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Urethane dimethacrylate

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната дентална медицина предлага широк спектър от материали
и техники за рехабилитация на зъбно-челюстната система. В своята ежедневна
практика дентално-медицинският персонал (лекари по дентална медицина,
зъботехници и медицински сестри) е изложен на множество иритативни и
алергизиращи съставки от денталните материали, дезинфектантите,
детергентите и защитните средства (ръкавици, маски).
Сред професионалните болести при дентално-медицинския персонал,
обусловени от химичните вещества в работната среда, най-често срещани са
кожните заболявания, в частност – професионалният контактен дерматит, като
се счита, че те се докладват по-рядко в сравнение с тяхното реално
разпространение. Независимо от широкото разпространение на кожните
симптоми, малко са проучванията, които изследват значението на алергичните
механизми за възникването на професионално-обусловената кожна
симптоматика. Още по-оскъдни са проучванията върху респираторната
свръхчувствителност, свързана с работната среда, която тревожно се
увеличава през последните десетилетия. Значението на факторите от
работната среда, на особеностите на индивида и на професионалните навици
за възникване на нежеланите реакции също заслужават да се проучат.
Изборът на хаптени за диагностициране на професионално-обусловената
алергия изисква доброто познаване спецификата на работата на денталномедицинския персонал и най-вече състава на съвременните материали и
средства за лечение на пациентите, които в резултат на техническите иновации
непрекъснато се променят.
Не можем да пренебрегнем позицията на EAACI (European Academy of
Allergy and Clinical Immunology), която в колаборация с EFA (European
Federation of Allergy and Airways Diseases) (Papadopoulos et al., 2012) очертава
приоритетните изследователски теми в областта на алергологията, които
препоръчва за бъдещи проучвания на национално и европейско ниво. Във
връзка с професионалната алергия те поставят нуждата от мащабни
епидемиологични проучвания и създаване на пан-Европейски регистри.
Дигитализацията на данните е изключително важна. Комплексът от
анамнестични, клинични и диагностични показатели позволява базата от
данни да се използва ефективно за мониториране на проблема.
Оценката на разпространението на кожната и респираторната
симптоматика, както и идентифициране на рисковите фактори, свързани с
появата им, е първата стъпка в изработването на адекватни профилактични
програми.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Цел на дисертационния труд е да се проучат разпространението,
характеристиката и рисковите фактори за възникване на професионалнообусловена кожна и респираторна симптоматика сред дентално-медицинския
персонал.
За реализирането на целта поставихме следните конкретни задачи:
1. Да се проучи разпространението, характеристиката и рисковите
фактори за възникване на кожни реакции, свързани с работната среда, сред
дентално-медицинския персонал на базата на самооценка чрез анкетно
проучване.
2. Да се проучи разпространението, характеристиката и рисковите
фактори за възникване на респираторни реакции, свързани с работната среда,
сред дентално-медицинския персонал на базата на самооценка чрез анкетно
проучване.
3. Да се идентифицират контактните алергени в съвременните дентални
материали и в дезинфектантите.
4. Да се определи ролята на сенсибилизацията към професионални
алергени сред дентално-медицинския персонал за възникването на кожна
симптоматика в резултат на работната среда.
4.1. Да се оцени разпространението на сенсибилизацията към
алергени от професионалната среда
4.2. Да се характеризират клиничните изяви на алергичните реакции
към професионални алергени
4.3. Да се установят взаимовръзки между анамнестични показатели и
риск от сенсибилизация към професионални алергени
4.4. Да се анализира и степенува настоящия спектър от
професионални алергени, характерни за дентално-медицинския
персонал.
5. Да се създаде регистър на дентално-медицинския персонал с
професионално-обусловена кожна или респираторна симптоматика.
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
МАТЕРИАЛ
Задачи 1 и 2
В анкетното проучване по задачи 1 и 2 взеха участие 5993 представители
на дентално-медицинския персонал. Характеристиката на участниците е
представена на Таблица 1.
Таблица 1 Характеристика на дентално-медицинския персонал, участвал в
анкетното проучване (n=5993)
Трудов стаж
Възраст
Дентално-медицински персонал
Пол
(години)
Mean±SD
Mean±SD
Общо
4675 (100%)
44,9±12.7
19,9±12,1
Лекари по дентална
Мъже
1736 (37,1%)
41,7±12,4
16,4±12,8
медицина
Жени
2939 (62,9%)
46,8±12,6
21,9±12,9
P-value
p<0.001
p<0,001
Общо
539 (100%)
47,3±11,0
24,8±11,5
Мъже
304 (56,4%)
47,5±10,8
24,6±11,5
Зъботехници
Жени
235 (43,6%)
47,2±11,1
25,1±11,6
P-value
0,743
0,611
Дентални сестри

Жени

312 (100%)

52,0±9,5

Студенти

Общо
Мъже
Жени
P-value

467 (100%)
130 (27,8%)
337 (72,2%)

22,8±2,1
23,0±2,1
22,7±2,0
0,117

29,1±12,0

Задача 3
За проучването бяха анализирани 89 броя проспекти на материали и
средства използвани в денталната среда. Информацията беше намерена
директно в сайтовете на производителите или в листовките поместени в
опаковките на денталните материали. Недостатъчната информация за състава
на композиционните материали, представена в проспектите, провокира
осъществяването на лична кореспонденция със седем водещи компании –
Hereaeus Kulzer, GC, Ivoclare Vivadent, Kerr, SpofaDental, Voco и 3M ESPE,
чиито продукти се използват широко на българския дентален пазар.
За обобщаването на основните стандартизирани алергени, влизащи в
състава на денталните материали, използвахме трите дентални серии на
фирмата Chemotechnique Diagnostics® (Malmö, Sweden) – Dental Screening,
Dental Patients и Dental Staff.
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Задача 4
➢ Обект на изследване
Обект на изследването бяха 329 представители на дентално-медицинския
персонал на възраст от 22 до 76 години (средна възраст 45,4±13,5 години), от
които 77 (23,4%) мъже и 252 (76,6%) жени. Полова и възрастова
характеристика по групи е представена на Таблица 2.
Таблица 2 Възрастова и полова характеристика на изследваните групи (n=329)
Възраст
Дентално-медицински персонал
Пол
Mean±SD
Общо
154 (100%)
47.4±13.0
Мъже
32 (20.8%)
41.4±13.4
Лекари по дентална
медицина (n=154)
Жени
122 (79.2%)
48.6±12.5
P-value
0.005
Общо
109 (100%)
50.0±11.1
Мъже
36 (33.0%)
46.8±12.7
Зъботехници (n=109)
Жени
73 (67.0%)
51.0±10.1
P-value
0.064
Дентални сестри (n=39)

Жени

39 (100%)

41.8±11.6

Студенти (n=27)

Общо
Мъже
Жени
P-value

27(100%)
18 (66.7%
9 (33.3%)

24.3±2.7
22.9±1.8
25.0±2.9
0.058

➢ Алергени
Използвахме стандартизирани алергени на фирмата Chemotechnique
Diagnostics (Vellinge, Sweden). В проучването включихме Дентална
скринингова серия с 30 алергена (Таблица 3) и допълнителни 10 алергена, които
бяхме идентифицирали като налични в денталните материали, защитните
ръкавици и дезинфектантите (Таблица 4). Всички алергени на фирмата са
произведени според изискванията на International Contact Dermatitis Research
Group (ICDRG) и European Environmental and Contact Dermatitis Research Group
(EECDRG).
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Таблица 3 Дентална скринингова серия
АЛЕРГЕНИ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

1. Methyl methacrylate

2.0 pet

2. Triethyleneglycol dimethacrylate

2.0 pet

3. Urethane dimethacrylate

2.0 pet

4. Ethyleneglycol dimethacrylate

2.0 pet

5. BIS-GMA

2.0 pet

6. N,N-Dimethyl-4-toluidine

5.0 pet

7. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone

2.0 pet

8. 1,4-Butanediol dimethacrylate

2.0 pet

9. BIS-MA

2.0 pet

10. Potassium dichromate

0.5 pet

11. Mercury

0.5 pet

12. Cobalt(II) chloride hexahydrate

1.0 pet

13. HEMA (2-Hydroxyethyl methacrylate)

2.0 pet

14. Goldsodiumthiosulfate

2.0 pet

15. Nickelsulfate hexahydrate

5.0 pet

16. Eugenol

2.0 pet

17. Colophony

20.0 pet

18. N-Ethyl-4-toluenesulfonamide

0.1 pet

19. Formaldehyde

1.0 aq

20. 4-Tolyldiethanolamine

2.0 pet

21. Copper sulfate

2.0 pet

22. Methylhydroquinone

1.0 pet

23. Palladium chloride

2.0 pet

24. Aluminum chloride hexahydrate

2.0 pet

25. Bornanedione

1.0 pet

26. N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate

0.2 pet

27. 1,6-Hexandiol diacrylate

0.1 pet

28.DROMETRIIZOLE

1.0 pet

29. Tetrahydrofurfuryl methacrylate

2.0 pet

30. Tin

50.0 pet
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Таблица 4 Допълнителни алергени към денталната скринингова серия
АЛЕРГЕНИ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

31. Glutaral

0.2 pet

32. Benzalkonium chloride

0.1 aq

33. Benzoylperoxide

1.0 pet

34. Dibuthyl phthalate

5.0 pet

35. Thiuram mix

1.0 pet

36. Carba mix

2.0 pet

37. Mercapto mix

2.0 pet

38. Molybdenum

5.0 pet

39. Peru balsam

25.0 pet

40. Chlorhexidine digluconate

0.5 aq

➢ Хипоалергенни пластири с полиетиленови камерки
При епикутанното тестуване използвахме хипоалергенни пластири с
полиетиленови камерки на шведската фирма Chemotechnique Diagnostics (IQ
Chambers®, Vellinge, Sweden).
➢ Латексов протеин
Използвахме стандартизиран алерген от латексов протеин с положителна
контрола (9% codeine phosphate) и отрицателна контрола (phenolated glycerolsaline diluent) (Stallergènes SA, France).
Използвахме стерилни пластмасови прик ланцети за еднократна употреба
(Bayer) за теста с убождане.
Задача 5
Използвахме софтуерен продукт Microsoft Access 2010, представляващ
функционална система за управление на релационни бази данни.

МЕТОДИ
Задача 1 и 2:
➢ Срезово анкетно проучване
➢ Време на проучването: м. февруари – м. април 2018 година
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За анкетното проучване беше изготвен въпросник, състоящ се от 34
въпроса, частично базиран върху NOSQ-2002 (Nordic Occupational Skin
Questionnaire) (Susitaival et al., 2003). Той беше построен почти изцяло с
избираеми отговори, за да се улесни попълването и да се даде възможност за
по-лесна статистическа обработка. С цел да осигурим пълни анкетни листове,
при създаването на електронната анкета зададохме полетата за отговор на
почти всички въпроси като задължителни. Въпросникът включваше следната
информация:
➢ Лични и професионални данни (възраст, пол, тютюнопушене,
години трудов стаж, продължителност на работния ден категоризиран като <6
ч, 6-8 ч, >8 ч);
➢ Квалификация. Въпросът беше насочен към ЛДМ и зъботехници с
цел получаване на информация с каква дейност преимуществено се занимават
(категоризирани съответно за ЛДМ – хирургия, ендодонтия, кариесология,
пародонтология, ортодонтия, протезиране, естетична стоматология,
имплантология и за зъботехници – снемаемо протезиране и неснемаемо
протезиране);
➢ Употреба на защитни средства (маска, ръкавици, материал, от който
са изработени ръкавиците, брой чифтове ръкавици и часове на контакт с
ръцете дневно);
➢ Алергични заболявания. Анамнестични данни за атопичен дерматит
(екзема в детството или екзема по сгъвките на коленете или лактите),
алергичен риноконюнктивит или астма бяха приети като белези за атопия.
Анкетата включваше и въпроси за медикаментозна, хранителна и контактна
алергия;
➢ Свързани с работата кожни и респираторни реакции. Участниците
бяха попитани дали имат някакви кожни или респираторни симптоми,
свързани с работата. При положителен отговор on-line въпросникът
генерираше допълнителна страница за уточняващи въпроси – време на
възникване, симптоми (кожни, респираторни), характеристика на симптомите
(съответно за кожните – зачервяване, суха кожа, обрив, сърбеж, нацепване и
кървене, болка, парестезии, подуване и за респираторните – задух, кашлица,
парене и сълзене на очите, ринорея, фарингит, конюнктивит и др.),
локализация на кожните симптоми, еволюция на симптомите, предполагаеми
причини, предприети мерки, последствия върху професионалната активност.
Зависими променливи
Две дихотомни променливи бяха дефинирани на базата на отговорите от
въпросника:
➢ Кожна симптоматика във връзка с работната среда. Тази променлива
беше дефинирана като положителен отговор на въпроса: „Считате ли,
че имате кожни симптоми свързани с работата?“
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➢ Респираторна симптоматика във връзка с работната среда. Тази
променлива беше дефинирана като положителен отговор на въпроса
„Считате ли, че имате респираторни симптоми свързани с работата?“
Ковариати от въпросника бяха пол, възрастова група, трудов стаж,
ръкавици (вид на материала, продължителност на носене дневно), атопично
заболяване, медикаментозна, хранителна и контактна алергия.
Задача 4
➢ Клинични изследвания – анамнеза, клиничен преглед и кожноалергични тестове
➢ Време на проучването: 2012-2020 година
➢ Критерии за включване: дентално-медицински персонал, свързващ
кожните симптоми с материали, дезинфектанти или защитни средства
от работното място
➢ Изключващи критерии
✓
Тежък или генерализиран дерматит
✓
Дерматит по гърба, воларната повърхност на предмишницата
или други участъци предвидени за извършване на тестуването
✓
Системно имуносупресивно лечение
✓
Скорошно (по-малко от 3 седмици) топикално лечение с
кортикостероиди в зоната на тестуване
✓
Скорошно излагане на UV лъчение в зоната на тестуване
Работната програма:
1. Анамнеза – при първичното посещение участниците
попълваха въпросник относно кожните симптоми, свързани с
работата, който служеше като база за медицинската анамнеза при
отчитането на епикутанния тест. Въпросникът включваше:
➢
➢
•
•
•
•
•
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Паспортни данни – име, възраст
Професионално-насочена анамнеза:
години трудов стаж;
квалификация/преимуществена
дейност
в
клиничната
или
лабораторната практика;
продължителност на работния ден категоризирана като <6 ч, 6 – 8 ч,
>8 ч;
употреба на защитни средства, вид на материала за ръкавици,
съображения за избор на ръкавици, продължителност на контакт с
кожата на ръцете дневно, брой чифтове ръкавици дневно;
директен контакт на кожата на ръцете с дезинфектанти и дентални
материали;

•
➢
•
•
•
•
•
➢
•
•

честота на миене на ръцете със сапуни и други средства дневно
Оплаквания, свързани с работната среда
характеристика и локализация на симптомите
еволюция на симптомите,
предполагаеми причини от работната среда,
провеждано лечение или предприемани мерки до момента и
резултатите от това
последствия върху професионалната активност
Алергологично-насочена анамнеза
Наличие на атопия, хранителна алергия, медикаментозна алергия или
контактна алергия
Уточняване на периода на последния пристъп или обостряне на
алергичното състояние и проведеното лечение

2. Клиничен преглед
При прегледа регистрирахме характеристиката и локализацията на
кожните реакции по ръцете. Морфологични критерии за дерматит бяха еритем
и папули/везикули, или еритем, залющване и рагади, с или без
папули/везикули (Wallenhammar et al., 2000). За разграничаване на алергичния
от иритативния контактен дерматит беше необходимо да има положителен
епикутанен тест и анамнеза за настояща експозиция на алергена.
3. Кожно-алергични тестове
➢ Епикутанен тест
Епикутанните проби извършвахме върху клинично чиста кожа, без
предварително обработване с почистващи и дезинфекциращи средства.
Анатомичното място за тестуването беше горната част на гърба, ограничено
отгоре от хоризонталната линия минаваща през първия торакален прешлен, а
встрани от задната аксиларна линия (Фиг. 1). Хипоалергенните пластири,
заредени с алергените, престояваха на гърба 48 часа.

Фиг. 1 Епикутанен тест
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Резултатите от епикутанното тестуване се отчитахме с (+) и (-), а степента
на положителната реакция с брой плюсове (Фиг. 2). Отчитането на пробите
правехме на 48-ия час, 96-ия час и на 7-ия ден след оглед и палпиране на
реакцията по скала препоръчана от International Contact Dermatitis Research
Group (ICDRG) както следва:
• (+?) съмнителна реакция – лек еритем;
• (+) слабо положителна реакция – лек еритем и едем, възможно е
наличието на папули;
• (++) силно положителна реакция – еритем, инфилтрат, папули и
единични малки везикули;
• (+++) много силно положителна реакция – силно изразен еритем,
инфилтрат, многобройни папули и везикули, були или генерализирана
реакция;
• (–) отрицателна реакция;
• (IR) иритативна реакция – отшумява скоро след разлепянето на
пластира.

Фиг. 2 Скала за отчитане на резултатите от епикутанния тест

➢ Прик тест
Прик тестът извършвахме върху кожата на предмишницата,
предварително почистена със спирт, при съблюдаване на следните условия:
✓ Извършване на теста върху здрава кожа;
✓ Разстояние между пробите поне 3 см;
✓ Недопускане на разливане и смесване на капките от алергена
и контролите;
✓ Недопускане на кървене при убождането (Фиг. 3).

Фиг. 3 Прик тест
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Отчитането на пробата правехме на 20-та минута след измерване на
диаметъра на папулата и еритема. За положителна приемахме всяка реакция с
диаметър на папулата и на еритемата поне 3 мм.
Анкетна карта (onlinе или на хартия)
(n=5993)
Анкетно проучване

Алергологично
изследване
(n=329)

Клиничен преглед
• ЛДМ (n=4675)
• Зъботехници
(n=539)
• Дентални сестри
(n=312)
• Студенти по
дентална медицина
(n=467)

• ЛДМ (n=154)

Алергологична
диагностика към
професионални
алергени

Епикутанен тест

• Зъботехници
(n=109)
• Дентални сестри
(n=39)
• Студенти по
дентална
медицина (n=27)

Отчитане на
резултата:
I-во отч. – 48-ми ч.;
II-ро отч. – 72-ри ч.
III-то отч. – 7-ми ден

Прик тест за
латексова алергия

Отчитане на
резултата на 20-та
минута

Фиг. 4 Дизайн на проучването по задачи 1, 2 и 4

Задача 5
За структурирането на базата данни бе използван Access 2010 на фирмата
Microsoft. За целите на научния проект са използвани следните възможности
на програмата:
1. Създаване на структура на база данни.
2. Създаване на формуляр с помощта на съветник.
3. Създаване на отчет с помощта на съветник.
4. Създаване на контролно табло.
5. Създаване на начален екран и задаване на стартови опции.
При проектирането и реализирането на компютърната програма е
съблюдавано следното:
➢ Да се осигури съхранение и обработване на данните от анамнезата,
клиничния преглед и диагностичните тестове.
➢ Да се създадат формуляри за лесно и удобно използване на програмата
от компютърно-начинаещи потребители, в клинична обстановка, без
да изисква излишни усилия от страна на лечителя.
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➢ Да се създадат заявки за откриване на специфична информация, с
които да се прави селекция, сортиране, актуализация и свързване на
данни от различни таблици, с цел подпомагане на научни анализи.
➢ Да се създадат отчети с възможност за отпечатване на резултатите,
както и за визуализация на извършените дейности.
Статистически методи използвани по задачи 1, 2 и 4
Данните са обработени със статистически пакет SPSS, version 18.0.
Използвани са следните статистически методи:
Описателни методи и методи за оценка:
1. Дескриптивен анализ – честотно разпределение на разглежданите
променливи, разбити по групи на изследване.
2. Вариационен анализ – изчисляване оценките на централната
тенденция и разсейване.
3. Графичен анализ – визуализация на получените резултати
Методи за проверка на хипотези
Параметрични
1. Т-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) за
проверка на равенство на две средни
Непараметрични
2. Методи на Колмогоров–Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и
Шапиро-Уйлк (Shapiro-Wilk) за проверка вида на разпределението
3. Тест хи-квадрат (Chi-square test) и точен тест на Фишер (Fisher`s
exact test) – проверка на хипотези за наличие на връзка между категорийни
променливи.
4. Кростабулация – за търсене на връзка между качествени променливи
Регресионен анализ:
5. Бинарна логистична регресия – връзка между бинарна (дихотомна)
зависима променлива и множество количествени и качествени променливи
(рискови фактори).
Изготвен беше множествен логистичен регресионен модел за оценка на
риска за възникване на кожна и на респираторна симптоматика на базата на
наличието на два и повече рискови фактора.
Отношението на шансовете се използва като приблизителна мярка на
рисковото отношение за усложнение в зависимост от определен рисков фактор
или определена група рискови фактори.
При проверката на хипотези, използваното от нас критично ниво на
значимост е α=0,05. Съответната нулева хипотеза се отхвърля, когато рстойността е по-малка от α (р<0,05).
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
По задача 1: Проучване разпространението, характеристиката и
рисковите фактори за възникване на кожни реакции, свързани с работната
среда, сред дентално-медицинския персонал на базата на самооценка чрез
анкетно проучване.
1. Разпространение на кожната симптоматика, свързана с работата,
и взаимовръзка с демографски и професионални характеристики
1.1. Лекари по дентална медицина
1477 (31,6%) от анкетираните лекари по дентална медицина (ЛДМ)
съобщиха за кожна симптоматика, обусловена от работната среда. При тях се
установи значимо по-висок относителен дял на жените в сравнение с
останалите ЛДМ (Таблица 5). Средната възраст, както и средната
продължителност на трудовия стаж при симптоматичните ЛДМ, беше значимо
по-висока от асимптоматичните. При тях се установи значимо по-малък
относителен дял на използващите латексови ръкавици за сметка на нитрилните
(р=0.019). Кожната симптоматика беше асоциирана с по-висок относителен
дял на тези, които носят >10 чифта ръкавици дневно (р<0.001), както и на тези,
които употребяват защитни маски (респективно 93,0% и 89,2%, р<0.001).
Таблица 5 Взаимовръзка между демографска и професионална характеристика на
ЛДМ и професионално-обусловена кожна симптоматика (n=4675)
Кожна симптоматика свързана с
Общо
работата
Характеристики
(n=4675)
Да (n=1477) Не (n=3198) P-value
Средна възраст (±SD)
44.9 (±12.7)
(години)
Жени (%)
2939 (62.9)
Трудов стаж (±SD)
19.9 (±12.9)
(години)
Употреба на ръкавици
4126 (88.3)
(%)
Вид ръкавици (n=3980)
Латексови
926 (23.3)
Нитрилни
2620 (65.8)
Латексови и нитрилни
434 (10.9)
Чифтове ръкавици дневно (n=4122)
1-5
960 (23.3)
6-10
2739 (66.4)
>10
423 (10.3)
Употреба на маски (%)
4228 (90.4)

46.0 (±12.8)

44.4 (±12.7)

<0.001

1092 (73.9)

1847 (57.8)

<0.001

21.1 (±13.0)

19.3 (±12.8)

<0.001

1318 (89.2)

2808 (87.8)

0.086

262 (20.6)
862 (67.7)
149 (11.7)

664 (24.5)
1758 (64.9)
285 (10.5)

0.019

276 (20.8)
870 (65.7)
179 (13.5)
1374 (93.0)

684 (24.5)
1869 (66.8)
244 (8.7)
2854 (89.2)

<0.001
<0.001
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Ръцете бяха засегнати при 1415 (95,8%) от ЛДМ, съобщаващи за кожна
симптоматика, свързана с работата. 1251 от тях дадоха детайлна информация
за локализацията на симптомите по ръцете. Те най-често съобщаваха за
засягане на дорзалната повърхност, (n=771, 61,6%), следвана от върховете на
пръстите (n=680, 54,4%), кожната повърхност между пръстите (n=384, 30,7%)
и най-рядко – дланите (n=326, 26,1%). Симптомите бяха локализирани
предимно по двете ръце (81.5%), и рядко само на дясната или на лявата ръка
(респективно 10,4% и 8,1%) (Фиг. 5).

60,0%

54,5%

50,0%

43,2%

40,0%
30,0%

24,1%

23,3%

20,0%
10,0%

4,6%

7,8%
3,8% 3,6%

3,4%

2,5%

1,2% 0,8%

0,0%
Дорзална повърхност

Пръсти

Двете ръце

Между пръстите

Дясна ръка

Длани

Лява ръка

Фиг. 5 Детайлна локализация на кожните симптоми по ръцете при ЛДМ

ЛДМ, които използват защитни ръкавици, значимо по-често съобщаваха
за кожни симптоми по дорзалната повърхност на ръцете, и по-рядко по
дланите (Фиг. 6).

60,0%

50,0%
40,0%

54,1%

*

36,5%

46,7%
40,3%

*

34,6%
25,0%

30,0%

22,0% 22,6%

20,0%
10,0%
0,0%
Дорзална
повърхност

Пръсти

работа с ръкавици

Длани

Между пръстите

работа без ръкавици

Фиг. 6 Локализация на симптомите в зависимост от употребата на
защитни ръкавици

18

1.2. Зъботехници
158 (29,3%) от анкетираните зъботехници съобщиха за кожна
симптоматика.
Не
установихме
сигнификантни
разлики
между
симптоматични и асимптоматични зъботехници по отношение на пол, възраст,
трудов стаж, употреба на ръкавици и маски (Таблица 6). В групата на
симптоматичните зъботехници се установи значимо по-висок относителен дял
на тези, които се занимават със снемаемо протезиране.
Таблица 6 Взаимовръзка между демографска и професионална характеристика на
зъботехниците и кожна симптоматика, свързана с работата
Характеристики

Общо
(n=539)

Кожна симптоматика свързана с
работата

Да (n=158)
Не (n=381)
P-value
Средна възраст (±SD) (години) 47.3 (±11.0) 46.7 (±12.3) 47.6 (±10.4)
0.054
Жени (%)
235 (43.6)
75 (47.5)
160 (42.0)
0.253
Трудов стаж (±SD) (години)
24.8 (±11.5) 24.7 (±12.9) 24.8 (±10.9)
0.193
Употреба на ръкавици (%)
164 (30.4)
50 (31.6)
114 (29.9)
0.682
Вид ръкавици (n=149)
Латексови
95 (63.8)
30 (66.7)
65 (62.5)
0.712
Нитрилни
54 (36.2)
15 (33.3)
39 (37.5)
Протезиране*
неснемаемо
339 (62.9)
86 (54.4)
253 (66.4)
0.011
снемаемо
200 (37.1)
72 (46.6)
128 (33.6)
291 (54.0)
80 (50.6)
211 (55.4)
0.343
Употреба на маски (%)
*вид протезни конструкции (снемаеми или неснемаеми), които преимуществено
изработват анкетираните зъботехници

Ръцете бяха засегнати при 146 (92,4%) зъботехници с най-често посочена
локализация по пръстите (n=92, 63,0%), следвана от дорзалната повърхност
(n=62, 42,5%), дланите (n=52, 35,6%) и кожата между пръстите (n=31, 21,2%).
Симптомите бяха локализирани предимно по двете ръце (82,9%) и рядко само
на лявата или дясната ръка (респективно 11,6% и 5,5%) (Фиг. 7).
Сравнителният анализ на локализацията на симптомите по ръцете според
вида протезиране, с което се занимават преимуществено зъботехниците,
показа, че при тези, които изработват снемаеми конструкции, кожните
симптоми се развиват предимно по пръстите и дланите, без да се установяват
значими разлики по честота и локализацията на кожните реакции при
зъботехниците изработващи неснемаеми конструкции (Фиг. 8).
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60,0%
51,4%
50,0%

42,5%

40,0%
27,4%

30,0%

15,8%

20,0%
10,0%

7,5%
4,1%

4,1%
4,1%

0,0%
0,0%

5,5%
0,0%

0,0%
Пръсти

Дорзална повърхност
Двете ръце
Дясна ръка

Длани
Лява ръка

Между пръстите

Фиг. 7 Детайлна локализация на кожните симптоми по ръцете на
зъботехниците

70,0%
60,0%

61,6%
54,2%

50,0%

43,0%
34,7%

40,0%

36,0%
29,2%

30,0%

20,8% 18,6%

20,0%
10,0%
0,0%
Пръсти

Дорзална повърхност
снемаемо протезиране

Длани

Между пръстите

неснемаемо протезиране

Фиг. 8 Локализация на симптомите в зависимост от вида на протезните
конструкции, които преимуществено изработват зъботехниците

1.3. Дентални сестри
104 (33,3%) от анкетираните дентални сестри съобщиха за кожни
симптоми, свързани с работата. Значимо по-високи средни стойности на
възрастта и трудовия стаж се установи в групата на симптоматичните дентални
сестри (Таблица 7). Кожни симптоми се установиха значимо повече при
употребяващите защитни ръкавици (р<0.001), особено при продължителност
на контакта повече от 6 ч. дневно, но не се установи зависимост от вида на
материала за изработване на ръкавиците. Кожните симптоми бяха асоциирани
с по-малък брой чифтове ръкавици на ден. Не се установи взаимовръзка между
употребата на защитни маски и кожната симптоматика, свързана с работната
среда.
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Таблица 7 Взаимовръзка между демографска и професионална характеристика на
денталните сестри и кожна симптоматика, свързана с работата
Характеристики
Средна възраст (±SD)
(години)
Трудов стаж (±SD) (години)
Употреба на ръкавици (%)

Общо
(n=312)

Кожна симптоматика свързана с
работата
Да (n=104)

Не (n=208)

P-value

52.0 (±9.5)

53.0 (±8.4)

51.0 (±9.9)

0.010

29.1 (±11.9)

31.0 (±11.2)

28.1 (±12.2)

0.044

245 (78.5)

96 (92.3)

149 (71.6)

<0.001

115 (85.2)
20 (14.8)

0.716

55 (36.9)
76 (51.0)
18 (12.1)

<0.001

Вид ръкавици (n=231)
Латексови
195 (84.4)
80 (83.3)
Нитрилни
36 (15.6)
16 (16.7)
Продължителност на контакт с ръкавици (часове дневно)
1-3 часа
75 (24.0)
20 (22.0)
4-6 часа
118 (37.8)
42 (42.6)
>6 часа
47 (15.1)
29 (31.9)
Чифтове ръкавици дневно (n=240)
1-5
81 (33.8)
54 (59.3)
6-10
159 (66.3)
37 (40.7)
Употреба на маски (%)
189 (60.6)
56 (53.8)

27 (18.1)
122 (81.9)
133 (63.9)

<0.001
0.087

Ръцете бяха засегнати при 99 (95,2%) дентални сестри с най-често
посочена локализация по пръстите (n=44, 44,4%), следвана от дланите (n=34,
34,3%), дорзалната повърхност (n=23, 23,2%) и кожата между пръстите (n=8,
8,1%). Симптомите бяха локализирани предимно по двете ръце (91,9%) и
рядко само на дясната или лявата ръка (6,1% и 2,0% респективно) (Фиг. 9). За
кожна симптоматика на отдалечено от ръцете място съобщиха 41 (39,4%) от
денталните сестри, с локализация по лицето (78,0%), шията (68,9%), и
предмишниците (28,2%). Сравнителният анализ на локализацията на
симптомите според употребата на защитни ръкавици показа, че денталните
сестри, които не използват защитни ръкавици по-често съобщават за кожни
симптоми по дланите на ръцете (Фиг. 10).
1.4. Студенти по дентална медицина
99 (21,2%) от анкетираните студенти по дентална медицина съобщиха
за кожни симптоми, свързани с клиничната или лабораторната работа,
извършвана при тяхното обучение. При тях се установи значимо по-висок
относителен дял на жените в сравнение с асимптоматичните студенти
(p=0.004), както и по-висок относителен дял на тези, които носят >6 чифта
ръкавици дневно (21,3% съпоставени със 7,1%, р=0.002) (Таблица 8).
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Симптомите бяха локализирани главно по ръцете (96,9%), като найчесто студентите съобщаваха за засегната дорзална повърхност (63,6%),
следвана от пръстите (62,6%), кожната повърхност между пръстите (38,4%), и
дланите (30,3%) (Фиг. 11).

50,0%
41,4%
40,0%
31,3%
30,0%
19,2%

20,0%
12,1%
10,0%

2,0%
1,0%

2,0%
1,0%

1,0%
0,0%

4,0%
0,0%

0,0%

Пръсти

Длани
Двете ръце

Дорзална повърхност
Дясна ръка

Между пръстите

Лява ръка

Фиг. 9 Детайлна локализация на кожните симптоми по ръцете на
денталните сестри

60,0%
50,0%
50,0%

45,8%

40,0%
31,3%
30,0%

24,0%

20,0%

8,3%

10,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Пръсти

Длани
работа с ръкавици

Дорзална повърхност

Между пръстите

работа без ръкавици

Фиг. 10 Локализация на симптомите в зависимост от употребата на
защитни ръкавици при денталните сестри
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Таблица 8 Взаимовръзка между демографска и професионална характеристика на
студентите по дентална медицина и кожна симптоматика, свързана с работата
Кожна симптоматика свързана с
работата
Да (n=99) Не (n=368)
P-value
83 (83.8)
254 (69.0)
0.004

Общо
(n=467)

Характеристики

Жени (%)
337 (72.2)
Курс на обучение
II курс
62 (13.3)
III курс
106 (22.7)
IV курс
151 (32.3)
V курс
108 (23.1)
VI курс
40 (8.6)
Употреба на ръкавици (%)
420 (89.9)
Вид ръкавици (n=388)
Латексови
246 (63.4)
Нитрилни
82 (15.5)
Латексови и нитрилни
60 (21.1)
Чифтове ръкавици дневно (n=420)
1-3
229 (49.0)
4-6
146 (31.3)
>6
45 (9.6)
403 (86.3)
Употреба на маски (%)

13 (13.1)
26 (26.3)
29 (29.3)
22 (22.2)
9 (9.1)
89 (89.9)

49 (13.3)
80 (21.7)
122 (33.2)
86 (23.4)
31 (8.4)
331 (89.9)

53 (60.9)
17 (19.5)
17 (19.5)

193 (64.1)
43 (14.3)
65 (21.6)

40 (44.9)
30 (33.7)
19 (21.3)
89 (89.9)

189 (51.4)
116 (31.5)
26 (7.1)
314 (85.3)

0.886

1.000

0.500

0.002
0.323

70,0%
60,0%

55,6%

54,5%

50,0%
40,0%
28,3%

30,0%

26,3%

20,0%
10,0%

8,1%

6,1%
0,0%

8,1%

2,0%

2,0%

4,0%

0,0%

0,0%
Дорзална повърхност
Двете ръце

Пръсти

Между пръстите

Само дясна ръка

Длани

Само лява ръка

Фиг. 11 Локализация на кожните симптоми по ръцете на студентите по
дентална медицина
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2. Еволюция на кожната симптоматика, свързана с работата, и
последствия върху професионалната активност
2.1. Лекари по дентална медицина
При 959 (64,9%) от анкетираните симптоматични ЛДМ съобщават, че
кожните реакции са възникнали в първите 10 години от трудовия стаж, като
при 238 (19,2%) са се появили още по време на студентското обучение. Пикът
при мъжете е по време на студентското обучение (29,9%) и 2-5-та година от
трудовия им стаж (29,1%), а при жените е в периода 6-10-та година от трудовия
стаж (20,5%).
59,1% от симптоматичните ЛДМ съобщиха, че от възникването до
момента на проучването тежестта на кожните реакции се е запазила същата,
при 21,5% симптомите са се влошили, а при 19,4% тежестта на симптомите е
намаляла, като не се установиха сигнификантни разлики между половете. Поголямата част от анкетираните (n=1007, 68.2%) съобщиха, че техните
симптоми се подобряват през дългите почивки (продължаващи ≥3 седмици),
като при мъжете беше регистриран значимо по-висок относителен дял (72,5%)
в сравнение с жените (65,9%) (р<0.001). 10,0% от симптоматичните ЛДМ не
съобщиха за подобрение на кожните симптоми при по-дълга почивка.
Повече от половината ЛДМ (54,2%) съобщиха, че кожните симптоми
не засягат професионалната им дейност, 35,7% възнамеряват да направят
консултация със специалист, малка част (7,6%) обмислят да назначат
помощник за част от дейността си, а 2,6% обмислят прекратяване на
практиката си в резултат на кожните симптоми. 78 (10,6%) от
симптоматичните ЛДМ съобщиха, че през последната година заради кожните
симптоми са отсъствали от работа в продължение на 2 до 30 дни, средно
12,7±7,9 дни.
346 (23,4%) от симптоматичните ЛДМ съобщиха, че са направили тест
за алергия към хаптени професионалната среда, като при 251 (72,5%) от тях е
установена алергия.
2.2. Зъботехници
12,7% от зъботехниците съобщиха, че кожните симптоми, свързани с
професията, са се появили още през студентското обучение, като пик за
възникването им се регистрира след трудов стаж повече от 20 години (22,1%).
При по-голямата част (64,6%) от симптоматичните зъботехници няма
промяна в тежестта на оплакванията от възникването им до момента на
анкетното проучване. За влошаване на симптомите съобщиха 25,9%. При
74,5% от зъботехниците настъпва подобрение през по-дългите почивки,
докато при 9,5% кожните симптоми остават без промяна.
41,8% зъботехници съобщиха, че кожните симптоми не засягат
професионалната им дейност, приблизително толкова (42,4%) обмислят да
направят консултация със специалист. Останалите възнамеряват да вземат
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помощник за част от дейността си (5,7%) или да сменят професията си си
(10,1%), като всички, обмислящи да сменят професията си, са жени.
5 (3,2%) от симптоматичните зъботехници съобщиха, че са отсъствали
от работа между 5 и 14 дни през последната година, средно 8,6±3,5 дни, заради
влошаване на кожните реакции.
2.3. Дентални сестри
Пик в появата на кожната симптоматика, свързана с работата, се
регистрира 6-10-та година от трудовия стаж (25,0%).
При повече от половината (55,8%) симптомите се запазват същите от
началото на възникването им, докато при 26,0% – се влошават. По-дългите
почивки водят до подобрение на симптоматиката при значителна част от
денталните сестри (88,5%), като само 3,8% не съобщават за подобрение.
Половината от симптоматичните дентални сестри (49,0%) съобщиха, че
кожните симптоми не повлияват професионалната им дейност, а останалите
(51,0%) обмислят консултация със специалист.
9 (8,6%) от симптоматичните дентални сестри съобщиха, че са
отсъствали от работа между 5 и 14 дни, средно 8,6±3,6 дни, през последната
година заради влошаване на кожните реакции.
2.4. Студенти по дентална медицина
Почти половината (47,5%) от симптоматичните студенти по дентална
медицина, съобщиха, че кожните реакции са възникнали още във втори курс,
като относителният дял на жените беше значимо по-висок (54,2%), а при
мъжете пикът беше регистриран в четвърти курс (50,0%). 67,7% от
симптоматичните студенти съобщиха, че от възникването до момента на
проучването тежестта на кожните реакции се е запазила същата, при 12,1%
симптомите са се влошили, като всички от тях са жени, а при 20,2% тежестта
на симптомите е намаляла, като не се установиха сигнификантни разлики
между половете.
По-голямата част от анкетираните (n=87, 87,9%) с кожни проблеми,
свързани с работата, съобщиха, че техните симптоми се подобряват през
дългите почивки (продължаващи ≥3 седмици), като не се установиха
сигнификантни разлики между половете. Повече от половината студенти по
дентална медицина (54,5%) съобщиха, че кожните симптоми не засягат
професионалната им дейност, 40,4% възнамеряват да направят консултация
със специалист, 4.0% обмислят да прекратят работата си поради кожната
симптоматика.
Едва 13 (13,1%) от симптоматичните студенти са направили тест за
сенсибилизация към професионални алергени, като при трима е установена
алергия към хаптени от работната среда. Само един студент от анкетираните
съобщава за отсъствие от практическите упражнения през последната година,
заради влошаване на кожните симптоми.
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3. Причинни фактори за кожната симптоматика, свързана с
професионалната среда

Често миене на ръцете

57,2%

Защитни ръкавици

Пластмаси

43,1%

Дезинфектанти

41,0%

Пластмаси

21,3%

Композиционни материали

50,6%

Метали

13,6%

Отпечатъчни материали

70,9%

Гипс

44,9%

Често миене на ръцете

32,3%

11,9%

Каналопълнежни пасти

Дезинфектанти

7,8%

Метали

6,9%

Гипс

5,9%

Амалгама

4,5%

0,0%

16,5%

Композиционни материали

20,0%

40,0%

60,0%

12,0%

Восъци

3,2%

Ръкавици

2,5%

0,0%

ЛДМ

20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Зъботехници

Дезинфектанти

Защитни ръкавици

64,4%

65,7%

Често миене на ръцете
Често миене на ръцете

44,2%

Ръкавици

Пластмаси

41,4%

Гипс

25,0%

Отпечатъчни материали

42,4%
29,3%

Дезинфектанти

17,3%

23,2%

Метали
Каналопълнежни средства

14,4%

Композиционни материали и
бондове

9,6%

Пластмаси

8,7%

Амалгама

0,0%

Амалгама

9,1%

Композиционни материали и…
Отпечатъчни материали
Каналопълнежни пасти

4,8%
20,0%

13,1%

Защитни маски

40,0%

60,0%

80,0%

Дентални сестри

0,0%

9,1%
8,1%
5,1%
1,0%
20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Студенти по дентална медицина

Фиг. 12 Самодокладвани етиологични причини за кожните реакции при
различните групи дентално-медицински персонал

4. Рискови фактори за кожната
професионалната среда
4.1. Лекари по дентална медицина
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симптоматика,

свързана

с

Таблица 9 Взаимовръзка между кожните реакции, свързани с денталната работа, и
потенциални рискови фактори при ЛДМ (n=4675)
Кожни
реакции
N (%)

OR (95%CI)
Crude

Мъже
1736 (37.1)
Жени
2939 (62.9)
Трудов стаж (години)

385 (26.1)
1092 (73.9)

1
2.08 (1.81-2.38)

<0.001

1
1.87 (1.59-2.19)

<0.001

<5
922 (19.7)
6-10
559 (12.0)
11-15
516 (11.0)
16-20
412 (8.8)
21-25
516 (11.0)
26-30
506 (10.8)
>30
1244 (26.6)
Миене на ръцете дневно

268 (18.1)
160 (10.8)
159 (10.8)
107 (7.2)
162 (11.0)
140 (9.5)
481 (32.6)

1
0.98 (0.78-1.23)
1.09 (0.86-1.37)
0.86 (0.66-1.11)
1.11 (0.88-1.41)
0.93 (0.73-1.19)
1.54 (1.28-1.85)

0.855
0.487
0.245
0.355
0.576
<0.001

1
1.01 (0.79-1.30)
1.14 (0.88-1.48)
0.70 (0.52-1.03)
1.14 (0.88-1.48)
1.18 (0.89-1.56)
2.21 (1.78-2.74)

0.912
0.309
0.105
0.312
0.243
<0.001

<8
494 (10.6)
124 (8.4)
1
8-16
2075 (44.4)
577 (39.1)
1.15 (0.92-1.44)
>16
2106 45.0)
776 (52.5)
1.74 (1.40-2.17)
Контакт със защитни ръкавици (часове дневно)

0.225
<0.001

1
1.32 (1.03-1.69)
1.78 (1.39-2.27)

0.028
<0.001

1-3
701 (17.0)
157 (11.7)
1
4-6
1945 (47.1)
640 (47.9)
1.70 (1.39-2.08)
>6
1483 (35.9)
540 (40.4)
1.98 (1.61-2.44)
Употреба на защитни ръкавици (брой дневно)

<0.001
<0.001

1
2.09 (1.64-2.67)
2.44 (1.85-3.21)

<0.001
<0.001

1-5
960 (23.3)
6-10
2739 (66.4)
>10
423 (10.3)
Атопично заболяване

0.082
<0.001

1
0.98 (0.80-1.21)
1.51 (1.11-2.04)

0.881
0.009

<0.001
<0.001

1
2.72 (2.24-3.31)
1.85 (1.56-2.19)

<0.001
<0.001

<0.001

1
1.79 (1.48-2.17)

<0.001

Рисков
фактор

Общо
N (%)

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

Пол

276 (20.8)
870 (65.7)
179 (13.5)

1
1.15 (0.98-1.36)
1.82 (1.43-2.31)

Не
3012 (64.4)
770 (52.1)
1
АД
1003 (21.5)
384 (26.0)
2.79 (2.35-3.32)
АРКи/
660 (14.1)
323 (21.9)
1.80 (1.55-2.10)
или А
Контактна алергия (вкл. и алергия към метали)
Не
Да

4059 (86.8)
616 (13.2)

1164 (78.8)
313 (21.2)

1
2.57 (2.16-3.05)

OR, odds ratio (отношение на шансовете); CI, confidence interval (доверителен интервал);
AД – анамнеза за атопичен дерматит с или без анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или
астма; АРК и/или А – анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или астма

Според логистичния регресионен анализ анамнезата за атопично
заболяване беше най-значимият рисков фактор за професионалнообусловените кожни симптоми. Атопичният дерматит (OR 2,61, 95%CI: 2,16–
3,16; p<0.001) беше по-силно асоцииран с кожните симптоми, обусловени от
професията, в сравнение с анамнезата за алергичен риноконюнктивит и/или
астма (OR 1,84, 95%CI: 1,56-2,17; p<0.001). В допълнение, женският пол,
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трудовият стаж >30 години, честото миене на ръцете (>8 пъти на ден),
носенето на защитни ръкавици (>3 часа на ден), употребата на >10 чифта
ръкавици на ден, и анамнезата за контактна алергия бяха също асоциирани с
кожните симптоми (Таблица 9).

4.2. Зъботехници
Според логистичния регресионен анализ доминиращи рискови
фактори за развитие на кожни симптоми в резултат на работата при
зъботехниците са анамнестичните данни за контактна алергия (OR 7,46,
95%CI: 4,06–13,68; p<0.001) и за атопичен дерматит (OR 4,49, 95%CI: 2,31–
8,73; p<0.001) (Таблица 10). Рискът за възникването им е значително по-голям
в първите 5 години след започване на практиката (OR 4,36, 95%CI: 2,01–9,44;
p<0.001) в сравнение с групата с трудов стаж >30 години. Влияние оказва и
основната дейност, с която са ангажирани, а именно – снемаемото протезиране
(OR 2,81, 95% CI: 1,54–5,12; p=0.001), както и миенето на ръцете >16 пъти на
ден (OR 2,95, 95% CI: 1,54–5,63; p<0.001).
Таблица 10 Взаимовръзка между кожните реакции, свързани с денталната работа, и
потенциални рискови фактори при зъботехници (n=539)
Рисков
фактор

Общо
N (%)

Кожни
реакции
N (%)

OR (95%CI)
Crude

Трудов стаж (години)
<5
52 (9.6)
30 (19,0) 3.77 (1.98-7.18)
6-10
47 (8.7)
10 (6.3)
0.75 (0.35-1.62)
11-20
114 (21.2) 19 (12.0) 0.55 (0.31-1.00)
21-30
149 (27.6) 52 (32.9) 1.48 (0.92-2.38)
>30
177 (32.8) 47 (29.7) 1
Миене на ръцете дневно
<8
128 (23.7) 23 (14.6) 1
8-16
244 (45.3) 75 (47.5) 2.03 (1.20-3.43)
>16
167 (31.0) 60 (38.0) 2.56 (1.48-4.44)
Вид протезиране, с което е ангажиран основно
неснемаемо
254 (47.1) 67 (42.4) 0.97 (0.63-1.51)
снемаемо
118 (21.9) 46 (29.1) 1.73 (1.05-2.87)
смесено
167 (31.0) 45 (28.5) 1
Атопично заболяване
Не
337 (62.5) 89 (56.3) 1
АД
54 (10.0)
24 (15.2) 2.23 (1.24-4.02)
АРК и/
148 (27.5) 45 (28.5) 1.22 (0.80-1.86)
или А
Контактна алергия (вкл. и алергия към метали)
Не
444 (82.4) 102 (64.6) 1
Да
95 (17.6)
56 (35.4) 4.81 (3.03-7.66)
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p-value

<0.001
0.461
0.051
0.103

OR (95%)
Adjusted
4.36 (2.01-9.44)
0.78 (0.29-2.04)
0.77 (0.36-1.66)
1.10 (0.59-2.06)
1

p-value

<0.001
0.606
0.505
0.769

0.009
<0.001

1
1.96 (0.97-3.97)
2.95 (1.54-5.63)

0.061
0.001

0.897
0.033

1.47 (0.88-2.48)
2.81 (1.54-5.12)

0.145
0.001

0.008
0.365

1
4.49 (2.31-8.73)
0.59 (0.34-1.04)

<0.001
0.069

<0.001

1
7.46 (4.06-13.68)

<0.001

4.3. Дентални сестри
Според регресионния анализ рискови фактори за развитие на свързани
с работната среда кожни симптоми при денталните сестри са анамнестичните
данни за атопичен дерматит (OR 5,68, 95%CI: 1,34–24,04; p=0.018), контактна
алергия (вкл. и към метали) (OR 12,69, 95%CI: 5,16–31,19; p<0.001), честото
миене на ръцете (OR 5,31, 95%CI: 1,09–25,82; p=0.039) и продължителният
контакт със защитните ръкавици (OR 5,33, 95%CI: 2,09–13,60; p<0.001)
(Таблица 11).
Таблица 11 Взаимовръзка между кожните реакции, свързани с денталната работа, и
потенциални рискови фактори при денталните сестри (n=312)
Кожни
OR (95%CI)
реакции
Crude
N (%)
Миене на ръцете дневно
<8
23 (7.4)
4 (3.8)
1
8-16
133 (42.6) 28 (26.9)
1.52 (0.81-2.87)
>16
156 (50.0) 72 (69.2)
4.43 (2.03-9.66)
Контакт със защитни ръкавици (часове дневно)
1-3
75 (31.3)
20 (22.0)
1
4-6
118 (49.2) 42 (46.2)
0.60 (0.32-1.18)
>6
47 (19.6)
29 (31.9)
2.34 (1.14-4.83)
Атопично заболяване
Не
182 (58.3) 48 (46.2)
1
АД
26 (8.3)
14 (13.5)
3.23 (1.40-7.48)
AРК и/ 104 (33.3) 42 (40.4)
1.80 (1.08-3.01)
или A
Контактна алергия (вкл. и алергия към метали)
Не
245 (78.5) 60 (57.7)
1
Да
67 (21.5)
44 (42.3)
5.90 (3.30-10.56)
Рисков
фактор

Общо
N (%)

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

0.197
<0.001

1
1.78 (0.36-8.74)
5.31 (1.09-25.82)

0.479
0.039

0.107
0.021

1
1.23 (0.57-2.60)
5.33 (2.09-13.60)

0.598
<0.001

0.006
0.024

1
5.68 (1.34-24.04)
1.05 (0.47-2.36)

0.018
0.901

<0.001

1
12.69 (5.16-31.19)

<0.001

OR, odds ratio (отношение на шансовете); CI, confidence interval (доверителен интервал);
AД – анамнеза за атопичен дерматит с или без анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или
астма; АРК и/или А – анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или астма

4.4. Студенти по дентална медицина
Според логистичния регресионен анализ, анамнезата за атопично
заболяване е най-значимият рисков фактор за възникване на свързани с
професията кожни симптоми (Таблица 12). Атопичният дерматит (OR 3.92,
95% (CI): 1.99–7.72; p<0.001) е по-силно асоцииран с кожните симптоми в
сравнение с анамнезата само на алергичен риноконюнктивит и/или астма (OR
1.94, 95%CI: 1.03–3.68; p=0.041). Други значими фактори са анамнезата за
контактна алергия (OR 2.19, 95%CI: 1.06–4.55, p=0.035) и миенето на ръцете
повече от 16 пъти на ден (OR 2.42, 95%CI: 1.06–5.52, p=0.036).
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Таблица 12 Взаимовръзка между кожните реакции, свързани с денталната работа и
потенциални рискови фактори при студентите по дентална медицина (n=467)
Рисков
фактор

Общо
N (%)

Кожни
реакции
N (%)

OR (95%CI)
Crude

Пол
Мъже
130 (27.8)
16 (16.2)
1
Жени
337 (72.2)
83 (83.8)
2.33 (1.31-4.15)
Миене на ръцете дневно
<8 пъти
122 (26.1)
18 (18.2)
1
8-16 пъти 271 (58.0)
55 (55.6)
1.47 (0.82-2.63)
>16 пъти 74 (15.8)
26 (26.3)
3.13 (1.57-6.25)
Контакт със защитните ръкавици дневно
1-3 часа
204 (48.6)
38 (42.7)
1
4-6 часа
191 (45.5)
40 (44.9)
1.16 (0.71-1.90)
>6 часа
25 (6.0)
11 (12.4)
3.43 (1.45-8.15)
Употреба на ръкавици на ден
1-3 чифта 229 (54.5)
40 (44.9)
1
4-6 чифта 146 (34.8)
30 (33.7)
1.22 (0.72-2.07)
>6 чифта 45 (10.7)
19 (21.3)
3.45 (1.74-6.84)
Атопично заболяване
Не
324 (69.4)
48 (48.5)
1
АД
57 (12.2)
26 (26.3)
4.82 (2.63-8.83)
АРК и/
86 (18.4)
25 (25.3)
2.36 (1.35-4.11)
или А
Контактна алергия (вкл. алергия към метали)
Не
414 (88.7)
78 (78.8)
1
Да
53 (11.3)
21 (21.2)
2.83 (1.55-5.17)

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

0.004

1
1.75 (0.93-3.29)

0.081

0.193
0.001

1
1.44 (0.72-2.88)
2.42 (1.06-5.52)

0.298
0.036

0.564
0.005

1
0.94 (0.51-1.72)
2.41 (0.83-6.97)

0.838
0.106

0.456
<0.001

1
0.93 (0.49-1.75)
1.76 (0.75-4.14)

0.814
0.196

<0.001
0.003

1
3.92 (1.99-7.72)
1.94 (1.03-3.68)

<0.001
0.041

0.001

1
2.19 (1.06-4.55)

0.035

OR, odds ratio (отношение на шансовете); CI, confidence interval (доверителен интервал);
AД – анамнеза за атопичен дерматит с или без анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или
астма; АРК и/или А – анамнеза за алергичен риноконюнктивит и/или астма

По задача 2: Проучване разпространението, характеристиката и
рисковите фактори за възникване на респираторни реакции, свързани с
работната среда, сред дентално-медицинския персонал на базата на
самооценка чрез анкетно проучване
1. Разпространение на респираторната симптоматика, свързана с
работата, при дентално-медицинския персонал и взаимовръзка с
демографски и професионални характеристики.
1.1. Лекари по дентална медицина
969 (20.7%) от анкетираните ЛДМ съобщиха за респираторни
симптоми, свързани с работната среда. В групата на ЛДМ с респираторна
симптоматика се установи значимо по-висок относителен дял на жените, както

30

и по-високи средни стойности на възрастта и продължителността на трудовия
стаж, в сравнение с тези, които не съобщиха за респираторни симптоми,
свързани с работата (Таблица 13). Не се установи взаимовръзка между
анамнестичните данни за респираторна симптоматика и употребата на
защитни ръкавици, независимо от материала, от който са изработени. При
ЛДМ, съобщаващи за респираторна симптоматика, се регистрира по-висок
относителен дял на тези, които носят >10 чифта латексови ръкавици дневно, в
сравнение с асимптоматичните (16,4% съпоставени с 6,9%, р<0.001).
Таблица 13 Взаимовръзка между демографски и професионални характеристики на
ЛДМ и респираторни симптоми, свързани с работата
Характеристики
Средна възраст (±SD)
(години)
Жени (%)
Тютюнопушене (%)
Трудов стаж (±SD)
(години)

Общо
(n=4675)

Респираторна симптоматика
свързана с работата
Да (n=969)

Не (n=3706)

P-value

44.9 (±12.7)

48.6 (±12.2)

44.0 (±12.7)

<0.001

2939 (62.9)
1552 (33.2)

752 (77.6)
297 (30.7)

2187 (59.0)
1255 (33.9)

<0.001
0.061

19.9 (±12.9)

23.5 (±12.6)

18.9 (±12.8)

<0.001

488 (50.4)
272 (28.1)
209 (21.6)

1579 (42.6)
1244 (33.6)
883 (23.8)

<0.001

Дневна експозиция* (n=3980)
<6 часа
2067 (44.2)
6-8 часа
1516 (32.4)
>8 часа
1092 (23.4)
Употреба на ръкавици
(%)

4126 (87.7)

842 (86.9)

3284 (88.6)

0.123

Вид ръкавици (%)
Латексови
Нитрилни
Латексови и нитрилни

926 (23.3)
2620 (65.8)
434 (10.9)

177 (22.0)
528 (65.5)
101 (12.5)

749 (23.6)
2092 (65.9)
333 (10.5)

0.201

Чифтове латексови ръкавици дневно (n=926)**
1-5
305 (32.9)
51 (28.8)
6-10
540 (58.3)
97 (54.8)
>10
81 (8.7)
29 (16.4)

254 (33.9)
443 (59.1)
52 (6.9)

<0.001

Употреба на маски (%)

3336 (90.0)

0.057

4228 (90.4)

892 (92.1)

*Експозиция на вещества от работната среда (часове дневно)
** ЛДМ използващи само латексови ръкавици
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1.2. Зъботехници
141 (26,2%) от анкетираните зъботехници съобщиха за респираторна
симптоматика, обусловена от професията. При тях се установи значимо повисок относителен дял на жените в сравнение с асимптоматичните
зъботехници, както и значимо по-висок относителен дял на зъботехниците с
продължителност на работния ден >8 часа в сравнение с асимптоматичните
зъботехници (Таблица 14). Относителният дял на употребяващите защитни
маски беше значимо по-висок в групата с респираторни симптоми (63,8%) в
сравнение с асимптоматичните зъботехници (50,5%) (р=0.008).
Таблица 14 Демографски и професионални характеристики на зъботехници и
тяхната взаимовръзка с респираторните симптоми, свързани с работата
Респираторна симптоматика
свързана с работата

Характеристики

Общо
(n=539)

Да (n=141)

Не (n=398)

P-value

Средна възраст (±SD)
(години)
Жени (%)
Тютюнопушене (%)
Трудов стаж (±SD)
(години)

43.3
(±11.0)
235 (43.6)
185 (34.3)
24.8
(±11.5)

46.9 (±11.5)

47.5 (±10.8)

0.549

80 (56.7)
46 (32.6)

155 (38.9)
139 (34.9)

<0.001
0.680

24.0 (±12.0)

25.0 (±11.3)

0.376

Дневна експозиция* (%)
<6 часа
6-8 часа
>8 часа

44 (8.2)
312 (57.9)
183 (34.0)

9 (6.4)
68 (48.2)
74 (45.4)

35 (8.8)
244 (61.3)
119 (29.9)

0.004

Употреба на ръкавици

164 (30.4)

50 (35.5)

114 (28.6)

0.137

Вид ръкавици
Латексови
Други

105 (64.0)
59 (36.0)

35 (70.0)
15 (30.0)

70 (61.4)
44 (38.6)

0.377

Употреба на маски (%)
291 (54.0)
90 (63.8)
*Продължителност на работния ден (часове)

201 (50.5)

0.008

1.3. Дентални сестри
74 (23,7%) от анкетираните дентални сестри съобщиха за
респираторна симптоматика, обусловена от професията. Средната възраст,
както и средната продължителност на трудовия стаж при симптоматичните
дентални сестри, беше значимо по-висока от асимптоматичните (Таблица 15).
В групата с респираторна симптоматика се открои значимо по-висок
относителен дял на денталните сестри с продължителност на работния ден >8
часа в сравнение с асимптоматичните сестри (респективно 29,7% и 13,4%,
р=0.001).

32

Таблица 15 Демографски и професионални характеристики на дентални сестри и
тяхната взаимовръзка с респираторните симптоми, свързани с работата
Характеристики

Общо
(n=312)

Респираторна симптоматика
свързана с работата
Да (n=74)

Не (n=238)

P-value

52.0 (±9.5)

55.1 (±8.4)

51.1 (±9.7)

0.001

99 (31.7)

24 (32.4)

75 (31.5)

0.887

29.1
(±11.9)

32.6 (±10.8)

28.0 (±12.1)

0.004

54 (17.3)
204 (65.4)
54 (17.3)

5 (6.8)
47 (63.5)
22 (29.7)

49 (20.6)
157 (66.0)
32 (13.4)

0.001

245 (78.5)

69 (93.2)

176 (73.9)

<0.001

Вид ръкавици (%)
Латексови
Нитрилни

195 (84.4)
36 (15.6)

56 (81.2)
13 (18.8)

139 (85.8)
23 (14.2)

0.373

Употреба на маски (%)

189 (60.6)

35 (47.3)

88 (37.0)

0.113

Средна възраст (±SD)
(години)
Тютюнопушене (%)
Трудов стаж (±SD)
(години)
Дневна експозиция* (%)
<6 часа
6-8 часа
>8 часа
Употреба на ръкавици
(%)

*Продължителност на работния ден (часове)

1.4. Студенти по дентална медицина
58 (12,4%) анкетирани студенти съобщиха за респираторна
симптоматика в резултат лабораторната или клиничната работа по време на
тяхното обучение. При тях се установи значимо по-висок относителен дял на
жените (Таблица 16), както и на тези, които носят >6 чифта латексови ръкавици
дневно, в сравнение с асимптоматичните (20,0% съпоставени с 5,1%, p=0.002).
Респираторната симптоматика беше асоциирана с по-продължителна
експозиция на вещества от клиничната или лабораторната среда, като
симптоматичните студенти с >6 часа дневна експозиция представляваха
19,0%, съпоставени с 6,6% в асимптоматичната група, p=0.016.
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Таблица 16 Взаимовръзка между демографски и професионални характеристики на
студентите по дентална медицина и респираторни симптоми, свързани с работата
Респираторна симптоматика свързана
с работата
Общо
Характеристики
(n=467)
Да (n=99)
Не (n=368)
P-value
Жени (%)
337 (72.2)
48 (82.8)
289 (70.7)
0.045
Курс на обучение
II курс
III курс
IV курс
V курс
VI курс

62 (13.3)
106 (22.7)
151 (32.3)
108 (23.1)
40 (8.6)

Дневна експозиция* (%)
1-3
4-6
>6

224 (48.0)
205 (43.9)
38 (8.1)

Употреба на
ръкавици (%)

420 (89.9)

12 (20.7)
14 (24.1)
18 (31.0)
9 (15.5)
5 (8.6)
25 (43.1)
22 (37.9)
11 (19.0)
50 (86.2)

Вид ръкавици (n=388)
Латексови
246 (63.4)
30 (62.5)
Нитрилни
82 (15.5)
10 (20.8)
Латексови и
60 (21.1)
8 (16.7)
нитрилни
Чифтове латексови ръкавици дневно (n=317)**
187 (59.0)
20 (50.0)
1-3
108 (34.1)
12 (30.0)
4-6
22 (6.9)
8 (20.0)
>6
Употреба на маски
403 (86.3)
50 (86.2)
(%)
*Продължителност на работния ден (часове)

50 (12.2)
92 (22.5)
133 (32.5)
99 (24.2)
35 (8.6)

0.362

199 (48.7)
183 (44.7)
27 (6.6)

0.016

370 (90.5)

0.348

216 (63.5)
72 (21.2)
52 (15.3)

0.970

167 (60.3)
96 (34.7)
14 (5.1)

0.002

353 (86.3)

1.000

2. Еволюция от свързаните с работата респираторни симптоми и
последствия върху професионалната активност
2.1. Лекари по дентална медицина
58,7% от симптоматичните ЛДМ съобщиха, че респираторните
оплаквания са възникнали до 10 години след започване на практиката, като
при 13,7% оплакванията са се появили още по време на студентското обучение.
Пикът при мъжете е 2-5-та година от трудовия стаж, а при жените 6-10-та
година (р<0.001). Половината от ЛДМ съобщиха, че тези симптоми не засягат
професионалната им активност, въпреки че една пета съобщиха за влошаване
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на симптомите в сравнение с началото им. При повече от половината тези
симптоми не оказват влияние върху професионалната им активност. Малка
част от тях (3%) обмислят смяна на професията заради респираторните
симптоми, като всички от тях са жени.
2.2. Зъботехници
При почти половината (49,0%) от симптоматичните зъботехници
респираторните реакции са възникнали до 10-та година от трудовия им стаж,
въпреки че преобладаващата част от мъжете (41,0%) съобщават за възникване
на респираторните реакции след повече от 20 години трудов стаж, докато при
жените се наблюдава по-равномерно разпределение (p<0.001). 63,8% от
симптоматичните зъботехници съобщиха, че от възникването до момента на
проучването тежестта на респираторните реакции се е запазила същата, при
25,5% симптомите са се влошили. Само 10,6% съобщиха, че тежестта на
симптомите е намаляла, като всички от тях бяха жени. Почти половината от
симптоматичните зъботехници (46,8%) обмислят да направят консултация със
специалист, като тази нагласа е характерна предимно за мъжете (83,6%),
докато жените считат, че тези симптоми не пречат на работата им (50.0%)
(p<0.001). 11,3% от симптоматичните зъботехници обмислят да сменят
професията си заради респираторните реакции, като всички от тях са жени.
2.3. Дентални сестри
При 38 (51,4%) от анкетираните дентални сестри респираторните
симптоми са възникнали до 10-та година, с пик 6-10-та година (33,8%). При
болшинството (43,2%) симптомите се запазват същите, но малко повече от
една трета (37,8%) съобщават за влошаване. Заради респираторната
симптоматика повече от половината дентални сестри (51,3%) обмислят да
направят консултация с лекар, докато останалата част от тях съобщават, че
тези симптоми не пречат на работата им. Няма дентални сестри, които
обмислят смяна на професията заради респираторната симптоматика.
2.4. Студенти по дентална медицина
По-голямата част от анкетираните студенти (n=34, 58,6%), съобщават,
че респираторните симптоми са възникнали през 2-та година от тяхното
обучение, като всички от тях са жени (70,8%), докато при мъжете основният
период на възникване на респираторните симптоми са 3-и и 4-ти курс (80,0%).
65,5% от симптоматичните студенти съобщиха, че от възникването до момента
на проучването тежестта на респираторните реакции се е запазила същата, а
при 17,2% симптомите са се влошили като всички от тях са жени. 2 от жените
(3,4%) обмислят прекратяване на работата заради респираторните симптоми,
докато при по-голямата част (51,7%) от останалите студенти тези симптоми не
пречат на работата им.
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3. Рискови фактори за респираторната симптоматика свързана с
професионалната среда
3.1. Лекари по дентална медицина
Според логистичния регресионен анализ анамнестичните данни за
астма, трудовият стаж >20 години и женският пол са най-значимо свързаните
рискови фактори за възникване на професионално-обусловени респираторни
симптоми (съответно OR 2.50, 95%CI: 1.71–3.64; p<0.002; OR 2.17, 95%CI:
1.74–2.70; p<0.001 и OR 2.14, 95%CI: 1.81–2.56; p<0.001) (Таблица 17).
Продължителността на работния ден ≥6 часа беше асоциирана със значимо понисък относителен дял на ЛДМ съобщаващи за респираторна симптоматика
(OR 0.84, 95%CI: 0.70–0.99; p=0.045).
Таблица 17 Взаимовръзка между свързаните с работата респираторни симптоми и
потенциални рискови фактори при лекари по дентална медицина
Рисков Общо
фактор N (%)

Респираторни
OR (95%CI)
симптоми Crude
N (%)

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

Пол
Мъже 1736 (37.1)
Жени 2939 (62.9)
Трудов стаж (години)

217 (22.4)
752 (77.6)

1
2.41 (2.04-2.84)

<0.001

1
2.14 (1.81-2.56)

<0.001

<5
922 (19.7)
128 (13.2)
6-10
559 (12.0)
73 (7.5)
11-20 928 (19.9)
176 (18.2)
>20
2266 (48.5)
592 (61.1)
Дневна експозиция* (часове)

1
0.932 (0.684-1.269) 0.654
1.452 (1.132-1.861) 0.003
2.194 (1.780-2.703) <0.001

1
1.13 (0.82-1.55)
1.62 (1.25-2.10)
2.17 (1.74-2.70)

0.451
<0.001
<0.001

<6
2067 (44.2)
488 (50.4)
6-8
1516 (32.4)
272 (28.1)
>8
1092 (23.4)
209 (21.6)
Алергичен риноконюнктивит

1
0.71 (0.60-0.84)
0.77 (0.64-0.92)

<0.001
0.004

0.84 (0.70-0.99)
1.10 (0.90-1.34)

0.045
0.342

Не
Да
Астма

3294 (70.5)
1381 (29.5)

616 (63.6)
353 (36.4)

1
1.63 (1.40-1.89)

<0.001

1
1.38 (1.17-1.62)

<0.001

Не
4540 (97.1)
Да
135 (2.9)
Атопичен дерматит

920 (94.9)
49 (5.1)

1
3.10 (2.19-4.39)

<0.001

1
2.50 (1.71-3.64)

<0.001

749 (77.3)
220 (22.7)

1
2.18 (1.82-2.61)

<0.001

1
1.94 (1.59-2.36)

<0.001

Не
Да

4015 (85.9)
660 (14.1)

OR, odds ratio (отношение на шансовете; CI, confidence interval (доверителен
интервал);
* Дневна експозиция (часове) на вещества от денталната среда
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3.2. Зъботехници
Според логистичния регресионен анализ, дневната експозиция на
вещества от работната среда >8 часа дневно и липсата на аспирационна
система най-значително увеличават риска за възникване на свързани с
професията респираторни симптоми (съответно OR 5.83, 95% CI: 1.96–17.34;
p=0.002 и OR 4.26, 95%CI: 2.39–7.58; p<0.001) (Таблица 18). Анамнезата за
атопично заболяване беше също значим фактор за възникване на
респираторни симптоми, като най-силна асоциация имаше с анамнезата за
астма (OR 3.74, 95%CI: 1.39–10.07; p=0.009) в сравнение с останалите
атопични заболявания като алергичен риноконюнктивит (OR 2.10, 95%CI:
1.29–3.41,p=0.003) и атопичен дерматит (OR 2.32, 95% CI: 1.23–4.38, p=0.009).
Таблица 18 Взаимовръзка между свързаните с работата респираторни симптоми и
потенциални рискови фактори при зъботехници
Рисков фактор

Общо
N (%)

Пол
Мъже
304 (56.4)
Жени
235 (43.6)
Трудов стаж (години)

Респираторни
OR (95%CI)
симптоми N
Crude
(%)

p-value

61 (43.3)
80 (56.7)

1
<0.001 1.72 (1.06-2.76)

1
2.06 (1.39-3.04)

OR (95%)
Adjusted

<5
52 (9.6)
25 (17.7)
2.74 (1.51-5.00)
<0.001 1.83 (1.14-3.44)
6-10
54 (10.0)
11 (7.8)
0.76 (0.37-1.54)
0.443 0.56 (0.25-1.27)
11-20
112 (20.8) 24 (17.0)
0.81 (0.48-1.36)
0.419 0.72 (0.38-1.36)
>20
321 (59.6) 81 (57.4)
1
1
Дневна експозиция* (часове)
<6
46 (8.5)
11 (7.8)
1
1
6-8
302 (56.0) 60 (42.6)
1.08 (0.50-2.37)
0.840 1.54 (0.55-4.33)
>8
191 (35.4) 70 (49.6)
2.09 (0.95-4.62)
0.068 5.83 (1.96-17.34)
Вид протезиране
Неснемаемо 339 (62.9) 69 (48.9)
1
1
Снемаемо
200 (37.1) 72 (51.1)
2.20 (1.49-3.26)
<0.001 1.42 (0.89-2.27)
Аспирационна система
Да
450 (83.5) 94 (66.7)
1
1
Не
89 (16.5)
47 (33.3)
4.24 (2.64-6.81)
<0.001 4.26 (2.39-7.58)
Алергичен риноконюнктивит
Не
381 (70.7) 77 (54.6)
1
1
Да
158 (29.3) 64 (45.4)
2.69 (1.79-4.03)
<0.001 2.10 (1.29-3.41)
Астма
Не
502 (93.1) 121 (85.8)
1
1
Да
37 (6.9)
20 (14.2)
3.70 (1.88-7.30)
<0.001 3.74 (1.39-10.07)
Атопичен дерматит
Не
478 (88.7) 117 (83.0)
1
1
Да
61 (11.3)
24 (17.0)
2.00 (1.15-3.48)
0.014 2.32 (1.23-4.38)
OR, odds ratio (отношение на шансовете; CI, confidence interval (доверителен интервал);
* Дневна експозиция (часове) на вещества от денталната среда

p-value

0.027
0.001
0.165
0.309

0.412
0.002

0.141

<0.001

0.003

0.009

0.009
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3.3. Дентални сестри
Според логистичния регресионен анализ, дневната експозиция на
летливи вещества от работната среда над 8 часа е най-силно асоциирана с
респираторните симптоми (OR 4.96, 95%CI: 1.60–15.38; p=0.006). Друг значим
фактор са анамнестичните данни за астма (OR 2.29, 95%CI: 1.04–5.06; p=0.041)
(Таблица 19).
Таблица 19 Взаимовръзка между свързаните с работата респираторни симптоми и
потенциални рискови фактори при дентални сестри
Респираторни
OR (95%CI)
симптоми N
Crude
(%)
Дневна експозиция* (часове)
Рисков Общо
фактор N (%)

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

1
2.93 (1.10-7.78)
6.74 (2.31-19.61)

0.031
<0.001

1.92 (0.69-5.31)
4.96 (1.60-15.38)

0.211
0.006

34 (45.9)
40 (54.1)

1
2.82 (1.65-4.82)

<0.001

1
1.67 (0.912-3.07)

0.097

Астма
Не
274 (87.8) 59 (79.7)
Да
38 (12.2)
15 (20.3)
Атопичен дерматит

1
2.34 (1.17-4.84)

0.017

1
2.29 (1.04-5.06)

0.041

<6
54 (17.3)
5 (6.8)
6-8
204 (65.4) 47 (63.5)
>8
54 (17.3)
22 (29.7)
Алергичен риноконюнктивит
Не
Да

202 (64.7)
110 (35.3)

Не
284 (91.0) 63 (85.1)
1
Да
28 (9.0)
11 (14.9)
2.27 (1.01-5.09)
0.047
1.97 (0.83-4.68)
0.127
OR, odds ratio (отношение на шансовете; CI, confidence interval (доверителен интервал);
* Дневна експозиция (часове) на вещества от денталната среда

3.4. Студенти по дентална медицина
Според логистичния регресионен анализ анамнезата за атопично
заболяване е най-значимият рисков фактор за възникване на свързани с
професията
респираторни
симптоми
(Таблица
20).
Алергичният
риноконюнктивит е по-силно асоцииран с респираторните симптоми (OR 6.34,
95%CI: 3.14–12.78; p<0.001) в сравнение с анамнезата за атопичен дерматит
(OR 2.81, 95%CI: 1.26–6.26; p=0.012). Друг значим фактор е излагането на
иританти или алергени при лабораторната и клиничната дейност на студентите
по дентална медицина за >6 часа на ден (OR 3.60, 95%CI: 1.21–10.70; p=0.021).
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Таблица 20 Взаимовръзка между респираторните реакции, свързани с денталната
работа, и потенциални рискови фактори при студенти по дентална медицина
Рисков
фактор

Общо
N (%)

Респираторни
OR (95%CI)
симптоми N Crude
(%)

Пол
Мъже
130 (27.8) 10 (17.2)
Жени
337 (72.2) 48 (82.8)
Употреба на латексови ръкавици
Не
91 (22.3)
10 (20.0)
Да
317 (77.7) 40 (80.0)
Експозиция*
1-3
224 (48.0) 25 (43.1)
4-6
205 (43.9) 22 (37.9)
>6
38 (8.1)
11 (19.0)
Алергичен риноконюнктивит
Не
356 (76.2) 25 (43.1)
Да
111 (23.8) 33 (56.9)
Астма
Не
440 (94.2) 50 (86.2)
Да
27 (5.8)
8 (13.8)
Атопичен дерматит
Не
410 (87.8) 40 (69.0)
57 (12.2)
18 (31.0)
Да

p-value

OR (95%)
Adjusted

p-value

1
1.99 (0.98-4.07)

0.058

1
1.49 (0.67-3.33)

0.332

1
1.17 (0.56-2.44)

0.676

1
1.57 (0.69-3.60)

0.283

1
0.96 (0.52-1.76)
3.24 (1.44-7.33)

0.887
0.005

0.73 (0.35-1.50) 0.387
3.60 (1.21-10.70) 0.021

1
5.60 (3.15-9.96)

<0.001

1
6.34 (3.14-12.78) <0.001

1
3.28 (1.37-7.89)

0.008

1
1.28 (0.40-4.13)

0.676

1
4.27 (2.24-8.15)

<0.001

1
2.81 (1.26-6.26)

0.012

OR, odds ratio (отношение на шансовете; CI, confidence interval (доверителен интервал);
*Дневна експозиция (часове) на вещества от денталната среда

По задача 3: Идентифициране на контактните алергени от денталната
среда
След обобщаването на съставките в денталните материали и
дезинфектантите изведохме контактните алергени, които са налични като
стандартизирани продукти (Chemotechnique Diagnostics ®) за изследване на
контактна свръхчувствителност (Таблица 21).
Таблица 21 Контактни алергени в денталните материали и дезинфектантите
Композити за клинична и лабораторна употреба
Метакрилатни мономери:
1. Bis-GMA – Bisphenol A diglycidyl ether methacrylate; [2,2-bis-(4(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy)phenyl)propane];

Конц./вазелин%
(w/w)
2.0 pet
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2.

Bis-EMA – Bisphenol A polyethylene glycol diether
dimethacrylate; [2,2-bis-(4-(2methacryloxyethoxy)phenyl)propane];
3. UDMA – Urethane dimethacrylate;
4. TEGDMA – Triethyleneglycol dimethacrylate;
5. EGDMA – Ethyleneglycol dimethacrylate
Инициатори:
1. CQ – Camphoroquinone;
2. BP – Benzoyl peroxide
Активатори:
1. DMAEMA – N,N-dimethylaminoethyl methacrylate
2. DMPT – N,N-Dimethyl-4-toluidine
Инхибитори:
1. MEHQ – Methylhydroquinone
UV-абсорбиращи съставки:
1. HMBP – 2-hydroxy-4-methoxy benzophenone;
2. Tinuvin P – 2-(2-hydroxy-5 methylphenyl) benzotriazole
Бондове
Метакрилатни мономери:
1. 2 HEMA – 2- Hydroxyethyl methacrylate
2. Bis-GMA – Bisphenol A diglycidyl ether methacrylate; [2,2-bis-(4(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy)phenyl)propane];
3. UDMA – Urethane dimethacrylate;
Пластмаси
Метакрилатни мономери:
1. MMA – Methyl methacrylate;
2. EGDMA – Ethyleneglycol dimethacrylate;
3. UDMA – Urethane dimethacrylate
Инициатор на полимеризацията:
1. BP – Benzoylperoxide
Cu – Copper sulfate (възможен компонент в инициаторната
система)
Фотоинициатор на светлинополимеризиращите смоли:
1. CQ – Camphoroquinone
Акселератор на самополимеризиращите смоли:
1. DMPT – N,N-dimethyl-p-toluidine
Стабилизатор:
1. HQ – Hydroquinone
Пластификатор:
1. Dibutyl-phthalate
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2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
1.0 pet
1.0 pet
0.2 pet
5.0 pet
1.0 pet
10.0 pet
1.0 pet
Конц./вазелин%
(w/w)
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
Конц./вазелин%
(w/w)
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
1.0 pet
2.0 pet

1.0 pet
5.0 pet
1.0 pet
5.0 pet

Метали в сплавите за протезиране

Конц./вазелин%
(w/w)

Неблагородни метали:
1. Ni – Nickel sulfate
2. Co – Cobalt chloride
3. Cr – Potassium dichromate
4. Mo – Molybdenum
5. Al – Aluminum chloride hexahydrate
6. Mn – Manganese (II) chloride
7. Zn – Zinc chloride
8. Cu – Copper sulfate
Благородни метали:
1. Au – Goldiumthiosulphate
2. Ag – Silver nitrate
3. Pd – Palldium chloride
Амалама
1.
2.
3.
4.
5.

Hg – Mercury
Ag – Silver nitrate
Sn – Tin
Cu – Copper sulfate
Zn – Zinc chloride
Каналопълнежни пасти

1.
2.
3.
4.

Eugenol
Formaldehyde
Balsam Peru
Epoxy resins
Съставки в дезинфектантите

1.
2.
3.

Glutaraldehyde
Benzalchonium chloride
Formaldehyde

5.0 pet
1.0 pet
0.5 pet
5.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
1.0 aq
2.0 pet
Конц./вазелин%
(w/w)
0.5 pet
1.0 aq
50.0 pet
2.0 pet
2.0 pet
Конц./вазелин%
(w/w)
2.0 pet
2.0 aq
25.0 pet
1.0 pet
Конц./вазелин%
(w/w)
0.2 aq
0.1 aq
2.0 aq
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По задача 4: Определяне ролята на сенсибилизацията към
професионални алергени сред дентално-медицинския персонал за
възникването на кожна симптоматика в резултат на работната среда
1. Клиничен преглед
Към момента на изследването 144 (43,8%) от участниците нямаха никакви
кожни реакции. При останалите 185 (57,2%) участници са регистрирахме найчесто суха кожа (n=112, 60,5%), нацепване и кървене (n=83, 44,9%) и еритем
(n=75, 40,5%). Разпределението на пациентите според комбинацията от кожни
реакции, изпълващи морфологичните критерии за екзема (глава Материал и
методи) е представено на Таблица 22.

Таблица 22 Комбинация от кожни реакции по ръцете, регистрирани при клиничния
преглед по ръцете на дентално-медицинския персонал

Комбинация от кожни
реакции*

Общо
(n=185)

Мъже
(n=30)

Жени
(n=155)

Еритем, залющване и нацепване

43 (23.2)

7 (23.3)

36 (23.2)

Еритем и папули/везикули

14 (7.6)

2 (6.7)

12 (7.7)

Еритем, залющване, нацепване
и папули/везикули

22 (11.9)

3 (10.0)

19 (12.3)

79 (42.7)

12 (40.0)

67 (43.2)

Общо

*изпълващи морфологичните критерии за екзема, дефинирани в глава Материал и
методи

При ЛДМ и студентите най-често кожните симптоми бяха локализирани
по пръстите и по дорзалната повърхност, при зъботехниците – по дланите и
пръстите на ръцете, а при денталните сестри – по дланите (Фиг. 13).
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80,0%
70,0%

69,0%

62,1%
60,7%

62,3%

60,0%

60,0%

53,3%

53,3%

52,9%
45,5%

50,0%
39,3%
40,0%
30,0%

32,2%
27,9%
22,7%

27,3%

20,0%

13,3%
9,1%

10,0%
0,0%
Пръсти на ръцете

Между пръстите
ЛДМ

Зъбтехници

Дентални сестри

Длани

Дорзална повърхност

Студенти по ДМ

Фиг. 13 Локализация на кожните симптоми по ръцете според професията

2. Епикутанен тест
Общият брой епикутанни проби за анализираната група беше 13160.
Отчетохме 369 (2,8%) положителни проби, като окончателната оценка от
резултата на теста е направена след последното отчитане, на 7-ия ден от
поставянето на алергените. При първото отчитане, на 48-ия час, регистрирахме
247 съмнителни реакции, като най-честите от тях бяха към Methylhydroquinone
(n=141, 57,1%) и Cobalt (II) chloride hexahydrate (n=56, 22,7%). След
проследяването им 36 (14,6%) от тях се позитивираха на 3-ия/4-ия ден или на
7-ия ден. 43 от отрицателните проби регистрирани на 48-ия час се
позитивираха при следващите отчитания на 3-ия/4-ия или 7-ия ден. Основните
от тях бяха акрилни мономери (n=17, 39,5%), злато (n=8, 18,6%) и никел (n=6,
14,0%).
155 (47,1%) от пациентите имаха поне един положителен резултат при
епикутанното тестуване към изследваните 40 алергена, като честотата беше
по-висока при жените (n=121, 48,0%) в сравнение с мъжете (n=34, 44,2%)
(p=0.193). Най-висока честота на положителни проби беше отчетена при
зъботехниците (51,4%), а най-ниска при студентите (37,0%).
Регистрирахме най-висок относителен дял на положителни реакции към
металите (n=132, 40.1%), като сенсибилизацията към никел беше най-честа
(n=75; 22.8%), следвана от сенсибилизация към злато (n=56; 17.0%), кобалт
(n=36; 10.9%), мед (n=31; 9.4%) и паладий (n=23; 7.0%) (Таблица 23).
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Таблица 23 Честота на положителните проби към различните алергени
АЛЕРГЕНИ
1. Methyl methacrylate
2. Triethyleneglycol dimethacrylate
3. Urethane dimethacrylate
4. Ethyleneglycol dimethacrylate
2,2-bis(4-(2-Hydroxy-3-methacryloxypropoxy)
phenyl)propane(BIS-GMA)
6. N,N-Dimethyl-4-toluidine
7. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
8. 1,4-Butanediol dimethacrylate
9. Bisphenol A dimethacrylate (BIS-MA)
10. Potassium dichromate
11. Mercury
12. Cobalt(II) chloride hexahydrate
13. 2-Hydroxyethylmethacrylate
14. Goldsodiumthiosulfate
15. Nickelsulfate hexahydrate
16. Eugenol
17. Colophonium
18. N-Ethyl-4-toluenesulfonamide
19. Formaldehyde
20. 4-Tolyldiethanolamine
21. Copper sulfate
22. Methylhydroquinone
23. Palladium chloride
24. Aluminumchloride hexahydrate
25. Camphoroquinone
26. N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
27. 1,6-Hexandiol diacrylate
28. DROMETRIAZOLE
29. Tetrahydrofurfuryl methacrylate
30. Tin
31. Glutaral
32. Benzalkonium chloride
33. Benzoylperoxide
34. Dibuthyl phthalate
35. Thiuram mix
36. Carba mix
37. Mercapto mix
38. Molybdenum
39. Peru balsam
40. Chlorhexidine digluconate

44

ОБЩО

+

++

+++

9 (2.7)
7 (2.1)
1 (0.3)
14 (4.3)

7 (2.1)
4 (1.2)
8 (2.4)

2 (0.6)
3 (0.9)
1 (0.3)
5 (1.5)

1 (0.3)

1 (0.3)

-

1 (0.3)

-

5 (1.5)
3 (0.9)
11 (3.3)
8 (2.4)
36 (10.9)
22 (6.7)
56 (17.0)
75 (22.8)
1 (0.3)
1 (0.3)
1 (0.3)
8 (2.4)
1 (0.3)
31 (9.4)
17 (5.2)
23 (7.0)
6 (1.8)
2 (0.6)
1 (0.3)
1 (0.3)
5 (1.5)
2 (0.6)
4 (1.2)
1 (0.3)
1 (0.3)
3 (0.9)
5 (1.5)
2 (0.6)
2 (0.6)
3 (0.9)

5 (1.5)
3 (0.9)
8 (2.4)
7 (2.1)
19 (5.8)
7 (2.1)
23 (7.0)
14 (4.3)
1 (0.3)
1 (0.3)
3 (0.9)
1 (0.3)
13 (3.9)
13 (4.0)
4 (1.2)
4 (1.2)
1 (0.3)
1 (0.3)
2 (0.6)
2 (0.6)
2 (0.6)
1 (0.3)
3 (0.9)
3 (0.9)
1 (0.3)

3 (0.9)
14 (4.3)
14 (4.3)
19 (5.8)
29 (8.8)
1 (0.3)
2 (0.6)
18 (5.5)
4 (1.2)
14 (4.3)
2 (0.6)
2 (0.6)
3 (0.9)
2 (0.6)
1 (0.3)
2 (0.6)
2 (0.6)
2 (0.6)
2 (0.6)

1 (0.3)
1 (0.3)
1 (0.3)
14 (4.3)
32 (9.7)
3 (0.9)
5 (1.5)
-

Сенсибилизация към акрилати установихме при 23 (7,0%) от тестуваните.
22 (95,6%) от тях реагираха с положителен резултат на 2-НЕМА, 14 (60,9%) на
EGDMA, 9 (39,1%) на ММА, 7 (30,4%) на TEGDMA, 5 (21,7%) на 1,4Butanediol dimethacrylate, 5 (21,7%) на Tetrahydrofurfuryl methacrylate. Само
трима от сенсибилизираните реагираха на един акрилен мономер (13,0%)
докато при останалите (n=20, 87,0%) регистрирахме сенсибилизация
едновременно към два или повече акрилни мономери. Най-често
положителната реакция към 2-НЕМА беше съпроводена със сенсибилизация
към EGDMA (63,6%), следвана от ММА (31,8%) и 1,4-Butanediol dimethacrylate
(22,7%).
При разпределението по полов признак се открои значимо по-висок
относителен дял на жените със сенсибилизация към метали в сравнение с
мъжете (респективно 43,3% и 29,9%, p=0.046). При жените по-често беше
регистрирана сенсибилизация към никел, злато, паладий, и хром, а при мъжете
– към кобалт и мед. Не установихме значими разлики между половете по
отношение на сенсибилизацията към акрилни мономери (мъже n=6, 7,8% и
жени n=17, 6,7%, p=0.799). Кожна сенсибилизация към живак, глутаралдехид,
Thiuram mix, Mercapto mix, евгенол, перувиански балсам и хлорхексидин се
установи само при жените, а към калай и бензоилов пероксид – само при
мъжете.
Установи се сходна степен на сенсибилизация към метали в изследваните
работни групи ЛДМ, зъботехници, дентални сестри и студенти съответно
37,7%, 36,7%, 38,5% и 37,0%. Най-висок относителен дял на сенсибилизация
към никел установихме при денталните сестри (33,3%), към злато – при
студентите (25,9%), към кобалт и хром – при зъботехниците (съответно 14,7%
и 6,4%) (Таблица 24). Кожна сенсибилизация към живак установихме само при
ЛДМ (5,2%).
Най-висока честота на алергични реакции към акрилати установихме при
зъботехниците (n=11, 10,1%), следвани от денталните сестри (n=3, 7,7%) и
ЛДМ (n=9, 5,8%) (р=0.447). При студентите по дентална медицина не
установихме сенсибилизация към метакрилати. 2-HEMA и TEGDMA се
откроиха като алергени за клиничния персонал. Характерни алергени за
групата на зъботехниците бяха MMA и EGDMA.
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Таблица 24 Разпределение на положителните проби от епикутанния тест по групи
АЛЕРГЕНИ
1. Methyl methacrylate
2. Triethyleneglycol dimethacrylate
3. Urethane dimethacrylate
4. Ethyleneglycol dimethacrylate
2,2-bis(4-(2-Hydroxy-3-methacryloxypropoxy)
phenyl)propane(BIS-GMA)
6. N,N-Dimethyl-4-toluidine
7. 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
8. 1,4-Butanediol dimethacrylate
9. Bisphenol A dimethacrylate (BIS-MA)
10. Potassium dichromate
11. Mercury
12. Cobalt(II) chloride hexahydrate
13. 2-Hydroxyethylmethacrylate
14. Goldsodiumthiosulfate
15. Nickelsulfate hexahydrate
16. Eugenol
17. Colophonium
18. N-Ethyl-4-toluenesulfonamide
19. Formaldehyde
20. 4-Tolyldiethanolamine
21. Copper sulfate
22. Methylhydroquinone
23. Palladium chloride
24. Aluminumchloride hexahydrate
25. Camphoroquinone
26. N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
27. 1,6-Hexandiol diacrylate
28. DROMETRIAZOLE
29. Tetrahydrofurfuryl methacrylate
30. Tin
31. Glutaral
32. Benzalkonium chloride
33. Benzoylperoxide
34. Dibuthyl phthalate
35. Thiuram mix
36. Carba mix
37. Mercapto mix
38. Molybdenum
39. Peru balsam
40. Chlorhexidine digluconate
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ЛДМ
(n=154)

Зъботехници
(n=109)

Дентални
сестри
(n=39)

Студенти
(n=27)

5 (3.2)
1 (0.6)
5 (3.2)

9 (8.3)
1 (0.9)
9 (8.3)

1 (2.6)
-

-

1 (0.6)

-

-

-

2 (1.3)
3 (1.9)
8 (5.2)
16 (11.0)
12 (7.8)
31 (20.1)
34 (22.1)
1 (0.6)
1 (0.6)
5 (3.2)
1 (0.6)
13 (8.4)
11 (7.1)
9 (5.8)
4 (2.6)
2 (1.3)
1 (0.6)
1 (0.6)
2 (1.3)
1 (0.6)
3 (1.9)
4 (2.6)
1 (0.6)
2 (1.3)
1 (0.9)

5 (4.6)
1 (0.9)
7 (6.4)
16 (14.7)
8 (7.3)
15 (13.7)
20 (19.2)
1 (0.9)
12 (11.0)
3 (2.8)
7 (6.4)
2 (1.8)
3 (2.8)
4 (3.7)
1 (0.9)
-

1 (2.6)
2 (5.1)
3 (7.7)
13 (33.3)
2 (5.1)
4 (10.3)
2 (5.1)
4 (10.3)
3 (7.7)
1 (2.6)
1 (2.6)
2 (5.1)

1 (3.7)
3 (11.1)
7 (25.9)
8 (29.6)
1 (3.7)2 (7.4)
1 (3.7)
3 (11.1)
1 (3.7)
-

Разпространението на сенсибилизацията към алергени от работната среда
с клинично значение е представена на Таблица 25. Най-висока честота на
положителни епикутанни тестове с клинично значение се регистрира при
зъботехниците (31,2%), следвана от почти равностойно разпространение при
денталните сестри (23,1%) и ЛДМ (21,4%). При 7,4% от студентите
установихме клинично значение на положителните резултати от епикутанния
тест.

Таблица 25 Честота на положителните епикутанни тестове с клинично значение по
групи пациенти

Професия

n (%)

Лекари по дентална медицина
Зъботехници
Дентални сестри
Студенти

33 (21.4)
34 (31.2)
8 (23.1)
2 (7.4)

3. Взаимовръзка положителните реакции към хаптени
денталната среда с анамнестични и клинични показатели

от

В групата пациенти с контактен дерматит установихме сигнификантно
по-висок относителен дял на тези с поне един положителен резултат към
хаптен от професионалната среда, както и с положителен резултат към
метакрилати (Таблица 26). При участниците с анамнестични данни за атопично
заболяване установихме значимо по-висок относителен дял на тези с поне един
положителен резултат към хаптен от професионалната среда. При алергичните
към метали установихме взаимовръзка с пола и анамнестичните данни за
респираторно атопично заболяване.

4. Прик тест към латексов протеин
Извършихме прик тест за латексова сенсибилизация при 126 участници.
Характеристика на участниците е представена на Таблица 27. При 5 (4.0%) от
участниците установихме сенсибилизация към латексов протеин, от които 1
мъж и 4 жени, със средна възраст 46,2±9,9 години. Положителен прик тест не
беше отчетен при студенти и зъботехници. Към момента на проучването 3
(60%) имаха кожни симптоми, като само при един от тях бяха
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Таблица 26 Взаимовръзка между положителен резултат на епикутанното тестуване
и анамнестични и клинични показатели (n=329)
Фактор

Поне един
положителен
резултат
n (%)

p-value

Положителен
резултат към
метали
n (%)

p-value

Положителен
резултат към
метакрилати
n (%)

p-value

Пол

Мъже
Жени

31 (40.3)
124 (49.2)

0.193

20 (26.0)
112 (44.4)

0.005

5 (6.5)
18 (7.1)

Професия

ЛДМ
Зъботехник
Дентална сестра
Студент

71 (46.1)
56 (51.4)
17 (43.6)
11 (40.7)

0.684

64 (41.6)
42 (38.5)
15 (38.5)
11 (40.7)

0.961

9 (5.8)
11 (10.1)
0.263
3 (7.7)
-

Морфологич
ни критерии Да
за контактен Не
дерматит*

46 (71.9)
53 (43.8)

0.001

31 (48.4)
49 (40.5)

0.350

14 (21.9)
<0.001
5 (4.1)

Атопичен
дерматит**

Да
Не

25 (67.6)
130 (44.5)

0.009

9 (42.9)
123 (39.9)

0.821

5 (13.5)
18 (6.2)

0.159

Алергичен
ринит**

Да
Не

48 (65.8)
107 (42.0)

<0.001

42 (57.5)
90 (35.3)

0.001

5 (6.8)
18 (7.1)

0.951

Астма**

Да
Не

15 (71.4)
140 (45.5)

0.024

23 (62.2)
109 (37.3)

0.004

3 (14.3)
20 (6.5)

0.173

0.844

*Анализът е направен при 185 участници, които бяха с клинична изява в момента на
тестуването;
**Анамнестични данни за атопичен дерматит, алергичен ринит и астма

изпълнени морфологичните критерии за контактен дерматит. При него
регистрирахме и положителен резултат към 2-НEMA и TEGDMA.
Анамнестични данни за атопично заболяване имаше при трима (60%), като
единият съобщи за атопичен дерматит, другият – за ринит, а третият – за
атопичен дерматит и астма. Анамнестични данни за хранителна алергия имаше
само един пациент, съобщаващ за сърбеж и дискомфорт при консумация на
домати и киви.
Четирима участници със сенсибилизация към латексов протеин съобщиха
за незабавно зачервяване и сърбеж на ръцете при употреба на латексови
ръкавици, а трима от тях и за обрив. Докладваните симптоми на петия участък
бяха само суха кожа и поява на сърбеж понякога от латексовите ръкавици, без
да е налице друга симптоматика. Никой от участниците не съобщи за кожни
изяви на дистанция, само един – за дразнене и сърбеж в гърлото и дрезгав глас
на работното място.
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Таблица 27 Разпределение на изследваните за латексова сенсибилизация
чрез прик тест (n=126)
Фактор

Брой (%)

Професия
ЛДМ
62 (40,3)
Дентални сестри
27 (69,2)
Зъботехници
1 (0,9)
Студенти по дентална медицина
27 (100)
Възраст
42,06±14,18
Пол
Мъже
21 (16,7)
Жени
105 (83,3)
Кожна симптоматика в момента на изследването
Има
47 (62,7)
Няма
79 (62,7)
Кожна симптоматика с морфология за контактен дерматит (n=47)
Има
21 (44,7)
Няма
26 (55,3)
Продължителност на контакта с латексови ръкавици дневно
1-3 часа
52 (41,3)
4-6 часа
49 (38,9)
>6 часа
25 (19,8)
Брой латексови ръкавици дневно
1-3 чифта
43 (34,1)
4-6 чифта
53 (42,1)
>6 чифта
30 (23,8)

По задача 5: Създаване на регистър за дентално-медицинския персонал
с професионално-обусловена кожна или респираторна симптоматика.
1. Създаване на структура на база данни
Конструирахме електронния регистър така, че да позволи въвеждането на
всички данни, имащи отношение към професионално-обусловените кожни и
респираторни реакции. Създадохме 8 таблици, всяка от които съдържа
различна информация.
В таблиците заложихме общо 178 полета (показатели). Използвахме
падащи менюта при почти всички показатели, за да се улесни въвеждането и
унифицирането на информацията на всички пациенти, както и за да се
подпомогне статистическата обработка на данните. Разделената информация
от таблиците се обедини чрез релация едно към едно.
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2. Създаване на формуляр с помощта на съветник
Регистрационният формуляр беше създаден с помощта на съветник.
Съдържа 7 страници, разделени тематично: лична информация, алергичнонасочена
анамнеза,
работни
навици,
професионално-обусловена
симптоматика, резултати от кожно-алергичните тестове (Фиг. 14 и Фиг. 15).
Той се попълва при регистрирането на нов пациент. Въвеждането на
информацията за пациента изисква около 15 минути. За бързо намиране на
информация за конкретен пациент беше добавен функционален бутон за
търсене на запис.

Фиг. 14 Регистрационен формуляр. Професионалнообусловена симптоматика

Фиг. 15 Регистрационен формуляр. Резултати от
епикутанното тестуване на 48-мия час
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Осигурихме и възможност за принтиране на записа с резултатите от
кожно-алергичните тестове (Фиг. 16).

Фиг. 16 Формуляр с резултатите от кожно-алергичните
тестове
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V. ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият дисертационен труд представя първото мащабно проучване
сред дентално-медицинския персонал в страната относно професионалнообусловената кожна и респираторна симптоматика, в което анкетното
проучване е последвано от клиничен преглед и кожно-алергични тестове.
През 2018 година е проведено срезово анкетно проучване сред денталномедицинския персонал (лекари по дентална медицина, зъботехници, дентални
сестри и студенти по дентална медицина). В проучването вземат участие 5993
представители на дентално-медицинския персонал, от които 4675 са лекари по
дентална медицина. Високото ниво на отзивчивост на лекарите по дентална
медицина (48,1%) равнява проучването на национално сред тази група.
Мащабното проучване сред лекарите по дентална медицина стана възможно с
подкрепата на БЗС и всички 28 районни колегии. Високо ниво на отзивчивост
(51,8%) имаше и сред студентите по дентална медицина.
Въпросникът включваше данни за:
1. Демографски характеристики (пол, възраст).
2. Нежелани реакции от дразнители в професионалната среда.
3. Еволюция на професионално-обусловените кожни и респираторни
реакции.
4. Работни навици (трудов стаж, специалност, работни часове, употреба
на ръкавици, материал на ръкавиците, продължителност на контакт с тях,
честота на миене на ръцете).
5. Анамнестични данни за наследствено-обусловени алергични
заболявания, както и за контактна, медикаментозна и хранителна алергия.
Значителна част от анкетирания дентално-медицински персонал съобщи
за кожна симптоматика, свързана с работната среда. Най-висок относителен
дял се регистрира в групата на денталните сестри (33,3%), следвана от
лекарите по дентална медицина (31,6%), зъботехниците (29,3%) и студентите
по дентална медицина (21,2%). Респираторната симптоматика беше
докладвана по-рядко, но също с тревожна честота. Най-висок относителен дял
се регистрира в групата на зъботехниците (26,2%), следвана от денталните
сестри (23,7%), лекарите по дентална медицина (20,7%) и студентите (12,4%).
Основните причинители от работната среда, които анкетираните
посочиха, бяха дезинфектантите, акриловите смоли и ръкавиците.
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Регресионният анализ показа взаимовръзки между нежеланите кожни
симптоми и потенциални рискови фактори, като във всички случаи атопичният
фон беше установен като значим предиктор. Кожната симптоматика е повероятно да настъпи при често миене на ръцете и продължително носене на
ръкавиците през деня. Кумулативната експозиция увеличава риска за
възникване на кожни симптоми, както и контактната алергия.
Проучването показва, че комбинацията от различни взаимодействащи
фактори като често миене на ръцете, контактна алергия, продължително
носене на ръкавици, генетична предразположеност като атопичен дерматит
увеличават рисковете за кожни реакции, локализирани предимно по ръцете
при дентално-медицинския персонал.
Във всички прицелни групи регресионният анализ показа, че индивидите
с атопично заболяване са по-податливи за развитие и на респираторна
симптоматика в резултат на контакта с летливи химични съединения,
специфични за лабораторната и клиничната дентална практика, със значимо
по-силна асоциация при анамнеза за астма в сравнение с анамнеза за алергичен
риноконюнктивит или атопичен дерматит. Кумулативната експозиция
увеличава риска за възникване на респираторна симптоматика, въпреки че при
зъботехниците респираторните симптоми с по-голяма вероятност възникват в
първите години от трудовия стаж. В допълнение, липсата на аспирационна
система в зъботехническите лаборатории определя значителен риск за
възникване на респираторни симптоми.
Анкетно проучване – предимства и недостатъци
Срезовото анкетно проучване има своите предимства и недостатъци.
Значително предимство на проучването е огромната извадка. Анкетното
проучване се осъществи във всички 28 регионални колегии на БЗС.
Половината от студентите в двата най-големи факултета по дентална
медицина в страната участваха в проучването. Значителен брой зъботехници
от страната също взеха участие. Това проучване може да се отъждестви с
първото национално проучване върху разпространението и определящите
фактори за възникването на професионално-обусловени кожни и
респираторни симптоми при дентално-медицинския персонал. Проучването
дава информация за най-честите причинни фактори при различните групи.
Срезовото проучване има и своите ограничения. Разпространението на тези
симптоми се базира на самооценката на анкетираните и е очаквано да не бъде
така точно, както в случаите когато е подкрепено с клинична диагноза.
Анкетното проучване не може да разграничи истинските алергични реакции
от иритативните, тъй като химични съединения в денталния кабинет могат да
предизвикат както специфичен, така и неспецифичен имунен отговор. Дори и
при установени взаимовръзки между променливи, проучването не позволява
да се правят твърдения за причинно-следствени връзки. Причинните фактори
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за кожната и респираторната симптоматика са степенувани на базата на
оценката на анкетираните, без да има обективно изследване, което да покаже
взаимовръзката между симптомите и експозицията.
За пълния диагностичен процес при налична кожна симптоматика, която
се свързва с работното място, е необходимо изследване за контактна
свръхчувствителност
към
алергени
от
професионалната
среда.
Алергологичното изследване трябва да изчерпва всички възможни
причинители от работното място. Стандартната серия за денталния персонал
включва само 10 алергена, но те не изчерпват голямото разнообразие от
възможни контактни алергени в клиничната и лабораторната дентална
практика. Анализирахме проспектите на общо 89 материала и дезинфекционни
средства, използвани в ежедневната дейност. Обобщихме и изведохме
основните алергизиращи съставки в тях.
Проведохме епикутанно тестуване при дентално-медицинския персонал,
съобщаващ за симптоматика, свързана с работната среда. Проучването беше
предприето, за да определи разпространението, характера и тежестта на
контактния дерматит сред дентално-медицинския персонал. Алергологичното
изследване направихме с 40 стандартизирани алергена от работната среда.
Морфологични критерии за контактен дерматит имаше при половината от
изследваните, които към момента на тестуването бяха с обективни клинични
изяви. При 47,1% от изследваните доказахме положителен епикутанен тест
към професионални алергени, но при една четвърт този тест беше с клинично
значение. В допълнение на това установихме сенсибилизация към латексов
протеин при 4,0% от участниците, като при един от тях тя беше съпроводена и
със сенсибилизация към акрилни мономери. Положителните епикутанни
резултати към акселераторите в гумените ръкавици бяха посрещнати с
изненада от участниците. Липсата на информираност за всички етиологични
фактори от професионалната среда, предизвикващи кожни реакции по ръцете,
самодиагностицирането, както и непълната диагностика от страна на
специалистите, са пречки за правилното диагностициране и ефективното
лечение на АКД.
Новите технологии стремглаво навлизат в денталната практика, а с това
и новите материали. Техният състав непрекъснато се променя, което излага
денталния персонал на разнообразни и нови алергени. Това ни провокира да
създадем електронен регистър за денталния персонал с кожна и респираторна
симптоматика, чрез който можем да мониторираме проблема. Визуализацията
на данните позволява лесно да се проследят тенденциите в професионалната
сенсибилизация при дентално-медицинския персонал през определен
интервал от време.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящия дисертационен труд са представени резултати относно
разпространението на професионално-обусловената кожна и респираторна
симптоматика сред дентално-медицинския персонал, както и рисковите
фактори, допринасящи за възникването им. Изследвана е контактната
сенсибилизация към хаптени от професионалната среда и е представено
разпространението на алергичните механизми при кожната симптоматика на
дентално-медицинския персонал.
Получените резултати показват тревожна честота на нежеланите реакции,
свързани с работната среда, като при близо една четвърт от тях симптомите
прогресират. При половината от засегнатите от контактен дерматит по ръцете
се установяват алергични механизми към хаптени от работната среда. Малка
част от дентално-медицинския персонал обмисля смяна на професията заради
нежеланите реакции.
Резултатите от проучването са важни за обмисляне и подготовка на
ефективни профилактични програми с цел превенция на професионалните
кожни и респираторни заболявания сред дентално-медицинския персонал.
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VII. ИЗВОДИ

1. Една трета от дентално-медицинския персонал страда от
професионално-обусловена кожна симптоматика, която може да
възникне още по време на студентското обучение.
2. Най-значими рискови фактори за възникване на
професионално-обусловена кожна симптоматика за денталния
персонал, работещ в клинични условия, са честото миене на ръцете,
женският пол, продължителният трудов стаж, продължителният
контакт със защитни ръкавици (повече от 4 часа дневно) и
анамнестичните данни за атопичен дерматит и контактна алергия.
3. Най-значими рискови фактори за възникване на
професионално-обусловена кожна симптоматика при зъботехниците
е честото миене на ръцете, работата със снемаеми протези и
анамнестичните данни за атопичен дерматит и контактната алергия.
4. Една четвърт от дентално-медицинския персонал страда
от професионално-обусловена респираторна симптоматика, която
може да възникне още по време на студентското обучение.
5. Най-значими рискови фактори за възникване на
професионално-обусловена респираторна симптоматика за денталния
персонал, работещ в клинични условия, е трудовият стаж над 10
години, анамнестичните данни за атопично заболяване, експозицията
на вещества от работната среда повече от 6 часа дневно и женският
пол.
6. Най-значими рискови фактори за възникване на
професионално-обусловена
респираторна
симптоматика
при
зъботехниците е липсата на аспирационна система, анамнестичните
данни за атопично заболяване, експозицията на вредни вещества от
работната среда повече от 8 часа дневно, като рискът за възникването
им е най-голям в първите 5 години от трудовия стаж.
7. Влошаване на нежеланите кожни и респираторни реакции,
свързани с работната среда, се докладва най-често от денталните
сестри и зъботехниците.
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8. Стандартната серия за денталния персонал е недостатъчна
за комплексна алергологична диагностика при съмнение за
професионална алергия.
9. Контактен дерматит се регистрира при 42,7% от
симптоматичния дентално-медицински персонал, като при
половината от тях се установява контактна сенсибилизация с
клинично значение към хаптени от работната среда.
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VIII. САМООЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Приноси с теоретичен характер:
1. Направена е оценка на разпространението на професионалнообусловената кожна и респираторна симптоматика сред денталномедицинския персонал в страната.
2. Изведени са рисковите фактори за възникване на професионалнообусловена кожна и респираторна симптоматика сред денталномедицинския персонал
3. Направена е оценка на ролята на алергичните механизми при
възникването на професионално-обусловени кожни реакции при
дентално медицинския персонал.
Приноси с приложен характер:
1. Идентифицирани са контактните алергени от денталните
материали, защитните средства и дезинфектантите.
2. Създаден е електронен регистър за дентално-медицинския
персонал с професионално-обусловена кожна и респираторна
симптоматика
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