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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

БЗС Български зъболекарски съюз 

ЕДГ Емайло-дентинова граница 

ЛДМ Лекар по дентална медицина 

МИДМ Минимално инвазивна дентална медицина 

ТЗТ Твърди зъбни тъкани 

AUC Area under the curve 

Bis-GMA Бисфенол А глицидилдиметакрилат 

BW Bitewing radiography 

CBCT Cone Beam Computer Tomography 

CCD Charged Coupled Device 

D1 Кариес във външната трета на дентина 

DIFOTI Digital Fibro-Optic Transillumination 

E0 Липса на кариес  

E1 Кариес във външната половина на емайла 

E2 Кариес във вътрешната половина на емайла 

FDI Fédération Dentaire Internationale 

FOTI Fibro-Optic Transillumination 

ICDAS International Caries Detection and Assessment System 

LED Light Emmiting Diode 

LF Laser Fluorescence 

NaFl Натриев флуоресцин 

NIRT Near Infrared Transillumination 

QLF Quantitative light fluorescence 

RI Refractory Index 

ROC curve Receiver operating characteristic curve 

S. mutans Streptococcus mutans 

TCP Трикалциев фосфат 

TEGDMA Триетиленгликол диметакрилат 

TRITC Тетраметил родамин изотиоцианат 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Апроксималният кариес представлява диагностично и терапевтично 

предизвикателство. Затрудненият достъп до кариозните лезии възпрепятства тяхното ранно 

откриване и правилно навременно лечение. Напредъкът на технологиите доведе до 

развитието на множество средства за ранна детекция на кариесните лезии, които изискват 

контролирани проучвания, валидизиращи тяхната диагностична точност, и налагат 

внимателното им използване като допълнение към традиционните средства. 

Минималната интервенция е основна цел на съвременната кариесна терапия. 

Наблюдава се промяна на парадигмата в кариесологията от класическото схващане 

„препариране и обтуриране“ към нова философия „лекуване и запечатване“. Кариесът е 

сравнително бавно прогресиращ процес, което дава възможност да бъде повлиян и 

стациониран във всеки един момент, и налага преосмисляне на ранната инвазивна 

интервенция. Общите стратегии за справяне с началния апроксимален кариес се фокусират 

или върху реминерализацията, или върху инвазивното му лечение. Алтернативна терапия за 

стациониране на начални кариозни лезии е инфилтрацията им със 

светлиннополимеризиращи пластмаси. Целта е да се запечатат порите в лезията и  да се 

предотврати навлизане на киселини. Кариесната инфилтрация запълва съществуващата 

терапевтична празнина между чистата профилактика и оперативното лечение и напълно 

отговаря на концепцията за минимална интервенция в денталната медицина. 

 

II. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 

    

От направения обстоен анализ на достъпната специализирана литература се 

извеждат следните нерешени проблеми: 

1. Съществува известна неяснота и несигурност сред ЛДМ по отношение на 

диагностичния праг и правилното време за предприемане на оперативно лечение на начален 

апроксимален кариес. 

2. Не се откриват литературни данни за състоянието на проблема в България и 

отношението на българските ЛДМ към диагностика и лечение на начален апроксимален 

кариес. 

3. Конвенционалните средства за диагностика на начален апроксимален кариес са с 

много ниска чувствителност и не могат да служат за ранното му откриване. Внушителният 

брой новопоявили се диагностични системи, някои от които са още в изпитателна фаза, 

внасят позитивизъм, че раннaтa диагностика на апроксималния кариес е възможна, но са 

необходими контролирани лабораторни и клинични проучвания, валидизиращи тяхната 

чувствителност, специфичност и диагностична прецизност. 

4. Съществува известна терапевтична празнина между профилактичните мерки 

(реминерализация) и (минимално) инвазивното лечение на апроксималния кариес. 

5. Възможност за запълване на тази терапевтична празнина е техниката на кариесната 

инфилтрация, която е сравнително нов подход в лечението на начални апроксимални лезии. 

Броят на клиничните проучвания върху метода, особено в дългосрочен план, е ограничен. 

Необходими са контролирани клинични изследвания, най-вече със сравнителен дизайн, 

които да проучат ефекта на инфилтрацията, реминерализацията и само на оралната хигиена 

върху стациониране на начални апроксимални лезии. 

6. Дълбочината на навлизане на инфилтранта не може да бъде установена след лечение 

поради липсата на рентгеноконтрастност на пластмасата. С лазерна конфокална микроскопия 

може да се визуализира in vitro дълбочината на проникване на инфилтранта в порите на 

кариозната лезия и да се сравни с тази на дентален адхезив. Единственото съществуващо 

такова изследване е на създателите на кариесната инфилтрация. 

7. Липсва утвърден клиничен протокол за ранна диагностика и неоперативно лечение 

на некавитирани апроксимални кариозни лезии. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Цел: Да се проучат възможностите за ранна диагностика и неоперативно лечение на 

некавитиран апроксимален кариес. 

 

Задачи: 

1. Да се проучи отношението и информираността на българските лекари по дентална 

медицина от Пловдивска област към прилагане на методите и средствата за 

диагностика и лечение на начален апроксимален кариес. 

2. Сравнително in vitro изследване на диагностичната точност на няколко метода за 

детекция на начален некавитиран апроксимален кариес – визуално-тактилен, 

рентгенография в захапка, лазерно-флуоресцентен (DIAGNOdent pen, KaVo) спрямо 

хистологичния като златен стандарт. 

3. Да се съпоставят възможностите на дентален адхезив и инфилтрант за лечение на 

начални кариозни лезии чрез изследване на дълбочината на третираните лезии, 

дълбочината и процента на навлизане на материала. 

4. Сравнително клинично изследване на диагностичната точност на трансилюминация с 

близка инфрачервена светлина (DIAGNOcam, KaVo) спрямо рентгенография в захапка 

за диагностика на начален апроксимален кариес. 

5. Да се съпостави клинично ефектът на два метода за лечение на начални кариозни 

лезии – инфилтрация и реминерализация – в сравнение с контролна група, при която 

не е приложено лечение. 

 

 

IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

ПО ЗАДАЧА 1 

1. Материали 

Обект на наблюдение 

Отношение и информираност на българските ЛДМ от Пловдивска област към ранната 

диагностика и неоперативното лечение на некавитирани апроксимални кариозни лезии. 

Единици на наблюдение 

200 лекари по дентална медицина от Пловдивска област. 

 

Признаци на наблюдение 

Пол, възраст, стаж, специалност, данни за практиките, избор на метод за диагностика 

и лечение на апроксимален кариес, познаване на метода на кариесната инфилтрация. 

 

Място на наблюдение 

Анкетирани са лекари по дентална медицина от гр. Пловдив и страната, участвали в 

научни семинари и конференции в гр. Пловдив. 

 

Време на наблюдение 

Ноември 2018 – април 2019 година. 

 

Органи на наблюдение 

За извършване на анкетирането докторантът се ангажира с реализиране на задачата. 
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2. Методи 

Социологически метод 

 Създаване на база данни 

Извършено е срезово проучване с помощта на структуриран въпросник, попълнен от 

200 редовни членове на Районна колегия Пловдив към Български зъболекарски съюз, 

присъствали на ежегодни научни форуми, организирани от БЗС. Обобщеният списък на 

ЛДМ, целеви за проучването и участвалите в него, е проверен за дублиране на 

информацията. 

 Изработване и дизайн на анкетната карта 

Въпросникът, изготвен на български език, съдържа 12 въпроса, от които 8 

полуотворени (5 от тях са с повече от един отговор) и 4 затворени въпроса. 

 Администриране на проучването 

Анкетните карти са раздадени на хартиен носител по време на регистрация на 

мероприятия, организирани от БЗС за членовете му. Събрани са в специално направени за 

целта кутии, в които съгласилите се да участват в проучването поставят своите попълнени 

карти. 

Статистически методи 

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS версия 26 – 

2018, специализираната програма за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 – 2019 и 

статистическата програмата Minitab версия 18.1 – 2017. Резултaтите са интерпретирани като 

статистически значими при ниво на грешка от Първи тип алфа (alpha) = 0,05 (p < 0,5). 

При продължителните величини с нормално разпределние анализите са направени 

чрез параметрични статистически методи. При величини, измерени по номинални, бинарни 

или ординални скали, както и при липса на нормално разпределение при продължителни 

величини, са приложени непараметрични статистически анализи. Използвани са следните 

методи при анализа на данните: 

          Параметрични: 

 т-тест за независими извадки за съпоставка на две групи (Independent samples t-

test). 

          Непараметрични: 

 Честотен анализ (брой и %) на качествени променливи – абсолютни и 

относителни честоти, представени съответно като обикновени числови стойности 

(n) и като относителен дял (%). 

 Тест на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции. 

 

ПО ЗАДАЧА 2 
 

1. Материали 

Обект на наблюдение 

Диагностичната точност на няколко метода за детекция на начален некавитиран 

апроксимален кариес – визуално-тактилен, рентгенография в захапка, лазерно-

флуоресцентен (DIAGNOdent pen) спрямо хистологичния като златен стандарт. 

Единици на наблюдение 

58 апроксимални некавитирани апроксимални повърхности. 

Признаци на наблюдение 

ROC крива, площ под кривата, чувствителност, специфичност, обща диагностична 

прецизност на всеки метод спрямо хистологията. 

Място на наблюдение  
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Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив. 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен 

научноизследователски ветеринарномедицински институт, Национална референтна 

лаборатория  „Антракс и бяс“. 

Време на наблюдение 

Април – юни 2019 г. 

Органи на наблюдение 

Докторантът съвместно с д-р Ренета Петрова, ветеринален лекар към БАБХ; 

Национална референтна лаборатория „Антракс и Бяс“, съдействаща за срязване на зъбите с 

микротом за ТЗТ. 

2. Методи 

В изследването участват 31 екстрахирани човешки постоянни премолари и молари с 

видимо некавитирани и необтурирани апроксимални повърхности, съхранявани в 0,1 % 

разтвор на тимол. Зъбите са почистени от меки тъкани и зъбен камък с ултразвук, след което 

са полирани с полирни гумички и паста, несъдържаща флуор (Proxyt, 3М). Направена е 

визуална оценка на апроксималните повърхности (мезиални и дистални), за да се установи 

начална кариозна лезия тип „бяло петно“ поне на едната апроксимална повърхност. 

Изследвани са общо 62 повърхности (31 зъба по 2 повърхности), от които 4 повърхности с 

кавитирани лезии са изключени от изследването, т.е. в изследването участват 58 

апроксимални зъбни повърхности. За симулиране на зъбни редици са използвани 

отпечатъчни лъжици за еднократна употреба (Position Tray, 3М), а за включване на зъбите в 

междузъбен контакт – силиконов отпечатъчен материал (Express XT Putty Soft, 3М) (Фиг. 1). 

Във всяка лъжица са поставени по 3 зъба – един премолар и два молара. Междузъбният 

контакт е проверен с дентален конец. Апроксималните зъбни повърхности са изследвани със 

следните методи за диагностика: 

Визуално-тактилен 

Всяка апроксимална повърхност е оценена на разстояние 30 cm от окото на 

екзаминатора, без увеличение, при наличието на добро осветление от денталния рефлектор. 

Първоначално зъбните повърхности се оглеждат влажни, след което се подсушават с въздух 

за 5 s и отново се инспектират. Изследването се допълва и от дентална сонда със заоблен 

връх за оценка гладкостта на зъбната повърхност. Визуалната оценка се извършва по ICDAS 

(International Caries Detection and Assessment System) системата със следната кодировка:  

0 – Липсват промени – съответства на Е0. 

1 – Първи визуални промени в емайла, видими след добро подсушаване на 

повърхността, липсват при влажна повърхност – съответства на Е1. 

2 – Ясно видими промени в транспарентността и цвета на емайла при суха и при 

влажна повърхност – съответства на Е2. 

3 – Локализирана емайлова кавитация. 

4 – Подлежаща тъмна сянка от дентина – съответства на D1. 

Рентгенография в захапка 

Снети са дигитални рентгенографии в захапка с помощта на фоточувствителна 

фосфорна плака (Dűrr Dental) и индивидуален рентгенов държател Icon X-Ray Holder (DMG) 

(Фиг. 1 и 2). Времето за експозиция е 0,315 s, 60 kVp, 2 mA, разстоянието фокус – филм е 20 

cm, рентгеновото устройство е Planmeca. Рентгенографиите са оценени на компютърен екран 

(компютърна програма Dűrr Dental) съобразно следната оценъчна система (Pitts, 1984): 

R0 – липсва просветление на рентгенографията – липсва кариес – съответства на Е0. 

R1 – зона на увеличено рентгеново просветление, ограничено във външната половина 

на емайла – кариес в началото на емайла – съответства на Е1. 
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R2 – зона на увеличено рентгеново просветление, включващо външната и вътрешната 

половина на емайла, вкл. лезии, простиращи се до, но неминаващи ЕДГ – кариес във 

вътрешността на емайла – съответства на Е2. 

R3 – зона на увеличено рентгеново просветление, включващо емайла, засягащо ЕДГ и 

достигащо началото на дентина, малко след ЕДГ – кариес в началото на дентина – 

съответства на D1. 

 

 

 

 
Фигура 1. Зъби в захапка, 

фиксирана със силикон и 

рентгенов държател Icon X-

Ray Holder (DMG) 

Фигура 2. Дигиталниа 

рентгенография в захапка 

 

 

Фигура 3. Изследване на 

включените в зъбна 

редица зъби с DI-

AGNOdent pen, KaVo 

 

Лазерно-флуоресцентна диагностика при наличие на междузъбен контакт 

 

DIAGNOdent pen (KaVo, Biberach, Germany) съществува като средство за кариесна 

детекция от 1998 г. Устройството генерира лазерна светлина с дължина на вълната 655 nm. 

Лазерната светлина се абсорбира от органични и неорганични субстанции в зъбите и отново 

се излъчва като флуоресцентен сигнал в инфрачервения спектър, преобразуван в цифрови 

стойности от 0 до 99 на дигитален дисплей с моментна и максимална стойност. Кариесният 

процес променя количеството флуоресценция, което се отчита с повишена стойност, 

нарастваща с нарастване дълбочината на лезията. Използва се накрайник А с клиновидна 

форма за апроксимални повърхности, от единично сапфирено влакно, което придава 

призматична форма на върха. Този дизайн прави възможно насочването на лъча латерално по 

надлъжната ос на върха. Преди диагностика устройството се калибрира на керамично 

блокче, зъбите се подсушават. Накрайникът се въвежда от вестибуларната част на 

апроксималните повърхности и се придвижда към срещуположната страна под контакт 

пункта в търсене на мястото с най-силна флуоресценция (Фиг. 3). Процедурата се повтаря и 

от орално. За анализ се взема най-високата получена стойност. Преди преминаване към 

изследване на следващия зъб устройството се стандартизира по здрава букална повърхност 

(нулиране на стойността) на съответния зъб според инструкциите на производителя. 

Степента на кариес се определя спрямо следната скала (Lussi, 2006): 

При стойности 0 – 7 – липсват промени – съответства на Е0. 

При стойности 8 – 10 – начална деминерализация в емайла– съответства на Е1. 

При стойности 11 – 15 – развита деминерализация в емайла– съответства на Е2. 

При стойности 16 и повече – напреднала деминерализация и в началото на дентина – 

съответства на D1. 
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Лазерно-флуоресцентна диагностика директно в лезията 

Изследването е извършено преди включването на зъбите в зъбни редици с 

междузъбни контакти. Накрайникът е поставен директно в лезията по апроксималната 

повърхност, отчита се най-високата стойност на флуоресценция. Отново се калибрира и 

стандартизира преди всяко измерване според инструкциите на производителя. 

Степента на кариес се определя спрямо следната скала (Lussi, 2006): 

При стойности 0 – 9 – липсват промени – съответства на Е0. 

При стойности 10 – 13 – начална деминерализация в емайла – съответства на Е1. 

При стойности 14 – 19 – развита деминерализация в емайла – съответства на Е2. 

При стойности 22 и повече – напреднала деминерализация и в началото на дентина – 

съответства на D1. 

 

 

 
Фигура 4. Зъби с премахнати 

корени и коронки, включени в 

епоксидна смола, подготвени за 

срязване с микротом 

Фигура 5. Срязване на зъбите през 

средата на лезиите на две половини 

с микротом за ТЗТ Leica SP 1600 

 

Хистологична оценка на дълбочината на лезиите 

След направените изследвания на зъбните повърхности корените на зъбите се 

премахват. Коронките се включват в епоксидна смола (Bison) за срязване с микротом (Фиг. 

4). 

Зъбните коронки се срязват в мезиодистална посока през средата на лезиите, в най-

дълбоката им част. За целта се използва микротом за рязане на твърди зъбни тъкани Leica SP 

1600 с диамантен нож и водно охлаждане (Фиг. 5). 

Получават се по две половини на всяка лезия, като всяка половина се изследва със 

стереомикроскоп (увеличение 16х) за установяване хистологичната дълбочината на 

деминерализация. Използват се описаните от Russel и Pitts (1993) критерии: 

C0 – липса на кариозна лезия – съответства на Е0. 

C1 – кариозна лезия във външната половина на емайла – съответства на Е1 (Фиг. 6). 

C2 – кариозна лезия във вътрешността на емайла, но незасягаща дентина – съответства 

на Е2 (Фиг. 7). 

C3 – кариозна лезия в емайла и началото на дентина – съответства на D1 (Фиг. 8). 
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Фигура 6. Кариес в 

началото на емайла E1 

Фигура 7. Кариес във 

вътрешността на емайла 

E2 

Фигура 8. Кариес в 

началото на дентина D1 

 

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS версия 25 –  

2017, специализираната програма за медицински анализи MedCalc версия 18.11.3 – 2019 и 

статистическата програмата Minitab версия 18.1 – 2017. Направен е честотен анализ на 

разпределението на степените на кариес спрямо отделните методи на оценка. Прецизността 

на изследваните методи е съпоставена с тази на хистологичната оценка, която служи като 

златен стандарт. За целта е проведен анализ с ROC крива (ROC curve) и са изчислени 

чувствителността, специфичността и прецизността на всеки един от диагностичните методи. 

Тъй като данните са представени по ординална скала (Е0 – липсва кариес; Е1 – кариес в 

началото на емайла; Е2 – кариес във вътрешността на емайла; D1 – кариес в началото на 

дентина), анализът е направен на 3 етапа. 

1. Целта на първия етап е да се установи прецизността на диагностичните методи 

относно правилното диференциране на наличие на кариес от липса на кариес. Изчислени са 

ROC кривата, чувствителността, специфичността и прецизността на диагностичните методи 

при следната съпоставка: Е0 (липса на кариес) → всички останали степени на кариес (Е1, 

Е2 и D1). Първата величина е кодирана с 0, a останалите с 1. Това е диагностичен праг 

Дг1 – начална деминерализация. 

2. В следващия етап се установи прецизността на диагностичните методи относно 

правилното диференциране на наличие на кариес във вътрешността на емайла и в началото 

на дентина от липса на кариес и кариес в началото на емайла. Изчислени са ROC кривата, 

чувствителността, специфичността и прецизността на диагностичните методи като са 

обединени първите две категории срещу останалите две или Е0 + Е1 → Е2 + D1. E0 и E1 са 

кодирани с 0, а E2 и D1 с 1. Това е диагностичен праг Дг2 – развита деминерализация. 

3. В третия етап се установи прецизността на диагностичните методи относно 

правилното диференциране на кариес в началото на дентина от липса на кариес, кариес в 

началото на емайла и кариес във вътрешността на емайла. Изчислени са ROC кривата, 

чувствителността, специфичността и точността на диагностичните методи, като първите три 

категории Е0 + Е1 + Е2 са сравнени с D1. E0, E1 и E2 са кодирани с 0, а D1 с 1. Това е 

диагностичен праг Дг3 – напреднала деминерализация. 

 

Статистически методи 

 Честотен анализ (брой и %). 

 ROC крива (ROC curve) – фундаментално средство за оценка на даден диагностичен 

тест. Всяка точка от ROC кривата представлява двойка чувствителност/специфичност, 

отговаряща на определен диагностичен праг (Табл.1). 
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            Таблица 1. Връзка между ROC крива и диагностична точност 

Площ  Диагностична точност 

0,9 – 1 Отлична 

0,8 – 0,9 Много добра 

0,7 – 0,8 Добра 

0,6 – 0,7 Задоволителна 

0,5 – 0,6 Лоша 

< 0,5 Методът е безполезен 

 

 Площ под кривата (AUC) – мярка за възможността даден параметър да разграничи 

между две диагностични групи (кариес/липса на кариес). 

 Чувствителност (sensitivity) – истински позитивни находки (True Positive), в 

конретния случай наличие на кариес. 

 Специфичност (specificity) – истински негативни находки (True Negative), което в 

настоящото проучване означава липса на кариес. 

 Обща диагностична точност (overall accuracy). 

 

 

ПО ЗАДАЧА 3 

1. Материали 

Обект на наблюдение 

Възможностите на инфилтрант и дентален адхезив да навлязат и запълнят 

некавитирани апроксимални кариозни лезии. 

Единици на наблюдение 

42 двойки некавитирани апроксимални лезии, всяка от които е или инфилтрирана, или 

третирана с дентален адхезив. 

Признаци на наблюдение 

Дълбочина на лезията, дълбочина и процент на навлизане на инфилтрант и адхезив. 

Място на наблюдение  

Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив. 

Институт по биология и имунология на размножаването (ИБИР), Българска академия 

на науките (БАН), катедра „Молекулярна биология“. 

Време на наблюдение 

Април – юни 2019 г. 

Органи на наблюдение 

Докторантът съвместно с доц. Милена Мурджева, ИБИР БАН, катедра „Молекулярна 

биология“, съдействаща за изследване на кариозните лезии с лазерна конфокална 

микроскопия. 

2. Методи 

Кавитираните и увредени повърхности, повърхностите без кариес, както и такива с 

кариес, достигащ средата на дентина от Задача 2, са изключени от изследването. Така в 

настоящата задача участват 42 двойки апроксимални лезии с наличие на некавитирани лезии 

бяло петно, потвърдени хистологично и разпределени, както следва:  

Е1 – 19 лезии   Е2 – 16 лезии   D1 – 7 лезии 

Всяка половина на описаните лезии се разпределя на случаен принцип за лечение в 

една от двете групи – едната половина се третира с инфилтрант, другата с адхезив. 
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И инфилтрантът, и адхезивът са предварително маркирани с 0,1% тетраметилродамин 

изотиоцианат (TRITC, Sigma Aldricht) – червена флуоресцентна боя, с помощта на която се 

визуализира навлизането на материала в лезията. 

Методика за инфилтриране на едната половина на лезиите 

Приложен е утвърденият протокол за инфилтриране на некавитирани лезии с 

инфилтрант Icon (DMG). Нанася се ецващ гел Icon Etch (DMG), съдържащ 15% солна 

киселина за 120 s с помощта на микроапликатор. Следва премахването му чрез щателно 

промиване с водно-въздушен спрей за 30 s. След това се аплицира чист алкохол Icon Dry 

(DMG) за 30 s за пълно подсушаване (десикация) на лезията и допълнително подсушаване с 

въздух за 60 s. Нанася се инфилтрант Icon Infiltrant (DMG), предварително маркиран с 0,1% 

TRITC с помощта на микроапликатор, и се оставя да пенетрира 3 min, през които при нужда 

неколкократно се реаплицира. Излишният материал се премахва внимателно със сухи 

микроапликатори преди фотополимеризация за 60 s, 400 mW/сm2. Повторно се нанася 

инфилтрант за 1 min, премахва се излишният материал, фотополимеризира се 60 s. 

Методика за аплициране на адхезив в другата половина на лезиите 

Техниката е същата като инфилтрацията, но вместо 15% солна киселина се използва 

37% ортофосфорна киселина (Scotchbond Universal Etchant, 3М), а вместо инфилтрант се 

нанася еднокомпонентен дентален адхезив Adper Single Bond 2 (3М), също предварително 

маркиран с 0,1% TRITC.  

За визуализиране на оставащата порьозна структура на лезиите всяка половина се 

потапя в 50% етанолов разтвор на 100 µm натриев флуоресцин (NaFl, Sigma Aldricht) за 10 

минути. След това се измива с дейонизирана вода за 3 минути и двете половинки на една и 

съща лезия се фиксират на предметно стъкло за сравнително наблюдение с лазерен 

конфокален микроскоп (Фиг. 9). 

 

 

 
Фигура 9. Фиксирани половинки на една и съща лезия за 

сравнително наблюдение с лазерен конфокален 

микроскоп 

Фигура 10. Лазерен конфокален 

микроскоп Leica TCS SPE 

 

Образците се наблюдават с конфокален лазерен сканиращ микроскоп Leica TCS SPE 

(Фиг. 10) с обектив х10 в двойно флуоресцентен модул за едновременна детекция на червена 

(TRITC) и зелена флуоресценция (NaFl). Областите, запълнени с маркираните с TRITC 

инфилтрант/адхезив, се визуализират в червено, а оставащата незапълнена порьозна част от 

лезията в зелено. Екситационната светлина (възбуждаща флуоресценцията на съответния 

флуоресцент) е с максимална дължина на вълната 532 nm за TRITC и 488 nm за NaFl, а 
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емисионната (излъчваща) флуоресценция се улавя от емисионен филтър с дължина на 

вълната 580 – 610 nm за TRITC и 500 – 540 nm за NaFl. Направени са по 25 оптични среза на 

всяка изследвана половина в z равнината (z stack) и за анализ е избран най-

репрезентативният образ за всяка лезия. В случай че дълбочината на лезията е по-голяма от 

полето на наблюдение на микроскопа, лезията се изследва в няколко последователни образа. 

За всяка половина на лезиите са получени образи на навлезлия в нея материал (червена 

флуоресценция), на оставащата незапълнена порьозна структура на лезията (зелена 

флуоресценция), както и комбиниран образ едновременно на запълнената и незапълнена част 

от лезията. Получените образи са с латерална резолюция 1024 х 1024 пиксела и 1000 µm х 

1000 µm. Те са анализирани с компютърна програмa за анализ на лазерно-конфокални 

снимки ImageJ. Измерени са дълбочината на лезията и дълбочината на навлизане на 

материала в лезията. В двойно флуоресцентен модул дълбочината на лезията се дефинира 

като разстоянието от повърхността на лезията до най-дълбоката точка на зелена 

флуоресценция, а дълбочината на навлизане на инфилтрант/адхезив като разстоянието от 

повърхността на лезията до най-дълбоката точка на червена флуоресценция. Изчислен е и 

процентът на навлизане на материала в лезията по формулата дълбочина на 

навлизане/дълбочина на лезията х 100. 

Статистически методи 

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS, версия 26 – 

2018, специализираната програма за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 – 2019 и 

статистическата програмата Minitab версия 18.1 – 2017. Резултaтите са интерпретирани като 

статистически значими при ниво на грешка от Първи тип алфа (alpha) = 0,05 (p < 0,5). 

Използвани са следните статистически методи: 

 Тест на Шапиро Уилкс (Shapiro-Wilks) за проверка на разпределението 

 т-тест за зависими извадки (paired samples t-test) за съпоставка на измеренията с нормално 

разпределение 

 Тест на Уилкоксън (Wilcoxon) за съпоставка на величини с асиметрично разпределение. 

Измеренията (максимална дълбочина на лезията, максимална дълбочина на навлизане 

и процент на навлизане) са проверени за нормалност на разпределението при двата 

използвани материала чрез теста на Шапиро-Уилкс (Shapiro-Wilks). Резултатите са 

представени като средни стойности, стандартно отклонение, медиана, минимална и 

максимална стойност. Ефектът от третирането на лезиите с адхезив и инфилтрант е 

съпоставен чрез т-тест за зависими извадки при измеренията с нормално разпределение 

(максимална дълбочина на лезията и процент на навлизане) и чрез теста на Уилкоксън 

(Wilcoxon) при максималната дълбочина на навлизане поради установената асиметричност. 

 

ПО ЗАДАЧА 4 

1. Материали 

Обект на наблюдение 

Ниво на съгласуваност в диагностиката на апроксимален кариес чрез 

трансилюминация с близка инфрачервена светлина и дигитална рентгенография в захапка. 

Единици на наблюдение 

Мезиални/дистални (апроксимални) повърхности на премолари и молари на 50 

пациенти на възраст 18 – 40 години. 

Признаци на наблюдение 

Наличие или липса на апроксимален кариес. 

Място на наблюдение  

Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив. 

Органи на наблюдение 

Докторантът се ангажира с извършване на клиничната задача. 
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2. Методи 

Осъществяването на клиничното изследване е одобрено със становище на Комисията 

по научна етика към Медицински университет – Пловдив, протокол № 7/1.10.2020 г. 

Изследването включва 50 пациенти на възраст 18 – 38 години. Оценяват се по 16 зъба 

на пациент, от които 8 премолара и 8 молара. На всеки зъб се изследват две повърхности – 

мезиалната и дисталната, или общо 32 повърхности на пациент. В изследването участват 

видимо интактни некавитирани апроксимални повърхности.  

Критерии за включване: здрави пациенти с напълно поникнали постоянни 

премолари и молари на възраст минимум 18 години. 

Изключващи критерии: зъби с видими апроксимални дентинови кавитации, 

апроксимални повърхности с обтурации, вторичен кариес, ортодонтски пръстени. 

Процедурата по изследването включва първоначално професионално зъбно 

почистване, последвано от визуално изследване на цялото съзъбие. Всеки пациент се 

преглежда с помощта на дентално огледало и сонда след подсушаване и добро осветяване на 

зъбите. Всички премолари и молари се изследват с DIAGNOcam, KaVo (Фиг. 11), като 

камерата се центрира над областта на изследване паралелно на оклузалната повърхност (Фиг. 

12, 13). Заснема се по един образ на всеки зъб (Фиг. 14). Оптималната позиция на 

интраоралния накрайник със сензора на зъба се потвърждава чрез изображението на зъба на 

компютърния екран. За да се предотврати светлинно взаимодействие по време на заснемане 

на изображенията, осветлението от денталния юнит е изключено. След това всеки пациент се 

насочва към снемане на дигитална рентгенография в захапка (Фиг. 15). 

 

  

 

  
Фигура 11. Уред за 

кариесна диагностика 

DIAGNOcam, KaVo 

Фигура 12. Преглед на зъби 

на горна челюст с  

DIAGNOcam, KaVo 

 

Фигура 13. Преглед на 

зъби на долна челюст с 

DIAGNOcam, KaVo 

  
Фигура 14. Изследване с 

трансилюминация (DIAGNOcam, KaVo) 

Фигура 15. Изследване с дигитална 

рентгенография в захапка 
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От всички 1600 повърхности 300 са изключени поради наличие на кавитация или 

обтурация. Останалите 1300 повърхности, се изследват чрез трансилюминация с близка 

инфрачервена светлина и чрез дигитална рентгенография в захапка за наличието на 

апроксимален кариес в емайла и в дентина. Степента на съгласуваност между двата метода 

се проверява чрез теста Капа на Коен (Cohen’s Kappa) (Фиг. 16). 

 

 
Фигура 16. Метод на изследването 

 

Резултатите включват брой и процент на установен апроксимален кариес в емайла и в 

дентина за всички 1300 повърхности. Процентите се изчисляват на базата на общия брой 

повърхности. След това двата метода за диагностика на апроксимален кариес се съпоставят 

според вида на зъба (молари и премолари) и според вида на повърхността (мезиална и 

дистална) поотделно за находките в емайла и тези в дентина. Стойността на коефициента 

Капа се интрепретирана спрямо следните референтни диапазони (Cohen, 1960): 

0,00 – 0,20 = не съществува съгласуваност 

0,21 – 0,39 = минимална степен на съгласуваност 

0,40 – 0,59 = слаба степен на съгласуваност 

0,60 – 0,79 = умерена степен на съгласуваност 

0,80 – 0,89 = висока степен на съгласуваност 

0,90 – 1,00 = много висока до пълна степен на съгласуваност 
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ПО ЗАДАЧА 5 

1. Материали 

Обект на наблюдение 

Ефективност на кариесната инфилтрация, реминерализацията и липсата на лечение за 

стациониране на некавитирани апроксимални кариозни лезии. 

Единици на наблюдение 

47 пациенти на възраст между 18 и 38 години с общо 180 начални апроксимални 

кариозни лезии, с рентгенографска дълбочина Е2 – D1, разпределени в 3 групи за лечение (по 

60 лезии всяка група). 

Признаци на наблюдение 

Рентгенографска дълбочина на лезиите преди лечението, 1 и 2 години след лечението. 

Място на наблюдение  

Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив 

Време на наблюдение 

Декември 2017 г. – май 2018 г. – диагностика и лечение на кариозните лезии  

Контрола след 1 г. – до май 2019 г. 

Контрола след 2 г. – до май 2020 г. 

Органи на наблюдение 

Докторантът се ангажира с изпълнение на клиничната задача. 

2. Методи 

Осъществяването на клиничното изследване е одобрено със становище на Комисията 

по научна етика към Медицински университет – Пловдив, протокол № 7/1.10.2020 г. 

Дизайн на изследването  

 Split mouth – клинично изследване, при което в съзъбието на един пациент има от всички 

изследвани групи. 

 Randomized – групите са разпределени на случаен принцип. 

 Controlled – контролирано изследване със стриктно проследяване резултатите след 1 и 2 г. 

Дизайнът на изследването, при който в съзъбието на един пациент задължително се 

търсят три начални апроксимални лезии, елиминира съображенията, че разликите в 

прогресия на лезиите между различните лечебни модалности биха се дължали на 

индивидуални фактори, и поставя трите групи лезии при еднакви условия. За обективността 

на резултатите допринася и фактът, че лезиите са разпределени на случаен принцип в една от 

трите изследвани групи. 

Критерии за включване 

 информирано съгласие 

 наличие на поне три некавитирани апроксимални кариозни лезии, които рентгенографски 

достигат вътрешността на емайла или външната трета на дентина 

 некавитирани лезии 

Изключващи критерии 

 липса на информирано съгласие 

 липса на поне три рентгенографски начални лезии 

 наличие на кавитация 

 бременност като противопоказание за рентгенография 

 алергии към мономери 

Пациентите се преглеждат клинично и се назначават по две диагностични 

рентгенографии в захапки (в ляво и дясно) за целенасочено търсене на поне три начални 

апроксимални кариозни лезии при всеки пациент. Рентгенографиите в захапка са дигитални с 
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фосфор чувствителна плака и индивидуален рентгенов държател Icon X-ray Нolder (DMG), 

фиксиран със силиконов материал O´Bite (DMG) (Фиг. 17, 18). Рентгенографиите в захапка 

се разчитат при стандартни условия и се диагностицират началните апроксимални кариозни 

лезии (Фиг. 19, 20). 

  
Фигура 17. Позиция на пациента при 

снемане на рентгенография в захапка с 

индивидуален държател Icon X-Ray 

Holder (DMG) 

Фигура 18. Индивидуален държател 

със силиконов материал за фиксиране 

на захапката O´Bite (DMG) 

 

  

  
Фигура 19 и 20. Първоначални рентгенографии в захапка 

 

По време на клиничния преглед се определя кариесният риск на пациента. Изследва се 

гингивалният статус и кървенето от папилите след нежно подсушаване с въздух като 

индиректен индикатор за активност на лезията. Поставят се клинчета между зъбите за 

временно сепариране и за оценка на лезиите визуално по ICDAS критериите и оценка на 

активността на лезиите по критериите, зададени от Ekstrand. 

Всяка от откритите лезии се разпределя на случаен принцип за лечение в една от 

следните групи: 

1. Първа група – кариесна инфилтрация с инфилтрант Icon Proximal (DMG). 

2. Втора група – реминерализация и флуоризация с Clean Pro White Varnish (3M). 

3. Tрета група – контрола без лечение. 

Протокол на лечението. На всички пациенти се извършва професионална хигиена на 

устната кухина с четка и полирна паста без флуор и интердентални конци за зъби. 

Прилага се утвърденият протокол за инфилтриране (Фиг. 22 – 24) на некавитирани 

лезии с инфилтрант Icon Proximal (DMG) (Фиг. 21), описан в Задача 3. 
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Фигура 21. Icon Proximal (DMG) – трите сприцовки Icon Etch, Icon Dry и Icon Infiltrant с 

клинчета за раздалечаване и апликационно фолио 

 
 

   
Фигура 22, 23, 24. Инфилтриране на зъб 24 дистално – ецване (Icon Etch), 

подсушаване (Icon Dry) и инфилтрация (Icon Infiltrant) 
 

 

 

           Протокол за реминерализация 

Зъбите се изолират с памучни ролки и се подсушават с въздух. Поставя се клинче в 

междузъбнато пространство (интердентално клинче от системата за инфилтрация – Icon 

Proximal, DMG). Съдържанието на индивидуалната доза лак се размесва непосредствено 

преди употреба (Фиг. 25). С приложената в опаковката четка се взема малко количество и се 

намазва добре междузъбното пространство (Фиг. 26). Контактът със слюнка води до бързо 

втвърдяване на материала. Пациентите се инструктират да не четкат зъбите си до края на 

деня, както и да не ядат много твърди и лепливи храни непосредствено след апликацията на 

лака, за да се осигури максималният му контакт със зъбната повърхност. 
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Фигура 25. Реминерализиращ лак 

Clinpro White Varnish, 3М 

Фигура 26. Аплициране на 

реминерализиращ лак Clinpro White 

Varnish, 3M, на зъб 36 дистално 

На всички пациенти се дават инструкции за повишаване на оралната хигиена, съвети 

за подобряване на хранителните навици, както и обучение за правилно и регулярно 

почистване на междузъбните пространства с конец за зъби. 

За да се избегне погрешното интерпретиране на инфилтрираните лезии при 

евентуално посещение на друг лекар по дентална медицина от страна на пациента и 

преждевременното им инвазивно лечение, на пациента се предоставя така наречената книжка 

на лечението, в която е описано проведеното лечението. 

Контролните прегледи са след 1 и 2 години. Извършва се клиничен преглед, снема се 

отново кариесният риск на пациента. Назначават се рентгенографии в захапка. Държателят за 

рентгенографиите е същият, с който са снети първите снимки – Icon X-ray Holder, DMG 

(Фиг. 18). Всеки пациент има свой индивидуален рентгенов държател, съхраняван от 

докторанта. Това намалява риска от припокриване на апроксималните повърхности и 

гарантира една и съща позиция при направата на рентгенографиите – преди лечението, 1 и 2 

години след него. При отчитане на наличие или липса на кариесна прогресия се разчитат 

рентгенографиите по двойки (базова и контролна). 

Статистическият анализ на данните включва:  

 т-тест за независими извадки (independent samples t-test) за съпоставка на нормално 

разпределени продължителни величини (възраст) 

 теста Хи-квадрат (Chi-square test) за установяване на асоциация между норминални или 

ординални величини  

 теста на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на две пропорции. 

 

 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

ПО ЗАДАЧА 1 

 

Анкетата е коректно попълнена от 200 участници, между които 115 жени (57,5%) и 85 мъже 

(42,5%). Относителният дял на жените е значимо по-висок от този на мъжете спрямо теста на 

Фишер (Fisher’s exact test), p = 0.004 (Фиг. 27).Средната възраст на участниците в анкетата е 

43,68 ± 12,23 години, с диапазон между 25 и 80 години, без значима разлика между половете, 

p = 0,878 (Фиг. 28). 
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Фигура 27. Разпределение на участниците в 

анкетата по пол 

 

Фигура 28. Средна възраст на участниците 

в анкетата 

 
 

18 (9%) от анкетираните са завършили образованието си във Факултета по дентална 

медицина към Медицински университет, град София, и останалите 182 (91%) във Факултета 

по дентална медицина към Медицински университет, град Пловдив, (Фиг. 29). 

Средният трудов стаж на участниците в анкетата е 18,46 ± 12,52 г, с диапазон между 0 

и 53 години. Разпределението на анкетираните по стаж е сравнително равномерно (Фиг. 30).  

 
 

  
Фигура 29. Разпределение на 

анкетираните спрямо място на 

образование по дентална медицина 

 

Фигура 30. Разпределение на участниците 

спрямо общ трудов стаж 

 

 

На въпроса за специалността на участниците 120 (60%) от анкетираните са 

посочили, че нямат придобита специалност, а останалите 80 (40%) са с придобита 

специалност. Разпределението по специалност е показано на Фиг. 31, а стажът по 

специалността на Фиг. 32. 
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Фигура 31. Разпределение на анкетираните спрямо специалността 

 

 

 
Фигура 32. Разпределение спрямо стаж по специалността 

 

Спрямо институцията, в която работят, разпределението на участниците е, както следва:  

 

 
Фигура 33. Разпределение на анкетираните спрямо практиката, в която работят 
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Следващият въпрос от анкетата изисква от участниците да посочат методите на 

диагностика, които прилагат при съмнение за скрит апроксимален кариес. В отговорите на 

166 (83%) от участниците присъства използването на рентгенография. Оглед и сондиране се 

среща в отговорите на 149 (74,50%) участници. Оглед и сондиране след раздалечаване с 

интердентално клинче или ортодонтски ластик се използва от 68 (34%) от анкетираните. 

Фиброоптична трансилюминация (FOTI, DIFOTI) е посочена от 21 (10,5%) участници. 

Диафаноскопия фигурира в отговорите на 15 (7,5%) от анкетираните. Флуоресценция – 

светлинна или лазерна (SOPROlife, DIAGNOdent) – се използва от 6 (3%) участници и CBCT 

от 5 (2,5%). В категорията Други не са предоставени отговори (Табл. 2). 

 

Таблица 2: Методите на диагностика, прилагани от анкетираните при съмнение за скрит 

апроксимален кариес 

Методи Брой Процент 

Рентгенография 166 83% 

Оглед и сондиране 149 74,50% 

Оглед и сондиране след раздалечаване с интердентално клинче или 

ортодонтски ластик 

68 34% 

Фиброоптична трансилюминация (FOTI, DIFOTI) 21 10,5% 

Диафаноскопия 15 7,5% 

Трансилюминация с близка инфрачервена светлина – DIAGNOcam 3 1,5% 

Флуоресценция – светлинна или лазерна (SOPROlife, DIAGNOdent) 6 3% 

CBCT – 3D рентген 5 2,5% 

Други 

 

0 0% 

Най-често комбинирани методи    

Рентгенография, оглед и сондиране 

 

Рентгенография, оглед и сондиране, оглед и сондиране след 

раздалечаване с интердентално клинче или ортодонтски ластик 

77 

 

17 

38,50% 

 

8,50% 

 

Друг въпрос от анкетата цели да проучи какви рентгенови методи се прилагат от 

участниците за диагностика на начален апроксимален кариес. Най-често използван метод е 

рентгенография в захапка (bitewing), посочен от 92 (46%) от анкетираните. Следващият най-

често използван метод е сегментна паралелна рентгенография – отговор, избран от 80 (40%) 

участници. Сегментна рентгенография по Дик фигурира в отговорите на 74 (37%) от 

анкетираните. Панорамна рентгенография е следващият по честота метод, посочен от 51 

(25,50%) от участниците. Конусно-лъчева компютърна томография (CBCT) е метод, избран 

от само 3-ма (1,5%) от анкетираните. Директна субтракционна рентгенография фигурира 

само в отговорите на 1 (0,5%) участник. (Фиг. 34). 
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Фигура 34. Рентгенови методи, прилагани от анкетираните за диагностика на начален 

апроксимален кариес 

 

Следващият въпрос от анкетата изисква от участниците да посочат в какъв стадий от 

развитието на апроксимален кариес, диагностициран рентгенографски, биха предприели 

инвазивно/оперативно (вкл. минимално инвазивно) лечение. Най-голям брой участници 98 

(49%) са избрали отговора началото на емайла (Е1). Следващ по честота е отговорът 

вътрешността на емайла (Е2), който е посочен от 65 (32,50%) от анкетираните. Отговор в 

областта на емайло-дентиновата граница е избран от 26 (13%) участници. Следват 9 (4,5%) 

отговора външната трета на дентина (D1); 1 (0,5%) отговор средната трета на дентина 

(D2) и 1 отговор (0,5%) вътрешната трета на дентина (D3). Резултатите са обобщени на 

Фигура 35. 

 

 
Фигура 35. Разпределение на отговорите на анкетираните по въпроса: „В какъв стадий от 

развитието на апроксимален кариес, диагностициран рентгенографски, бихте предприели 

инвазивно/оперативно (вкл. минимално инвазивно) лечение?“ 
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Целта на следващия въпрос е да проучи как анкетираните лекуват начален 

апроксимален кариес, който рентгенографски е в емайла или до началото на дентина. 

Минимално инвазивна обтурация е посочена от най-голям брой анкетирани – 126 (65%). 

Мотивация и средства за повишаване на оралната хигиена е следващият най-често 

използван метод, който присъства в отговорите на 97 (48,50%) участници. Изчакване и 

проследяване фигурира в 65 (32,50%) отговора. Следващият метод 

флуоризация/реминерализация е посочен от 56 (28%) от анкетираните. Класическа обтурация 

е използвана от 35 (17,50%) участници в анкетата, запечатване с адхезив от 17 (8,5%), 

инфилтрация с нисковискозна пластмаса от 10 (5%) (Фиг. 36). 

 

 

 
Фигура 36. Методи, прилагани от анкетираните за лечение на начален апроксимален кариес 

 

 

На последния въпрос от анкетата „Познавате ли техниката кариесна инфилтрация?“, 

26 (13%) от анкетираните отговарят утвърдително („Да“), а останалите 174 (87%) 

отрицателно („Не“). 20 (77%) от 26-те участници, които са запознати с кариесната 

инфилтрация, са от групата със специалност и само 6 (23%) са без специалност. 

Съпоставката на двете пропорции чрез теста на Фишер показва значимо по-висок процент на 

участници със специалност, които са запознати с кариесната инфилтрация в сравнение с 

тези без специалност, p < 0,001 (Фиг. 37). 
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Фигура 37. Запознатост на анкетираните с техниката кариесна инфилтрация 

 

Изводи по задача 1 

 

1. Най-често използваните средства за ранна диагностика на начални апроксимални 

кариозни лезии, използвани от българските ЛДМ от Пловдивска област, са рентгенографията 

(в близо половината случаи това е рентгенография в захапка) и визуално-тактилното 

изследване. 

2. Над 80% от ЛДМ биха лекували оперативно емайлов апроксимален кариес, когато 

неоперативните методи са възможни и препоръчителни. 

3. Методът на кариесната инфилтрация е слабо познат сред ЛДМ, известен предимно 

на колеги със специалност. 

 

ПО ЗАДАЧА 2 

 

Честота и процент на степените на кариес при отделните оценъчни методи  

Честотата и процентът на находките относно липса на кариес, кариес в началото на 

емайла, кариес във вътрешността на емайла и кариес в началото на дентина за всеки от 

изследваните методи са представени на Таблица 3. 

 

 Таблица 3. Честота и процент на степените на кариес при отделните оценъчни методи 

Ниво на кариес Визуален 

 

Rö BW DD 

(контакт) 

DD  

(директно) 

Хистологична 

оценка 

Липсва кариес Е0 50 

(86,2%) 

24 

(41,4%) 

7 

(12,1%) 

6 

(10,3%) 

8 

(13,8%) 

В началото на 

емайла Е1 

1 

(1,7%) 

18 

(31%) 

21 

(36,2%) 

20 

(34,5%) 

27 

(46,6%) 

Във вътрешността 

на емайла Е2 

4 

(6,9%) 

12 

(20,7%) 

21 

(36,2%) 

21 

(36,2%) 

16 

(27,6%) 

В началото на 

дентина D1 

3 

(5,2%) 

4 

(6,9%) 

9 

(15,5%) 

11 

(19%) 

7 

(12,1%) 
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Даните от Таблица 3 са графично илюстрирани на Фигура 38, на която е представено 

процентното разпределение на различните степени на кариес за всеки метод. Златният 

стандарт (хистологичната оценка) показва липса на кариес при 13,8% от повърхностите. 

Малко по-ниски, но сходни стойности се установяват при DD (контакт) – 12,1% и DD 

(директно) – 10,3%. Най-висок процент на липса на кариес (E0) се наблюдава при визуалната 

оценка (86,2%).  

Според златния стандарт (хистологична оценка) кариес в началото на емайла Е1 се 

установява при 46,60% от повърхностите. При останалите методи процентът е, както следва: 

DD (директно) – 34,50%; DD (контакт) – 36,20%; Rö BW – 31%; Визуален – 6,90%. 

Златният стандарт показва наличие на кариес във вътрешността на емайла Е2 при 

27,60% от повърхностите. И двата метода, DD контакт и DD директно, установяват E2 при 

36,20% от повърхностите. Най-нисък процент се установява чрез визуалния метод, при който 

само 6,90% от повърхностите имат кариес във вътрешността на емайла.  

Кариес в началото на дентина D1 се установява при 12,10% от повърхностите чрез 

хистологичната оценка. Останалите методи показват различни стойности, както следва: DD 

(директно) – 19%; DD (контакт) – 15,50%; Rö BW – 6,9%; Визуално – 5,20%. 

 

 
Фигура 38. Процентно разпределение на степените на кариес спрямо отделните методи на 

оценка 
 

Прецизност на диагностичните методи относно правилното диференциране на наличие 

на кариес от липса на кариес 
 

1. Диагностичен праг Дг1 – начална деминерализация, – при който Е0 = здрави; 

Е1, Е2, D1 = кариозни 

В този сектор са представени ROC кривите, чувствителността, специфичността и 

прецизността на диагностичните методи при следната съпоставка: Е0 (липса на кариес) → 

всички останали степени на кариес (Е1, Е2 и D1). Таблица 4 съдържа резултатите от 

анализа с ROC крива за всеки един от изследваните методи. Най-голяма е площта под 

кривата на метода DD (директно), AUC = 0,803, p = 0,005. Този метод показва най-близка 

прецизност до златния стандарт относно диференциране на липса на кариес (Е0) от 

наличието на кариес (Е1, Е2 и D1). Следващ по прецизност е методът DD (контакт), AUC = 
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0,793, p = 0,006. Следва рентгенографският метод със следните стойности: AUC = 0,768, p = 

0,016. Визуалният метод показва съществени отклонения от златния стандарт, затова площта 

под кривата е с ниска стойност и без статистическа значимост: AUC = 0,580, p = 0,098.  

 

Таблица 4. Площ под кривата за диагностичните методи спрямо златния стандарт при 

диференциране на наличие на кариес от липса на кариес 

Метод на оценка Площ 

(AUC) 

SE Значимост 

p 

95% доверителен интервал 

Долна граница Горна граница 

Визуален  0,580 0,098 0,471 0,388 0,772 

Rö BW 0,768 0,082 0,016* 0,606 0,929 

DD (контакт) 0,793 0,107 0,006** 0,582 1,000 

DD (директно) 0,803 0,107 0,005** 0,592 1,000 

Нулева хипотеза: Истинската площ (true area) = 0,5; * – Статистическа значимост при p 

< 0,05; ** – Статистическа значимост при p ≤ 0,01. 

 

ROC кривите за диагностичната прецизност на изследваните оценъчни методи 

относно наличие и липса на кариес са представени на Фигура 39. Графиките са подредени по 

степен на прецизност – от най-близкия до златния стандарт метод (DD директно) до методa с 

най-много разминавания със златния страндарт (визуален). В тази поредица стойността на 

AUC намалява с всеки следващ метод. Колкото по-ниска е стойността на AUC и колкото по-

близка е до 0,50, толкова по-големи са разминаванията между даден оценъчен метод и 

златния стандарт. 

 

 
Фигура 39. ROC криви за диагностичната прецизност на оценъчните методи за правилното 

диференциране на наличие на кариес от липса на кариес 

 

Анализът с ROC криви е допълнен със стойностите на чувствителност, специфичност 

и обща прецизност на всеки един от диагностичните методи (Табл. 5). Чувствителността на 

теста показва неговата прецизност в идентифицирането на истински позитивни находки 

(True Positive), в конретния случай наличие на кариес. С най-висока чувствителност от 89% 

се очертава методът DD (директно), следван от DD (контакт) с чувствителност от 88%. 
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Рентгеновият метод показва по-ниска способност за идентифициране на наличие на кариес, с 

чувствителност от 54,08%. Визуалният метод се очертава с най-ниска чувствителност, 

възлизаща на 16%. При този метод голяма част от повърхностите с кариес са оценени като 

негативни (липса на кариес). 

Специфичността на теста съответства на неговата способност да идентифицира 

истински негативни находки (True Negative), което в настоящото проучване означава липса 

на кариес. Най-висока стойност на специфичност от 100% се установи при визуалния метод. 

Това се дължи на факта, че с този метод 50 от 58 повърхности са оценени с липса на кариес. 

Специфичността на Rö BW възлиза на 93,50%, на DD (контакт) на 87% и на DD (директно) 

на 86%.  

С най-висока прецизност от 85,48% се очертава методът DD (директно), следван от 

DD (контакт) – 82,76%. Рентгеновият метод показва прецизност от 80,46%, а визуалният 

метод е с най-ниска прецизност от 27,59%. 

 

Таблица 5. Чувствителност, специфичност и обща прецизност на диагностичните методи 

за диференциране на липса на кариес от наличие на кариес (Е1, Е2 и D1) 

Метод на оценка Чувствителност Специфичност Обща прецизност на теста 

Визуален  16% 100% 27,59% 

Rö BW 54,08% 93,50% 80,46% 

DD (контакт) 88% 87% 82,76% 

DD (директно) 89% 86% 85,48% 

 

 

 

Прецизност на диагностичните методи относно правилното диференциране на наличие 

на кариес във вътрешността на емайла и в началото на дентина от липса на кариес и 

кариес в началото на емайла 

 

          2. Диагностичен праг Дг2 – развита деминерализация, – при който Е0, Е1 = здрави; 

Е2, D1 = кариозни 

В този сектор са представени ROC кривите, чувствителността, специфичността и 

прецизността на диагностичните методи при следната съпоставка Е0 и Е1 → Е2 и D1. 

Резултатите са обобщени на Таблица 6. Най-голяма е площта под кривата на метода DD 

(директно), AUC = 0,864, p < 0,001. Този метод показва най-близка прецизност до златния 

стандарт относно диференциране на наличието на кариес от категориите Е2 и D1 от липса на 

кариес (E0) и кариес в началото на емайла (E1). Следващ по прецизност е методът DD 

(контакт), AUC = 0,850, p < 0,001. Следва ренгенографският метод Rö BW със следните 

стойности: AUC = 0,776, p < 0,001. Най-ниска отново е прецизността на визуалният метод с 

площ под кривата AUC = 0,652, която за малко не достига статистическа значимост, p = 

0,052. 

Като цяло трябва да се отбележи, че всички изследвани методи показват по-висока 

прецизност при диференциране на Е2 и D1 кариес от Е0 и Е1 кариес – диагностичен праг Дг2, 

– в сравнение със стойностите при диференциране на липса на кариес (Е0) от останалите 

категории (Е1, Е2 и D1) – диагностичен праг Дг1. 
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Таблица 6. Площ под кривата за диагностичните методи спрямо златния стандарт 

относно диференциране на кариес от категориите Е2 и D1 от Е0 и Е1 

Метод на оценка Площ 

(AUC) 

SE Значимост 

P 

95% доверителен интервал 

Долна граница Горна граница 

Визуален  0,652 0,078 0,052 0,499 0,805 

Rö BW 0,776 0,069 0,000** 0,641 0,910 

DD (контакт) 0,850 0,052 0,000** 0,747 0,952 

DD (директно) 0,864 0,050 0,000** 0,765 0,963 

Нулева хипотеза: Истинската площ (true area) = 0,5; * – Статистическа значимост при p 

< 0,05; ** – Статистическа значимост при p ≤ 0,01 

 

ROC кривите, илюстриращи диагностичната прецизност на изследваните методи за 

диференциране на Е2 и D1 кариес от Е0 и Е1 кариес, са представени на Фигура 40. Графиките 

са подредени в низходящ ред спрямо стойността на AUC от метода с най-сходни находки 

(DD директно) до тези на златния стандарт до метода с най-съществени разминавания 

(визуaлен) със златния стандарт. 

 

 
Фигура 40. ROC криви за диагностичната прецизност на оценъчните методи за правилното 

диференциране на на Е2 и D1 кариес от Е0 и Е1 кариес 

 

Чувствителността, специфичността и общата прецизност на всеки един от 

диагностичните методи са представени на Таблица 7. На този етап от анализа 

чувствителността показва прецизността на всеки тест да идентифицира наличие на кариес от 

категориите Е2 и D1 и да го диференцира от липса на кариес или кариес от степен E1. Най-

висока чувствителност от 91,65% показва методът DD (директно). Висока чувствителност от 

88,48% се установи също при метода DD (контакт). Следва рентгеновият метод Rö BW с 

чувствителност от 60,87%. Визуалният метод показва чувствителност от 26,92%, което 

означава, че има ниска надежност в идентифициране на кариес от категориите Е2 и D1. 

Специфичността в тази част от анализа означава способността правилно да бъдат 

идентифицирани категориите кариес, кодирани с 0, включващи повърхности без кариес и с 
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кариес от категория Е1. Най-висока е специфичността на метода Rö BW със стойност 

94,29%. Следват визуалният метод със стойност 83,3%; DD (директно) със специфичност от 

81,29%; и методът DD (контакт) със специфичност 79,14%.  

Като цяло най-висока диагностична прецизност от 94,15% има методът DD 

(директно). Следват методите: DD (контакт) – 92,10%; Rö BW – 81,03%; визуален метод – 

63,43%. 

 

Таблица 7. Чувствителност, специфичност и обща прецизност на диагностичните методи 

за диференциране на кариес от категориите Е2 и D1 от липса на кариес или кариес E1 

 

Метод на оценка Чувствителност Специфичност  Обща прецизност на теста  

Визуален  26,92% 83,3% 63,43% 

Rö BW 60,87% 94,29% 81,03% 

DD (контакт) 88,48% 79,14% 92,10% 

DD (директно) 91,65% 81,29% 94,15% 

 

Прецизност на диагностичните методи относно правилното диференциране на наличие 

на кариес в началото на дентина от всички останали категории (Е0, Е1 и Е2) 

 

          3. Диагностичен праг Дг3  – напреднала деминерализация, –  при който Е0, Е1, Е2 = 

здрави, D1 = кариес 

 

В този сектор са представени резултатите относно прецизността на диагностичните 

методи за диференциране на кариес в началото на дентина от липса на кариес, кариес в 

началото на емайла и във вътрешността на емайла (D1 →Е0, Е1 и Е2). Резултатите са 

обобщени в Таблица 8. Като цяло площта под кривата AUC показва най-високи стойности от 

всички предишни анализи. Методът DD (директно) се очертава с най-близки резултати до 

златния стандарт при диференциране на наличието на кариес от категория D1 от всички 

останали категории, с площ AUC = 0,980, p < 0,001. Следващ по сходство със златния 

стандарт е методът DD (контакт), AUC = 0,961, p < 0,001. Ренгенографският метод Rö BW е 

трети по сходство със златния стандарт, с площ под кривата AUC = 0,786, p = 0,017. 

Визуалният метод има площ AUC = 0,714, която е по-висока от тази в предишните два 

анализа, но поради малкия брой положителни находки на този етап не показва статистическа 

значимост (p = 0,068). 

 

Таблица 8. Площ под кривата за диагностичните методи спрямо златния стандарт при 

диференциране на D1 кариес от Е0, Е1 и E2 

Метод на оценка Площ  

(AUC) 

SE Значимост 

P 

95% доверителен интервал 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

Визуален  0,714 0,128 0,068 0,464 0,964 

Rö BW 0,786 0,120 0,017* 0,551 1,000 

DD (контакт) 0,961 0,024 0,000** 0,913 1,000 

DD (директно) 0,980 0,017 0,000** 0,947 1,000 

Нулева хипотеза: Истинската площ (true area) = 0,5; * – Статистическа значимост при p 

< 0,05; ** – Статистическа значимост при p ≤ 0,01 
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Графиките на ROC кривите са представени на Фигура 41, като са подредени спрямо 

стойността на AUC от метода с най-сходни находки (DD директно) до златния стандарт до 

визуалния метод, който показва най-големи разминавания със златния стандарт в 

идентифицирането на кариес от категорията D1. 

 

 
Фигура 41. ROC криви за диагностичната прецизност на оценъчните методи относно 

диференциране на D1 кариес от Е0, Е1 и Е2 
 

На Таблица 9 са представени данни за чувствителността, специфичността и общата 

прецизност на оценъчните методи. В конкретния анализ чувствителността показва 

прецизността на всеки тест да идентифицира наличие на кариес от категория D1 и да го 

диференцира от липса на кариес или кариес от степен E1 или Е2. Методът DD (директно) има 

най-висока стойност на чувствителност от 92,45%. Следват DD (контакт) с чувствителност 

91,07%; Rö BW с чувствителност 67,20% и визуалният метод с чувствителност 32,86%. 

Специфичността в настоящият анализ означава способността на оценъчните методи 

правилно да индентифицират категориите кариес кодирани с 0, включващи повърхности без 

кариес и с кариес от категории Е1 и Е2. Визуалният метод показва специфичност от 100%. 

Следват рентгенографският метод Rö BW със специфичност 94,03%, DD (директно) със 

специфичност 93,09%, DD (контакт) със специфичност 89,45%. 

Като цяло най-висока диагностична прецизност от 95,35% има методът DD 

(директно). Следват DD (контакт) – 93,15%; Rö BW – 85,83% и визуалният метод – 73,27%. 

 

Таблица 9. Чувствителност, специфичност и обща прецизност на оценъчните методи за 

диференциране на кариес от категория D1 от Е0, Е1 и Е2 

Метод на оценка Чувствителност Специфичност Обща прецизност 

на теста 

Визуален 32,86% 100% 73,27% 

Rö BW 67,20% 94,03% 85,83% 

DD (контакт) 91,07% 89,45% 93,15% 

DD (директно) 92,45% 93,09% 95,35% 
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Изводи по задача 2 

 

1. Нито един от изследваните методи за диагностика на начални апроксимални лезии не 

показва пълно съвпадение с хистологията, следователно не съществува едно идеално 

средство. Използването на допълнителни съвременни диагностични средства значително 

повишава възможността за ранното откриване на некавитирани лезии. 

2. С нарастване на диагностичния праг и напредване на деминерализацията се повишава 

диагностичната прецизност на изследваните методи. 

3. Най-ниска чувствителност и прецизност има визуалният метод, който не може да служи за 

откриване на начални апроксимални лезии. 

4. Рентгенографията в захапка има по-висока чувствителност и сходна специфичност с 

визуалния метод, но по-висока задоволителна диагностична прецизност. Трябва да се има 

предвид, че е свързана с определена радиационна доза. 

5. Лазерно-флуоресцентната диагностика показва висока чувствителност при откриването на 

начален апроксимален кариес и най-висока диагностична прецизност.  

6. По-големият брой фалшиво-положителни резултати при DIAGNOdent налагат уредът да се 

използва не като самостоятелно, а като помощно средство, повишаващо диагностичната 

прецизност на класическите методи за диагностика. 

 

ПО ЗАДАЧА 3 

 

Резултатите са обобщени в Таблица 10. 

 

Таблица 10. Дълбочина на лезията, дълбочина на навлизане и % на навлизане при лезиите, 

третирани с адхезив и инфилтрант 

Параметър Материал Средна стойност 

(± SD) 

Медиана 

(Мин. – Макс.) 

 

 

 

P 

Дълбочина на лезията Адхезив 633,17 

(± 204,30) 

630,50 

(314 – 1017) 

 

 

 

0,06
t
 

Инфилтрант 644,74 

(± 210,54) 

647,00 

(320 – 1040) 

Дълбочина на навлизане Адхезив 57,69 

(± 15,56) 

54,50 

(30 – 86) 

 

 

.000**
w
 

Инфилтрант 318,14 

(± 138,14) 

276 

(140 – 624) 

Процент на навлизане Адхезив 8,85 

(± 3,51) 

 

8,95 

(4,52 – 17,83) 

 

 

.000**
t
 

Инфилтрант 49,78 

(± 13,55) 

51,25 

(22,56 – 80,59 
t 
– тест за зависими извадки; 

w 
– тест на Wilcoxon; ** – Significant at p ≤ 0,01 

 

Стойностите на дълбочината на лезията и при двата материала показват нормално 

разпределение, поради което съпоставката между адхезив и инфилтрант се базира на 

средните стойности. При повърхностите, третирани с адхезив, се отчита средна стойност на 

дълбочината на лезията 633,17 µm ± 204,30, а при тези, третирани с инфилтрант, 644,74 µm ± 

210,54. Разликата от 11,57 µm не е статистически значима, p = 0,06. Фигура 42 илюстрира 
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сходството в стойностите на дълбочината на лезията при използване на адхезив и 

инфилтрант. 

 

 
Фигура 42. Сходни стойности на дълбочината на лезията при използване на адхезив и 

инфилтрант. 

 

Разпределението на стойностите на дълбочината на навлизане е асиметрично и при 

двата използвани материала, затова съпоставката е направена относно медианите, а не 

средните стойности. При използване на адхезив медианата възлиза на 54,50 µm, с минимална 

стойност 30 µm и максимална стойност 86 µm. При инфилтрант се отчита медиана 276 µm, с 

минимална стойност 140 µm и максимална 624 µm. Съпоставката чрез теста на Уилкоксън 

показва статистически значима разлика между двата материала (p < 0,001). Разликата в 

стойностите и разпределението е илюстрирана на Фигура 43. 

 

 
Фигура 43. Значимо по-високи стойности на дълбочината на навлизане при лезиите, 

третирани с инфилтрант 

Процентът на проникване показва нормално разпределение и при двата материала, 

което обосновава съпоставка на резултатите на базата на средните стойности. При адхезив се 
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отчита среден процент на проникване 8,85 ± 3,51%, а при инфилтрант 49,78 ± 13,55%. 

Разликата от 40,93% е от висока статистическа значимост, p < 0,001. Фигура 44 илюстрира 

значимата разлика между двата материала относно процента на навлизане на материала в 

лезията. 

 
Фигура 44. Статистически значимо по-високи стойности на процента на навлизане при 

лезиите, третирани с инфилтрант 
 

Следващите фигури представят навлизането на инфилтрант (Фиг. 45 – 47) и адхезив 

(Фиг. 48 – 50) в кариозните лезии, наблюдавани с лазерен конфокален микроскоп в двойно 

флуоресцентен модул. 
 

   
Фигура 45 – 47. Навлизане на инфилтрант в лезиите. Снимки от лазерен 

конфокален сканиращ микроскоп в двойно флуоресцентен модул на навлизането 

на инфилтрант – в червено е навлезлият инфилтрант, в зелено – оставащите 

незапълнени пори в тялото на лезията 
 

   

Фигура 48 – 50. Навлизане на адхезив в лезиите. Снимки от лазерен конфокален сканиращ 

микроскоп в двойно флуоресцентен модул на навлизането на адхезив – в червено е 

навлезлият адхезив, в зелено – оставащите незапълнени пори в тялото на лезията 
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Изводи по задача 3 

 

1. Между адхезив и инфилтрант не се установи значима разлика по отношение на 

дълбочината на лезията, т.е. двата материала са приложени на лезии със статистически 

незначима разлика в дълбочината. 

2. При лезиите, третирани с инфилтрант, се установиха значимо по-високи стойности на 

дълбочината и процента на навлизане в сравнение с тези, третирани с адхезив. 

 

 

ПО ЗАДАЧА 4 

 

Чрез метода трансилюминация с близка инфрачервена светлина са установени 126 

кариеса в емайла, съставляващи 9,7% от всички 1300 повърхности, докато чрез дигитална 

рентгенография са установени 20 по-малко или 106 кариеса, възлизащи на 8,15% от всички 

повърхности. Всички 20 положителни кариеса в емайла, установени по метода 

трансилюминация с близка инфрачервена светлина, са с отрицателна диагноза за кариес 

според дигиталната рентгенография. При находките на кариес в дентина се установи пълно 

съгласуване между двата метода с общо констатирани 50 кариеса. Според референтните 

диапазони на Коен (1960) стойността на коефициента Капа показва много висока степен на 

съгласуваност между двата метода (κ = 0,933, p < 0,001) ( Табл. 11). 

 

Таблица 11. Ниво на съвпадение между трансилюминация с близка инфрачервена светлина 

и дигитална рентгенография в захапка при диагностиката на апроксимален кариес 

Дълбочина Трансилюминация  Рентгенография  Cohen’s Kappa 

(95% ДИ) 

p 

Общо 1300 повърхности 

В емайла 126 (9,7%) 106 (8,15%) 0,933 

(0,903-0,963) 

0.000** 

В дентинa  50 (3,8%) 50 (3,8%) 

* – Статистическа значимост при p < 0,05; ** – Статистическа значимост при p ≤ 0,01 

 

На Таблица 12 са представени резултатите от съпоставката на двата диагностични 

метода според вида на зъба (молари и премолари) и според вида на повърхността (мезиалнa и 

дисталнa) поотделно за находките в емайла и тези в дентина. Според вида на зъба при 

моларите са установени 38 от общо 126 кариеса по метода трансилюминация с близка 

инфрачервена светлина (30%) и 31 от 106 кариеса по метода рентгенография (29%). 

Коефициентът Капа показва висока степен на съгласуваност относно диагнозата на 

апроксимален кариес в емайла при моларите (κ = 0,893, p < 0,001). Много високо ниво на 

съвпадения между двата метода се наблюдава при премоларите (κ = 0,903, p < 0,001). 

Установени са 88 находки (70%) на апроксимален кариес по метода трансилюминация и 75 

(71%) чрез дигитална рентгенография. 

Според повърхността (мезиална и дистална) много висока степен на съгласуваност се 

установи при мезиалните повърхности (κ = 0,930, p < 0,001). Чрез метода трансилюминация 

са констатирани 68 повърхности с апроксимален кариес в емайла (54%) и 8 по-малко (60) 

чрез метода дигитална рентгенография (57%). При дисталните повърхности чрез 

трансилюминация са регистрирани 58 апроксимални кариеса (46%), а чрез дигитална 

рентгенография 46 (43%). Коефициентът Капа показва високо ниво на съгласуваност между 

двата метода в диагностиката на апроксимален кариес в емайла на дисталните повърхности 

(κ = 0,874, p < 0,001). 

При диагнозата на кариес в дентина по всички показатели се отчита пълно съвпадение 

между находките, констатирани по двата метода – трансилюминация с близка инфрачервена 

светлина и дигитална рентгенография. Коефициентът Капа има стойност 1,00 при всички 4 
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съпоставки (молари, премолари, мезиално и дистално), която съответства на пълна степен на 

съвпадение, без никакво разминаване в диагностиката на апроксимален кариес в дентина. 

 

 

 

Таблица 12. Ниво на съвпадение между трансилюминация с близка инфрачервена светлина 

и дигитална рентгенография в захапка при диагностиката на апроксимален кариес според 

вида на зъба и повърхността 

 Трансилюминация  

 

Рентгенография  

 

Cohen’s Kappa 

(95% ДИ) 

p 

В емайла 

Молари  38 (30%) 31 (29%) 0,893 

 (0,823-0,971) 

0.000** 

Премолари 88 (70%) 75 (71%) 0,908 

 (0,903-0,963) 

0.000** 

Мезиално 68 (54%)  60 (57%) 0,930 

 (0,880-0,977) 

0.000** 

Дистално 58 (46%)  46 (43%) 0,874 

 (0,824- 0,944) 

0.000** 

В дентина 

Молари 21 (21%) 21 (21%) 1,00 0.000** 

Премолари 29 (58%) 29 (58%) 1,00 0.000** 

Мезиално 26 (52%) 26 (52%) 1,00 0.000** 

Дистално 24 (48%) 24 (48%) 1,00 0.000** 

* – Статистическа значимост при p < 0,05; ** – Статистическа значимост при p ≤ 0,01 

 

 

 

Фигура 51 обобщава положителните находки, установени по двата диагностични 

метода – трансилюминация с близка инфрачервена светлина и дигитална рентгенография в 

захапка като цяло, според вида на зъба и повърхността и дълбочината на лезиите (в емайла и 

в дентина). 
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Фигура 51. Положителни находки на апроксимален кариес по методите трансилюминация 

с близка инфрачервена светлина и дигитална рентгенография в захапка 

 

Следващите фигури показват кариозни лезии, визуализирани с DIAGNOcam (Фиг. 52, 

53, 56, 57), както и ниво на съгласуваност при откриването на кариес с двата метода (Фиг. 54, 

55 и 58, 59). 

 

  
Фигура 52 и 53. Примери за кариес в емайла, визуализиран чрез изследване с DIAGNOcam 
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Фигура 54 и 55. Съгласуваност между DIAGNOcam и рентгенография в захапка при 

откриването на кариес в емайла 

 

  

Фигура 56 и 57. Примери за кариес в дентина, визуализиран чрез изследване с 

DIAGNOcam 

 

 
 

Фигура 58 и 59. Съгласуваност между DIAGNOcam и рентгенография в захапка 

при откриването на кариес в дентина 

 

Изводи по задача 4 

 

1. Резултатите показват висока степен на съгласуваност между трансилюминация с 

близка инфрачервена светлина и дигитална рентгенография в захапка в ранна 

диагностика на апроксимален кариес, като: 

1.1. при диагностиката на апроксимален кариес в дентина се установява пълно 

(100%) съвпадение на находките като цяло, спрямо вида на зъба (молари и премолари) и 

спрямо вида на повърхността (мезиална и дистална). 
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1.2. при диагностиката на апроксимален кариес в емайла по-голям брой 

положителни находки са установени чрез метода трансилюминация с близка 

инфрачервена светлина, т.е. тази техника е по-чувствителна от дигитална рентгенография 

в захапка в ранната диагностика на емайлови лезии. 

2. Разгледани по зъби, находките на кариес в емайла показват по-висока степен на 

съгласуваност при премоларите в сравнение с моларите. 

4. Според повърхността по-висока степен на съгласуваност се установява при мезиалните 

повърхности. 

 

ПО ЗАДАЧА 5 

 

Обща характеристика на изследваната група пациенти 

 

В изследването са включени данни от 47 пациенти, всеки от които има поне три 

начални некавитирани апроксимални кариозни лезии с дълбочина на лезията от Е1 до D1 

по апроксималните повърхности (мезиална и дистална) на постоянните премолари и 

молари. Средната възраст на изследваната група възлиза на 26,12  ± 5,72 години, с 

диапазон между 18 и 38 години. Относителният дял на мъжете и жените е много сходен – 

48,9% жени (N = 23) и 51,1% мъже (N = 24), без значима разлика (p = 0,998). Средната 

възраст на жените (25,47 ± 5,21 години) и мъжете (26,75 ± 6,21 години) пациенти е 

близка, без значима разлика, p = 0,452. Фигура 60 илюстрира сходството в половото 

разпределение и средната възраст на пациентите. 

 

 
Фигура 60. Демографски данни за изследваната група пациенти 

 

Пациентите са категоризирани в три групи спрямо степента на кариесен риск: 

нисък, среден и висок. С нисък риск са диагностицирани 20 пациенти, съставляващи 

42,5% от изследваната група. Със среден риск са категоризирани 18 пациенти (38%), а 

при останалите 9 (19,5%) пациенти е определен висок риск (Фиг. 61). 
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Фигура 61. Разпределение на пациентите спрямо степен на кариесен риск 

 

 

 

 

 

Данни за зъбите, включени в изследването 

 

В изследването участват общо 180 начални апроксимални кариозни лезии, 

разпределени в 3 групи по 60 лезии. Всяка група е подложена на различно лечение: 1) 

инфилтрация; 2) реминерализация и 3) контролна група, на която не е приложено 

лечение. 

Фигура 62 илюстрира броя и процента на видовете зъби, включени в 

експерименталното изследване. В горна челюст са третирани общо 115 зъбa, които 

съставляват 64% от всички 180 зъбa, включени в изследването. От тях 33 (18,30% от 

всички зъби) са първи премолар (14/24); 57 (31,7% от всички зъби) са втори премолар 

(15/25); 25 (13,90% от всички зъби) са първи молар (16/26), а втори молар (17/27) не 

присъства поради неналичие на лезии. Останалите 65 зъбa, съставляващи 46% от общия 

брой зъби, участващи в изследването, са долночелюстни. От тях 15 (8,30% от всички 

зъби) са първи премолар (34/44); 30 (16,7% от всички зъби) са втори премолар (35/45); 19 

(10,60% от всички зъби) са първи молар (36/46) и 1 (0,60%) е втори молар (37/47). Като 

цяло преобладават зъбите в горна челюст, а в двете челюсти най-висок е броят на вторите 

премолари. 
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Фигура 62. Процент и брой на видовете зъби, включени в изследването 

 

 

 

Разпределението на видовете зъби спрямо трите експериментални групи е 

представено на Фигура 63. От 33-те първи премолара в горна челюст 11 са лекувани чрез 

инфилтрация, 12 чрез реминерализация и 10 са контроли без лечение. От 57 втори 

премолара в горна челюст 21 са в групата с инфилтрация, 17 в тази с реминерализация и 

19 са без лечение. От общо 25 първи моларa 9 са лекувани чрез инфилтрация, 6 чрез 

реминерализация и 10 са контроли без лечение. Както беше упоменато по-горе, в горна 

челюст няма наличие на втори молари с лезии за лечение. 

В долна челюст от 15 първи премолара 7 са лекувани чрез инфилтрация, 5 чрез 

реминерализация и 3 са контроли без лечение. От 30-те втори премолара чрез 

инфилтрация са лекувани 5, чрез реминерализация 12, а 15 са контроли без лечение. 

От 19-те първи молара 7 са лекувани чрез инфилтрация; 7 чрез реминерализация и 

5 са в контролната група без лечение. В долна челюст има само 1 втори молар и той е 

лекуван чрез реминерализация. 
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Фигура 63. Разпределение на зъбите според метода на лечение 

 

В изследването са включени 180 апроксимални повърхности, от които 88 (49%) са 

мезиални и 92 (51%) дистални. Разпределението на повърхностите спрямо трите 

експериментални групи е много сходно, без значима разлика според теста Хи-квадрат (p 

= 0,915). Мезиалните повърхности съставляват 50% (N = 30) от лезиите, лекувани с 

инфилтрация; 47% (N = 28) от тези с реминерализация и 50% (N = 30) от контролната 

група. Съответно дисталните повърхности обхващат 50% (N = 30) от лезиите, лекувани с 

инфилтрация; 53% (N = 32) от тези с реминерализация и 50% (N = 30) от контролната 

група. Гореописаните резултати са илюстрирани на Фигура 64. 

 

 
Фигура 64. Разпределение на апроксималните повърхности по вид 
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Данни за лезиите, включени в изследването 

 

Разпределение според дълбочината 

В изследването участват 180 кариозни лезии, от които 106 (59%) са в стадий Е2 

(вътрешността на емайла) и 74 (41%) в стадий D1 (началото на дентина). Според 

експерименталните групи разпределението на 106-те лезии с дълбочина Е2 е, както 

следва: 35 (33%) в групата, лекувана чрез инфилтрация; 36 (34%) в групата с 

реминерализация и 35 (33%) в контролната група. При 74-те лезии с дълбочина D1 

разпределението по групи е следното: 25 (34%) в групата с инфилтрация; 24 (32%) в 

групата с реминерализация и 25 (34%) в контролната група. Разпределението на 

кариозните лезии по дълбочина е представено на Фигура 65. 

 

 
Фигура 65. Разпределение на кариозните лезии по дълбочина 

 

Разпределение според активността 

При 62 (34,4%) от 180-те лезии, включени в изследването, не беше възможно да се 

направи оценка на активността. Останалите 118 (65,6%) лезии са категоризирани като 

активни и неактивни. Установени са 112 (95%) активни лезии и 6 (5%) неактивни. 

Според метода на лечение разпределението на активните лезии е много сходно: при 

групата с инфилтрация 38 активни; при групата с реминерализация 37 активни; при 

контролната група 37 активни. Разпределението на неактивните лезии е, както следва: 2 

при групата с инфилтрация; 3 при групата с реминерализация и 1 при контролната група. 

Фигура 66 представя разпределението на кариозните лезии според активността. 
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Фигура 66. Разпределение на кариозните лезии според активността 

 

 

Съпоставка на трите експериментални групи относно прогресията на лезиите и 

кариесния риск една година след лечението 

 

Една година след лечението се отчете прогресията на лезиите, като отново са 

снети рентгенография в захапка със същите рентгенови държатели, индивидуални за 

всеки пациент. Установи се прогресия на кариеса при 30 (16,60%) от всички 180 лезии 

със следното разпределение при трите вида лечение: 2/60 (3%) при инфилтрация; 11/60 

(18%) при реминерализация; 17/60 (28,30%) при контролната група без лечение. Трите 

експериментални групи са съпоставени според относителния дял на прогресирали 

кариозни лезии чрез теста Хи-квадрат (Chi-square test), който показва значима разлика 

между видовете лечение, p = 0,001. За конкретизиране на разликите, са проведени пост-

хок съпоставки по двойки чрез теста на Фишер (Fisher’s exact test). Установиха се 

следните тенденции: 

1) Лечението с инфилтрация показва значимо най-нисък процент на прогресирали 

лезии в сравнение с останалите две групи: p = 0,016 при съпоставка с лечението чрез 

реминерализация; p < 0,001 в сравнение с контролната група. 

2) При лечението чрез реминерализация се установява по-нисък относителен дял 

на прогресирали лезии в сравнение с контролната група, но разликата не достига 

статистическа значимост (p = 0,280). Резултатите са обобщени на Фигура 67. 
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Фигура 67. Относителен дял на прогресиралите кариозни лезии 1 г. след лечението 

 

Спрямо дълбочината на лезиите се установиха 12 (11%) прогресирали лезии от 

общо 106 с дълбочина Е2 и 18 прогресирали лезии от общо 74 (24%) с дълбочина D1. 

Относителният дял на прогресирали лезии с дълбочина D1 е с 13% по-висок от този на 

лезиите с дълбочина Е2, със значимост на разликата, p = 0,037 (Фиг. 68). 

 

 
Фигура 68. Разпределение на прогресиралите кариозни лезии спрямо дълбочината 

 

Проследена е и промяната в кариесния риск между базовото ниво и една година 

след лечението. Въпреки че процентните разлики не показват статистическа значимост (p 

> 0,05), трябва да се отбележат две ясно открояващи се тенденции: 

1) Увеличение на относителния дял на пациентите с нисък и среден риск: Пациентите с 

нисък риск съставляват 42,50% от изследваната група на базово ниво и 47% една година 
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след лечението, с увеличение от 4,50%. Среден риск на базово ниво е установен при 38% 

от пациентите и при 41% една година след лечението, с увеличение от 3%. 

2) Намаляване на относителния дял на пациентите с висок риск, които на базово ниво 

съставляват 19,50% от групата, а 1г. след лечението 12%, с намаление от 7,50%. (Фиг. 

69). 

 
Фигура 69. Промяна в относителния дял на пациентите с нисък, среден и висок кариозен 

риск между базово ниво и  1 г. след лечението 

 

  
Фигура. 70 и 71. Рентгенографии в захапка преди лечението 

  
Фигура. 72 и 73. Рентгенографии в захапка 1 г. след лечението. Зъб 16 мезиално 

(кариес D1) – инфилтриран и стациониран след 1 г. (оранжево). Зъб 25 дистално 

(кариес до ЕДГ) – реминерализация, прогресия след 1 г. до кариес D1 (зелено). Зъб 

24 дистално (кариес D1) – контрола, без лечение, прогресия след 1 г. до кариес D2 

(синьо) 
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Рентгенографското изследването е повторено на 2-рата година след приложеното 

лечението и резултатите са съпоставени с тези, отчетени на първата година след 

лечението. Установени са 5 нови прогресирали лезии, което увеличава процента на 

прогресирали лезии с 2,84% – от 16,60% на 19,44%, без статистическа значимост на 

промяната (p = 0,584). Спрямо приложеното лечение разпределението на новите 

прогресирали лезии е, както следва: 0 в групата с инфилтрация, 2 (общо 13) в групата с 

реминерализация и 3 (общо 20) в контролната група. Изразена в проценти, динамиката в 

лезиите между първата и втората година след лечението е, както следва: 0% при групата 

с инфилтрация; 3,6% увеличаване при пациентите, лекувани с реминерализация – от 18% 

на 21,6%, без статистическа значимост на промяната (p = 0,820); увеличаване с 5% в 

контролната група – от 28,3% на 33,3%, без статистическа значимост (p = 0,693). 

Спрямо дълбочинатa новите лезии включват една с дълбочина Е2 и четири с 

дълбочина D1. Настъпилото увеличаване на лезиите с дълбочина Е2 е с 1% – от 11% на 

12%, p = 1,00. Новите 4 лезии с дълбочина D1 показват увеличение от 5%  – от 24% на 

29%, отново без статистическа значимост (p = 0,579). 

Съпоставката на кариесния риск на втората година след лечението с данните от 

първата година показва минимално покачване на пациентите с нисък риск от 46% на 

47%, със среден риск от 41% на 42% и запазване на процента пациенти с висок риск на 

12%. Фигура 74 обобщава динамиката в броя на лезиите и кариесния риск между 1-вата и 

2-рата година след лечението. 

 

 

 
Фигура 74. Динамика в кариозните лезии и кариесен риск между 1-вата и 2-рата година 

след лечението 
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Изводи по задача 5 

 

1. Лечението на кариозни лезии чрез инфилтрация показва най-добри резултати след 1 и 

2 г., с най-нисък (минимален) процент на прогресирали кариозни лезии в сравнение с 

лечението чрез реминeрализация и контролната група без лечение.  

2. Следващо по ефективност е лечението чрез реминерализация, при което се установява 

по-нисък процент на прогресирали лезии в сравнение с контролната група, но разликата в 

относителния дял не е статистически значима. 

3. Контролната група, при която не е приложено лечение, показва най-висок процент на 

прогресирали кариозни лезии.  

4. Дълбочината на лезиите оказва значимо влияние върху ефекта от лечението. При лезии 

с дълбочина D1 се установява по-висок процент на прогресирал кариес в сравнение с тези 

с дълбочина Е2. 

5. В резултат на лечението се установява намаляване на относителния дял на пациентите 

с висок кариесен риск и повишаване на тези с нисък и среден риск. 

 

 

VI. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

1. Най-често използваните средства за ранна диагностика на начални апроксимални кариозни 

лезии, използвани от българските ЛДМ от Пловдивска област, са рентгенографията и 

визуално-тактилното изследване.  

2. Над 80% от ЛДМ биха лекували оперативно емайлов апроксимален кариес, а методът на 

кариесната инфилтрация е слабо познат сред ЛДМ, известен предимно на колеги със 

специалност. 

3. Най-ниска чувствителност и прецизност в диагностиката на апроксимален кариес показва 

визуалният метод, следван от ренгенографията в захапка с по-висока чувствителност и 

сходна специфичност, но по-висока задоволителна диагностична прецизност и лазерно-

флуоресцентната диагностика с висока чувствителност при откриването на начален 

апроксимален кариес и най-висока диагностична прецизност.  

4. С нарастване на диагностичния праг и напредване на деминерализацията се повишава 

диагностичната прецизност на изследваните методи. 

5. Използването на допълнителни съвременни средства значително повишава възможността 

за ранното откриване на некавитирани лезии и неоперативното им лечение. На този етап те 

трябва да се прилагат като помощни средства, повишаващи диагностичната прецизност на 

класическите методи за диагностика. 

6. Установи се висока степен на съгласуваност в диагностиката на емайлов апроксимален 

кариес и пълна съгласуваност в диагностиката на дентинов апроксимален кариес, установени 

по метода на трансилюминация с близка инфрачервена светлина и дигитална рентгенография 

в захапка, като трансилюминацията се явява по-чувствително средство за диагностика на 

начален апроксимален кариес. 

7. При кариозни лезии с една и съща дълбочина инфилтрантът показва значимо по-високи 

стойности на дълбочината и процента на навлизане в сравнение с денталния адхезив. 

8. Лечението на апроксимални кариозни лезии чрез инфилтрация показва най-добри 

резултати след 1 и 2 г., с най-нисък (минимален) процент на прогресирали лезии, следвано от 

лечението чрез реминeрализация, а контролната група, при която не е приложено лечение, 

показва най-висок процент на прогресирали кариозни лезии.  

9. Дълбочината на лезиите оказва значимо влияние върху ефекта от лечението. При лезии с 

дълбочина D1 се установява по-висок процент на прогресирал кариес в сравнение с тези с 

дълбочина Е2. 
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VII. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

 

Всяко едно лечение започва с базова профилактика, мотивация за подобряване на 

оралната хигиена, вкл. интерденталната (използване на конци за зъби), и оптимизиране 

на хранителните навици на пациента. Част от лечението е и мониторирането на 

кариозните лезии съобразно индивидуалния кариесен риск. Препоръките към ЛДМ са 

систематизирани в 3 направления – за ранна диагностика, лечение и мониториране на 

начални апроксимални кариозни лезии (Табл. 13, 14, 15). 

 

 

Препоръки за ранна диагностика 

 

Таблица 13. Препоръки за ранна диагностика на апроксимален кариес 

Препоръки за ранна диагностика на апроксимален кариес 

 

1. При клиничния преглед да се използва съвременно оптично средство (лазерна 

флуоресценция – DIAGNOdent pen или трансилюминация DIAGNOcam) за 

ранна диагностика на начален апроксимален кариес като помощно, повишаващо 

диагностичната прецизност на клиничното изследване. 

2. При индикация за промяна в оптичните свойства на ТЗТ да се назначи 

рентгенография в захапка за потвърждаване наличието на апроксимална лезия. 

3. При потвърждаване наличието на начална кариесна лезия да се лекува 

неоперативно и да се назначат контролни рентгенографии в захапка спрямо 

индивидуалния кариесен риск.  

4. Във времето между две контролни рентгенографии прогресията на кариесния 

процес може да се проследи с лазерно-флуоресцентния метод или 

трансилюминацията. 

 

 

 

 
 Препоръки за лечение 

 

 
       Показания за кариесна инфилтрация: 

 

 Апроксимален кариес в рентгенографски стадий Е1, Е2, D1 

 Некавитирана повърхност на кариозната лезия 
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Таблица 14. Препоръки за лечение на начален апроксимален кариес 

Препоръки за лечение на начален апроксимален кариес 

 
Неактивен апроксимален 

кариес в 

рентгенографски стадий 

Е1, Е2 

базова профилактика 

Активен апроксимален 

кариес в 

рентгенографски стадий 

Е1 

при нисък 

кариесен риск 

реминерализация/флуоризация/ 

озон/инфилтрация 

при висок 

кариесен риск 

инфилтрация 

 

Активен апроксимален 

кариес в 

рентгенографски стадий 

Е2 

при нисък 

кариесен риск 

реминерализация/флуоризация/ 

озон/инфилтрация 

при висок 

кариесен риск 

инфилтрация 

 

Активен апроксимален 

кариес в 

рентгенографски стадий 

D1 

при нисък 

кариесен риск 

инфилтрация 

 

при висок 

кариесен риск 

инфилтрация 

 

По индивидуална преценка и несъдействащ пациент е 

възможно да се предпочете минимално инвазивно 

лечение. 

Активен апроксимален 

кариес в 

рентгенографски стадий 

> D2, D3 

минимално инвазивно лечение, вкл. при нужда стъпкова 

екскавация (stepwise excavation) 

 

 

 

 

Препоръки за мониториране на началните лезии 

 

Таблица 15. Препоръчителни интервали от Европейската комисия за рентгенографско 

проследяване на кариес 

Възраст Висок кариесен 

риск 

Умерен кариесен 

риск 

Нисък кариесен риск 

Деца 6 месеца 1 година Млечни зъби 

18 – 24 месеца 

Постоянни зъби 

2 години 

Възрастни 6 месеца 1 година  2 години (2 – 4 г. при 

липса на кариес за 

дълъг период) 
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VIII. ПРИНОСИ 

 

 

       Приноси с оригинален характер  

 

1. Систематизирани са в авторски класификации средствата за ранна диагностика и лечение 

на начален апроксимален кариес. 

2. За първи път е проучено мнението на българските ЛДМ от Пловдивска област по 

отношение на диагностиката и лечението на начален апроксимален кариес. 

3. За първи път сравнително са проучени възможностите на визуално-тактилното изследване, 

рентгенографията в захапка и лазерната флуоресценция за ранна диагностика на 

апроксимални кариозни лезии с използване на хистологията като златен стандарт. Проучена 

е диагностичната им точност при различна степен на деминерализация – начална, развита и 

напреднала. 

4. За първи път в България за визуализация на навлезлия в кариозните лезии 

инфилтрант/адхезив се използва лазерен конфокален микроскоп. 

5. За първи път е осъществено контролирано сравнително проучване на ефектите на 

кариесната инфилтрация, реминерализацията и липсата на лечение върху стациониране на 

некавитирани апроксимални кариозни лезии след 1 и 2 години. 

 

 

       Приноси с потвърдителен характер  

 

1. Потвърдено е по-дълбокото навлизане на инфилтрант спрямо адхезив при некавитирани 

кариозни лезии. 

2. Потвърдена е високата степен на съгласуваност в диагностиката на начални апроксимални 

кариозни лезии с трансилюминация с близка инфрачервена светлина и дигитална 

рентгенография в захапка. 

3. На базата на всички изследвания са изведени клинични препоръки към ЛДМ по отношение 

на ранната диагностика, лечението и мониторирането на начални апроксимални кариесни 

лезии. 
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