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СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ICDAS   International Caries Detection and Assessment System   

ТЗТ     твърдите зъбни тъкани  

LF      лазерно флуоресцентните  

FC      флуоресцентна камера 

OHI    орално-хигиенен индекс  

DMFT    decayed missing, filled teeth 

AUC     Area under the curve 

ППК     Площ под кривата 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Прилагането на профилактично покритие на ямките и фисурите на дъвкателните зъби чрез 

силанти, цели да се предотврати  появата и развието на кариозна лезия на оклузалните 

повърхности, която преобладава непосредствено след пробива. За първи път запечатване 

на дълбоки фисури се прилага успешно от Buonocore през 1955г. От тогава са проведени 

множество проучвания свързани с приложението на различни видове силанти  и  тяхното 

профилактично действие.  

В наши дни, силантите се разделят на две основни групи в зависимост от състава, 

смолисти силанти или гласйономери използвани за силанизация. Правилната преценка, за 

употреба на съответния силант, зависи от адекватно проведената диагностика и оценка на 

риска от развитие на кариес, както и от показанията и противопоказанията за приложение 

на силанти. 

Все още съставът на силантите се променя, в търсене на  „идеалния” силант, 

поради което се очаква развитие в тази насока в бъдеще. Голям брой са методите и 

средстватa за диагностика, които се използват преди поставяне на силанта и за 

мониторинг и контрол на цялостта на аплицирания силант, както и състоянието на 

подлежащите твърди зъбни тъкани. Всички тези методи на изследване имат своите 

предимства и недостатъци, установени в научни изследвания и практиката. Подбират се 

тези диагностични методи, които ще осигурят проследяването на желаните параметри, 

заложени в съответното научно изследване.Тяхната сензитивност и специфичност, както и 

съотношението цена-ефективност варират в широки граници.  

В България проф. Матеева и кол. провеждат проучване за редукцията на зъбния 

кариес след приложение на силанти. Към настоящия момент у нас все още  не са 

провеждани по-детайлизирани проучвания, в които да се използват възможностите на 

съвременните средства за диагностика и да се отчита ефективността на силантите в 

зависимостта от индивидуалния риск за поява на кариес  

      Липсата на по-задълбочени изследвания във връзка с кариеспрофилактичния ефект 

на  различните видове силанти, както и на диагностичните методи съобразени със 

съвременната концепция за клиничен контрол и профилактика  на зъбния кариес, ни 

мотивира да разработим настоящия научен труд. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

 

Цел  

 

Да се проучат диагностичните възможности на визуалната и флуоресцентната 

диагностика, кариес-профилактичния ефект и ретентивността на силанти при първи 

постоянни молари в пробив и влезли в оклузия.  

 

 

Задачи 

 

1. Подбор на пациенти съобразно риска от развитие на орални заболявания 

 1.1.  с първи постоянни молари в пробив 

 1.2.  с първи постоянни молари влезли в оклузия 

 

2. Силанизация по индикации и контрол на силанизацията чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец 

  2.1. Силанизация по индикации 

  2.2. Честотен анализ на данните за групата на 7-8 годишните 

  2.3. Честотен анализ на данните за групата на 5-6 годишните 

 

3.  Проследяване на кариес-профилактичния ефект на силантите чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец  

   3.1. Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на      

кариозни лезии за групата на 7-8 годишните 

   3.2. Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на      

кариозни лезии по челюсти за групата на 7-8 годишните 

   3.3. Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на      

кариозни лезии за групата на 5-6 годишните 
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  3.4. Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на      

кариозни лезии по челюсти за групата на 5-6 годишните 

 

4. Проследяване на ретентивността на силантите чрез визуални методи за 

диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец 

1. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на силанта за 

групата на 7-8 годишните 

2. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на силанта по 

челюсти за групата на 7-8 годишните 

3. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на силанта за 

групата на 5-6 годишните 

4. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на силанта по 

челюсти за групата на 5-6 годишните 

 

5.  Оценка на приложените визуални и флуоресцентни методи за диагностика на 

оклузални кариозни лезии и контрол на силанизацията 

1. ROC- анализ на данните за групата на 7-8 годишните 

2. ROC- анализ на данните за групата на 5-6 годишните 

 

6.  Изготвяне на препоръки за приложението на силанти съобразно риска и 

състоянието на пробива 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Задача 1 

Подбор на пациенти съобразно риска от развитие на орални заболявания 

Обект на наблюдение: 

По задача 1.1: 26 деца на възраст: от 5-6години с постоянни молари в пробив, с 

висок риск от развитие на кариозни лезии. 

По задача 1.2: 53 деца на възраст 7-8 години с постоянни молари влезнали в 

оклузия, с висок риск от развитие на кариозни лезии. 

Критерии за включване 

1. Възраст на пациентите  5-8 години. 

2. Деца с данни за висок риск от орални заболявания. 

3. Възраст на зъба  до 2 години след пробива. 

4. Наличие на поне един здрав първи постоянен молар, без силант или обтурация. 

5. Стойности при провеждане на визуална диагностика по ICDAS II- 00-здрава зъбна 

повърхност. 

6. Стойности при провеждане на диагностика с VistaCam iX Macro- използвайки 

ICDAS II критериите-00-здрава зъбна повърхност. 

7. Стойности при провеждане на диагностика с VistaCamProof- числени стойности  от 

0-0,9/ цвят-зелен. 

8. Наличие на дълбоки и ретентивни ямки и фисури. 

Критерии за изключване 

1. Деца с наличие на структурни аномалии на твърдите зъбни тъкани (ТЗТ). 

2. Деца с наличие на кариес или възстановявания по оклузалната повърхност на първи 

постоянни молари. 

3. Некооперативни деца. 

4. Деца с данни за нисък риск от орални заболявания и плитки и широки фисури. 

     В проучването участват общо 148 деца.  На критериите за включване отговарят 79 

от тях, които според възрастта бяха разпределени в две групи: група на 5-6 годишни /26 

деца/  с новопробили първи постоянни молари;  група на 7-8 годишни /53 деца/ с напълно 

пробили и влезли в оклузия първи постоянни молари  
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Единици на наблюдение: 

По задача 1.1 : оклузaлни повърхности на  молари в пробив 

По задача 1.2.: оклузални повърхности на  молари влезнали в оклузия 

Признаци на наблюдение: 

Визуална диагностика по ICDAS II- 00-здрава зъбна повърхност; 

Диагностика с VistaCam iX Macro- използвайки ICDAS II критериите;  

Диагностика с Vista Proof- числени стойности  от 0-0,9/ цвят-зелен; 

Методика на проучването 

Преди поставяне на силантите родителите подписват информирано съгласие. На 

всяко едно дете се определя орално-хигиенен индекс (OHI) и DMFT+dft индекс. Прави се 

оценка на риска от развитие на кариес и орални заболявания.  В проучването са включени 

само деца с висок риск. След старателно почистване на зъбните повърхности, следва 

провеждане на визуална диагностика по системата ICDAS II, диагностика с помощта на 

увеличителната камера Vistacam MacroiX, както и диагностика с помощта на Vistaproof 

флуоресцентна камера (FC). Диагностиката се провежда от двама независими 

екзаминатора. Към силанизиране на оклузалните зъбни повърхности се пристъпва след 

установяване на здрава зъбна повърхност с помощта и на трите метода. 

   Време на наблюдение:  2018-2021 година 

Място на наблюдение: Катедра по детска дентална медицина, ФДМ – Пловдив   

Органи на наблюдение:  Проучването се извършва от дисертанта, с участието и под 

наблюдение на неговия ръководител. 

Регистрация на данните: Първичните данни от амбулаторните карти се въвеждат в 

статистическа програма SPSS. Ver 25.0 за последваща статистическа обработка.  

Задача 2 

Силанизация по индикации и контрол на силанизацията чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец 

Първите постоянни молари на децата от задача 1 се подлагат на визуална 

диагностика по системата ICDAS II, диагностика с VistaCamiX Macro и с 

флуоресцентна камера на VistaProof  и се извършва силанизация по показания.  

 



10 

 

Брой  наблюдавани зъби в групата на 7-8 години  

- Начало            152 зъба  

- 3-ти месец      152 зъба 

- 6-ти месец      127 зъба 

- 12-ти месец      88 зъба 

Брой  наблюдавани зъби в групата на 5-6 години  

- Начало              78 зъба  

- 3-ти месец        78 зъба 

- 6-ти месец        70 зъба 

- 12-ти месец      41 зъба 

Проучването започва с провеждане на визуална диагностика от двама независими 

екзаминатора (предварително калибрирани) на изследваните зъбни повърхности по 

критериите на системата ICDAS II. Тази система се прилага и при диагностика с 

увеличение използвайки VistacamiX macro (отново използвайки ICDAS II критериите), 

след което диагностика с помощта на флуоресцентната камера VistaCamIX Proof. 

Контролът на ретентивността и кариепрофилактичния ефект на силантите се извършва 

като се прилагат същите  диагностични методи на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец. При 

контролните прегледи се използват и модифицираните критерии на Ryge. 

 

 

3 задача 

Проследяване на кариес-профилактичния ефект на силантите чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец  

4 задача 

Проследяване на ретентивността на силантите чрез визуални методи за 

диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец  

      Проследяването на кариес-профилактичния ефект и ретентивността на силантите се 

извършва след 3, 6 и 12 месеца като се използват описаните във 2-ра задача диагностични 

методи. Проследяването се извършва чрез визуална диагностика по системата ICDAS II, 

визуална диагностика с помощта на увеличителна камера VistacamiX Macro използвайки 

критериите ICDAS II, лазерно-флуоресцентна диагностика с помощта на VistacamiX Proof, 
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и оценка на силанта по модифицираните критерии на Ryge за групата на 7-8 годишните 

деца и за групата на 5-6 годишните. По време на провеждане на изследването бе 

установено, че поради някои от наличните съставки на Fuji Тriage Pink при облъчване с 

флуоресциращата камера (FC), той флуоресцира като кариозна лезия, т.е. компрометира 

лазерната диагностика, което наложи изключването на метода при проследяване на 

оклузалните повърхности в групата на 5-6 годишните деца. Проследяването на 

ретентивността на силантите се извършва чрез прекодиране и честотен нанализ на данните 

в зависимост от ретентивността на силанта: Цялостен силант/ Частично отпаднал/ 

Напълно отпаднал силант. 

  

Задача 5  

Оценка на приложените визуални и флуоресцентни методи за диагностика на 

оклузалните кариозни лезии и контрол на силанизацията 

За да определим достоверността на получените резултати по различните методики 

направихме ROC - анализ на данните. ROC кривата описва зависимостта на параметрите 

сензитивност и специфичност. Колкото по-точно дискриминиращ е тестът, толкова по-

стръмна е възходящата част на ROC кривата и толкова по-голяма е площта под нея. Върхът на 

кривата маркира оптималната прагова стойност за конкретния тест. Мярка за отдалечеността 

представлява площта под ROC-кривата (“Area under the curve” (AUC) или „Площ под кривата” 

(ППК). С помощта на специализирания софтуерен продукт SPSS ver. 25.0 на база на 

получените данни, построихме Overall model quality- показващ достоверността на 

приложените диагностични методи, като за референтни стойности отново използвахме тези, 

получени след визуална диагностика по системата ICDSS II (доближаваща се най-много до 

„златния стандарт“). 

 

Задача 6 

Изготвяне на препоръки за приложението  на силанти съобразно риска и 

състоянието на  пробива 

Обект на наблюдение: Научна и учебна литература, нормативни документи, 

собствени научни изследвания по проблема. 
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Единици на наблюдение: Стандарти, критерии и препоръки, свързани с 

приложението на силанти. 

Признаци на наблюдение: Профилактика и лечение на кариозни лезии чрез 

профилактично покритие, риск от развитие на зъбен кариес. 

Време на наблюдение: Проучването се провежда в периода 2018-2021 г. 

Място на наблюдение: Библиотечно-информационен център на ФДМ гр. Пловдив, 

специализирани информационни база данни, достъпни в Интернет. 

Органи на наблюдение: Анализът на данните е направен от автора на 

дисертационния труд. 

Регистрация на данните: Въз основа на анализираната информация са изработени 

препоръки към лекарите по дентална медицина за профилактика и лечение на оклузалния 

кариес чрез приложение на силанти за профилактично покритие на ямките и фисурите, 

които са отразени като резултати и изводи в настоящия дисертационен труд. Методиката 

на проучването е одобрена със становище от Комисията по Научна Етика, МУ-Пловдив. 

Статистически методи 

Регистрираните първични данни от изследването са кодирани и въведени в 

компютърна база данни, след което е извършена статистическа групировка, прекодиране и 

последващ анализ. Обработката на данните е извършена чрез специализиран софтуерен 

продукт IBM SPSS, версия 25.0 и MS Excel 2019. Възприетото критично ниво на 

значимост при проверка на нулевата хипотеза Н0 е α = 0,05 (Z критерий = 1,96) при 

гаранционна вероятност от 95%.  

За обективизиране на резултатите от проведените анализи са използвани следните 

методи: 

1. Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното разпределение 

на разглежданите признаци по конкретни показатели.  

2. Вариационен анализ – за изчисляване оценките на централната тенденция и 

разсейване.  

3. Графичен анализ – за визуализация на получените резултати.  

4. Непараметричен тест на Колмогоров–Смирнов и Шапиро–Уилк – за проверка 

на вида на разпределението.  
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5. Тест на Levene – за оценка на ревенството на дисперсиите на данните.  

6. Непараметричен тест на Ман–Уитни – за проверка на хипотези за различие 

между две независими извадки.  

7. Еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA – за проверка на хипотези за 

различие между няколко независими извадки.  

8. Т-тест на Стюдънт – за проверка на хипотези за различие между две 

независими извадки.  

9. ROC анализ - за проверка на предложения експериментален модел. Чрез 

построените ROC-криви са представени зависимостите на параметрите сензитивност и 

специфичност. Степентта, до която инструментът различава целевите подсъвкупности (в 

рамките на това изследване отделните зъби), се определя на базата на отдалечеността на 

работната характеристика от диагонала. Колкото кривата е по-близо до горния ляв ъгъл, 

толкова даденият тест има по-висока диагностична стойност. Мярка за отдалечеността 

представлява площта под ROC-кривата (“Area under the curve” (AUC). Площта под ROC-

кривата има смисъл на относителен дял или процент, който бележи различимостта на 

двете подсъвкупности от зъби (с или без силант). 

10. Тест Overall model quality – за представяне на достоверността на резултатите по 

изследваните показатели. Добра достоверност на прогнозиране има модел, при който 

получената стойност на коефициента е по-голяма от 0,5. Стойност по-малка от 0,5 

индикира, че моделът е съпоставим с произволна прогноза. 

Представянето на резултатите от проведените анализи е осъществено чрез: 

1) честотни таблици – едномерни таблици на честотното разпределение, 

съдържащи абсолютни честоти – броят на единиците в отделно взета група; 

относителни честоти – броят на единиците в отделно взета група отнесен към общия 

брой единици в съвкупността; двумерни таблици на честотното разпределение за 

изследване наличието на зависимост между категорийни величини. 

2) графично представяне на резултатите – секторни, стълбовидни диаграми и 

ROC криви. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Задача 1 

Подбор на пациенти съобразно риска от развитие на орални заболявания 

     Съгласно приетата методика участниците в проучването (79-деца)  разпределихме 

в две групи (на 5-6 и 7-8 годишните) и силанизирахме първи постоянни молари с 

подбрания за съответната възрастова група силант.  За да проведем статистически анализ 

на данните от група на 5-6 годишните (с налични новопробили първи постоянни молари)  

и група на 7-8 годишните (първи постоянни молари влезли в оклузия) приложихме 

ANOVA test за да  съпоставим данните от двете възрастови групи. 

     Средните стойности на OHI индекс при деца на възраст 7-8 години ( N=53 ) е 

1,185, а същият показател при 5-6 годишните е 1,253. Статистическият анализ при 

съпоставяне на данните от двете възрастови групи показа липса на статистически значима 

разлика между тях (sig.= 0.726, при алфа=0, 05) при 95% интервал на доверителност 

(Диагр.1). 

 

Диагр. 1  Средни стойности на орално-хигиенния   Диагр. 2 Средни стойности на DMFT+                         

индекс при двете групи деца                                        dft индекс при двете групи деца 
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      Наблюдават се малко по-ниски стойности на OHI индекса в групата на 7-8 

годишните, орално-хигиенния статус на тези деца е по-добър от този на децата на 5-6 

годишна възраст, но разликата не е статистически значима.  

     При сравнняването на средните стойности на индексите DFMT+dft на двете групи 

деца с помощта на параметричен анализ на данните при 95% интервал на доверителност 

(Anova test), отново не откриваме статистически значима разлика между тях (sig.= 0,766, 

при алфа=0, 05) (Диагр.2). 

     По-високи средни стойности на DFMT+dft индекса се наблюдават в групата на 5-6 

годишните (Mean=4,158) в сравнение с групата на 7-8 годишните (Mean=3,98). По-

високите стойности при по-малките деца се дължат главно на по-голям брой кариозни 

временни зъби. За да се установи наличието или липсата на статистически значима на 

зависимост между OHI и DMFT+dft, бе приложена статистическа проверка на хипотези 

при непараметрични критерии и независими извадки. Резултатът е, че двете стойности са 

по-големи от ниво на съгласие алфа= 0,05, което означава, че няма статистически значима 

разлика между средните стойности на двата индекса в двете групи.  

     След провеждане на анализ на зависимости между двата проследени показателя, бе 

установено, че линейният модел е адекватен за изследване на връзката по между им. 

Зависимостта между OHI и DMFT+dft е линейна (Диагр.3).  

Диагр. 3  Линейна зависимост между OHI и DMFT+dft 

 

 



16 

 

Задача 2 

Силанизация по индикации и контрол на силанизацията чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец 

2.1. Силанизация по индикации 

При 7-8 годишните стартирахме пручването с 152 първи постоянни молара в 

оклузия,  при групата на 5-6 годишните стартирахме проучването с 78 първи постоянни 

молара в пробив. Преди силанизацията всички първи постоянни молари включени в 

проучването се подлагат на визуална диагностика по системата ICDAS II, диагностика с 

VistaCamiX Macro и с флуоресцентна камера на VistaProof  и се извършва силанизация по 

показания (Фиг.1,2,3,4,5,6). 

 

Фиг. 1   Преди силанизиране на максиларен първи постоянен молар в оклузия на дете на 7 години 

със силант на смолиста основа (Fissurit F, VOCO)7  

 

Фиг. 2   След силанизиране на максиларен първи постоянен молар в оклузия на дете на 7 години 

със силант на смолиста основа (Fissurit F, VOCO) 
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Фиг. 3   Преди силанизиране на мандибуларен първи постоянен молар в пробив  на дете на 5    

години с глас-йономерен цимент използван за силанизация (Fuji Triage Pink, GC) 

 

 

 

Фиг. 4  След силанизиране на мандибуларен първи постоянен молар в пробив на дете на 5 години 

с глас-йономерен цимент използван за силанизация (Fuji Triage Pink, GC) 

 

 

 

 

Фиг. 5 Преди силанизиране на мандибуларен първи постоянен молар в пробив  дете на 5 години с 

глас-йономерен цимент използван за силанизация (Fuji Triage Pink, GC) 
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7  

Фиг. 6 След силанизиране на мандибуларен първи постоянен молар в пробив на дете на 5 години 

с глас-йономерен цимент използван за силанизация (Fuji Triage Pink, GC) 

 

 
 

2.2.Честотен анализ на  данните за групата на 7-8 годишните 

Комплексната информация която получихме след прилагане на дискриптивен 

(честотен)  анализ на резултатите е представена в изложените диаграми. Три месеца след 

силанизирането в групата на 7-8 годишните, всички деца се явиха за контролен преглед. 

Оценени бяха оклузалните повърхности на всичките 152 зъба. 

Диагр. 4  Резултати от диагностиката по  ICDAS II на 3-ия месец при  7-8 годишните 

 

90,13%

9,87% 
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 След провеждане на визуална дигностика по системата ICDAS II, установихме, че 

при 90,13% (n=137) наблюдаваме код 20, индикиращ наличието на цял силант и здрава 

зъбна повърхност. Едва 9,87% (n=15) са получили код 10, силантът е частично отпаднал, 

но зъбната повърхност е здрава (Диагр.4).  

Резултатите от дигностиката с VistaCamiX Macro на 3-ия месец показват, че  код 

20, индикиращ наличието на цял силант и здрава зъбна повърхност се установява в 85,53% 

(n=130) от зъбите. При 11,84% (n=18) е установен код 10, което означава, че силантът е 

частично отпаднал, но зъбната повърхност е здрава. 1,97% (n=3)  са диагностицирани с 

код 12-частичен силант и локализирана видима промяна в емайла, а при 0.66% (n=1) се 

диагностицира  код 11-частичен силант и първа видима промяна (Диагр.5). 

Диагр. 5 Резултати от диагностиката  с VistaCamiX Macro по  ICDAS II на  

3-ия месец при  7-8 годишните 

 

При проследяване на третия месец, резултатите от Vista Proof отчитат здрава зъбна 

повърхности в 87,50% (n=133) от случаите (зелен цвят), а в 12,50% (n=19) начален кариес 

в емайла (син цвят) (Диагр. 6). След използване на модифицираните Ryge критерии за 

наличие на кариозна лезия в съседство със силанта и ретентивност на силанта, резултатите 

са: 100% здрави зъбни повърхности, (Диагр. 7).; 90,13% (n=137) напълно задържан силант;  

9,87% (n=15) частично запазен силант (Диагр.8). 

 

1,97 % 11,84%

85,53% 

0,66% 
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Диагр. 6  Резултати от диагностиката  с Vista Proof на 3-ия месец при  7-8 годишните 

 

 

 

 

 

Диагр. 7  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за наличие 

на кариозна лезия в съседство със силанта на 3-ия месец при  7-8 годишните 

 

 

 

 

 

 

87,50% 

12,50% 

100% 
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Диагр. 8 Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии Ryge на за 

ретентивност на 3-ия месец при  7-8 годишните 
 

 

 

При следващия контролен преглед на 6-ия месец бяха оценени 127 зъба поради 

неявяването или отпадането на 16,4% от децата, с които е започнало проучването. 

Резултатите от визуалната дигностика по системата ICDAS II на 6-ия месец показват: 

наличие на цял силант и здрава зъбна повърхност (код 20) при 64,57% (n=82) от зъбите; 

код 10 - частичен силант и здрава зъбна повърхност при 30,71% (n=39) от зъбите; код 11- 

частичен силант и първа видима промяна в емайла при 0,79% (n=1) от зъбите; код 13- 

частичен силант и кавитация в емайла при 0,79% (n=1) от зъбите; код 22 - цял силант и 

локализирана видима промяна в емайла отново в 0,79% (n=1)  от зъбите; код 03 - отпаднал 

силант и кавитация в емайла в 2,36% (n=3) oт случаите. Зъбите с напълно отпаднал 

силант, както и тези с диагностицирани кариозни лезии с поне два от използваните 

диагностични методи отпадат и от следващите етапи на проучването. Резултатите от 

диагностиката с VistaCamiX Macro на 6-ия месец показват: код 20-цял силант и здрава 

зъбна повърхност при 49,61% (n=63) от зъбите; код 10 - частичен силант и здрава зъбна 

повърхност при 37,01% (n=47) от зъбите, код 11- частичен силант и първа видима промяна 

при 2,36% (n=3) от зъбите; код 13 - частичен силант и кавитация в емайла при 3,94% (n=5) 

от зъбите; код 12 - частичен силант и локализирана промяна в емайла при 5,51% (n=7); код 

90,13% 

9,87% 
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22 - цял силант и локализирана видима промяна в емайла при 0,79% (n=1) от зъбите; код 

23 - цял силант и кавитация в емайла при 0,79% (n=1) от зъбите. 

 

При последния контролен преглед на поставените силанти на 12-ия месец, 

проследяваме 88 зъба поради неявяване на част от децата на  контролен преглед, както и 

поради изключване на зъбите при които силантът напълно е отпаднал или са имали 

налина кариозна лезия. Резултатите от визуалната дигностика по системата ICDAS II на 

12-ия месец показват: наличие на цял силант и здрава зъбна повърхност при 57,95% (n=51) 

от силанизираните повърхности; код 10- частичен силант и здрава зъбна повърхност  е 

наблюдаван при 29,55% (n=26) от зъбите; код 11- частичен силант и първа видима 

промяна в емайла е наблюдаван при 1,14% (n=1)  от зъбите; код 12 - частичен силант и 

локализирана промяна в емайла е наблюдаван при 1,14% (n=1) от зъбите;  код 13 - 

частичен силант и кавитация в емайла е наблюдаван при 1,14% (n=1) от зъбите; отпаднал 

силант и здрава зъбна повърхност – код 00  при 5,68% (n=5); код 03 - отпаднал силант и 

кавитация в емайла при 3,41% (n=3) от случаите (Диагр.9).  

Диагностиката с VistaCam Macro на 12-ия месец показва: код 20  - наличие на цял 

силант и здрава зъбна повърхност при 36,78% (n=32) от зъбите; код 10 - частичен силант и 

здрава зъбна повърхност е наблюдаван при 40,23% (n=35) от зъбите; код 11- частичен 

силант и първа видима промяна в емайла е наблюдаван при 4,60% (n=4) от зъбите; код 12 - 

частичен силант и локализирана промяна в емайла при 8,05% (n=7) от зъбите; код 13 - 

частичен силант и кавитация в емайла е наблюдаван при 2,30% (n=2) от зъбите; код 14- 

частичен силант и лезия в дентина без кавитация се наблюдава при 1,15% (n=1) от зъбите; 

код 00 - напълно отпаднал силант и здрава зъбна повърхност е наблюдаван при 4,60% 

(n=4) и код 03 – отпаднал силант и кавитация в емайла е наблюдаван при 2,30% ( n=2) от 

зъбите  (Диагр.10). 
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Диагр. 9  Резултати от диагностика по ICDAS II на 12-ия месец при 7-8 годишните 

 

 

 

Диагр. 10  Резултати от диагностиката  с VistaCamiX Macro по ICDAS II на  

12-ия месец при 7-8 годишните 

 

 

29,55% 

57,95% 

1,14% 5,68% 1,14% 1,14% 3,41% 

40,23% 
36,78% 

4,60% 8,05% 
2,30% 

4,60% 2,30% 1,15% 
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Диагр. 11  Резултати от диагностиката  с VistaProof  на 12-ия месец при  7-8 годишните 

 

При проследяване на 12-ия месец на резултатите от Vista proof отчитаме здрава 

зъбна повърхности при 62,50% от случаите (n=55-зелен цвят);  при 32,95% (n=29) от 

случаите - начален кариес в емайла (син цвят); при 1,14%  се открива кариес в емайла до 

ЕДГ (n=1-червен цвят); при 1,14% (n=1) се наблюдава кариес на дентина; при 2,27% (n=2) 

с наблюдава дълбок кариес на дентина (Диагр.11). 

Диагр. 12  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за наличие 

на кариозна лезия в съседство със силанта на 12-ия месец  при 7-8 годишните 

 

62,50% 

32,95% 

1,14% 1,14% 2,27% 

94,32% 

5,68% 

Charlie- Наличие на к. лезия в съседство със силанта 
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Диагр. 13 Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за 

ретентивност на 12-ия месец при 7-8 годишните 
 

 

След прилагане на модифицираните критерии на Ryge за наличие на кариес в 

съседство със силанта (Диагр.17) и ретентивност на силанта (Диагр.18)  на 12-ия месец, 

резултатите са: 94,32% (n=83) здрави зъбни повърхности;  5,68% (n=5) от зъбните 

повърхности с наличие на кариозна лизия в съседство със силанта; 58,62% от зъбните 

повърхности с напълно задържан силант (n=52); 33,33% с частично запазен силант (n=29);  

8,05% с напълно загубен силант(n=7). 

2.3. Честотен анализ на  данните  за групата на 5-6 годишните 

Съгласно приетата методика за диагностика на оклузалните зъбни повърхности при 

проследяване на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец бяха използвани същите методи както при 

началната диагностика, с изключение на флуоресцентната диагностика с Vista proof (FC). 

Причината е, че съставът на Fuji Triage Pink не е подходящ за флуоресцентна диагностика 

и винаги получавахме фалшиво-позитивни резутати. В последствие  решихме 

флуоресцентната  диагностика да отпадне при проследяване на силанта на глас-йономерна 

основа. Също така, зъбите, чийто силант беше отпаднал цялостно, или тези с кариес 

отпаднаха от проучването и не бяха допълнително проследявани (Фиг. 7). 

 

58,62% 

33,33% 

8,05% 
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Фиг. 7 След силанизиране на максиларен първи постоянен молар в пробив на дете на 6 години със 

с глас-йономерен цимент използван за силанизация (Fuji Triage Pink, GC) 

 

 

      Страртирахме проучването със силанизиране на 78 първи постоянни молари в 

пробив. Три месеца по-късно всички деца се явиха за контролен преглед и бяха 

проследени същият брой зъби. При провеждане на визуалната дигностика по системата 

ICDAS II на 3-ия месец бе установено, че: 62,82% (n=49) от зъбите са диагностицирани с 

код 20 - индикиращ наличието на цял силант и здрава зъбна повърхност; 28,21% (n=22) от 

случаите са с код 10 - частично отпаднал силант и здрава зъбна повърхност; 6,41% (n=5) 

са с код 00 - силантът е напълно отпаднал, но зъбната повърхност е здрава; 2,56% (n=2) са 

с код 01- напълно отпаднал силант и първа видима промяна в емайла (Диагр.14).  

Диагр. 14   Резултати от диагностиката по ICDAS II на 3-ия месец при 5-6 годишните 

 

28,21% 

62,82% 

2,56% 6,41% 
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Резултатите от дигностиката с VistaCam Macro на 3-ия месец сочат: код 20, 

индикиращ наличието на цял силант и здрава зъбна повърхност се наблюдава в 50% 

(n=39) от зъбите;  44,87% (n=35) от случаите са получили код 10 - силантът е частично 

отпаднал, но зъбната повърхност здрава; при 5,13% (n=4) силантът е напълно отпаднал, но 

зъбната повърхност здрава - код 00 (Диагр.15).  

Диагр. 15 Резултати от диагностиката  с VistaCamiX Macro по  ICDAS II на 3-ия месец при 

5-6 годишните 

 

Диагр. 16  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за наличие 

на кариозна лезия в съседство със силанта на 3-ия месец при 5-6 годишните 
 

 

 

 

44,87% 
50,0% 

5,13% 

100,0% 
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След използване на модифицираните Ryge критерии за установяване наличие на 

вторичен кариес около силанта и ретентивност на силанта на третия месец, 100% от 

проследените повърхности са получили код А-alpha, т.е. здрави зъбни повърхности, без 

наличие на кариозна лезия в съседство със силанта (Диагр.16). При 65,38% (n=51) от 

оклузалните повърхности се наблюдава напълно задържан силант (А-алфа), 28,21% (n=22) 

са с частично запазен силант (B-bravo) и 6,41% (n=5) са оценени като напълно загубен 

силант(C-chalie) (Диагр.17). 

Диагр. 17  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за 

ретентивност на 3-ия месец при 5-6 годишните 

 

При следващия контролен преглед на 6-ия месец, проследяваме 70 зъба. Причината 

е, че част от децата, с които е започнало проучването не са се явили за контролен преглед 

на 6-ти месец или силантът е отпаднал при проверката на третия месец. Визуалната 

дигностика по системата ICDAS II на 6-ия месец установява: код 20-цял силант и здрава 

зъбна повърхност при 22,86% (n=16) от оклузалните зъбни повърхности; код 10- частичен 

силант и здрава зъбна повърхност при 61,43% (n=43); код 00 - отпаднал силант и здрава 

зъбна повърхност при 15,71% (n=11) от наблюдаваните зъбни повърхности. Зъбните 

повърхности с напълно отпаднал силант отпадат и от следващите етапи на проучването 

При 81,43% от проследените зъбни повърхности с помощтта на VistaCam Macro на 6-ия 

месец силантът е частично запазен, а зъбната повърхност-здрава (код 10). Код 20 - цял 

силант и здрава зъбна повърхност е наблюдаван при 10,00% (n=7) от зъбите. Код 00- 

отпаднал силант и здрава зъбна повърхност се установява при 8,57% (n=6) от 

65,38% 

28,21% 

6,41% 
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наблюдаваните зъбни повърхности. След прилагане на модифицираните критерии на Ryge 

за наличие на кариозна лезия в съседство със силанта и ретентивност на силанта на шести 

месец, резултатите са: 97,14% (n=68) здрави зъбни повърхности и в 2,86% (n=2) от 

зъбните повърхности-наличие на кариес около силанта (Диагр.25). При 22,86% от 

наблюдаваните оклузални повърхности се открива напълно задържан силант (А-алфа 

n=16), 61,43% са с частично запазен силант (B-bravo n=43) и 15,71% са оценени  с (C-

charlie n=11)  като напълно загубен силант. 

В края на периода за наблюдение броят на силантите за проследяване е редуциран 

до 41 зъба. Причината е, че част от децата с които е започнало проучването не са се явили 

за контролен преглед, както и някои от зъбите при които силантът напълно е отпаднал или 

са имали налична кариозна лезия спират да бъдат проследявани в проучването. 

Резултатите от визуалната дигностика по системата ICDAS II на 12-ия месец. 

Сочат: код 20-цял силант и здрава зъбна повърхност е наблюдаван само при 4,88% (n=2) 

от зъбите; код 10 - частичен силант и здрава зъбна повърхност  е наблюдаван при 53,66% 

(n=22) от зъбите; код 12- частичен силант и локализирана промяна в емайла е наблюдаван 

при 2,44% (n=1) от зъбите; отпаднал силант и здрава зъбна повърхност – код 00, се 

наблюдава в 39,02% (n=16) от случаите (Диагр.18). 

 

Диагр. 18   Резултати от диагностиката по  ICDAS II на 12-ия месец при  5-6 годишните 

 

 

53,66% 

4,88% 2,44% 

39,02% 



30 

 

При проследяването с VistaCam Macro на 12-ия месец при 4,88% (n=2) наблюдаваме цял 

силант и здрава зъбна повърхност. Частичен силант и здрава зъбна повърхност е 

наблюдаван при 63,41% (n=26). Частичен силант и локализирана промяна в емайла при 

2,44% (n=1). Код 00-напълно отпаднал силант и здрава зъбна повърхност е наблюдаван 

при 29,27% (n=12) (Диагр.19). 

Диагр. 19  Резултати от диагностиката  с VistaCamiX Macro по ICDAS II на 12-ия месец 

при 5-6 годишните 
 

 

Диагр. 20  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за наличие 

на кариозна лезия в съседство със силанта на 12-ия месец при  5-6 годишните 
 

 

 

63,41% 

4,88% 2,44% 

29,27% 

95,12% 

4,88% 

Charlie- наличие на к. лезия в съседство със силанта 
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След използване на модифицираните критерии на Ryge за наличие на кариозна 

лезия в съседство със силанта и ретентивност на силанта на дванадесети месец, 

резултатите показват 95,12% (n=39) здрави зъбни повърхности и само при 4,88% (n=2) е 

установено наличие на кариес (Диагр.29). При 4,88% (n=2) напълно задържан силант (А-

алфа), 56,10% (n=23) частично запазен силант (B-bravo) и 39,02% (n=16) напълно загубен 

силант (C-chalie) (Диагр.30) 

 

Диагр. 30  Резултати от диагностиката чрез модифицираните критерии на Ryge за 

ретентивност на 12-ия месец при  5-6 годишните 
 

 

 

 

3 задача 

Проследяване на кариес-профилактичния ефект на силантите чрез визуални и 

флуоресцентни методи за диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец  

3.1.Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на 

кариозни лезии за групата на 7-8 годишните 

56,10% 

4,88% 

39,02% 
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За да можем ясно да разграничим здравите зъбни повърхности от тези с начални 

изменения и наличие на кариозни лезии и така да получим информация за кариес-

профилактичния ефект на използваните материали за силанизиране, както и да определим 

точността на приложените методи, данните от всички използвани от нас диагностични 

методи прекодирахме в: Здрава зъбна повърхност/ Наличие на кариозна лезия и 

направихме честотен анализ на получените данни.  

Хистологичният анализ е „златен стандарт“ за определяне на разпространението на 

кариозната лезия на дълбочина и ширина (обхвата на кариозната лезия), той обаче може 

да бъде изпълнен при провеждане на in vitro проучване, а при настоящото изследване няма 

как да бъде приложен. Поради наличието на потвърдена съпоставимост между ICDAS II 

кодовете и  реалната хистологично установима дълбочина на лезията, ICDAS II 

визуалната диагностика бе използвана като „златен стандарт“ в настоящото проучване. 

След дескриптивния анализ на прекодираните данни по приетата методика при прилагане 

на диагностичните методи, резултатите са онагледени в Диагр. 22 и 23. 

 

Диагр. 22   Кариеспрофилактичен ефект на 3-ия месец при 7-8 годишните 

 

 

Визуална 

Диагностика 

VistaCamiX 

Мacro 

VistaProof Ryge критерии 

100% 97,4% 

87,5% 

100% 

0% 2,6% 

12,50% 

0% 

Здравa оклузална повърхност Кариес Кариозна лезия 
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Диагр. 23   Кариеспрофилактичен ефект  на 6-ия месец при 7-8 годишните 

 

 

По-значими разлики между диагностичните методи можем да наблюдаваме едва 

след 6 месеца (Фиг.8) и 12 месеца (Фиг.9), когато откриваме наличие на кариозна лезия с 

помощта на  всички диагностични методи. Отново най-голямо отклонение се наблюдава 

при прилагане на лазерна диагностика с Vistaproof. Анализът на данните показва 

запазване на здрави зъбни повърхности в около 90% от изследваните зъбни повърхности 

(Диагр.24). 

Диагр. 24   Кариеспрофилактичен ефект  на 12-ия месец при 7-8 годишните 

 

Визуална 

Диагностика 

VistaCamiX 

Мacro 

VistaProof Ryge критерии 

95,3% 
86,6% 

70,9% 

96,1% 

4,7% 
13,4% 

29,1% 

3,9% 

Здравa оклузална повърхност Кариес Кариозна лезия 

Визуална 

Диагностика 

VistaCamiX 

Мacro 

VistaProof Ryge критерии 

93,2% 
81,6% 

62,5% 

94,3% 

6,8% 
18,4% 

37,5% 

5,7% 

Здравa оклузална повърхност Кариес Кариозна лезия 
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Фиг. 8 Максиларен първи постоянен молар в оклузия със силант на смолиста основа 6-ти месец 

след силанизиране (Fissurit F, VOCO) 

 

 

 

Фиг. 9 Максиларен първи постоянен молар в оклузия със силант на смолиста основа 12-ти месец 

след силанизиране (Fissurit F, VOCO) 

 

3.2.Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на 

кариозни лезии по челюсти за групата на 7-8 годишните 

Данните публикувани до момента, относно разпространението на кариозните лезии 

по челюсти са разнопосочни. Повечето автори стигат до извода, че няма статистически 

значима разлика в разпространението на кариес на горно и долночелюстни зъби. 

След анализ на данните разпределени по челюсти на резултатите от визуалната 

диагностика и Ryge критериите установихме, че резултатите за горно и долночелюстни 

молари са  съпоставими.  
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Отчетлива разлика има при диагностиката с VistaCamiX Macro според която 

кариозните лезии на горночелюстните първи постоянни молари доминират.  

Vistaproof отново отчете значително по-голямо разпространение на кариозни лезии 

в сравнение с другите използвани методи за диагностика. 

3.3.Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на 

кариозни лезии за групата на 5-6 годишните 

След прекодиране на данните получени при проследяването на оклузалните зъбни 

повърхности на първи постоянни молари в пробив в групата на 5-6 годишните, 

резултатите на 3-ти месец показаха, че визуалната диагностика по системата ICDAS II и 

модифицираните критерии на Ryge оценяват 100% от оклузалните повърхности като 

здрави. При диагностиката с VistaCamiX Macro се открива кариозна лизеия при 2,6% от 

оклузалните повърхности, а останалите 97,4% диагностицира като здрави. 

При последния контролен преглед на 12-ия месец визуалната диагностика показа 

наличие на кариозни лезии в 2,4% от оклузалните повърхности и липса на такъв в 97,6% 

от тях. Отново тези резултати са идентични с диагностиката по Ryge критериите.  

Диагностиката с VistacamiX Macro оценява 4,9% от оклузалните повърхности като 

кариозни, а 95,1% като здрави. В групата  на 5-6 годишните след приложението на глас-

йономерен цимент използван за силанизация на първи постоянни молари в пробив, една 

година след аплициране на материала наблюдаваме здрави зъбни повърхности в над 95% 

от изследваните с всички използвани методи на диагностика (Диагр.25). 

Диагр. 25 Кариеспрофилактичен ефект  на 12-ия месец при 5-6 годишните 

 

Визуална 

Диагностика 

VistaCamiX Мacro Ryge критерии 

97,60% 95,10% 97,60% 

2,40% 4,90% 2,40% 

Здравa оклузална повърхност Кариес Кариозна лезия 
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3.4.Честотен анализ на данните в зависимост от липсата или наличието на 

кариозни лезии по челюсти за групата на 5-6годишните 

Разделихме силанизираните новопробили първи постоянни молари в две отделни 

групи - с горночелюстни и долночелюстни молари.  

На 3-ия месец проследихме  29 горночелюстни първи постоянни молари, с които 

стартира проучването. Съгласно приетата методика и трите диагностични метода – здрава 

зъбна повърхност бе диагностицирана в 100% от изследваните повърхности.  

В проследяването на 12-ия месец участваха 14 оклузални повърхности, като отново 

се наблюдава повтаряемост в резултатите получени след прилагането и на трите метода: 

93,3% от оклузалните повърхности на първи постоянни молари са здрави, а само в 6,7% се 

установи наличие на кариозни лезии. 

Проучването стартира със силанизиране на 49 долночелюстни първи постоянни 

молара, като след 3 месеца успяхме да проследим 47 молара с помощта на трите 

диагностични метода. След прилагане на визуална диагностика и модифицираните 

критерии на Ryge бе установено наличие на здрава оклузална зъбна повърхност в 100% от 

случаите. За разлика от тях резултатите от диагностиката с VistaCmaiX Macro сочат в 

95,9% от случаите  здрава зъбна повърхност и 4,1% наличие на кариозна лезия.  

На 6-ия месец визуалната диагностика и диагностиката по модифицираните 

критерии на Ryge установиха 100% здрави зъбни повърхности. Диагностиката с 

VistaCamiX Macro потвърди 95,7%  здрави зъбни повърхности и 4.3% кариозни 

повърхности . На 12-ия месец проследихме 26 зъба, като отново визуалната диагностика и 

диагностиката с модифицираните критерии на Ryge показват, че 100% от зъбните 

повърхности са здрави. Според диагностиката с VistaCmaiX Macro  здрави оклузални 

повърхности има в 96,2% , а при 3,8% от зъбните повърхности се открива наличие на 

кариозна лезия. 

 

Задача 4 

Проследяване на ретентивността на силантите чрез визуални методи за 

диагностика на 3-ия,  6-ия  и 12-ия месец  
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Необходимостта от проследяване и поддържане на силанта е обусловена от факта, 

че според голяма част от авторите, частичната загуба на силант води до равен риск от 

поява на кариес, едентичен с този при несиланизирани повърхности . В най-висока степен 

загуба на силант се отчита през първата година след аплицирането му. Това ни мотивира 

да проследим силанизираните пациенти за 12 месечен период. След като прекодирахме 

данните и за двете групи деца участващи в клиничното проучване за втори път в 

зависимост от степен на задържане на силанта, получихме долу-описаните резултати. 

4.1.Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на 

силанта за групата на 7-8 годишните 

В групата на 7-8 годишните деца, чиито първи постоянни молари бяха 

силанизирани със силант на смолиста основа Fissurit F, на 3-ия месец от проследяването, 

резултатите от  визулната диагностика и диагностиката с модифицираните Ryge критерии 

бяха идентични. Те показаха наличие на напълно задържан силант в 90,10% от случаите и 

частично задържан силант при 9,90% от силанизираните повърхности. Според 

диагностиката под увеличение с VistaCamiX Macro цялостен е силантът при 85,5% от 

случаите и частично задържан силант при 14,50% от силанизираните повърхности. 

Напълно отпаднал силант не беше наблюдаван след прилагането на нито един от 

диагностичните методи (Диагр.26).  

Диагр. 26  Ретентивност на силанта на 3-ия месец в групата на 7-8 годишните 
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Данните от контролния преглед на 6-ия месец са следните: според визуалната 

диагностика цялостен силант е наличен при 64,3% от проследяваните оклузални 

повърхности; частичен при 33,3% ; напълно отпаднал при 2,3 %.  

Според диагностиката с VistaCamiX Macro в 50,4% от силанизираните повърхности 

силантът е напълно задържан, а при 49,6% частично. Резултатите от модифицираните 

критерии на Ryge отново бяха сходни с тези от визуалната диагностика: 62%- напълно 

задържан силант; 35,7% частично задържан;  2,3%- напълно отпаднал силант. 

           При проведената на 12-ия месец диагностика, визуалният метод оцени 57,5 % от 

силанизираните повърхност с цялостен силант, 33,3% с частичен и  9,2% с отпаднал 

силант. Идентични са резултатите след прилагане на модифицираните критерии на  Ryge.  

            При преглед под увеличение процентът цялостен силант е по-малък- 36,8%, докато 

при по-голяма част от повърхностите се наблюдаваше частичен силант 55,2% и отпаднал 

при 8% (Диагр.27). 

Диагр. 27  Ретентивност на силанта на 12-ия месец в групата на 7-8 годишните 

 

 

4.2. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на 

силанта по челюсти за групата на 7-8 годишните 

След като прегрупирахме данните успяхме да получим по-обстойна информация за 

степен на задържане на силанта по челюсти, която е представена по-долу. На 3-ия месец 
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разликата в отпадането на силанта между двете челюсти беше незначителна, като и при 

двете челюсти не се наблюдава напълно отпаднал силант. На 12-ия месец резултатите 

показаха, че според визуалната диагностика 45,2% от изследваните повърхности  в горна 

челюст са с частично отпаднал силант, 50% според VistacamiX Macro  и 29,9% според 

критериите на Ryge. Напълно отпаднал силант бе диагностициран при 9,52% от зъбните 

повърхности след употреба на визуална диагностика, 7,14% след прилагане на увеличение 

и 2,98% според Ryge критериите (Диагр.28). 

Диагр. 28   Ретентивност на силанта на 12-ия месец при горночелюстни молари 

в групата на 7-8 годишните 

 

Диагр. 29  Ретентивност на силанта на 12-ия месец при долночелюстни молари 

в групата на 7-8 годишните 
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В долна челюст визуалната диагностика и Ryge критериите определиха наличие на 

частично загубен силант при 22,2%, а VistacamiX Macro при 60,0%. За напълно отпаднал 

силант след приложение на визуална диагностика, Ryge критериите и VistaCamiX Macro 

се съобщава в 8,88% от прегледаните оклузални зъбни повърхности (Диагр.29). 

 

4.3 Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на 

силанта за групата на 5-6 годишните 

След като прекодирахме данните в зависимост от степента на задържане на силанта 

и в групата на 5-6 годишните, според приетата методика: напълно задържан (цялостен) 

силант, частично отпаднал и напълно отпаднал силант получихме долу-описаните 

резултати. На 3-ия месец от проследяването, резултатите от  визулната диагностика и 

диагностиката показа наличие на напълно задържан силант в 61,25% от случаите, 

частично задържан силант при 30% от силанизираните повърхности и отпаднал напълно 

при 8,75%. Според диагностиката под увеличение с VistaCamiX Macro цялостен е 

силантът при 48,75% от случаите и частично задържан силант при 46,25% от 

силанизираните повърхности, а отпаднал при 5%. Ryge модифицираните критерии 

определиха силанта като напълно запазен в 65% от случаите, частично отпаднал при 

28,75% и напълно загубен при 6,25%. (Диагр.30 ). 

 

Диагр. 30 Ретентивност на силанта на 3-ия месец в групата на 5-6 годишните 
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През 6-ия месец цялостен силант е наблюдаван в много малка част от изследваните 

зъбни повърхности. Според визуалната диагностика и Ryge модифицираните критерии в 

22,20% от повърхностите, а според VistaCamiX Macro 11,11%. В голям процент силантът 

беше наличен, но частично загубен. визуалнтата диагностика определи силантът като 

частичен в 61,1% от повърхностите, Ryge модифицираните критериив 62,5% и според 

VistaCamiX Macro 80,5%. Напълно отпаднал силант бе отразен в по-голям процент от 

зъбите след прилагане на визуална диагностика (16,6%) и Ryge модифицираните критерии 

(15,27%) и в по-малък при преглед под увеличение- 8,33% . 

През 12-ия месец цялостен силант е наблюдаван в още по-малка част от 

изследваните зъбни повърхности. Според визуалнтата диагностика, Ryge модифицираните 

критерии  и VistaCamiX Macro в 4,87% от повърхностите. В голям процент силантът беше 

наличен, но частично загубен. Визуалната диагностика и Ryge модифицираните критерии 

определиха силантът като частичен в 56,09% от повърхностите, а VistaCamiX Macro 

65,8%. Напълно отпаднал силант бе отразен в по-голям процент от зъбите след прилагане 

на визуална диагностика (39,02%) и Ryge модифицираните критерии (39,02%) и в по-

малък при преглед под увеличение- 29,26% (Диагр.31). 

 

Диагр. 31 Ретентивност на силанта на 12-ия месец в групата на 5-6 годишните 
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4.4. Честотен анализ на данните в зависимост от ретентивността на 

силанта по челюсти за групата на 5-6 годишните 

След като прегрупирахме данните, информацията за степен на задържане на 

силанта по челюсти установихме, че на 3-ия месец разликата в отпадането на силанта 

между двете челюсти беше минимална. При горна челюст, след прилагане на визуална 

диагностика, цялостен силант се наблюдава при 51,72% от зъбните повърхности, отпаднал 

частично силант се диагностицира при 37,93% от изследваните повърхности и напълно 

отпаднал при 10,34%. При преглед под увеличение силантът е цялостен в 37,93%, 

частичен при 51,72% и отпаднал при 10,34%.  След прилагане на Ryge модифицирани 

критерии силантът е цялостен в 58,64%, частичен при 31,03% и отпаднал при 10,34% 

(Диагр.32).  

Диагр. 32 Ретентивност на силанта на 3-ия месец при горночелюстни молари 

 в групата на 5-6 годишните 

 

При долна челюст според визуалната диагностика силантът е цялостен при 66,66%, 

частичен при 54,90% и отпаднал напълно при 7,48%. Според VistaCamiX Macro: силантът 

е цялостен при 54,9%, частичен- 43,13% и отпаднал напълно при 1,96%. Според Ryge 

критериите: е цялостен при 66,66%, частичен- 29,41% и отпаднал напълно при 3,92% 

(Диагр.33).   
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Диагр. 33 Ретентивност на силанта на 3-ия месец при долночелюстни молари  

в групата на 5-6 годишните 

 

Най-голяма разлика в резултатите получаваме на 6-ия месец при отчитането на 

цялостен силант с помощта и на трите диагностични метода между прегледаните 

оклузални горночелюстни и долночелюстни повърхности. В най-голям процент от 

оклузалните повърхности силантът е частично отпаднал, за горна челюст между 58,33% и 

87,50% и за долна челюст между 62,50% и 77,08%. Напълно отпаднал е силантът в 4,16%-

25,00% от горночелюстни оклузални повърхности и 10,41%-14,58% при долночелюстни 

(Диагр.34, 35). 

 

Диагр. 34 Ретентивност на силанта на 6-ия месец при горночелюстни молари 

 в групата на 5-6 годишните 
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Диагр. 35 Ретентивност на силанта на 6-ия месец при долночелюстни молари  

в групата на 5-6 годишните 

 

Накрая на първата година цялостен силант на горночелюстните оклузални 

повърхности не се наблюдава, а на долночелюстни едва при 7,69%. Частично запазен е 

силантът в 60-66% от голночелюстните и 53-65% от долночелюстните първи постоянни 

молари. Цялостно отпаднал силант: 33-40% на горна и 26-38% на долна челюст (Диагр.36, 

37). 

 

Диагр. 36 Ретентивност на силанта на 12-ия месец при горночелюстни молари 

в групата на 5-6 годишните 
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Диагр. 37 Ретентивност на силанта на 12-ия месец при долночелюстни молари  

в групата на 5-6 годишните 

 

 

 

Задача 5 

Оценка на приложените визуални и флуоресцентни методи за диагностика на 

оклузалните кариозни лезии и контрол на силанизацията 

За да определим достоверността на получените резултати по различните методики 

направихме ROC-анализ на данните. ROC-кривата описва зависимостта на параметрите 

сензитивност и специфичност. Колкото по-точно дискриминиращ е тестът, толкова по-

стръмна е възходящата част на ROC-кривата и толкова по-голяма е площта под нея.  

След като направихме ROC-анализ на данните и построихме ROC-кривите на 

различните методи, резултатите на 6-ти месец и 12-месец са сходни (Диагр.38 ). 

Резултатитe които получихме за площта под кривата AUROC са: VistaCamiX Macro 

0,933 ; Ryge модифицирани критерии 0,900; VistacamiX Proof 0,835. Достоверността на 

използваните методи е показана на Overall model quality от който става ясно, че най-добри 

диагностични способности има VistaCamiX Macro, следван от VistacamiX Proof и Ryge 

модифицирани критерии (Диагр.39 ). 

5.1. ROC- анализ на данните за групата на 7-8 годишните 
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построихме ROC-кривите на различните методи, резултатите на 6-ти месец и 12-месец са 

сходни (Диагр.38 ). 

Диагр. 38 ROC-анализ на данните получени при прилагане на всички диагностични методи в 

групата на 7-8 годишните на 12-ия месец 

 

 

 

Диагр. 39 Overall model quality на приложените диагностични методи  

в групата на 7-8 годишните на 12-ия месец 
 

 

Резултатитe които получихме за площта под кривата AUROC са: VistaCamiX Macro 

0,933; Ryge модифицирани критерии 0,900; VistacamiX Proof 0,835. Достоверността на 

използваните методи е показана на Overall model quality от който става ясно, че най-добри 
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диагностични способности има VistaCamiX Macro, следван от VistacamiX Proof и Ryge 

модифицирани критерии (Диагр.39 ). 

 

5.2. ROC- анализ на данните за групата на 5-6 годишните 

   Впечатление прави липсата на кариозни лезии в близо 100% от зъбните 

повърхности, потвърдена от 3 от използваните методи на диагностика визуална, 

диагностика с помощта на VistaCamiX Macro и модифицираните Ryge критерии на 3-ия 

месец. След прилагане на статистически ROC анализ и построяване на ROC-крива 

отразяваща сензитивност и специфичност на използваните методи наблюдаваме почти 

100% съвпадение между тях на 3-ти месец. След проследяване на оклузалните зъбни 

повърхности в продължение на година и поява на кариозни лезии при част от 

силанизираните повърхности, на 12-ия месец  наблюдаваме разлики в  използваните 

методи, като проследим площта под кривата. Като референтни стойности бяха използвани 

резултатите от диагностиката по системата ICDAS II, тъй като както вече споменахме, тя 

се доближава най-много до „златния стандарт“. Резултатитe които получихме за площта 

под кривата AUROC са следните: VistaCamiX Macro 1,00; Ryge модифицирани критерии 

0,988; (Диагр.40).  

 

Диагр. 40 ROC-анализ на данните получени при прилагане на всички диагностични методи в 

групата на 5-6 годишните на 12-ия месец 
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Достоверността на използваните методи е показана на Overall model quality от 

който става ясно, че по-добри диагностични способности има VistaCamiX Macro в 

сравнение с Ryge модифицираните критерии (Диагр.41). 

В настоящото проучване в групата на 5-6 годишните, откриваме повече от отлично 

съчетание между сензитивност и специфичност при употребата на VistaCam Macro, както 

при визуалната диагностика по системата ICDAS II .  

Диагр. 41 Overall model quality на приложените диагностични методи  

в групата на 5-6 годишните на 12-ия месец 
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Изготвяне на препоръки за приложение  на силанти съобразно риска и 

състоянието на пробива 

В процеса на работа по настоящия дисертационен труд, ние се запознахме с 

мненията, по обсъжданите проблеми на автори от много страни в света публикувани в 

редица публикации. Въз основа на това и резултатите и изводите от настоящия 

дисертационен труд си позволяваме да обобщим най-важната информация и да я 

представим под формата на  препоръки към лекарите по дентална медицина. Препоръките 

са свързани с диагностиката на оклузалните повърхности, контрола на силанизацията, 

ефективността на различните диагностични методи, избора на средство за силанизация в 

зависимост от състоянието на пробива: 
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 Изложени на риск от развитие на оклузален кариес в най-голяма степен са първите 

постоянни молари на деца с висок риск от развитие на орални заболявания, които 

трябва да бъдат силанизирани приоритетно; 

 

 Основен диагностичен метод с оптимална достоверност и детайлна 

информативност е визуалната диагностика по системата ICDAS II. Този метод не 

изисква допълнителна финансова инвестиция, а единствено по-задълбочени 

познания относно различаване на началните стадии на развитие на кариозния 

процес; 

 

 VistaProof FC и и Ryge модифицирани критерии са отлични помощни 

диагностични средства. VistaProof  FC се представя задоволително в оценката на 

състоянието на оклузални зъбни повърхности, но показва тенденнция към 

свръхдиагностика, което може да доведе до предприемане на ненужно лечение. 

Поради този факт, винаги трябва да се използва в комбинация с някои от 

горепосочените диагностични методи и средства; 

 

 Идеално допълнение и почти 100% достоверност и съпоставимост с визуалната 

диагностиката по системата ICDAS II, се наблюдава при използване на 

увеличителната камера на VistaCamiX Macro. Oсвен детайлна оценка, тя дава 

възможност за запазване на образите и съпоставянето им във времето, което 

допринася за още по-голяма прецизност на диагностиката и е изключително важно 

при лечебния подход, когато е необходимо. Недостатък на апарата е неговата цена, 

което затруднява включването му в ежедневната дентална практика; 

 

 Силантите на смолиста основа са подходящи за силанизиране на оклузални 

повърхности на зъби, когато постигането на адекватната изолация на работното 

поле е възможно. Те осигуряват както отличен кариеспрофилактичен ефект, така и 

много добро задържане. Смолистите силанти са подходящи за силанизиране на 

напълно пробили първи постоянни молари, влезли в оклузия; 
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 Глас-йономерните цимнти използвани за силанизация са основно средство на избор 

при невъзможност за контролиране на влагата. Такива са случаите, при които 

първите постоянни молари не са изцяло пробили и не са влезли в оклузия. Въпреки 

значително по-слабата си ретентивност, те осигуряват отлично 

кариеспрофилактично действие, поради значително по-продължителното 

освобождаване на флуорни йони и възможността за презареждане на силанта. Това 

дава възможност за осигуряване на кариеспрофилактичен ефект дори при наличие 

на минимално количество частици от силанта, невидими с просто око; 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

1. Силанизирането на оклузалните зъбни повърхности е ефективен метод за 

превенция на зъбния кариес при децата с висок риск от развитие на зъбен кариес. 

 

2. Прецизната диагностика е определяща за избора на профилактично средство. 

 

3. Приложените визуални и флуоресцентни методи ICDAS II, VistaCamiX Macro по 

ICDAS II и VistaProof  са подходящи за диагностика на оклузалните повърхности и 

определяне на индикациите за приложение на силанти на смолиста основа и на  

глас-йономерни цименти използвани за силанизация. 

 

4. Диагностиката на оклузалните зъбни повърхности при увеличение с помощта на 

VistaCamiX Macro показва най-голяма съпоставимост с визуалната диагностика по  

системата  ICDAS II. 

 

5. Визуалната диагностика по системата ICDAS II, диагностика с VistaCamiX Macro 

по ICDAS II, VistaProof и модифицираните критерии на Ryge са подходящи за 

контрол на силанизацията със смолисти силанти. 
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6. Визуалната диагностика по системата ICDAS II, диагностика с VistaCamiX Macro 

по ICDAS II и модифицираните критерии на Ryge са подходящи за контрол на 

силанизацията с глас-йономерни цимнти използвани за силанизация . 

 

7. За контрол на силанизацията с  Fuji Triage Pink, GC не е подходящо да се прилага 

VistaProof FC, който поради състава на силанта, води до фалшиво позитивни 

резултати. 

 

8. Най-голяма диагностична достоверност притежават визуалната диагностика по 

системата ICDASII и диагностиката под увеличение с помощта на VistaCamiX 

Macro по системата ICDAS II. 

 

9. VistaProof FC и модифицираните критерии на Ryge са добри помощни 

диагностични средства. 

 

10. Силантите на смолиста основа са подходящи за силанизиране на оклузални 

повърхности на зъби, когато адекватната изолация на работното поле е възможна. 

Те осигуряват както отличен кариеспрофилактичен ефект, така и много добро 

задържане. 

 

11. Глас-йономерните цимeнти използвани за силанизация са основно средство на 

избор при невъзможност за контролиране на влагата, какъвто е случаят при 

новопробили молари. Въпреки значително по-слабата си ретентивност, те 

осигуряват отлично кариеспрофилактично действие. 

 

12. Смолистите силанти и глас-йономерните цименти използвани за силанизация 

показват сходен кариеспрофилактичен ефект в изследваните възрастови групи. 
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ПРИНОСИ 

Приноси с оригиналена характер 

1. За първи път в страната ни се съпоставя достоверността на трите диагностичните 

методи: визуална диагностика по с-мата ICDAS II, диагностика под увеличение с 

помощтта на VistaCamiX Macro по с-мата ICDAS II, диагностика с 

флуоресцентната камера  Vista Proof и модифицираните Ryge критерии за 

проследяване на кариеспрофилактичния ефект и ретентивността на силантите, и 

резултатите се съпоставят в рамките на 12месечно клинично проучване. 

2. За първи път в България се използва VistaCam –Macro и Proof FC, за едногодишно 

проследяване на силанизирани зъбни повърхности на първи постоянни молари на 

деца от 5-8години. 

3. За първи път в страната се проследява ретентивността и кариеспрофилактичния 

ефект на глас-йономерен цимент използван за силанизация при първи постоянни 

молари в пробив в продължение на 12 месеца. 

4. За първи път в страната са изготвени препоръки за приложение на силанти 

съобразно риска и състоянието на пробива. 

 

Приноси с потвърдителен характер 

5. Проучен е  отличния кариеспрофилактичен ефект на глас-йономерен цимент 

използвани за силанизация при първи постоянни молари в пробив и по-слабата му 

ретентивност. 

6. Проучен е отличния кариеспрофилактичен ефект на смолист силант при първи 

постоянни молари в оклузия и отличната  му ретентивност. 

7. Проучена е необходимостта от силанизиране на първи постоянни молари на деца 

във високорисковата група. 

8. Проучена е отличната съпоставимост между визуалната диагностика с и без 

увеличение по с-ма ICDAS II. 

9. Доказва се, че употребата на Vista Proof FC e неудачна за проследяване на 

оклузални повърхности силанизирани с Fuji Triage Pink, поради 

свръхдиагностиката, която прави. 
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