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I. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АТФ аденозинтрифосфта 

ГАГ глюкозаминогликани 

ГТФ гуанозинтрифосфат 

ЕДГ емайло-дентинова граница 

ЕЦМ екстрацелуларен матрикс  

ПГ протеогликани 

ПМКТФ премитотичен комплекс от транскрипционни фактори 

ПОЛ прекисно окисление на липидите 

ТРК тирозинкинази 

цАМФ цикличният аденозинмонофосфат  

цГМФ цикличен гуанозинмонофосфат  

Apaf1 apoptotic protease activating factor-1 

BGLAP bone gamma-carboxyglutamate protein 

BMP1 bone morphogenic protein-1 

BSP Bone Sialo Protein  

CCL хемокин-лиганд 

CMA шаперон-медиирана автофагия 

CPPD калциев пирофосфат дихидрат  

Cx43 connexin 43  

DAB 3,3′-Diaminobenzidine 

DCPD дикалциев фосфат дихидрат 

DGP Dentin Glycoprotein  

DISC a death-inducing signaling complex 

DMP-1 Dentin Matrix Protein 1 

DPP Dentin Phosphoprotein  

DSP Dentin Sialoprotein  

DSPP Dentin Sialo Phospho Protein 

EGF епидермалният растежен фактор 

FGF2 фибробластен растежен фактор 2 

FTIR инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация 

GPCRs рецепторите, свързани с G-протеини 

IAPs протеини-инхибитори на апоптозата 

IBSP integrin-binding sialoprotein 

IGF insulin-like growth factors 

IL-1 интерлевкин-1  

IL-8 интерлевкин-8  

LAMP2 лизозом-асоцииран мембранен протеин 2  

LC3 light chain 3   

LPS липополизахаридите  

LTA липотейхоевата киселина 

MAP kinase module митоген-активиран протеин киназен модул 
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MEPE Matrix Extracellular Phospoglyco Protein  

MGP Matrix Gla Protein 

MMP matrix-metaloproteinases  

NGF nerve growth factor 

OCN Osteocalcin 

OCP октакалциев фосфат 

OPN Osteopontin 

PDGF platelet-derived growth factor 

PHEX Phosphate-regulating neutral endopeptidase, X-linked  

RGD Arginylglycylaspartic acid 

ROS Reactive Oxygen Speciece 

RTKs рецепторите, свързани с тирозин-кинази  

SEM сканираща електронна микроскопия  

Shh Sonic hedgehog 

SIBLINGs Small Integrin-Binding Ligand N-linked Glycoproteins 

SLRPs Small Leucine-rich Proteoglycans 

SPARC secreted protein acidic and rich in cysteine 

STATs signal transducers and activators of transcription 

TCP трикалциев фосфат  

TEM трансмисионна електронна микроскопия 

TGA термогравиметричен анализ  

TGF beta-1 Трансформиращият растежен фактор β-1 

TIMPs7 tissue inhibitors of metalloproteinases 

TLR Toll-like рецептори 

TNFα тумор-некротичен фактор α 

VEGF vascular endothelial growth factor 

Wnt Wingless  

XRD Прахова рентгенова дифрактометрия  
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II. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

“We dance round in a ring and suppose, 

But the secret sits in the middle and knows.” 

Robert Frsot 

 

Основните направления в настоящата работа са свързани с разглеждане на 

възраст-зависимите промени в дентина и пулпните одонтобласти на морфологично, 

ултраструктурно, физико-химично и молекулярно-биологично ниво. Направен е опит 

да се разкрият връзките между клетъчното стареене, автофагията и апоптозата от една 

страна, а от друга влиянието на пулпните промени върху дентина с възрастта. Един нов 

нюанс в изследването на стареенето на зъбите е установяване как и защо 

неколагеновите компоненти на дентина (повече от 800 молекули) оказват сигнална и 

регулаторна роля върху одонтобластите на зъбната пулпа. Представени са някои 

характеристики на тези двустранни взаимоотношения и е описана връзката между 

възрастта и пулпо-дентиновата хомеостаза. 

В темата се формулира и защитава научна хипотеза за образуване и 

минерализация на интратубуларен дентин без участие на секреторната дейност на 

пулпните одонтобласти (секреторно-независим механизъм), както и структурата, 

състава и биологичната му роля. Разгледани са част от условията, вероятните 

механизми и регулаторен апарат за образуване на несекретираните от клетките форми 

на дентин.  

Представени са аспекти на тъканно, клетъчно и органелно стареене на дентина и 

зъбната пулпа. Осъществено е молекулярно картографиране на пулпните одонтобласти 

за изясняване на клетъчния им фенотип на старостта.  

Изведени са насоки за бъдещи проучвания в областта на оралната имунология и 

дентално-медицинската молекулярна биология, като са посочени прицелни 

биомаркери и неизяснени хипотези.  
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III. НАУЧНА ХИПОТЕЗА  

 

Вътретубулният дентин се образува чрез секреторно-независим механизъм – 

в генезата му участват матрикс-медиирана, апоптозо-зависима и/или серум-

направлявана интерцелулрна дифузия на неколагенови компоненти на ЕЦМ. 

 

Матрикс-медиираната дентиногенеза се описва като процес на екзоцитоза от 

одонтобластите на компоненти на екстрацелуларния матрикс. За разлика от везикуло-

медиирания механизъм, при който се осъществява отделяне на везикули богати на 

колаген чрез пъпкуване, при матрикс-зависимата генеза има активен транспорт на 

колаген и неколагенови протеини и макромолекули.  Другата концепция, която има 

отношение към доставянето на неколагенови протеини е серум-медиираната 

минерализация, при която белтъците произхождат от пулпното кръвообращение и 

дифундират между одонтобластите, благодарение на специфичните междуклетъчни 

контакти. Матрикс- и серум-медиираните механизми се описват като динамични 

процеси, които не се самоограничават във времето, докато образуването на дентин от 

одонтобластите чрез секреция е със специфична биологична и времева рамка (от млади 

одонтобласти със секреторен фенотип). Неколагеновият протеинен състав на пери- 

и интратубуларния дентин направлява минерализация, която се състои от неапатитни 

минерални фази. Отлагането на неапаптитни кристалити с определен размер и химичен 

състав в дентиновите каналчета може да се обясни с апоптозо-медииран механизъм 

на разтваряне на неорганичната компонента от интер- и перитубуларния дентин и 

вторично преципитиране в лумена на тубулите. В хода на стареенето на пулпата и 

дентина може да се достигне до стесняване и пълно облитериране на каналчетата с 

минерал в неапатитна кристална организация и състав. 
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IV. ЦЕЛ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
 

Основна цел 

Да се установят морфологичните, ултраструктурни, физико-химични и 

молекулярни промени в дентина и одонтобластите на зъбната пулпа при физиологично 

стареене, и се проучи връзката между възрастта и пулпо-дентиновата хомеостаза. 
 

Подцели 
 

Подцел №1  

Да се направи сравнителна оценка на възраст-зависимите промени в структурата 

и състава на дентина по отношение на тъканната и кристална организация, 

качествените и количествени изменения в композицията му. 

Задачи: 

1. Да се установи морфологията и ултраструктурната характеристика на дентина 

и се оценят промените при физиологично стареене. 

2. Да се осъществи фазова идентификация на дентин в различна възраст и се 

определи размера на кристалитите в нано-кристалната му структура. 

3. Да се проучат термичните свойства на дентина и се направи комплексна оценка 

на промените в състава му с възрастта. 

4. Да се реализира качествена и количествена оценка на неорганичната, 

органичната фаза и водата в състава на дентина с възрастта. 

5. Да се установят промените в наномеханичната характеристика на дентина с 

възрастта. 
 

Подцел №2 

Да се установят възраст-зависимите промени в тъканното разпределение и 

клетъчната експресия на неколагенови протеини от семейство SIBLINGs и се 

представят промените в пулпната васкуларизация. 

Задачи: 

1. Да се изследва разпределението на DMP-1, DSPP и OPN в дентина и 

експресията в одонтобластите на зъбната пулпа в различна възраст, пол, вид на 

зъба (горен/долен) и зъбна топография (коронка/корен). 

2. Да се установи пулпната васкуларизация чрез маркер CD34 за ендотелни 

клетки с оглед оценка на възраст-зависимите промени в пулпното 

кръвообращение и връзката с механизма на серум-медиирана дентинигенеза. 
 

Подцел №3 

Да се проучат механизмите за апоптоза на одонтобластите при клетъчно 

стареене и регулацията й. 

Задачи: 

1. Да се изследва лизозомно-митохондриалния сигнален път за предаването на 

сигнала (BID-Caspasa-8) в одонтобластните клетки и промените с възрастта, 

пол, вид на зъба и клетъчна топография (коронка/корен). 
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2. Да се проучи регулацията на апоптозата в одонтобластите при стареене на 

зъбната пулпа (транскрипционни фактори NFkB, JAK1-STAT3 сигнален път). 

 

Подцел №4 

Да се установи връзката между клетъчното стареене и автофагията на 

одонтобластите и се проучи митохондриално-лизозомната теория за стареене на 

постмитотичните клетки. 

Задачи:  

1. Да се проучи експресията на COX2, LAMP2, MAP LC3II в одонтобласти от 

различна възраст, пол, вид зъб(горен/долен) и клетъчна топография 

(коронка/корен). 

 

Подцел №5 

Да се установят корелациите между физиологичното стареене и пулпо-

дентиновата хомеостаза. 

Задачи: 

1. Да се установят корелациите между неколагенови протеини от семейство 

SIBLINGs и лизозомно-митохондриалния път за апоптоза (BID-caspasa-8), 

регулаторните протеини за генна транскрипция (NFkB, JAK1-STAT3) и 

маркерите за автофагия (COX2, LAMP2, MAP LC3II). 

2. Да се установят корелациите между пътищата за апоптоза (BID-Caspasa-8)  и 

регулаторните механизми (транскрипционни фактори NFkB, JAK1-STAT3) в 

одонтобластите и промяната им с възрастта. 

3. Да се направи корелация между маркерите за автофагия COX2, LAMP2, MAP, 

LC3II и сигналните пътища, и регулаторните протеини при апоптоза на 

одонтобластите в процеса на стареене на зъбната пулпа. 
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V. ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО 
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VI. СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Подцел № 1  

Да се направи сравнителна оценка на възраст-зависимите промени в структурата 

и състава на дентина по отношение на тъканната и кристална организация, 

качествените и количествени изменения в композицията му. 

Задача 1. Да се установи морфологията и ултраструктурната характеристика на 

дентина и се оценят промените при физиологично стареене. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп: 60 зъба  

Светлинна микроскопия на парафинови срези: 90 зъба  

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): 60 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премолари и резци) или поради затруднен пробив (трети молари). За всяка 

микроскопска техника, зъбите са разделени в три възрастови групи: млади 18 до 35 

год., зряли 36 до 50 год., възрастни над 51 год.  

В светлинната микроскопия на парафинови срези има включена и допълнителна 

група, зъбни зародиши, екстрахирани поради ортодонтски аномалии.   

Единици на наблюдение 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп: за всеки зъб се 

наблюдава кореновата и коронковата зона в три режима на светло поле, тъмно поле и 

с кварцова поляризация (за всеки обект има 6 единици на наблюдение), общо 60x6=360 

единици  

Светлинна микроскопия на парафинови срези: за всеки зъб се изготвят 4 

парафинови пулпо-дентинови среза, всеки от които се наблюдава най-малко в три зони 

в периферията на пулпната камера (мезиална, дистална и оклузална), 90х4х3=1080 

единици в случай на средно увеличение х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): за всеки зъб се наблюдава 

кореновата и коронковата зона в зони на интерес с увеличения х500, х1000, х3000, 

х5000, общо 60х2 (корен/коронка) х2 (зони на интерес) х4 (увеличения)=960 единици 

Място на наблюдение 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп: Институт по 

кристалография и минералогия, БАН, София и колаборация с доц. Желязко Дамянов 

Светлинна микроскопия на парафинови срези: Национална онко-

хематологична болница, Лаборатория по патоморфология, София и колаборация с 

проф. Маргарита Генова 

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): Институт по кристалография и 

минералогия, БАН, София, Институт по физико-химия, БАН, София и колаборация с 

доц. Желязко Дамянов и доц. Стела Владимирова 
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Време на наблюдение 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп: 2016-2018 

Светлинна микроскопия на парафинови срези: 2018-2019 

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): 2016-2019 

Признаци на наблюдение 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп: вътрешна структура и 

фазови различия, интерфейс при тъканни срези; 

Светлинна микроскопия на парафинови срези: периферен одонтобластен слой 

(форма и брой клетки), пулпо-дентинова мембрана, субодонтобластен слой, преденин 

и вътрешен околопуплпен дентин, васкуларизация, дентикли, репаративен дентин;    

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): интертубуларен дентин, 

перитубуларен дентин, одонтобластни израстъци, ламина лимитанс, неколагенови 

протеини в структурата на перитубуларния дентин, интратубуларни кристални 

структури, колагенови влакна с минерални кристали. 

Методи  

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп 

Светлинна микроскопия на парафинови срези 

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп 

След екстракция, зъбите се съхраняват в 0,5% разтвор на тимол на 4ᵒС с 

максимален срок до 3 месеца, за да се предотврати деградацията на протеините. От 

всеки зъб (коренова и коронкова част) се изготвят 2 тънки среза 0,3 µm върху 

предметни стъкла (фиксирани с Канадски балсам) и 2 образеца, включени в епоксидна 

смола и полирани до 50 µm гладкост. Преди включване, всички семпъли са визуално 

ориентирани в надлъжен и напречен срез. Използван е поляризационен микроскоп 

Leitz Orthoplan-Pol с приставка за дигитално заснемане на наблюдаваните обекти.  

Светлинна микроскопия на парафинови срези 

След екстракция на зъбите, те са фиксирани в 10% неутрален формалин за 24 часа. 

След това са обработени механично (с турбина под водно-въздушно охлаждане) с цел 

редуциране размера на образеца и оптимизиране на последващата декалцинация чрез 

отстраняване на емайла и цимента, премахване на половината от дебелината на дентина 

и разделяне на коронката от корена. Фиксацията продължава в следващите 24 часа. 

Прилагат се неколкократни промивки с вода. След това образците са декалцинирани с 

3% солна киселина за 6-8 часа, с двукратна смяна на киселината. Следват 

неколкократни промивки с вода. Методиката продължава по класически тип за пълно 

дехидратиране и пълноценно парафиниране: дехидратация в етанолова батерия 

(нарастващи концентрации етанол 50°, 70°, 96°) и ацетон за 30-60 мин. във всеки 

разтвор; просветляване в ксилол, 5 ванички по 5 мин.; включване в парафин с 

първоначален престой в термостат на 58-60°С за 3 часа; включване в парафинови 

блокчета на стайна температура за 24 часа; рязане на микротом с дебелина 2,0-2,5µm и 

закрепване върху предметни стъкла. 
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Оцветяване с хематоксилин-еозин: започва процес на депарафиниране и 

рехидратиране в обратната последователност на гореописания процес. Поставяне в 

термостат 58-60°С за 1 час; ксилол, 5 ванички по 5 мин.; етанол във низходящи 

концентрации; обилна промивка с вода; оцветяване с хематоксилин за 30 сек.; 

промивка с вода; оцветяване с еозин 5 мин.; дехидратация отново във възходящи 

концентрации на етанол за добро микроскопиране; поставяне на покривно стъкло;   

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) 

След екстракция на зъбите, те са фиксирани в 10% неутрален формалин за 24-72 

часа. Проведена е дехидратация в етанолова батерия (нарастващи концентрации етанол 

50°, 70°, 96°, 100°) и ацетон за 30-60 мин. във всеки разтвор. Непосредствено преди 

микроскопирането, образците се разделят механично без използване на ротационни 

инструменти (повърхността за наблюдение е без замърсявания от размазан слой), 

прикрепват се към държател и се метализират под вакуум със злато. Използван е 

сканиращ електронен микроскоп Philips 515 с режим 30 keV. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Светлинна микроскопия с поляризационен микроскоп 

Коронков дентин 

В образци на пациенти на възраст 18-35 години се наблюдават широки зони на 

тубуларен дентин. Областите на атубуларен дентин са локализирани под ЕДГ и 

оформят мантел дентина.  

На фигури 1 до 6 се проследяват различията в кристалната организация на дентина 

в светло и тъмно поле. Потвърждава се хетерогенна организация на основните 

компоненти на дентина, както в зоните до ЕДГ, така и в близост до пулпната камера.  

 

 
Фиг. 1. Фотомикрографии с проходяща светлина на коронков дентин в млада възраст (18-35 

години) с линейна поляризация в режим на светло, тъмно поле и поляризация с кварцова 

пластинка. Атубуларният дентин (означен с А) в светло поле има фазова характеристика (зона Б), 

която е с разнородна апатитна организация, наблюдавана на тъмно поле. Находка при канин. 

 

В образци от пациенти на възраст 36-50 год. се наблюдават зони на атубуларен 

дентин сред околопулпния дентин (ортодентина). В режима на поляризация с кварцова 
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пластинка се вижда, че атубуларните зони в структурно отношение имат различна 

оптична характеристика. На зрителното поле се визуализират само тези двойно 

пречупващи светлинни обекти, чийто равнина на поляризации съвпада с равнината на 

анализатора. Различията в поляризацията се преобразуват в цветни разлики. Те дават 

информация за структурата и различията в кристалната организация на обекта. Това ни 

насочва към различна апатитно-протеинна архитектура на описваните области. 

 

 
Фиг. 2. Фотомикрографии с проходяща светлина на коронков дентин в зряла възраст (36-50 

години) с линейна поляризация в режим на светло, тъмно поле и с кварцова пластинка. Видими 

са по-широки зони от атубуларен дентин (А) на светло поле, които при наблюдение на тъмно 

поле и при поляризация разкриват нехомогенна апатитно-протеинна архитектоника (Б). 

Образец от премолар.  

 

В образци на пациенти на възраст над 51 години се наблюдават широки 

атубуларни зони в областта на околопулпния дентин. Потвърждават се разлики в 

структурната организация и вероятно фазови промени при тъканно стареене. 

 

 
Фиг. 3. Фотомикрографии с проходяща светлина на коронков дентин в стара възраст (над 51 

години) с линейна поляризация в режим на светло, тъмно поле и поляризация с кварцова 

пластинка. Зони със стеснение и пълно облитериране на дентинови тубули са много широки и се 

локализират не само под ЕДГ (А), а в цялата срезова повърхност на дентина (Б). Образец от молар.  
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Коренов дентин 

В кореновият дентин на пациенти от различни възрасти се наблюдава характерния 

гранулиран дентин в близост до ЦДГ. Атубуларните зони са по-широки в сравнение с 

коронковия дентин в една и съща възрастова група  

 

 
Фиг. 4. Фотомикрографии с проходяща светлина на коренов дентин в млада (18-35 години) 

(горен ред) и зряла възраст (36-50 години) (долен ред) с линейна поляризация в режим на 

светло, тъмно поле и с кварцова пластинка. Наблюдават се атубуларни пространства (А) и 

зърнест слой на Томес непосредствено под ДЦГ (Б).   

 

 
Фиг. 5. Фотомикрографии с проходяща светлина на коренов дентин в зряла възраст (36-50 

години) с линейна поляризация в режим на светло, тъмно поле и с кварцова. А пластинка. 

Атубуларните пространства са по-широки (А), потвърждава се структурна хетерогенност (Б) 

в режим на тъмно поле и поляризация. Образец от премолар. 
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Фиг. 6. Фотомикрографии с проходяща светлина на коренов дентин в стара възраст (над 51 

години) с линейна поляризация в режим на светло, тъмно поле и с кварцова пластинка. Зоните 

на стеснени и склерозирали тубули са много големи, видими са по-големи интерглобуларни 

пространства, има увеличен глобуларен слой (обозначени със стрелки). 

 

Светлинна микроскопия на парафинови срези 

Зъбна пулпа в зародиши 

В пулпата от зъбни зародиши от трети молари се наблюдава характерна 

организация на биологичните структури (фиг. 7). Одонтобластите в периферията на 

зъбата пулпа изграждат многоредна палисада. Добре видим е и субодонтобластния 

слой беден на клетки и непосредствено след това се разполага популация от възрастни 

прогениторни прекурсори на одонтобластите. Това е зона от клетки, известна като слой 

на Höehl, определяни като последна популация пре-одонтобласти или латентни 

прогениторни клетки при зряли пулпи. Наблюдаваме добре отграничена пулпо-

дентинова мембрана.  

 

 
Фиг. 7. Фотомикрографии на зъбна пулпа (оцветяване с ХЕ) на зародиш 48 на 15 годишен 

пациент, наблюдавани с увеличение х10, х20 и х40. Наблюдава се богата мрежа от кръвоносни 

съдове (А), многоредна палисада от одонтобластни клетки (Б) и зона от пре-одонтобласти (В). 

Образец от проксималната стена на пулпната камера. 
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Областта на аминерализирания предентин е с различна ширина, в част от 

образците е значително по-голяма. Има ясно видима глобуларно-подобни структури, 

еозин-позитивни, чиято интензивност на оцветяване е сходна с околопуплпния 

минерализиран дентин. Морфологичните особености на предентина включват две 

основни зони: 1) проксимална зона към пулпата и 2) фронт на минерализацията към 

околопуплпния дентин с граница, наречена метадентин. Установено е прогресиращо 

увеличаване на диаметъра на колагеновите фибрили от проксималния предентин към 

метадентина, свързано с латерална агрегация на субединиците му, процес в който са 

въвлечени разнородни компоненти на ЕЦМ от групите на неколагеновите протеини. 

На хистологични срези фибрилирането на колагена и минерализацията на фибрилите в 

областта на метадентина (фронт на минерализацията) се визуализира като окръглени 

интензивно осветени ядра (центрове) на минерализация. Те се наричат 

калкулосферити, изградени от колагенови фибрили в процес на активно удължаване 

и агрегация на фибрилерната им структура и свързването с неорганичната фаза.  За 

разлика от предентина, в минерализирания дентин диаметъра и дължината на 

колагеновите фибрили е стабилен. 

 

Зъбна пулп 18-35 год.  

В пулпата от тази възрастова група се наблюдава характерната архитектоника на 

клетъчния и влакнестия й състав. Периферно разположените палисади от одонтобласти 

са в многоредие. Има зони с редуциран брой на диференцираните клетки, както и 

промяна във формата им. Пулпо-дентиновата мембрана е добре видима. Предентинът 

е с намалена ширина в сравнение с предходната група. В образци от коренова пулпа, 

обаче, се наблюдават зони на дифузна или локализирана калцификация. Има данни за 

зони от дентино-подобен участък с атубуларна морфология в периферията на 

коронковата пулпа, както и свободно-лежащи дентикли в пулпната камера (фиг. 8).  
 

  
Фиг. 8. Фотомикрографии на зъбна пулпа и дентина (оцветяване с ХЕ) на зъб 18 на 20 годишен 

пациент, наблюдавани с увеличение х10, х20 и х40. Образец със запазена палисада от 

одонтобластни клетки (А), предентин с редуцирана ширина (Б), отграничим метадентин с 

калкулосферити (В). Наблюдава се свободно лежащ дентикъл в пулпата на кореновия канал (Г). 

 



 
19 

 

В същите образци се наблюдават области, в които одонтобластните клетки са 

окръглени и в единична палисада. В пулпната има участъци с повишена влакнеста 

структура. Слоя на Höehl от латентни прогениторни клетки в зряли пулпи е видим. 

Зъбна пулпа с възраст 36-50 год. 

В тази група се наблюдават промените, започнали в края на 2-ро и началото на 3-

то десетилетие: участъци с едноредни палисади от окръглени одонтобласти, свободно-

лежащи дентикли, пристенни широки калцификации от остеодентин, фиброза. 

Промените в пулпата на образци от фронталния зъбен сигмент, екстрахирани по 

пародонтални индикации, показват по-явни промени в тъканната организация. Това е 

очаквана находка, поради хроничното дразнене на открития коренов дентин. В 

областите на дентино-подобна тъкан (вероятно репаративен дентин) не се наблюдава 

предентин (фиг. 9), липсват периферни одонтобласти. Въпреки описаните промени, в 

редица образци се наблюдава характерна хистологична находка на непроменена пулпа: 

добре изразени зони на палисади от удължени одонтобласти в многоредие, съхранена 

пулпо-дентинова мембрана, непрекъснат и добре видим предентин, без зони на 

дифузни или локализирани калцификации.  

 

  
Фиг. 9. Фотомикрографии на зъбна пулпа и дентина (оцветяване с ХЕ) на зъб 21 на 50 годишен 

пациент, наблюдавани с увеличение х10, х20 и х40. Визуализира се съхранена пулпна 

анатомия с непрекъснат и добре видим предентин, без зони на дифузни или локализирани 

калцификации. 

 

Зъбна пулпа над 51 год.   

В тази група пулпата показва всички белези на клетъчно и тъканно остаряване, 

които са започнали в 3тото десетилетие и прогресират през следващите години. 

Въпреки всички характеристики на старостта, пулпата е със запазен интегритет. 

Парафиновите срези са успешни, което свидетелства за съхранена еластичност на 

пулпата и ненарушен пулпо-дентинов интегритет, зоната на предентина е ясно видима 

(фиг. 10).  
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Фиг. 10. Фотомикрографии на зъбна пулпа и дентина (оцветяване с ХЕ) на зъб 27 на 53 

годишен пациент, наблюдавани с увеличение х10, х20 и х40. Илюстрирани са участъци със 

свободно-лежащ дентикъл, пристенни широки калцификации от остеодентин, фиброза на 

пулпната тъкан. Промените са по-изразени в сравнение с предходната възрастова група. 

 

Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) 

Млад, коронков дентин 

Коронарният дентин от зъби на млада възраст има характерна каналчеста 

структура, диаметърът на дентиновите тубули е различен, въпреки че са разположени 

в една напречна равнина. Правят впечатление области без каналчета, разпределението 

на тубулите е неравномерно (фиг. 11). 

 

 
Фиг. 11. Фотомикрографии от СЕМ на млад коронков дентин при различни увеличения. 

Наблюдават се напречно прерязани дентинови каналчета с неравномерно разпределение, 

тесни атубуларни зони. 

 

Зряли образци 

При голямо увеличение (х10 000) се наблюдават фибрилерни структури 

(колагенови или неколагенови), интегрирани с кристалити. Установява се добре 
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оформен перитубуларен дентин със специфична пръстеноподобна структура, добре 

отграничима от интертубуларния дентин (фиг. 12).  

 

 
Фиг. 12. Фотомикрографии от СЕМ на зрял коронков дентин при различни увеличения. 

Установява се добре оформен перитубуларен дентин със специфична пръстеноподобна 

структура, добре отграничима от интертубуларния дентин. 

 

Стари образци 

С възрастта се наблюдава интратубуларна минерализация (кристализация) (фиг. 13).  

 

 
Фиг. 13. Фотомикрографии от СЕМ на стар коронков дентин при различни увеличения. 

Перитубуларен дентин на голямо увеличение: видима е плътна минерална структура и депозит 

от кристали интратубуларно.  
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Коренов дентин 

Млад, коронарна зона на корена 

 
Фиг. 14. Фотомикрографии от СЕМ на млад коренов дентин в коронарната зона при различни 

увеличения. Илюстрира се перитубуларния дентин, изграден от полуконцентрични и 

призматично-подобни радиални фибрилерни единици, интегрирани с минерал. 
 

Резултатите ни от СЕМ на коренов дентин показват най-големи изненади от гледна 

точка на ултраструктурата си. Разкрива се специфичната морфология на перитубуларния 

дентин, с което наблюденията ни потвърждават концепцията за различията в състава, 

образуването и матурацията на перитубуларния дентин в сравнение с интертубуларния 

(фиг. 14). Нашите резултати показват мрежоподобна структура на перитубуларната зона, 

вероятно неколагенови протеини от семействата SIBLINGs и SLRPs. Въпреки, че в 

настоящата методика за пробоподготовка на образците за СЕМ не сме използвали 

специфични ензими за селективно дезинтегриране на протеин-асоциирани макромолекули, 

вероятно фиксацията с неутрален формалин е осъществила деградация на някои от 

химичните структури в стената на дентиновите каналчета. Това ни дава възможност да 

наблюдаваме обекти, които остават „скрити“ при конвенционална СЕМ (фиг. 15).  
 

 
Фиг. 15. Фотомикрографии от СЕМ на млад коренов дентин в коронарната зона при различни 

увеличения. Илюстрира се мултифасетна скелетна система, способна да свързва 

макромолекули (липиди и други протеини) като осигурява матрица за изграждане на 

хиперминерализиран, неколагенов перитубуларен дентин. 
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Млад, апиклна зона на корена 

  
Фиг. 16. Фотомикрографии от СЕМ на млад коренов дентин в апикалната зона при различни 

увеличения. Наблюдава се одонтобластен израстък в дентиновото каналче. 

 

Зрял дентин, коронарна зона на корена 

В образците от зрял коренов дентин от коронарната област се наблюдава друга 

интересна структура, която носи името lamina limitans (фиг. 17). В последните години се 

натрупват много изследователски данни за нейното значение, състав и ултраструктура.  

  
Фиг. 17. Фотомикрографии от СЕМ на зрял коренов дентин в коронарната зона при различни 

увеличения, ламина лимитанс (електронно-плътна структура). Тя се разполага по стените на 

дентиновите каналчета, като се образува фина мембрана (обвивка), разделяща перитубуларния 

и интертубуларния дентин. 

 

Зрял, апикална зона на корена 

Нашите резултати онагледяват наличие на полуконцентрични  призматично-

подобни фибриларни единици на перитубуларния дентин (фиг. 18). 
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Фиг. 18. Фотомикрографии от СЕМ на зрял коренов дентин в апикалната зона при различни 

увеличения. Полуконцентрични и призматично-подобни радиални фибриларни единици на 

перитубуларния дентин. 

 

Стар, коронарна зона на корена 

Илюстрираната ултраструктира в предходните групи се наблюдава при стареене 

на коронарния дентин (фиг. 19). 

  
Фиг. 19. Фотомикрографии от СЕМ на стар коренов дентин в коронарната зона при различни 

увеличения. В стар коронарен дентин се наблюдава мултифасетна скелетна система от 

полуконцентрични и призматично-подобни радиални фибриларни единици. 
 

Стар дентин, апикална зона на корена 

С възрастта, както в коронарната част на корена, но особено в апикалната му зона 

се наблюдават депозити от кристалити вътре в каналчетата. При сравнителна 

качествена оценка между коронарната и кореновата вътретубулна кристализация 

(калцификация), повече минерални комплекси се наблюдават в апикалната зона на 

корена. Има конфлуиращи кристалитни зърна, оформяне на по-големи гроздо-подобни 

конгломерати, стесняване на вътретубулното пространство (склероза), липса на добре 

отграничим перитубуларен дентин (фиг. 20). Липсата на пръстеноподобна 

хиперминерализирана зона около дентиновите каналчета е находка характерна за 

всички наблюдавани образци от коренов дентин независимо от възрастта. 
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Фиг. 20. Фотомикрографии от СЕМ на стар коренов дентин в апикалната зона при различни 

увеличения. Наблюдава се интратубулна минерализация, конфлуиращи кристалитни зърна, 

оформяне на по-големи гроздо-подобни конгломерати     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез микроскопските техники на изследване на възраст-зависимите промени в 

дентина и зъбната пулпа установяваме: 

• Разширяване на атубуларните зони в околопулпния дентин (ортодентин) и 

промяна на кристалната организация и състава на минералната фаза, 

установими чрез поляризационна оптична микроскопия; 

• Редукция на одонтобластната палисада и прояви на дифузна или локализирана 

калцификация; 

• Разширяване на перитубуларния дентин и вътретубулна калцификация с 

възрастта и предимно с коренова локализация. 

 

 

Задача 2. Да се осъществи фазова идентификация на дентин в различна възраст и се 

определи размера на кристалитите в нано-кристалната му структура. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение 

Включени са 90 зъба. Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални 

показания (премолари и резци) или поради затруднен пробив (трети молари).  

Единици на наблюдение 

Коронков и коренов дентин от зъби на пациенти в различна възраст. Зъбите са 

разделени в три възрастови групи: млади 18 до 35 год., зряли 36 до 50 год., възрастни 

над 51 год. Всяка възрастова група е съставена от 30 зъба. Коронарният дентин на 

зъбите от всяка от трите групи формира G1, G2 и G3, а кореновия дентин – групи G4, 

G5 и G6 (Таб. 1). 
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Табл. 1. Групиране на образците 

 Млад дентин Зрял дентин Стар дентин 

Коронков дентин G1 G2 G3 

Коренов дентин G4 G5 G6 

 

Място на наблюдение 

Институт по кристалография и минералогия, БАН в колаборация с доц. Желязко 

Дамянов и проф. Огнян Петров. 

Време на наблюдение 

Изследването е проведено през периода 2015-2016 г. 

Признаци на наблюдение 

Кристална фаза на хидроксилапатита 

Размер на кристалитите 

Методи 

Прахова рентгенова дифрактометрия 

Подготовка на образците 

След екстракцията, зъбите са почистени с ултразвук и съхранявани в 0,2% разтвор 

на тимол при температура 4оС градуса за период до 3 месеца, за да се избегне 

деградация на колагена им. Всички образци от всяка група са фино стрити с цел 

получаването на хомогенен, подходящ за изследването прах. Пробите са изследвани с 

рентгенов прахов дифрактометър D2 Phaser BrukerAXS, използващ CuKα с Ni филтър 

като източник на рентгеново лъчение и графитен монохроматор за отразените лъчи. 

Данните са получени в диапазона 2θ от 15-50 градуса при режим на сканиране от 2 

градуса в минута. Получените резултати съответстват на кристалната фаза на 

хидроксилапатита, като данните са сравнени със стандартните карти на Joint Committee 

on Powder Diffraction Standards (JCPDS-09-0432/1996). Размерът на кристалитите се 

изчислява чрез уравнението на Шерер: D=Kλ/(β1/2cosΘ), където: 

D – размерът на кристалите в нм 

К – константа на Шерер (=0.9)  

λ – дължината на вълната на рентгеновия лъч в нм 

β1/2 – експерименталната ширина на пик 211 на половината от максималния 

интензитет 

Θ – ъгълът на дифракцията за пик 211 

За целта е използвана специализирана програма WinFit (400). 

Статистически методи 

Приложени са ANOVA и Tukey HSD test. Проверка на резултатите е направена с 

теста на Dunnett T3. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

На фиг. 21 са представени получените дифрактограми на групи G1 до G6. 

Пиковете, които се наблюдават на 25.8о и 31.8о съответстват на пикове 002 и 211 на 

хидроксилапатита (JCPDS card No. 09-0432).  
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Фиг. 21. Дифрактограми на групи G1-G6. Със стрелка са отбелязани различията в пик 211. 

 

На табл. 2 са показани резултатите от изчислението на размерите на кристалитите 

(nm) по групи. 

 

Табл. 2. Размери на кристалитите на дентина по групи. 

 Млад дентин Зрял дентин Стар дентин 

Група 

Размер на 

кристалитите 

(nm) 

Група 

Размер на 

кристалитите 

(nm) 

Група 

Размер на 

кристалитите 

(nm) 

Коронков 

дентин 
G1 24.8 G2 14.2 G3 20.1 

Коренов 

дентин 
G4 15.9 G5 16.4 G6 15.1 

 

Група G1 (млад коронарен дентин) показва най-ясно изразени, остри и с висок 

интензитет пикове, което говори за високата кристалинност на пробата (836). Във 

всички останали групи пиковете са по-заоблени и по-широки, с по-нисък интензитет, 

като на места се сливат помежду си. Тази характеристика определя по-високата им 

степен на аморфност.  

При сравнение между коронарен зрял дентин (G2) и коронарен стар дентин (G3) 

се установява, че кристалитите са с по-големи размери при стария дентин. Въпреки 

това, и в двете групи размерите са по-малки, в сравнение с младия коронарен дентин 

(G1). При разглеждането им по признак коренов дентин прави впечатление, че 

наблюдаваните стойности са много близки. При сравнение на групи млад коронарен 

дентин (G1) и млад коренов дентин (G4), по-малки размери на кристалитите има при 

кореновия дентин. 
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Същата тенденция се наблюдава при групите стар дентин – коронарен (G3) и 

коренов (G6). Групите стар коронарен (G2) и стар коренов дентин (G5) са близки по 

стойности – съответно 14,2 nm и 16,4 nm. Следователно кореновият дентин е с по-

дребнозърнеста структура от коронарния. Изключение прави зрелия коронарен дентин 

(G2), който е с намалени стойности спрямо коронарния дентин на групи G1 и G3, и 

повече се доближава до резултатите на пробите от коренов дентин.  

От получените данни може да се обобщи: 

• Дентинът на корена се характеризира с по-малък размер на кристалитите в 

сравнение с дентина на коронката. 

• При стареене дентинът придобива по-дребнокристалинна структура. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Натрупването на транспарентен дентин е процес, който започва от корена на зъба 

и продължава коронарно. Индиректни данни за наличието му се откриват в 

дребнокристалинния строеж на пробите коренов дентин, както и в дентина от зъби на 

възрастни пациенти. Този дентин е с намалена фрактурна резистентност. Може да се 

допусне, че това понижава устойчивостта на зъбите спрямо дъвкателните сили. 

Праховата рентгенова дифрактометрия е метод, който позволява регистрирането на 

фините промени в структурата на твърдите зъбни тъкани. Чрез комбинацията му с 

други изследвания (диференциален термичен анализ, инфрачервена спектроскопия, 

наноиндентация) може да се получи детайлна информация за процесите, които 

настъпват в дентина при неговото стареене. 

 

 

Задача 3. Да се проучат термичните свойства на дентина и се направи комплексна 

оценка на промените в състава му с възрастта. 

 

МАТЕРИАЛ МЕТОДИ 

Обект на наблюдение 

Включени са 90 зъба. Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални 

показания (премолари и резци) или поради затруднен пробив (трети молари).  

Единици на наблюдение 

Коронков и коренов дентин от зъби на пациенти в различна възраст, разпределени 

в групи G1-G6, описани в предходната Задача 2. 

Място на наблюдение 

Институт по кристалография и минералогия, БАН в колаборация с доц. Надя 

Петрова. 

Време на наблюдение 

Изследването е проведено през периода 2015-2016 г. 

Признаци на наблюдение 

TG – крива на загубата на тегло от образеца в проценти (%); 
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DTG – производна на TG кривата. Върху нея се определят инфлексни точки. При 

преминаване на кривата през тях, тя се променя от вдлъбната в изпъкнала или 

обратното. Това превръщане вероятно е свързано с фазови промени. 

DTA – крива, обозначаваща вида на протеклата реакция – ендо- или екзотермична; 

H2O – крива на отделената вода; 

СО2 – крива на отделения въглероден диоксид. 

Кривата TG предоставя количествена информация за процентовата загуба на 

тегло, докато кривите на отделената вода и въглероден диоксид дават единствено 

качествена информация. 

Методи  

Диференциално термичния анализ с газ хроматография и мас-спекрометрия 

Подготовка на образците и експериментална постановка 

След екстракцията, зъбите са почистени с ултразвук и съхранявани в 0,2% разтвор 

на тимол при температура 4оС градуса за период до 3 месеца, за да се избегне 

деградация на колагена им. След групирането им по възраст и зъбна топографи 

(корен/коронка), зъбите са стрити на прах (образците са с тегло между 10-20 мг.) и е 

проведен диференциално термичния анализ с газ хроматография и мас-

спекрометрия.  Използван е ДТА-ТГ (DTA-TG) анализатор Setsys Evolution 

(SETARAM), свързан със спектрометър OmniStar за анализ на газовата фаза. 

Експериментът е проведен в температурния интервал от стайна температура до 1200оС 

при следните условия: скорост на нагряване 10оС/мин., статична въздушна атмосфера 

в платинови тигли. Обработката на данните и графичното представяне е извършено със 

специализиран софтуер за термичен анализ CALISTO и Origin. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Поради сложната графична презентация на компонентите на ДТА от 

специализирания софтуер и с цел по-ясно разбиране на промените на дехидратация, 

декарбонизация, окисление и загубата на тегло в образците, са създадени оригинални 

графики за представяне на петте криви във вид, достъпен за интерпретация. Екзо- и 

ендотермичните ефекти при съответните температурни диапазони са отразени на 

кривата DTA, процентната загуба на тегло е показана на крива TG. Кривите DTG, H2O, 

CO2 също са вписани в схемата. 
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Фиг. 22. G1 (млад коронков дентин) 

 

 

  
Фиг. 23. G2 (зрял коронков дентин) Фиг. 24. G3 (стар коронков дентин) 
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Фиг. 25. G4 (млад коренов дентин) Фиг. 26. G5 (зрял коренов дентин) 

 

 
Фиг. 27. G6 (стар коренов дентин) 
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Комплексните промени, които настъпват при загряване на дентина са най-

отчетливи в кривите TG и DTG в диапазона 25-1000ᵒС. Те са представени на табл. 3 

като са посочени и процесите в минералната и органичната фаза на дентина, свързани 

със загубата на тегло и фазовите промени при декомпозицията на тъканта. 

 

Табл. 3. Промени в дентина при загряване 

група Температурен интервал DTG, Tinf, ᵒС Загуба на тегло, wt% Химичен процес 

G1 

25-220 91 7,7 DH 

220-600 340 16,2  CC, DH 

700-1000 818 
1,0 

DC 
Всичко 24,9 

G2 

25-220 92 9,4 DH 

220-600 342 19,8 CC, DH 

700-1000 818 
1,5 

DC 
Всичко 30,7 

G3 

25-220 90 8,4 DH 

220-600 338 18,9 CC, DH 

700-1000 965 
2,2 

DC 
Всичко 29,5 

G4 

25-220 89 9,9 DH 

220-600 340 22,5 CC, DH 

700-1000 745 
1,6 

DC 
Всичко 34,0 

G5 

25-220 91 9,7 DH 

220-600 343 20,9 CC, DH 

700-1000 746 
1,4 

DC 
Всичко 32,0 

G6 

25-220 87 9,9 DH 

220-600 341 21,8 CC, DH 

700-1000 728 
1,3 

DC 
Всичко 33,0 

*Дехидратация (DH), Окисление на колагена (collagen combustion, CC), Декарбонизация (DC) 

 

При диференциален термичен анализ на млад коронарен дентин, първата загуба 

на тегло (-7,66%) настъпва в интервала 25-218оС (фиг.150). На DTA кривата се 

проследява ендотермична реакция. Кривата на отделената вода потвърждава, че тя се 

отделя точно в този интервал. Втората загуба на тегло (-11,67%) настъпва между 218 и 

415оС. Реакцията е с два екзотермични ефекта и един ендотермичен между тях. Тъй 

като Н2О кривата показва най-голяма загуба на вода в тази област, може да се 

предположи, че ендотермичната реакция е настъпила от дехидратация на изследвания 

образец. Наблюдава се значително отделяне на въглероден диоксид, съпроводено с 

екзотермична реакция, която съответства на декомпозицията на колагена. 
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Разцепването на екзотермичния ефект, видимо в интервала 340-360оС би могло да бъде 

причинено от припокриването му с ендотермичната реакция. Третата загуба на тегло  

(-4,51%) е в интервала 415-807°С. Реакцията е по-слабо екзотермична. Разпадането на 

органичната материя продължава. Четвъртата загуба на тегло (-0,93%) е в интервала 

807-1180°С. Над 800°С настъпва декарбонатизация. Реакцията е ендотермична.  

Наблюдаваните промени при покачване на температурата са в интервала до 

1200°С. Тъй като чистият хидроксилапатит не се променя при тези температури, можем 

да предположим, че отделянето на вода и въглероден диоксид не е свързано с 

дезинтеграция на неговата структура, а с деградация на включени в състава му 

примеси. Наблюдаваните термични ефекти се потвърждават и при останалите 

изследвани групи. При сравнение на TG кривите на изследваните образци от всички 

групи, тегловната загуба е най-голяма в интервала 200-420°С, с два екзотермични 

ефекта и един ендотермичен с отделяне на вода и въглероден диоксид. Не се наблюдава 

изразено изместване към по-ниски или по-високи температурни стойности. 

Характерни особености се констатират единствено в процентната тегловна загуба, 

която варира. Най-малка е загубата на тегло в групата млад коронарен дентин (G1), а 

най-голяма – в групите млад коренов дентин (G4) и стар коренов дентин (G6) (Табл. 3). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методът на диференциалния термичен анализ е подходящ за проследяване и 

потвърждаване на промените, които настъпват в зъбните структури. При нагряване на 

дентинови образци до 1200°С, се наблюдава загуба на тегло, съпроводена с ендо- и 

екзотермични ефекти. Те се дължат на дезинтеграция на Ca-PO4 и Ca-CO3 съединения, 

различни от чистия хидроксилапатит. Наблюдаваните температурни промени са 

изявени и лесно проследими, което показва, че количеството съединения, различни от 

хидроксилапатит (примеси) в дентина е значително. Това може да се дължи на 

естествения процес на образуване на транспарентен дентин с възрастта. Създават се 

предпоставки за намаляване на термичната стабилност на дентина поради промени в 

хидратната обвивка на хидроксилапатитните кристали. Вследствие на това, загубите на 

вода и деградацията на органичната компонента се увеличават.  

 

 

Задача 4. Да се реализира качествена и количествена оценка на неорганичната, 

органичната фаза и водата в състава на дентина с възрастта 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение 

Включени са 90 зъба. Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални 

показания (премолари и резци) или поради затруднен пробив (трети молари).  

Единици на наблюдение 

Коронков и коренов дентин от зъби на пациенти в различна възраст, разпределени 

в групи G1-G6, описани в предходната Задача 2. 
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Място на наблюдение 

Институт по кристалография и минералогия, БАН в колаборация с доц. Росица 

Титуренкова. 

Време на наблюдение 

Изследването е проведено през периода 2015-2016 г.  

Признаци на наблюдение 

ATR-FTIR 

Площ на пикове v1PO4, v3PO4 , amide I 

Съдържание хадроксилапатит/колаген 

За всеки спектър е изчислено съотношението между интегрираните площи на 

пикове v1PO4 и v3PO4 към площта на пикa, който съответства на amide I. По този начин 

се получава цифров израз на съдържанието на  хидроксилапатит/колаген във всяка 

изследвана точка от повърхността на образеца. 

Raman спектроскопия 

Пикове v1PO4
3- , v2PO4

3- , v4PO4
3- 

Пикове за v1CO3
2- на -карбонизирания хидроксилапатит 

Пикове за връзката въглерод-въглерод (С-С proline) в структурата на 

колагена 

Пикове октакалциев фосфат OCP, трикалциев фосфат TCP, дикалциев 

фосфат дихидрат DCPD 

Методи 

Инфрачервена спектрометрия с пълно вътрешно отражение ATR-FTIR 

Raman спектроскопия  

Подготовка на образците и експериментална постановка 

След екстракцията, зъбите са почистени с ултразвук и съхранявани в 0.2% разтвор 

на тимол при температура 4оС градуса за период до 3 месеца, за да се избегне 

деградация на колагена им. След групирането им по възраст и зъбна топографи 

(корен/коронка), зъбите са изследвани с инфрачервен спектрометър FTIR Tensor 37 

Bruker в средната инфрачервена област (400-4000 см-1) с приставка за ATR (пълно 

вътрешно отражение). За осъществяване на изследването, образецът е поставен върху 

стандартен FTIR държач с отвор 5 мм. По време на измерванията във всяка от трите 

точки, ATR-FTIR спектрите на въздуха са регистрирани и автоматично извадени чрез 

програмния пакет за обработка на данни Opus. За всеки от получените спектри е 

направено: изглаждане на спектъра, корекция на базовата линия и нормализация чрез 

софтуер за графично представяне и анализ на данни Origin. На всички образци е 

осъществена и Raman спектроскопия с апарат LabRAM HR800  с цел  проучване на 

химични връзки и групи, които не могат да бъдат представени от ATR-FTIR. 

Статистически анализ 

Данните са подложени на дисперсионен анализ (ANOVA), в комбинация с Post-

Hoc анализ. Използван е софтуерен пакет SPSS 16.0 (SPSS Inc, Chicago, IL).  
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РЕЗУЛТАТИ  

Инфрачервена спектрометрия с пълно вътрешно отражение ATR-FTIR 

На фиг. 28 е показан представителен спектър на пиковете на трептене за всяка от 

изследваните групи (G1-G6). На таб. 4 са показани изчислените площи на пикове v1PO4, 

v3PO4 и amide I, съотношенията им (“фосфатни/амидни групи”) и изчислените средни 

стойности.  

 
Фиг. 28. Спектограми на групи млад коронарен (G1), зрял коронарен (G2), стар коронарен 

(G3), млад коренов (G4), зрял коренов (G5), стар коренов (G6) дентин. 



 
36 

 

Табл. 4. Стойности на площта на пикове v1PO4, v3PO4 и amide I за всяка изследвана точка, по 

групи.  

Група 

Точки от 

повърхността 

на образеца 

Средна стойност 

на площта на 

пик v1PO4 

(а) 

Средна стойност 

на площта на 

пик v3PO4 

(b) 

Средна стойност 

на площта на 

пик Amide I 

(c) 

Съотношение 

неорг/орг 

компонента за 

всяка точка 

(a+b)/c 

G1, 

n=30 

1 2,68 32,97 11,53 3,09 

2 4,93 50,18 15,01 5,66 

3 4,93 49,35 12,44 4,36 

G2, 

n=30 

1 5,19 52,57 13,02 4,43 

2 4,83 54,61 17,65 3,36 

3 6,74 54,75 11,07 5,55 

G3, 

n=30 

1 3,69 47,85 14,73 3,49 

2 2,55 44,90 14,27 3,32 

3 3,25 45,89 13,81 3,55 

G4, 

n=30 

1 5,00 40,62 12,25 3,72 

2 4,31 43,66 12,87 3,72 

3 1,03 13,99 30,15 0,49 

G5, 

n=30 

1 4,78 42,51 14,50 3,26 

2 2,78 33,57 11,83 3,07 

3 4,04 36,81 11,94 3,42 

G6, 

n=30 

1 4,67 39,71 19,65 2,25 

2 2,76 23,65 19,66 1,34 

3 2,82 24,68 25,27 1,08 
 

Всеки спектър е съставен от спектрите на основните компоненти на дентина: 

хидроксилапатит, колаген и вода. Хидроксилапатитът (чист и карбонизиран) е представен 

от фосфатни, карбонатни и хидроксилни връзки, които се проследяват под формата на 

пикове на получените от изследването спектрограми (фиг. 28). Колагенът е представен от 

амидни (-NHCO-), въглерод-азотни C-N, въглерод-водородни C-H, въглерод-въглерод C-

C и азот-водород N-H връзки. Водата е представена в две форми – слабо свързана 

(абсорбирана) и здраво свързана (включена в структурата на дентина). Хидроксилните 

връзки, които съответстват на водната молекула, имат най-силни по интензитет пикове в 

диапазона 3100-3398 см-1. В нашето изследване те се наблюдават във всички групи. 

Обяснение може да се търси в промените, които настъпват в структурата на 

хидроксилапатитните кристали с възрастта. Всеки хидроксилапатитен кристал в състава 

на дентина има три зони – вътрешна част, външна част и хидратна обвивка.  

Изсушаването на дентина нарушава хидратната обвивка и води до кристализация на 

нови фази – OCP и DCPD. В нашето изследване интензитетът на пиковете, които 

съответстват на хидроксилните връзки е най-нисък в групи зрял и стар коренов дентин 

(G5 и G6). Това съответства на теорията за нарушаването на хидратната обвивка и загубата 

на вода. Така би се потенцирало и образуването на примеси (OCP и DCPD) в състава на 

стар дентин.  

От направения анализ на резултатите от инфрачервената спектроскопия може да се 

обобщи: 

1. Коронарният дентин съдържа хидроксилапатит с добра кристалинност и високо 

съдържание на фосфатни групи; 
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2. В кореновия дентин съдържанието на хидроксилапатит е намалено, а структурата 

на колагена е променена; 

3. Стареенето води до по-изразени промени на кореновия дентин по отношение 

както на количеството хидроксилапатит, така и на качествата на колагена:  

• намаляване на интензитета на пиковете, които съответстват на чистия 

хидроксилапатит; 

• неясни, слети пикове, които съответстват на колагена. 

Инфрачервената спектроскопия може да предостави и количествени данни чрез 

изчисление на площта на пиковете и сравнение на относителния им интензитет. При анализ 

на фиг. 28 се наблюдават разлики в интензитета на пиковете на органичната и неорганична 

компонента на дентина. С цел прецизна оценка на промените, които настъпват в състава им 

е направено сравнение на съотношението между интегрираните площи на пикове v1PO4 и 

v3PO4 (представителни за хидроксилапатита) към площта на пик Amide I (представителен 

за колагена). Наблюдава се изразено намаление на получените съотношения в посока от 

коронарен към коренов дентин. При внимателен анализ на първоначалните данни (Табл. 4) 

се вижда, че в групите коренов дентин настъпват промени едновременно в числителя 

(намаляване на площта на пик v3PO4) и в знаменателя (увеличаване на площта на пик Amide 

I). Това съответства на наблюдаваните в спектрограмите слети и с неясни очертания амидни 

пикове, както и на ниския интензитет на пик v3PO4. Настъпването на описаните промени в 

минералната и органична компонента на дентина се потвърждават.  

Raman спектроскопия  

На фиг. 29 и 30 са представени резултатите от изследването на пробите коронарен 

дентин (от G1 до G3). Спектроскопиите на групите коренов дентин повтарят описаните 

наблюдения за образците от коронарен дентин, поради което не са представени отделна с 

цел избягване на ненужни повторения. След корекция на базовата линия и нормализиране, 

е направена съпоставка на пиковете по групи.  

 
Фиг. 29. Съпоставка на резултатите за млад и стар коронарен дентин (G1 и G3). 
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Фиг. 30. Съпоставка на резултатите за млад и зрял коронарен дентин (G1 и G2) и зрял и стар 

коронарен дентин(G2 и G3) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образците от млад дентин показват добре изразена кристалинна структура, с ясни 

пикове, съответстващи на чистия и -карбонизирания хидроксилапатит. Резултатите на 

групите зрял дентин сочат появата на нови съединения – октакалциев фосфат и 

трикалциев фосфат, както и увеличаване на интензитета на пикове, съответстващи на 

-карбонизирания хидроксилапатит. В образците от стар дентин се характеризират с 

появата на примеси – октакалциев фосфат, дикалциев фосфат дихидрат, трикалциев 

фосфат. Наличието на увеличено количество съединения с ниско съдържание на 

калций в пробите стар коронарен дентин може да се обясни с процесите на 

дехидратация и рекристализация, които протичат в тях. Изследванията сочат, че 

хидроксилапатитните кристали в състава на дентина са покрити от хидратен слой, 

чийто състав е близък до този на дикалциевия фосфат дихидрат и октакалциевия 

фосфат. Смята се, че този слой лесно се разрушава при дехидратация на дентина. Това 

увеличава кристалинността му и води до вторична преципитация на DCPD и OCP. 

Процесът на дехидратация се увеличава със стареенето на дентина и образуването на 

транспарентен вътретубуларен дентин. Изследванията сочат, че апатитните примеси с 

ниско съдържание на калций имат понижена здравина. Такива са TCP, OCP, DCPD. 

Присъствието на DCPD и TCP се асоциира с намалена устойчивост на натиск. 

Повишеното им съдържание при стареене на дентина би могло да допринесе за 

намалените му механични качества. Промените, които настъпват в резултат на стареене 

на дентина имат потенциал да ускорят процесите на разтваряне на хидроксилапатита и 

дезинтеграцията на колагена в състава на дентина.  
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Задача 5. Да се установят промените в наномеханичната характеристика на дентина с 

възрастта 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение 

Включени са 90 зъба. Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални 

показания (премоларии резци) или поради затруднен пробив (трети молари).  

Единици на наблюдение 

Коронков и коренов дентин от зъби на пациенти в различна възраст, разпределени 

в групи G1-G6, описани в предходната Задача 2. Осъществени са 48 наноиндентации 

на всеки образец (общо 90х2х48=8640 индентации). 

Място на наблюдение 

Институт по механика, БАН в колаборация с доц. Евгени Иванов и проф. 

Коцилкова 

Време на наблюдение 

Изследването е проведено през периода 2015-2016 

Признаци на наблюдение 

Криви натоварване/дълбочина на проникване 

Дълбочината на проникване на наноиндентора 

Площ на отпечатъка 

Нанотвърдост 

Наномодул на еластичност 

Методи  

Наноиндентация и атомно-силова микроскопия 

Подготовка на образците и експериментална постановка 

След екстракцията, зъбите са почистени с ултразвук и съхранявани в 0.2% разтвор 

на тимол при температура 4оС градуса за период до 3 месеца, за да се избегне 

деградация на колагена им. След групирането им по възраст и зъбна топография 

(корен/коронка) са извършени наноидентации на разстояние 80 µm една от друга. 

Приложената сила е 100 mN. Използван е универсален апарат за наноиндентация 

Nanomechanical Tester (Briker, USA) с наноиндентор тип Беркович (с форма на 

диамантена призма и диаметър на върха 100 nm). Той се притиска в образеца на 

изследването. Силата на натиск постепенно нараства до достигане на предварително 

зададените стойности. В резултат,  върху повърхността на изследвания обект се 

получава отпечатък от наноиндентора.  

Експериментът се състои от следните последователни стъпки: 

1. Доближаване на индентора до повърхността на образеца; 

2. Достигане до максималната сила на натоварване (100 mN) за 15 секунди; 

3. Задържане за 10 секунди; 

4. Намаляване на силата на натоварване до 10% от стойността й за 15 секунди; 

5. Задържане за 15 секунди; 

6. Пълно разтоварване на образеца.  
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По време на изследването са записани кривите натоварване/дълбочина на 

проникване за всяка от направените наноиндентации, разпределени по групи. 

Нанотвърдостта и модулът на Юнг се изчисляват на базата на дълбочината на 

проникване и типа на наноиндентора, площта на получения отпечатък, силата на 

максимално натоварване чрез метода на Оливър Фар. Чрез атомно-силов микроскоп се 

наблюдават и измерват параметрите на получените отпечатъци в наномащаб.  

Статистически анализ 

Извършен е вариационен анализ на данните (за описание на количествено 

измерими показатели). Проверено е нормалното разпределение на данните (тест на 

Kolmogorov-Smirnov) и хомогенността им. С цел междугрупово сравнение са 

приложени ANOVA и Tukey HSD test. Проверка на резултатите е направена с теста на 

Dunnett T3. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

На фиг. 31-36 са представени графично осреднените наноиндентации за всяка 

група чрез криви на натоварване/дълбочина на проникване, както и получените 

резултати за модула на еластичност и твърдостта. 

 

(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 31. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G1 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за млад коронарен дентин 

 

(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 32. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G2 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за зрял коронарен дентин 
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(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 33. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G3 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за стар коронарен дентин 
 

(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 34. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G4 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за млад коренов дентин 
 

(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 35. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G5 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за зрял коренов дентин 
 

(a) 
 

(b) 
 

Фиг. 36. а) Криви на натоварване/дълбочина на проникване за G6 б) стойности на модул на 

еластичност (∆) и твърдост (○) за стар коренов дентин 
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На таблица 5 са представени получените стойности съответно за модул на 

еластичност и твърдост за всяка от изследваните групи. 

 
Табл. 5. Стойности на модул на еластичност и твърдост за групи G1-G6. 

 Moдул на еластичност Твърдост 

Mean Me SD Mean Me SD 

G1 21,135 21,242 1,169 0,705 0,705 0,071 

G2 18,364 18,258 0,440 0,726 0,724 0,029 

G3 24,446 24,450 0,587 0,837 0,836 0,040 

G4 7,052 7,044 0,801 0,345 0,354 0,053 

G5 18,300 18,233 0,767 0,605 0,598 0,049 

G6 19,823 19,744 0,946 0,753 0,746 0,053 

 

В допълнение към изчисляването на модула на еластичност и твърдостта на 

образците са направени и снимки с атомно-силов микроскоп на всички групи. На тях 

се визуализират осъществените наноиндентации и е анализиран техния характер, 

оценена е пластичността и крехкостта на изследваните образци.  

На фиг. 37 са показани изображенията с атомно-силов микроскоп за групи G1- G6. 

 

 

 

 
Фиг. 37. Изображения, получени с атомно-силов микроскоп за всички групи (от G1 до G6).  
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Междугруповото сравнение с тестовете ANOVA, Tukey HSD и Dunnett T3 

показва, че между всички групи се наблюдава статистически значима разлика (р<0.05) 

и по двата показателя (модул на еластичност и твърдост), с изключение на два случая: 

• няма статистически значима разлика по отношение на показател “твърдост” 

между G1 и G3, млад и стар коронарен дентин; 

• няма статистически значима разлика по отношение на показател “модул на 

еластичност“. 

Нашите резултати показват, че от трите групи коронарен дентин, с най-високи 

стойности на твърдост е групата на стар коронарен дентин G3 (p<0.05), следвана от 

зрелия коронарен дентин. Същата тенденция се наблюдава и при трите групи коренов 

дентин.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коронарният дентин на зъбите, независимо от възрастта на пациента, има по-

голяма твърдост и по-висок модул на еластичност, от кореновия дентин. Дентинът при 

физиологично стареене показва по-високи стойности по изследваните два показателя. 

Възраст-зависимите промени в дентина са свързани с промяна в наномеханичната 

характеристика на тъканта, като резултатът от стареенето му води до по-твърд, но по-

нееластичен, крехък дентин. Това обяснява повишената опасност от настъпване на 

фрактури.  
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Подцел №2 

Да се установят възраст-зависимите промени в тъканното разпределение и 

клетъчната експресия на неколагенови протеини от семейство SIBLINGs и се 

представят промените в пулпната васкуларизация. 

Задача 1. Да се изследва разпределението на DMP-1, DSPP и OPN в дентина и 

експресията в одонтобластите на зъбната пулпа в различна възраст, пол, вид на 

зъба (горен/долен) и зъбна топография (коронка/корен) 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение: 90 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премоларии резци), ортодонтски показания (зъбни зародиши на трети молари) или 

поради затруднен пробив (трети молари). Зъбите са разделени в три възрастови групи: 

зародиши с млада пулпа и дентин до 17 год., зряла пулпа и дентин до 40 год. и възрастна 

пулпа и дентин над 41 год.  

Единици на наблюдение 

За всеки зъб се изготвят коронков и коренов образец. В пулпо-дентиновите срези 

на всеки образец се отчита имунореактивност за три маркера (DMP-1, DSSP и OPN), 

най-малко в четири зони (в периферния одонтобластен слой, в проксималния 

предентин, метадентина и околопулпния дентин) или 90х2х3х4=2160 единици и в 

случай на средно увеличение х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 

Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, 

София и колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност за DMP-1, OPN, DSSP в периферен одонтобластен слой, 

преденин (проксимална зона и метадентин) и вътрешен околопуплпен дентин. 

Въведена е скала за оценка на разпределението/експресията на биомаркерите: 

0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

Осъществена е оценка при следните променливи: 

Възраст: млада, зряла и стара пулпа и дентин 

Пол: жени, мъже 

Вид на зъба: фронтални/дъвкателни; горни/долни 

Зъбна топография: коронка/коронарен корен/апикален корен  

Метод 

Имунохистохимия на парафинови срези   

Подготовка на образците за микроскопиране 

След екстракция на зъбите, те са фиксирани в 10% неутрален формалин за 24 часа. 

След това са обработени механично (турбина под водно-въздушно охлаждане) с цел 

редуциране размера на образеца и оптимизиране на последващата декалцинация чрез 

отстраняване на емайла и цимента, премахване на половината от дебелината на дентина 
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и разделяне на коронката от корена. Фиксацията продължава в следващите 24 часа. 

Следват неколкократни промивки с вода. След това образците са декалцинирани с 3% 

солна киселина за 6-8 часа, с двукратна смяна на киселината и неколкократни промивки 

с вода. Методиката продължава по класически тип за пълно дехидратиране и 

пълноценно парафиниране: дехидратация в етанолова батерия (нарастващи 

концентрации етанол 50°, 70°, 96°) и ацетон за 30-60 мин. във всеки разтвор; 

просветляване в ксилол, 5 ванички по 5 мин.; включване в парафин с първоначален 

престой в термостат на 58-60°С за 3 часа; включване в парафинови блокчета на стайна 

температура за 24 часа; рязане на микротом с дебелина 2,0-2,5µm и закрепване върху 

предметни стъкла; 

Парафиновите срези се подлагат на комплексен и многостъпков протокол за 

имунохистохимично изследване, който включва 28 етапа със средна продължителност 

3,5 часа. В обобщен аспект всеки срез се депарафинира с ксилол, рехидратира с 

дестилирана вода, обработва с разтвор за активиране и структурно експониране на 

епитопа на антигена (буфериран натриев цитрат, рН 6), инкубиране с моноклонални 

антитела срещу проучваните биомаркери DMP1 (LFMb-31), DSPP (LFMb-21) and OPN 

(AKm2A1), произведени от Santa Cruz Biotechnology Inc., USA, разреждане 1:200. 

Използвана е автоматизирана система за имунохистохимия Leica-Bond Max (Leica 

Biosystems Ltd., Germany).  

Оптичната микроскопия и оценката на имунните реакции е реализирана чрез 

наблюдение със светлинен микроскоп Leica DMI3000B и камера за дигитално 

архивиране на наблюдаваните обекти DFC295 (Leica Microsystems Ltd., Germany). 

Характеристика на приложените антитела: 

DMP-1 (LFMb-31): каталожен номер sc-73633 

Генетичен локус: DMP1 (човешки) с топография на хромозома 4q22.1 

Описание: DMP-1 (LFMb-31) е мише моноклонално антитяло срещу последния 

екзон в pET15b на DMP-1 с човешки произход. 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

DSPP (LFMb-21): каталожен номер sc-73632 

Генетичен локус: DSPP (човешки) с топография на хромозома 4q22.1 

Описание: DSPP (LFMb-21) е мише моноклонално антитяло срещу 

аминокиселини 487-502 с DSPP с човешки произход 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

OPN (AKm2A1): каталожен номер sc-21742 

Генетичен локус: OPN (човешки) с топография на хромозома 4q22.1 

Описание: OPN (AKm2A1) е мише моноклонално антитяло срещу рекомбинантен 

OPN от миши произход. 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

Статистически методи 

Приложена е дескриптивна статистика, тестове на Kruskall-Wallis и Mann-Whitney 

за междугрупово сравнение на зависими/независими променливи с повече от две 

разновидности: разпределение/клетъчна експресия на DMP-1, DSSP, OPN и възраст, 
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пол, групови, и топографски характеристики на зъбните образци. Статистическа 

значимост при р<0,05, статистически софтуер IBM SPSS Statistics 25. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Разпределение на биомаркерите в дентина и експресията им в одонтобластите са 

представени на диаграми 1 и 2. 

 

Диагр. 1. Разпределение на биомаркерите в дентина и експресия в одонтобластите, 0 – 

имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

 
 

Диагр. 2. Сравнителна имунореактвност на дентина и одонтобластите, 0 – имунонегативен,  

1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

 

 

Промени според възрастта 

Млада пулпа от зъбни зародиши 

Резултатите са показани на диаграми 3 и 4 и фигури 38-40.  
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Диагр. 3. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на  SIBLINGs 

протеини при млада пулпа (0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно 

имунопозитивен.) 

 
 

Диагр. 4. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

протеини (0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен). 

 

 

DMP-1 

В одонтобласти на пулпа от зъбни зародиши се установява негаивна 

имунореактивност в повече от половината от изследваните образци. Тази характеристика 

е статистически значима в сравнение със зряла и стара пулпа, при които одонтобластите 

са позитивни в две-трети от образците.  Наблюдава се имунонегативен предентин, като 

позитивна реакция има в областта на фронта на минерализацията или т.нар. метадентин и 

в най-близко разположения до пулпата околопулпен дентин. Ясно са очертани стените на 

дентиновите каналчета, което показва, че DMP-1 има роля в образуването и 

минерализацията на перитубуларния дентин. Изцяло имунонегативен е интертубуларния 

дентин. В зоната на метадентина, DMP-1 се позитивира в областта на калкулосферитите, 

глобуларна структура при наблюдение със светлинен микроскоп, която е изградена от 

нагънати колагенови фибрили в стадии на растеж. Това показва, че DMP-1 играе роля във 

фибрилацията на колагена и неговата матурация. Способността му да свързва от една 

страна калция, а от друга колагена и да изпълнява едновременно структурна и регулаторна 
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функция в нуклеацията на хидроксилапатитните кристали, го прави важен фактор за 

минерализацията на колагена в дентина. На малко увеличение разпространението на 

DMP-1 в дентина оформя характерен пръстен около имунонегативния предентин. 

 

 
Фиг. 38. Разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на DMP-1. На микрографията 

се визуализират имунонегативни одонтобласти и предентин, силно позитивна имунна реакция 

в метадентина (фронт на минерализацията, в областта на калкулосферитите), имунопозитивни 

стени на дентиновите каналчета (зона на перитубуларен дентин) и имунонегативен 

интертубуларен дентин. Образец от зародиш на зъб 38 при 16-годишен пациент. 

 

DSPP 

За разлика от имунонегативните одонтобласти за DMP-1, в младата пулпа се 

експресира DSPP. Ясно се вижда положителната имунореактивност в цялата 

периферна клетъчна палисада. Израстъците на одонтобластите в областта на пулпо-

дентиновата мембрана са свързани в единен синцитиум, който се обективизира като 

мрежа, богата на DSPP. Познавайки биологичните характеристики на биомаркера като 

прекурсорна, неактивна молекула, при наблюдение на нашите образци се потвърждава 

имунонегативна реактивност на околопулпния дентин в повече от половината 

спесимени на млада пулпа от зъбни зародиши. Интересен е факта, че при около една-

трета от изследваните срезове, дентинът е имунопозитивен и тази разлика е 

статистически значима в сравнение със зрял дентин. 

 

 
Фиг. 39. Разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на DSPP. Визуализират се 

имунопозитивни одонтобласти, чиито междуклетъчни контакти и пулпо-дентинова мембрана 

са очертани като свързана единна мрежа. Имунонегативен предентин и слабо имунопозитивен 

околопулпен дентин с неравномерно разпределение на DSPP в перитубалрния дентин. 

Имунонегативен интертубуларен дентин. Образец от зародиш на зъб 38 при 16-годишен 

пациент. 
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OPN 

Този протеин показва разпределение в дентина и експресия от одонтобластите 

подобно на DSPP. Около две-трети от образците от млада пулпа и дентин от зъбни 

зародиши са имунопозитивни по отношение на клетъчната експресия на OPN в 

одонтобластите. Наблюдават се вътреклетъчни OPN+ гранулоподобни структури. 

Дентинът е имунонегативен в около 80% от срезовете. Характерно е нехомогенно, 

петнистоподобно оцветяване („тигрова шарка“), което показва неравномерно отлагане 

на OPN в околопулпния дентин. За разлика от DMP-1+ дентин, при който 

биомолекулата ясно контурира стената на дентиновото каналче, OPN+ дентин показва 

нехомогенно разпределение – зони богати на маркера и области без депозити. Ролята 

на подобна хетерогенност в натрупването на OPN в дентина все още не е изяснена. 
 

 
Фиг. 40. Разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на OPN. Визуализират се 

имунопозитивни одонтобласти и иминонегативен околопулпен дентин. Образец от зародиш 

на зъб 38 при 16-годишен пациент 
 

 
Фиг. 41. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

(DMP-1, DSPP, OPN) протеини. Образец от зародиш на зъб 38 при 16-годишен пациент. 

Визуализира се пръстеноподобно разпределение на DMP-1 и OPN в най-дълбоките слоеве на 

околопулпния дентин, рязко отделени от одонтобластната палисада в пулпната периферия от 

имунонегативния предентин. Разпределението на OPN е неравномерно, нехомогенно и 

петнисто-подобно (виждат се зони богати на маркера и такива, които са имунонегативни). 

Одонтобластите са позитивни за DMP-1, има зони на DSPP (+) и DSPP (-) одонтобластни 

клетки в един и същи образец, докато всички одонтобласти са OPN (+). 
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Зряла пулпа 

Резултатите са показани на диагр. 5 и 6, и фиг. 42. 

В образци от зряла пулпа, DMP-1 е статистически значимо повече в сравнение с 

групата на млада пулпа от зъбни зародиши. Зоната на разпространение е по-широка, 

като областта на предентина отново е имунонегативна. Това означава, че DMP-1 има 

отношение към минерализацията. Одонтобластните клетки на зрялата пулпа 

експресират DSPP, но дентина е статистически значимо имунонегативен в сравнение с 

млада и стара пулпа. Същата характеристика има и OPN по отношение на клетъчната 

експресия, но при анализ на разпределението в дентина се установява, че повече от 

половината срезове са имунопозитивни, въпреки че разликата не е статистически 

достоверна. Дентиклите в пулпната кухина са DSPP-отрицателни, DMP-1+ и OPN+ и 

показват подобна структурна хетерогенност и при двата позитивни биомаркера. 
 

Диагр. 5. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

протеини (0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 

 
 

Диагр. 6. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

протеини(0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 
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Фиг. 42. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

(DMP-1, DSPP, OPN) протеини. Визуализира се много широк слой DMP-1 имунопозитивен 

околопулпен дентин с ясно очертани стени на дентиновите каналчета. В сравнение, дентинът 

е имунонегативен за DSPP и с типично нехомогенно разпределение на OPN (петнисто-подобен 

рисунък). Одонтобластните клетки в образеца са имунопозитивни за всички маркери. 

Спесимен от зъб 18 на 24-годишен пациент. 

 

Стара пулпа 

Резултатите са показани на диагр. 7 и 8, и фиг. 43. 

Разпределението на DMP-1 и OPN в образци от стара пулпа преповтаря 

резултатите за зряла пулпа. С възрастта, ролята на DMP-1 и OPN се засилва. 

Резултатите за DSPP показват имунопозитивни ододонтобластни клетки и над две-

трети имунонегативен дентин. Интересно е, че срезовите, които са DSPP+ (над 20% от 

изследваните образци в групата) са статистически значимо повече в сравнение с DSPP+ 

представители от групата на зряла пулпа и показват подобие с DSPP+ дентин от зъбни 

зародиши. Вероятно наличието на нефункционален прекурсор в дентина от двете 

описани групи показва, че биомолекулата няма отношение към образуването и/или 

минерализацията на дентина със стареенето на зъба. Вероятно нейната роля не е 

свързана с възраст-зависими промени в зъбния дентин.    

 
Диагр. 7. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на  SIBLINGs 

протеини (0-имунонегативен, 1-слабо имунопозитивен, 2-силно имунопозитивен). 
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Диагр. 8. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на  SIBLINGs 

протеини (0-имунонегативен, 1-слабо имунопозитивен, 2-силно имунопозитивен).. 

 
 

 
Фиг. 43. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

(DMP-1, DSPP, OPN) протеини. Визуализира се имунопозитивен дентин за DMP-1 и OPN като 

разпространението на маркерите е интензивно и в широки зони от околопулния дентин, 

запазена е нехомогеността за OPN, има зони с петнистоподобна характеристика, оформят се и 

стриирани области на натрупването му. Интересна е имунопозитивно маркиране за DSPP в 

ограничени участъци на дентина както в близост до пулпата, така и в отдалечени области. 

Всички одонтобласти от образеца са имуноположително маркирани за DMP-1, DSPP и OPN. 

Зъб 15 на 78-годишен пациент.  

 

В обобщение, с възрастта нараства експресията на DMP-1 в одонтобласти и 

имунопозитивната реакция в дентина за DMP-1 и OPN. Неактивната форма на DSPP се 

доказва в млада и стара пулпа. Вероятно DMP-1 и OPN участват като матриксни и 

регулаторни протеини в образуването и минерализацията на перитубуларния и 

интратубуларния дентин. 

Освен количествени разлики между изследваните SIBLINGs биомолекули, както и 

прилики със статистическа достоверност, в нашите резултати се наблюдават и качествени 

различия. Въпреки сходните количествени данни в експресията/ разпределението на DMP-
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1 и OPN при вътрегрупов и междугрупов анализ, намираме различия в начина, по който 

се проявява имунопозитивната реактивност.  

DMP-1+ дентин се характеризират с разпространение на молекулата около лумена 

на дентиновите каналчета, междутубулния дентин е имунонегативен. Позитивната 

реакция за DMP-1 сякаш контурира, очертава просвета на дентиновите каналчета, а на 

места изцяло ги обтурира. Наблюдаваме оцветяване, което прилича на лъчист ринг, 

най-интензивно в областта на метадентина, фронта на минерализацията на 

околопулпния дентин. Лъчите на иунопозитивната реактивност за DMP-1 са стените на 

дентиновите каналчета, които на места са пълно облитерирали. 

OPN+ дентин от друга страна има петниста характеристика, което означава 

хетерогенно разпределение на биомаркера в областта на на-дълбоко разположения 

околопулпен дентин. Причината за подобна неравномерност в топографията на OPN не е 

ясна. В някои образци има изразена имунонегативна реакция в областта на метадентина, 

която на светлинен микроскоп изглежда като демаркационна плътна линия.  

И за двете биомолекули предентина е негативен.  

При наблюдение на DMP-1+ и OPN+ одонтобласти също се откриват различия. 

Имунопозитивните за DMP-1 одонтобласти са с хомогенно оцветена цитоплазма и 

клетъчен израстък. Свързаността между одонтобластите в единен синцитиум, 

включително и пулпо-дентиновата мембрана оформят добре видима DMP-1+ мрежа. В 

образците с OPN+ одонтобласти се наблюдава вътреклетъчна гранулация, а не 

цитоплазмено и мембранно оцветяване. Това означава, че клетъчната карта за DMP-1 

и OPN е с различна топографска характеристика, въпреки сходствата в коекспресия на 

маркерите в зависимост от възрастта. 

На дигр. 9 и 10 е представено сравнителното разпределение на SIBLINGs 

протеини в дентина и експресията им в одонтобласти при трите възрастови групи.   

 
Диагр. 9. Сравнително разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs 

протеини. 
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Диагр. 10. Разпределение в дентина и експресия в одонтобластите на SIBLINGs протеините в 

коронката и корена на зъба 

 

 

Промени според пола 

При жени експресията на OPN в одонтобластите е статистически по-голямо в 

сравнение с мъже. Вероятно обяснение може да се търси във взаимнорегулаторни 

процеси със стероидни хормони.   

Промени според вида на зъба (фронтален/дъвкателен, горен/долен) 

При фронтални зъби дентинът е статистически значимо по-силно имунопозитивен 

за OPN в сравнение с дъвкателни зъби. Вероятно обяснения може да се търси във факта, 

че фронталните зъби в настоящата работа са единствено от групата на стара пулпа и 

дентин, поради пародонталните индикации за екстракцията им. Същият боимаркер е 

статистически значимо повече при зряла и стара пулпа, с което се потвърждава 

засилената му експресия със стареенето на пулпата и дентина. Неговото образуване 

или имунопозитивиране е възраст-зависимо и е характерно за процеса на остаряване  

Промени според зъбната топография (корен/коронка) 

Установяваме, че коронковата част на зъба е статистически по-силно 

имунопозитивна за OPN както по отношение на разпределението в дентина, така и при 

оценка на експресията му в одонтобластите. В кореновия дентин има значимо повече 

DSРP. Обяснения на наблюдаваната разлика се търси в посока функционалната 

характеристика на DSРP и участието му в образуването и минерализацията на дентина 

(инициацията на минерализацията и контрол върху матурацията).   

 

ИЗВОДИ: 

1. Експресията на DMP-1 се увеличава от млади в зряли одонтобласти и те 

запазват тази функционалност при клетъчното си стареене. 

2. DSPP като неактивен прекурсор е добре установим в млада и стара пулпа и 

дентин. 

3. Одонтобластите на млада, зряла и стара пулпа експресират OPN. 
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4. В дентина разпределението на OPN повтаря разпределението за DMP-1, но 

със силна имунонегативна реакция в млада пулпа от зъбни зародиши и силна 

имунопозитивна реакция в стара пулпа. 

5. Позитивната реакция за DMP-1 контурира просвета на дентиновите 

каналчета, а на места изцяло ги обтурира. Оцветяването прилича на лъчист 

ринг, най-интензивно в областта на метрадентина. 

6. Имунопозитивния за OPN дентин има петниста характеристика, което 

означава хетерогенно разпределение на биомаркера. 

7. Имунопозитивните за DMP-1 одонтобласти са с хомогенно оцветена 

цитоплазма и клетъчен израстък. 

8. В образците с OPN+ одонтобласти се наблюдава вътреклетъчна гранулация, 

а не цитоплазмено и мембранно оцветяване. 

9. При жени експресията на OPN в одонтобластите е статистически по-голямо в 

сравнение с мъже. 

10. При фронтални зъби дентинът е статистически значимо по-силно 

имунопозитивен за OPN в сравнение с дъвкателни зъби. 

11. Зъбите от горната челюст показват статистически по-изразена 

имунореактивност за DSРP в дентина и DMP-1 в дентина и одонтобластите. 

12. Коронковата част на зъба е статистически по-силно имунопозитивна за OPN 

както по отношение на разпределението в дентина, така и при оценка на 

експресията му в одонтобластите.  

13. В кореновия дентин има значимо повече DSРP. 

 

 

Задача 2. Да се установи пулпната васкуларизация чрез маркер CD34 за ендотелни 

клетки с оглед оценка на възраст-зависимите промени в пулпното кръвообращение и 

връзката с механизма на серум-медиирана дентинигенеза 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение: 90 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премоларии резци), ортодонтски показания (зъбни зародиши на трети молари) или 

поради затруднен пробив (трети молари). Зъбите са разделени в три възрастови групи: 

зародиши с млада пулпа и дентин до 17 год., зряла пулпа и дентин до 40 год. и възрастна 

пулпа и дентин над 41 год.  

Единици на наблюдение 

В пулпо-дентиновите срези на всеки образец се отчита имунореактивност за CD34 

(маркер за ендотелни клетки), най-малко в три зони (в периферния одонтобластен слой, 

в субодонтобластната зона и в пулпната сърцевина) или 90х3=270 единици и в случай 

на средно увеличение х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 
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Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, 

София и колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност за CD34 в в периферния одонтобластен слой, в 

субодонтобластната зона и в пулпната сърцевина. Въведена е скала за оценка на 

разпределението/експресията на биомаркерите: 0 – имунонегативен, 1 – слабо 

имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

Осъществена е оценка при следните променливи: 

Възраст: млада, зряла и стара пулпа и дентин 

Метод 

Имунохистохимия на парафинови срези 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Детайлите за пробоподготовка и експерименталната постановка са описани в 

предходната задача 1. 

Характеристика на приложеното антитяло: 

CD34 (B-6): каталожен номер sc-74499 

Генетичен локус: CD34 (човешки) с топография на хромозома 1q32.2 

Описание: CD34 (B-6) е мише моноклонално антитяло срещу аминокиселини 151-

290 на CD34 с човешки произход.  

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin).  

Статистически методи 

Приложена е дескриптивна статистика, тестове на Kruskall-Wallis и Mann-Whitney 

за междугрупово сравнение на зависими/независими променливи: разпределение/ 

клетъчна експресия на DMP-1, DSSP, OPN и възраст, пол, групови, и топографски 

характеристики на зъбните образци. Статистическа значимост при р<0,05, 

статистически софтуер IBM SPSS Statstics 25. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Нашите резултати са представени на фиг. 44-46 при трите изследвани възрастови 

групи и илюстрират промените във васкуларизацията и ангиогенеза на зъбната пулпа с 

възрастта.
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Млада пулпа от зъбни зародиши 

 
Фиг. 44. Експресия на CD34 от ендотелните клетки на пулпа в образец от зъб 38 на пациент 

на 16 години. Наблюдава се богата мрежа от кръвоносни съдове (напречно прерязани в 

изображението), васкуларизацията е локализирана в зоната богата на клетки и централната 

част на образците. 

 

Зряла пулпа 

 
Фиг. 45. Експресия на CD34 от ендотелните клетки на пулпа от свръхброен трети молар на 

пациент на 20 години. Капилярната мрежа е разположена събодонтобластно. 

 

Стара пулпа 

 
Фиг. 46. Експресия на CD34 от ендотелните клетки на пулпа от зъб 37 на 54-годишен пациент. 

Наблюдава се богата кръвоносна мрежа, васкуларизацията не се редуцира, видима са 

множество малки кръвоносни съдове с добре оформени стени и CD34 имунопозитивни 

ендотелни клетки в цялата пулпа. 
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При анализ на резултатите, установяваме богата капилярна мрежа във всички 

възрастови групи. Прави впечатление, че в млада пулпа от зъбни зародиши, 

васкуларизацията е локализирана в субодонтобластната и централната част на 

образците. В зряла пулпа, капилярната мрежа е предимно централно. Изненадващо е, 

че в стара пулпа васкуларизацията не се редуцира, запазва своята гъстота и се 

наблюдават множество малки кръвоносни съдове с добре оформени стени и 

имунопозитивни ендотелни клетки в цялата пулпа. Любопитно е, че има добре 

структурирана терминална мрежа и сред периферната палисада от одонтобластни 

клетки. С възрастта, пулпното кръвообращение не се променя, наблюдава се 

пълноценна капилярна мрежа в най-периферната зона на пулпата.  

 

ИЗВОДИ: 

1. Със стареенето на зъбната пулпа васкуларизацията не се редуцира, запазва се 

гъстота на съдовото русло. Наблюдават се множество малки кръвоносни 

съдове с добре оформени стени и имунопозитивни ендотелни клетки в цялата 

пулпа. 

2. Доказването на CD34+ клетки във всички възрастови групи е в подкрепа на 

концепцията за постоянна ангиогенеза в организма на възрастния индивид, 

обновяване на съдовата мрежа на зъбната пулпа през целия живот на 

възрастния организъм, процес наречен ангио-адаптация. 

3. Ендотелните пулпни клетки са ключов структурен и функционален елемент 

от зъбната и пулпната хомеостаза. 

4. Участието на съдовете във формирането и минерализацията на перитубулрния 

и интратубуларния дентин през целия живот на възрастния организъм чрез 

механизма на серум-медиирана дентиногенеза не противоречи на 

биологичната логика и адаптивния характер на възраст-зависимите промени в 

пулпата и дентина. 
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Подцел №3 

Да се проучат механизмите за апоптоза на одонтобластите при клетъчно стареене 

и регулацията й. 

Задача 1. Да се изследва лизозомно-митохондриалния сигнален път за предаването на 

сигнала (BID-Caspasa-8) в одонтобластните клетки и промените с възрастта, пол, вид 

на зъба и клетъчна топография (коронка/корен). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение: 90 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премоларии резци), ортодонтски показания (зъбни зародиши на трети молари) или 

поради затруднен пробив (трети молари). Зъбите са разделени в три възрастови групи: 

зародиши с млада пулпа и дентин до 17 год., зряла пулпа и дентин до 40 год. и възрастна 

пулпа и дентин над 41 год.  

Единици на наблюдение 

В пулпо-дентиновите срези на всеки образец се отчита имунореактивност за BID 

и Caspasa-8 в периферния одонтобластен слой и в субодонтобластната област или 

90х2х2=360 единици и в случай на средно увеличение х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 

Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, 

София и колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност за BID и Caspasa-8  в периферния одонтобластен слой и 

субодобнтобластната зона. Въведена е скала за оценка на разпределението/експресията на 

биомаркерите: 0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

Осъществена е оценка при следните променливи: 

Възраст: млада, зряла и стара пулпа и дентин 

Пол: жени, мъже 

Вид на зъба: фронтални/дъвкателни; горни/долни 

Зъбна топография: коронка/коронарен корен/апикален/корен   

Метод  

Имунохистохимия на парафинови срези: 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Детайлите за пробоподготовка и експерименталната постановка са описани в 

предходната задача 1/подцел 2. 

Характеристика на приложените антитела: 

BID (B-3): каталожен номер sc-373939 

Генетичен локус: BID (човешки) с топография на хромозома 22q11.21 

Описание: BID (B-3) е мише моноклонално антитяло срещу аминокиселини 1-195, 

които изграждат пълната дължина на BID с човешки произход  

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (<0.1% sodium azide, 0.1%gelatin).  
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Caspase-8 (8CSP03): каталожен номер sc-56070 

Генетичен локус: CASP8 (човешки) с топография на хромозома 2q33.1 

Описание: caspase-8 (8CSP03) е мише моноклонално антитяло срещу пълната 

дължина на рекомбинантна caspase-8 с човешки произход. 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin).  

Статистически методи 

Приложена е дескриптивна статистика, тестове на Kruskall-Wallis и Mann-Whitney 

за междугрупово сравнение на зависими/независими променливи: разпределение/ 

клетъчна експресия на BID и Caspase-8 по възраст, пол, групови, и топографски 

характеристики на зъбните образци. Статистическа значимост при р<0,05, 

статистически софтуер IBM SPSS Statistics 25. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Експресията на биомаркерите в одонтобластите е представена на диагр. 11 и 12. 

 

Диагр. 11. Имунореактивност за BID и Caspasa-8 (0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 

2 – силно имунопозитивен) 

 
 

Диагр. 12. Имунореактивност за BID и Caspasa-8 (0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 

2 – силно имунопозитивен) 
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Промени според възрастта 

Нашите резултати за експресията на биомаркерите според възрастта на зъбната 

пулпа са представени на фиг.47-49. 

Млада пулпа от зъбни зародиши 
 

 
Фиг. 47. Експресия на BID и Caspasa-8 в одонтобластите на зъбна пулпа от образец на зъбен 

зародиш 38 на 16-годишен пациент. Наблюдава се имунонегативно маркиране за BID и 

Caspasa-8. 
 

Зряла пулпа 

 
Фиг. 48. Експресия на BID и Caspasa-8 в одонтобластите на зъбна пулпа от образец на зъб 18 

на 23-годишен пациент. Наблюдава се имунопозитивно маркиране за BID в областта на 

пулпното рогче и негативна имунна реакция за Caspasa-8.  
 

Стара пулпа 

 
Фиг. 49. Експресия на  BID и Caspasa-8 в одонтобластите на зъбна пулпа от образец на зъб 21 

от пулпното рогче на 57-годишен пациент. Наблюдава се силнопозитивна имунна реакция за 

BID и негативно имуномаркиране за Caspasa-8. 
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На дигр. 13 сравнително е представена експресията на BID и Caspasa-8 в 

одонтобластите на зъбната пулпа при изследваните възрастови групи.   

 

Диагр. 13. Експресия на биомаркерите в одонтобласти на различна възраст (0 – имунонегативен, 

1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 

 
 

При междугрупов анализ на нашите резултати се установява, че с клетъчното 

стареене се експресира повече BID и Caspasa-8 в одонтобластите. В образци от стара 

пулпа има статистически повече про-апоптичен BID и инициаторна протеаза Caspasa-8. 

Това доказва, че с възрастта вътреклетъчния поток на информация за активация на 

апоптоза се медиира от двете биомолекули. BID е протеин, мойто има способността да 

подтисне всички анти-апоптозни белтъци от семейството на Bcl-2 и се свързва с мощен 

про-апоптичен ефект. Той е цитоплазмен протеин, който свързва митохондриалния и 

лизозомния път за програмирана клетъчна смърт. Нашите резултати показват, че 

механизмите, въвлечени в инициацията на програма апоптоза са различни. С клетъчното 

стареене, превес се дава на пътя BID-Caspasa-8, с което се осъществява свързване между 

вътрешния лизозомно-митохондриален път и външния рецептор-медииран път за 

апоптоза. Синхронното статистически значимо увеличаване на имунореактивността за 

BID и Caspasa-8 на зряли и стари одонтобласти от друга страна илюстрира, че с възрастта 

се увеличават и активните рецептори, които директно активират Caspasa-8. Това са 

рецепторите за TNFα, които се свързват със адапторни протеини FADD и TRADD. Този 

път за активация на програмирана клетъчна смърт е най-бързия и пряк път за активиране 

на екзекуторните каспази 3, 6 и 7, без участието на р53.  

В одонтобластите на зъбната пулпа откриваме статистически значимо повече BID 

и Caspasa-8 в образци от стара пулпа, с което защитаваме схващането, че сигналният път 

BID- Caspasa-8 има възраст-зависима активност. Синхронната имунореактивност за BID 

и Caspasa-8 в стари одонтобласти показва, че двете биомолекули са взаимносвързани, 

вероятно в описаната протеолитична реакция и възрастните одонтобласти са клетки от тип 

II (death ligand-responsive cells Type II). Те вероятно имат мощна инхибиторна защита от 

XIAP, чиято активност се регулира от NFkB, за което свидетелстват нашите резултати за 

NFkB+ одонтобласти в 96,4% от образците (показана в следващата задача). 

Транскрипционен фактор NFkB задава инхибиторния праг в пулпните одонтобласти, с 
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което реализира анти-апоптични ефекти и закриля клетъчния живот. С клетъчното 

стареене обаче, блокиращия ефект на XIAP отпада по механизъм, който не е свързан с 

активността на NFkB. Основание ни дава установената имунореактивност за NFkB в 

одонтобластите, която не се влияе от възрастта. Ние отчитаме NFkB+ одонтобласти във 

всички възрастови групи без статистически различия. 

Промени според пола 

При анализ на резултатите за експресия на BID и Caspasa-8 при мъже и жени не 

установяваме различия между половете.  

Промени според вида на зъба (фронтален/дъвкателен, горен/долен) 

При анализ на резултатите за разпределение на BID и Caspasa-8 при дъвкателни и 

фронтални зъби се установява статистически значими по-голяма експресия и на двата 

маркера при фронтални зъби. Обяснението е логично обвързано с възрастовото 

разпределение на молекулите, тъй като всички фронтални зъби в настоящото 

изследване са в групата на стара пулпа и дентин.  

Промени според според зъбната топография (коронка/корен) 

Анализът на резултатите показва, че Caspasa-8 се експресира статистически 

значимо повече в коронковите одонтобласти в сравнение с кореновите. Такава 

закономерност не се наблюдава в имунореактивността за BID.   

 

ИЗВОДИ: 

1. При клетъчното стареене се експресира повече BID и Caspasa-8 от 

одонтобластите. 

2. С клетъчното стареене, превес се дава на хибридния път BID-Caspasa-8, с което 

се осъществява свързване межди вътрешния лизозомно-митохондриален път и 

външния рецептор-медииран път за апоптоза. 

3. Експресия на BID и Caspasa-8 при мъже и жени не показва различия между 

половете. 

4. Разпределение на BID и Caspasa-8 показва статистически значими по-голяма 

експресия и на двата маркера при фронтални зъби. 

5. Данните за разпределението на BID и Caspasa-8 според признака 

горночелюстни/долночелюстни зъби не показват статистически значими 

различия. 

6. Caspasa-8 се експресира статистически значимо повече в коронковите 

одонтобласти в сравнение с кореновите. Такава закономерност не се наблюдава 

в имунореактивността за BID.   

7. Синхронната имунореактивност за BID и Caspasa-8 в стари одонтобласти 

показва, че двете биомолекули са взаимносвързани и възрастните одонтобласти 

са клетки от тип II (death ligand-responsive cells Type II) по отношение на 

клетъчната трансдукция при апоптоза. 
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Задача 2. Да се проучи регулацията на апоптозата в одонтобластите при стареене на 

зъбната пулпа (транскрипционни фактори NFkB, JAK1-STAT3 сигнален път) 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение: 90 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премолари и резци), ортодонтски показания (зъбни зародиши на трети молари) или 

поради затруднен пробив (трети молари). Зъбите са разделени в три възрастови групи: 

зародиши с млада пулпа и дентин до 17 год., зряла пулпа и дентин до 40 год. и възрастна 

пулпа и дентин над 41 год.  

Единици на наблюдение 

В пулпо-дентиновите срези на всеки образец се отчита имунореактивност за 

NFkB, JAK1 и STAT3 в две зони (в периферния одонтобластен слой и в 

субодонтобластната зона) или 90х3х2=540 единици и в случай на средно увеличение 

х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 

Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, 

София и колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност за NFkB, JAK1 и STAT3 в периферния одонтобластен слой и 

в субодонтобластната зона. Въведена е скала за оценка на разпределението/ 

експресията на биомаркерите: 0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен,  

2 – силно имунопозитивен. 

Осъществена е оценка при следните променливи: 

Възраст: млада, зряла и стара пулпа и дентин 

Пол: жени, мъже 

Вид на зъба: фронтални/дъвкателни; горни/долни 

Зъбна топография: коронка/коронарен корен/апикален корен   

Метод 

Имунохистохимия на парафинови срези 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Детайлите за пробоподготовка и експерименталната постановка са описани в 

предходната задача 1/подцел 2. 

Характеристика на приложените антитела: 

NFκB p65 (F-6): каталожен номер sc-8008 

Генетичен локус: RELA (човешки) с топография на хромозома 11q13.1 

Описание: NFκB p65 (F-6) е мише моноклонално антитяло срещу аминокиселини 

1-286 на NFκB субединица p65 с човешки произход. 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin).  
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Stat3 (F-2): каталожен номер sc-8019 

Генетичен локус:STAT3 (човешки) с топография на хромозома 17q21.2 

Описание: Stat3 (F-2) е мише моноклонално антитяло срещу аминокиселини 50-

240, локализирани на N-края на Stat3 субединица p92 с човешки произход. 

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

JAK1 (A-9): каталожен номер sc-1677  

Генетичен локус: JAK1 (човешки) с топография на хромозома 1p31.3 

Описание: JAK1 (A-9) е мише моноклонално антитяло специфично за епитоп с 

локализация между аминокиселини 785-815 във вътрешната област на JAK1 от миши 

произход. 

Количество: 200 μg IgG2b kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin).  

Статистически методи 

Приложена е дескриптивна статистика, тестове на Kruskall-Wallis и Mann-Whitney 

за междугрупово сравнение на зависими/независими променливи: клетъчна експресия 

на NFkB, JAK1, STAT3 и възраст, пол, групови, и топографски характеристики на 

зъбните образци. Статистическа значимост при р<0,05, статистически софтуер IBM 

SPSS Statistics 25. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Експресията на изследваните биомаркери е представена на дигр. 14 и 15.  

 

Диагр. 14. Експресията на биомаркерите в пулпните одонтобласти (0 – имунонегативен,  

1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 
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Диагр. 15. Експресията на биомаркерите в пулпните одонтобласти (0 – имунонегативен,  

1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 

 
 

Промени според възрастта 

Резултатите за експресията на биомаркерите в пулпни одонтобласти от трите 

изследвани възрастови групи са онагледени на фиг. 50-52. 

Млада пулпа от зъбни зародиши 

 

 
Фиг. 50. Експресия на NFκB, JAK1 и STAT3 от пулпните одонтобласти. Наблюдава се 

имунопозитивно маркиране за NFκB в областта на пулпното рогче на зъбен зародиш 38 на 16 

годишен пациент. Имуномакирането за JAK1 и STAT3 са негативни. 
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Зряла пулпа 

 
Фиг. 51. Експресия на NFκB, JAK1 и STAT3 от пулпните одонтобласти в проксималната част 

на пулпната камера на образец от зъб 18 на 20 годишен пациент. Имуномаркирането за NFκB 

е положително. Визуализират се свободно разположени дентикли в пулпната камера, които са 

имунонегативни за всички изследвани маркери. Одонтобластните клетки не експресират JAK1 

и STAT3, обективизирано чрез имунинегативната находка. 

 

Стара пулпа 

 
Фиг. 52. Експресия на NFκB, JAK1 и STAT3 от пулпните одонтобласти на зъб 22 на 57 

годишен пациент. Имунопозитивно маркиране за NFκB и STAT3 и слабо-положителна имунна 

реакция за JAK1.  

 

Анализът на получените резултати за експресията на NFκB от одонтобласти на 

различна възраст показва, че маркерът се позитивира във всички изследвани образци. 

Единствено в срезове от зряла пулпа има NFκB-имунонегативни одонтобласти. 

Експресията на JAK1 и STAT3 показва динамика. Младата пулпа от зъбни зародиши е 

статистически значимо имунонегативна за STAT3 в сравнение със стара пулпа. 

Подобна закономерност се наблюдава и при експресията на JAK1. Образците от малада 

и зряла пулпа показват отрицателна имунна реактивност за биомаркера със 

статистическа значимост спрямо стари одонтобластни клетки. Нашите резултати 

показват, че при клетъчното стареене на пулпните одонтобласти се засилва експресията 

на JAK1 и STAT3 и сигналният път за инициация на апоптоза се характеризира с 

възраст-зависима активност.  

На дигр. 16 сравнително е представена експресията на NFκB, JAK1 и STAT3 в 

одонтобласти на различна възраст.  
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Диагр. 16. Експресията на биомаркерите в одонтобласти на различна възраст  

(0 -имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 

 
 

В светлината на денталната медицина, активността на JAK1-STAT3 сигнален път 

при стареене на зъбната пулпа представя директен път за регулация на генната 

експресия на ефекторни протеини, които престоят да бъдат изяснени. Комплексните 

функции на JAK1-STAT3 изискват внимателна интерпретация на резултатите, 

многослойно проучване на рецетори и цитозолни протеини, резултат от програмата за 

транскрипция, за да се уточнят детайлите на цялостния механизъм. В достъпната ни 

специализирана литература липсват проучвания, свързани с ролите на JAK1-STAT3 в 

пулпните одонтобласти. Бъдещи изследвания в тази посока биха осветлили значението 

на сигналния път в стареенето на зъбната пулпа.  

Промени според пола 

Анализът на резултатите, свързани с половите различия в екпресията на 

биомаркерите показва, че сигналният път JAK1-STAT3 е статистически значимо 

имунопозитивен при жени. Обяснението на този резултат не е лесно, вероятно 

активността може да е свързана с рецепторната функция, която стартира трансфера на 

сигнала вътре в клетката. Рецепторите, които активират JAK1-STAT3 са 

тирозинкиназо-подобни, подгрупа на мембраноклетъчните рецептори, свързани с 

ензими. Техни лиганди са различни растежни фактори, цитокини, хормони. 

Активността им може да бъде модулирана спрямо концентрацията на лиганда, не е 

изключена и отрицателна стимулация при намаляване или отсъствие на растежни 

фактори, което е част от механизма за негативна инициация на програма апоптоза. 

Пълното разбиране на полово-зависимата активност на JAK1- STAT3 сигнален път 

остава неизяснена.  

Промени според вида на зъба (фронтален/дъвкателен, горен/долен) 

При анализът на резултатите за експресията на проучваните биомаркери според 

вида на зъба се установява, че при фронтални зъби има статистически значимо по-голяма 

имунореактивноста за JAK1 и STAT3. В синхрон с другите задачи, фронталните зъби са 

представители на групата на стара пулпа, с което се потвърждава, че клетъчното стареене 

е факторът, влияещ върху активността на сигналният път. Позицията на зъба на горната 
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или долната челюст не оказва влияние върху експресията на NFκB, JAK1 и STAT3, което 

се потвърждава както при първично, така и при вторично групиране на данните. 

Промени според зъбната топография (коронка/корен) 

При анализът на резултатите за експресията на биомаркерите според зъбната 

топография се разкрива статистически значимо имунонегативна реактивност за STAT3 в 

одонтобластните клетки на кореновата пулпа. Това показва различна активност по 

отношение на STAT3 на одонтоблатите в коронката и корена на зъба. Освен морфологични 

различия, вероятно високодиференцираните клетки на пулпата имат и специфична 

рецепторна функция, вътреклетъчен трансфер на информацията и регулаторен контрол 

върху генната транскрипция в ядрото. Изясняването на молекулната карта на 

одонтобластите би разкрило и нови стратегии в диагностична и лечебна перспектива.    

 

ИЗВОДИ: 

1. Експресията на NFκB от одонтобласти на различна възраст показва, че 

маркерът се позитивира във всички изследвани образци. 

2. При клетъчното стареене на пулпните одонтобласти се засилва експресията на 

JAK1 и STAT3. 

3. Сигналният път JAK1- Stat3 е статистически значимо имунопозитивен при 

жени. 

4. При фронтални зъби има статистически значимо по-голяма имунореактивноста 

за JAK1 и STAT3. 

5. Позицията на зъба на горната или долната челюст не оказва влияние върху 

експресията на NFκB, JAK1 и STAT3. 

6. Установява се статистически значимо имунонегативна реактивност за STAT3 в 

одонтобластните клетки на кореновата пулпа. 
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Подцел №4 

Да се установи връзката между клетъчното стареене и автофагията в 

одонтобластите и се проучи митохондриално-лизозомната теория за стареене на 

постмитотичните клетки 

Задача 1. Да се проучи експресията на COX2, LAMP2, MAP LC3II в одонтобласти с 

различна възраст, пол, вид зъб и зъбна топография 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение: 90 зъба 

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по пародонтални показания 

(премоларии резци), ортодонтски показания (зъбни зародиши на трети молари) или 

поради затруднен пробив (трети молари). Зъбите са разделени в три възрастови групи: 

зародиши с млада пулпа и дентин до 17 год., зряла пулпа и дентин до 40 год. и възрастна 

пулпа и дентин над 41год.  

Единици на наблюдение 

В пулпо-дентиновите срези на всеки образец се отчита имунореактивност за COX2, 

LAMP2 и MAP LC3II в две зони (в периферния одонтобластен слой и в 

субодонтобластната зона) или 90х3х2=540 единици в случай на средно увеличение х20.  

При интерес в допълнителни зони или на по-големи увеличения, единиците на 

наблюдение надвишават описаните. 

Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, 

София и колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност за COX2, LAMP2 и MAP LC3II в периферния одонтобластен 

слой и в субодонтобластната зона. Въведена е скала за оценка на 

разпределението/експресията на биомаркерите: 0 – имунонегативен, 1 – слабо 

имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

Осъществена е оценка при следните променливи: 

Възраст: млада, зряла и стара пулпа и дентин 

Пол: жени, мъже 

Вид на зъба: фронтални/дъвкателни; горни/долни 

Зъбна топография: коронка/коронарен корен/апикален корен   

Метод 

Имунохистохимия на парафинови срези 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Детайлите за пробоподготовка и експерименталната постановка са описани в 

предходната задача 1/подцел 2. 

Характеристика на приложените антитела: 

COX2 (D-5): каталожен номер sc-514489 

Генетичен локус: COX2 (човешки) с топография на митохондриалната мембрана 
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Описание: COX2 (D-5) е мише моноклонално антитяло, специфично за епитопа 

между аминокиселини 169-192 във вътрешната област на COX2 от човешки произход.  

Количество: 200 μg IgM kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

LAMP2 (H4B4): каталожен номер sc-188822 

Генетичен локус: LAMP2 (човешки) с топография на хромозома Xq24 

Описание: LAMP2 (H4B4) е мише моноклонално антитяло срещу адхерентите на 

далачни клетки от човешки произход   

Количество: 200 μg IgG1 kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

MAP LC3β (G-2): каталожен номер sc-271625 

Генетичен локус: MAP1LC3B (човешки) с топография на хромозома 16q24.2 

Описание: MAP LC3β (G-2) е мише моноклонално антитяло, срещу 

аминокиселини 1-50 с локаизация на N-края на MAP LC3β с човешки произход.  

Количество: 200 μg IgG2b kappa light chain в 1.0 ml PBS (< 0.1% sodium azide, 0.1% 

gelatin). 

Статистически методи 

Приложена е дескриптивна статистика, тестове на Kruskall-Wallis и Mann-Whitney 

за междугрупово сравнение на зависими/независими променливи: клетъчна експресия 

на COX2, LMP2, MAP LCII3 и възраст, пол, групови, и топографски характеристики на 

зъбните образци. Статистическа значимост при р<0,05, статистически софтуер IBM 

SPSS Statistics 25. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

На дигр.17 и 18 са представени резултатите от ескспресията на биомаркерите в 

пулпните одонтобласти. 

 

Диагр. 17. Експресия на COX2, LMP2, MAP LCII3 в пулпните одонтобласти  

(0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 
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Диагр. 18. Експресия на COX2, LMP2, MAP LCII3 в пулпните одонтобласти  

(0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен) 

 
 

Промени според възрастта 

На фиг. 53-55 е онагледена имунореактивността на одонтобластите за 

изследваните биомаркери в млада, зряла и стара пулпа. 

 

Млада пулпа от зъбни зародиши 

 

 
Фиг. 53. Експресия на COX2, LАMP2 и MAP LC3II в пулпните одонтобласти от пулпното 

рогче в образец от зъбен зародиш 38 на 16 годишен пациент. Наблюдава се позитивно 

имуномаркиране за LАMP2 и MAP LC3II, характерни за формирана автофаголизозома и белег 

за органелно активна автофагия. Одонтобластите са имунонегативни за COX2, свързано с 

добро рециклиране на митохондриални мембрани и успешна митофагия. 
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Зряла пулпа 

 
Фиг. 54. Експресия на COX2, LАMP2 и MAP LC3II в пулпните одонтобласти от областта на 

пулпната камера в образец на зъб 18 на 20 годишен пациент. Наблюдава се имунопозитивно 

маркиране за MAP LC3II и негативна имунна реакция за LАMP2 и COX2 

 

Стара пулпа 

 
Фиг. 55. Експресия на COX2, LАMP2 и MAP LC3II в пулпните одонтобласти от областта на 

пулпната камера на образец на зъб 15 на 78 годишен пациент. Визуализира се силнопозитивно 

имуномаркиране за MAP LC3II, негативна е имунореакцията за COX2 и LАMP2. Въпреки 

възрастта, автофагията е активна, липсват данни за смутено рециклиране на митохондрии. 

 

На дигр. 19 е представена сравнителната ко-експресия в пулпни одонтобласти на 

COX2, LАMP2 и MAP LC3II при трите изследвани възрастови групи.  
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Диагр. 19. Експресията на биомаркерите в одонтобласти на различна възраст (0-

имунонегативен, 1-слабо имунопозитивен, 2-силно имунопозитивен) 

 
 

Междугруповият анализ на резултатите показва, че с клетъчното стареене на 

зъбната пулпа се експресира статистически значимо повече биомолекулата COX2. Това 

означава, че одонтобластите на образци от стара пулпа са имунопозитивни за маркера, 

обективизиращ наличие на митохондриална мембрана, белег за затруднено органелно 

рециклиране чрез митофагия. Непълноценното рециклиране на тези клетъчни органели 

показва затруднена енергийната хомеостаза. Подобно натрупване на фрагменти от 

митохондриалната мембрана е белег за нарушеното им преработване от 

вътреклетъчните системи за „почистване на биологичните отпадъци“. Органелната 

старост на клетката засяга митохондриите, което се потвърждава и за пулпните 

одонтобласти. Всички изследвани образци, независимо от възрастта си проявяват 

положителна имунореактивност за MAP LCII3, биомаркер за образувана автофагозома, 

белег за органелно-активна автофагия. Въпреки, че увеличения брой на автофагозомни 

вакуоли се свързва със сенилни промени в клетката, то установената висока експресия 

на MAP LCII3 в нашето изследване може да бъде обяснено и с функционалното 

намаляване на лизозомната активност. Резултатите за LAMP2, маркер за лизозоми са 

без статистически значима разлика между групите, което е в синхрон с други подобни 

находки. Нашите резултати за възраст-зависимите промени в одонтобластните клетки 

на зъбната пулпа по отношение на автофагията и органелното стреене на 

митохондриите са в синхрон със съвременните концепции за клетъчно стареене по оста 

митохондрии-лизозоми. Освен това резултатите ни от предходни задачи дават 

основание да се потвърди връзката между апоптоза и автофагия в одонтобластните 

клетки по механизми сходни с тези при други постмитотични клетки в човешкото тяло. 

Промени според пола 

При анализ на резултатите за експресията на COX2, LAMP2 и MAP LCII3 според 

пола не се установяват статистически значими различия. 

Промени според вида на зъба (фронтален/дъвкателен, горен/долен) 

Анализът на резултатите за експресия на COX2, LAMP2 и MAP LCII3 според вид 

на зъба не се установяват статистически значими различия между горночелюстни и 

долночелюстни зъби, както и между дъвкателни и фронтални. 
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Промени според зъбната топография (коронка/корен) 

Анализът на резултатите между коронкови и коренови образци показва интересни 

закономерности. Установяваме статистически значимо повече LAMP2 и MAP LCII3 в 

коронарните одонтобласти в сравнение с тези, разположени в апикалната част на 

корена. Възможно обяснение на това различие е вероятно по-активна автофагия в 

коронковата зъбна пулпа. От друга страна, при вторично групиране на данните с 

обединяване на групите образци за коронарна и апикална коренова пулпа, в 

коронковата пулпа, одонтобластите експресират статистически значимо повече COX2 

и LAMP2.  

 

ИЗВОДИ: 

1. С клетъчното стареене на зъбната пулпа имунохистохимично се експресира 

статистически значимо повече биомолекулата COX2, белег за затруднено 

органелно рециклиране чрез митофагия. 

2. Всички изследвани образци, независимо от възрастта си проявяват 

положителна имунореактивност за MAP LCII3, знак за органелно-активна 

автофагия. 

3. Резултатите за LAMP2, маркер за лизозоми, показват тенденция за по-голяма 

експресия в одонтобласти с възрастта, но без статистически значима разлика 

между групите.   

4. При анализ на резултатите за експресията на COX2, LAMP2 и MAP LCII3 не се 

установяват статистически значими полови различия.  

5. Анализът на резултатите за експресия на COX2, LAMP2 и MAP LCII3 според 

вид на зъба не се установяват статистически значими различия между 

горночелюстни и долночелюстни зъби, както и между дъвкателни и фронтални. 

6. Установяваме статистически значимо повече COX2, LAMP2 и MAP LCII3 в 

коронарните одонтобласти в сравнение с тези, разположени в апикалната част 

на корена. 
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Подцел №5 

Да се установят корелациите между физиологичното стареене и пулпо-дентиновата 

хомеостаза 

Задача 1. Да се установят корелациите между неколагенови протеини от семейство 

SIBLINGs и лизозомно-митохондриалния път за апоптоза (BID-Caspasa-8), регулаторните 

протеини за генна транскрипция (NFkB, JAK1-STAT3) и маркерите за автофагия (COX2, 

LAMP2, MAP LC3II) 

Задача 2. Да се установят корелациите между пътищата за апоптоза (BID-Caspasa-8) и 

регулаторните механизми (транскрипционни фактори NFkB, JAK1-STAT3 сигнален път) в 

одонтобластите и промяната им с възрастта 

Задача 3. Да се направи корелация между маркерите за автофагия COX2, LAMP2, MAP, 

LC3II и сигналните пътища (BID-Caspasa-8), и регулаторните протеини (NFkB, JAK1-

STAT3) при апоптоза на одонтобластите в процеса на стареене на зъбната пулпа 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

В съкратен порядък, методиката включва: 

Обект на наблюдение: 90 зъба  

Всички зъби са интактни и са екстрахирани по показания. 

Единици на наблюдение 

Проучени са 12 биомаркера, DMP-1, DSPP, OPN, BID, CASP8, NFkB, JAK1, STAT3, 

COX2, LAMP2, MAP LCII3, CD34 

Място на наблюдение 

Национална онкохематологична болница, Лаборатория по патоморфология, София и 

колаборация с проф. Маргарита Генова и екип. 

Време на наблюдение: 2018-2019  

Признаци на наблюдение 

Имунореактивност в периферния одонтобластен слой, в субодонтобластната зона и в 

пулпната сърцевина със скала за оценка на разпределението/експресията на биомаркерите: 

0 – имунонегативен, 1 – слабо имунопозитивен, 2 – силно имунопозитивен. 

Методи 

Имунохистохимия на парафинови срези 

Подготовка на образците за микроскопиране 

Детайлите за пробоподготовка и експерименталната постановка са описани в 

предходните задачи. 

Статистически методи 

Приложени са корелационен анализ, клъстерен анализ и многомерно скалиране. 

Статистическа значимост при р<0,05, статистически софтуер IBM SPSS Statistics 25. 

Обосновка за приложение на методите 

Корелационен анализ 

По дефиниция корелационният анализ се прилага за описание на силата и посоката на 

зависимостта между променливи величини. Корелационният анализ сравнява начина на 

промяна на изследваните биомаркери един със друг, като показва степента на свързаност в 

тяхната експресия чрез корелационен индекс R или коефициент на корелация.  

Коефициентите на корелация са статистическата мярка, представяща зависимостта 

между две случайни променливи. Те се променят от минус единица до плюс единица.  
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Целта на корелационния модел е да идентифицира степента на свързаност между две 

променливи. 

Сила на зависимостта 

Когато R=1 или R= -1, имаме много силна линейна връзка (зависимост) между двете 

променливи. Силната корелация между две величини не предполага задължително наличие 

на причинно-следствена връзка между тях. Интерпретацията на стойността на 

корелационния коефициент (силата на зависимост) е до известна степен произволна. Тя 

зависи от свойствата на изучаваното явление и обикновено се извършва в контекста на 

корелиращите се променливи. Независимо от това, съществуват някои емпирични правила, 

които могат да се използват при интерпретацията на коефициента на корелация. 

При стойност 0 – липсва зависимост 

До 0,3 – зависимостта е слаба 

От 0,3 до 0,5 – умерена зависимост 

От 0,5 до 0,7 – значителна зависимост 

От 0,7 до 0,9 – силна зависимост 

Над 0,9 – много силна зависимост 

При 1 – зависимостта е функционална. 

При интерпретация на корелационния анализ се описва посоката на зависимостта – 

дали е положителна или отрицателна, дали има права или обратна зависимост. Знакът пред 

R показва посоката на зависимостта между двете променливи. Когато R е с положителен 

знак има права зависимост между двете променливи - при нарастване на едната, нараства 

и другата. Когато знакът е отрицателен, има обратна зависимост – с нарастване на едната, 

другата намалява. Ако коефициентът на корелация е положително число, зависимостта е 

положителна, възходяща – на по-големи стойности на едната променлива, съответстват по-

големи стойности на другата променлива. Ако коефициентът на корелация е отрицателно 

число, зависимостта е отрицателна, низходяща – на по-големи стойности на едната 

променлива съответстват по-ниски стойности на другата променлива. 

Многомерно скалиране  

Многомерното скалиране е метод за измерване на сходство между променливи 

величини. Приема се, че разстоянието между две точки във фигурата е функция на 

степентта на сходство между изследваните променливи (биомолекули). Колкото по-голямо 

е сходството между променливите, толкова по-малко е разстоянието между тях. Фигурата 

в многомерното скалиране прилича на координатна система с вертикала (y)  и хоризонтала 

(х). Разположението на биомолекулите във всеки един от четирите квадранта от една страна 

и разстоянието между тях от друга, описват прилики в експресията им в одонтобластите и 

дентина. 

Клъстерен анализ 

„Клъстерен анализ“ е общо название на множество многомерни статистически методи 

(техники, алгоритми) за класификация (групиране) на обекти в хомогенни групи, които не 

са известни предварително. Целта на клъстеризацията е търсене на съществуващи 

структури, които не са предварително зададени или известни. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

На таблица 6 са представени коефициентите на корелация между проучваните 

биомолекули при първично и вторично групиране на оценките за имунореактивност. 
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Табл. 6. Корелации между биомаркерите при оценка 0, 1, 2 

Spearman's 

rho 

DMP-

1/Ods 

DMP-

1/D 

DSSP/

Ods 

DSSP/

D 

OPN/O

ds 
OPN/D BID 

Caspas

a-8 
NFkB STAT3 JAK1 COX2 

LAMP

2 
MAP 

DMP-1/Ods 1 ,381** 0,201 -0,089 0,171 0,166 ,505** 0,009 0,015 0,206 ,234* 0,158 ,281** 0,196 

DMP-1/D   1 ,250* -,272* 0,05 0,148 ,227* 0,069 ,260* 0,047 0,163 -0,03 0,076 ,266* 

DSSP/Ods     1 0,131 0,173 0,042 0,201 0,063 0,108 0,045 0,142 0,188 0,04 ,232* 

DSSP/D       1 0,015 -0,094 0,107 0,033 -0,093 0,04 -0,075 0,097 -0,177 -0,151 

OPN/Ods         1 ,281* 0,118 ,234* 0,022 ,476** ,263* ,374** ,234* ,376** 

OPN/D           1 0,173 ,362** 0,075 ,457** ,324** 0,177 ,237* 0,123 

BID             1 ,410** 0,037 ,303** ,376** ,301** ,336** 0,048 

Caspasa-8               1 0,099 ,497** ,540** ,517** ,349** -0,088 

NFkB                 1 0,128 0,095 0,092 0,11 0,022 

STAT3                   1 ,562** ,499** ,438** 0,138 

JAK1                     1 ,576** ,414** 0,065 

COX2                       1 ,487** -0,016 

LAMP2                         1 0,2 

MAP                           1 

**корелации при статистическа значимост 0.01  

*корелации при статистическа значимост 0.05  
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При корелационен анализ на данните за експресия на биомолекулите в дентина и 

одонтобластите с оценки 0, 1, 2, силата на зависимостите между двойките променливи 

се интерпретират в диапазона: от 0,6 до 0,5 силна корелация (червено), от 0,49 до 0,4 

средна корелация (синьо) и от 0,39 до 0,3 слаба корелация (зелено). Останалите 

коефициенти в таблицата не се коментират поради много слаба и несъществена връзка 

между показателите.  

В табл. 7, която представя силата на зависимостите след вторично групиране на 

данните за имунореактивност чрез оценки 0 и 1, интерпретацията на корелациите е в 

диапазона: от 0,7 до 0,5 силна зависимост (червено), от 0,49 до 0,39 средна зависимост 

(синьо) и от 0,39 до 0,3 слаба корелация (зелено). 

Анализът на резултатите показва наличие на: 

Силни положителни зависимости между: 

DMP-1/Ods-BID (0,505) 

OPN/Ods-STAT3 

OPN/D-STAT3 

CASP8-STAT3 

CASP8-JAK1 (0,540) 

CASP8-COX2 

SAT3-JAK1 (0,562) 

SAT3-COX2 

JAK1-COX2 (0,576) 

Средни положителни зависимости между: 

DMP-1/Ods-DMP-1/D 

OPN/Ods-COX2 

OPN/Ods-MAP LCII3 

OPN/D-CASP8 

BID-CASP8 

BID-JAK1 

STAT3-LAMP2 

JAK1-LAMP2 

При корелационен анализ след вторично групиране (табл. 59), силни 

положителни зависимости се установяват между: 

OPN/Ods-MAP LCII3 (0,688) 

CASP8-STAT3 (0,591) 

CASP-8-JAK1 

STAT3-JAK1 (0,623) 

STA3-COX2 

JAK1-COX2 (0,548) 

COX2-LAMP2 
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Табл. 7. Корелации между биомаркерите при оценка 0/1 

Phi coef. DMP-1/Ods  DMP-1/D  DSSP/Ods  DSSP/D  OPN/Ods OPN/D  BID  

Caspa 

sa-8  NFkB  STAT3  JAK1  COX2  LAMP2  MAP 

DMP-1/Ods  1 ,400** ,173 -,075 ,173 ,171 ,363** ,165 -,068 ,141 ,122 ,182 ,254* ,312** 

DMP-1/D 
 

1 ,105 -,094 ,288** ,148 ,224* ,029 -,049 ,126 ,112 -,005 ,040 ,288** 

DSSP/Ods  
  

1 ,171 ,220* -,026 ,247* ,105 ,174 ,133 ,294** ,276* ,067 ,220* 

DSSP/D     1 -,133 -,090 ,106 ,048 -,193 ,013 -,132 ,068 -,210 -,032 

OPN/Ods  
    

1 ,252** ,144 ,192 ,174 ,403** ,205 ,276* ,252* ,688** 

OPN/D       1 ,111 ,328** ,141 ,441** ,295** ,154 ,231* ,345** 

BID        1 ,386** ,202 ,306** ,334** ,246* ,234* ,247* 

Caspasa-8  
       

1 ,178 ,591** ,529** ,421** ,328** ,105 

NFkB          1 ,257* ,244* ,232* ,141 ,174 

STAT3           1 ,589** ,495** ,334** ,223* 

JAK1            1 ,548** ,401** ,205 

COX2             1 ,468** ,100 

LAMP2              1 ,159 

MAP              1 

**корелации при статистическа значимост 0.01  

*корелации при статистическа значимост 0.05  
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Интерпретацията на резултатите от корелационния анализ показва, че най-

силната зависимост между изследваните биомолекули е между OPN, експресиран от 

одонтобласти и MAP LCII3, маркер за формирана автофагозома и активна автофагия 

(0,688). От останалите представители на семейство SIBLINGs прави впечатление 

корелацията DMP-1/Ods-BID, което означава, че експресията от одонтобластите на 

DMP-1 се увеличава по същия начин както и експресията на про-апоптичния протеин 

BID. Останалите членове от неколагенови фосфорилирани протеини не демонстрират 

значими зависимости. Изхождайки от предходните ни резултати, експресията на DMP-

1 и OPN от одонтобластите показва сходна тенденция за нарастване при клетъчно 

стареене. Със възрастта също установяваме статистически значимо повече BID+ 

одонтобласти, а маркера за формирана автофагозома MAP LCII3 е положителен почти 

при всички изследвани образци.    

При корелационния анализ и на първично, и на вторично групирани данни се 

открояват силни зависимости между SAT3 и JAK1, което е в пълен синхрон с 

фундаменталните концепции за биологичната обвързаност на молекулите в единен 

вътреклетъчен сигнален път SAT3-JAK1. Той е рецептор-медииран механизъм за 

трансдукция на сигнала (активира се при негативна стимулация на цитокиновите 

рецептори) и представлява бърз и директен път на транскрипционен фактор SAT3 до 

ядрото с разнообразни функционални ефекти за клетката, включително апоптоза. Този 

сигнален път за апоптоза е статистически значимо по-силно експресиран във стари 

одонтобласти. Друга интересна зависимост е корелацията между JAK1 и COX2, което 

също показва връзка между органелното и клетъчното стареене на одонтобластите  

Интересна е и корелацията между CASP8 и JAK1, показващ сходна промяна в 

протеаза и киназа, които участват в два различни пътя за апоптоза, но и двата рецептор-

медиирани. Те се активират при отсъствие на цитокини/растежни фактори и други 

митогенни сигнали, и наличие на  TNFα. 

Резултатите от многомерното скалиране са представени на диагр. 20. 
 

Диагр. 20. Многомерно скалиране 
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Резултатите от многомерното скалиране са в синхрон с тези от клъстерния анализ, 

чийто предимства са представянето на групи, които имат сходства.  

Резултатите от клъстерния анализ са представени на диагр. 21 и табл. 8 
 

Диагр. 21. Клъстеренн анализ 

 
 

Табл. 8. Клъстерен анализ  
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В нашите резултати се оформят групи, които имат сходна клетъчна и 

екстрацелуларна експресия. Те се обединяват чрез няколко по-малки клъстера в 

единен, който се характеризира със силно положително имуномаркиране. Това са 

комбинации от биомаркери, който са предимно положителни във всички изследвани 

образци (в червено в табл. 7). Другият голям клъстер е съставен от биомолекули, които 

са предимно имунонегативни в изследваните срезове.  

Клъстерът с имунопозитивни биомаркери е: 

OPN/Ods-MAP LCII3 

DMP-1/D-NFkB 

DSPP/Ods-DMP-1/Ods-BID 

Клъстерът с имунонегативни биомаркери е: 

JAK1-COX2-CASP8 

STAT3-LAMP2-OPN/D 

DSPP/D 
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Резултатите от клъстерния анализ и многомерното скалиране показват сходство 

между OPN/Ods и MAP LCII3, което се потвърждава и от корелационния анализ. Не са 

известни данни за регулаторен ефект на OPN върху образуването на автофагозомата в 

клетката, подобна хипотеза изисква допълнителни проучвания. Нашите резултати 

показват подобие между двете молекули, което може да се обясни само на базата на 

възраст-зависима експресия, поради дизайна на изследването и избраната методика. 

Разширени проучвания в тази посока биха разкрили вероятни причинно-следствени 

връзки.  

Друга интересна група е между DMP-1/D и NFkB. Има изследвания, които 

описват молекулата на DMP-1 като транскрипционен фактор, който има отношение 

към образуването и минерализацията на перитубуларния дентин. Функциите на 

транскрипционен фактор NFkB са про-апоптични и анти-апоптични. Обяснението за 

установеното сходство между тях изисква допълнителни проучвания. Подобието в 

експресията на неколагеновите протеини и мощния инициатор на апоптоза BID, 

оформят клъстера DSPP/Ods-DMP-1/Ods-BID. Въпреки  статистическия характер на 

връзката, подобна коекспресия би загатнала за участие на представители от семейство 

SIBLINGs в регулацията на клетъчния живот на одонтобласта.  

В обобщение на резултатите от многомерното скалиране и клъстерния анализ 

можем да заключим, че представителите на семейство SIBLINGs, транскрипционен 

фактор NFkB и един от най-мощните активатори на апоптозата BID са в корелация с 

MAP LCII3. Това означава, че при клетъчно стареене, в пулпо-дентиновата хомеостаза 

участват неколагенови протеини SIBLINGs, инхибиторният праг за апоптоза се 

поддържа от NFkB, а цитозолниате нива на BID биха медиирали апоптоза по оста 

CASP8 и митохондрии. 

В обобщение на резултатите от корелационния анализ можем да заключим, че 

маркерите за клетъчно и органелно стареене на одонтобластите са DMP-1, OPN, COX2 

и MAP LCII3. С възрастта се активира сигналния път SAT3-JAK1. Включването на 

CASP8 и BID показва връзка между външния и вътрешния, митохондриален път за 

апоптоза.   
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VII. ОБОБЩЕНИЕ И АРГУМЕНТИРАНЕ НА НАУЧНАТА ХИПОТЕЗА 

 

Настоящата работа разглежда различни аспекти на тъканно, клетъчно, органелно 

и молекулно стареене на пулпо-дентиновия комплекс. Представени са възраст-

зависимите промени в дентина и пулпата в различен изследователски срез чрез 

инструментариум с разнороден мащаб – от макроскопски през микронен до 

нанометричен: 

1. На ниво дентинови тубули и пулпо-дентинова мембрана: 

поляризационна микроскопия, оптична микроскопия и оцветяване с ХЕ, 

сканираща електронна микроскопия. 

2. На ниво минерална фаза на дентина: рентгеноструктурен анализ, 

диференциален термичен анализ, газ-хроматография, мас-спектрометрия, 

наноидентация и атомно-силова микроскопия. 

3. На ниво единичен кристал (кристалит): инфрачервена спектроскопия и 

Раман-спектроскопия. 

4. На ниво молекули: оптична имунохистохимия на тъканни срези от дентин 

и зъбна пулпа. Построена е „молекулна карта на старостта“ на пулпните 

одонтобластите.  

      

Чрез поляризационна микроскопия се потвърждават разлики в структурната 

организация и вероятно фазови промени при тъканно стареене. Основната кристална 

фаза в дентина, хидроксилапатита, има нехомогенно разпределение в различните му 

зони. Цветните зони обективизират минерални компоненти, които се различават по 

своя състав и строеж. Атубуларните области също имат структура и химична природа, 

която не съвпада с тази на тубуларните зони. При условие, че всички образци в 

изследването са интактни, областите без дентинови каналчета не са нито реактивен, 

нито репаративен дентин. Наблюдава се стеснение и пълно облитериране на дентинови 

тубули, което не се свързва със синтез на защитни дентини. Тъй като с възрастта 

одонтобластите губят секреторната си способност, интересен би бил механизма за 

подобна дентинова склероза, както и ролята й за зъба.  

Данните от СЕМ представят интересна организация на перитубуларния дентин. 

Матриксът е организиран като комплексна система, в която ПГ се свързват към 

колагеновите фибрили на дентиновото каналче, страничните вериги на ГАГ 

протрудират в лумена му и чрез връзки помежду си образуват матрица, скеле, което се 

обгръща и опакова с минерал-свързващи протеини (SIBLINGs) и други адхерентни 

макромолекули като фосфо-липид-протеолипидните комплекси. Така към тях се 

привличат прекурсори на минерализацията, които я инициират и/или участват в 

механизмите на биологична сигнализация. Като допълнение на този процес на 

инициация на минерализацията, описания макромолекулен комплекс направлява 

процеса до пълната матурация на минералната фаза, като реализира естествена 

механична здравина на дентина и усилва протективната му функция. Възраст-

зависимите промени включват разширяване на перитубуларния дентин в коронката и 

вътретубулна кристализация в корена. 
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Пулпната биология при класическо оптично наблюдение (светлинна микроскопия 

на парафинови срези) показва характерните промени, свързани с възрастта – 

намаляване на броя на слоевете на одонтобластните клетки в периферията на пулпата, 

увеличаване на влакнестата компонента на съединителната тъкан, зони на 

локализирани калцификации, редукция на нормалната анатомия на пулпната кухина 

чрез отложен репаративен дентин. При всички възрастови групи е съхранена 

архитектурата на пулпата на хистологично ниво.  

При стареене дентинът придобива дребнокристалинна структура, която се свързва 

с образуването на интратубуларен дентин с възрастта. За него е характерен по-малък 

размер на кристалитите, което се обяснява със специфичните условия и механизъм за 

генезата му.  

Методът на диференциалния термичен анализ потвърждава промените, които 

настъпват в зъбните структури при стареене. При нагряване на дентинови образци до 

1200 оС, се наблюдава загуба на тегло, съпроводена с ендо- и екзотермични ефекти. Те 

се дължат на дезинтеграция на Ca-PO4 и Ca-CO3 съединения, различни от чистия 

хидроксилапатит. Наблюдаваните температурни промени са изявени и лесно 

проследими, което показва, че количеството съединения, различни от хидроксилапатит 

(примеси) в дентина е значително. Това може да се обясни с естествения процес на 

образуване на транспарентен дентин с възрастта. Създават се предпоставки за 

намаляване на термичната стабилност на дентина поради промени в хидратната 

обвивка на хидроксилапатитните кристали. Вследствие на това, загубите на вода и 

деградацията на органичната компонента се увеличават. При стареене на дентина се 

променят вътретъканните параметри на температура, влага и налягане, с което се 

ускорява образуването на неапатитни примеси (OCP, TCP, DCPD).  

Специфичният дребнокристален строеж и вътретубулна преципитация на стария 

дентин оказват влияние върху механичните му качества и неговата фрактурна 

резистентност. Дентинът губи еластичността си, реорганизира се каналчестата му 

архитектоника. Настъпва склероза. Част от хидроксилапатита се замества от 

нискомолекулни калциево-фосфатни съединения, като се модифицира пътя за 

пропагация на пукнатини в дентина. Наноидентацията и атомно-силовата микроскопия 

доказват, че коронарният дентин на зъбите, независимо от възрастта, има по-голяма 

твърдост и по-висок модул на еластичност от кореновия дентин. От друга страна, 

дентинът при стареене показва по-високи стойности по двата изследвани показателя. 

Това означава, че възраст-зависимите промени в дентина водят до промяна в 

наномеханичната характеристика на тъканта. При стареенето дентинът става по-твърд, 

но нееластичен, крехък. Това води до повишена опасност от настъпването на фрактури. 

Промените засягат кореновия дентин и прогресират коронарно. 

Образуването на транспарентен дентин, постепенно намалява количеството 

хидроксилапатит в интер- и перитубуларния дентин. Доказателство за това е липсата 

на перитубуларен дентин в зони на отложен транспарентен дентин. Това съвпада и с 

наблюдавания от нас нисък интензитет на пикове v1PO4 и v3PO4 в стар коренов дентин, 

с които се отчита спад в количеството на чист хидроксилапатит. Както коронарният, 

така и кореновият дентин съдържат карбонизиран хидроксилапатит. В образците от 
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коронарен дентин, амидните пикове са ясни и добре разграничени, докато при тези от 

коренов дентин те са слети и с неясни очертания. Следователно настъпват промени и в 

органичната матрица, които водят до нейната дезинтеграция. 

Чрез инфрачервената спектроскопия се установява, че коронарният дентин 

съдържа хидроксилапатит с добра кристалинност и високо съдържание на фосфатни 

групи. В кореновия дентин съдържанието на хидроксилапатит е намалено, а 

структурата на колагена е променена. Стареенето води до по-изразени промени на 

кореновия дентин по отношение както на количеството хидроксилапатит, така и на 

качествата на колагена. Доказва се намаляване на интензитета на пиковете, които 

съответстват на чистия хидроксилапатит и неясни, слети пикове, които съответстват на 

колагена. От Раман-спектроскопията се потвърждава появата на нови съединения със 

стареенето на дентина – октакалциев фосфат и трикалциев фосфат, както и увеличаване 

на интензитета на пикове, съответстващи на -карбонизирания хидроксилапатит. 

Всички изложени факти в своята цялост, получени чрез разнообразни 

изследователски инструменти потвърждават, че при стареене на дентина настъпват 

промени в минералната фаза, колагена, свързаната и свободната водна компонента. 

Тези изменения се характеризират с тубулна реорганизация и склероза на дентиновите 

каналчета, намаляване на количеството на хидроксилапаптита в дентина, качествено 

изменение в състава му (неапаптитни примеси), нови минерални фази с 

дребнокристална характеристика, твърд и нееластичен дентин с променена фрактурна 

механика. Описаното вътретубулно образуване на транспарентен дентин при тъканно 

стареене не може да се обясни с традиционните концепции за клетъчно-секреторна 

дентиногенеза. Пулпните одонтобласти губят способността си за секреция на дентин  с 

възрастта (с изключение на реактивен и репаративен дентин при защита), което е 

подкрепено от данни за фенотипна промяна с редукция на секреторния органелен 

комплекс.  

В този аспект възниква въпроса: какъв е механизма за образуване и 

минерализация на вътретубулния дентин с възрастта? 

В търсенето на отговор и след запознаване със световните достижения на 

молекулярната биология и протеомиката в областта на дентиновата и пулпна биология 

изведохме научната хипотеза в настоящата тема за клетъчно-несекреторно образуване 

на транспарентния дентин. В тази връзка проучихме два механизма за дентиногенеза 

без функционалното участие на секреторни одонтобласти: серум-медиирана и 

апоптозо-свързана дентиногенеза. 

Изследователският инструментариум включи имунохистохимия на тъканни 

пулпо-дентинови срези чрез анализ на дванайсет биологично-активно молекули при 

стареене, свързани с: неколагенови протеини със структурна, регулаторна и сигнална 

роля за минерализацията и матурацията на перитубуларен дентин (SIBLINGs); маркери 

за васкуларизация и ангиоадаптация (CD34); про-апоптични и анти-апоптични 

протеини (JAK1-STAT3); сигнални молекули-превключватели между различни 

апоптозни пътища (BID-Caspasa 8); маркери за цитопротекция чрез регулация на 

инхибиторния праг за апоптоза (NFkB); биомолекули за активна автофагия, затруднена 

митофагия и органелно стареене (COX2, LAMP2, MAP LCII3). Осъществихме 
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молекулно картографиране на сенилните одонтобласти и съставихме техния молекулен 

фенотип на старостта.     

Нашите резултати показват увеличен синтез на DMP-1 с възрастта. Това означава, 

че процесът на отлагане на хидроксилапатитни кристали около колагеновите фибрили 

е динамичен процес, който не е лимитиран във времето. Напротив, минерализацията е 

активна и в образци от стара пулпа и одонтобластите не губят способността си за синтез 

и секреция на DMP-1 с времето, въпреки фенотипната си промяна. Вероятно 

секреторната им дейност се ограничава за определени биологични молекули, но 

експресията на DMP-1 се увеличава от млади в зряли одонтобласти и те запазват тази 

функционалност при клетъчното си стареене. Можем да предположим, че DMP-1 играе 

роля в образуването и минерализацията на перитубуларния и интратубуларния дентин, 

в структурен и регулаторен аспект. За разлика от зрялата пулпа, DSPP като неактивен 

прекурсор е добре установим в млада и стара пулпа и дентин. Това означава, че 

активната роля на DSPP се изпълнява в точно определен времеви диапазон, от 18 до 40 

години, периодът в който не отчитаме дентинови депа от биомолекулата-

предшественик. Молекулата на OPN показва сходна характеристика с DSPP. 

Одонтобластите на млада, зряла и стара пулпа експресират OPN. Наблюдаваме 

имуноположителна реакция в близо две-трети от изследваните образци с лека 

тенденция за засилване на реактивността с възрастта. В дентина обаче, 

разпределението на OPN повтаря разпределението за DMP-1, но с много силно 

изразена имунонегативна реакция в млада пулпа от зъбни зародиши и почти толкова 

силна имунопозитивна реакция в стара пулпа. Позитивната реакция за DMP-1 сякаш 

контурира, очертава просвета на дентиновите каналчета, а на места изцяло ги обтурира. 

Наблюдаваме оцветяване, което прилича на лъчист ринг, най-интензивно в областта на 

метадентина, фронта на минерализацията на околопулпния дентин. Имунопозитивният 

за OPN дентин от друга страна има петниста характеристика, което означава 

хетерогенно разпределение на биомаркера в областта на най-дълбоко разположения 

околопулпен дентин. При наблюдение на DMP-1+ и OPN+ одонтобласти също се 

откриват различия. Имунопозитивните за DMP-1 одонтобласти са с хомогенно 

оцветена цитоплазма и клетъчен израстък. Свързаността между одонтобластите в 

единен синцитиум, включително и пулпо-дентиновата мембрана оформят добре 

видима DMP-1+ мрежа. В образците с OPN+ одонтобласти се наблюдава 

вътреклетъчна гранулация, а не цитоплазмено и мембранно оцветяване. Това означава, 

че клетъчната карта за DMP-1 и OPN е с различна топографска характеристика, 

въпреки сходствата в коекспресия на маркерите в зависимост от възрастта. При жени 

експресията на OPN в одонтобластите е статистически по-голямо в сравнение с мъже. 

При фронтални зъби дентинът е статистически значимо по-силно имунопозитивен за 

OPN в сравнение с дъвкателни зъби. Вероятно обяснения може да се търси във факта, 

че фронталните зъби в настоящата работа са единствено от групата на стара пулпа и 

дентин, поради пародонталните индикации за екстракцията им. Зъбите от горната 

челюст показват статистически по-изразена имунореактивност за DSSP в дентина и 

DMP-1 в дентина и одонтобластите. С какво горночелюстните зъби имат статистически 

повече DSSP и DMP-1 е въпрос, който остава отворен за дискусия. Коронковата част 
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на зъба е статистически по-силно имунопозитивна за OPN както по отношение на 

разпределението в дентина, така и при оценка на експресията му в одонтобластите. В 

кореновия дентин има значимо повече DSSP. 

Със стареенето на зъбната пулпа васкуларизацията не се редуцира, запазва се 

гъстота на съдовото русло. Наблюдават се множество малки кръвоносни съдове с добре 

оформени стени и имунопозитивни ендотелни клетки в цялата пулпа. Наличието на 

съхранена и богата капилярна мрежа в старата пулпа е биологично основание да се 

допусне транспорт през одонтобластния периферен слой в областта на 

междуклетъчните контакти (десмозоми и/или gap junctions) на биологично активни 

молекули. Те са транспортирани от албумин и са въвлечени в образуването на 

перитубуларен и интратубуларен дентин. Този факт е в подкрепа на серум-медиирания 

механизъм за образуване и минерализация на дентин без участието на одонтобластните 

клетки, клетъчно независим път за дентиногенеза. Наличието на CD34+ клетки 

означава, че въпреки ранното начало на васкуларизацията на зъбната пулпа (в 

началните етапи на зъбно формиране), ангиогенезата продължава за много дълъг 

период от време във възрастния организъм. Ние доказваме CD34+ клетки във всички 

възрастови групи, с което подкрепяме концепцията за постоянна ангиогенеза в 

организма на възрастния индивид, вероятно поради адаптивни причини. Благодарение 

на съхранен капацитет на CD34+ клетки в съдовата стена е възможно обновяване на 

съдовата мрежа на зъбната пулпа през целия живот на възрастния организъм, процес 

наречен ангио-адаптация 

Така ендотелните пулпни клетки са ключов структурен и функционален елемент 

от зъбната и пулпната хомеостаза. В този аспект, участието на съдовете във 

формирането и минерализацията на перитубулрния и интратубуларния дентин през 

целия живот на възрастния организъм чрез механизма на серум-медиирана 

дентиногенеза не противоречи на биологичната логика и адаптивния характер на 

възраст-зависимите промени в пулпата и дентина. 

При клетъчното стареене се експресира повече BID и Caspasa-8 от 

одонтобластите. Следователно с възрастта вътреклетъчния поток за активация на 

апоптоза се медиира от двете биомолекули. Пътят BID-Caspasa-8 осъществява 

свързване между вътрешния лизозомно-митохондриален път и външния рецептор-

медииран път за апоптоза. Синхронното статистически значимо увеличаване на 

имунореактивността за BID и Caspasa-8 на зряли и стари одонтобласти от друга страна 

показва, че с възрастта се увеличават и активните рецептори, които директно активират 

Caspasa-8. Това са рецепторите за TNFα, които се свързват със адапторни протеини 

FADD и TRADD. От резултатите за експресия на BID и Caspasa-8 при мъже и жени не 

установяваме различия между половете. Според данните за разпределение на BID и 

Caspasa-8 при дъвкателни и фронтални зъби се установява статистически значими по-

голяма експресия и на двата маркера при фронтални зъби. Разпределението на BID и 

Caspasa-8 според признака горночелюстни/долночелюстни зъби не показва 

статистически значими различия. Caspasa-8 се експресира статистически значимо 

повече в коронковите одонтобласти в сравнение с кореновите. Такава закономерност 

не се наблюдава в имунореактивността за BID. В обобщение, в одонтобластите на 
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зъбната пулпа откриваме статистически значимо повече BID и Caspase 8 в образци от 

стара пулпа, с което защитаваме схващането, че сигналният път BID-Caspase-8 има 

възраст-зависима активност. Синхронната имунореактивност за BID и C aspase 8 в 

стари одонтобласти показва, че двете биомолекули са взаимносвързани, вероятно в 

описаната протеолитична реакция и възрастните одонтобласти са клетки от тип II. Те 

вероятно имат мощна инхибиторна защита от XIAP, чиято активност се регулира от 

NFkB, за което свидетелстват нашите резултати за NFkB+ одонтобласти в 96,4% от 

образците в изследването. Транскрипционен фактор NFkB задава инхибиторния праг в 

пулпните одонтобласти, с което реализира анти-апоптични ефекти и закриля клетъчния 

живот. С клетъчното стареене обаче, блокиращия ефект на XIAP отпада по механизъм, 

който не е свързан с активността на NFkB, тъй като имунореактивността за NFkB в 

одонтобластите не се влияе от възрастта. Отчитаме NFkB+ одонтобласти във всички 

възрастови групи без статистически различия. 

Експресията на JAK1 и STAT3 показва динамика. При клетъчното стареене на 

пулпните одонтобласти се засилва експресията на JAK1 и STAT3, и сигналният път за 

инициация на апоптоза се характеризира с възраст-зависима активност. Сигналният 

път JAK1-STAT3 е статистически значимо имунопозитивен при жени. Пълното 

разбиране на полово-зависимата активност на JAK1-STAT3 сигнален път остава 

неизяснена. При фронтални зъби има статистически значимо по-голяма 

имунореактивноста за JAK1 и STAT3. Позицията на зъба на горната или долната 

челюст не оказва влияние върху експресията на NFκB, JAK1 и STAT3. Установява се 

статистически значимо имунонегативна реактивност за STAT3 в одонтобластните 

клетки на кореновата пулпа. В обобщение, всички изследвани образци, независимо от 

клетъчната възраст на одонтобластите са имунопозитивни за NFκB. Сигналният път 

JAK1-STAT3 е със значима възраст- и полово-зависима динамика в активността си, 

като показва участие в клетъчната трансдукция на сигнала при стари одонтобласти и 

при жени. В одонтобластите на кореновата пулпа се експресира значимо по-малко 

регулаторът на генната транскрипция STAT3. 

С клетъчното стареене на зъбната пулпа имунохистохимично се експресира 

статистически значимо повече биомолекулата COX2. Одонтобластите на образци от 

стара пулпа са имунопозитивни за маркера, обективизиращ наличие на 

митохондриална мембрана, белег за затруднено органелно рециклиране чрез 

митофагия. Всички изследвани образци, независимо от възрастта си проявяват 

положителна имунореактивност за MAP LCII3, биомаркер за образувана автофагозома, 

белег за органелно-активна автофагия. Резултатите за LAMP2, маркер за лизозоми, 

показват тенденция за по-голяма експресия в одонтобласти с възрастта, но без 

статистически значима разлика между групите. При анализ на резултатите за 

експресията на COX2, LAMP2 и MAP LCII3 според пола не се установяват 

статистически значими различия. Анализът на резултатите за експресия на COX2, 

LAMP2 и MAP LCII3 според вид на зъба не установява статистически значими 

различия между горночелюстни и долночелюстни зъби, както и между дъвкателни и 

фронтални. Доказваме статистически значимо повече LAMP2 и MAP LCII3 в 

коронарните одонтобласти в сравнение с тези, разположени в апикалната част на 
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корена. В коронковата пулпа, одонтобластите експресират статистически значимо 

повече COX2 и LAMP2. В обобщен аспект на установените различия можем да 

заключим, че въпреки активната автофагия в коронковите и в старите одонтобласти, в 

тях се установяват повече митохондрии, което вероятно е резултат от непълноценно 

рециклиране на тези клетъчни органели, процес, който подсигурява непрекъснатото 

клетъчно обновление на метаболизма и енергийната хомеостаза. Подобно натрупване 

на фрагменти от митохондриалната мембрана и затрудненото им преработване от 

вътреклетъчните системи за „почистване на биологичните отпадъци“ потвърждава, че 

при клетъчното стареене на дългоживеещите пост-митотични клетки е нарушена 

митофагията. Органеланата старост на клетката засяга митохондриите, което се 

потвърждава и за пулпните одонтобласти. 

Чрез корелационния анализ можем да заключим, че маркерите за клетъчно и 

органелно стареене на одонтобластите са DMP-1, OPN, COX2 и MAP LCII3. С 

възрастта се активира сигналния път SAT3-JAK1. Включването на CASP8 и BID 

показва връзка между външния и вътрешния, митохондриален път за апоптоза.  

Чрез многомерното скалиране и клъстерния анализ можем да заключим, че 

представителите на семейство SIBLINGs, транскрипционен фактор NFkB и един от 

най-мощните активатори на апоптозата BID, участват в корелация с MAP LCII3. Това 

означава, че при клетъчно стареене, в пулпо-дентиновата хомеостаза участват 

неколагенови протеини SIBLINGs, инхибиторният праг за апоптоза се поддържа от 

NFkB, а цитозолниате нива на BID биха медиирали апоптоза по оста CASP8 и 

митохондрии.  

Проявленията на стареенето на тъканно, клетъчно, органелно и молекулно ниво е 

представено на табл. 9. 

 

Табл. 9. Проявления на стареенето в дентина и пулпата 

Ниво на стареене  Проявление  

Дентинов тубул 

Склероза (вътретубулна кристализация), задебеляване на 

стената на каналчетата (увеличаване на перитубуларния 

дентин). 

Минерална фаза 
Фазови промени, субституции в хидроксилапатита 

Нови съединения (примеси): OCT, TCP, DCPD.  

Единичен кристал 

(кристалит) 

Новообразувани кристали с малък размер (дребно-кристалинна 

структура). 

Промяна в хидратната обвивка. 

Промяна в органичната обвивка на кристала („crystal ghosts“), 

включваща SIBLINGs и SLRPs. 

Молекули в дентина DMP-1, OPN. 

Молекули в пулпата 

Про-апоптични: BID- CASP8, JAK1- SAT3;  

Анти-апоптични, инхибиторен праг: NFkB. 

Активна автофагия: MAP LCII3. 

Затруднена автофагия на мотохондрии и резервоар на 

биологичен отпадък: COX2 
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„Молекулната карта на старостта“ на одонтобластите в зъбната пулпа включва: 

1. Експресия на неколагенови протеини от семейство SIBLINGs: DMP-1 и 

OPN; 

2. Затруднена митофагия (излишък на COX2); 

3. Активна автофагия (MAP LCII3); 

4. Активна цитопротекция чрез NFkB; 

5. Активен сигнален път за апоптоза чрез JAK1-SAT3; 

6. Връзка между външния (рецептор-медииран) и вътрешния (лизозомно-

митохондриале) път за апоптоза чрез BID-CASP8. 

7. Полова детерминираност за OPN и JAK1-SAT3; 

 

Дизайнът, методологията и резултатите в настоящата тема представят аргументи 

в подкрепа на поставената научна хипотеза. При стареенето на дентина и пулпата се 

включват фундаментални биологични процеси, разнообразни биоактивни молекули, 

сигнални пътища, медиатори, модулатори, регулации. С оглед комплексните и 

многообразни интрацелуларни и междуклетъчни механизми за комуникация, голяма 

част от функциите на биомаркерите са неизвестни или непълно проучени. Предстои 

откриване на нови биологични роли. Настоящата работа изяснява поставената цел, но 

не изчерпва фундаменталната теоретична концепция. Нещо повече, внася нови 

въпроси, насочва към прицелни молекули за бъдещи изследвания, посочва хипотези за 

разширяване на изследванията в нови научни направления като оралната имунология 

и молекулярната, дентално-медицинска биология. С част от резултатите си и с обзора 

на научната литература, темата поставя в центъра на съвременната регенеративна и 

персонализирана медицина пулпния одонтобласт – биологичен клетъчен модел за 

скрининг, диагностика и лечебни стратегии срещу клетъчно и органелно стареене.  

Вярвам, че за следващата голяма крачка в съхраняването на човешкото здраве, 

дълголетие и физиологично стареене, одонтобластът и всички пулпни клетки ще са 

важен извор на познание.     
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VIII. ИЗВОДИ 

 

1. При тъканно стареене се разширяват атубуларните зони в околопулпния дентин и 

се променя кристалната организация и състава на минералната фаза, установими 

чрез поляризационна оптична микроскопия. 

2. С възрастта се наблюдава увеличаване ширината на перитубуларния дентин в 

коронковия дентин и вътретубулна кристализация в кореновия дентин при 

сканираща електронна микроскопия.  

3. При стареене дентинът на корена се характеризира с дребнокристалинна 

структура в сравнение с дентина на коронката, потвърдено от 

рентгеноструктурния анализ. 

4. Стареенето нарушава връзката колаген-хидроксилапатит, засилва деградацията 

на колагена, ускорява образуването на неапатитни примеси (OCP, TCP, DCPD, -

карбонизирания хидроксилапатит), реорганизира каналчестата архитектоника 

(настъпва склероза) на дентина. 

5. Възраст-зависимите промени в дентина водят до промяна в наномеханичната му 

характеристика – по-твърд, но по-нееластичен, крехък дентин с повишен риск от 

фрактура.  

6. С възрастта нараства експресията на DMP-1 в одонтобласти и имунопозитивната 

реакция в дентина за DMP-1 и OPN.  

7. Позитивната реакция за DMP-1 прилича на лъчист ринг, като контурира лумена 

на дентиновите каналчета, а имунопозитивния за OPN дентин има петнисто 

хетерогенно разпределение. 

8. При жени експресията на OPN и JAK1-STAT3 в одонтобластите е статистически 

по-голямо в сравнение с мъже. 

9. Зъбите от горната челюст показват статистически по-изразена имунореактивност 

за DSPP в дентина и DMP-1 в дентина и одонтобластите. 

10. Коронковата част на зъба е статистически по-силно имунопозитивна за OPN в 

дентина и одонтобластите.  

11. Със стареенето на зъбната пулпа васкуларизацията не се редуцира, има съхранен 

капацитет на CD34+ клетки в съдовата стена за обновяване на съдовата мрежа 

през целия живот на възрастния организъм (адаптивна ангиогенеза). 

12. С клетъчното стареене, превес се дава на пътя BID-Caspasa-8, с което се 

осъществява свързване межди вътрешния лизозомно-митохондриален път и 

външния рецептор-медииран път за апоптоза. 
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13. Възраст-зависима активност на сигналният път BID-Caspase-8 доказва, че 

възрастните одонтобласти са клетки от тип II с мощна инхибиторна защита от 

XIAP, а NFkB регулира инхибиторния праг и закриля клетъчния живот 

независимо от възрастта им. 

14. При клетъчното стареене на пулпните одонтобласти се засилва експресията на 

JAK1 и STAT3, и този сигнален път за инициация на апоптоза се характеризира с 

възраст-зависима активност. 

15. С клетъчното стареене на зъбната пулпа се експресира статистически повече 

COX2, белег за затруднено органелно рециклиране чрез митофагия. 

16. Органелната старост на клетката засяга митохондриите, което се потвърждава и 

за пулпните одонтобласти.  

17. Независимо от възрастта си, одонтобластите са имунопозитивни за MAP LCII3, 

белег за органелно-активна автофагия. 

18. Коронарните одонтобласти имат ускорени процеси на апоптоза и стареене 

(статистически значимо по-голяма експресия на OPN, Caspasa-8, STAT3, COX2, 

LAMP2 и MAP LCII3) в сравнение с кореновите одонтобласти. 
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IX. ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

 

1. Осъществена е кристалографска характеристика, проучени са физико-

химичните характеристики, механичните качества и биологична роля на 

физиологичната склероза на дентина. 

2. Проучени са възраст-зависимите особености в експресията на маркери за 

неколагенови протеини в дентина и пулпата. 

3. Анализирана е пулпната васкуларизация (и ангиогенеза) с оглед динамиката на 

серум-медиираната дентиногенеза в условия на стареене на зъбната пулпа. 

4. Изследвани са някои от механизмите, сигналната трансдукция и контрола върху 

апоптозата на пулпните одонтобласти с възрастта с оглед участието й в 

образуване на физиологичен транспарентен интратубуларен дентин. 

5. Представени са връзките между клетъчното стареене, автофагията и 

апоптозата  

6. Представени са проявленията на стареенето на тъканно, клетъчно, органелно и 

молекулно ниво и „молекулната карта на старостта“ на одонтобластите в 

зъбната пулпа. 
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