 

социалния им статус и съответното  предпочитание за възстановителни 

материали са почти идентични с данните представени на фиг. 26, където се 

анализира влиянието на нивото на образование и цитирания показател. 

Отново се установи, че само 1/3 от родителите с нисък социален статус 

предпочитат естетични материали, а близо ¾ от родителите с висок 

социален статус желаят естетични материали (73,9%). Относителните 

дялове на родителите с липса на предпочитание за възстановителен 

материал спада от 50% при изследваните с нисък социален статус, до 

17,4% при случаите с висок социален статус (p=0.035).  

В нашето проучване възрастта на децата, чиито родители предпочитат 

амалгама като възстановителен материал, е 8,85 ± 2,64 год., а децата, чиито 

родители предпочитат естетични възстановителни материали, е 7,81 ± 3,24 

год. Най-малки са децата чиито родители  нямат предпочитания за 

възстановителен материал – 7,02 ± 2,83 год. Установената зависимост 

между предпочитанията на родителите за възстановителен материал на 

p=0.035 



36 

 

временните дъвкателни зъби и възрастта на детето е сигнификантна при 90 

% достоверност на резултатите. (F=2,461, p=0.088). 

На въпроса „Необходимо ли е според Вас да се лекуват временните 

зъби?“, по-голямата част от анкетираните родители - 75,25% смятат, че те 

трябва да се лекуват, 24,23 % отговарят, че временните зъби е необходимо  

да се лекуват само при нужда, а един родител съобщава, че няма нужда от 

лечение. Тези данни показват сравнително добро ниво на познания 

относно денталното лечение на временни зъби при по-голямата част от 

анкетираните родители. 

Установи се, че колкото е по-високо образованието на родителите, 

толкова повече от тях считат, че е необходимо временните зъби да се 

лекуват. Отговорилите положително на този въпрос са в следното 

процентно разпределение: 50,00% от родителите са с основно образование, 

72,70 % тези са със средно образование и 80,80 % са с образование над 

средното (фиг. 28). 

 

Да

Не

Само при нужда

50,00%

0,00%

50,00%

72,70%

0,00%

27,30%

80,80%

1,30%

17,90%

над средно средно основно

Фигура 28. Зависимост между образованието на родителите и мнението им за 

необходимостта от лечение на временните зъби. 

 

Анализът на отговорите на въпроса „Необходимо ли е според Вас да 

се лекуват временните зъби?“, в звисимост от социалния статус показва, че 

100% от родители с нисък жизнен стандарт са отговори ли с „Да“ на този 
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въпрос, а 25,50% от родителите със среден социален статус и 21,70%  от 

родителите с висок социален статус са съобщили, че временните зъби 

трябва да се лекуват само при нужда. Около и над ¾ от анкетираните, 

съответно със среден и висок социален статус считат, че лечението на 

временните зъби за необходимо.  

Всички анкетирани родители съобщават, че биха се съобразили с 

препоръчания от денталния лекар обтуровъчен материал.  

 

 

Задача 5.   

За целта на проучването наблюдавахме 100 временни молара с кариес 

по оклузална или проксимална повърхност на ниво D3, на 100 деца на 

възраст от 2 до 7 години.  

При снемане на денталния статус на респондентите се установи, че 

броят на кариозните временни зъби (d) на наблюдаваните деца, варира 

между 1 и 18 зъба (d=4,703,023). Броят на обтурираните временни зъби (f) 

на същите пациенти е между 0 и 7 зъба (f=1,632,028).  

Оценката на oрално-хигиенния статус, снет по опростения индекс на 

Greene-Vermillion (OHI–S), показва статистически значимо по-голям 

относителен дял на децата с добра орална хигиена (OHI–S от 0 до 1) –  

89,00% от изследваните. Едва 11,00% от тях са с незадоволителна орална 

хигиена (OHI–S от 1,1 до 2), (χ
2
=60,840, p=0,000). Не се установяват 

пациенти с лоша орална хигиена (OHI–S от 2,1 до 3), (  = 0,43570,41806). 

Чрез включената в статистическия лист анкета, изследвахме орално-

хигиенните навици на наблюдаваните деца. На въпроса колко често 

почистват зъбите си 35,00% от тях са отговорили 1 път дневно, 64,00% 

почистват зъбите си два пъти дневно, като разликата е статистически значима 

(χ
2
=8,495, p=0,004). Никое от децата не почиства зъбите си повече от два пъти 

дневно, а само един пациент не осъществява никаква орална хигиена.  

На въпроса „Кой почиства зъбите на детето?“, родителите на 12,00% от 

изследваните съобщават, че те почистват зъбите на детето. Самостоятелно 

почистват зъбите си 29,00% от пациентите. Статистически значимо повече са 

децата, които почистват зъбите си сами с помощта на родител – 58,00%. Един 

пациент не почиства зъбите си (χ
2
=32,788, p=0,000). 

Относно продължителността на личната орална хигиена, установихме, 

че 24,00% от пациентите мият зъбите си по-малко от 1 минута. 
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Статистически значимо повече са децата, които четкат зъбите си 

приблизително1 минута – 62,00% и едва 13,00% от тях – повече от 1 

минута (χ
2
=40,061, p=0,000). 

Резултатите показват, че само при 1,00% от изследваните липсва 

контрол на оралната хигиена от страна на родител. Контрол над оралната 

хигиена „понякога“ упражняват 35,00%  от родителите на децата. Най-

голям и статистически значим е относителният дял на родителите, които 

„винаги“ упражняват контрол на оралната хигиена – 44,00%.  Има 

родители – 4,00%, които правят това „през цялото време“ и 15,00% – 

„частично“, (χ
2
=72,869, p=0,000), (фиг. 29). 

 

 
Фигура 29. Разпределение на пациентите в зависимост от контрола от 

родител на оралната хигиена  

 

Значителна част от респондентите – 93,00% използват паста за зъби с 

флуор, съобразена с възрастта на детето и те са статистически значимо 

повече от децата, използващи пастата за зъби без флуор – 6,00%, 

(χ
2
=76,455, p=0,000). Допълнителни средства за орална хигиена като вода 

за уста с флуор, интердентални четки, конци или дъвка без захар не се 

използват от 87,00%  от децата. Едва 12,00% от тях използват дъвка без 

захар и те са статистически значимо по-малко (χ
2
=56,818, p=0,000).  

Анализът на данните за оралната хигиена показва, че 

преобладаващата част от децата включени в изследването, са с добра 

орална хигиена, мият редовно зъбите си с подходяща за възрастта зъбна 

паста, под контрола на родител. 
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При прилагане на слюнчени тестове установихме, че при всички деца 

количеството на нестимулирана слюнка е в норма.. Слюнката е с „течна 

консистенция“ при 73,00% от децата. Статистически значимо по-малък е 

броят на пациентите с „вискозна консистенция“ на слюнката – 27,00% 

(χ
2
=21,160, p=0,000). 

Като елемент от оценката на индивидуалния риск от орални 

заболявания на включените в изследването деца, се проучи и честотата на 

приема на въглехидратни храни и напитки. Получените от нас данни 

показват, че болшинството от изследваните деца – 77,00% имат повече от 3 

междинни приема на храни и напитки, съдържащи захар. Данните за 

честотата на въглехидратния прием, в комбинация с относително високата 

кариозност на изследваната група деца, независимо от добрите навици за 

орална хигиена, както и  данните от орално-хигиенния статус, причисляват 

децата към висок риск от орални заболявания.  

При оценка на индивидуалния риск от орални заболявания на 

наблюдаваните деца, на базата на данните от анамнезата, денталния и 

орално-хигиенния статус, установихме, че с висок риск от орални 

заболявания са 98,00% от тях. Едва 2,00% от включените в изследването 

деца са с нисък риск от появата на кариес. 

Оценката на активността на кариозните лезии, включени в 

изследването, показва, че 42,00% от тях са неактивни. Като активни се 

оценяват 58,00% от кариозните лезии и разликата между активни и 

неактивни лезии не е статистически значима (χ
2
=2,560, p=0,110). 

На 3-тия месец от наблюдението, всички изследвани обтурации на 

временни молари са с отлична клинична оценка по критериите на FDI. 

Резултатите от оценката на постоперативната чувствителност 

показват, че 100% от изследваните временни молари, обтурирани с ГЙЦ и 

компомер, са с отлична клинична оценка по този показател и липса на 

постоперативна чувствителност за целия период на наблюдението.  

По критерия вторичен кариес установихме поява на патология по 

границите на възстановяването още на 6-ти месец от наблюдението на 

обтурираните временни молари (фиг. 30). 
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Фигура 30. Разпределение на обтурациите по показателя „вторичен кариес“. 

 

Като „клинично отлични“ (обтурации с кодове 1 и 2) по този 

показател са оценени 99,00% от наблюдаваните възстановявания. При 

92,00% липсва нова патология. Клинично неприемвлива по този показател 

е само една  обтурация, оценена с код 4. На 12-тия месец, с липса на 

патология по показателя „вторичен кариес“ са 74,00%. Относителният дял 

на обтурациите с кариес по границите на възстановяването на 12 мес. от 

наблюдението е 19,00%. На 18-тия месец без кариес по границите на 

възстановяването са 65,00% от наблюдаваните обтурации. Относителният 

дял на обтурациите с кариес по границите на възстановяването на 18 мес. 

от наблюдението е 8,00%.  

Получените от нас резултати показват, че при стриктно изпълнение на 

етапите на лечение и правилен подбор на подходящо обтуровъчно 

средство, относителният дял на клинично неприемвливите обтирации е по-

малък в сравнение с цитираните в литературата данни.  

Резултатите за кариес по границите на обтурации на временни молари 

анализирахме и в зависимост от вида на възстановителния материал (фиг. 31).  
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Фигура 31. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 12 месец по 

кодове в зависимост от материала. 
 

На 6-тия месец от наблюдението не се наблюдава статистически значима 

разлика в разпространението на кариес в съседство с обтурации от ГЙЦ и 

компомер. Относителният дял на зъбите, които са развили патология по този 

показател е 8,69% и за двата вида обтуровъчни средства (р=0,465). На 12-тия 

месец от наблюдението, вторичен кариес се установява статистически 

значимо повече при обтурациите от ГЙЦ – 27.27%, спрямо възстановените с 

компомер зъби, при които относителният дял на обтурациите с кариес е 

14,28%, (р=0,014). На 18-тия месец от лечението, макар и без статистически 

значима разлика, вторичен кариес се диагностицира при 16,66% от 

обтурираните с ГЙЦ временни молари, а по границите на обтурираните с 

компомер – само при 5,40%, (р=0,310) (фиг. 32). 
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Фигура 32. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 18 месец  

по кодове в зависимост от материала 

р=0,014 

р=0,310 
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Изследва се и значението на активността на кариозните лезии, както и 

вида на засегнатата повърхност върху появата на нова патология по 

границите на възстановяванията. Получените от нас резултати  показват, 

че на 6-тия месец значимо по-голяма е разликата в засягането от кариес на 

обтурации по оклузалната повърхност – 6,00%, спрямо тези по 

проксималната повърхност – 2,00%, (р=0,019). Статистически значима е 

разликата по този показател и на 12-тия месец от наблюдението, където в 

съседство с обтурации по оклузалната повърхност честотата на вторичен 

кариес нараства до 38,46%, а при проксималните възстановявания е 

значимо по-малък – 7,40%, (р=0,000) (фиг. 33).    
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Фигура 33. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 12 меец.  

по кодове в зависимост от вида на повърхността 
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Фигура 34. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 18 месец  

по кодове в зависимост от вида на повърхността 

р=0,000 
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На 18-тия месец от наблюдението на обтурираните временни молари, 

макар и без статистически значима разлика, по-голям е относителният дял 

на кариозните лезии по границите на обтурации по проксималната 

повърхност – 11,90%, спрямо 9,67 % при оклузалните възстановявания 

(р=0,254),(фиг. 34). 

Нашите резултати показват значимо по-голяма честота на вторичен 

кариес при възстановяванията на кариозни лезии, оценени като „активни“ при 

първичния преглед. На 12-тия месец, при 29,62% от оценените като активни 

кариозни лезии, се развива патология по границите на възстановяването, 

спрямо 7,69% от оценените като неактивни (р=0,032), (фиг. 35). 
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Фигура 35. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 12 месец  

по кодове в зависимост от активността на лезията 
 

Статистически значими са и разликите в честотата на вторичен кариес 

по този показател на 18-тия месец. Поява на нова патология по границите на 

възстановяването се наблюдава при 18,42% от активните кариозни лезии, а 

при неактивните този дял е значително по-малък 2,70%, (р=0,003) (фиг. 36).  
 

р=0,032 
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Фигура 36. Разпределение на показателя „вторичен кариес“ на 18 месец  

по кодове в зависимост от активността на лезията 

 

Проследяването на маргиналната морфология на обтурациите показа, 

че на 6-тия месец от наблюдението най-голям е относителният дял на 

възстановяванията с „отлична“ клинична оценка (фиг. 37). 

 

 
Фигура 37. Разпределение по кодове на показателя „Маргинална морфология“ 

 

На 12-тия месец 73,00% от възстановяванията са без отклонения по 

показателя „маргинална морфология“. На 18-тия месец относителният дял 

на клинично отличните по този показател възстановявания  спада на 

54,00%. Анализира се и връзката на маргиналната морфология на 

обтурациите с вида на възстановителния материал. На 6-тия месец не се 

р=0,003 
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установява зависимост по този показател. Най-голям е относителният дял 

на обтурациите с отлична клинична оценка по този показател (код 1) и при 

двата вида възстановявания (табл. 1). На 12-тия месец от оценката на 

обтурациите по показателя „маргиналната морфология“, където се 

установява значима разлика между обтурациите от компомер с дефект в 

маргиналната морфология – 28,57%, спрямо тези от ГЙЦ – 13,63%, 

(р=0,001). Най-голям е относителният дял на обтурациите от компомер, 

оценени като „клинично лоши“ с код 5 – генерализирано нарушаване на 

маргиналната цялост със загуба на връзка между обтурация и зъб, което 

налага подмяна на тези възстановявания и съответно те отпадат от 

последващо наблюдение (табл. 2). На 18-тия месец от клиничното 

наблюдение не се установява статистически значима връзка между 

дефектите в маргиналната морфология и вида на обтуровъчното средство 

(табл. 3). 

 

Таблица 1. Клинична оценка на маргиналната морфология на 6-ти месец  в 

зависимост от вида на използвания материал 

Маргинална морфология на 6-ти месец 

Критерии за оценка 
ГЙЦ 

n (%) 

Компомер 

n (%) 
p 

Общо обтурации 50 (100,00%) 50 (100,00%)   

Код 1 45 (90.00%) 46 (92.00%)   

Код 2 3 (6.00%) 3 (6.00%)   

Код 3 1 (2.00%) 0 (0.00%)   

Код 4 1 (2.00%) 0 (0.00%)   

Код 5 0 (0.00%) 1 (2.00%)   

Общо дефекти 5 (10.00%) 4 (8.00%) 0,384 
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Таблица 2. Клинична оценка на маргиналната морфология на 12-ти месец в 

зависимост от вида на използвания материал 

Маргинална морфология на 12-ти месец 

Критерии за оценка ГЙЦ n (%) Компомер n (%) p 

Общо обтурации 44 (100%) 49 (100%)  

Код 1 38 (86,36%) 35 (71,42%)  

Код 2 0 (0,00%) 4 (8,16%)  

Код 3 4 (9,09%) 0 (0,00%)  

Код 4 0 (0,00%) 2 (4,08%)  

Код 5 2 (4,56%) 8 (16,32%)  

Общо дефекти 6 (13,63%) 14 (28,57%) 0,001 

 

 

Таблица 3. Клинична оценка на маргиналната морфология на 18-ти месец в 

зависимост от вида на използвания материал. 

Маргинална морфология на 18-ти месец 

Критерии за оценка ГЙЦ n (%) Компомер n (%) p 

Общо обтурации 36 (100%) 37 (100%)  

Код 1 25 (69,44%) 29 (78,38%)  

Код 2 8 (22,22%) 3 (8,10%)  

Код 3 2 (5,55%) 3 (8,10%)  

Код 4 0 (0,00%) 1 (2,70%)  

Код 5 1 (0,27%) 1 (2,70%)  

Общо дефекти 11 (30,55%) 8 (21,62%) 0,510 

 

Анализира се и връзката на показателя „маргинална морфология“ на 

обтурациите с вида на засегната повърхност (табл. 4.). 
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Таблица 4. Клинична оценка на маргиналната морфология в зависимост от 

вида на обтурираната повърхност на 6-ти, 12-ти и 18-ти месец 

Маргинална морфология 

6-ти месец 

Критерии за 

оценка 

Оклузална  

n (%) 

Проксимална 

 n (%) 

p 

Общо 

обтурации 

39 (100%) 61 (100%)  

код 1 36 (92,30%) 55 (90,16%)  

код 2 3 (7,69%) 3 (4,91%)  

код 3 0 (0,00%) 1 (1,63%)  

код 4 0 (0,00%) 1 (1,63%)  

код 5 0 (0,00%) 1 (1,63%)  

Общо дефекти 3 (7,69%) 6 (9,83%) 0,513 

12 месец 

Общо 

обтурации 

39 (100%) 54 (100%)  

код 1 30 (76,92%) 43 (79,63%)  

код 2 2 (5,13%) 2 (3,70%)  

код 3 4 (10,26%) 0 (0,00%)  

код 4 2 (5,13%) 0 (0,00%)  

код 5 1 (2,56%) 9 (16,66%)  

Общо дефекти 9 (23,07%) 11 (20,37%) 0,000 

18 месец 

Общо 

обтурации 

31 (100%) 42 (100%)  

код 1 27 (87,09%) 27 (57,44%)  

код 2 3 (9,67%) 8 (19,04%)  

код 3 1 (3,22%) 4 (9,52%)  

код 4 0 (0,00%) 1 (2,38%)  

код 5 0 (0,00%) 2 (4,76%)  

Общо дефекти 4 (12,90%) 15 (31,91%) 0,147 
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По проксимална повърхност, клинично се регистрират по-често дефекти 

в маргиналната морфология на възстановяванията, като тази разлика е 

статистически значима на 12-тия месец от наблюдението (р=0,000). 

Резултатите при проследяване на критерия „Маргинална морфология 

на обтурациите“ в зависимост от активността на кариозната лезия 

показват, че при оценените при първичния преглед като „активни“ 

кариозни лезии, по-често клинично се установяват дефекти в маргиналната 

морфология. На 6-тия месец от наблюдението, с дефект в маргиналната 

морфология са 10,34% от активните, спрямо 7,14% от оценените като 

неактивни кариозни лезии. На 12-тия месец тази разлика е статистически 

значима – 27,77% от обтурациите с дефект в маргиналната морфология са 

оценени като активни, спрямо 12,82% неактивни (р=0,001). На 18-тия 

месец, макар и незначимо, отново пробладават активните лезии с клинично 

установим дефект в маргиналната морфология. 

На фиг.38. е представена клиничната оценка на наблюдаваните  

обтурации на временни молари по критерия „Маргинално оцветяване“. На 

6-тия месец 100% от обтурациите са оценени като „клинично отлични“. На 

12-тия месец 78,00% са отлични по този показател, а 11,00% са клинично 

незадоволителни и изискват оперативно лечение. На 18–тия месец без 

дефект по този критерий са 64,00%, а клинично неприемвливите 

възстановявания са общо 7,00%. На 18- тия месец липсват обтурации 

оценени с код 5 по критерия маргинално оцветяване.  

 

 
Фигура 38. Разпределение на клиничните резултати по критерия 

„Маргинално оцветяване“ 
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Получените по този критерий резултати се анализираха и в зависимост 

от вида на обтуровъчното средство – ГЙЦ или компомер (табл. 5). 

 

Таблица 5. Разпределение на дефектите по критерий „Маргинално оцветяване“ 

на 6-ти, 12-ти и 18-ти месец в зависимост от вида на обтурациите 

Маргинално оцветяване 

6 месец 

Критерии за оценка ГЙЦ n (%) Компомер n (%) p 

Общо обтурации 50 (100%) 50 (100%)  

1 48 (56,00%) 46 (92,00%)  

2 2 (4,00%) 4 (8,00%)  

3 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

4 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

5 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Общо дефекти 2 (4,00%) 4 (8,00%) 0,339 

12 месец 

Общо обтурации 44 (100%) 49 (100%)  

1 32 (72,72%) 46 (93,87%)  

2 4 (9,09%) 0(0,00%)  

3 1 (2,27%) 0(0,00%)  

4 5 (11,36%) 3 (6,12%)  

5 2 (4,54%) 0(0,00%)  

Общо дефекти 12 (27,27%) 3 (6,12%) 0,005 

18 месец 

Общо обтурации 36 (100%) 37 (100%)  

1 29 (80,55%) 35 (94,59%)  

2 1 (2,77%) 1 (2,70%)  

3 3 (8,33%) 0 (0,00%)  

4 3 (8,33%) 1 (2,70%)  

5 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Общо дефекти 7 (19,44%) 2 (5,40%) 0,214 
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Данните показват, че при обтурациите от ГЙЦ по често се регистрират 

отклонения по този показател, като на 12-тия месец разликата между двата 

вида обтуровъчни средства е статистически значима (р=0,005).  

Връзка между маргиналното оцветяване и вида на обтурираната  

повърхност – оклузална или проксимална  се установява на 12-тия месец от 

наблюдението (фиг. 39). На 18-тия месец не се открива стстистически 

значима разлика по този показател (р=0,164).  
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Фигура 39. Разпределение на критерия „Маргинално оцветяване“ на 12-ти 

месец по кодове в зависимост от вида засегната повърхност 
 

 

Анализирахме данните за маргинално оцветяване на обтурациите, в 

зависимост и от активността на лезиите (табл. 6.). На 18-тия месец, 

разликата в разпространението на маргиналното оцветяване, в зависимост 

от активността на лезиите, е статистически значима. При 22,22% от 

активните лезии се отчитат дефекти по този показател, спрямо 2,70% от 

неактивните лезии, (р=0,001).  

 

 

р=0,001 
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Таблица 6. Клинична оценка на маргиналната морфология на на 6-ти, 12-ти и 18-

ти месец в зависимост от вида на използвания материал 

 

На всеки контролен преглед на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 18-ти месец, на 

базата на клиничната находка и индивидуалния риск от кариес на 

пациента, се определи необходимостта от лечение за всяка обтурация. 

Появата на дефект на обтурацията или развитието на вторичен кариес по 

границите, определя и съответната лечебната манипулация.  

Маргинално оцветяване 

6 месец 

Критерии за оценка Неактивна n (%) Активна n (%) p 

Общо обтурации 42 (100%) 58 (100%)  

Код 1 41 (57,61%) 53 (91,37%)  

Код 2 1 (2,38%) 5 (8,62%)  

Код 3 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Код 4 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Код 5 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Общо дефекти 1 (2,38%) 5 (8,62%) 0,195 

12 месец 

Общо обтурации 39 (100%) 54 (100%)  

Код 1 36 (92,31%) 42 (77,77%)  

Код 2 0(0,00%) 4 (7,40%)  

Код 3 0(0,00%) 1 (1,85%)  

Код 4 3 (7,69%) 5 (9,25%)  

Код 5 0(0,00%) 2 (3,70%)  

Общо дефекти 3 (7,69%) 12 (22,22%) 0,143 

18 месец 

Общо обтурации 37 (100%) 36 (100%)  

Код 1 36 (97,29%) 28 (77,77%)  

Код 2 1 (2,70%) 1 (2,77%)  

Код 3 0(0,00%) 3 (8,33%)  

Код 4 0(0,00%) 4 (11,11%)  

Код 5 0(0,00%) 0(0,00%)  

Общо дефекти 1 (2,70%) 8 (22,22%) 0,001 
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Резултатите за проведеното лечение на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 18-ти месец 

при наблюдаваните от нас възстановявания на временни молари от ГЙЦ и 

компомер, показват че и при двата материала се налагат аналогични по 

обем лечебни манипулации. За целия период на наблюдението – 18 месеца, 

са подменени изцяло 30,00% от обтурираните с ГЙЦ временни молари и 

32,00% от възстановените с компомер. Причините за подмяна на 

въстановяванията при двата материала са различни – при ГЙЦ най-често 

поради появата на кариес по границите на възстановяването, както и 

маргинално оцветяване, а при компомерите – поради дефекти в 

маргиналната морфология (табл. 7.). 

Видът на обтурираната повърхност се отразява значително върху 

необходимостта от лечение. На 12-ти месец от възстановяването 23,73% от 

обтурациите по проксимална повърхност са подменени изцяло, спрямо 

10,25% от оклузалните възстановявания, (р=0,002). На 18-ти месец, макар 

и без статистическа значимост, отново при проксималните 

възстановявания се налага по-често подмяна на обтурацията. 

Необходимостта от лечение, и по-специално необходимостта от 

подмяна на възстановяванията, се влияе значително от активността на 

лезиите. На 12-ти месец са изцяло подменени 28,07% от оценените като 

активни при първичното лечение кариозни лезии, спрямо 4,87% от 

неактивните (р=0,030). Аналогични са резултатите и на 18-ти месец от 

наблюдението, където отново значимо повече се налага подмяна на 

обтурацията при активните лезии 21,05%, спрямо 10,52%, (р=0,019). 
 

Таблица 7. Проведено лечение на 3-ти, 6-ти, 12-ти и 18-ти месец в зависимост 

от вида на възстановителния материал 

Проведено лечение 

6 месец 

Извършено лечение ГЙЦ n (%) Компомер n (%) p 

Общо обтурации 50 (100%) 50 (100%)  

Наблюдение 47 (94,00%) 46 (92,00%)  

Полиране 1 (2,00%) 2 (4,00%)  

Силанизиране 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Поправка на обтурацията 2 (4,00%) 1 (2,00%)  

Подмяна на обтурацията 0 (0,00%) 1 (2,00%)  

Общо лекувани зъби 3 (6,00%) 4 (8,00%) 0,554 
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12 месец 

Общо обтурации 49 (100%) 49 (100%)  

Наблюдение 34 (69,38%) 35 (71,42%)  

Полиране 1 (2,04%) 2 (4,08%)  

Силанизиране 0 (0,00%) 0 (0,00%)  

Поправка на обтурацията 5 (10,20%) 3 (6,12%)  

Подмяна на обтурацията 9 (18,36%) 9 (18,36%)  

Общо лекувани зъби 15 (30,61%) 14 (28,57%) 0,930 

18 месец 

Общо обтурации 37 (100%) 39 (100%)  

Наблюдение 24 (64,86%) 29 (74,35%)  

Полиране 2 (5,40%) 2 (5,12%)  

Силанизиране 0 (0,00%) 2 (5,12%)  

Поправка на обтурацията 5 (13,56%) 0 (0,00%)  

Подмяна на обтурацията 6 (16,21%) 6 (15,38%)  

Общо лекувани зъби 13 (35,13%) 10 (25,64%) 0,066 

 

 

Задача 6. 

Препоръки за избор на обтуровъчно средство и поведение при 

лечение на кариес в съседство с обтурации на временни молари 

Основна причина за неуспех от лечението на зъбния кариес, както при 

временни така и при постоянни зъби, е появата и развитието на кариес по 

границите на съществуваща обтурация. Вторичният кариес, подобно на 

първичния, се развива в резултат на нарушения динамичен баланс между 

патологичните фактори, водещи до деминерализация на твърдите зъбни 

тъкани и протективните фактори, осигуряващи процесите на 

реминерализация. Тъй като тези лезии могат да възникнат само вторично, 

при наличие на обтурация трябва да се имат предвид и фактори като: 

- маргинална цялост на обтурацията; 

- вид на възстановителния материал; 

- позиция на зъба в зъбната дъга; 

- форма и размер на обтурацията; 

- брой засегнати повърхности; 

- възраст на пациента и др. 

Денталното лечение при деца изисква голям обем от знания относно 

възстановителните дентални материали и техники. Възстановяването на 
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засегнатите от кариес твърди зъбни тъкани с дентални материали трябва да 

бъде последната, а не първата стъпка в контрола на кариозния процес. 

Съвременната прогресивна философия за контрол на кариозния 

процес включва контрол на биофилма и деминерализацията и 

терапевтичен подход в ранните етапи от развитието на заболяването. По-

късните етапи могат да включват минимално-инвазивно възстановяване, 

последвано от конвенционално оперативно лечение. 

 
 

 

Фигура 40. Степени на инвазивност при лечение на зъбен кариес. 

 
 

Цел на оперативното лечение е: да се възстанови цялостта на зъбната 

повърхност; да се създаде възможност за по-добро почистване на зъбите; 

да се предпази зъбната пулпа от инфекция; да се предпазят зъбите от 

преместване, дължащо се на загуба на твърди зъбни тъкани.  Рисковете  от 

възстановителното лечение при временни зъби са: намаляване  

устойчивостта на зъбите, поради повишаване на риска от фрактури; 

вторичен кариес и отпадане на обтурацията; разкриване на пулпата по 

време на екскавация; късни усложнения от страна на пулпата; ятрогенно 

увреждане на съседните зъби. 

Временните зъби са по-податливи към поява на дефекти във 

възстановяванията, в сравнение с постоянните зъби. Затова е важно да се 

прецизира необходимостта от лечение при всеки конкретен случай, в 

зависимост от оставащото време до нормалната смяна на зъба. Появата на 

вторичен кариес при обтурирани зъби на практика означава, че първичната 
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кариогенна ситуация не е била коригирана и патологичните фактори са 

продължили да действат.  

Контролът на новите лезии трябва да следва същия подход на лечение 

както при първичен кариес, посредством:  

- намаление на въглехидратния прием;  

- оптимално приложение на флуорни средства; 

- контрол на  биофилма чрез оптимална орална хигиена . 

Голямото разнообразие от възстановителни средства с различни 

качества, дава възможност на денаталните лекари да избират подходящ 

материал за всеки един клиничен случай, но този избор в повечето случаи се 

определя от субективни критерии и не почива на ясно определени правила. 

Възстановителното лечение трябва да се основава на резултатите от 

обстоен клиничен преглед с оценка на индивидуалния риск от кариес, 

моделиране на поведението при необходимост и индивидуална 

профилактична програма, включваща контрол на въглехидратния прием и 

оралната хигиена. Превенцията от вторичния кариес започва още с 

поставянето на обтурацията и включва следните основни елементи:  

- обучение и мотивация за поддържане на оптимална орална хигиена; 

- редовни апликации на флуорни средства; 

- приложение на антимикробни средства; 

- използване на флуор-излъчващи обтуровъчни средства;  

- оценка на кариесогенни бактерии в слюнката;  

- използване на слюнчени тестове;  

- отчитане на хранителните навици;  

- съобразяване с общото медицинско състояние.  

При пациенти с висок риск от кариес се препоръчват  по-чести 

дентални визити. 

Редовният мониторинг, демонстрацията на подходящи техники за 

орална хигиена, както и редовните дентални  визити, повишават 

възможността за по-добро орално здраве. Контролът на оралната хигиена 

от страна на родителите, както и контролираният прием на храни и 

напитки, е изключително важен за постигането на по-добро орално здраве 

и по-голяма издръжливост на възстановяванията. Инструкциите и 

мотивацията за орална хигиена, както и напътствията за правилно хранене, 

трябва да бъдат  основна част от превантивните. Анализите показват, че 

първите 2 години от поставянето на обтурация са особено критични за 

развитието на вторичен кариес при временните зъби.   
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Едно от основните предизвикателства в съвременното дентално лечение 

е философията за минимална интервенция. Според нея, поправката на 

дефектни обтурации се поставя наравно с другите основни процедури, 

позволяващи възстновяването на същствуващите обтурации чрез корекция  

на евентуални несъвършенства, запазване на годните части от обтурацията, а 

също и здравите зъбни структури. 

Приложението на алтернативни лечебни подходи, вместо цялостна 

подмяна на обтурация, удължава живота на съществуващата обтурация, 

редуцира загубата на зъбни тъкани и намалява себестойността на лечението.     

Съвременният „медицински подход“ в лечението на вторичния кариес 

се базира на  прецизната диагностика на кариозните лезии. Лечебният план 

трябва да се съобрази както с индивидуалния рисков профил на пациента, 

така и със самата клинична находка – кавитирана или некавитирана лезия 

по границите на обтурация, а също и дали тя е активна или неактивна. При 

наличието на кавитация, обикновенно се пристъпва към оперативно 

лечение на зъбния кариес, което само по себе си не лекува причините, 

довели до появата му, но създава предпоставки за по-добър плаков 

контрол. Некавитираните лезии могат да бъдат контролирани 

неоперативно. Подобно на клинично здравите повърхности, 

некавитираните лезии трябва да бъдат третирани като основна превенция 

най-малко чрез ежедневно миене с флуорна паста за зъби. Този режим е 

прост, но високо ефективен метод за неоперативен кариесен контрол, 

когато се изпълнява правилно. В зависимост от степента на активност на 

лезията и от индивидуалния риск на пациента, някои некавитирани лезии е 

възможно да се нуждаят и от клинично неоперативно лечение. 

Имайки предвид, че появата на кариес в съседство с обтурации до 

голяма степен зависи от качеството на лечение на първичния кариес и 

рисковите фактори, въз основа на лиературния обзор, официални 

документи на национални и международни професионални организации, 

както и на резултатите от собствени проучвание можем да направим 

обобщени препоръки за превенция и лечение на кариес в съседство с 

обтурации при временни молари в следните  стъпки: 

 Превенция съгласно оценката на риска /профилактични програми/; 

 Лечение на първичния кариес; 

- общи принципи 

- избор на обтуровъчно средство 

- фактори определящи избора на обтуровъчно средство 
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 Лечение на кариес в съседство с обтурации. 

 

Превенция съгласно оценката на риска 

- оценка на храненето и хранителния режим/ препоръки за корекция 

при наличие на вредни навици/; 

- оценка на оралната хигиена /обучение на родителите за контрол и 

правилно измиване зъбите на детето, избор на подходящи методи и 

средства за орална хигиена съобразно възрастта, правилно 

използване на флуорна зъбна паста и флуорсъдържащи храни и 

напитки/; 

- оценка на поведението на детето, прилагане на различни методи за 

моделиране при необходимост; 

- определяне на интервал за посещение на денталния кабинет в 

зависимост от оценката на риска, клиничната находка, оценката на 

поведението и усвояването на правилни навици за хранене и орална 

хигиена. 

 

Лечение на първичен кариес 

Препоръчва се спазването на принципите на минимално инвазивната 

дентална медицина – MID (minimal intervention dentistry).  

 

Общи принципи  

- ранно откриване  и диагностициране на зъбния кариес;  

- оценка на риска за развитие на кариес;   

- поддържане на минимален риск чрез  моделиране на оралната среда; 

- стациониране на обратими активни кариозни лезии чрез 

неоперативно превантивно лечение; 

- стациониране на емайлови кавитирани и некавитирани  фисурни 

лезии чрез силанизиране;  

- препариране на минимални кавитети  при максимално запазване на 

здрава зъбна структура ; 

- стациониране на дентинови кариозни лезии чрез отстраняване само 

на инфектирания дентин; 

-  стимулиране на вътрешна реминерализация и стимулиране на 

защитна реакция от страна на пулпо-дентиновия комплекс; 

- избор на обтуровъчен материал, съобразно конкретна клинична 

ситуация;  
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- Контролни прегледи и мотивация на деца и родители за ползите от 

този тип лечение.  

Избор на обтуровъчно средство  

Изборът на обтуровъчен материал зависи от степенуване на целите 

при лечение на всеки клиничен случай, психо-соматичното състояние и 

възраст на детето. Те могат да бъдат свързани с: 

- биологично въздействие на материала;  

- максимална естетика;  

- дълготрайност на обтурацията;  

- адхезия;  

- механична устойчивост;  

- въздействие на дъвкателните сили;  

- големина на кавитета и др.  

Изборът на обтуровъчен материал при лечение на кариес на временни 

зъби е по преценка на лекуващия лекар, според конкретните клинични 

ситуации. 

Композитни материали – имат отлични естетични и механични 

качества. Осигуряват дълготрайно възстановяване както на оклузални, така 

и на проксимални дефекти на временни зъби. Не са подходящи като 

обтуровъчно средство при деца с висок риск от кариес, при дълбоки 

дефекти в близост до пулпата, при активни кариозни лезии, както и при 

несъдействащи при дентално лечение  пациенти, при които осигуряването 

на сухо оперативно поле е под въпрос. 

Компомери – комбинират добри естетични качества с добри механични, 

устойчивост на абразия, добра естетика. Подходящ обтуровъчен материал за 

временни зъби, без значение от големината на разрушението, аналог на 

амалгамата като дълготрайност на възстановяванията. Подобно на 

композитните обтурации, изискват съдействие от пациента при лечение. Не 

са подходящи като самостоятелно обтуровъчно средство при дълбоки, 

активни кариозни лезии на временни зъби. 

Конвенционални ГЙЦ – единственият възстановителен материал, 

който се свързва химически със зъбните структори, което го прави 

биосъвместим и донякъде толерантен към влага, за разлика от другите 

обтуровъчни средства. Способността на ГЙЦ да реминерализират 

околните тъкани е предимство, което другите възстановителни материали 

не притежават. Използват се и като междинни обтурации с биологично-

активно действие. При използване на ГЙЦ е препоръчително запечатване 
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на обтурацията с лакове за  регулиране на водния баланс. Не се 

препоръчват за големи проксимални дефекти на временни молари, поради 

по-малката им издръжливост. Независимо от флуор излъчващите им 

свойства, честотата на вторичен кариес при тези обтурации не е по-малка в 

сравнение с други материали. Освен това имат и други недостатъци като 

не добра естетика, лоша анатомична форма и маргинална цялост. 

ГЙЦ модифицирани със смола – имат по-голяма издръжливост от 

конвенционалните ГЙЦ. Поради способността да отделят флуор, 

ковенционалните и модифицираните със смола ГЙЦ се препоръчват като 

основни обтуровъчни средства при деца с висок риск от кариес. 

Дентална амалгама – считано от 1 юли 2018 г., утвърдено с 

Регламент 2017/852 на Европейския парламент от 17 май 2017 година 

относно живака, в страните от Европейският съюз дентална амалгама не се 

използва за лечение на пациенти с временни зъби, деца под 15 години и на 

бременни или кърмещи жени, освен когато това се счита за абсолютно 

необходимо от страна на практикуващият специалист по дентална 

медицина, въз основа на специфичните медицински нужди на пациента. 

 

Фактори определящи избора на обтуровъчно средство 

- индивидуален риск – при деца с висок риск от кариес, денталните 

възстановявания имат по-малка издръжливост поради поява на дефекти на 

обтурациите като: вторичен кариес, нарушения в маргиналната цялост, 

оцветявания, фрактури и др. Обтурациите при такива пациенти по-често се 

налага да бъдат поправяни или изцяло подменяни, което компрометира 

ефекта от лечението на зъбния кариес. Препоръчва се предварителна и 

периодична мотивация за контрол на хранителните и орално-хигиенни 

навици; по-чести дентални визити – на всеки 3 месеца, мониторинг на 

индивидуалната профилактична програма; двустъпкова екскавация на 

засегнатите от кариес тъкани с приложение на междинни и дефинитивни 

обтуровъчни средства с биологична активност, притежаващи антимикробно, 

реминерализиращо, стимулиращо действие към пулпо- дентиновия комплекс. 

- възраст на детето – има значение от гледна точка на времето, 

необходимо за запазване на засегнатия от кариес временният зъб до 

неговата физиологичната смяна, както и е от съществено значение за 

кооперабилността на детето. 

- съдействие при дентално лечение – повлиява избора на обтуровъчно 

средство при деца, несъдействащи при дентално лечение, особено при 
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невъзможност за осигуряване на сухо оперативно поле. Препоръчва се 

предварително моделиране на поведението на детето, както и приложение 

на минимално инвазивни лечебни подходи.  

 - орална хигиена – при деца с незадоволителна или лоша орална 

хигиена се препоръчва предварително обучение и мотивация за такава. 

- контрол на слюноотделянето – при невъзможност за осигуряване на 

сухо оперативно поле се препоръчва употреба на ГЙЦ като временно или 

постоянно възстановяване. 

- активност на кариозния процес – активността на кариозните лезии се 

отразява пряко върху лечебния резултат. При активно протичащите 

процеси се препоръчва предварително повлияване на оралната среда, както 

и повлияване активността на самата лезия. 
 

Лечение на кариес в съседство с обтурация 

Лечението на зъбния кариес в съседство с обтурации се извършва 

спазвайки всички принципи на диагностика, превенция и лечение на 

първичния кариес описани по-горе. С цел минимално инвазивно 

въздействие в зависимост от клиничната оценка се прилагат и 

нестандартни лечебни подходи: 

- полиране – отстраняване на излишъци от обтурацията и придаване 

на правилна анатомична форма; 

- силанизиране – аплициране на силант  при наличие на отстояние на 

обтурацията  от стените на кавитета без вторичен кариес;  

- поправка на обтурацията – частично отстраняване на дефекта, с 

последващо възстановяване само на препарираната повърхност; 
 

Таблица 18. Терапевтичен подход въз основа на клиничната находка  

ОБТУРАЦИЯ 

Клинична находка Лечебна манипулация 

Без дефект • Наблюдение 

С дефект • Полиране 
• Силанизиране 
• Поправка 
• Подмяна 

Неактивна лезия по границите на 
възстановяването 

• Наблюдение 
• Локални флуорни средства 

Активна лезия по границите на 
възстановяването 

• Некавитирана лезия – неоперативно лечение 
• Кавитирана лезия – поправка/подмяна 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

1. За възстановяване на засегнатите от кариес временни и постоянни 

детски зъби се използват основно естетични обтуровъчни средства. 

2. Честотата на кариес в съседство с обтурации при временните и 

постоянните детски зъби е относително висока, независимо от 

вида на възстановителния материал. 

3. Честотата на кариес по границите на естетични обтурации при 

временни и постоянни детски зъби е по-висока от тази при 

обтурации от амалгама. 

4. Локализацията на кариес асоцииран с обтурации при временни 

зъби и постоянни детски зъби е предимно по оклузалната 

повърхност, без значение от вида на обтуровъчното средство. 

5. Системата за детекция ICDAS е показателна както за 

характеристиките на кариозната лезия, така и за наличието, вида и 

клиничното състояние на съществуващите възстановявания. 

6. Недостатък на системата ICDAS е невъзможността да се 

регистрира едновременно наличие на първичен кариес и кариес по 

границите на възстановяване  в случаите когато те са на една и 

съща повърхност. 

7. Независимо от трудовия стаж и квалификацията на денталните 

лекарите, изборът на възстановителен материал е  субективен и не 

е  съобразен с индивидуалния рисков профил на пациента, което е 

предпоставка за неуспех от лечението на зъбния кариес. 

8. Специализацията по „Детска дентална медицина“ и актуалното 

обучение на студенти по тази дисциплина оказват влияние върху 

комплексния подход при оценката на всеки клиничен случай и 

върху избора на възстановителен материал. 
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9. Образователното ниво на родителите влияе върху техните 

познания за необходимостта от лечение на временните зъби. 

10. Образованието, социалният статус на родителите и възрастта на 

децата оказват влияние върху избора на обтуровъчните средства. 

11. Независимо от предпочитанията си към естетични обтуровъчни 

средства, родителите са склонни да се съобразят с препоръките на 

денталния лекар относно избора на възстановителен материал. 

12. Появата на кариес в съседство с обтурации на временни молари 

зависи от вида на въстановителния материал, вида на засегнатата 

повърхност и от активността на кариозната лезия. 

13. Критичен момент за клиничното състояние на обтурациите на 

временни молари, независимо от вида на материала и засегнатата 

повърхност е 12-тият месец от възстановяването. 

14. Издръжливостта на обтурациите на временни молари при деца с 

висок риск от кариес е ниска, неависимо от вида на използвания 

материал. 

15. Полирането, силанизирането и поправката на дефекти на 

обтурации на временни молари, удължава значително тяхната 

издръжливост. 

16. Критериите на FDI за оценка състоянието на дентални 

възстановявания са обективни, лесно приложими и подходящи за 

сравнителни научни проучвания.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. За първи път у нас се провежда сравнително проучване на  

разпространението на зъбния кариес в съседство с естетични 

обтурации и обтурации от амалгама при временни и постоянни 

детски зъби. 

2. За първи път у нас се проучват факторите, определящи избора на 

обтуровъчно средство на лекари по дентална медицина при 

денталното лечение на временни и постоянни детски зъби. 

3. За първи път у нас е проучено мнението на родителите относно 

вида на възстановителния материал при денталното лечение на 

временни  зъби. 

4. За първи път у нас е проведено сравнително клинично проучване 

на кариес в съседство с обтурации при временни молари, 

обтурирани с ГЙЦ и компомер. 

5. Проучено е значението на вида на обтуровъчното средство за 

развитието на кариес в съседство с обтурации при временни зъби. 

6. Проучено е значението на вида на зъбната повърхност за 

развитието на кариес в съседство с обтурации при временни зъби. 

7. Проучено е значението на активността на кариозната лезия  за 

развитието на кариес в съседство с обтурации при временни зъби. 

8. Изработени са препоръки за избор на обтуровъчно средство и 

поведение при лечение на кариес в съседство с обтурации на 

временни молари. 
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