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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ЕОД – електроодонтодиагностика 

EДА – електронна дентална анестезия 

ЛА – локална анестезия 

ПА – плацебо аналгезия 

ПлА – преемптивна лазерна аналгезия 

РКП – рандомизирано контролирано проучване 

САДС – сензорно-адаптираната дентална среда  

СЕМ – сканиращ електронен микроскоп  

AAPD – Американската академия по детска дентална медицина 

AMSA – преден среден супериорен нервен блок   

ASICs – киселинно-чувствителни йонни канали  

CAIO – компютърно-асистирана интраосална анестезия 

CCLAD – компютърно-контролирано доставяне на локална анестезия 

CFSS-DS – дентална подскала на скалата за оценка на детския страх 

DV – DentalVibe  

EAPD – Европейската академия по детска дентална медицина 

EMLA - евтектични смеси на локална анестезия 

Er:YAG – erbium yttrium aluminium garnet 

FIS – картинна скала с лица 

FLACC – скала Лице, Крака, Активност, Плач, Склонност към утешаване 

ICDAS – международна система за откриване и оценка на зъбния кариес  

LLLT – нискоинтензивна лазерна терапия 

P-ASA – палатинален подход към преден супериорен нервен блок 

pH – водороден показател 

SD – стандартно отклонение 

SE – стандартна грешка 

SPIRIT – стандартен протокол за рандомизирани проучвания 

VAS – визуално-аналогова скала 

VR – виртуална реалност 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Управлението на болката е един от най-важните аспекти в грижата за пациентите в 
детска възраст.  

Съвременните методи за постигане на локална анестезия трябва да могат да се 
прилагат безопасно, ефективно и с минимални опасения за алергични реакции. 
Допълнителни фактори от ключово значение в детска възраст са възможностите за 
безболезно приложение, ограничаване на обема колатерално обезболените тъкани и бързо 
възстановяване на чувствителността след манипулация.  

Успешното прилагане на локална аналгезия е важен фактор в управлението на 
поведението на детето – пациент. Нарастващ брой проучвания при деца се фокусират 
върху нефармакологични методи за редуциране на дискомфорта, свързан с локална 
аналгезия, като затопляне или буфериране на локалните анестетици, охлаждане на мястото 
на инжектиране и прилагане на вибрации или налягане от високо-технологични устройства 
за облекчаване на болката преди или след инжектиране на локална анестезия. В 
допълнение на ефективната инжекционна методика се изследва въвеждането на силно 
ангажиращи форми на разсейване, с цел отклоняване на вниманието от стресовия фактор 
чрез средства за аудио-визуални стимулации и виртуална реалност, довели до въвеждане в 
литературата на нов термин – „виртуална анестезия“. Други методи целят заместване на 
инфилрационната аналгезия чрез такава, доставена от физикални средства, като лазерна 
аналгезия. В този труд се засягат и няколко пропуски в знанията, които показват насока за 
бъдещи нужди от изследвания. 

 Препоръките за избор на метод на обезболяване във връзка с нуждите от дентално 
лечение и доказателствата за най-ефективната и комфортна инжекционна техника са 
недостатъчни. В търсенето на алтернатива на инжекционното обезболяване, съвременните 
технологии представят възможността за лазерно индуцирана аналгезия. 

 Използването на подходяща за възрастта терминология, топикални анестетици и 
нефармакологични средства към ефективната инжекционна техника или заместването и с 
неинжекционна, могат да послужат за изграждане на доверие в отношенията между 
пациента и зъболекаря, успокояване на страха и безпокойството и създаване на 
положителна дентална нагласа. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се проучат възможностите за 

нефармакологично повлияване на болката и тревожността, свързани с локална аналгезия 

при пациенти в детска възраст. 

За реализиране на тази цел са поставени следните задачи: 

 

1. Проучване на ефикасността на устройство DentalVibe за намаляване на 

тревожността и болката по време на локална инфилтративна анестезия при 

пациенти в детска възраст. 

2. Проучване на ефикасността на устройство за виртуална реалност за намаляване на 

тревожността и болката по време на локална инфилтративна анестезия при 

пациенти в детска възраст. 

3. Сравнение на ефикасността на два нефармакологични метода за разсейване – чрез 

DentalVibe и виртуална реалност, за намаляване на болката и тревожността по 

време на локална инжекционна анестезия (ЛА) в детска възраст. 

4. Проучване на възможността за фотобиомодулация с Er:YAG лазер за постигане на 

безопасна преемптивна лазерна аналгезия при пациенти в детска възраст. 

4.1. Изследване морфологията на емайлова повърхност след лазерна аналгезия с 

Er:YAG – проучване на сканиращ електронен микроскоп (СЕМ). 

4.2. Проучване ефикасността на модифициран протокол с Er:YAG лазер за 

постигане на преемптивна лазерна аналгезия при пациенти в детска възраст. 

5. Изработване на препоръки за нефармакологичен контрол на болката и 

тревожността, свързани с локална аналгезия при дентални пациенти в детска 

възраст. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 Обект на наблюдение 
Задача 1. Обект на проучването са 41 деца на възраст от 8 до 12 години. 
Задача 2. Обект са 40 деца на възраст от 8 до 12 години. 
Задача 3. Обект са 81 деца на възраст от 8 до 12 години, случайно подбрани при 
посещението си в Катедрата по детска дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив, взели 
участие в проучванията от задача 1 и 2. 
Задача 4. 
Подзадача 4.1. Двадесет и четири екстрахирани човешки премолара, избрани от анонимни 
източници от Катедрата по Орална хирургия, ФДМ, МУ – Пловдив. 
Подзадача  4.2. Обект на проучването са 41 деца на възраст от 10 до 12 години. 
Задача 5. Научна и учебна специализирана литература, официални документи на 
международни и национални профисионални организации, нормативни документи, 
действащи в страната, собствени проучвания по проблема. 

 Единици на наблюдение 
Задача 1. Критерии за подбор на участниците в проучването: 

Включващи критерии: Участниците в изследването са деца на възраст от 8 до 12 
години, идентифицирани като позитивни или определено позитивни чрез поведенческа 
рейтингова скала на Франкл, които не се считат за медицински компрометирани или 
медицински комплексни пациенти, без предишен опит с локална анестезия, изискващи 
инфилтративно обезболяване с цел екстракция на два временни молари, разположени 
билатерално на горната челюст.  

Изключващи критерии: Пациенти, подложени на терапия с неврологични, 
седативни, аналгетични и/или противовъзпалителни лекарства до 7 дни преди лечението, 
които са дентални пациенти за първи път или са с доказана алергия към местни анестетици 
от амидната група. 
Задача 2. Критерии за подбор на участниците в проучването: 

Включващи критерии: Деца на възраст от 8 до 12 години., идентифицирани като 
позитивни или определено позитивни чрез поведенческа рейтингова скала на Франкл, 
които не се считат за медицински компрометирани пациенти, без предишен опит с локална 
анестезия за дентално лечение. Деца, които нямат предишен опит с употреба на 
устройство за виртуална реалност по време на дентално лечение, които отговарят на 
критерия за нужда от консервативно лечение на кариес на два витални времененни молара, 
разположени билатерално на горна челюст.  

Изключващи критерии: Пациенти, подложени на терапия с неврологични, 
седативни, аналгетични и/или противовъзпалителни лекарства до 7 дни преди лечението, 
които са дентални пациенти за първи път. Пациенти с алергия към местни анестетици на 
амидната група, които са със зрение, изискващо корекция чрез оптични очила или с 
история за фоточувстрителни епилептични или неепилептични пристъпи. Пациенти със 
скорошно травма в очна или лицева област. 
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Задача 3. Припокриват се с критериите от задача 1 и 2. 
Задача 4. Подзадача 4.1. Четиридесет и осем повърхности получени чрез мезиодистално 
разделяне на две половини на двадесет и четири екстрахирани човешки премолара, без 
пукнатини, ерозия, кариес или някакъв структурен дефект.  
Задача 4. Подзадача 4.2. Критерии за подбор на участниците в проучването: 

Включващи критерии: Деца на възраст от 10 до 12 години, идентифицирани като 
позитивни или определено позитивн, които не се считат за медицински компрометирани 
пациенти, нуждаещи се от консервативно лечение на зъбен кариес по оклузалната 
повърхност и/или във foramen caecum на два постоянни горночелюстни молара без 
предшестващи обтурации или дентални силанти.  

Изключващи критерии: Пациенти, подложени на терапия с неврологични, 
седативни, аналгетични и/или противовъзпалителни лекарства до 7 дни преди лечението, 
които са дентални пациенти за първи път. Пациенти, които са подложени на 
реминерализираща терапия или са преминали през такава до 6 месеца преди включване в 
проучването. Изключени са първи молари с диагноза моларно-инцизивна 
хипоминерализация, флуороза и друг тип диспазия. 

 Признаци на наблюдение 
Пол, възраст, дентален страх, зъбен статус, хемодинамични показатели, субективна 

и обективна болкова чувствителност и тревожност, субективно възприятие на лечението от 
детето. Изследваните показатели – крайни точки, са представени по задачи както следва: 
Задача 1, 2 и 3: 

- Субективнa болка по време на локална анестезия – след инфилтрация на локална 
анестезия, използвайки визуална аналогова скала (VAS). 

- Субективна тревожност по време на локална анестезия - самооценка чрез картинна 
скала с лица Facial Image scale (FIS). 

- Поведение, свързано с болка по време на ЛА - изследващ, различен от оператора, 
регистрира поведението чрез скала за оценка на поведението, свързано с болка - 
Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC – Лице, Крака, Активност, Плач, 
Склонност към утешаване.  

- Динамика на сърдечния ритъм - регистрирана чрез пулсоксиметър. 
- Самооценка на дентален страх - чрез въпросник преди всяко посещение – дентална 

подскала на скалата за оценка на детския страх (CFSS-DS). 
Задача 4. 
Подзадача 4.2 

- Субективна болка по време на лечение по визуална-аналогова скала. 
- Пулпна чувствителност към термоодонтодиагностика с Cold-тест. 
- Реакция на пулпата към електрически стимули чрез ЕОД.  
- Усещане на пациента по време на лазерна или плацебо аналгезия с въпросник. 
- Поведение, свързано с болка по време на лечението, оценено по скалата FLACC. 
- Динамика на сърдечната честота. 
- Самооценка на дентален страх. 
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- Необходимост от инфилтрация на локална анестезия. 
  Време на наблюдение - декември 2017 година – май 2019 година. 
 Място на наблюдение - Катедра по детска дентална медицина и Катедра по 

орална хирургия, ФДМ, МУ–Пловдив. както и Институт по физикохимия 
"Академик Ростислав Каишев",  Българска академия на науките. 

 Органи на наблюдение - наблюденията са осъществени от дисертанта в 
сътрудничество с неговия научен ръководител, орален хирург от Катедра по 
орална хирургия и съвместно с други преподаватели в катедрата. 

 Регистриране   
1. Карта за изследване на пациент 
Използвани са статистически карти, включващи паспортна част, анамнеза, данни от 

клинични и параклинични изследвания, описание на хода на лечение. 
 Методи на изследването.  
1.   Социологичен метод 
1.1. Анкетен метод 
Приложео е пряко индивидуално анкетиране при получаване на информация от 

децата за денталния им страх, болковата чувствителност и тревожност по време на 
лечение, субективното преживяване по време на лечение, както и предпочитанието им към 
метод на лечение. 

1.2. Метод на наблюдение 
Приложен за оценка на поведението, свързано с болка по време на лечение. 

Методът е приложен и при оценка на повърхностната морфология на емайла чрез 
сканиращ електронен микроскоп в подзадача 1 на задача 4. 

1.3. Информирано съгласие  
Родителите или настойниците получават лично формуляри за писмено 

информирано съгласие за участие на тяхното дете в проучването. 
1.4.  Заслепяване - по задача 1 и 2 бяха извършени открити проучвания, а 

подзадача 4.2 бе осъществена като двойно-сляпо проучване. 
1.5 Генериране на последователност -  рандомизирането по задача 1, 2 и 

подзадача 4.2 е осъществено чрез проста рандомизация, която се основава на 
последователния номер на разпределението на лечението.  

1.6 Дизайн на проучванията - рандомизирани, контролирани, кръстосани, 
клинични експериментални изпитвания с дизайн с разделяне на устата.  

2. Клинични методи 
2.1. Измерване на хемодинамични показатели – регистриране на пулсовата  

честота  в четири момента – в чакалнята, по време на проучваната манипулация, при 
лечение и в края на денталната визита, преди ставане от денталния стол.  

2.2. Извършване на локална аналгезия - в зависимост от клиничната задача на 
пациентите бяха извършени манипулации по поставяне на локална аналгезия 
чрез методите на: 1 – конвенционална инфилтративна локална аналгезия,  2 – 
инфилтративна локална аналгезия, асистирана от вибротактилно устойство 
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DentalVibe, 3 – инфилтративна локална аналгезия, асистирана от устройство за 
виртуална реалност, 4 – лазерна аналгезия или 5 – плацебо аналгезия. 

2.3. Лечение  - при задача 1 се провежда хирургично лечение – екстракция на 
временен зъб; задача 2 консервативно лечение на зъбен кариес с ротациоционни 
инструменти; при задача 4.2 консервативно лечение на кариес с Er:YAG лазер.  

3. Статистически методи 
Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под формата на 

количествени и качествени променливи e реализирано със статистическия пакет на 
софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v. 22. За всички тестове е възприето ниво 
на значимост р<0.05. Графичен анализ: MS Office 2013 Excel.   
Статистико-математически методи: 
3.1. Дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните променливи 

 Вариационен анализ на количествени променливи.  
 Честотен анализ на качествени променливи  

3.2. Проверката на статистически хипотези  
 Параметричен анализ   
- t-тест  
- ANOVA с повторени измервания 
- z-тест – с корекция на Бонферони за двойки сравнения при повече от две групи; 
 Непараметричен анализ 
- тест на Крускал–Уолис  
- корелационен коефициент на Пирсън 

3.3. Регресионен анализ 
 Йерархичната множествена регресия  

3.4. Графичен анализ 
- секторни диаграми 
- стълбовидни диаграми  
- дигитални изображения 

Представянето на резултатите от проведените анализи е осъществено чрез: 
3.5. Таблици – многомерни таблици на честотното разпределение, съдържащи: 

- абсолютни  честоти;  
- относителни честоти; 
- статистически параметри. 

За уровен на значимост е възприет p < 0.05. Всички данни са обработени чрез 
анализ на намерението за лечение 'intention-to-treat'. Изчислена е описателна статистика. 
Дискретни променливи са обобщени по честоти или пропорции. Непрекъснатите 
променливи са отчетени като средни и стандартни грешки или медиани и диапазон (в 
зависимост от разпределението на променливите). Данните са проверени за изходни 
разлики между терапевтичните рамена. Когато за някоя от променливите се появят 
разлики в изходните линии, те са добавяни към следващите модели, за да компенсират 
тези различия, използвайки анализ на ковариационния подход. 
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III.  РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Проучване на ефикасността на устройство DentalVibe за намаляване на 
тревожността и болката по време на локална инфилтративна анестезия при 
пациенти в детска възраст. 

В извадката участват 41 пациенти - 25 момчета (61%) и 16 момичета (39%), с 
медиана на възрастта 9 ± 3 (медиана IQR) години без предишен опит с локална анестезия, 
изискващи инжекционна инфилтрация на локален анестетик с цел екстракция на два 
временни максиларни молара, разположени билатерално. Средните стойности на пулса в 
четирите времеви точки (първа времева точка – преди сядане на денталния стол; втора 
времева точка – по време на локална анестезия; трета времева точка – по време на 
екстракция; четвърта времева точка – непосредствено преди ставане от денталния стол) са 
представени в таблица 3 (n = 41). 

Таблица 3. Дискриптивна статистика - средни стойности на пулса в четирите времеви 
точки на изследването (първа времева точка – преди сядане на денталния стол; втора 
времева точка – по време на локална анестезия; трета времева точка – по време на 
екстракция; четвърта времева точка –  преди ставане от денталния стол). 

  N* 

 
Средна 
аритметична SE** SD***  

 Първо посещение 
1ва времева точка 40  95.18 1.955 12.364 
2ра времева точка 41  104.90 1.783 11.414 
3та времева точка 40  104.15 1.700 10.753 
4та времева точка 40  95.15 1.898 12.003 
 Второ посещение 
1ва времева точка 33  96.73 2.177 12.503 
2ра времева точка 34  103.53 2.294 13.374 
3та времева точка 33  104.76 2.210 12.694 
4та времева точка 31  95.06 1.730 9.633 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Извадката от пациенти е изследвана за общ дентален страх по скалата CFSS-DS, 
страх от инжекции, субективна болка по време на ЛА по визуално-аналогова скала, 
поведение, свързано с болката по време на ЛА чрез FLACC скала и тревожност по време 
на ЛА чрез картинна скала с лица FIS. Установиха се следните стойности по посещение, 
онагледени в таблица 4. 
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Таблица 4. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за общ дентален 
страх; страх от инжекции; поведение, свързано с болката по време на локална 
анестезия; субективна болка и субективна тревожност по време на локална анестезия. 

  N 
Средна 

аритметична SE* SD** 
Първо посещение 

Дентален страх 41 21.63 0.805 5.151 
Страх от инжекции 40 2.68 0.228 1.439 
Поведение, свързано с болката при ЛА 41 1.34 0.304 1.944 

Субективна болка при ЛА 41 2.07 0.282 1.808 
Субективна тревожност при ЛА 41 2.15 0.173 1.108 

Второ посещение 
Дентален страх 35 20.00 0.735 4.345 
Страх от инжекции 33 1.85 0.164 0.939 
Поведение, свързано с болката при ЛА 34 1.50 0.325 1.895 

Субективна болка при ЛА 34 2.29 0.339 1.978 
Субективна тревожност при ЛА 34 2.21 0.151 0.880 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Изследваните пациенти в първо посещение n = 40 споделят средна стойност на 
общия дентален страх от 21.63 ± 5.151 (средна ± стандартно отклонение) точки, поставящо 
ги в категория с „липсващ или слаб дентален страх“. Резултатът кореспондира с критерия 
за включване на пациенти, които са определени като позитивни по поведенческата скала 
на Frankl. Средният страх от инжекции в първо посещение на съответните деца е 2.68 ± 
1.439 точки – „изпитвам известен страх“. Във второ посещение, след като за първи път е 
поставена локална анестезия, без значение от метода на обезболяване, средният дентален 
страх и средният страх от инжекции намалява при изследваните деца n = 34 – съответно 
20.00 ± 4.345 точки и 1.85 ± 0.939 точки. Пациентите остават в категория „липсващ 
дентален страх“, като средният страх от инжекции се определя като „изобщо не ме е 
страх“. Резултатите са обобщение във фигура 11. 
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След успешно извършване на двете манипулации – контролна и експериментална, 
пациентите бяха изследвани за тяхното предпочитание към метод на обезболяване – 
традиционна или DentalVibe-асистирана инжекция (DV). От изследваните пациенти n = 34, 
повечето предпочитатат обезболяване, придружено от устройството DentalVibe - 85,3%. 

При първото посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, че измерения среден пулс се 
различава статистически значимо между четирите времеви точки (F(2.69, 104.98)=20.83, 
p=0.000). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че с времето 
пулсът се увеличава статистически значимо както следва: пулсът преди сядане на 
денталния стол (първа времева точка) 95,18 ± 12.36 удр./мин. (средна ± стандартно 
отклонение) е достоверно по-нисък в сравнение с измерения по време на анестезия (втора 
времева точка) 104.90 ± 11.56 и отчетения по време на лечение (трета времева точка) 
104.15 ± 10.75 удр./мин. – съответно p=0.000 и p=0.000. В допълнение се наблюдава 
достоверно намаляване в средните нива на пулса, измерен преди ставане от денталния стол 
(четвърта времева точка) 95.15 ± 12.00 удр./мин. спрямо пулса, измерен във втора и трета 
времеви точки p=0.000 и p=0.000). Не се доказа статистически значима разлика между 
първа и четвърта времеви точки, което означава, че в четвърта времева точка – след 
първоначално достоверно повишаване на пулса след първа точка, задържане на нивата във 
втора и трета и достоверно намаляване спрямо тях в последната времева точка – пациентът 
достига пулс равен на този, измерен в първа точка (т.е. нивата на тревожност съвпадат). 

При второто посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser отново демонстрира, че измерения среден 
пулс се различава статистически значимо между четирите времеви точки (F(2.64, 
79.27)=16.63, p=0.000). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че 
с времето пулсът се увеличава статистически значимо както следва: пулсът преди сядане 
на денталния стол (първа времева точка) 95,94 ± 12.27 удр./мин. (средна ± стандартно 
отклонение) е достоверно по-нисък в сравнение с измерения по време на анестезия (втора 
времева точка) 102.65 ± 13.30 и отчетения по време на лечение (трета времева точка) 
103.41 ± 12.16 удр./мин. – съответно p=0.001 и p=0.002. В допълнение се наблюдава 
достоверно намаляване в средните нива на пулса, измерен преди ставане от денталния стол 
(четвърта времева точка) 95.06 ± 9.63 удр./мин. спрямо пулса, измерен във втора и трета 
времеви точки p=0.002 и p=0.000). Не се доказа статистически значима разлика между 
първа и четвърта времеви точки, което означава, че в четвърта времева точка – след 
първоначално достоверно повишаване на пулса след първа точка, задържане на нивата във 
втора и трета и достоверно намаляване спрямо тях в последната времева точка – пациентът 
достига пулс равен на този, измерен в първа точка (т.е. нивата на тревожност съвпадат). 

На фигура 13 са представени средните стойности на пулса от първо и второ 
посещение по времеви точки. 
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Фигура 13. Средни стойности на пулса от първо и второ посещение по времеви 
точки. 

Проведен е сдвоен Т - тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на пулса по двойки времеви точки, сдвоени от първо и второ посещение. Не 
се доказа статистически значима разлика между средните стойности на пулса, измерен по 
сдвоени времеви точки. Нивата на пулса са сходни в двете посещения при съответните 
времеви точки. Резултатите от статистическия анализ са видими на таблица 5.  

Таблица 5. Резулати от проведен Т-тест за статистически значими разлики между 
средните стойности на пулса по двойки времеви точки. 

Двойка 
данни  Сдвоени стойности t – тест 

p - 
стойност 

1-ва двойка пулс 1-во посещение, 1-ва времева точка & 
2-ро посещение, 1-ва точка  

0.368 0.715 

2-ра двойка пулс 1-во посещение, 2-ра времева точка & 
2-ро посещение, 2-ра точка  

0.893 0.378 

3-та двойка пулс 1-во посещение, 3-та времева точка & 
2-ро посещение, 3-та точка  

0.309 0.759 

4-та двойка пулс 1-во посещение, 4-та времева точка & 
2-ро посещение, 4-та точка  

0.087 0.931 

Иизвършихме двустъпкова (2 блока) йерархична множествена регресия с пулса, 
отчетен по съответните времеви точни при двете посещения, като зависима променлива: 

 Блок 1 – в този блок включихме предикторите, които очакваме да прогнозират 
пулса – методът на поставяне на ЛА (DV или традиционна ЛА), общият дентален 
страх и страха от инжекции. В следващите блокове включихме обяснителните 
предикторни променливи (стъпков (stepwise) метод на включване), които не 
очакваме непременно да повлияят пулса, както следва: 

 Блок 2 – пол и възраст. Стъпковият метод е комбинация от прав подбор или обратна 
елиминация на предиктори, при който се добавят и премахват контролираните 
променливи, както е зададено по блокове. 
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Прилагането на йерархичната множествена регресия разкрива, че при първото 
посещение нито един от така зададените предиктори не допринася сигнификантно за 
регресионния модел F(3,36) = 0.66, p = 0.58, като обясняват едва 5% от вариацията на 
пулса в това посещение по време на анестезия. От друга страна, при второ посещение по 
време на анестезия йерархичната множествена регресия демонстрира адекватност на 
модела F(3,28) = 4.76, p=0.008. Тук предикторната променлива „метод на ЛА“ допринася 
сигнификантно за регресионния модел като обяснява 34% от вариацията на пулса по време 
на ЛА. Регресионният коефициент bo=106.56 (свободнният член в регресионното 
уравнение), означен като константа, е статистически значим (t=9.13, p=0.000). 
Регресионният коефициент пред факторната променлива „метод на ЛА“ b1 = 13.85 и е 
статистически значим (t = 3.29, p = 0.003). Еднофакторният дисперсионен анализ 
(ANOVA) доказа статистически значима разлика (F(1,32)=11.73, p = 0.002) между средните 
стойности на пулса по метод на ЛА по време на анестезия – при традиционна ЛА (n=17) 
средната стойност на пулса е отчетена 110.35 ± 11.04 (± стандартно отклонение) уд./мин, 
докато при DV-асистирана ЛА (n=17) средната стойност на пулса е 96.71 ± 12.17 уд./мин. 
При така проведения анализ зададените обяснителни предикторни променливи пол и 
възраст не допринасят сигнификантно за модела. 

На следващия етап проведената йерархична множествена регресия имаше за цел да 
установи влияние на субективната болка, поведението, свързано с болка и субективната 
тревожност върху нивото на пулс във втора времева точка – по време на локална 
анестезия.  Блоковете бяха организирани по зададения по-горе алгоритъм, като в Блок 1 
предикторите бяха съответно поведение, свързано с болката, субективна болка и 
субективна тревожност по време на ЛА. Прилагането на йерархичната множествена 
регресия разкрива, че при първото посещение нито един от така зададените предиктори не 
допринася сигнификантно за регресионния модел F(3,37) = 0.31, p=0.819, като обясняват 
едва 2% от вариацията на пулса в това посещение по време на анестезия. От друга страна, 
при второ посещение по време на локална анестезия, йерархичната множествена регресия 
демонстрира адекватност на модела F(3,30) = 9.12, p=0.000. Тук предикторната 
променлива „субективна тревожност по време на ЛА“ допринася сигнификантно за 
регресионния модел като обяснява 48% от вариацията на пулса по време на ЛА. 
Регресионният коефициент bo=78.92 (свободнният член в регресионното уравнение), 
означен като константа, е статистически значим (t = 14.87, p = 0.000). Регресионният 
коефициент пред факторната променлива „субективна тревожност по време на ЛА“ b1 = 
11.73 е статистически значим (t = 3.77, p = 0.001).  

Еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) с корекция на Bonferroni доказа 
статистически значима разлика между средните нива на пулса. Средните стойности на 
пулса (88.43 ± 8.87, стандартно отклонение) на пациентите (n=7), които са споделили 
липса на тревожност (стойност 1) е достоверно по-нисък в сравнение със средната 
стойност на пулса при всички останали измерени нива на тревожност – съответно n=16, 
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103.19 ± 10.5 (леко тревожни FIS = 2); n=8, 111.50 +-11.46 (средно тревожни FIS = 3); и 
n=3, 119.33 ± 1.16 (силно тревожни FIS = 4). 

При първо посещение според проведения еднофакторен дисперсионен анализ 
(ANOVA) съществува статистически значима разлика в стойностите за „субективна болка“ 
според метода на ЛА – контролен или експериментален F(1,39)=7.22, p=0.011, като при 
традиционна ЛА стойностите за субективна болка са статистически значимо по-високи 
2.76 ± 1.95 (стандартно отклонение) в сравнение с DV-асистираната ЛА – 1.35 ± 1.34 
(стандартно отклонение). В допълнение, се доказа статистически значима разлика и в 
стойностите за „субективна тревожност“ според метода на ЛА – контролен или 
експериментален - F(1,39)=4.11, p=0.049, като при традиционна ЛА стойностите за 
субективна тревожност по FIS са статистически значимо по-високи 2.48 ± 1.12 (стандартно 
отклонение) в сравнение с DV-асистираната ЛА – 1.8 ± 1.00 (стандартно отклонение). 

Според проведения еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) при второ 
посещение пациентите, разделеи по групи според метод на обезболяване, DV-ЛА или 
стандартна ЛА, демонстрират статически значими разлики в средните стойности на 
следните променливи: 

Средната стойност на пулса при пациенти, получаващи конвенционална ЛА (110.35 
± 11.04 уд./мин.) е статистически значимо по-висока F(1,32)=11.73, p=0.002 от тази на 
пациент, получаващи DV-ЛА (96.71 ± 12.17 уд./мин.). Средната стойност на поведение, 
свързано с болката по FLACC, при пациенти получаващи стандартна ЛА (2.24 ± 2.1 точки) 
е статистически значимо по-висока F(1,32)=5.88, p=0.021 от тази на пациент, получаващ 
DV-ЛА (0.76 ± 0.6 точки), видимо на фигура 14. Средната стойност за субективна болка по 
VAS, при пациенти получаващи традиционна ЛА (3.35 ± 2.03 точки) е статистически 
значимо по-висока F(1,32)=13.41, p=0.001 от тази на пациентите, подложени на DV-ЛА 
(1.24 ± 1.1 точки), онагледено на фиг. 14. Средната стойност за субективна тревожност по 
FIS, при пациенти получаващи стандартна ЛА (2.65 ± 0.86 точки) е статистически значимо 
по-висока F(1,32)=11.18, p=0.002 от тази на пациентите, получаващи DV-ЛА (1.76 ± 0.66 
точки), представено на фиг. 9. 

 
Фигура 14. Средни стойности за субективна болка, тревожност и поведение, 
свързано с болка, сдвоени по метод на поставяне на локална анестезия. 
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Проведен е сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на общ дентален страх и страх от инжекции, сдвоени от първо и второ 
посещение. Доказва се статистически значимо намаляване в средните стойности на общия 
дентален страх и страха от инжекции: 

- Средният общ дентален страх по CFSS-DS в първо посещение е 21.29 ± 5.09 точки, 
като намалява до 20.00 ± 4.35 точки във второ посещение (t = 5.58, p = 0.000). 

- Средният страх от инжекции в първо посещение е 2.61 ± 1.44 точки, като намалява 
до 1.85 ± 0.94 точки във второ посещение (t = 5.58, p = 0.000). 

 
2. Проучване на ефикасността на устройство за виртуална реалност за 
намаляване на тревожността и болката по време на локална инфилтративна 
анестезия при пациенти в детска възраст. 

В извадката участват 40 пациенти - 25 момчета (62.5%) и 15 момичета (37.5%), с 
медиана на възрастта 8,67 ± 0.162 (standard error) години без предишен опит с локална 
анестезия, изискващи инжекционна инфилтрация на локален анестетик с цел 
консервативно лечение на кариес на два временни максиларни молара, разположени 
билатерално. Средните стойности на пулса в четирите времеви точки (първа времева точка 
– преди сядане на денталния стол; втора времева точка – по време на локална анестезия; 
трета времева точка – по време на лечение; четвърта времева точка – непосредствено 
преди ставане от денталния стол) са представени в таблица 6 (n=40). 

Таблица 6. Дискриптивна статистика - средни стойности на пулса в четирите времеви 
точки на изследването (първа – преди сядане на денталния стол; втора – локална 
анестезия; трета – по време на екстракция; четвърта –  ставане от денталния стол). 

 
N* Средна аритметична SE** SD*** 

Първо посещение 
1ва времева точка 32 95.25 2.566 14.514 

2ра времева точка 32 105.88 1.820 10.295 

3та времева точка 32 96.94 1.547 8.751 

4та времева точка 32 92.91 1.457 8.244 

Второ посещение 
1ва времева точка 25 92.48 2.383 11.917 

2ра времева точка 25 102.24 2.340 11.699 

3та времева точка 25 92.80 2.041 10.206 

4та времева точка 25 87.48 2.126 10.631 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  
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Извадката от пациенти е изследвана за общ дентален страх по скалата CFSS-DS, 
страх от инжекции, субективна болка по време на ЛА по визуално-аналогова скала (VAS) – 
Wong Baker Faces Pain rating scale, поведение, свързано с болката по време на ЛА чрез 
FLACC скала и тревожност по време на ЛА чрез картинна скала с лица Facial Image Scale 
(FIS). Установиха се следните стойности по посещение, онагледени в таблица 7. 

Таблица 7. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за общ дентален 
страх; страх от инжекции; поведение, свързано с болката по време на локална 
анестезия; субективна болка и субективна тревожност по време на локална анестезия. 

  N Средна аритметична SE* SD** 
Първо посещение 
Дентален страх 40 23.95 1.097 6.939 

Страх от инжекции 40 3.25 .214 1.354 

Поведение, свързано с 
болката при ЛА 

40 1.38 .265 1.675 

Субективна болка при ЛА 40 2.28 .320 2.025 

Субективна тревожност при 
ЛА 

40 1.97 .174 1.097 

Второ посещение 
Дентален страх 34 20.74 .977 5.696 

Страх от инжекции 34 2.00 .152 .888 

Поведение, свързано с 
болката при ЛА 

33 1.06 .213 1.223 

Субективна болка при ЛА 33 2.42 .340 1.953 

Субективна тревожност при 
ЛА 

33 2.00 .195 1.118 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Изследваните пациенти в първо посещение n = 40 споделят средна стойност на 
общия дентален страх от 23.95 ± 6.94 (средна ± стандарно отклонение) точки, поставящо 
ги в категория с „липсващ или слаб дентален страх“. Резултатът кореспондира с критерия 
за включване на пациенти, които са определени като позитивни по поведенческата скала 
на Frankl. Средният страх от инжекции в първо посещение на съответните деца е 3.25 ± 
1.35 точки – „изпитвам известен страх“. Във второ посещение, след като за първи път е 
поставена локална анестезия, без значение от метода на обезболяване, средният дентален 
страх и средният страх от инжекции намалява при изследваните деца n = 34 – съответно 
20.74 ± 5.67 точки и 2.00 ± 0.89 точки. Пациентите остават в категория „липсващ дентален 
страх“, като средният страх от инжекции се определя като „съвсем малко ме е страх“.  
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Фигура 15. Средни стойности за дентален страх и страх от инжекции по посещение. 

По време на поставяне на локална анестезия, изследовател, различен от оператора, 
определя поведението, свързано с болкатa. Средната стойност в първа визита за 
изследваните пациенти n = 40 е 1.38 ± 1.675 точки срещу 1.06 ± 1.223 точки във второ 
посещение при n = 34. Резултатите съответват на категория „спокойно и отпуснато“ дете. 
Непосредствено след поставяне на ЛА, пациентите бяха помолени да споделят 
субективния си страх и субективната тревожност, изпитани по време на инжекционното 
обезболяване. В първо посещение n = 40 средната стойност за субективна болка е 2.28 ± 
2.025 точки срещу 2.42 ± 1.953 точки при n = 34 във второ посещение, като и двете средни 
стойности се определят като „слаба болка“. При първа визита n = 40 средната стойност за 
субективна тревожност по време на ЛА е 1.97± 1.097 точки срещу 2.00 ±1.118 точки при 
n=34 във второ посещение, като двете средни стойности се определят като „слаба 
тревожност“. Средните стойности от посочените променливи са онагледени на фиг. 16. 

 

Фигура 16. Средни стойности за субективна болка, тревожност и поведение, свързано с 
болката, сдвоени по посещение. 
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След успешно извършване на двете манипулации – контролна и експериментална, 
пациентите бяха изследвани за тяхното предпочитание към метод на обезболяване – 
традиционна или асистирана от устройство за виртуална реалност (VR) инжекция. От 
изследваните пациенти n = 32, повечето предпочитатат обезболяване, придружено от VR-
устройството – 71.87%. 

При първото посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, че измерения среден пулс се 
различава статистически значимо между четирите времеви точки (F(2.1, 65.1)=19.012, 
p=0.000). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че с времето 
пулсът се увеличава статистически значимо както следва: пулсът преди сядане на 
денталния стол (първа времева точка) 95.25 ± 14.51 удр./мин. (средна ± стандартно 
отклонение) е достоверно по-нисък в сравнение с измерения по време на локална 
анестезия (втора времева точка) 105.88 ± 10.30 удр./мин. p=0.000. Пулсът при поставяне на 
анестезия е статистически значимо по-висок от отчетения по време на лечение (трета 
времева точка) 96.94 ± 8.75 удр./мин., както и от средното ниво на пулса преди ставане от 
денталния стол (четвърта времева точка) 92.91 ± 8.24 удр./мин., съответно p = 0.000 и p = 
0.000. Не се доказа статистически значима разлика между първа, трета и четвърта времеви 
точки, което означава, че след първоначално достоверно повишаване на пулса след първа 
точка и достигане на най-висока стойност във втора точка, следва достоверно намаляване в 
трета и последна времева точка – още по време на лечение след поставяне на локална 
анестезия пациентът достига пулс равен на този, измерен в първа точка (т.е. нивата на 
тревожност съвпадат). 

При второто посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, че измерения среден пулс се 
различава статистически значимо между четирите времеви точки (F(2.52, 60.43)=24.261, 
p=0.000). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че с времето 
пулсът се увеличава статистически значимо както следва: пулсът преди сядане на 
денталния стол (първа времева точка) 92.48 ± 11.91 удр./мин. (средна ± стандартно 
отклонение) е достоверно по-нисък в сравнение с измерения по време на локална 
анестезия (втора времева точка) 102.24 ± 11.70 удр./мин. p=0.000. Пулсът при поставяне на 
анестезия е статистически значимо по-висок от отчетения по време на лечение (трета 
времева точка) 92.80 ± 10.20 удр./мин., както и от средното ниво на пулса преди ставане от 
денталния стол (четвърта времева точка) 87.48 ± 10.63 удр./мин., съответно p = 0.000 и p = 
0.000. Не се доказа статистически значима разлика между първа, трета и четвърта времеви 
точки, което означава, че след първоначално достоверно повишаване на пулса след първа 
точка и достигане на най-висока стойност във втора точка, следва достоверно намаляване в 
трета и последна времева точка – още по време на лечение след поставяне на локална 
анестезия пациентът достига пулс равен на този, измерен в първа точка (т.е. нивата на 
тревожност съвпадат). 
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На фигура 17 са представени средните стойности на пулса от първо и второ 
посещение по времеви точки. 

            

Фигура 17. Средни стойности на пулса от първо и второ посещение по времеви 
точки. 

Проведен е сдвоен Т - тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на пулса по двойки времеви точки, сдвоени от първо и второ посещение. Не 
се доказа статистически значима разлика между средните стойности на пулса, измерен по 
сдвоени времеви точки. Нивата на пулса са сходни в двете посещения при съответните 
времеви точки. Резултатите от статистическия анализ са видими на таблица 8.  

Таблица 8. Резулати от проведен Т-тест за статистически значими разлики между 
средните стойности на пулса по двойки времеви точки. 

Двойка данни  Сдвоени стойности t – тест p – стойност 
1-ва двойка пулс 1-во посещение, 1-ва времева 

точка & 2-ро посещение, 1-ва точка  
0.093 0.927 

2-ра двойка пулс 1-во посещение, 2-ра времева 
точка & 2-ро посещение, 2-ра точка  

1.145 0.264 

3-та двойка пулс 1-во посещение, 3-та времева 
точка & 2-ро посещение, 3-та точка  

1.483 0.151 

4-та двойка пулс 1-во посещение, 4-та времева 
точка & 2-ро посещение, 4-та точка  

1.720 0.098 

 

Йерархичната множествена регресия ни позволява да зададем фиксиран ред на 
въвеждане за променливи (описан по-долу), за да контролираме ефектите на ковариатите 
или да тестваме ефектите на някои предиктори, независимо от влиянието на други. За да 
изпълним изискването при провеждане на множествената регресия факторните 
променливи да бъдат независими помежду си извършихме тест за мултиколинеарност. При 
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наличие на мултиколинеарност оценените регресионни коефициенти биха били 
неефективни. За установяване наличието на мултиколинеарност построихме корелационна 
матрица на факторните променливи. В нея няма корелационен коефициент, който да е по-
голям от 0.7, следователно променливите са независими една от друга. Първоначално 
извършихме двустъпкова (2 блока) йерархична множествена регресия с пулса, отчетен по 
съответните времеви точни при двете посещения, като зависима променлива: 

 Блок 1 – в този блок включихме предикторите, които очакваме да прогнозират 
пулса – методът на поставяне на ЛА (VR-асистирана или традиционна ЛА), общият 
дентален страх и страха от инжекции. 
В следващите блокове включихме обяснителните предикторни променливи 

(стъпков (stepwise) метод на включване), които не очакваме непременно да повлияят 
пулса, както следва: 

 Блок 2 – пол и възраст. 
Стъпковият метод е комбинация от прав подбор или обратна елиминация на 

предиктори, при който се добавят и премахват контролираните променливи, както е 
зададено по блокове. 

Прилагането на йерархичната множествена регресия разкрива, че при първото 
посещение нито един от така зададените предиктори не допринася сигнификантно за 
регресионния модел F(3,28) = 1.416, p=0.259, като обясняват едва 13% от вариацията на 
пулса в това посещение по време на анестезия. Еднофакторният дисперсионен анализ 
(ANOVA) не доказа наличие на статистически значима разлика между средните стойности 
на пулса по метод на ЛА по време на анестезия в първо посещение. 

От друга страна, при второ посещение по време на анестезия йерархичната 
множествена регресия демонстрира адекватност на модела F(3,21) = 3.829, p = 0.044. Тук 
предикторната променлива „метод на ЛА“ допринася сигнификантно за регресионния 
модел като обяснява 29% от вариацията на пулса по време на ЛА. Регресионният 
коефициент bo = 79.679 (свободнният член в регресионното уравнение), означен като 
константа, е статистически значим (t = 8.766, p = 0.000). Регресионният коефициент пред 
факторната променлива „метод на ЛА“ b1 = 11.186 и е статистически значим (t = 2.615, p = 
0.016).  

При така проведения анализ зададените обяснителни предикторни променливи пол 
и възраст не допринасят сигнификантно за модела. 

На следващия етап проведената йерархична множествена регресия имаше за цел да 
установи влияние на субективната болка, поведението, свързано с болка и субективната 
тревожност върху нивото на пулс във втора времева точка – по време на локална 
анестезия.  Блоковете бяха организирани по зададения по-горе алгоритъм, като в Блок 1 
предикторите бяха съответно поведение, свързано с болката, субективна болка и 
субективна тревожност по време на ЛА. 

При първо посещение по време на локална анестезия, йерархичната множествена 
регресия демонстрира адекватност на модела (F(3,28) = 3.90, p = 0.019). Тук предикторната 
променлива „субективна болка по време на ЛА“ по VAS и субективната тревожност по FIS 
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допринасят сигнификантно за регресионния модел като обясняват 30% от вариацията на 
пулса по време на локална анестезия. Регресионният коефициент bo = 98.94 (свободният 
член в регресионното уравнение), означен като константа, е статистически значим (t = 
26.69, p = 0.000). Регресионният коефициент пред факторната променлива „субективна 
болка по време на ЛА“ b1 = - 3.08 е статистически значим (t = 2.43, p = 0.0022) както и 
регресионният коефициент пред факторната променлива „субективна тревожност по време 
на ЛА“ b2 = 6.89 е статистически значим (t = 2.39, p = 0.0024).  

Еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) с корекция на Bonferroni доказа 
статистически значима разлика между средните нива на пулса. Средните стойности на 
пулса (88.43 ± 8.87 уд./мин., стандартно отклонение) на пациентите (n = 7), които са 
споделили липса на тревожност (стойност FIS = 1 – липса на тревожност) е достоверно по-
нисък в сравнение със средната стойност на пулса при всички останали измерени нива на 
тревожност – съответно n = 16, 103.19 ± 10.5 (леко тревожни, FIS = 2); n = 8, 111.50 ± 11.46 
(средно тревожни FIS = 3); и n = 3, 119.33 ± 1.16 (силно тревожни FIS = 4). Въпреки 
близките стойнoсти на стандартния β-коефициент на двете факторни променливи по-
голямо влияние върху вариацията на пулса все пак оказва субективната тревожност по FIS, 
която добавя – β2 = 0.74 срещу β1 = - 0.62 (субективна болка).  

От друга страна, при второто посещение прилагането на йерархичната множествена 
регресия разкрива, че нито един от така зададените предиктори – субективна болка, 
тревожност и поведение, свързано с болката, не допринася сигнификантно за регресионния 
модел F(3,21) = 1.127, p = 0.361, като обясняват едва 14% от вариацията на пулса в това 
посещение по време на анестезия.  

Проведен е сдвоен Т - тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на общия дентален страх CFSS-DS и страха от инжекции CFSS-DS-INJ по 
двойки, сдвоени от първо и второ посещение, n = 34. Доказа се статистически значима 
разлика между средните стойности на общия дентален страх и страха от инжекции, 
измерени в първо и второ посещение. Нивата на двата показателя са статистически 
значимо по-ниски във второ посещение в сравнение с измерените при първа визита. 
Резултатите от статистическия анализ са видими на таблица 9.  

Таблица 9. Резулати от проведен Т-тест за статистически значими разлики между 
средните стойности на общия дентален страх и страха от инжекции по двойки, сдвоени 
от първо и второ посещение. 

 

Двойка данни  Сдвоени стойности t – тест p – стойност 
1-ва двойка Общ дентален страх в 1-во посещение & 

общ дентален страв във 2-ро посещение 
6.469 0.000 

2-ра двойка Страх от инжекции в 1-во посещение & 
страх от инжекции във 2-ро посещение  

6.185 0.000 
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Тестът на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) е използван за оценка на влиянието на 
два различни метода за поставяне на локална анестезия върху зависимите променливи - 
субективната болка по VAS и тревожност по FIS, както и върху обективно оцененото 
поведение, свързано с болката FLACC, по посещение.  

За първа визита, H-тестът на Крускал-Уолис отрича нулевата хипотеза, че 
поведението, свързано с болката по FLACC е равномерно разпределено за пациентите n = 
40, получаващи традиционна и VR-асистирана локална анестезия (H = 4,943; df = 1; p = 
0.026). Пациентите, обезболявани докато носят VR-устройство, получават по-ниска средна 
рангова оценка по FLACC статистически значимо по-често от средната рангова оценка на 
пациентите, обезболени по класическия метод, онагледено на фиг. 18. В съответното 
посещение H-тестът също доказа, че нулевата хипотеза е вярна за средните рангови оценки 
по субективна болка по VAS и тревожност по FIS, като средните рангови стойности са 
равномерно разпределени за двата метода на обезболяване – съответно H = 3,100; df = 1; p 
= 0.078 и H = 2,411; df = 1; p = 0.120. 

 

Фигура 18. H-тест по вид на метода на поставяне на локална анестезия за разлика в 
средните ранговите стойности на поведението, свързано с болката по FLACC. 

При второ посещение, H-тестът на Крускал-Уолис отрича нулевата хипотеза, че 
субективното усещание за болка по VAS, както и субективна тревожност по FIS, са 
равномерно разпределени за пациентите n = 33, получаващи традиционна и VR-асистирана 
локална анестезия – съответно H = 5,442; df = 1; p = 0.020 и H = 6,411; df = 1; p = 0.011. 
Пациентите, обезболявани докато носят VR-устройство, получават по-ниска средна 
рангова оценка за субективна болка (фиг. 19) и субективна тревожност (фиг. 20) 
статистически значимо по-често от средната рангова оценка на пациентите, обезболени по 
традиционен метод. В съответното посещение H-тестът доказа обаче, че нулевата хипотеза 
е вярна за средните рангови оценки за поведение, свързано с болката по FLACC, като 
средните рангови стойности са равномерно разпределени за двата метода на обезболяване 
(H = 1,288; df = 1; p = 0.256). 
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Фигура 19. H-тест по вид на метода на поставяне на локална анестезия за разлика в 
средните ранговите стойности на субективната болка по VAS. 

 

Фигура 20. H-тест по вид на метода на поставяне на локална анестезия за разлика в 
средните ранговите стойности на субективната тревожност по FIS. 

 

3. Сравнение на ефикасността на два нефармакологични метода за разсейване – 
чрез DentalVibe и виртуална реалност, за намаляване на болката и тревожността по 
време на локална инжекционна анестезия в детска възраст. 

В извадката участват 81 пациенти - 51 момчета (62%) и 31 момичета (38%), с 
медиана на възрастта 9,21 ± 0.152 (standard error) години. Включените деца са без 
предишен опит с локална анестезия. Участниците са индицикирани за лечение,  изискващо 
инжекционна инфилтрация на локален анестетик с цел консервативно или хирургично 
лечение на два временни максиларни молара, разположени билатерално. Извадката от 
пациенти е изследвана за общ дентален страх, страх от инжекции, субективна болка по 
време на ЛА по визуално-аналогова скала (VAS), поведение, свързано с болката чрез 
FLACC скала и тревожност по време на ЛА чрез картинна скала с лица (FIS). Установиха 
се следните стойности по посещение, онагледени в таблица 10. 
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Таблица 10. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за общ 
дентален страх; страх от инжекции; поведение, свързано с болката по време на локална 
анестезия; субективна болка и субективна тревожност по време на локална анестезия. 

  N 
Средна 

аритметична SE* SD** 
Първо посещение 

Дентален страх 81 22.78 0.686 6.173 

Страх от инжекции 80 2.96 0.159 1.418 

Поведение, свързано с болката при ЛА 81 1.36 0.201 1.805 

Субективна болка при ЛА 81 2.17 0.212 1.909 

Субективна тревожност при ЛА 81 2.06 .122 1.099 

Второ посещение 
Дентален страх 69 20.36 0.606 5.032 

Страх от инжекции 67 1.93 0.111 0.910 

Поведение, свързано с болката при ЛА 67 1.28 0.196 1.603 

Субективна болка при ЛА 67 2.36 0.238 1.952 

Субективна тревожност при ЛА 67 2.10 0.122 1.002 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Изследваните пациенти в първо посещение n = 81 споделят средна стойност на 
общия дентален страх от 22.78 ± 6.17 точки, поставящо ги в категория с „липсващ или слаб 
дентален страх“. Резултатът кореспондира с критерия за включване на пациенти, които са 
определени като позитивни по поведенческата скала на Frankl.  

Средният страх от инжекции в първо посещение на съответните деца е 2.96 ± 1.41 
точки – „изпитвам известен страх“. Във второ посещение, след като за първи път е 
поставена локална анестезия, без значение от метода на обезболяване, средният дентален 
страх и средният страх от инжекции намалява при изследваните деца n = 67 – съответно 
20.36 ± 5.03 точки и 1.93 ± 0.91 точки. Пациентите остават в категория „липсващ дентален 
страх“, като средният страх от инжекции се определя като „съвсем малко ме е страх“. 

По време на поставяне на локална анестезия, изследовател, различен от оператора, 
определя поведението, свързано с болкатa. Средната стойност в първа визита за 
изследваните пациенти n = 81 е 1.36 ± 1.80 точки срещу 1.28 ± 1.60 точки във второ 
посещение при n = 67, като дадените резултати съответват на категория „спокойно и 
отпуснато“ дете. 
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Непосредствено след поставяне на ЛА, пациентите бяха помолени да споделят 
субективния си страх и субективната тревожност, изпитани по време на инжекционното 
обезболяване. В първо посещение n = 81 средната стойност за субективна болка е 2.17 ± 
1.90 точки срещу 2.36 ± 1.95 точки при n = 67 във второ посещение, като и двете средни 
стойности се определят като „слаба болка“.  

При първа визита n = 40 средната стойност за субективна тревожност по време на 
ЛА е 2.06 ± 1.09 точки срещу 2.10 ± 1.00 точки при n = 67 във второ посещение, като и 
двете средни стойности се определят като „слаба тревожност“. 

След успешно извършване на двете манипулации – контролна и експериментална, 
пациентите са изследвани за тяхното предпочитание към метод на обезболяване – 
традиционна или инжекция, придружена от разсейващ фактор - устройство за виртуална 
реалност (VR) или DentalVibe устройство.  

От изследваните пациенти n = 67, повечето (82.5%) предпочитатат обезболяване, 
асистирано от един от двата приложени нефармакологични метода. Малка част от 
пациентите - n = 15 (18.5%), предпочитат класическия метод на инфилтрация без 
разсейване от виртуална реалност или устройство DentalVibe.  

Проведен е сдвоен Т - тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на общия дентален страх CFSS-DS и страха от инжекции CFSS-DS-INJ по 
двойки, сдвоени от първо и второ посещение, n = 67 спрямо метода на лечение – 
хирургично или консервативно. 

- Средният общ дентален страх по CFSS-DS в първо посещение е 21.29 ± 5.09 точки, 
като намалява до 20.00 ± 4.35 точки във второ посещение (t = 5.58, p = 0.000). 

- Средният страх от инжекции в първо посещение е 2.61 ± 1.44 точки, като намалява 
до 1.85 ± 0.94 точки във второ посещение (t = 5.58, p = 0.000). 
 Доказа се липса на статистически значима разлика между средните стойности на 

общия дентален страх и страха от инжекции, измерени в първо и второ посещение при 
пациенти, подложени на последващо хирургично лечение или консервативно лечение, 
участващи в двете проучвания. Нивата на двата показателя са статистически значимо по-
ниски във второ посещение в сравнение с измерените при първа визита, без значение на 
вида манипулация, за която пациентите са насочени.  

Проведен е сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на субективна болка по VAS, субективна тревожност по FIS и поведение, 
свързано с болка по FLACC за DV- и VR-асистирано инжектиране, сдвоени от първо и 
второ посещение. Доказва се липса на статистически значимa разлика в средните 
стойности за двата нефармакологични метода по посещение.  

Доказа се също, че методът на локална анестезия, използван в първо посещение 
(традиционна ЛА, VR- или DV-асистирана) не влияе върху нивото на общия дентален 
страх CFSS-DS и страха от инжекции CFSS-DS-INJ във второ посещение (p >.05), видимо 
на фигура 21.  
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Фигура 21. Стойности на денталния страх по CFSS-DS и страха от инжекции CFSS-DS-
INJ, измерени във второ посещение в зависимост от метода на локална анестезия, 

използван в първо посещение (традиционна ЛА, VR- или DV-асистирана). 

Прилагането на Т - тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на пулса по двойки времеви точки, сдвоени от първо и второ посещение, 
както и по метод на локална анестезия - VR- или DV-асистирана. Не се доказа 
статистически значима разлика между средните стойности на пулса, измерен по сдвоени 
времеви точки за двете посещения, както и за двата нефармакологични метода. Нивата на 
пулса са сходни в двете посещения при съответните времеви точки за двата 
нефармакологични метода за повлияване на инжекционната болка. При втора времева 
точка (поставяне на локална анестезия), проведеният Т - тест за сдвоение разлики не откри 
статистически значима разлика между стойностите на пулса по време на ЛА между DV- и 
VR-асистираното инжектиране по посещение. 

Извършен е и сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на субективна болка по VAS, субективна тревожност по FIS и поведение, 
свързано с болка по FLACC по време на традиционна локална анестезия преди хирургично 
или консервативно лечение, сдвоени от първо и второ посещение. Доказва се липса на 
статистически значимa разлика в средните стойности при конвенционална ЛА за двата 
вида предстоящо лечение по посещение. 

 

4. Проучване на възможността за фотобиомодулация с Er:YAG лазер за 
постигане на безопасна преемптивна лазерна аналгезия при пациенти в детска 
възраст. 
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Извадката от пациенти е изследвана за общ дентален страх по скалата CFSS-DS, 
страх от инжекции, субективна болка по време на лечение по визуално-аналогова скала и 
поведение, свързано с болката по време на лечение чрез FLACC скала. При второ 
посещение изгубени от проследяване са 5 пациента, и съответно извадката е изследвана на 
база n = 36 участници. Установиха се следните стойности по посещение, онагледени в 
таблица 12. 

Таблица 12. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за общ 
дентален страх; страх от инжекции; поведение, свързано с болката по време на лечение; 
субективна болка при лечение. 

  N* 
Средна 
аритметична SE** SD*** 

Първо посещение 
Дентален страх 41 22.51 1.285 8.225 
Страх от инжекции 41 2.90 0.241 1.546 
Поведение, свързано с болка при лечение 41 0.63 0.190 1.220 

Субективна болка при лечение 41 1.02 0.230 1.508 

Второ посещение 
Дентален страх 36 20.72 1.117 6.704 
Страх от инжекции 36 2.69 0.221 1.327 
Поведение, свързано с болка при лечение 36 0.33 0.113 0.676 

Субективна болка при лечение 36 0.92 0.227 1.978 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Изследваните пациенти в първо посещение n = 41 споделят средна стойност на 
общия дентален страх от 22.51 ± 8.225 точки, поставящо ги в категория с „липсващ или 
слаб дентален страх“. Резултатът кореспондира с критерия за включване на пациенти, 
които са определени като позитивни по поведенческата скала на Frankl. Средната 
стойност, определена за страх от инжекции в първо посещение на съответните деца е 2.90 
± 1.546 точки, отговарящо на категорията с умерен страх - „изпитвам известен страх“. Във 
второ посещение, без да е поставяна локална анестезия, без значение от метода на 
прилагането на преемптивна лазерна или плацебо аналгезия, средният дентален страх и 
средният страх от инжекции намалява при изследваните деца n = 36 – съответно 20.72 ± 
6.704 точки и 2.69 ± 1.327 точки. Пациентите остават в категория „липсващ или слаб 
дентален страх“, като средният страх от инжекции се определя отново като умерен.  

По време на лазерната аблация на кариозната лезия, изследовател, различен от 
оператора, определя поведението на пациента, свързано с болкатa. Средната стойност в 
първа визита за изследваните пациенти n = 41 е 0.63 ± 1.220 точки срещу 0.33 ± 0.676 
точки във второ посещение при n = 36, като дадените резултати съответват на категория 
„спокойно и отпуснато“ дете. 
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Непосредствено след поставяне на лазерна или плацебо аналгезия, пациентите са 
помолени да определят силата на субективната болка, изпитана по време на 
инжекционното обезболяване върху визуално-аналогова скала. В първо посещение n = 41 
средната стойност за субективна болка е 1.02 ± 1.508 точки срещу 0.92 ± 1.360 точки при n 
= 36 във второ посещение, като и двете средни стойности попадат под прага на 
категорията „слаба болка“ и могат да се определят като „много слаба болка“.   

Извадката от пациенти е изследвана за настъпването на евентуален пулпен 
аналгетичен ефект чрез методите на електроодонтодиагностика (ЕОД) и 
термоодонтодиагностика със студен агент (Cold-тест) в три времеви точки, като средните 
стойности са представени съответно в таблица 14 и таблица 15 (n = 41). Времевите точки 
отговарят на следните моменти за ЕОД - първа времева точка – 5 мин. преди пoставяне на 
лазерна или плацебо аналгезия; втора времева точка – 5 мин. след на ПлА/ПА; трета 
времева точка – 20 мин. след на ПлА/ПА). Трите времеви точки за провеждането на Cold-
test са съответно: първа времева точка – 4 мин. преди пoставяне на лазерна или плацебо 
аналгезия; втора времева точка – 6 мин. след на ПлА/ПА; трета времева точка – 21 мин. 
след на ПА/ПлА.  

 

Таблица 14. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за 
електроодонтодиагностика (ЕОД) в три времеви точки (първа времева точка – 5 мин 
преди пoставяне на лазерна или плацебо аналгезия; втора времева точка – 5 мин след на 
ЛА/ПлА; трета времева точка – 20 мин след на ПлА/ПА). 

ЕОД N* Средна аритметична SE** SD*** 
Първо посещение 
1-ва времева точка 41 23.49 2.486 15.92 
2-ра времева точка 41 29.78 2.458 15.736 
3-та времева точка 41 26.46 2.13 13.64 
Второ посещение 
1-ва времева точка 36 24.53 2.37 14.22 
2-ра времева точка 36 27.69 2.374 14.242 
3-та времева точка 36 23.61 1.953 11.716 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  
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Таблица 15. Дискриптивна статистика - средни стойности по посещение за 
термоодонтодиагностика с Cold-тест в три времеви точки (първа времева точка – 4 
мин. преди пoставяне на лазерна или плацебо аналгезия; втора времева точка – 6 мин. 
след на ПлА/ПА; трета времева точка – 21 мин. след на ПлА/ПА). 

Cold-тест N* Средна аритметична SE** SD*** 
Първо посещение 
1-ва времева точка 41 2.59 0.331 2.121 
2-ра времева точка 41 1.88 0.257 1.646 
3-та времева точка 41 1.37 0.236 1.513 
Второ посещение 
1-ва времева точка 36 1.69 0.278 1.670 
2-ра времева точка 36 1.42 0.274 1.645 
3-та времева точка 36 1.08 0.265 1.592 

*N – брой участници; **SE – стандартна грешка; ***SD – стандартно отклонение.  

Извадката от пациенти (n = 41) e изследвана за субективното усещане по време на 
процедурата по преемптивна аналгезия (лазерна или плацебо аналгезия) чрез анкета, 
съдържаща следните вербално зададени въпроси с възможни отговори „да” и „не”: 1 - 
„Чувстваше ли болка докато приспивахме твоят зъб?”; 2 – „Уплаши ли се, когато 
приспивахме твоят зъб?“; 3 - „Чувстваш ли някаква болка сега, когато зъбът ти е заспал?”; 
4 - „Чувстваш ли усещане за изтръпване сега, когато зъбът ти е заспал?“. Всички 
изследвани пациенти (100%) са отговорили негативно на въпроси 1, 2 и 3, като съответно 
не докладват за болка и страх по време на ПлА/ПА както в първо, така и във второ 
посещение. При отговор на последният въпрос, касаещ усещане за изтръпване, в първо 
посещение n = 5 (12.2%) от децата потвърждават наличие на усещане за изтръпване, като 
не се наблюдава статистически значима разлика между предшестваща манипулация по 
лазерна или плацебо аналгезия. Преобладаващата част от пациентите, n = 36 (87.8%), 
отричат наличие на усещане за изтръпване след Пла/ПА. Във второ посещение, при 
отговор на същият въпрос, касаещ усещане за изтръпване, n = 6 (16.7%) от децата 
потвърждават наличие на усещане за изтръпване, като не се наблюдава статистически 
значима разлика между предшестваща манипулация по лазерна или плацебо аналгезия. 
Преобладаващата част от пациентите, n = 30 (83.3%), отричат наличие на усещане за 
изтръпване след Пла/ПА.   

 За изследване на влиянието на вида преемптивна аналгезия (лазерна или плацебо) 
върху пулсовата честота по посещение е проведен еднофакторен дисперсионен анализ 
ANOVA с повторни измервания.  

При първото посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерените средни нива на 
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пулса по двойки не се различават статистически значимо между четирите времеви точки 
(F(2.24, 44.97)=5.19, p=0.07), когато е приложена лазерна аналгезия и моделът не е 
статистически значим. Когато е приложена плацебо аналгезия в първо посещение,  
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че моделът е статистически значим (F(2.08, 39.56)=9.62, 
p=0.000). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че с времето 
пулсът сe променя статистически значимо както следва: пулсът преди сядане на денталния 
стол (първа времева точка) 95.50 ± 14.60 удр./мин. (средна ± стандартно отклонение) е по-
нисък в сравнение с измерения по време на преемптивна плацебо аналгезия (втора времева 
точка) 97.50 ± 12.87, но без статистически значима разлика. Статистически значимо 
понижение в отчетения пулс се наблюдава по време на лечение (трета времева точка) 92.95 
± 13.67 удр./мин. спрямо измерения пулс в първа и втора времева точка – съответно 
p=0.000 и p=0.000. В допълнение се наблюдава достоверно намаляване в средните нива на 
пулса, измерен преди ставане от денталния стол (четвърта времева точка) 89.40 ± 13.15 
удр./мин. спрямо пулса, измерен в първа, втора и трета времеви точки p=0.036, p=0.000 и 
p=0.017). Не се доказа статистически значима разлика между първа и втора, както и между 
първа и трета времеви точки, което означава, че в четвърта времева точка – след 
първоначално най-високи нива на пулса в първа точка, понижаване на нивата във втора и 
статистически достоверно намаляване спрямо тях в трета, в последната времева точка – 
пациентът достига пулс достоверно по-нисък от този, измерен в първа точка (т.е. нивата на 
тревожност постепенно намаляват). 

На фигура 30 са представени средните стойности на пулса от първо посещение по 
времеви точки, в зависимост от вида преемптивна аналгезия – лазерна или плацебо 
аналгезия. 

 

Фигура 30. Средни стойности на пулса от първо посещение по времеви точки в 
зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при извадката от пациенти от 
задача 4, подзадача 2 „Проучване ефикасността на модифициран протокол с Er:YAG 

лазер за постигане на преемптивна лазерна аналгезия при пациенти в детска възраст“. 
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Когато е поставена плацебо преемптивна аналгезия във второто посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser показва, че измерения среден пулс се различава статистически значимо 
между четирите времеви точки (F(2.08, 35.35)=7.78, p=0.000). Post hoc тестове, използващи 
корекцията на Bonferroni, показват, че пулсът преди сядане на денталния стол (първа 
времева точка) 89.94 ± 10.89 удр./мин. e по-висок, но не се отличава статистически 
достоверно в сравнение с измерения по време на преемптивна аналгезия (втора времева 
точка) 87.83 ± 10.47. Отчетения по време на лечение (трета времева точка) пулс 84.11 ± 
7.76 удр./мин. е достоверно по-нисък от регистрирания по време на прилагане на 
преемптивна аналгезия p=0.000. В допълнение се наблюдава достоверно намаляване в 
средните нива на пулса, измерен преди ставане от денталния стол (четвърта времева точка) 
83.06 ± 7.05 удр./мин. спрямо пулса, измерен във първа времевa точкa p=0.005. Не се 
доказа статистически значима разлика между първа и втора, както между първа и трета 
времеви точки, което означава, че в четвърта времева точка – наблюдава се тенденция за 
постепенно намаляване на средните нива на пулса от първа към последна времева точка – 
пациентът достига пулс по-нисък от този, измерен в първа точка (т.е. нивата на тревожност 
намаляват). 

Когато е поставена лазерна преемптивна аналгезия във второто посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser отново демонстрира, че измерения среден пулс се различава 
статистически значимо между четирите времеви точки (F(2.48, 42.30)=14.95, p=0.000). Post 
hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че с времето пулсът сe 
променя статистически значимо както следва: пулсът преди сядане на денталния стол 
(първа времева точка) 92.06 ± 13.27 удр./мин. е по-нисък в сравнение с измерения по време 
на преемптивна лазерна аналгезия (втора времева точка) 93.28 ± 11.46, но без 
статистически значима разлика. Статистически значимо понижение в отчетения пулс се 
наблюдава по време на лечение (трета времева точка) 87.22 ± 9.89 удр./мин. спрямо 
измерения пулс в първа и втора времева точка – съответно p=0.027 и p=0.000. В 
допълнение се наблюдава достоверно намаляване в средните нива на пулса, измерен преди 
ставане от денталния стол (четвърта времева точка) 85.11 ± 10.49 удр./мин. спрямо пулса, 
измерен в първа и втора времеви точки p=0.001 и p=0.000). Не се доказа статистически 
значима разлика между първа и втора, както и между трета и четвърта времеви точки, 
което означава, че в четвърта времева точка – след първоначално най-високи нива на пулса 
в първа точка, задържане на нивата във втора и достоверно намаляване спрямо тях в трета, 
в последната времева точка – пациентът достига пулс достоверно по-нисък от този, 
измерен в първа точка (т.е. нивата на тревожност постепенно намаляват). На фигура 31 са 
представени средните стойности на пулса от второ посещение по времеви точки, в 
зависимост от вида на преемптивна аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия.  
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Фигура 31. Средни стойности на пулса от второ посещение по времеви точки в 
зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при извадката от пациенти от 
задача 4, подзадача 2 „Проучване ефикасността на модифициран протокол с Er:YAG 

лазер за постигане на преемптивна лазерна аналгезия при пациенти в детска възраст“. 

С цел оценка на възможно настъпване на промяна в импулсната проводимост на 
пулпните A-делта нервни влакна, извадката е анализирана за динамиката в средните 
стойности на електроодонтодиагностика (ЕОД) в три времеви точки (първа времева точка 
– 5 мин. преди пoставяне на лазерна или плацебо аналгезия; втора времева точка – 5 мин. 
след на ЛА/ПлА; трета времева точка – 20 мин. след на ПлА/ПА). При първото посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден ЕОД резултат не се различава 
статистически значимо между трите времеви точки (F(1.84, 73.78)=3.10, p=0.055). Моделът 
не е статистически значим, въпреки че вероятността е много близо до избраното ниво на 
значимост p=0.05.  

Спрямо приложения метод на преемптивна аналгезия в първо посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден ЕОД резултат не се различава 
статистически значимо между трите времеви точки, както при изпълнена лазерна 
аналгезия (F(1.53, 30.65)=1.40, p=0.259), така и при плацебо преемптивна аналгезия 
(F(1.44, 27.45)=3.70, p=0.051), онагледено на фигура 32. 
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Фигура 32. Средни стойности след изпълнение на ЕОД в първо посещение по времеви 
точки в зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при извадката от 

пациенти от задача 4, подзадача 2. 

При второто посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден ЕОД не се 
различава статистически значимо между трите времеви точки (F(1.7, 59.49)=2.96, p=0.067).  

Спрямо приложения метод на преемптивна аналгезия във второ посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че моделът отново не е статистически значим и 
измерения среден ЕОД резултат не се различава статистически значимо между трите 
времеви точки, както при изпълнена лазерна аналгезия (F(1.37, 23.44)=3.17, p=0.076), така 
и при плацебо преемптивна аналгезия (F(1.31, 22.65)=1.12, p=0.318) – фигура 33.  

 

Фигура 33. Средни стойности след изпълнение на ЕОД във второ посещение по времеви 
точки в зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при извадката от 

пациенти от задача 4, подзадача 2. 
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С цел оценка на възможно настъпване на промяна в импулсната проводимост на 
пулпните A-делта нервни влакна, извадката е анализирана за динамиката в средните 
стойности по посещение за термоодонтодиагностика с Cold-тест в три времеви точки 
(първа времева точка – 4 мин. преди пoставяне на лазерна или плацебо аналгезия; втора 
времева точка – 6 мин. след на ПлА/ПА; трета времева точка – 21 мин. след на ПлА/ПА). 

  При първото посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден Cold-тест 
резултат намалява статистически значимо между трите времеви точки (F(1.91, 
76.72)=12.64, p=0.000). Моделът е статистически значим и показва, че в сравнение с 
изходната стойност в първа времева точка 2.59 ± 2.12 (отговарящо на слаба към средна по 
сила болка при изследване), чувствителността на пациентите намалява статистически 
значимо като във втора времева точка е 1.88 ± 1.64 (слаба болка), p = 0.013 и достига 1.37 ± 
1.51 точки в 21-та минута след поставяне на ПлА/ПА съответно p = 0.000.  

Спрямо приложения метод на преемптивна аналгезия в първо посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден Cold-тест резултат се намалява 
статистически значимо между трите времеви точки, както при изпълнена лазерна 
аналгезия (F(1.74, 34.84)=5.34, p=0.012), така и при плацебо преемптивна аналгезия 
(F(1.87, 35.69)=9.03, p=0.001), показано на фигура 34. 

 

Фигура 34. Средни стойности по VAS след изпълняване на Cold-тест в първо посещение 
по времеви точки в зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при извадката 

от пациенти. 

При второто посещение еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни 
измервания с корекция на Greenhouse-Geisser демонстрира, че измерения среден Cold-тест 
резултат се различава статистически значимо между трите времеви точки (F(1.60, 
56.33)=5.29, p=0.012). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че 
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средните нива на болка, получени след Cold-тест намаляват във времето от първа времева 
точка 1.69 ± 1.67 постепенно към втора времева точка 1.42 ± 1.64 (p = 0.288) до трета 
времева точка, чиято стойност е статистически значимо по-ниска по измерената преди 
започване на лечение – 1.08 ± 1.59 (p = 0.035). Измерените средни нива на болката след 
Cold-тест в трите времеви точки попадат в една категория – „много слаба към слаба 
болка“. 

Спрямо приложения метод на преемптивна аналгезия във второ посещение 
еднофакторният дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания с корекция на 
Greenhouse-Geisser демонстрира, че моделът не е статистически значим при плацебо 
преемптивна аналгезия (F(1.89, 32.26)=0.40, p=0.673). За разлика, след изпълнена лазерна 
аналгезия средният VAS резултат се различава между трите времеви точки (F(1.39, 
23.75)=6.69, p=0.010). Post hoc тестове, използващи корекцията на Bonferroni, показват, че 
средните нива на болка, получени след Cold-тест, намаляват със статистическа значимост 
между първа и трета времеви точки съответно 1.83 ± 1.58 срещу 0.83 ± 1.33 при p = 0.034. 

На фигура 35 са представени средните стойности на Cold-тест от второ посещение 
по времеви точки, в зависимост от вида на преемптивна аналгезия - лазерна или плацебо 
аналгезия.  

                

Фигура 35. Средни стойности по VAS след изпълняване на Cold-тест във второ 
посещение по времеви точки в зависимост от вида преемптивна аналгезия, измерени при 

извадката от пациенти от задача 4, подзадача 2. 

Изследването на субективна болка по време на премахване на кариозната маса 
(кавитетен тест) с Er:YAG лазер е главна крайна точка в проучването на ефикасността на 
лазерната аналгезия. Проведен е сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима 
разлика между средните нива на субективна болка по VAS, сдвоени по метод на 
преемптивна аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия, по посещение. Доказва се липса 
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на статистически значима разлика в средните стойности както в първо, така и във второ 
посещение:  

- В първо посещение средният резултат за субективна болка по VAS след лазерна 
аналгезия е 0.90 ± 1.48 точки, като е по-нисък, но не и статистически значимо от 
този след постяване на плацебо аналгезия – 1.15 ± 1.56 точки (t = 0.516, p = 0.609). 

- Във посещение средният резултат за субективна болка по VAS след лазерна 
аналгезия е 0.56 ± 1.09 точки, като е по-нисък, но не и статистически значимо от 
този след постяване на плацебо аналгезия – 1.28 ± 1.52 точки (t = 1.630, p = 0.112). 

Извършена е множествена регресия със пулса, отчетен по време на лечение в първо 
посещение, като зависима променлива. Предикторите, които очакваме да прогнозират 
пулса са: субективната болка и вида на предшестващата аналгезия – лазерна или плацебо 
аналгезия. Резултатите демонстрират, че при първото посещение само субективната болка 
допринася сигнификантно за регресионния модел F(2,38) =8.42, p = 0.001, като обясняват 
31% от вариацията на пулса в това посещение по време на лечение. Регресионният 
коефициент bo=92.1 (свободнният член в регресионното уравнение), означен като 
константа, е статистически значим (t=16.69, p=0.000). Регресионният коефициент пред 
факторната променлива „субективна болка“ b1 = 4.26 и е статистически значим (t=3.81, 
p=0.000). При второ посещение изследваният модел не достигна до статистическа 
значимост - F(2,33) =0.63, p = 0.538. 

Извършена е множествена регресия със субективната болка, отчетенa по време на 
лечение в първо посещение, като зависима променлива. Предикторите, които очакваме да 
прогнозират болката са: средните стойности, получени при електроодонтодиагностика и 
термоодонтодиагностика, измерени в три времеви точки според вида на предшестващата 
аналгезия – лазерна или плацебо аналгезия. При първото посещение изследваният модел 
не достигна до статистическа значимост както плацебо аналгезия (F(4,15)=1.87, p = 0.167), 
така и за лазерна аналгезия (F(4,16)=0.10 p=0.980). Стойностите, измерени при 
електроодонтодиагностика и термоодонтодиагностика, не могат да обяснят вариацията в 
нивата на субективна болка, регистрирана по време на лечение без значение дали е 
приложена плацебо или лазерна аналгезия. При второ посещение изследваният 
регресионен модел не се доказа като статистически значим отново както плацебо 
аналгезия (F(4,13)=2.72, p = 0.076), така и за лазерна аналгезия (F(4,13)=1.50 p=0.257). 

На фигура 36 са представени средните стойности по VAS по време на премахване 
на кариозната маса (кавитетен тест) от първо и второ посещение, в зависимост от вида на 
предхождащата лечението преемптивна аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия.  
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Фигура 36. Средни стойности по VAS по време на лечение от първо и второ посещение, в 
зависимост от вида на предхождащата лечението преемптивна аналгезия - лазерна или 

плацебо аналгезия, в изпълнение задача 4, подзадача 2.  

Проведен е сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на обективно оценена болка по FLACC, сдвоени по метод на преемптивна 
аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия, по посещение, онагледено на фигура 37. 
Доказва се липса на статистически значима разлика в средните стойности за лазерна и 
плацебо аналгезия както в първо, така и във второ посещение:  

- В първо посещение средният резултат за субективна болка по FLACC след лазерна 
аналгезия е 0.62 ± 1.20 точки, като е по-нисък, но не и статистически значимо от 
този след постяване на плацебо аналгезия – 0.65 ± 1.27 точки (t = 0.080, p = 0.936). 

- Във посещение средният резултат за субективна болка по FLACC след лазерна 
аналгезия е 0.17 ± 0.514 точки, като е по-нисък, но не и статистически значимо от 
този след постяване на плацебо аналгезия – 0.50 ± 0.786 точки (t = 1.506, p = 0.141)..  

 

Фигура 37. Средни стойности по FLACC по време на премахване на кариозната маса от 
първо и второ посещение, в зависимост от вида на предхождащата  преемптивна 

аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия, в изпълнение задача 4, подзадача 2. 
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Проведен е сдвоен Т-тест за доказване на статистически значима разлика между 
средните нива на дентален страх по CFSS-DS, сдвоени по метод на предхождаща 
преемптивна аналгезия - лазерна или плацебо аналгезия, по посещение. Доказва се липса 
на статистически значима разлика в средните стойности на денталния страх след лазерна и 
плацебо аналгезия. Във второ посещение средният резултат за общ дентален страх по 
CFSS-DS не се различава статистически значимо както от средният резултат при първа 
визита (преди започване на денталното лечение), така и между двете групи пациенти, 
получили лазерна и плацебо аналгезия в първо посещение (t = 0.049, p = 0.961). 

5. Изработване на препоръки за нефармакологичен контрол на болката и 
тревожността, свързани с локална аналгезия при дентални пациенти в детска 
възраст. 

5.1. Препоръки към родителите: 

- Първото посещение на детето при дентален лекар трябва да е по повод профилактичен 
преглед, и не свързано с лечение и необходимост от поставяне на локална инжекционна 
аналгезия; 

- Подготовката на детето за поставяне на локална анестезия трябва да бъде извършено от 
денталния лекар; 

- При разговор с детето относно бъдещо лечение родителите трябва да избягват да 
употребяват термини като „игла“, „инжекция“, „убождане“, „изтръпване“, „болка“. 

- Всеки родител и дете следва да са информирани за рискове след лечението, особено за 
самоиндуцирана мекотъканна травма, и как да ги избегнат. 

- След приложение на локална инжекционна аналгезия родителите трябва да наблюдават 
поведението на детето, за да се избегне самоиндуцирана мекотъканна травма.  

 5.2. Препоръки към лекарите по дентална медицина 

- Всяко дете или юноша има право на безболезнена диагностика и лечение, което означава 
подходяща употреба на локална аналгезия. Изборът на локален метод и агент(и) за 
аналгезия зависи от възрастта, общото физиологично и медицинското състояние на всеки 
пациент, планираното лечение и желаната дълбочина на аналгезия; нивото на разбиране, 
поведение, тревожност и сътрудничество на детето; предпочитанията на родителите; както 
и клиничния опит на оператора, налично оборудване и използване на алтернативи в случай 
на неуспех.  

- Първият опит на детето с локална инжекционна аналгезия следва да бъде след 
предварителна подготовка на детето от денталния лекар, по възможност не по време на 
първата дентална визита. Денталния лекар следва да обясни манипулацията с 
незаплашителна терминология в зависимост от възрастта на детето и неговите когнитивни 
възможности.  

- Прилагането на инжекционна локална анестезия може да причини болка, която трябва да 
се избягва и свежда до минимум. Препоръчва се да се предпочитат по-малко инвазивни 
техники за инжектиране с фини игли в комбинация с разсейване, топикален анестетик и 
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нефармакологична подготовка с цел опазване на комфорта на детето. Приложението на 
топикална аналгезия заедно с нефармакологичните методи за намаляване на болката при 
инжектиране може да имат положителен психологически ефект върху приемане на 
лечението. 

- Изборът на средство за нефармакологичен контрол на болката и тревожността на 
пациента трябва да бъде съобразен с възрастта на детето, неговото медицинско състояние, 
поведение, изходно ниво на тревожност и сътрудничество.  

- Приложението на виртуална реалност по време на обезболяване трябва да се прилага с 
внимание, тъй като очите на детето-пациент са прикрити от наблюдението на лекаря по 
време на манипулацията. Ако това е първият опит на пациента с инфилтративна локална 
анестезия, то денталният лекар трябва да процедира с повишено внимание като следи 
реакциите на детето и по възможност пулсовата му честота. Използването на очила за 
виртуална реалност е противопоказано при пациенти история за фоточувстрителни 
епилептични или неепилептични пристъпи, както и при деца със зрение, изискващо 
корекция чрез оптични очила.  

- Употребата на вибротактилни стимулации по време на локална инжекционна аналгезия е 
ефикасен метод за намаляване на болката и тревожността по време на обезболяване при 
деца с позитивно поведение. Използването на вибротактилно устройство успешно 
намалява неприятните усещания, свързани с убождането на игла, но само по себе си не 
прикрива вида й от детския поглед. Затова, употребата му е ограничена при деца с фобия 
от игли, и следва да бъде заместена с друг нефармакологичен метод, например 
приложение на виртуална реалност. 

- Подходящо подбрани протоколи за намаляване на стреса трябва да бъдат прилагани с 
внимание, за да се сведе до минимум денталният страх и тревожност преди, по време и 
след прилагане на локална аналгезия, с цел поддържане на увереността на пациента по 
време на стоматологичната процедура. 

- Необходимо е получаването на информирано съгласие от родител или настойник и, 
когато е подходящо, от вербално съгласие самото дете.  

- Необходим е мониторинг на пациента за признаци и симптоми на нежелани реакции по 
време на и след прилагане на локална аналгезия. Денталният екип трябва да може да 
разпознава и управлява всякакви странични ефекти. 

- Прилаганите локални аналгетични средства и дози трябва да бъдат документирани. 
Възникнали странични ефекти се регистрират в досието на пациента.  

- Манипулацията по преемптивна лазерна аналгезия, извършвана с предложения от нас 
протокол, е неефективна и не се препоръчва. Извършването на лазерна аналгезия с по-
високи енергийни настройки на разстояние от 10 мм или със същите енергийни настройки, 
но от по-близко отстояние, е потенциално опасна за тънкия цервикален емайл и трябва да 
се прилага само след обстойно проучване. 

- Консервативното лечение на кариес с лазер е слабо болезнено, но не и изцяло 
безболезнено. Клиницистът трябва да предцени съответния клиничен случай, и при 
необходимост да постави локална инжекционна анестезия. 
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5.3. Препоръки към съсловните организации: 

- Необходимо е да се повиши информираността на лекарите по дентална медицина за 
приложението на локална аналгезия в детска възраст, както и за съвременните 
възможности за нефармакологично повлияване на субективното усещане и тревожност, 
свързани с манипулацията. За целта следва да се използват системата за продължаващо 
обучение и периодичните издания на специалнизираните вестници и списания. 

- Да се регламентира възможността за приложение на локална анестезия като неразделна 
част от консервативното лечение в детската дентална медицина. 

 5.4. Препоръки към факултетите по дентална медицина: 

- Необходимо е факултетите по дентална медицина да участват активно в повишаване на 
познанията на лекарите по дентална медицина за приложението на локална аналгезия в 
детска възраст, както и за нефармакологичните методи за повлияване на болката и 
тревожността, свързани с манипулацията, като се използват формите на специализация, 
лекции и практически курсове на Центровете за следдипломно усъвършенстване. 

- Необходимо е провеждане на добре проектирани рандомизирани контролирани клинични 
проучвания за установяване на ефикасността на различни съвременни алтернативни 
методи за повлияване на болката и тревожността, свързани с приложението на локална 
аналгезия при деца в различни възрастови групи. 

Изводи по задачи 

Задача 1. Оценката на субективното и обективно усещане за болка и тревожност по време 
на лечението на подобни случаи потвърди клиничната адекватност на метода на 
инфилтрация с DentalVibe, като установи възможността за локална анестезия с намален 
дискомфорт. Методът е лесно приложим в ежедневната практика, като за негов недостатък 
може да се посочи високата цена на устройството, както и на неговите консумативи.  

Задача 2. Доказа се, че приложението на устройство за виртуалната реалност е ефикасен и 
приложим нефармакологичен метод за намаляване на инжекционната болка и тревожност 
при деца. Предвид напредъка и нарастващата достъпност на технологията за клинично 
приложение, макар с известни ограничения, виртуалната реалност има потенциал да бъде 
полезно допълнение в съвременната детска дентална практика. 

Задача 3. Двата съвременни нефармакологични метода се доказаха като ефикасни в 
намаляване на тревожността и болката по време на локална анестезия в сравнение с 
конвенционална инжекционна анестезия без разсейване, с липса на превъзходството на 
единият метод на другия.Техниките на разсейване чрез приложението на устройства за 
вибротактилна стимулация или виртуална реалност са ефикасни за намаляване на страха 
от дентално лечение и инжекции, като спомагат за приемането на инжекционна локална 
анестезия.  

Задача 4.1. Доказа се, че приложените параметри за фотобиомодулация, използвани с цел 
постигане на лазерна аналгезия, могат да предизвикат промени в повърхностната 
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морфология на емайла. Резултатите разкриха структурни промени, съответстващи на 
прилаганите енергийни плътности и водни нива. Настройките за по-голяма мощност и 
ниско водно охлаждане съответстват на увеличаващата се грапавост и кратериране на 
повърхността. При работа с енергия от 0.6 W / 15 Hz / 40 mJ, трябва да се прилага 
максимално водно охлаждане, за да се постигне субаблативно действие на лазер на 
разстояние 10 mm. При лазерни параметри равни на или надвишаващи 0.75 W / 15 Hz / 50 
mJ с или без максималното водно охлаждането, въздействието на лазера от разстояние 10 
mm се доказа като аблативно и неподходящо за изпълнение на лазерна аналгетична 
процедура. Оценката на резултатите от това СЕМ изследване улесни разработването на 
модифициран протокол за лазерна аналгезия.  

Задача 4.2. Установи се, че лечението на средно дълбок кариес с Er:YAG лазер по 
предложените параметри е много ниско болезнено, без значение дали е извършен протокол 
по лазерна аналгезия. Премахването на кариозната маса не предизвиква повишаване на 
тревожността в пациентите. Оперативното време е ценен ресурс на клинициста, и то може 
да бъде спестено при изпълнение на опростен протокол на работа без преемптивна 
аналгетична процедура. Субективната компонента при определянето на усещане при ЕОД 
затруднява децата, и оператора, в определяне на резултата. Използването на Cold-тест за 
оценка на субективно усещане на болка по VAS-скала спомага като допълнение при 
определяне на прага на чувствителност на пулпата. Неколкократното му изпълнение, 
въпреки това, би могло да доведе до намаляване на усещането. 

 
IV. ИЗВОДИ 

1. Нефармакологичните методи на разсейване с пасивни фактори спомагат за 
намаляване на болката и тревожността по време на локална аналгезия при пациенти 
на възраст от 8 до 12 години и имат позитивен ефект върху възприемането й. 

2. Вибротактилните и аудио-визуалните стимулации са достъпни нови техлогии с 
лесно приложение за ефикасно нефармакологично управление на поведението при 
локално обезболяване.  

3. Създадената фотобиомодулация по време на консервативно лечение на кариес с 
Er:YAG лазер е достатъчна за почти безболезнено лечение. Операторът може да 
спеси време от неизпълняването на преемптивна лазерна аналгезия, като 
едновременно с това запазва комфорта на пациентите. 

4. Видът на предстоящото лечение - консервативно или хирургично, не влияе на 
денталния страх и страха от инжекции. Техниката на повлияване, представянето на 
манипулацията по начин, подходящ за възрастта, и атравматичното изпълнение, 
предразполагат детето-пациент към позитивно отношение и кооперативност, без 
значение от предстоящото лечение.  
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V. ПРИНОСИ 

1. Научно-теоретични приноси  
- Проучи се ефекта на лазерни настройки, използвани за преемптивна лазерна 

аналгезия с Er:YAG върху повърхностната морфология на емайла чрез сканираща 
електронна микроскопия като се определиха се лазерни параметри, които не увреждат 
цялостта на му. 

2. Методични приноси  
- За първи път в света се развива клиничен протокол за преемптивна лазерна 

аналгезия, който е доказано безопасен, възпроизведим и публично достъпен преди 
излизане на резултатите от проучването. 

- Настъпването на лазерен аналгетичен ефект се изследва по оригинална методика, 
като към електроодонтодиагностиката се включва термоодонтодиагностика. В комбинация 
на тестването на чувствителността на пулпата, оценката на субективно и обективно 
усещане за болка по време на лечение оформят оригинален неизползван до момента 
протокол. 

3. Научно – приложни приноси 
- Доказаха се за първи път у нас възможностите за нефармакологично повлияване 

на болката и тревожността по време на локална анестезия чрез вибротактилно устройсто и 
виртуална реалност.  

- Установи се липса на превъзходство на единия метод над другия, което прави 
приложението на устройства за вибротактилна стимулация или виртуална реалност избор 
на клинициста, който трябва да подбере средството спрямо пациента.  

- Доказа се, че по време на лазерно консервативно лечение, операторът може да 
спести време като не изпълни протокол за преемптивна аналгезия без да нарушава 
комфорта на пациента. 

- Изработиха се препоръки за нефармакологичен контрол на болката и 
тревожността, свързани с обезболяване при деца, насочени към родителите, лекарите по 
дентална медицина и институциите, отговорни за оралното здраве на децата в България. 

4. Приноси с потвърдителен характер. 
- Доказа се, че разсейването на вниманието с виртуална реалност ефективно 

намалява инжекционната болка. 
- Доказа се ефикасността на вибротактилните стимулации върху намаляване на 

инжекционната болка при пациенти в детска възраст. 
- Установи се, че електроодонтодиагностиката като самостоятелен метод за 

изследване на пулпната чувствителност в детска възраст е недостатъчен и трябва да бъде 
допълван от друг обективен метод. 

- Потвърди се, че консервативното лечение на средно дълбок зъбен кариес с 
Er:YAG лазер е почти безболезнено и не изисква поставяне на локална анестезия. 
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