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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Всяка оперативна интервенция, независимо коя част на тялото  засяга, 

предизвиква постоперативна болка.  Тази болка се смята за умерено до 

високоинтензивна, остра болка, която при някои пациенти може да 

хронифицира. Предизвикателство за всички клиницисти се явява 

невъзможността за обективизация на постоперативната болка, както и нейният 

контрол посредством различни техники. 

Един от най-често използваните модели за изследване на постоперативната 

болка и нейното повлияване се явява оперативното отстраняване на импактирани 

трети долночелюстни молари. Тази хирургична интервенция дава възможност за 

възпроизвеждане на болка с идентичен интензитет. Манипулацията е 

повтаряема, което позволява получените резултати да бъдат сравнявани, а това 

ги прави статистически значими. 

Оперативната интервенция по отстраняване на импактирани трети 

долночелюстни молари е една от най-често извършваните хирургични 

манипулации в оралната хирургия. Голяма част от пациентите я отлагат 

максимално във времето поради широко разпространеното мнение за 

последващия тежък период на възстановяване. 

Тризмус, оток, болка, ограничена работоспособност, промяна в 

ежедневните навици и промяна в качеството на живот на пациентите са сред най-

честите оплаквания, които съпътстват екстракцията на импактирани трети 

долночелюстни молари.  

От тях най-голям дискомфорт предизвиква постоперативната болка. 

Обикновено тя е краткотрайна, като трае средно 5 дни. При ненавременното й 

отчитане и повлияване тя би могла да премине в хронична болка и в хроничен 

болков синдром.  

Провеждани са множество изследвания с цел да се опише 

постоперативната болка след оперативно отстраняване на импактирани трети 

долночелюстни молари. За целта голяма част от тях прилагат субективни скали. 

Съвременният стремеж е да се обективизира болката, като се изключи 

субективната компонента,  и по този начин да се подобри повлияването й. За 

целта се прилагат съвременни средства  като фЯМР с цел да се обективизират 

резултатите от третирането с обезболяващ медикамент, както и промените в 

мозъчните структури, които се активират при наличие на  постоперативната 

болка.  
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Друг начин за обективизация на болката е чрез контрол на серумните нива 

на някои биоактивни субстанции, имащи отношение към преноса на 

ноцицептивна информация, каквито са CGRP и Прокалцитонин. CGRP се явява 

специфичен невротрансмитер за ЛЧО, както и един от няколкото важни 

медиатори на фасциално възпаление. Една от основните локализации на CGRP 

след миграцията му от тригеминалния ганглий е мускулус масатерикус, който 

пряко се засяга при  оперативна интервенция по отстраняване на импактирани 

трети долночелюстни молари. Тази хирургична манипулация  предизвикава 

постоперативен възпалителен процес. Прокалцитонинът се явява 

проинфламаторен маркер при възпалителни процеси в организма. Тези факти ни 

дават основание да изследваме промените в серумните нива на CGRP и 

Прокалцитонин след операция по отстраняване на импактирани трети 

долночелюстни молари. 

Фактор, който влияе на интензитета на постоперативната болка след такъв 

тип хирургична интервенция, е тревожността. От голямо значение за 

клиницистите е да успеят да намалят тревожността, съпътстваща самата 

операция, като по този начин благоприятстват протичането на следоперативния 

възстановителен период. Обикновено оралните хирурзи са изправени пред 

дилема дали  е необходимо подробно да информират пациента за това, което му 

предстои, или да му спестим по-голяма част от информацията. Като отчетем 

разликите в тревожността преди първата и втората оперативна интервенция по 

отстраняване на импактирани трети долночелюстни молари на един и същи 

пациент, бихме могли да отговорим на тези важни въпроси, които всеки 

клиницист си задава. 

Най-често прилаганата група медикаменти за контрол на постоперативната 

болка са НСПВС. Доказано е, че те повлияват основно възпалителната 

компонента на болката. Съвременните изследвания са насочени към прилагане 

на медикаменти от други лекарствени групи, които да повлияват и  останалите й 

компоненти. Увреждането на соматосензорната система, което съпътства всяка 

оперативна интервенция, предизвиква  невропатична болка. Първи избор за 

нейното повлияване се явява групата лекарствени средства, наречени 

антиконвулсанти. Към нея спадат Габапентин и Прегабалин.  При оперативна 

интервенция по отстраняване на импактирани трети долночелюстни молари 

неминуемо се увреждат нервни окончания. Този факт обяснява наличието на 

невропатична болка след такъв тип хирургична манипулация. Това ни дава 

основание да изследваме как постоперативната болка след  оперативна 

интервенция по отстраняване на импактирани трети долночелюстни молари ще 

се повлияе от медикаменти от групата на антиконвулсантите. 
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Прегледът на литературата и направеният критичен анализ ни дават 

основание, от една страна, да проучим възможностите за обективизиране  на 

постоперативната болка,  като използваме съвременни образни и имунологични 

средства, а от  друга – да изследваме възможността за по-добро повлияване на 

тази болка, като използваме други групи лекарствени средства освен стандартно 

прилаганите НСПВС. 
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doses of lumiraand ibprofen in patients with postoperative de 

II. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

1. Цел 

Да се установят възможностите за повлияване на болковата симптоматика 

след оперативно отстраняване на импактирани трети долночелюстни молари при 

използване на различни  медикаменти чрез приложение на fMRI,  имунологични  

и психологични изследвания.  

2. Задачи 

За постигане на формулираната цел си поставихме за изпълнение следните 

задачи: 

1. Регистриране на интензитета на болката след оперативно отстраняване на 

ИТДМ:  

 Изследване на интензитета на болката чрез Визуално-аналогова скала 

(ВАС) и на факторите (възраст, пол и тютюнопушене; трудност и 

времетраене на интервенцията; преемптивна аналгезия; постоперативни 

усложнения), въздействащи върху усещането за болка. 

 Активиране на зони в главния мозък след екстракция на ИТДМ 

2. Установяване на зависимост между интензитета на постоперативната 

болка и реактивния възпалителен процес  чрез изследване на  procalcitonin  и  

CGRP. 

3. Изследване на серумните нива на невротрансмитерите и на 

възпалителните медиатори на болката - СGRP (calcitonin-gene related peptide) и 

прокалцитонин, и повлияването им  от приложените медикаменти. 

4. Установяване на влиянието на тревожността върху интензитета на 

постоперативната болка и върху физиологичните показатели кръвно налягане, 

пулс и сатурация при пациенти в млада зряла възраст.  

3. Материал и методи 

3.1 Дизайн на проучването 

Проведеното проучване е рандомизирано, двойно сляпо, 

плацебоконтролирано с цел да се избегне субективният момент при включване 

на пациентите в определена група, както и с цел резултатите при изследване на 

различни медикаменти да са максимално точни и обективни. При простата 

рандомизация изследваните лица не се разделят по определен признак (напр. пол, 
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възраст и т.н.), което води  възможността за неравномерното разпределение на 

популациите в отделните групи. 

3.2  Материал 

Четиридесет пациенти с импактирани трети долночелюстни молари 

двустранно, с показания за екстракция. На случаен принцип пациентите са 

разделени в три групи, приемащи съответно: 

- Плацебо – 10 пациенти 

- Ибупрофен (400мг) – 15 пациенти 

- Ибупрофен (400мг) с Габапентин (300мг) – 15 пациенти 

Обект на наблюдение 

Обект на наблюдение са 40 пациенти с импактирани трети долночелюстни 

молари двустранно, които подлежат на оперативна намеса за тяхното 

отстраняване, подбрани по включващи и изключващи критерии.  

Единици на наблюдение  

Пълнолетни граждани, попаднали случайно или насочени към Катедрата по 

„Орална хирургия“ на ФДМ-Пловдив за отстраняване на импактирани трети 

долночелюстни молари.  

Признаци на наблюдение 

Възраст, пол, тютюнопушене, промени в сатурация, пулсова честота и 

кръвно налягане по време на оперативната намеса, постоперативна болка, 

интензитет на болката, оток – различни локализации, промени в активността на 

определени мозъчни структури в следствие на постоперативната болка, 

изследване промяна в нивата на  procalcitonin и  CGRP. 

Време на наблюдение 

Проучванията в дисертационната работа бяха проведени през периода 

септември 2017г –  май 2018г. 

Място на наблюдение 

Катедра по „Орална хирургия“ на Факултета по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив; Научноизследователски център по 

имунология, Медицински университет – Пловдив;  Комплекс по транслационна 

невронаука, Медицински университет – Пловдив. 
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Органи на наблюдение 

Наблюденията са осъществени от дисертанта в сътрудничество с 

предварително подготвени преподаватели.  

3.3  Методи  

3.3.1 Клинични методи 

Пациентите, взели участие в настоящия дисертационен труд, са оперирани 

в Катедрата по Орална хирургия на ФДМ при МУ-Пловдив. Всички участници в 

проспективното плацебоконтролирано проучване подписват декларация за  

информирано съгласие след подробно обяснение на целите, методите и 

рисковете от участието в изследването съгласно Декларацията от Хелзинки  и 

съобразно правилата за добра клинична практика. Всеки пациент е регистриран 

и има съответен амбулаторен номер  както за първата, така и втората оперативна 

намеса.  

Преди извършване на оперативната намеса се осъществява клинико- 

диагностичен преглед – анамнеза, общ и локален статус. Отчетени са  промените 

в пулсовата честота и сатурацията преди оперативната намеса, непосредствено 

след извличане на зъба от алвеолата и след приключване на оперативната намеса, 

като за целта се използва пулсоксиметър. Измерени са стойностите на кръвното 

налягане преди и след приключване на хирургичната манипулация. 

По отношение на изпълнението на някои от задачите е необходим прием 

на медикамент. Тридесет минути преди оперативната намеса пациентите 

приемат по една „бяла” таблетка (съответно Плацебо или Ибупрофен)  от 

получения на случаен принцип флакон с номер (фиг. 1) и продължават приема 

им на всеки 8 часа следоперативно до изчерпването им. При наличие във флакона 

на „ жълти” таблетки (съответно Габапентин), пациентите ги приемат по една 

таблетка вечер преди лягане за три дни, като първият прием е в деня на 

оперативната намеса. За целта пациентите получават точни писмени и устни 

инструкции относно  приема на медикаментите. При наличие на следоперативна 

болка, неповлияваща се от медикаментите във флакона, пациентите са 

инструктирани да приемат единствено Парацетамол като предварително се 

обадят по телефона на водещия проучването, за да се отбележи часът на приема.  

.  
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Фиг. 1 Флакони с медикаменти 

Хирургичната намеса се състои в оперативно отстраняване на импактиран 

трети долночелюстен молар, чиято трудност е оценена по Pedersson (Таблица 1), 

а интервалът между двете оперативни намеси при един и същ пациент е минимум 

две седмици.  

Таблица 1. Определяне трудността на оперативната намеса по Pedersson 

КЛАСИФИКАЦИЯ  СТОЙНОСТ  

Пространствени взаимоотношения 

Мезиоангулиран 1 

Хоризонтален/трансверзален 2 

Вертикален 3 

Дистоангулиран 4 

Дълбочина 

Ниво А: високо оклузално ниво 1 

Ниво В: средно оклузално ниво 2 

Ниво С: дълбоко оклузално ниво 3 

Съотношение клон на ДЧ/ налично място 

Клас 1: достатъчно място 1 

Клас 2: редуцирано място 2 

Клас 3: липса на място 3 

Индекс на трудност 

Много труден 7-10 

Умерено труден 5-6 

Малко труден 3-4 
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Пациентите, участващи в проучването трябва да отговарят на включващи и 

изключващи критерии. 

Включващи критерии: 

1. Клинично здрави пациенти на възраст между 17 и 40 години с индикации 

за екстракция на трети долночелюстен молар, двустранно 

2. Без данни за болка свързана с подлежащия на екстракция трети 

долночелюстен молар 

Изключващи критерии: 

1. Пациенти, невключващи се в изследваната възрастова група 

2. Бременност и кърмене 

3. Пациенти с аневризмални клипсове и пейсмейкъри 

4. Пациенти с татуировки и пиърсинг 

5. Пациенти с анамнестични данни за травма на главата или припадъци 

6. Пациенти с неврологични или психични заболявания 

7. Системен прием на алкохол и прием на наркотични средства 

8. Прием на медикаменти, повлияващи функцията на мозъка ( включително 

аспирин ), през последните две седмици преди фЯМР 

9. Жени, 5 дни преди и 5 дни след менструалния си цикъл (с цел да се 

изключи влиянието на хормоналните фактори върху болката) 

10. Анамнестични данни за алергия към медикаменти 

11. Остро възпаление в областта на подлежащия на екстракция зъб 

12. Системен лупус еритематодес или друго заболяване на съединителната 

тъкан 

13. Заболяване на стомаха или червата, вкл. Болест на Крон 

14. Чернодробни, бъбречни или сърдечно-съдови заболявания, вкл. 

Хипертония 

15. Хронични белодробни заболявания 

16. Прием на НПВС, антикоагуланти, антиагреганти, дигоксин, 

антихипертензивни средства, фенитоин, холестирамин, аминогликозиди, 

хинолони, имуносупресори, бисфосфонати, пентоксифилин, баклофен, 

лекарства за лечение на диабет, лекарства за лечение на мании и депресии, 

опиоиди. 
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Оперативна намеса: 

Техника на оперативната намеса за отстраняване на трети долночелюстен 

молар: Оперативната намеса за отстраняване на трети долночелюстен молар 

следва стандартна техника. След предварително обезболяване с 4% разтвор на 

артикаин хидрохлорид (Septanest) (фиг.2) се отпрепарира триъгълно 

мукопериостално ламбо. (фиг.3) 

 

  

Фиг.2. Поставяне на проводна анестезия 

на долна  челюст 

Фиг.3. Триъгълно мукопериостално ламбо 

 

Отстранява се костта, покриваща зъба, посредством ротационни 

инструменти, при нужда зъбът се сепарира на части. (фиг. 4) Следват луксация, 

екстракция на зъба, заглаждане на костните ръбове, иригация на оперативната 

рана с физиологичен серум и поставяне на хирургичен шев, който се отстранява 

на 7-ия постоперативен ден. По преценка се поставя профилактично гумен дрен, 

който се отстранява до 48-ия час след оперативната намеса. (фиг.5) 

 

 
Фиг. 4. Отстраняване на покриващата зъба кост 
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Постоперативните инструкции са внимателно обяснени на пациентите. Те 

включват забрана за хранене в последвалите 2 постоперативни часа, 

препоръчителен прием на студени храни и напитки за 24 часа след операцията. 

Дадени са указания за поддържане на стриктна орална хигиена. Пациентите са 

инструктирани при необходимост да подържат връзка с опериралия ги орален 

хирург.  

 

 

Фиг.5. Шев и поставен гумен дрен 

 

С цел клинично отчитане на постоперативния тризмус и оток (фиг.6) е 

необходимо да се определят шест дистанции, а именно - Интеринцизално 

разстояние – разстоянието от режещия ръб на десния централен горночелюстен 

резец до режещия ръб на десния централен долночелюстен резец при 

максимално отворена уста; Д1- от ъгъла на долната челюст до трагуса; Д2- от 

ъгъла на долната челюст до външния очен ъгъл; Д3- от ъгъла на долната челюст 

до крилото на носа; Д4- от ъгъла на долната челюст до лабиалната комисура; Д5- 

от ъгъла на долната челюст до pogonion. (фиг.7) Измерванията на тези дистанции 

се осъществяват предоперативно, на 24-ия, 48-ия и 72-ия постоперативен час. С 

цел достоверност измерванията се осъществяват само от дисертанта. За 

измерването се използва копринен конец, който се нанася върху милиметрова 

линия.  
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Фиг.6. Постоперативен оток 

 

Фиг.7. Дистанции за измерване на постоперативния оток 

 

За определяне на интензитета на постоперативната болка се прилага Visual 

analog scale (VAS). Това е скала, при която пациентът отбелязва с вертикална 

отметка върху 100-милиметрова линия, която започва в левия си край с 0 (няма 

болка) и завършва в десния си край с 10(много силна болка), своето усещане за 

силата на болката. Отчитането на болката се осъществява съответно на 3-ия, 6-

ия, 24-ия, 48-ия и 72-ия час. 
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3.3.2 Образни методи 

ОПГ 

На всички пациенти, включени в проучването, е направена 

ортопантомография (фиг. 8)  с цел поставяне на диагноза и определяне степента 

на трудност на предстоящата оперативна намеса по Pedersson. На случаен 

принцип са избрани 15 пациента, на които бяха направени контролни 

ортопантомографии след приключване на проучването (май –юни 2018г). (фиг. 

9) 

 

 

Фиг. 8. Предоперативна ортопантомография 

 

 

 

Фиг. 9. Следоперативна ортопантомография 
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фЯМР* 

Изследванията са осъществени посредством 3Т Магнитен резонанс General 

Electric Discovery 750 w. (фиг.10) в Комплекса за транслационни невронауки към 

МУ-Пловдив. (фиг. 11) 

 

 
Фиг. 10. 3Т Магнитен резонанс General Electric Discovery 750w 

 

 

Фиг. 11. Комплекс по транслационни невронауки 

 

ФЯМР се осъществява четирикратно на всеки пациент, включен в 

проучването, съответно преди и 24 часа след всяка оперативната намеса по 

отстраняване на импактиран трети долночелюстен молар. Всички участници 

подписват декларация за информирано съгласие. Пациентите са инструктирани 

да затворят очи и да лежат неподвижно и спокойно. Всеки участник е попитан за 

будността по време на проучването, като няма данни за заспали по време на 

                                                           
* Изследванията са извършени в Комплекс по транслационна невронаука, 

Медицински Университет – Пловдив 
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изследването, което би довело да изключването им от извадката. По отношение 

на спДКМ средната квадратична грешка намалява с увеличаването на броя на 

времевите точки; въз основа на резултати от Razi A и кол., поради което се реши 

да се достигне до 1000 времеви точки (с време за повторение 2 s), което води до 

приблизително 35 минути сканиране.  

Параметри на сканиране 

ЯМР сканиране на участниците се извършва с 3Т ЯМР апарат (GE Discovery 

750 w). Придобиването на изображението започва със структурно сканиране с 

висока разделителна способност – 3D T1 F-BRAVO FSPGR, дебелина на среза 1 

мм, матрица 256 x 256, време за релаксация (TR) 9,5 мсек, време за ехо (ТЕ) 3,7 

мсек, ъгъл на обръщане 100 и продължение с функционално сканиране в 

състояние на покой – 2D Echo Planar Imaging (EPI), дебелина на среза – 3 мм, 36 

среза, матрица 64 x 64, TR 2000 мсек, ъгъл на обръщане 900, 192 обема. За 

последната последователност пациентите са инструктирани да стоят възможно 

най-неподвижни, със затворени очи и да не мислят за нищо конкретно. 

Aнализ на данните от фЯМР 

Данните от фЯМР са предварително обработени с помощта на софтуера за  

статистическото параметрично картографиране – SPM12 (достъпна безплатно на 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/), изискващ инсталиране в среда 

на Mat Lab (Math Works, Hamuk, Масачузетс, САЩ). SMP12 е воксел базирана 

методика за изследване на пространствено разпространени статистически 

процеси, използвани за проверка на хипотеза за данни от функционални 

изобразяващи техники и анализ на образни секвенции. В конкретното проучване 

се анализират индивидуалните данни на пациенти, получени в различни времеви 

периоди. 

Предварителната обработка включва следните стъпки: импортиране на 

Dicom файлове; намаляване на пространствените изкривявания; нормализиране 

на функционалните данни и с помощта на гауссова функция с 6 мм изотропно 

ядро. 

С помощта на SPM е създадена маска за динамичната моделна мрежа 

(ДММ). Маската съдържа регионите в дясното и лявото полукълбо: области на 

Бродман 19 и 39,  парахипокампален гирус (Parahippocampal Gyrus), заден 

сингулум, задна поясна кора  (Posterior Cingulate), медиалната фронтална кора 

(Medial frontal Gyrus). 

Състоянието в покой се моделира с използване на генерализирания линеен 

модел с дискретен косинусов основен набор (GLM-DCT), състоящ се от 400 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/
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функции с честоти, характерни за динамиката на състояние на покой: 0.0078–0.1 

Hz, шест регресора за неудобство, улавящи движението на главата и смущенията 

във времевите серии от извънцеребралните зони. Определен е F-контраст във 

всички честоти на DCT, като се получава SPM, който идентифицира региони, 

показващи BOLD колебания в честотната лента. Получените статистически 

параметрични карти след това са маскирани с ДММ маска въз основа на 

докладвани по-рано координати на Montreal Neurological Institute (MNI) за ДМ. 

Функционалната свързаност в ДММ е добре проучена, така че за нашия ДКМ 

използвахме като интересни региони (възли) най-често съобщаваните четири 

основни части на ДКМ: mPFC (3, 54, −2), PCC (0, −52, 26 ), лява и дясна 

интрапариетална кора LIPC (−50, −63, 32) и RIPC (48, −69, 35).  

За ДКМ анализа е изчислена основната собствена променлива на (8 мм 

радиус) сфера (коригирана за смущения) за всеки регион, като тя се центрира 

върху пиковия воксел на гореспоменатия F-контраст. За да се ограничи броят на 

възможните модели, е прието, че моделът е ляв десен симетричен. Всъщност не 

са открити доказателства за противното. Посочени са следните модели на 

свързаност: пълен свързан модел, три модела, при които различните региони са 

засегнати предимно от другите (mPFC, PCC и двустранна модулация), и същите 

модели, но без директни връзки между двустранните LIPC и RIPC, общо 4×2=8 

модели. 

3.3.3 Психологически методи 

Всички пациенти преминат през скринингово въвеждащо интервю с 

психолог, преди да бъдат включени в проучването, с цел да се изключат 

пациенти с психични заболявания и отклонения. 

За изпълнение на поставените задачи е необходимо да се определи 

тревожността на пациентите. За целта преди всяка сесия на фЯМР те  попълват  

въпросника STAI (State-Trait Anxiety Inventory). Той е разработен от Spielberger 

CD [230] от Университета в Тампа – Южна Калифорния и е адаптиран за 

български условия от Д.Щетински и И.Паспаланов [5] през 1989 г. за възраст над 

13 години на изследваните. Въпросникът измерва тревожността и като свойство 

на личността, и като емоционално състояние – двете основни значения на 

понятието тревожност. Той съдържа две отделни скали за измерване на 

тревожността като състояние и като черта, които са отпечатани на двете страни 

на един и същ лист за отговори. Скалата за S-тревожност (STAI-Form Y-1) 

съдържа 20 твърдения, които по инструкция оценяват как изследваният «се 

чувства в този момент», но може да се използва и с променена инструкция – 

насочена към миналото или бъдещето. Той оценява чувството за опасност, 
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напрежение, нервност и безпокойство. Скалата за Т-тревожност (STAI-Form Y-

2) съдържа 20 твърдения, които по инструкция оценяват как изследваният «се 

чувства изобщо». Използва се за диагностика на невротичност, депресия, при 

професионален подбор и др. Изследването по S-скалата се провежда първо, 

следвано от Т-скалата, но може да се използва и само едната форма според 

задачите на изследването. Оценяването става, като по всяко твърдение се 

присъжда бал 1 – 4 точки. Оценка 4 точки индикира наличие на високо равнище 

на тревожност при 10 твърдения от S-скалата и 11 твърдения от Т-скалата: S-

тревожност: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 и Т-тревожност: 22, 24, 25, 28, 29, 31, 

32, 35, 37, 38, 40. 

Твърденията, говорещи за липса на тревожност, чиито оценъчни балове са 

обърнати за S и T-скалите са: S-тревожност: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. Т- 

тревожност: 21, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 39. Баловете по двете скали се събират, 

като не се забравя, че при половината от твърденията баловете са обърнати. 

Общият резултат е от 20 до 80. Ако не се отговори на 1 или 2 твърдения, общият 

сбор се коригира, като се прибавя средното (закръглено) от попълнените 

твърдения. При неотговорили на повече от 2 твърдения резултатът не може да се 

приема като валиден. 

3.3.4 Имунологични методи 

За изпълнението на поставените задачи е необходимо вземането на венозна 

кръв преди и 24 след оперативната намеса с цел установяване на нивата на CGRP 

предоперативно и на 24-я час следоперативно. За изследването на серумните 

концентрации на калцитонин-ген-свързан пептид (CGRP) се използва серум, 

предварително отделен от кръвта, взета с Vacutainer (с обем 2,7 мл), чрез 

центрофугиране за 5 минути на 2000 оборота. Използва се ELISA Human 

calcitonin gene related peptide CSB-E08210h (Cusabio, USA). Стойностите са 

получени с ЕЛАЙЗА метод (Ензимно свързан имуносорбентен анализ). 

Контролите, стандартите и серумите на изследваните лица са накапани върху 

твърда фаза с фиксирани моноклонални антитела срещу съответния изследван 

параметър. След инкубация на тъмно на температура от 37° и последващо 

измиване се поставя пероксидазен конюгат за образуване на комплекс с пептида. 

Следва второ промиване за отстраняване на несвързания конюгат. При 

прибавяне на хромогенен субстрат за ензима настъпва цветна реакция, 

маркираща наличие на изследвания пептид. За стопиране на реакцията се 

                                                           
 Изследванията са извършени в Научноизследователски център по Имунология – 

Катедра Микробиология и имунология на Медицински Университет - Пловдив от 

гл. ас. д-р Мария Ивановска, дм 
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накапва стоп разтвор във всички ямки.  Накапват се двойни проби. Абсорбцията 

т. е оптичната плътност се измерва спектрофотометрично на ELISA ридер с 

дължина на вълната от 450 nm. Чрез построяване на калибрационна крива се 

определя концентрацията на всеки показател. 

За изследването на серумните концентрации на прокалцитонин се използва 

ензимно-свързан флуоресцентен анализ (ELFA) в човешки серум или плазма  

върху VIDAS инструменти (bioMérieux). Анализът на PCT VIDAS B·R· A·H·M·S 

е едноетапен имунологичен сандвич метод с финална флуоресцентна детекция 

(ELFA). Използваният метод е автоматизиран и изключително чувствителен, 

като границата на количествено определяне (LoQ) е 0.05 μg / L, а границата на 

детекция (LoD) е 0.03 μg / L. 

3.3.5 Статистически методи 

Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи бe реализирано със 

статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v. 25. 

Данните oт фЯМР са анализирани с помощта на SPM 12 (Statistics Parametric 

Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) върху платформата на MATLAB 

R2015а за Windows. Резултатите от всички тестове се възприемат за 

статистически значими при p<0.05. Графичният анализ бе извършен в среда на 

MS Office 365 с помощта на Excel. 

За обективизиране на резултатите от проведените анализи са използвани 

следните статистико-математически методи: 

1) Дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните 

променливи 

- вариационен анализ на количествени променливи  

- честотен анализ на качествени променливи  

 

2) Проверката на статистически хипотези  
 

1. параметричен анализ –  

- t-тест                  - ANOVA с повторени измервания  

- z-тест                 - тест на Шапиро-Уилк  

 

2. непараметричен анализ  

- знаков рангов тест на Уилкоксън  

 

3) корелационен анализ 

- rxy корелационен коефициент на Пирсън  

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
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- ро-коефицент (ρ) на Спирман за рангова корелация  

 

4) регресионен анализ   

- линеен регресионен анализ  

- йерархичната множествена регресия  

 

5) Анализ на изображенията от фЯМР 

 

6) Графичен анализ 

- диаграма тип „кутия“ (боксплот) 

- секторни диаграми 

- стълбовидни диаграми  

- дигитални изображени 
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III. РЕЗУЛТАТИ ПО ЗАДАЧИ 

 

1. Резултати и изводи по първа задача 

Първа задача: Установяване на интензитета на болката след оперативно 

отстраняване на ИТДМ:  

 Изследване на интензитета на болката чрез Визуално-аналогова скала 

(ВАС) и на факторите (възраст, пол и тютюнопушене; трудност и 

времетраене на интервенцията; преемптивна аналгезия; постоперативни 

усложнения), въздействащи върху усещането за болка. 

 Активиране на зони в главния мозък след екстракция на ИТДМ 

1.1 Първа подзадача 

Резултати по първа подзадача на първа задача: 

При първата интервенция еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) 

с повторни измервания и корекция на Greenhouse-Geisser определи, че средните 

стойности за болка, отчетени в извадката (n=40), се различават статистически 

значимо между 5-те времеви точки (F(2.063, 10307.39)=14.079, p=0.000). Post hoc 

тестовете, използващи корекцията на Bonferroni, отчитат статистически значимо 

по-високи нива на болка през 6-тия (49.488±4.165 мм (средна±грешка)) час 

спрямо всички останали времеви точки – 3-ти, 24-ти, 48-ми, 72-ри час (съответно, 

32.550±4.643 мм, р=0.002; 29.088±4.473 мм, р=0.000; 25.500±4.267 мм, р=0.000; 

18.613±3.803 мм, р=0.000). В допълнение, отчетената болка в 72-рия час след 

първата екстракция е статистически значимо (р=0.018) по-ниска в сравнение с 

отчетената през 24-тия час.  

 

 
Диаграма 1. Динамика на средните стойности на отчетената 

по VAS скала болка при първа екстракция 
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Таблица 2.  Сравнения по двойки в модела при първа екстракция 

 Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

 
Долна 

граница 

Горна 

граница 

6-ти час 

3-ти час 16.94 4.159 0.002 4.561 29.314 

24-ти час 20.40 3.913 0.000 8.756 32.044 

48-ми час 23.99 4.219 0.000 11.434 36.541 

72-ри час 30.88 4.398 0.000 17.790 43.960 

72-ри час 24-ти час -10.48 3.129 0.018 -19.784 -1.166 

 

При втората интервенция еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) 

с повторни измервания и корекция на Greenhouse-Geisser определи, че средните 

стойности за болка, отчетени в извадката (n=38), се различават статистически 

значимо между 5-те времеви точки (F(2.033, 5240.53)=8.266, p=0.001). Post hoc 

тестовете, използващи корекцията на Bonferroni, отчитат статистически значимо 

по-високи нива на болка през 6-тия (39.566±4.935 мм (средна±грешка) час 

спрямо всички останали след тази времеви точки – 24-ти, 48-ми, 72-ри час 

(съответно, 23.276±4.365 мм, р=0.011; 21.250±4.177мм, р=0.004; 18.447±3.926 

мм, р=0.001).  

 

 
Диаграма 2.  Динамика на средните стойности на отчетената 

по VAS скала болка при втора екстракция 
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Таблица 3. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция 

 
Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

6-ти час 

24-ти час 16.29 4.607 0.011 2.535 30.044 

48-ми час 18.32 4.682 0.004 4.338 32.293 

72-ри час 21.12 4.637 0.001 7.276 34.961 

 

Установи се достоверна разлика (paired t-test, p=0.007, n=38) между 

сдвоените средни стойности на болката, измерена в 6-тия час, като тя е 

статистически значимо по-ниска след втората (39.57±4.94 мм) в сравнение с 

първата (48.67±4.27 мм) интервенция. 

Йерархичната множествена регресия позволява да се зададе фиксиран ред 

на въвеждане за променливи (описан по-горе), за да се  контролират ефектите на 

ковариатите или да се тестват ефектите на някои предиктори, независимо от 

влиянието на други. За да се изпълни изискването при провеждане на 

множествената регресия факторните променливи да бъдат независими помежду 

си, се извърши тест за мултиколинеарност. При наличие на мултиколинеарност 

оценените регресионни коефициенти биха били неефективни. За установяване 

наличието на мултиколинеарност построихме корелационна матрица на 

факторните променливи. В нея няма корелационен коефициент, който да е по-

голям от 0.7, следователно променливите са независими една от друга. Извърши 

се тристъпкова (3 блока) йерархична множествена регресия с болката, отчетена 

по съответните часове при двете интервенции, като зависима променлива: 

 Блок 1 – в този блок се включиха предикторите, които се очаква да 

прогнозират болката – трудност и времетраене на интервенцията. 

В следващите блокове се включиха обяснителните предикторни 

променливи (стъпков (stepwise) метод на включване), които не се очаква 

непременно да повлияят болката, както следва: 

 Блок 2 – преемптивна аналгезия 

 Блок 3 – усложнение  

 Блок 4 – възраст, пол и тютюнопушене 

Стъпковият метод е комбинация от прав подбор или обратна елиминация 

на предиктори, при който се добавят и премахват контролираните променливи, 

както е зададено по блокове. 
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За първата екстракция така конструирания модел даде резултати за 48-ми 

и 72-ри часове, а за втората – 3-ти, 24-ти, 48-ми и 72-ре часове  (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Обобщени резултати от йерархичния регресионен анализ за 

предикторните променливи на болката 

Променлива b SE β t 
p-

стойност 
R R2 коригиран 

R2 ∆R2 

Първа интервенция 

Болка в 48-ми час 

1-ва стъпка 0.37 0.14 0.09  

Константа -43.71 28.96  -1.51 0.140     

Трудност 9.96 4.48 0.37 2.22 0.032     

Времетраене 0.02 0.28 0.01 0.08 0.936     

Болка в 72-ри час 

1-ва стъпка 0.49 0.24 0.20  

Константа -56.32 24.24  -2.32 0.026     

Трудност 9.72 3.75 0.40 2.59 0.014     

Времетраене 0.26 0.24 0.17 1.09 0.285     

Втора интервенция 

Болка в 3-ти час 

1-ва стъпка 0.22 0.05 -0.01  

Константа -7.17 28.90  -0.25 0.806     

Трудност 4.55 4.80 0.20 -.95 0.350     

Времетраене 0.09 0.45 0.04 0.19 0.849     

2-ра стъпка 0.47 0.22 0.16 0.17 

Константа 33.42 30.28  1.10 0.277     

Трудност 3.81 4.41 0.16 0.87 0.393     

Времетраене -0.03 0.41 -0.01 -0.06 0.951     

Преемтивна 

аналгизия 
-15.43 5.57 -0.43 -2.77 0.009     

Болка в 24-ти час 

1-ва стъпка 0.45 0.20 0.16  

Константа -47.28 24.91  -1.90 0.066     

Трудност 9.28 4.14 0.43 2.25 0.031     

Времетраене 0.08 0.38 0.04 0.20 0.847     

Болка в 48-ми час 
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1-ва стъпка 0.53 0.28 0.24  

Константа -58.73 22.64  -2.59 0.014     

Трудност 10.68 3.76 0.51 2.84 0.007     

Времетраене 0.05 0.35 0.03 0.15 0.880     

2-ра стъпка 0.61 0.38 0.32 0.10 

Константа -47.28 21.94  -2.16 0.038     

Трудност 8.44 3.68 0.40 2.30 0.028     

Времетраене 0.10 0.33 0.05 0.30 0.763     

Усложнение 24.49 10.64 0.33 2.30 0.028     

Болка в 72-ри час 

1-ва стъпка 0.59 0.35 0.31  

Константа -65.22 20.24  -3.22 0.003     

Трудност 11.09 3.36 0.57 3.30 0.002     

Времетраене 0.07 0.31 0.04 0.23 0.818     

2-ра стъпка 0.65 0.43 0.38 0.80 

Константа -55.43 19.75  -2.81 0.008     

Трудност 9.18 3.31 0.47 2.77 0.009     

Времетраене 0.11 0.30 0.06 0.38 0.706     

Усложнение 20.92 9.57 0.30 2.19 0.036     

 

Прилагането на йерархичната множествена регресия разкри, че при първата 

интервенция трудността на операцията допринася сигнификантно за 

регресионни модел в 48-мия час F(2,37)=3.05, p=0.041 и 72-рия час F(2,37)=5.82, 

p=0.006, като обяснява съответно, 14% и 24% от вариацията на болката в тези 

времеви точки. За 48-мия час регресионния коефициент b0=-43.71 (свободният 

член в регресионното уравнение) е означен като константа не е статистически 

значим (t=1.51, p=0.140). Регресионният коефициент пред факторната 

променлива трудност b1=9.96 е статистически значим (t=2.22, p=0.032), докато 

този пред факторната променлива времетраене не е статистически достоверна 

(t=0.081, p=0.936). Еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) с корекция 

на Бонферони доказа статистически значима разлика между средните оценки на 

болката, отчетена в 48-ми час при 6-та (n=5; 3.20±2.78 мм средна±грешка) степен 

трудност по Педерсон срещу 8-ма (n=6; 49.00±11.30 мм) и 9-та (n=2; 64.00±35.00 

мм) степен на трудност, съответно р=0.026 и р=0.036. За 72-рия час регресионния 

коефициент b0=-56.32 е статистически значим (t=2.32, p=0.026). Регресионният 

коефициент пред факторната променлива трудност b1=9.72 е статистически 

значим (t=2.59, p=0.014), докато този пред факторната променлива времетраене 
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не е (t=1.085, p=0.285). И в двете времеви точки стъпковата регресия изключва 

променливите от Блок 2, 3 и 4 от регресионното уравнение като несъществени, 

т.е. регресионните коефициенти пред тези фактори не са статистически значими, 

следователно не повлияват съществено нивата на болката. Еднофакторният 

дисперсионен анализ (ANOVA) с корекция на Бонферони демонстрира 

статистически значимо по-ниски нива на болката в 72-рия час: при 5-та (n=5; 

14.60±5.34 мм), 6-та (n=5; 5.60±4.26 мм) и 7-ма (n=22; 11.77±2.16 мм) степен на 

трудност по Педерсон в сравнение с 9-та (n=2; 64.00±35.00 мм), съответно 

р=0.042, р=0.009 и р=0.008; както и при 6-та (n=5; 5.60±4.26 мм) и 7-ма (n=22; 

11.77±2.16 мм) трудност в сравнение с 8-ма (n=6; 42.75±15.76 мм), съответно 

р=0.030 и р=0.013. 

При втората интервенция йерархичната множествена регресия демонстрира 

адекватност на модела в:  

(I) 3-тия час след добавяне на обяснителната предикторна променлива 

преемптивна аналгезия F(3,34)=3.28, p=0.033. Включването на тази 

променлива обяснява допълнителни 16% от вариацията в стойностите на 

болката, като единствено нейният  регресионен коефициент b3=-15.43 е 

статистически значим (t=2.77, p=0.009). Еднофакторният дисперсионен 

анализ (ANOVA) с корекция на Бонферони доказа статистически значимо 

по-ниски нива на болката в 3-тия час при прием на ибупрофен (n=15; 

23.00±6.30 мм) или комбинация от медикаменти (n=12; 17.41±5.63 мм) в 

сравнение с плацебо (n=11; 50.27±9.84 мм), съответно р=0.034 и р=0.013;  

(II) 24-тия час F(2,35)=4.41, p=0.020 само в първа стъпка и с изключени 

променливи от Блок 2, 3 и 4, като трудността обяснява 20% от вариацията 

на болката. Свободният член в регресионното уравнение, коефициентът b0=-

47.28 не е статистически значим (t=1.90, p=0.066). Регресионният 

коефициент пред факторната променлива трудност b1=9.28 е статистически 

значим (t=2.25, p=0.031), докато този пред факторната променлива 

времетраене не е (t=0.195, p=0.847) Еднофакторният дисперсионен анализ 

(ANOVA) с корекция на Бонферони демонстрира статистически значима 

разлика между средните оценки на болката (р=0.020), отчетена в 24-ти час 

при 6-та (n=5; 4.00±23.10 мм средна±грешка) степен трудност по Педерсон 

срещу 9-та (n=4; 58.25±12.48 мм) степен на трудност; 

(III) 48-мия час, за който в първа стъпка трудността допринася сигнификантно 

за адекватността на регресионни модел F(2,35)=6.77, p=0.003) и обяснява 

28% от вариацията в болката. Свободният член в регресионното уравнение 

b0=-58.73 е статистически значим (t=0.26, p=0.014), както и регресионният 

коефициент пред факторната променлива трудност b1=9.96 (t=2.84, 
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p=0.007). Във втора стъпка въвеждането на променливата усложнение от 

Блок 3 представлява допълнителни 10% от вариацията, като тази промяна в 

R2 е значима, F(3,34)=6.83, p=0.001. След добавяне на обяснителната 

предикторна променлива усложнение, константата на регресионното 

уравнение b0=-47.28 отново е статистически значима (t=2.16, p=0.038), както 

и b1=8.44 (t=2.30, p=0.028) коефициентът, в допълнение и регресионният 

коефициент пред факторната променлива усложнение b3=24.49 (t=2.30, 

p=0.028). Тъй като стойностите на стандартизирания регресионен 

коефициент β за двете предикторни променливи трудност (β=0.40) и 

усложнение (β=0.33) са близки, можем да заключим, че те оказват сходно 

влияние върху болката в тази времева точка. Еднофакторният дисперсионен 

анализ (ANOVA) с корекция на Бонферони демонстрира статистически 

значимо по-ниски нива на болката в 48-мия час: при 6-та (n=5; 3.70±3.11 мм) 

степен на трудност по Педерсон в сравнение с 9-та (n=4; 55.75±14.78 мм) и 

10-та (n=2; 60.25±11.75 мм) степени, съответно р=0.014 и р=0.049; както и 

при 7-ма (n=15; 17.50±6.25 мм) в сравнение с 9-та (n=4; 55.75±14.78 мм) 

степени на трудност, съответно р=0.047. При пациентите с усложнения 

нивата на болката в тази времева точка са статистически значимо по-високи 

(n=5; 55.40±16.04 мм), отколкото при тези без усложнения (n=33; 16.83±3.70 

мм) – t=3.00, р=0.005; 

(IV) 72-рия час, за който в първа стъпка трудността допринася сигнификантно за 

адекватността на регресионни модел F(2,35)=9.32, p=0.001) и обяснява 35% 

от вариацията в болката. Свободният член в регресионното уравнение b0=-

65.22 е статистически значим (t=3.22, p=0.003), както и регресионният 

коефициент пред факторната променлива трудност b1=11.09 (t=3.30, 

p=0.002). Във втора стъпка въвеждането на променливата усложнение от 

Блок 3 представлява допълнителни 8% от вариацията, като тази промяна в 

R2 е значима, F(3,34)=8.48, p=0.000. След добавяне на обяснителната 

предикторна променлива усложнение константата на регресионното 

уравнение b0=-55.43 отново е статистически значима (t=2.81, p=0.008), както 

и b1=9.18 (t=2.78, p=0.009) коефициентът, в допълнение и регресионният 

коефициент пред факторната променлива усложнение b3=20.92 (t=2.19, 

p=0.036). Стойността на стандартизирания регресионен коефициент β за 

трудността (β=0.47) е по-висок от този за усложнението (β=0.30), 

следователно трудността на интервенцията оказва по-голямо влияние върху 

стойностите на болката в сравнение с възникването  на усложнение 

Еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) с корекция на Бонферони 

демонстрира статистически значимо по-високи нива на болката в 72-рия 

час: при 9-та (n=4; 58.00±13.09 мм) степен на трудност по Педерсон в 
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сравнение с 5-та (n=3; 4.33±3,84 мм), 6-та (n=5; 5.60±4.88 мм), 7-ма (n=15; 

12.46±5.34 мм) и 8-ма (n=9; 14.56±5.26 мм) трудности, съответно р=0.008, 

р=0.002, р=0.002 и р=0.006; както и при 10-та (n=2; 55.00±5.00 мм) в 

сравнение с 6-та (n=5; 5.60±4.88 мм) трудност, съответно р=0.042. При 

пациентите с усложнения нивата на болката в тази времева точка са 

статистически значимо по-високи (n=5; 45.20±16.14 мм), отколкото при тези 

без усложнения (n=33; 14.39±3.42 мм) – t=2.91, р=0.006. 

 

Изводи по първа подзадача на първа задача: 

1. Постоперативната болка след оперативно отстраняване на трети 

долночелюстен молар е с най-голям интензитет на 6-ия следоперативен час 

2. Постоперативната болка е със значително по-нисък интензитет след 

втората в сравнение с първата оперативна интервенция 

3. Трудността на оперативната намеса е факторът, който най-силно повлиява 

следоперативната болка след оперативно отстраняване на импактирани 

трети долночелюстни молари   

4. Приложението на преемптивна аналгезия води до намаляване на 

интензитета на постоперативната болка 

5. Факторите времетраене, пол, възраст и тютюнопушене не влияят върху 

интензитета на постоперативната болка след оперативно отстраняване на 

трети долночелюстен молар. 
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1.2 Втора подзадача 

Резултати по втора подзадача на първа задача  

Използването на фЯМР в състояние на покой вече е широко разпространен 

научен метод, особено при опитите да се характеризират разликите във 

функционалната свързаност между изследваните групи (или различни състояния 

на мозъка). Функционалната свързаност се определя като статистическа 

зависимост между наблюдаваните неврофизиологични отговори. Въпреки че 

може да бъде много полезна за описване на модели без нормално разпределение 

на активността, тя не може да се използва за извеждане на основна ефективна 

свързаност – дефинирана като влияние, което една невронна система оказва 

върху друга. Тази техническа бележка въвежда динамичния каузален модел 

(ДКМ) за идентифициране и количествено определяне на ефективната 

свързаност, която причинява функционална свързаност. 

Динамичното каузално моделиране се основава на идея, първоначално 

разработена за фЯМР данни: измерените данни се обясняват от мрежов модел, 

състоящ се от няколко източника, които си взаимодействат динамично. Този 

мрежов модел е обърнат с помощта на бейсовия подход, което дава възможност 

да се правят заключения относно връзките между източниците или модулацията 

на връзките по поставено задание. 

Динамичното каузално моделиране е метод за анализиране на невронни 

процеси, които са резултат от измерени времеви редове. Общата идея е да се 

оценят параметрите на реалистичен модел на невроната система, така че 

прогнозираният в зависимост от нивото на кислород в кръвта сигнал (BOLD), 

който се получава в резултат на преобразуването на моделираната невронна 

динамика в хемодинамични отговори, да съответства максимално на 

наблюдаваните BOLD времеви редове. По принцип, ДКМ могат да бъдат 

формулирани за всяка техника на измерване. В зависимост от пространствено-

времевите свойства на дадена измервателна техника е необходимо да се 

определи адекватно уравнение на състоянието и модел на наблюдение.  

Както в моделите на състояние-пространствените времеви редове, две 

отделни нива определят ДКМ. Скритото ниво, което не може да бъде директно 

наблюдавано с помощта на фЯМР, представлява прост модел на неврална 

динамика в система от k-свързани мозъчни области. Всеки системен елемент i е 

представен от една променлива на състоянието zi, а динамиката на системата се 

описва чрез промяна на вектора на невронното състояние във времето. 

Променливите на невронното състояние не съответстват директно на нито 

едно общо неврофизиологично измерване, но представляват обобщен индекс на 
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динамиката на невралната популация в съответните региони. Важното е, че ДКМ 

моделира как нервната динамика се задвижва от външни смущения, които са 

резултат от експериментално контролирани манипулации. 

Тези смущения са описани с помощта на външни входове u, които влизат 

в модела по два различни начина: те могат да предизвикват реакции чрез 

директно влияние върху конкретни региони („задвижващи“ входове, напр. 

предизвикани отговори в ранни сензорни зони) или могат да променят силата на 

свързване между регионите („модулиращи“ входове, например по време на учене 

или внимание). 

Като цяло ДКМ моделира временната еволюция на вектора на невронното 

състояние, т.е. като функция на текущото състояние, входовете u и някои 

параметри, които определят функционалната архитектура и взаимодействията 

между мозъчните региони на невронно ниво (n означава „невронен“) : 

[

�̇�1

�̇�2

…
�̇�𝑘

] = �̇� =
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑧, 𝑢, 𝜃𝑛)     (1) 

В това уравнение на невронно състояние състоянието z и входовете u са 

зависими от времето, докато параметрите са инвариантни във времето. 

ДКМ комбинира този модел на невронна динамика с биофизично 

правдоподобен и експериментално валидиран хемодинамичен модел, който 

описва трансформацията на невронната активност в BOLD отговор. Накратко 

обобщен, този модел се състои от набор от диференциални уравнения, които 

описват отношенията между четири променливи на хемодинамичното 

състояние, като се използват пет параметъра (𝜃ℎ). 

Разширение към рамката на динамичното каузално моделиране е ДКМ за 

моделиране на вътрешна динамика на мрежа в състояние на покой. Този ДКМ 

оценява ефективната свързаност между куплирани популации от неврони, което 

подсилва наблюдаваната функционална свързаност в честотната област. Това е 

известно като спектрален ДКМ (спДКМ). 

Спектралният ДКМ използва невронално правдоподобен модел на 

енергийния закон на свързаната динамика на невронните популации, за да 

генерира сложни кръстосани спектри сред измерените отговори. Спектралният 

ДКМ е различен от стохастичния  ДКМ (сДКМ), тъй като избягва оценката на 

случайни колебания в (скрити) неврални състояния, като превръща спектралния 

ДКМ по същество в детерминистичен. Тези модели са подобни на 
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конвенционалните детерминирани ДКМ за фЯМР, но моделират ендогенна 

активност, която би възпроизвеждала функционалната свързаност (корелации), 

наблюдавана при фЯМР в състояние на покой. ДКМ с данни за състояние на 

покой също са и не така сложни – като се има предвид, че повечето дизайни на 

състояние на покой сравняват групи от субекти (например пациентски кохорти 

срещу контроли или автоконтроли), спДКМ обикновено не изискват билинеарни 

термини (отчитащи специфичните за състоянието ефекти върху ефективно 

силнитге връзки). Спектралният ДКМ има за цел само да сравни ендогенното 

свързване между групи субекти.  

При моделирането на активността на състояние на покой е необходимо да 

се увеличат обикновените диференциални уравнения, използвани в стандартния 

ДКМ, със стохастичен термин за моделиране на ендогенни колебания на 

невроните. 

Това прави уравненията на движението стохастични. Стохастичният 

генеративен модел за времевата серия на фЯМР в състояние на покой, подобно 

на всеки друг ДКМ, се състои от две уравнения: Лангевиновата форма на 

еволюционното уравнение (движение) се записва като: 

�̇� = 𝑓(𝑧, 𝑢, 𝜃) + 𝑣      (2) 

и уравнение на наблюдението, което представлява статично нелинейно 

картографиране от скритите физиологични състояния в уравнение (2) към 

наблюдаваната BOLD активност и се записва като: 

𝑦 = ℎ(𝑧, 𝑢, 𝜑) + 𝑒         (3) 

където �̇� е скоростта на промяна на невронните състояния z, 𝜃 са неизвестни 

параметри (т.е. ефективната свързаност), а 𝑣 (съответно 𝑒) е стохастичният 

процес – наречен шум от състоянието (съответно шума от измерване или 

наблюдение) – моделиращ случайните колебания на невроните, които задвижват 

активността в състоянието на покой. В уравненията за наблюдение φ са 

неизвестните параметри на (хемодинамичната) функция за наблюдение, а u 

представлява всякакви екзогенни (или експериментални) входове – които 

обикновено липсват в моделите на състояние на покой. За активност в състояние 

на покой, уравнение (2) придобива много проста линейна форма: 

�̇� = 𝐴𝑧 + 𝐶𝑢 + 𝑣      (4), 
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където 𝐴 е описаното поведението от математика Карл Густав Якоб Якоби 

– т.е. ефективната свързаност на системата в близост до нейната неподвижна 

точка (𝑓(𝑧𝑜) = 0) при липса на колебания 𝑣. Трябва да се отбележи, че все още 

можем да включим екзогенни (или експериментални) входове, u в нашия модел. 

Тези входове управляват скритите състояния и обикновено са зададени на нула 

в моделите на състояние на покой. Напълно възможно е да има външни 

(немодулиращи) стимули, както в случая с конвенционалните функционални 

невровизуализации проучвания.  

Обръщането на стохастичния ДКМ във форма, зададена по уравнение (4) 

във времевата област, която включва шум на състоянието, е доста сложно, тъй 

като такива модели изискват оценка не само на параметрите на модела (и на 

всички хиперпараметри, които измерват случайните колебания), но и на 

скритите състояния, които стават случайни (вероятностни) променливи. 

Следователно неизвестните количества, които трябва да бъдат оценени при 

стохастичен ДКМ, са 𝜓 = {𝑧, 𝜑, 𝜃, 𝜎}, където 𝜎 се отнася до всякакви 

хиперпараметри (точни или обратни ковариации), определящи колебанията на 

невроните. От гледна точка на времевите характеристики, скритите състояния са 

варианти във времето, докато параметрите на модела (и хиперпараметрите) са 

инвариантни. 

Спектралният ДКМ просто оценява параметрите, инвариантни във времето, 

в техните кръстосани спектри. С други думи, докато стохастичните ДКМ 

моделират наблюдаваните BOLD времеви редове на всеки възел, спектралните 

ДКМ моделират наблюдаваната функционална свързаност между възлите. 

Ефективно това се постига чрез замяна на оригиналните времеви редове с 

техните статистики от втори ред (т.е. кръстосани спектри), при предположения 

за стационарност. Това означава, че вместо да оценяваме времето, вариращо в 

скрити състояния, ние оценяваме тяхната ковариация, която не се променя с 

времето. Това означава, че трябва да оценим ковариацията на случайните 

колебания, където без мащаб (закон за мощността) се образува шум на 

състоянието (съответно, шум на наблюдението), който може да бъде 

предизвикан от предишна работа по невронната дейност. 
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Резултати 

 

  
Фиг. 12. fMRI преди първа оперативна 

интервенция 

Фиг. 13. fMRI след първа оперативна 

интервенция 

  
Фиг. 14. fMRI преди втора оперативна 

интервенция 

Фиг. 15. fMRI след втора оперативна 

интервенция 
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След провеждане на сдвоен t-тест се доказаха следните статистически 

значими разлики между средните аритметични скорове по двойки възли в 

съответните времеви точки (Таблица 5).  

Таблица 5. Средни аритметични скорове по двойки възли 

Интервенция 
Времева 

точка 

Двойки 

възли 
t-тест 

Знаков рангов 

тест на 

Уилкоксън 

p-стойност 

Първа 

интервенция  

преди 
LIPL_LIPL 2.26 - 0.030 

след 

преди 
RIPL_LIPL 2.92 - 0.006 

след 

преди 
MPFC_MPFC - 2.04 0.041 

след 

преди 
RIPL_PCC - 2.06 0.039 

след 

Първа 

интервенция – 

Втора 

интервенция 

преди 
RIPL_LIPL 2.47 - 0.019 

преди 

преди 
LIPL_LIPL - 2.18 0.029 

преди 

преди 
RIPL_LIPL  2.62 0.009 

преди 

преди 
RIPL_RIPL  2.24 0.025 

преди 

Първа 

интервенция – 

Втора 

интервенция 

след PCC_MPFC 2.73 - 0.010 

след     

след RIPL_MPFC 2.22  0.033 

след     

 

ANOVA с повторни измервания с корекция на Greenhouse-Geisser показва, 

че средните скорове на PCC_MPFC се различават статистически значимо между 

времевите точки (F(89.78, 0.09)=3.55, p=0.022). Post hoc тестове, използващи 

корекцията на Bonferroni, показват, че със времето средният PCC_MPFC скор 

намалява статистически значимо измерен между първа интервенция – след и 

втора интервенция – преди (0.04547±0.25 спрямо -0.13781±0.29; p=0.026). 

Разлика във времето се доказа и между средните скорове на RIPL_LIPL (F(97.08, 
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0.29)=3.03, p=0.035). Post hoc тестове с корекцията на Bonferroni демонстрират, 

че с времето средният RIPL_LIPL скор намалява статистически значимо измерен 

между преди и след първа интервенция – (0.42394±0.49 спрямо 0.04547±0.25 

спрямо 0.07774±0.71; p=0.037). 

В корелационната матрица са представени сигнификантните 

корелационни коефициенти между двойките възли в различните времеви точки. 

При корелационни коефициенти до 0.40 приемаме, че съществува слаба (права 

или обратна връзка между изследваните променливи в зависимост от знака пред 

коефициента), а тези със стойности над 0.50 до 0.70 интерпретираме като 

умерени до силни асоциации. 

След първата интервенция така конструираният модел даде резултати за 

следните двойки възли  (Таблица 6). 

Таблица 6. Обобщени резултати от регресионен анализ за влиянието на предикторните 

променливи върху стойностите на двойките възли, отчетени след първа интервенция 

Променлива B SE β T 
p-

стойност 
R R2 коригиран 

R2 ∆R2 

Първа интервенция – след 

LIPL_MPFC 

F(3; 0.21)=3.02; p=0.044 0.48 0.23 0.15 0.23 

Константа -0.98 0.32  3.07 0.004     

Трудност 0.19 0.08 0.70 2.48 0.019     

Времетраене 0.002 0.003 0.09 0.08 0.597     

MPFC_LIPL 

F(3; 1.05)=3.94; p=0.017 0.53 0.28 0.21 0.28 

Константа 1.82 0.63  2.90 0.007     

Трудност -0.42 0.15 -0.76 2.79 0.009     

Времетраене 0.01 0.006 0.36 2.15 0.039     

 

Прилагането на регресионния анализ разкрива, че при след първата 

интервенция трудността на операцията допринася сигнификантно за 

стойностите, отчетен в  LIPL_MPFC F(3; 0.21)=3.02, p=0.044 и в MPFC_LIPL F(3; 

1.05)=3.94, p=0.017 възли, като обяснява съответно, 48% и 53% от вариацията. За 

LIPL_MPFC регресионният коефициент b0=-0.98 (константа) е статистически 

значим (t=3.07, p=0.004), както и този пред факторната променлива трудност 

b1=0.19 е (t=2.48, p=0.019). За MPFC_LIPL регресионният коефициент b0=1.82 

също е статистически значим (t=2.90, p=0.007), както и коефициентите пред 
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двете факторни променливи трудност – b1=-0.42 (t=2.79, p=0.009) и времетраене 

b2=0.01 (t=2.15, p=0.039). Стойността на коефициента пред факторната 

променлива трудност е по-висок от този пред времетраене, следователно 

трудността допринася сигнификантно повече за вариацията в стойностите на 

MPFC_LIPL, отколкото времетраенето на екстракцията.  

Не се достигна до статистически значими резултати при провеждане на 

регресионния анализ при така конструирания модел във времевата точка – след 

втора интервенция.  

Изводи по втора подзадача на първа задача 

1. Установява се намаляване на активността на MRFC и PCC, което показва 

формиране на памет за болката по отношение на извършваната от нас 

оперативна намеса. 

2.  Факторната променлива трудност най-значимо повлиява промяната в 

стойностите на двойката MRFC – LIPL, което я прави водещ предиктор по 

отношение на интензитета на постоперативната болка. 

3.  Увеличаването на BOLD сигнала в двойката RIPL_RIPL, измерен преди 

първа и преди втора оперативна интервенция, демонстрира увеличаване на 

постоянното внимание или бдителност, което засилва способността на 

индивида да се справя с неуместни стимули. 
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2. Резултати и изводи по втора задача 

Втора  задача: Установяване на зависимост между интензитета на 

постоперативната болка и реактивния възпалителен процес чрез изследване на  

procalcitonin  и  CGRP. 

Резултати по втора задача 

При първата интервенция еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) 

с повторни измервания и корекция на Greenhouse-Geisser определи, че: 

I. Средните стойности на размера на отока в Д1, отчетени в извадката (n=40), се 

различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.24, 

87.39)=23.89, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д1 в първа 

времева точка (преди) (63.15±1.32 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 68.63±1.24 мм, 

р=0.000; 67.90±1.15 мм, р=0.000; 66.58±1.18 мм, р=0.000). Отокът в Д1 на 24-

тия час след първата екстракция е статистически значимо (р=0.033) по-голям 

в сравнение с измерения през 72-рия час. 

  

 

 

Диаграма 3. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д1 при първа екстракция 
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Таблица 7. Сравнения по двойки в модела при първа екстракция в Д1 

 Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

 
долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -5.475 0.918 0.000 -8.028 -2.922 

48-ми час -4.750 0.768 0.000 -6.884 -2.616 

72-ри час -3.425 0.684 0.000 -5.326 -1.524 

24-ти час 72-ри час 2.050 0.698 0.033 0.110 3.990 

 

II. Средните стойности на размера на отока в Д2, отчетени в извадката (n=40), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.07, 

80.69)=19.73, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д2 в първа 

времева точка (преди) (100.50±1.16 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 104.53±1.11 

мм, р=0.000; 104.13±1.33 мм, р=0.000; 102.90±1.33 мм, р=0.003). Отокът в Д2 

в 48-мия час след първата екстракция е статистически значимо (р=0.014) по-

голям в сравнение с измерения през 72-рия час. 

  

 

 
Диаграма 4. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д2 при първа екстракция 
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Таблица 8. Сравнения по двойки в модела при първа екстракция в Д2 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -4.025 0.472 0.000 -5.336 -2.714 

48-ми час -3.625 0.694 0.000 -5.554 -1.696 

72-ри час -2.400 0.624 0.003 -4.135 -0.665 

48-ми час 72-ри час 1.225 0.376 0.014 0.179 2.271 

 

III. Средните стойности на размера на отока в Д3, отчетени в извадката (n=40), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.00, 

78.06)=40.48, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д3 в първа 

времева точка (преди) (109.00±1.347 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 115.63±1.24 

мм, р=0.000; 114.450±1.39 мм, р=0.000; 112.15±1.36 мм, р=0.000). Отокът в 

Д3 в 24-тия и 48-мия час след първата екстракция е статистически значимо 

(р=0.001 и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия час.  

 

 
Диаграма 5. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д3 при първа екстракция 
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Таблица 9. Сравнения по двойки в модела при първа екстракция в Д3 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -6.625 0.803 0.000 -8.856 -4.394 

48-ми час -5.450 0.580 0.000 -7.061 -3.839 

72-ри час -3.150 0.512 0.000 -4.573 -1.727 

24-ти час 72-ри час 3.475 0.796 0.001 1.263 5.687 

48-ми час 72-ри час 2.300 0.308 0.000 1.443 3.157 

 

IV. Средните стойности на размера на отока в Д4, отчетени в извадката (n=40), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.43, 

94.63)=40.42, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д4 в първа 

времева точка (преди) (89.65±1.43 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 98.65±1.20 

мм, р=0.000; 97.88±1.39 мм, р=0.000; 94.48±1.31 мм, р=0.000). Отокът в Д4 в 

24-тия и 48-мия час след първата екстракция е статистически значимо 

(р=0.000 и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия час.  

 

 

 
Диаграма 6. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д4 при първа екстракция 
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Таблица 10. Сравнения по двойки в модела при първа екстракция в Д4 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -9.000 1.066 0.000 -11.962 -6.038 

48-ми час -8.225 1.089 0.000 -11.253 -5.197 

72-ри час -4.825 0.827 0.000 -7.122 -2.528 

24-ти час 72-ри час 4.175 0.861 0.000 1.780 6.570 

48-ми час 72-ри час 3.400 0.631 0.000 1.645 5.155 

 

V. Средните стойности на размера на отока в Д5, отчетени в извадката (n=40), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.29, 

89.19)=72.29, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д5 в първа 

времева точка (преди) (110.78±1.58 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 120.53±1.48 

мм, р=0.000; 118.90±1.43 мм, р=0.000; 115.63±1.44 мм, р=0.000). Отокът в Д5 

в 24-тия и 48-мия час след първата екстракция е статистически значимо 

(р=0.000 и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия час.   

 

 

 
Диаграма 7.  Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д5 при първа екстракция 
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Таблица 11. Сравнения по двойки в модела при първа екстракция в Д5 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -9.750 0.878 0.000 -12.189 -7.311 

48-ми час -8.125 0.859 0.000 -10.512 -5.738 

72-ри час -4.850 0.718 0.000 -6.844 -2.856 

24-ти час 72-ри час 4.900 0.637 0.000 3.129 6.671 

48-ми час 72-ри час 3.275 0.440 0.000 2.052 4.498 

 

При втората интервенция еднофакторният дисперсионен анализ (ANOVA) 

с повторни измервания и корекция на Greenhouse-Geisser определи, че: 

I. Средните стойности на размера на отока в Д1, отчетени в извадката (n=38), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.39, 

88.29)=23.43, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д1 в първа 

времева точка (преди) (61.97±1.20 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 66.58±1.13мм, 

р=0.000; 65.98±1.02 мм, р=0.000; 64.58±1.00 мм, р=0.002). Отокът в Д1 в 24-

тия и 48-мия час след втората екстракция е статистически значимо (р=0.007 

и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия час.  

 
Диаграма 8. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д1 при втора екстракция 
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Таблица 12. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция в Д1 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -4.605 0.704 0.000 -6.568 -2.642 

48-ми час -4.000 0.692 0.000 -5.930 -2.070 

72-ри час -2.605 0.648 0.002 -4.413 -0.798 

24-ти час 72-ри час 2.000 0.566 0.007 0.423 3.577 

48-ми час 72-ри час 4.000 0.692 0.000 2.070 5.930 

 

II. Средните стойности на размера на отока в Д2, отчетени в извадката (n=38), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.68, 

99.19)=23.53, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д2 в първа 

времева точка (преди) (98.50±0.95 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 

102.90±1.00мм, р=0.000; 102.82±0.99 мм, р=0.000; 101.05±1.04 мм, р=0.000). 

Отокът в Д2 в 24-тия и 48-мия час след втората екстракция е статистически 

значимо (р=0.040 и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия 

час.  
 

 
Диаграма 9.  Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д2 при втора екстракция 
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Таблица 13. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция в Д2 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -4.395 0.576 0.000 -6.001 -2.788 

48-ми час -4.316 0.646 0.000 -6.116 -2.516 

72-ри час -2.553 0.525 0.000 -4.016 -1.089 

24-ти час 72-ри час 1.842 0.642 0.040 0.053 3.631 

48-ми час 72-ри час 4.316 0.646 0.000 2.516 6.116 

 

III. Средните стойности на размера на отока в Д3, отчетени в извадката (n=38), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F (2.23, 

82.47)=31.81, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д3 в първа 

времева точка (преди) (109.47±0.98 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 114.47±0.98 

мм, р=0.000; 114.45±1.08 мм, р=0.000; 112.66±1.02 мм, р=0.000). Отокът в Д3 

в 24-тия и 48-мия час след втората екстракция е статистически значимо 

(р=0.040 и р=0.000) по-голям в сравнение с измерения през 72-рия час.  

 

 

 
Диаграма 10. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д3 при втора екстракция 
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Таблица 14. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция в Д3 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -5.000 0.596 0.000 -6.662 -3.338 

48-ми час -4.974 0.752 0.000 -7.070 -2.878 

72-ри час -3.184 0.602 0.000 -4.863 -1.506 

24-ти час 72-ри час 1.816 0.487 0.004 0.458 3.174 

48-ми час 72-ри час 4.974 0.752 0.000 2.878 7.070 

 

IV. Средните стойности на размера на отока в Д4, отчетени в извадката (n=38), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.43, 

94.63)=40.42, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д4 в първа 

времева точка (преди) (89.42±1.24 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 97.79±1.26 

мм, р=0.000; 98.24±1.26 мм, р=0.000; 95.95±1.25 мм, р=0.000). Отокът в Д4 в 

48-мия час след втората екстракция е статистически значимо (р=0.000) по-

голям в сравнение с измерения през 72-рия час. 

 

 
Диаграма 11. Динамика на средните стойности на измерената големина  

на отока в Д4 при втора екстракция 
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Таблица 15. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция в Д4 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -8.368 0.879 0.000 -10.819 -5.918 

48-ми час -8.816 1.167 0.000 -12.068 -5.564 

72-ри час -6.526 1.198 0.000 -9.866 -3.187 

48-ми час 72-ри час 2.289 0.427 0.000 1.100 3.479 

 

V. Средните стойности на размера на отока в Д5, отчетени в извадката (n=38), 

се различават статистически значимо между 4-те времеви точки (F(2.29, 

89.19)=72.29, p=0.000). Post hoc тестовете, използващи корекцията на 

Bonferroni, отчитат статистически значимо по-малък оток в Д5 в първа 

времева точка (преди) (11.79±1.25 мм (средна±грешка)) спрямо всички 

останали времеви точки – 24-ти, 48-ми и 72-ри час (съответно, 118.39±1.35 

мм, р=0.000; 119.29±1.22 мм, р=0.000; 116.74±1.12 мм, р=0.000). Отокът в Д5 

в 48-мия час след втората екстракция е статистически значимо (р=0.000) по-

голям в сравнение с измерения през 72-рия час.   

 

 

 
Диаграма 12. Динамика на средните стойности на измерената големина 

на отока в Д5 при втора екстракция 
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Таблица 16. Сравнения по двойки в модела при втора екстракция в Д5 

 

Разлика между 

средните 

аритметични 

Средна 

грешка 

р-

стойност 

95% CI на разликата 

долна 

граница 

горна 

граница 

Преди 

24-ти час  -5.605 0.618 0.000 -7.328 -3.882 

48-ми час -6.500 0.742 0.000 -8.568 -4.432 

72-ри час -3.947 0.689 0.000 -5.869 -2.026 

48-ми час 72-ри час 2.553 0.513 0.000 1.124 3.981 

 

 
Диаграма 13. Сравнителна характеристика между отделните дистанции 

(Д1 – Д5) във всички времеви часове при първа оперативна интервенция 

 
Диаграма 14. Сравнителна характеристика между отделните дистанции 

(Д1 – Д5) във всички времеви часове при втора оперативна интервенция 

Направеният статистически анализ не установи зависимост (еднофакторен 

дисперсионен анализ ANOVA) между големината на отока като независима 

променлива и нивата на болката (оценена чрез VAS скалата) като зависима 

променлива в никоя от времевите точки при първата екстракция. При втората 

екстракция се доказа, че в 24-тия час големината на отока в Д1 оказва влияние 
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върху болката (F=2.53, p=0.027), както това е валидно и за големината на отока в 

Д5 и отчетената болка (F=4.54, p=0.001).  

При проведения статистически анализ (непараметричен метод със знаков 

рангов тест на Mann-Withney) се установиха следните зависимости между по-

голямата трудност (7-10т. по Pederson) при първата оперативна интервенция и  

постоперативния оток: статистически достоверна зависимост между между 

отока в Д1 на 72-я час и трудността (p=0,028), (Диаграма 15); асоциация между 

отока в Д4 на 24-я, 48-я и 72-я час с  трудността (съотв. p=0,004; p=0,05; p=0,017), 

(Диаграма 16, Диаграма 17, Диаграма 18); зависимост между постоперативния 

оток в Д5 на  48-я и 72-я час и трудността ( съотв. p=0.014; p=0.028), (Диаграма 

19, Диаграма 20). 

  
Диаграма 15. Зависимост между 

постоперативния оток в Д1 на 72-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 

Диаграма 16. Зависимост между 

постоперативния оток в Д4 на 24-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 

  

Диаграма 17. Зависимост между 

постоперативния оток в Д4 на 48-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 

Диаграма 18. Зависимост между 

постоперативния оток в Д4 на 72-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 
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Диаграма 19. Зависимост между 

постоперативния оток в Д5 на 48-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 

Диаграма 20. Зависимост между 

постоперативния оток в Д5 на 72-я час и 

трудността на първа оперативна интервенция 
 

При втората оперативна интервенция (непараметричен метод със знаков 

рангов тест на Mann-Withney) се доказа статистическа зависимост между 

постоперативния оток в Д4 на 72-я час и по-голямата трудност (7-10т. по 

Pederson), (p=0.012), (Диаграма 21) 

 

Диаграма 21. Зависимост между постоперативния оток в Д4 

на 72-я час и трудността на втора оперативна интервенция 

Слаби до умерени положителни сигнификантни корелации (корелационен 

коефициент на Спирман) се доказаха между нивата на прокалцитонин и 

големината на отока в Д2 (ρ=0.33, р=0.045), Д3 (ρ=0.43, р=0.007) и Д4 (ρ=0.45, 

р=0.005) при втората екстракция. 



51 

При първата екстракция времетраенето на операцията е сигнификантно по 

отношение на CGRP стойностите, измерени след интервенцията (F=3.80, 

p=0.003). Прави впечатление, че 62.5% (n=25)  от пациентите (n=40) са с нулеви 

нива на CGRP, a 0.5% (n=2) са със съответно 0.002 и 0.003 CGRP, докато при 

останалите 13 се наблюдава увеличение на стойностите на CGRP до 37 мин. на 

провеждане на интервенцията, като най-високата стойност (8.61 pg/ml) е 

отчетена при операция, проведена за 17 мин.  

 

Таблица 17. Стойности на CGRP при първа оперативна интервенция 

Времетраене 
CGRP 

0.010 0.095 0.344 0.490 0.540 0.910 1.350 2.618 2.650 3.400 4.170 6.620 8.610 

15`    x  X        

16`   X           

17`             X 

18`       x       

20`              

22`              

23`           X   

25` X    X     X    

28`        x      

30`              

33`         x   x  

35`              

36`              

37`  X            

 

При проведения непараметричен анализ (корелационен коефициент на 

Спирман) установихме сигнификантна, умерена, положителна корелация между 

стойностите на CGRP, отчетени преди първата оперативна интервенция и 

тревожността ( rxy = 0.394, p=0.012). Подобна зависимост не бе отчетена за 

втората хирургична манипулация.  
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Изводи по втора задача 

1. Постоперативният оток след оперативно отстраняване на импактирани 

трети долночелюстни молари е най-силно изразен на 24-ия и 48-ия 

следоперативен час. 

2. Не се установява наличие на корелация между интензитета на 

постоперативната болка и големината на следоперативния оток. 

3. Установи се асоциация между трудността на оперативната интервенция  и 

големината на следоперативния оток  в дистанции Д1, Д4 и Д5. 

4. Липсват данни за развитие на общ възпалителен процес в организма след 

оперативно отстраняване на трети долночелюстни молари. 

5. Наличието на предходен опит при оперативна интервенция по 

отстраняване на импактиран трети долночелюстен молар води до 

намаляване на тревожността и липса на промяна в стойностите на CGRP. 
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3. Резултати и изводи по трета задача 

Трета задача: Изследване на серумните нива на невротрансмитери  и на 

възпалителните медиатори на болката - СGRP (calcitonin-gene related peptide) и 

прокалцитонин, и повлияването  им  от приложените медикаменти. 

Резултати по трета задача 

При проведения непараметричен анализ (корелационен коефициент на 

Спирман) установихме сигнификантна, умерена, отрицателна корелация между 

приложените медикаменти и болката на 3-ия следоперативен час след втората 

оперативна интервенция ( rxy = -0.381,     p=0.018). Подобна зависимост не бе 

установена за останалите отчитани следоперативни часове и при двете 

манипулации.  

Извършихме двустъпкова (2 блока) йерархична множествена регресия със 

стойностите на CGRP, отчетени след втората интервенция, като зависима 

променлива: 

• Блок 1 – в този блок включихме предиктора, който очакваме да прогнозира 

CGRP – вида на медикамента. 

В следващия блок включихме обяснителната променлива (стъпков 

(stepwise) метод на включване), която не очакваме непременно да повлияе CGRP, 

както следва: 

• Блок 2 – CGRP, отчетен след първата интервенция. 

В първа стъпка прилагането на йерархичната множествена регресия 

разкрива, че при измерване на CGRP след втората интервенция видът на 

медикамента не допринася сигнификантно за регресионния модел F (1, 36)=0.03, 

p=0.866, като коефициентът на детерминация е едва 0.001. Във втора стъпка 

въвеждането на променливата CGRP, отчетена след първата интервенция, 

представлява допълнителни 25% от вариацията, като тази промяна в R2 е 

значима, F(2, 35)=5.76, p=0.007. Регресионният коефициент във втора стъпка 

b0=0.20 (свободният член в регресионното уравнение), означен като константа, 

не е статистически значим (t=0.75, p=0.459). Регресионният коефициент пред 

факторната променлива медикамент b1=0.05 също не е статистически значим 

(t=0.40, p=0.690), докато този пред факторната променлива CGRP след първата 

интервенция b2=0.25 е (t=3.39, p=0.002). 

Установихме сигнификантна умерена корелация между стойностите на 

CGRP преди и след първата (rxy=0.61; p=0.000), както и преди и след втората 

(rxy=0.49; p=0.002) интервенции. След провеждане на сдвоен t-тест не се доказа 
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статистически значима разлика между средните стойности на CGRP преди и след 

първата (t=1.23; p=0.226), както и преди и след втората (t=0.43; p=0.668) 

интервенция. 

Повторно проведените АНОВА измервания с коректива на Greehouse-

Geisser, без да се вземат предвид използваните медикаменти, не потвърждават 

статистически значима разлика в стойностите на CGPR между отделните четири 

точки при всяка операция, както и при сравнението по двойки /чифтното 

сравнение. 

 

 
Диаграма 22. Разпределение на CGRP в  изследвани четири времеви периода, 

без да се взема предвид приложен медикамент 

 

По отношение на наличието на полово обусловена зависимост се установи 

следното: Между стойностите на CGRP в 1-ва и 2-ра операция (24-ти час), 

измерени при мъже, съществува сигнификантна силна права асоциация 

(rxy=0.78; p=0.004), докато при жени тази връзка отново е сигнификантна права, 

но умерена (rxy=0.44; p=0.020). 

Установихме сигнификантна права, но умерена асоциация (rxy=0.37, 

p=0.021) между CGRP и стойностите на пулса, измерени преди втората 

оперативна интервенция.  

Резултатите от изследването на прокалцитонин и след двете оперативни 

намеси показаха стойности  PCT<0,5ng/ml, което сочи възможно локално 

възпаление и локална инфекция с лек или несигнификантен системен 

възпалителен отговор. 
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Изводи по трета задача 

1. Резултатите от проведеното от нас изследване предполагат една 

значителна роля на CGRP по отношение на реактивното (неврогенно) 

възпаление.  

2. При провеждане на оперативна интервенция за остраняване на 

импактирани трети долночелюстни молари е налице локална възпалителна 

реакция и лек или несигнификантен системен възпалителен отговор. 

3.  Прилагането на преемптивна аналгезия при оперативна интервенция по 

издлетяване на импактиран трети долночелюстен молар повлиява в 

значителна степен болката в ранния постоперативен период. 
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4. Резултати и изводи по четвърта задача 

Четвърта задача: Установяване влиянието на тревожността върху интензитета 

на постоперативната болка и върху физиологичните показатели кръвно налягане, 

пулс и сатурация при пациенти в млада зряла възраст  

Резултати: 

При първата интервенция средните стойности за болка, отчетени в 

извадката (n=40), се различават статистически значимо между 5-те времеви 

точки (F(2.06, 10307.39)=14.08, p=0.000). На  6-тия час се установяват по-високи 

нива на болка (49.49±4.17 мм (средна±грешка)) час спрямо всички останали 

времеви точки – 3-ти, 24-ти, 48-ми, 72-ри час (съответно, 32.55±4.64 мм, р=0.002; 

29.09±4.47 мм, р=0.000; 25.50±4.27 мм, р=0.000; 18.61±3.80 мм, р=0.000). Не се 

установи корелационна връзка между интензивността на постоперативната 

болка след първата операция и състоянието на тревожност преди оперативната 

интервенция. При втората оперативна интервенция средните стойности за болка, 

отчетени в извадката (n=38), се различават статистически значимо между 5-те 

времеви точки (F(2.03, 5240.53)=8.27, p=0.001), като най-високи нива са отчетени 

отново на 6-тия (39.57±4.94 мм (средна±грешка)) следоперативен час. При 

втората операция установихме значима умерена позитивна връзка между 

тревожността преди операцията  и постоперативната болка на  6-ти, 24-ти, 48-ми 

час при жените (съответно, r=0.56, r=0.41 и r=0.45, р<0.05), но не и при мъжете.  

 
Диаграма 23. Динамика в средните стойности на интензитета на болката, 

измерен посредством ВАС скалата след първа 

и след втора оперативна интервенция 
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При изследване на тревожността и при двата пола се установиха средни 

стойности, които не надвишават получените средни в българска нормативна 

извадка, съответна по възраст и образование. Относно тревожността при мъжете 

(х ср. преди първа оперативна интервенция 34.42±7.53; х ср. преди втора 

оперативна интервенция 30.00±6.03) и при жените (съответно, х ср. преди първа 

оперативна интервенция 37.64±11.65; х ср. преди втора оперативна интервенция 

34.43±11.76) се вижда ясно понижаване на общия бал за тревожността като 

състояние преди втората операция, което е статистически значимо и при двата 

пола (paired t-test, t=2.13, p=0.059, при мъжете и t=1.14, p=0.263 при жените).   

На пациентите се отчете кръвното налягане по Рива Рочи преди и след 

приключване на оперативната интервенция. При първата операция се наблюдава 

неравномерно разпределение по показателите систолно и диастолно кръвно 

налягане, отчетени преди началото на операцията, нормално разпределение по 

показателя систолно кръвно налягане и неравномерно разпределение по 

показателя диастолно кръвно налягане. Резултатите за систолното и диастолното 

кръвно налягане са представени в Таблица 18.  

 

Таблица 18. Средни стойности на кръвното налягане при първа и втора хирургична 

интервенция 

  
Първа операция Втора операция 

p-value 
Mean SD Mean SD 

Систолно RR преди 

операция (mmHg) 
118.82 12.33 115.00 11.68 p=0.016 

Диастолно RR преди 

операция (mmHg) 
75.97 9.13 75.92 8.69 p=0.972 

Систолно RR след 

операция (mmHg) 
110.53 13.19 109.08 14.14 p=0.485 

Диастолно RR след 

операция (mmHg) 
72.58 8.53 72.89 9.98 p=0.838 

 

Показателят сатурация е отчетен посредством пулсоксиметър преди 

започване на оперативната интервенция, непосредствено след извличане на зъба 

от алвеолата му и след приключване на оперативната намеса. При този показател 

не се наблюдава равномерно разпределение в нито едно от посочените 

измервания и при двете оперативни интервенции. Средните стойности при 

всички измервания  са идентични, без статистически значима разлика и са дадени 

в Таблица 19. 
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Таблица 19.  Средни стойности на сатурация при първа и втора хирургична интервенция 

 
Първа операция Втора операция p-value 

Mean SD Mean SD  

Сатурация преди 

операцията 
97.13 3.68 98.16 1.03 p=0.124 

Сатурация след 

извличане на зъба 
98.11 1.20 98.00 1.16 p=0.639 

Сатурация след 

приключване на 

операцията 

96.92 2.61 97.63 1.79 p=0.107 

 

Показателят пулсова честота е отчетен както и сатурацията посредством 

пулсоксиметър преди започване на оперативната интервенция, непосредствено 

след извличане на зъба от алвеолата му и след приключване на оперативната 

намеса. При този показател се наблюдава равномерно разпределение във всички 

отчитания. (Таблица 20) 

 

Таблица 20. Средни стойности на пулс при първа и втора хирургична интервенция 

 
Първа операция Втора операция 

p-value 
Mean SD Mean SD 

Пулс преди 

операцията (b/min) 
93.03 17.79 94.63 16.57 p=0.633 

Пулс след 

извличане на зъба 

(b/min) 

88.00 15.52 83.05 13.60 p=0.041 

Пулс след 

операцията (b/min) 
87.11 11.04 83.58 12.74 p=0.109 

 

Резултатите, които показват съотнасянето на изследваните показатели към 

двата пола, са отразени на Диаграма 24, 25 и 26. На тях ясно се вижда, че 

средните стойности на пулса при жените са по-високи в сравнение с тези при 

мъжете с изключение на пулса, отчетен след първата оперативна интервенция, 

където пулсът е по-висок при пациентите от мъжкия пол. 



59 

 
Диаграма 24. Сравнителна характеристика на средните стойности 

на пулса при мъже и жени 

 
Диаграма 25. Сравнителна характеристика на сатурацията при жени и мъже 

 
Диаграма 26. Сравнителна характеристика на средните стойности 

на кръвното налягане  при мъже и жени 
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Резултатите, отнасящи се до кръвното налягане, показват, че средните 

стойности във всички измерени времеви точки са по-високи при пациентите от 

мъжкия в сравнение с  тези от женски пол. 

 

Изводи по четвърта задача 

1. Предоперативната тревожност води до увеличаване на интензитета на 

постоперативната болка. 

2. Информираността на пациента преди хирургичната манипулация води до 

намаляване на тревожността и интензитета на болката. 

3. Тревожността, съпътстваща оперативната интервенция по екстракция на 

импактирани трети долночелюстни молари, води до промяна на 

физиологичните сърдечни показатели. 
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IV. ИЗВОДИ 

 

1. Постоперативната болка след оперативно отстраняване на импактирани 

трети долночелюстни молари е с най-голям интензитет на 6-ия 

следоперативен час и е със значително по-нисък интензитет след втората в 

сравнение с първата оперативна интервенция. 

2. Трудността на оперативната намеса, определена по Pederson, е факторът, 

който най-силно повлиява върху интензитета на следоперативната болка. 

3. Установи се  локална възпалителна реакция,  най-силно изразена на 24-ия и 

48-ия следоперативен час, и лек или несигнификантен системен 

възпалителен отговор. 

4. При оперативна интервенция по отстраняване на импактирани трети 

долночелюстни молари не се установява асоциация между приложения 

медикамент и интензитета на постоперативната болка. 

5. Изпреварващото обезболяване повлиява болката в ранния постоперативен 

период. 

6. Предоперативната тревожност води до увеличаване на интензитета на 

постоперативната болка и до промяна на физиологичните сърдечни 

показатели. 

7. Запознаването на пациента със същността на хирургичната манипулация 

води до намаляване на тревожността и интензитета на постоперативната 

болка. 

8. Наличието на предходен опит при оперативна интервенция по отстраняване 

на импактиран трети долночелюстен молар води до намаляване на 

тревожността и до липса на промяна в стойностите на CGRP. 
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V. ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Теоретични приноси 

1. За първи път в България се прилага фЯМР с цел обективизация на 

постоперативната болка в оралната хирургия. 

2. За първи път в България се изследват серумните нива на CGRP и 

Прокалцитонин по повод оперативни интервенции в оралната хирургия. 

3. Изследва се промяната във физиологичните сърдечни показатели, дължаща 

се на тревожността, съпътстваща  оперативните интервенции в оралната 

хирургия. 

4. Доказа се, че информираността на пациентите преди оперативни 

интервенции в оралната хирургия води до намаляване на тревожността и по-

лесно понасяне на хирургичната манипулация. 

 

Научно-приложни приноси 

1. Констатира се, че интензитетът на постоперативната болка е най-силен на 6-

ия постоперативен час. 

2. Трудността се определи като водещ фактор, който повлиява върху 

интензитета на постоперативната болка. 

3. Потвърди се, че е необходимо следоперативното прилагане на 

противовъзпалителни средства с оглед контрол на инфламаторната 

компонента на постоперативната болка. 

4. Потвърди се необходимостта от прилагане на изпреварваща аналгезия с цел 

повлияване на следоперативната болка в ранния постоперативен период. 

5. Редуцирането на тревожността след обстойно запознаване на пациента с 

предстоящата процедура определя по-слабото усещане на постоперативната 

болка след оперативно отстраняване на импактирани трети долночелюстни 

молари. 
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