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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

BE- Бактериален ендокардит 

AHA- Американска сърдечна асоциация 

CHX- Хлорхексидин 
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PVI – Повидон – йод 

MODS – Синдром на множествена органна дисфункция 

CLABSI – Инфектирана кръвна циркулация 

SIRS – ѝсистемен синдром на възпалителни реакции 

CCD детектор ( Charge Coupled Device ) – Устройство свързано със заряд 

CIE – Comission International d’Eclairage ,международна комисия по осветвение 

D65 – Дневна светлина с цветна температура 6500К 

LED- Light Emitting Diode ,Излъчващ светлина диод 

ПЕБ – Постекстракционна бактериемия 

УК – Устна кухина 

ССЗ –Сърдечно-съдови заболявания 

PI-Плакав индекс 

GI-Гингивален индекс 

SFR-промяна в потока на слюнката 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Хлорхексидинът е широкоспектърен бисбигваниден антисептик, 

който за първи път е предложен за клинично приложение в медицината 

през 1953 година под формата на антисептичен крем. В клиничната 

медицина хлорхексидинът най-често се използва под формата на водно 

разтворима сол – хлорхексидин диглюконат. След дългогодишна употреба 

в стоматологичната практика, хлорхексидинът е признат за златен 

стандарт, спрямо който се измерва ефективността на други средства 

против образуване на  плака и  развитие на пародонтални въвпаления. Днес 

е установено, че приложението на хлорхексидин не е свързано с развитие 

на резистентни микроорганизми. Ефектът на хлорхексидина върху 

микроорганизмите е зависим от дозата.Счита се, че оптималната доза 

хлорхексидин, доставяна чрез води за уста, е 20 мг два пъти дневно, което 

представлява еквивалент на 10 мл 0.2% хлорхексидин (20 мг). 

Хлорхексидинът намалява микробното число в оралния биофилм и по този 

начин повлиява възпалението, което води до повлияване на плак-

асоциираните пародонтални заболявания. Хлорхексидинът има 

способността да унищожава широк кръг от микроорганизми, включително 

Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии (аероби и анаероби), 

както и някои гъбички и дрожди. При локално приложение на 

хлорхексидин, включен във 0.2% хлорхексидин, положително заредените 

(катионни) молекули на хлорхексидина се свързват с негативно заредените 

микробни клетъчни стени и нарушава осмотичното равновесие на 

микробните клетки. В зависимост от приложената концентрация, 

хлорхексидинът може да има бактериостатичен или бактерициден ефект. В 

ниски концентрации хлорхексидинът е бактериостатичен – микробната 

клетка бива напусната от вещества с ниско молекулно тегло, което от своя 

страна подтиска деленото й. Във високи концентрации хлорхексидинът 

проявява бактерицидни свойства и води до клетъчна смърт, причинена от 

преципитиране на плазменото съдържимо на микробната клетка.Тези 

свойства са  характерни единствено за него и го отличават от всички други 

антимикробни агенти. Хлорхексидинът се абсорбира слабо от тъканите в 

устната кухина и в гастроинтестиналния тракт, поради което се приема, че 

има слаба токсичност. 
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Устната кухина е силно колонизирана от бактерии - съдържа около 

500 до 1000 вида бактерии. Гингивалният сулкус при човека е уникално 

място за развитие на микроорганизми. В това местообитание биологичните 

организми съществуват в хармония, прикрепени към емайловите или 

циментови повърхности на зъба, както и към клетъчния епител, под който 

се открива богат съдов плексус. Благодарение на това необичайно 

анатомично разположение, бактериите имат готов портал за навлизане в 

системното кръвообращение както при клинично здрави лица, така и при 

патологично променени тъкани. Най-висока е бактериалната концентрация 

в зъбната плака, където се смята, че има между 1011 - 1012 микроорганизми 

на грам влажно тегло. Всяко нарушение в бариерата на устната лигавица 

поставя вътрешността на макроорганизма в контакт с високо замърсени 

екосистеми, което води до проникване на микроорганизми в кръвния ток и 

развитие на бактериемия. Тези микроорганизми могат да се 

идентифицират в кръвта чрез кръвни култури, наречени хемокултури. Най-

често срещаните микроорганизми, свързани с бактериемия са Streptococcus 

viridans и Staphylococcus aureus. 

Редица орални процедури могат да доведат до развитие на 

бактериемия. Без съмнение най-добре проученият фактор за възникване на 

бактериемия е зъбната екстракция. Бактериемията се дефинира като 

наличие на бактерии в кръвта, които са живи и могат да се 

възпроизвеждат. Честотата на бактериемия след зъбна екстракция варира 

между 39-100%, а Streptococcus viridans е най-често идентифицирания 

микроорганизъм , както непосредствено след екстракцията, така  и след 

известен период от време. Постекстракционната бактериемия е бързо 

преходна.  Доказано е, че бактериемия може да се развие както след 

обикновена екстракция, така и след атипична екстракция на ретенирани 

зъби. При тези обстоятелства бактериалната честота зависи право 

пропорционално от наличието на предшестващ гингивит, пародонтит и 

други одонтогенни инфекции, което предполага пряка връзка между 

повишено бактериално биофилмово натоварване и бактериемията. 

Бактериалният ендокардит е рядко заболяване с висока 

смъртност. Приетата клинична практика е да се използва антибиотична 

профилактика при пациенти с риск от развитие на инфекциозен 

ендокардит, които имат нужда от зъбни процедури, с убеждението, че това 

може да попречи на развитието на инфекциозен 

ендокардит. Ефективността на такава антибиотична профилактика при 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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хора, обаче не е доказана, а последните международни насоки препоръчват 

много по-ограничена роля за профилактиката на антибиотиците срещу  

бактериемията. По литературни данни извършването на промивка на 

устната кухина с 0,2% CHX значително намалява продължителността на 

постекстрационната бактериемия. 

Приложението на води за уста, съдържащи хлорхексидин, има и 

редица негативни локални ефекти. Най-често срещания отрицателен ефект 

е появата на кафяво оцветяване на твърдите зъбни тъкани и на меките 

тъкани в устната кухина. Предлагани са различни теории, които имат за 

цел да обяснят причината за това характерно оцветяване. Най-много 

доказателства има в подкрепа на твърдението, че оцветяването се дължи на 

преципитация между хлорхексидиновите катиони и анионните хромогени, 

които постъпват в устната кухина от храните (чай, кафе, танини от вино и 

други). Друг по-рядък отрицателен ефект от приложението на 0.2% 

хлорхексидин, съдържаща хлорхексидин, е натрупването на 

супрагингивален зъбен камък.Откриват се съобщения за поява на оток в 

областта на паротидните жлези след прилагане на води за уста, съдържащи 

хлорхексидин. В литературата се откриват единични съобщения за 

развитие на тип I реакция на свръхчувствителност към хлорхексидин, 

използван в устната кухина или върху устните. Хлорхексидинът може 

също така да усили пероралния дискомфорт при пациенти с 

химиотерапевтично обусловен мукозит, ксеростомия или улцерозни 

състояния на устната лигавица.  

Честотата на поява на страничните ефекти е в право пропорционална 

зависимост от концентрацията на хлорхексидина. Повечето странични 

ефекти от приложението на води за уста, съдържащи хлорхекисидин, са 

транзиторни и изчезват с преустановяване приложението му. В случаите, 

при които се наблюдава промяна в цвета на зъбните тъкани след 

приложение на 0.2% хлорхексидин, съдържаща хлорхекисидин, както и 

при натрупване на зъбен камък, се налагат активни мероприятия за 

отстраняването им. Именно появата на странични ефекти ограничава 

продължителността на употребата на 0.2% хлорхексидин, съдържаща 

хлорхекисидин и на пациентите се препоръчват кратки до умерено дълги 

курсове при специфични клинични ситуации.  
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II. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ  

1. Липсват убедителни  данни за проучвания на ефекта от 

приложението на 0.2% хлорхексидин диглюконат въху 

постекстракционната бактериемия след обикновена и атипична 

екстракция на зъби при клинично здрави лица в Република 

България. 

2. Няма данни за проучвания, които да сравняват ефекта от 

приложението на 0.2% хлорхексидин диглюконат въху 

постекстракционната бактериемия след обикновена и след 

атипична екстракция на зъби при клинично здрави лица в 

Република България. 

3. В научната литература в България няма достатъчно данни как 

приложението на 0.2% хлорхексидин диглюконат влияе върху 

халитозата от локален характер,за разлика от халитозата при 

системни заболявания. 

4. По отношение на страничните ефекти от приложението на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат, свързани с дисколорацията на 

твърдите зъбни тъкани, в България липсват проучвания на база 

обективни методи за измерване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел: Да проучим ефекта от локалното приложение на 0.2% хлорхексидин 

диглюконат върху транзиторната постекстракционна бактериемия, 

халитозата и цвета на зъбите. 

Задачи: 

1. Да проучим влиянието на предоперативното приложение на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат върху постекстракционната бактериемия при 

пациенти след обикновена и след атипична зъбна екстракция: 

1.1. Да изследваме бактериемията при пациенти, които не прилагат 

локално в устната кухина 0,2% хлорхексидин диглюконат преди 

обикновена и преди атипична зъбна екстракция;  

1.2. Да изследваме бактериемията при пациенти, които прилагат 

локално в  устната кухина  0.2% хлорхексидин диглюконат преди 

обикновена зъбна екстракция; 

1.3. Да изследваме бактериемията при пациенти, които прилагат 

локално в устната кухина 0.2% хлорхексидин диглюконат преди атипична 

зъбна екстракция. 

1.4. Да направим сравнителен анализ на бактериемията след 

обикновена и след атипична зъбна екстракция при пациенти без и с 

предоперативно приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат. 

2. Да изследваме промяната в халитозата след локално приложение в 

устната кухина на 0.2% хлорхексидин диглюконат 

3. Да уточним влиянието на локалното приложение на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат върху цвета на зъбите. 
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IV. МАТЕРИАЛ  

Обект на наблюдение: Амбулаторни пациенти на Катедра по орална 

хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 

Пловдив. 

По задача 1. Сто и шестнадесет амбулаторни пациенти 

 По задача 1.1. Петдесет и осем амбулаторни пациенти 

 По задача 1.2. Двадесет и девет амбулаторни пациенти 

 По задача 1.3. Двадесет и девет амбулаторни пациенти 

 По задача 1.4. Сто и шестнадесет амбулаторни пациенти 

Включващи критерии: 

➢ Клинично здрави пациенти 

➢ Възраст – над 18 години 

➢ Необходимост от зъбна екстракция 

➢ Информирано съгласие от пациента 

Изключващи критерии: 

➢ Отказ на пациента от процедурата 

➢ Необходимост от екстракция на повече от един зъб, проведена в едно 

оперативно време 

➢ Хронични заболявания, налагащи прием на медикаменти 

➢ Прием на антибиотик в последните 6 месеца 

➢ Възпалителен процес в устната кухина 

➢ Тумори 

➢ Данни за състояния, съпроводени с променен имунитет 

➢ Предшестваща или предстояща лъчетерапия на глава и шия 

➢ Злокачествени заболявания 

➢ Захарен диабет 

➢ Бременност 



10 

➢ Данни за наличие на свръхчувствителност към някои от съставките на 

прилаганата 0.2% хлорхексидин 

По задача 2 и 3. Шестдесет лица, разпределени в две групи – непушачи и 

пушачи: 

Първа група (непушачи) 

Включващи критерии: 

➢ Клинично здрави пациенти 

➢ Възраст – над 18 години 

➢ Наличие на интактни и витални 14, 

13, 11, 21, 23, 24 зъби 

➢ Информирано съгласие от пациента 

➢ Лица, които не пушат и не са 

пушили в последните 5 години 

➢ Лица, които през последните 6 

месеца не са използвали 0.2% 

хлорхексидин, съдържаща 0.2% 

хлорхекисидин диглюконат 

 

Изключващи критерии: 

➢ Отказ на пациента от процедурата 

➢ Наличие на обтурации или друг вид 

дентални  възстановявания върху 

изследваните зъби, както и липса на 

виталитет 

➢ Спорадично тютюнопушене 

➢ Хронични заболявания, налагащи 

прием на медикаменти 

➢ Възпалителен процес в устната 

кухина 

➢ Тумори 

➢ Предшестваща или предстояща 

лъчетерапия на глава и шия 

➢ Злокачествени заболявания 

➢ Лица, които през последните шест 

месеца са използвали 0.2% 

хлорхексидин, съдържаща 0.2% 

хлорхекисидин диглюконат 

➢ Наличие на ендогенно или екзогенно 

оцветяване на зъбните повърхности 

 

 

 

 

 

 

Втора група (пушачи) 

Включващи критерии: 

➢ Клинично здрави пациенти 

➢ Възраст – над 18 години 

➢ Наличие на интактни и витални 14, 

13, 11, 21, 23, 24 зъби 

➢ Информирано съгласие от пациента 

➢ Лица, които са пушили поне по 10 

цигари дневно в последните 5 

години 

➢ Лица, които през последните 6 

месеца не са използвали 0.2% 

хлорхексидин, съдържаща 0.2% 

хлорхекисидин диглюконат 

 

Изключващи критерии: 

➢ Отказ на пациента от процедурата 

➢ Наличие на обтурации или друг вид 

дентални  възстановявания 

върху изследваните зъби или липса 

на виталитет 

➢ Пушене на по-малко от 10 цигари 

дневно 

➢ Тютюнопушене с давност по-малко 

от 5 години 

➢ Хронични заболявания, налагащи 

прием на медикаменти 

➢ Възпалителен процес в устната 

кухина 

➢ Тумори 

➢ Предшестваща или предстояща 

лъчетерапия на глава и шия 

➢ Злокачествени заболявания 

➢ Лица, които през последните шест 

месеца са използвали 0.2% 
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хлорхексидин, съдържаща 0.2% 

хлорхекисидин диглюконат 

➢ Наличие на ендогенно или 

екзогенно оцветяване на зъбните 

повърхности 
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Единици на наблюдение: Дентален пациент, зъбна повърхност, 

екстракционна рана, кръвен серум.  

Признаци на наблюдение: Пол и възраст на пациентите; издишван 

от устната кухина въздух; цвят на зъбна повърхност; орален здравен 

статус, включително устни, език, гингива и меки тъкани, слюнка, зъби, 

ниво на орална хигиена, болка от зъбен произход; вид и продължителност 

на оперативната интервеция; екстракционна рана, кръвен серум, 

микроорганизми в кръвен серум.  

Време на наблюдение: 

По задача 1.  Периодът от м. Април 2018 г. до м. Юни 2019 г. 

По задача 2. Периодът от м. Януари 2019 година до м. Юни 2019 

година. 

По задача 3. Периодът от м. Януари 2019 година до м. Юни 2019 

година. 

Място на наблюдение: Катедра по орална хирургия, Факултет по 

дентална медицина, Медицински университет – Пловдив; Катедра по 

микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет, Медицински 

университет – Пловдив; Катедра по протетична дентална медицина, 

Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив. 
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V. МЕТОДИ И АПАРАТУРА 

По задача 1. 

Дизайнът на проучването включва следния обем дейности, подредени 

хронологично: 

1. Подбор на пациенти по представените включващи и изключващи 

критерии с цел оформяне на четири групи: първа група – пациенти, 

понесли обикновена зъбна екстракция без предоперативно приложение на 

0,2% хлорхексидин диглюконат; втора група – пациенти, понесли 

атипична зъбна екстракция без предоперативно приложение на 0,2% 

хлохексидин диглюконат; трета група – пациенти, понесли обикновена 

зъбна екстракция след предоперативно приложение на 0.2% хлорхексидин 

диглюконат; четвърта група – пациенти, понесли атипична зъбна 

екстракция след предоперативно приложение на  0.2% хлорхексидин 

диглюконат. 

2. Удостоверяване на готовност от страна на пациента да се включи в 

изследването, посредством подпис на нарочно изработена бланка за 

информирано съгласие. Пациентите се включват по реда на появата им в 

една от четирите групи – експериментална или прицелна. 

3. Клиничен преглед, включително инвазивно изследване на 

гингивата за кървене.  

4.  Вземане на кръв за хемокултура предоперативно. 

5. За пациентите от експерименталните групи – предоперативна 

подготовка на устната кухина с 0.2%  хлорхексидин диглюконат . 

6. Осъществяване на хирургичната намеса. 

7. Вземане на кръв за хемокултура,  двукратно постоперативно – на 

30-та секунда и  на 15-та минута след приключване на екстракцията.  

8. Микробиологично изследване на взетата хемокултура. 

9. Отчитане на състоянието на оперативната рана на 72-рия час и при 

сваляне на  конците (между 7 и 10 ден) за пациенти, понесли атипична 

екстракция. 
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Метод за определяне на оралния здравен статус посредством Oral Health 

Assessment Tool (OHAT) за дентален скрининг (модификация на скалата на 

Kayser-Jones и кол. (1995) от Chalmers и Рearson (2005). (Таблица. № 1) 

Таблица № 1. Карта за дентален скрининг. 

Категория Здрави (0) С промени (1) Болни (2) 

Устни Меки, розови, влажни 
Сухи, напукани или 

зачервени в ъглите 

Оток или подутини, бели или 

черви улцерирани плаки, 

кървене или разязвяване в 

ъглите 

Език 
Нормален, влажен, 

розов 

С фисури, зачервен, 

покрит с налеп 

Наличие на червена или бяла 

улцерирана лезия, оток 

Гингива и 

меки тъкани 
Розова, влажна, глад-

ка, без кървене 

Суха, блестяща, груба, 

зачервена, оточна 

около 1 до 6 зъба, 

единична улцера или 

декубитус под протеза 

Оточна, кървяща около 7 или 

повече зъби, загуба на зъби, 

наличие на улцери и/или бели 

лезии, генерализирано зачервя-

ване, чувствителност 

Слюнка 
Влажни тъкани, рядка 

и свободно изтичаща 

слюнка 

Сухи, лепкави тъкани, 

намалена количество 

слюнка и субективни 

данни за сухота в 

устата 

Сухи и зачервени тъкани, 

наличие на малко количество 

слюнка или липса на слюнка, 

консистенцията на слюнката е 

гъста, изтича под формата на 

връв, субективни данни за 

сухота в устата 

Естествени 

зъби 
Няма разрушени и 

счупени зъби 

От 1 до 3 увредени 

или счупени зъба 

4 или повече увредени или 

счупени зъби, силно износени 

зъби или повече от 4 зъба, които 

не са възстановени с протеза 

Протези 
Протези в добро 

състояние, носени 

регулярно 

Една повредена област 

или счупен зъб на 

протеза, носят се 1 – 2 

часа дневно от 

пациента 

Повече от една повредена 

област или повече от 1 счупен 

зъб на протезата, не се носят, 

поради лоша статика или се 

поставят само с дентален 

адхезив 

Орална 

хигиена 

Чисти повърхности на 

собствени зъби и 

протези, без храни-

телни остатъци и 

зъбен камък 

Хранителни остатъци, 

налеп или зъбен камък 

в 1 до 2 области на 

устната кухина, или 

върху малки участъци 

от протезите, лош дъх 

Хранителни остатъци, налеп и 

зъбен камък в по-голямата част 

от устната кухина или по 

голяма част от зъбните протези, 

тежка халитоза 

Зъбна болка 
Без поведенчески, 

вербални или физи-

кални данни за болка 

Вербални и физикални 

данни за болка, като 

лицеви гримаси, хапа-

не на устни, отказ от 

храна и агресия 

Физикални данни за болка – 

оток на бузите и гингивата, 

счупени зъби, язви, парулис, 

както и вербални и поведен-

чески данни за болка 

Общо 0 1 - 8 9 -16 
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Оперативни техники: 

Техника на обикновена екстракция: 

• Обезболяване – локална анестезия 

• Синдезмотомия 

• Луксация и/ или ротация на зъба 

• Тракция 

• Ревизия на раната 

• Компресия 

• Хемостаза 

 

 

  

Фиг. № 1. Поставяне на анестезия Фиг. № 2. Отпрепариране на lig.circulare 

  

Фиг. № 3. Екстракция на зъб 44 Фиг. № 4. Кюретаж на алвеолата 
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Техника на атипична екстракция на ретинирани ретинирани и 

полуретинирани трети молари: 

• Обезболяване – локална проводна анестезия. 

• Отпрепариране на триъгълно мукопериостално ламбо, при спазване 

на класическите принципи. 

• Разкриване на зъба. 

• Отстраняване на костна тъкан с режещи инструменти (костни 

фрези и борери) под водно охлаждане. 

• Срязване на подлежащия на екстракция зъб с ротационни 

инструменти при необходимост (диамантени борери) под водно 

охлаждане. 

• Екстракция на зъба. 

• Почистване на алвеолата. 

• Адаптиране на ламбото и налагане на единични прекъснати шевове. 

• Поставяне на гумен дрен. 

 

  

Фиг. № 5. Поставяне на проводна 

анестезия 

Фиг. № 6. Нанасяне на разреза 

  

Фиг. № 7. Отпрепариране на 

мукопериостално ламбо 

Фиг. № 8. Разкриване на ретинирания 

трети молар 
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Фиг. № 9. Почистване на алвеолата Фиг. № 10. Налагане на единични 

прекъснати шевове 

 

Метод за отчита на състоянието на оперативната рана след атипична 

екстракция на ретиниран и полуретиниран трети молар (Madrazo-

Jiménez и кол.): 

 

Таблица № 2. Отчитане на състоянието на оперативната рана. 

          Състояние на 

                      раната 

 

   Критерии 

Добро Приемливо Лошо 

Раневи ръб 

Естетични, без 

възпаление, 

правилно 

позиционирани 

Неравен ръбец, 

слабо кървящ или с 

наличие на еритема 

Груби, неравни ръбове, 

средно или силно кървене, 

ексудация, гноене, лоша 

миризма, белези на 

инфекция. 

Цвят  

на лигавицата 

С цвета на 

околната 

лигавица 

Подобен на цвета 

на околната 

лигавица 

Еритематозен 

Заздравяване 
Пълно, без 

дехисценция 

1 – 2 мм 

дехисценция 

Дехисценция > 2 мм, 

отворена рана, формиране 

на келоид или неестетично 

заздравяване. 

 

Техника на предоперативна антибактериална подготовка на 

устната кухина: пациентите от експерименталните групи прилагат 

непосредствено преди оперативната намеса устата си, двукратно и 

последователно по 10 мл 0.2% хлорхексидин диглюконат за 1 минута. 

Разтворът се поставя в две химически чисти пластмасови чаши за 

еднократна употреба. След антибактериалната подготовка, устата не се 

промива.  
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Техника на изследване на кръв за хемокултура: след почистване 

на кожния участък, се взема венозна кръв (Фиг. №11, №12, №13)  – по 5 мл 

за всяка хранителна среда – аеробна и анаеробна, (Фиг № 14 и № 15) която 

по асептичен начин се прехвърля от спринцовката в средата и незабавно се 

предоставя на микробиологичната лаборатория за изследване чрез 

автоматизирана система bacT/ALERT (bioMerieux) (Фиг. №16 и №17) 

   

Фиг. № 11. Почистване на 

кожния участък 

Фиг. № 12 и Фиг. № 13. Вземане на венозна кръв 

  

Фиг. № 14. Среди за хемокултура Фиг. № 15. Среди за хемокултура 

с кръв 

  

Фиг. № 16 и Фиг. № 17. Автоматизирана система bacT/ALERT (bioMerieux) 
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На всеки пациент се взема трикратно кръв за изследване на аероби и 

анаероби както следва: 

1) Предоперативно и преди извършване на всякакви манипулации в 

устната кухина. 

2) На 30 секунда след приключване на екстракцията. 

3) На 15-та минута след приключване на екстракцията. 

В лабораторията хранителните среди за аеробни и за анаеробни 

микроорганизми, в които е прибавена венозната кръв, се култивират в 

термостат за 6 дни. При наличие на бактериален растеж, се прави 

прехвърляне на допълнителни хранителни среди. Ако не се открият 

микроорганизми до шестия ден, хемокултурата се счита за негативна – 

„стерилна“. При наличие на бактериален растеж, хемокултурата се счита за 

позитивна, а микроорганизмите се идентифицират. (Фиг. № 18, 19, 20, 21, 

22)  

  
Фиг. № 18. Колумбия агар, 

5% овнешка кръв 

Фиг. № 19. Хромогенна среда за 

изолиране и идентифициране на гъбички 

от род Candida 

 
 

Фиг. № 20. Колумбия агар, 5% овнешка 

кръв с колонии на Staph. aureus 

Фиг. № 21. Levin agar – селективна и 

диференцища среда за чревни 

микроорганизми 
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Фиг. № 22. Хромогенна среда с растеж на гъбички от род Candida 

 

По задача 2.  

Дизайн на проучването: 

1. Селектиране на пациентите, съгласно представените включващи и 

изключващи критерии с цел оформяне на две групи. 

2. Измерване степента на халитозата преди началото на приложение 

на 0.2% хлорхекисидин диглюконат.  

3. Предоставяне на включените в изследването лица на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат . 

4. Инструктиране на лицата за локално приложение на предоставения 

разтвор на  0.2% хлорхексидин два пъти дневно за 14 дневен период 

при запазване на обичайните дейности за поддържане на оралната 

хигиена при всеки от доброволците. 

5. Измерване на халитозата 14 дни след началото на локалното 

приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат. 

 

Апаратура за измерване степента на халитозата 

Апаратно измерване за наличие на халитоза бе осъществено с FitScan 

Breath Checker HC-212SF (Tanita Corporation, USA), (Фиг. № 23), 

апробиран в България при пациенти с терминален стадий на бъбречни 

заболявания, провеждащи хрониодиализно лечение и при изследване на 

връзката“ промени в оралната среда-общи заболявания“. 
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Фиг. № 23. FitScan Breath Checker HC-212SF (Tanita Corporation, USA) 

Портативното устройство отчита количеството на летливи сулфиди и 

въглеводороди, отговорни за неприятния мирис на издишвания от устата 

въздух, в шест степени. (Фиг. № 24) 

 

Фиг. № 24. Степени на халитоза, измервани с FitScan Breath Checker HC-212SF 

(Tanita Corporation, USA), съгласно инструкциите на производителя 

Техника на предоперативната антибактериална подготовка на 

устната кухина: пациентите прилагат двукратно и последователно по 10 

мл 0.2% хлорхексидин диглюконат за 1 минута (Фиг. № 25). Разтворът се 

поставя в две химически чисти пластмасови чаши за еднократна употреба. 

След антибактериалната подготовка, устата не се промива.  

 

Фиг. № 25. 0.2% хлорхексидин, съдържаща 0.2% хлорхексидин диглюконат 

(Parodontax, GlaxoSmithKline,GB) 
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По задача 3.  

Дизайн на проучването: 

1. Селектиране на пациентите, съгласно представените включващи и 

изключващи критерии с цел оформяне на две групи.  

2. Почистване и полиране на вестибуларните повърхности на зъби 14, 

13 и 11. 

3. Отчитане на цвета на вестибуларните зъбни повърхности на зъби 

14, 13, 11, 21, 23 и 24. 

4. Предоставяне на включените в изследването лица на разтвор на 

0.2% хлорхексидин диглюконат . 

5. Инструктиране на лицата за локално приложение на предоставения 

разтвор на 0.2% хлорхексидин диглюконат два пъти дневно за 14 

дневен период при запазване на обичайните дейности за поддържане 

на оралната хигиена при всеки от доброволците. 

6.  Двукратно измерване на цвета на изследваните зъби – на 7-ми и на 

14-ден. 

 

Апаратура за отчитане цвета на зъбните повърхности:  

За определяне цвета на твърдите зъбни тъкани бе използван Spectro 

Shade Micro (MHT,Verona,Italy) (Фиг. № 26), прилаган и в други научни 

проучвания. Този апарат е единственото устройство, което комбинира 

получаването на цифрови изображения със спектрофотометричен 

анализ.Той използва комбинацията на цифров апарат и  LED  

спектрофотометър. Има вграден компютър, който разполага с аналитичен 

софтуер. Устройството се състои от халогенен източник на светлина D65 

(6500K), която се насочва към зъба  чрез фиброоптични снопове и лещи, за 

да се получи равномерно осветяване на полето. Излъчената светлина пада 

под ъгъл 45о, а ъгълът на отразената светлина е 0о. Спектърът на 

излъчваното от уреда лъчение варира от 410 до 680 Ƞm.Първоначално се 

извършва калибрация върху зелена и бяла плочка. Отразената светлина се 

пренася едновременно до два CCD детектора чрез серия от лещи. Единият 

цветно филтриран CCD детектор се използва за получаване на цифрово 

цветно изображение на зъба, а другият е черно-бял детектор, който се 

използва за спектрален анализ. Изображението на зъба се показва в реално 

време на екрана, за да се постигне правилно позициониране и фокусиране. 

Заснемането става бързо - около 1 секунда, като трябва да има само по 



22 

един зъб във всяко изображение. Когато се натисне бутонът за 

измерването, светлината от източника се отразява от решетки, 

контролирани от стъпков мотор. Тези решетки правят светлината 

монохроматична, преди тя да бъде пренесена по фиброоптичен кабел до 

повърхността на зъба. Отразената монохроматична светлина се насочва 

към черно-белия CCD детектор, който периодично предава данните, когато 

монохроматичната светлина се промени. Процесът на спектрално 

сканиране се извършва за 2-3 секунди на честотни ленти от 10 Ƞm. Всеки 

пиксел от CCD детектора се асоциира със спектрална крива от отразената 

светлина. Това представлява огромно количество данни. Уредът може да 

даде един среден цвят на целия зъб, да го раздели на третини или да 

представи зоновото му разпределение по зъбната повърхност. Така 

получената цветна карта се пренася от апарата в компютър, посредством 

специална софтуерна програма. Spectro Shade е високотехнологичен, добре 

работещ, позволяващ голяма точност спектрофотометър, който отчита 

разликата между най-близкия и истинския цвят. Поради голямата работна 

част на накрайника, уредът не е подходящ за измерване на дистални зъби,  

а също и за установяване на цвета на ротирани и неправилно разположени 

в зъбната редица  зъби. Както и при останалите апарати, които анализират 

цифрово изображение на зъбите, от сканирания образ трябва да се 

изключат други зъби и меки тъкани (устни, език и др.) (Фиг. № 27). 

 

 

   

Фиг. № 26. Спектрофотометър Spectro Shade Micro (MHT, Verona, Italy) 
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Фиг. № 27. Приложение на спектрофотометър при пациент 

 

 

Статистически методи за анализ на данните: 

Данните са обработени посредством програмите Microsoft Excel 2010 

и SPSS 19.0.  За ниво на значимост се приема р≤0.05. 

Използвани са: 

➢ Вариационен анализ на количествени променливи. 

➢ Алтернативен анализ на качествени величини. 

➢ Т-критерий на  Student за тестване на хипотези за наличие на 

статистическо значимо различие при количествено изразими показатели 

с нормално разпределение при две независими извадки. 

➢ Дисперсионен анализ (One-way ANOVA) при съпоставка на 

количествено измерими величини при повече от две независими 

извадки. 

➢ Корелационен анализ за оценка на наличието и силата на 

взаимовръзката при количествено изразими променливи и изчисляване 

на коефициент на карелация по  Pearson. 

➢ Непараметричен тест на Колмогоров – Смирнов за изследване на 

нормалността на разпределението при количествени променливи. 

➢ Точен тест на Фишер или Метод хи-квадрат (Chi-Square test) при 

анализ на връзка между две качествени променливи 

➢ Непараметричен тест на Фридман (Friedman) за съпоставяне на три и 

повече свързани извадки. 

➢ Знаков рангов тест на Уилкоксън (Wilcoxon signed ranks test) за 

сравняване на свързани двойки, когато отговорите на респондентите са 

измерени в две различни времеви  точки. 
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VI. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ   

Резултати по задача 1. Да проучим влиянието на предоперативното 

приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат в  устната кухина, върху 

постекстракционната бактериемия при пациенти след обикновена и 

атипична зъбна екстракция. 

Представяне на контингента 

В проучването бяха включени общо 116 лица, разпределени по равен 

брой (29 лица) в четири клинични групи, както следва: 

Първа група – пациенти, понесли обикновена зъбна екстракция без 

предоперативно антибактериално почистване  на устната кухина; 

Втора група – пациенти, понесли атипична зъбна екстракция без 

предоперативно антибактериално почистване  на устната кухина; 

Трета група – пациенти, понесли обикновена зъбна екстракция след 

предоперативно антибактериално почистване  на устната кухина с 0.2% 

хлорхексидин диглюконат; 

Четвърта група – пациенти, понесли атипична зъбна екстракция след 

предоперативно  антибактериално почистване  на устната кухина с 0.2% 

хлорхексидин диглюконат. 

По-голямата част от участващите в проучването лица бяха от женски 

пол – 69 (59.5%), а от мъжки са 47 (40.5%). Установи се статистически 

достоверна разлика между броя на лицата от двата пола (z=2.90; p=0.004). 

Средната им възраст бе 35.38±1.73 години. Най-младият участник в 

изследването бе на 18 години, най-възрастният – на 87 години. Средната 

възраст на пациентите от женски пол бе 34.32±2.25 години (най-младият 

участник бе на 18 години, а най-възрастният – на 82 години), а на лицата 

от мъжки пол – 36.94±2.71 години (най-младият участник бе на 18 години, 

а най-възрастният – на 87 години). Не бе установена статистически 

достоверна разлика във възрастта на пациентите от двата пола (t=1.071; 

р=0.285).  

Най-голям дял имаха пациентите от трета декада и при двата пола – 

52.2% (36 лица) от жените и 40.4% (19 лица) от мъжете (Диаграма № 1). 

Относително голям бе делът и на пациентите от втора декада при женския 

пол – 11.6% (8 лица) и от трета декада при мъжкия пол – 19.1% (9 лица). 

Данните за разпределението на пациентите по възрастови групи са 

представени в Таблица № 3.  
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Диаграма 1. Разпределение на 116 пациенти по възрастови групи. 

 

Таблица 3. Разпределение на пациентите по възрастови групи. 

Пол Възрастова група Брой пациенти Процент 

жена 

от 11 до 20г. 8 11.6% 

от 21 до 30г. 36 52.2% 

от 31 до 40г. 7 10.1% 

от 41 до 50г. 2 2.9% 

от 51 до 60г. 7 10.1% 

от 61 до 70г. 4 5.8% 

от 71 до 80г. 4 5.8% 

от 81 до 90г. 1 1.4% 

Total 69 100% 

мъж 

от 11 до 20г. 5 10.6% 

от 21 до 30г. 19 40.4% 

от 31 до 40г. 9 19.1% 

от 41 до 50г. 2 4.3% 

от 51 до 60г. 5 10.6% 

от 61 до 70г. 4 8.5% 

от 71 до 80г. 1 2.1% 

от 81 до 90г. 2 4.3% 

Total 47 100% 
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Предоперативно бе отчитано състоянието на устната кухина. 

Данните за общия орален статус на включените в проучването пациенти 

показа средна стойност от 2.25±0.42. Разпределението на стойностите на 

общия орален статус при четирите изследвани групи пациенти установи 

значителни вариации (р<0.05). 

На всички 116 пациенти е екстрахиран по един зъб. От всички 116 

зъба, 83 (71.55%) са трети молари (Диаграма № 2 и № 3). Разпределението 

на екстрахираните зъби е представено в Таблица № 4. От включените в 

проучването, преобладават пациентите, на които са екстрахирани 

долночелюстни зъби – те съставляват 57.76% от всички отстранени зъби 

(67 зъба), докато горночелюстните са 42.24% (49 зъба). Повечето от 

екстрахираните зъби са разположени в лявата половина на челюстите – 65 

зъба (55.03%), докато в дясната половина на челюстите са се намирали 51 

зъба (43.97%). 

Таблица 4. Разпределение на екстрахираните зъби по вид. 

Вид зъб 
№ на 

зъба 
Брой % 

№ на 

зъба 
Брой % 

№ на 

зъба 
Брой % 

№ на 

зъба 
Брой % 

Общо 

брой % 

Трети 

молари 
18 15 12.9% 28 12 10.3% 38 34 29.3% 48 22 19% 83 71.55% 

Втори 

молари 
17 1 0.9% 27 1 0.9% 37 2 1.7% 47 1 0.9% 5 4.31% 

Първи 

молари 
16 5 4.3% 26 3 2.6% 36 1 0.9% 46 0 0 9 7.76% 

Втори 

премолари 
15 0 0 25 1 0.9% 35 2 1.7% 45 0 0 3 2.6% 

Първи 

премолари 
14 1 0.9% 24 3 2.6% 34 0 0 44 1 0.9% 5 4.31% 

Канини 13 1 0.9% 23 1 0.9% 33 2 1.7% 43 0 0 4 3.45% 

Латерални 

резци 
12 1 0.9% 22 1 0.9% 32 1 0.9% 42 1 0.9% 4 3.45% 

Централни 

резци 
11 2 1.7% 21 1 0.9% 31 0 0 41 0 0 3 2.6% 

Общо 

Десни 
горноче

люстни 

зъби 

26 22.41% 

Леви 
горноче

люстни 

зъби 

23 19.83% 

Леви 
долноче

люстни 

зъби 

42 36.21% 

Десни 
долноче

люстни 

зъби 

25 21.55% 116 100% 
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Диаграма 2. Разпределение на екстрахираните горно- и долночелюстни зъби 

в десните половини на челюстите. 
 

 

 

 

Диаграма 3. Разпределение на екстрахираните горно- и долночелюстни зъби 

в левите половини на челюстите. 
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Резултати по задача 1.1. Да изследваме бактериемията при пациенти, 

които не изплакват устната кухина преди обикновена и преди атипична 

зъбна екстракция. 

 

Средната възраст на включените в проучването 58 пациенти бе 

33.5±2.2 години, най-младият участник бе на възраст 18 години, а най-

възрастният – на 79 години.  Превалираха пациентите от женски пол -  41 

(70.7%), докато от мъжки пол бяха  17 (29.3%) лица. Установи се 

статистически достоверна разлика по пол сред изследваните лица (z=5; 

p<0.000). Разпределението на пациентите по пол и възрастова група е 

показано в Таблица № 5. 

 

Таблица 5. Разпределение на пациентите по пол и възрастова група 

Пол 

 

 

 

Възрастова група 

Жени Мъже Общо 

Брой % Брой % Брой % 

11- 20 години 2 3.4 3 5.2 5 8.6 

21 – 30 години 22 37.9 8 13.8 30 51.7 

31 – 40 години 7 12.1 4 6.9 11 19.0 

41 – 50 години 1 1.7 - - 1 1.7 

51 – 60 години 4 6.9 1 1.7 5 8.6 

61 – 70 години 3 5.2 1 1.7 4 6.9 

71 – 80 години 2 3.4 - - 2 3.4 

Общо 41 70.7 17 29.3 58 100 

 

 

В първа група (обикновена зъбна екстракция) бяха включени 29 

лица. Средната възраст на пациентите, понесли обикновена екстракция на 

зъб бе 40.76±3.63 години. От тях 20 (68.97%) лица бяха от женски пол и 9 

(31.03%) лица бяха от мъжки пол. Средната продължителност на 

манипулацията в тази група бе 16.24±2.09 минути.  

Във втора група (атипична зъбна екстракция) бяха наблюдавани 

други 29 лица. Средната възраст на пациентите, понесли атипична 

екстракция  бе 26.3±1.65 години. От тях 21 (72.41%) лица бяха от женски 
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пол и 8 (27.59%) лица бяха от мъжки пол. Средната продължителност на 

атипичната екстракция бе 40.24±3.53 минути.  

Изследването на общия предоперативен орален статус при двете 

групи пациенти показа, че пациентите, подлежащи на обикновена 

екстракция имат по-лошо орално здраве (средна стойност - 2.55±0.51) в 

сравнение с пациентите, подлежащи на атипична екстракция (средна 

стойност - 0.97±0.36). 

Разпределението по вид на екстрахираните зъби по всеки от двата 

метода е представено на Диаграма № 4. Най-голям бе дялът на 

екстрахираните трети молари – 45 броя (77.6%), както в първа (18 зъба, 

62.09%), така и във втора група (27 зъба, 93.1%). 

 

 

Диаграма 4. Разпределение на екстрахираните зъби по вид и оперативна методика 

 

Предоперативното изследване установи наличие на бактериемия при 

4 (13.79%) пациенти, подложени на обикновена екстракция, при 1 (3.45%) 

от които бе доказано наличие на Staphylococcus epidermidis и при 1 (3.45%) 

пациент, подлежащ на атипична екстракция, чиято проба също показа 

наличие на Staphylococcus epidermidis.  Случаите на Staphylococcus 

epidermidis вероятно са фалшиво положителни и се дължат на замърсяване 

на пробата. От четирите положителни хемокултури в първа група, три бяха 

при пациенти от женски пол, една – при пациент от мъжки пол. Не се 

установи статистически достоверна разлика в честотата на 
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предоперативната бактериемия при двата пола (р=0.639). Пациентът с 

положителна предоперативна хемокултура във втора група бе от женски 

пол. Допълнително изследвахме наличието на предоперативна 

бактериемия в зависимост от клиничното състояние на устната кухина, 

като оценихме състоянието на устни, език, гингива, количество и състав на 

слюнката, дентален статус, ниво на орална хигиена, наличие на зъбна 

болка, а сумата от количествените показатели, с които описахме 

изследваните показатели, приехме за детерминанта на общия орален статус 

на пациента. Установихме, че всички случаи на предоперативна 

бактериемия и при двете групи пациенти са при лица с клинично здрави 

устни, език без промени и нормална по количество и клиничен вид слюнка. 

Случаите на предоперативна бактериемия в първа група са установени при 

пациенти без клинични данни за заболяване на гингивата. Предоперативна 

бактериемия, доказана при пациента от втора група е свързана със 

средностепенни гингивални промени. По отношение на денталния статус 

изследването установи, че по-често предоперативна бактериемия се 

установява при пациенти със заболявания на твърдите зъбни тъкани – от 

общо четири случая, при 3 лица (10.34%) от първа група и при 1 пациент 

(3.45%) от втора група се установи нисък индекс за състояние на зъбите. 

Наличието на протетични възстановявания не е свързано с 

предоперативната бактериемия – при четирите случая в първа група и при 

случая във втора група, пациентите не са имали протетични конструкции. 

Нивото на оралната хигиена не е фактор, от който зависи 

предоперативната бактериемия. В първа група при двама пациенти с 

положителни хемокултури бе регистрирана висок индекс на орална 

хигиена, а при другите двама – незадоволителна. При случая на 

положителна предоперативна хемокултура във втора група, нивото на 

оралната хигиена бе отчетено като междинно. Общият орален статус 

статистически достоверно не влияе на честотата на предоперативната 

бактериемия (р>0.05), но установихме, че три от случаите на бактериемия 

в първа група и пациентът с положителна хемокултура във втора група са 

имали междинни стойности.  

Изследването за бактериемия на 30 секунда след екстракцията 

установи наличие на 6 (20.69%) случая на положителни хемокултури при 

пациентите от първа групи и 3 (10.34%) случая във втора група. От 

случаите на бактериемия в първа група, 4 (13.79%)са при лица от женски 

пол, а 2(6.9%) са при лица от мъжки пол. Случаите на бактериемия във 



31 

втора група са по-чести при мъжкия пол – 2 (6.9%), в сравнение с женския 

пол – 1 (3.45%). Не се установи статистически достоверна разлика между 

двете оперативни техники и честотата на бактериемия на 30 секунда 

(р=0.285). Всички случаи на бактериемия на 30 секунда в първа група са 

след екстракция на молари – 4 случая (13.79%) са свързани с отстраняване 

на мъдреци, от тях 3 случая (10.35%) са след екстракция на долночелюстни 

мъдреци и два случая са след екстракция на втори молари – по един 

горночелюстен и долночелюстен. Два от случаите на бактериемия 30 

секунди след екстракцията са свързани с оперативно отстраняване на 

долночелюстни трети молари и един е след отстраняване на ретиниран 

канин. Всички случаи на постоперативна бактериемия 30 секунди след 

екстракция и в двете групи са при пациенти с клинично здрави устни и 

нормална слюнка. Нашите данни сочат, че състоянието на езика не е 

фактор, от който зависи бактериемията 30 секунди след екстракция – пет 

от шестте случая в първа група и всички от втора група са при пациенти с 

най-висок индекс на клинично здраве на тъканите езика. Клиничното 

предоперативно състояние на гингивата също не оказва статистически 

достоверно влияние (p>0.05) върху постоперативната бактериемия 30 

секунди след екстракцията, въпреки забелязаната тенденция бактериемия 

да се появява често при пациенти с различни форми на гингивит. При 

шестте случая на бактериемия в първа група, четири са при пациенти със 

здрава гингива, а два – при влошено състояние. При трите случая на 

бактериемия 30 секунди след екстракцията във втора група, два са при 

пациенти със здрава гингива и един е наблюдаван при пациент с междинни 

показатели. Предоперативното състояние на твърдите зъбни тъкани не 

повлиява честота на бактериемията 30 секунди след зъбна екстракция. В 

първа група трима от пациентите с бактериемия са били с лошо състояние 

на денталните структури, двама са били в отлично здраве и един е бил с 

междинни показатели. Във втора група тримата пациенти, при които е 

установена бактериемия на 30 секунда след екстракцията са били 

съответно с отлично, междинно и лошо състояние на зъбите. От шестте 

пациенти в първа група, диагностицирани с бактериемия на 30 секунда, пет 

не са имали протетични конструкции, както и всички пациенти от втора 

група. Нивото на орална хигиена не повлиява бактериемията 30 секунди 

след обикновена екстракция (3 пациенти са с отлични показатели, 2 са с 

незадоволителна хигиена и 1 е с междинни стойности), но е статистически 

достоверен фактор (p=0.024) за възникването на бактериемия 30 секунди 
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след атипична екстракция. При изследваната от нас група, всички случаи 

(3 пациенти) на бактериемия 30 секунди след атипична екстракция са при 

пациенти с умерено добра орална хигиена. Общото предоперативно 

състояние на устната кухина е фактор, от който зависи честотата на 

бактериемията 30 секунди след атипична екстракция (p=0.004), но тя не 

оказва влияние върху бактериемията при обикновена екстракция (p=0.087). 

При изследваните от нас лица, включени в първа група, четири от шестте 

случая на бактериемия бяха установени при пациенти с умерено добро 

състояние на устната кухина, а два бяха при пациенти с отлични 

комплексни предоперативни показатели. При пациентите от втора група, 

диагностицирани с бактериемия на 30 секунда след екстракцията, всички 

случаи бяха наблюдавани при лица с междинни показатели за 

предоперативното състояние на устната кухина.  

На 15 минута след екстракцията бактериемия бе установена при 4 

(13.79%) пациенти, понесли обикновена екстракция, като в 1 (3.45%) от  

тези случаи се касаеше за Staphylococcus epidermidis и при 1 (3.45%) 

пациент от втора група. В първа група 3 (10.34%) от пациентите с 

бактериемия бяха от женски пол, един – от мъжки пол. Диагностицираният 

с бактериемия пациент от втора група също бе от женски пол. Не се 

установи статистически достоверна разлика между двете оперативни 

техники и честотата на бактериемия на 15 минута след екстракцията 

(р=0.166). Бактериемията на 15 минута след екстракцията не е свързана с 

вида на екстрахираният зъб – случаите на бактериемия при изследвания от 

нас контингент са при различни групи зъби. Предоперативното състояние 

на устните, езика, както и качеството на слюнката нямат отношение към 

бактериемията 15 минути след екстракция на зъб и в двете групи (p>0.05) – 

по посочените показатели всички пациенти, диагностицирани с 

бактериемия са регистрирани с отлични показатели. По отношение на 

предоперативното състояние на гингивата и неговото влияние върху 

бактериемията 15 минути след екстракция, установихме, че в първа група 

всички пациенти с положителни хемокултури са били със здрава гингива, 

докато във втора група диагностицираното лице е било с междинни 

показатели. Не установихме статистически достоверна зависимост между 

здравето на гингивата и бактериемията 15 минути след обикновена или 

атипична екстракция (p>0.05). Състоянието на твърдите зъбни тъкани на 

двама от четиримата пациенти с положителни хемокултури от първа група  

е било незадоволително, а на останалите двама е било отлично. Не 
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установихме статистически достоверна зависимост между състоянието на 

зъбните структури и честотата на бактериемията 15 минути след зъбна 

екстракция (р=0.407). Единственият пациент с положителна хемокултура 

от втора група е бил с влошени показатели за състоянието на твърдите 

зъбни тъкани, но недостатъчният брой не позволява статистическа 

обработка на данните. Наличието на протетични конструкции не е 

статистически достоверен фактор, който повлиява бактериемията 15 

минути след обикновена (р=0.706) или атипична екстракция (р=0.847). 

Нивото на орална хигиена влияе статистически достоверно върху 

бактериемията 15 минути след обикновена екстракция (р=0.047), но не и в 

случаите на атипична екстракция (р=0.316). Общото предоперативно 

състояние на устната кухина не е фактор, от който зависи честотата на 

бактериемията 15 минути след обикновена (р=0.941) или атипична зъбна 

екстракция (р=0.374). 

Данните за изолираните, при проведеното изследване, 

микроорганизми са представени в Таблица № 6. Най-често изолираният 

микроорганизъм бе коагулазо негативен стафилокок (Coagulase negative 

Staphylococcus) (в 22.2% от аеробните и 11.1% от анаеробните 

хемокултури). Присъствието на бактерия и в двата вида хемокултури 

едновременно се обяснява с факта, че той е факултативен анаероб и може 

да използва респираторен и ферментативен метаболизъм. Втори по честота 

бе Streptococcus viridans, който присъстваше в 11.1% от анаеробните 

изолати. 

Таблица № 6. Изолирани микроорганизми при изследване на хемокултура 

 
Брой случаи на 

бактериемия 

Изолати от аеробна 

хемокултура 

Изолати от анаеробна 

хемокултура 

Предоперативно 

изследване 

5 

(4 в първа група 

+ 1 във втора 

група) 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Staphylococcus aureus 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Streptococcus mitis/oralis 

На 30-тата 

секунда след 

екстракцията 

9 

(6 в първа група 

+ 3 във втора 

група) 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Streptococcus constelatus 

Streptococcus milleri 

Streptococcus viridans 

Streptococcus mitis/ oralis 

Streptococcus milleri 

Streptococcus viridans 

Actinomyces viscosus 

На 15-тата 

минута след 

екстракцията 

5 

(4 в първа група 

+ 1 във втора 

група) 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Actinomyces viscosus 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Bacillus species 
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Резултати сочат, че статистически достоверно бактериемията на 30-

тата секунда след екстракцията е по-значима  при пациентите и от двете 

групи в сравнение с предоперативното изследване (р=0.03).  

Установи се статистически достоверна разлика в продължителността 

на зъбната екстракция между двете групи (р<0.001). Не бе установена 

зависимост между появата на бактериемия постоперативно и 

продължителността на екстракцията както на 30-тата секунда 

постоперативно (р=0.987), така и на 15 минута след края на екстракцията 

(р=0.534).  

Оказа се, че при изследваните от нас пациенти, възрастта не е фактор 

за поява на постоперативна бактериемия  както на 30-тата секунда 

(р=0.135), така и на 15-тата минута (р=0.088), но се явява статистически 

достоверен фактор за предоперативно установената бактериемия (р=0.002). 

По-нататъшното изследване доказа наличие на слаба положителна 

корелация между възрастта и предоперативната бактериемия (коефициент 

на корелация по Spearman r=0.261; р=0.048).  

Проведените изследвания установиха, че полът на пациентите няма 

отношение към наличието на бактериемия както предоперативно 

(р=0.639), така и при двете постоперативни изследвания (р>0.05).   
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Резултати по задача 1.2. Да изследваме бактериемията при 

пациенти, които прилагат локално в устната кухина 0.2% хлорхексидин 

диглюконат,  преди обикновена зъбна екстракция. 

 

В проучването бяха включени 29 лица (трета група). Средната 

възраст на пациентите бе 48.17±4.13 години. Разпределението по пол 

показа съотношение 1: 2.22 в полза на мъжкия пол – 9 от пациентите бяха 

от женски пол (31%), а 20 бяха от мъжки пол (69%). Разпределението на 

пациентите по възрастови групи е показано в Таблица № 7.  

 

Таблица № 7. Разпределение на пациентите по възрастови групи 

Възрастова група Брой Процент 

11- 20 години 2 6.9% 

21 – 30 години 8 27.6% 

31 – 40 години 2 6.9% 

41 – 50 години 2 6.9% 

51 – 60 години 5 17.2% 

61 – 70 години 4 13.8% 

71 – 80 години 3 10.3% 

81 – 90 години 3 10.3% 

Общо 29 100.0% 

 

 

Средната продължителност на оперативната намеса при 

изследваните лица бе 15.24±2.27 минути.  

Най-голям дял заемаха екстрахираните молари – 16 зъба (55.18%), 

следвани от премоларите – 7 зъба (24.14%), резците – 5 зъба (17.24%) и 

канините – 1 зъб (3.44%). Разпределението на зъбите по вид е представено 

на Диаграма № 5 и Таблица № 8.  
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Диаграма № 5. Разпределение на екстрахираните зъби по вид 

 

 

 

Таблица № 8. Разпределение на екстрахираните зъби по вид 

Вид зъб Брой Процент 

Резци 5 17.24% 

Канини 1 3.44% 

Премолари 7 24.14% 

Молари 16 55.18% 

Общо 29 100.00% 

 

Предоперативното клинично изследване показа средна стойност на 

количествения показател за общ орален статус от 5.14±0.64.  

Предоперативното клинично изследване на пациентите установи, че 

съществува статистически достоверна разлика в данните за оралното 

здраве между пациентите от различните възрастови групи (р=0.016). 

Данните за общия орален статус, разпределен по възрастови групи са 

представени на Диаграма № 6 и в Таблица № 9. 
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Диаграма № 6. Разпределение на пациентите по възрастови групи 

и състояние на устната кухина 
 

 

Таблица № 9. Разпределение на пациентите по възрастови групи и състояние на 

устната кухина 

Възрастова 

група 

Отлично 

орално здраве 

Умерено 

засегнато 

орално здраве 

Лошо орално 

здраве 
Общо 

n % n % n % n % 

11- 20 години 2 6.9% - - - - 2 6.9% 

21 – 30 години 4 13.8% 4 13.8% - - 8 27.6% 

31 – 40 години - - 1 3.45% 1 3.45% 2 6.9% 

41 – 50 години - - 2 6.9% - - 2 6.9% 

51 – 60 години - - 2 6.9% 3 10.3% 5 17.2% 

61 – 70 години - - 4 13.8% - - 4 13.8% 

71 – 80 години - - 3 10.3% - - 3 10.3% 

81 – 90 години - - 2 6.9% 1 3.45% 3 10.3% 

Общо 6 20.7% 18 62.1% 5 17.2% 29 100% 
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Предоперативно бактериемия бе установена при 3 пациенти (10.3%).  

Всички положителни  хемокултури бяха при пациенти от мъжки пол. И 

при тримата пациенти бе изолиран коагулазо негативен стафилокок 

(Coagulase negative Staphylococcus) – при двама от тях (6.9%) се 

наблюдаваха аеробен и анаеробен коагулазо негативен стафилокок. 

Присъствието на бактерия и в двата вида хемокултури едновременно се 

обяснява с факта, че той е факултативен анаероб и може да използва 

респираторен и ферментативен метаболизъм. При един от пациентите 

(3.45% от проучваните лица) бе изолиран само аеробен коагулазо 

негативен стафилокок. При един пациент (3.45%) бе установен 

Staphylococcus aureus в изолат от аеробна хемокултура. При един пациент 

(3.45%) в изолат от анаеробна хемокултура бе установено наличието на 

Streptococcus mitis/ oralis. И при тримата пациенти с доказана положителна 

предоперативна хемокултура, количеството на микроорганизмите бе 105. 

Допълнително изследвахме наличието на предоперативна бактериемия в 

зависимост от клиничното състояние на устната кухина, като оценихме 

състоянието на устни, език, гингива, количество и състав на слюнката, 

дентален статус, ниво на орална хигиена, наличие на зъбна болка, а сумата 

от количествените показатели, с които описахме изследваните показатели, 

приехме за детерминанта на общия орален статус на пациента. 

Установихме, че 2 случая (6.9%) на предоперативна бактериемия са при 

лица с умерено изразени промени по устните, а 1 случай (3.45%) е при 

пациент с клинично здрави устни. Същото е разпределението и по 

отношение предоперативното състояние на езика и гингивата. От трите 

лица с положителни хемокултури, едно (3.45%) е диагностицирано с 

умерено променена по количество и качество слюнка, а две (6.9%) са били 

без промени в слюноотделянето. Нито един от пациентите с положителни 

предоперативни хемокултури не е със здраво съзъбие – един (3.45%) е с 

умерено изразени промени по естествените зъби, а двама (6.9%) са 

диагностицирани с лошо състояние на зъбния апарат. И тримата пациенти 

с установена предоперативна бактериемия са били с ниски показатели на 

орална хигиена, но нито един от тях не се е оплаквал от болка, свързана 

със зъбите. По отношение на общото състояние на устната кухина, двата 

(6.9%) от пациентите са класифицирани като болни, а един (3.45%) е бил с 

умерено изразени промени.  

На 30 секунда след края на оперативната намеса положителни бяха 

хемокултурите на 8 лица (27.6%). Шест от осемте пациенти бяха от мъжки 
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пол, а 2 лица бяха от женски пол.  Съотношението между мъжете и 

жените, диагностицирани с бактериемия на 30 постоперативна секунда е 

3:1 в полза на мъжкия пол. Не се установи статистически значима разлика 

в честота на бактериемията в зависимост от пола (р=0.665). Осемте 

пациенти с положителни хемокултури бяха съответно на 26, 39, 61, 66, 72, 

82, 84 и 87 години. Обработката на данните не показа зависимост между 

възрастта и бактериемията 30 секунди след края на екстракцията (р=0.243), 

но по-нататъшното изследване между бактериемията и възрастовата група 

показва данни близки до граничната стойност (р=0.055). От осемте 

пациенти с бактериемия, на 7 лица е екстрахиран горночелюстен зъб, а при 

един е екстрахиран долночелюстен. Статистическата обработка на данните 

установи зависимост между локализацията на зъба в челюстните кости и 

възникването на ранна бактериемия (р<0.05). Случаите на бактериемия 30 

секунди след края на екстракцията са при отстраняване на 3 максиларни 

резеца, 2 максиларни премолара, 2 максиларни молара и един 

мандибуларен молар. От аеробните микроорганизми бяха изолирани 

Streptococcus milleri (3 случая, 10.3%); Streptococcus viridans (2 случая, 

6.9%); Coagulase negative Staphylococcus (1 случай, 3.45%). От анаеробните 

микроорганизми най-често бе изолиран Streptococcus viridans (4 случая, 

13.8%). Бяха отчетени и два случая (6.9%) на положителна хемокултура с 

изолиран коагулазо негативен стафилокок (Coagulase negative 

Staphylococcus). При всички положителни хемокултури, количеството на 

изолираните микроорганизми бе 105. Бактериемията 30 секунди след 

екстракцията не зависи статистически достоверно от предоперативното 

състояние на устните (р=0.110) – шест от пациентите са с клинично здрави 

устни, двама са с промени. Ранната бактериемия не е свързана с 

предоперативното състояние на езика (р=0.238) – пет от осемте пациенти 

са с умерени промени по езика, трима са клинично здрави, нито с 

клиничния вид на гингивата (р=0.207) – пет пациенти са с умерено 

изразени промени, трима са със здрава гингива. Бактериемията 30 секунди 

след екстракция не зависи статистически достоверно от количеството и 

качеството на слюнката (р=0.280) – от осемте пациенти с положителни 

хемокултури, шест са били с нормално количество и качество на слюнката, 

двама са били с умерено изразени промени. Предоперативното състояние 

на зъбния апарат не е фактор, оказващ влияние върху възникването на 

ранната постекстракционна бактериемия (р=0.211), както и наличието на 

протетични конструкции (р=0.187). От осемте положителни хемокултури 
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30 секунди след екстракцията, пет са при лица с лоша орална хигиена, а 

три – при пациенти със средни стойности на показателите за орална 

хигиена. Въпреки това, няма статистически достоверна зависимост 

(р=0.117) между честотата на ранната бактериемия и оралната хигиена при 

изследваната от нас група пациенти. Нито едно от лицата с положителни 

хемокултури на 30 постоперативна секунда не се е оплаквало от болка от 

зъбен произход. По отношение на общия орален статус, 6 от пациентите с 

бактериемия са били класифицирани в междинна група, а две лица с били с 

лоши показатели. Обработката на данните обаче не показа достоверна 

зависимост между общото предоперативно състояние на устната кухина и 

ранната бактериемия (р=0.227).  

Три от изследваните хемокултури 15 минути след края на 

екстракцията бяха положителни. Двама от пациентите бяха от мъжки пол, 

а един – от женски пол. Възрастта на трите лица бе съответно 22, 24 и 72 

години. Статистическата обработка на данните не установи зависимост 

между възрастта и бактериемията 15 минути след края на екстракцията 

(р=0.573). Трите случая на бактериемия са установени след екстракция на 

горночелюстни зъби – два случая след екстракция на трети молар и един 

случай – след екстракция на първи премолар. И при тримата пациенти бе 

изолиран коагулазо негативен стафилокок (Coagulase negative 

Staphylococcus) – при двама от тях (6.9%) се наблюдаваха само аеробни 

форми на микроорганизма, а при един (3.45%) бе установен аеробен и 

анаеробен коагулазо негативен стафилокок. Микробното число и при 

тримата пациенти бе 105. Статистическата обработка на данните показа, че 

бактериемията 15 минути след зъбна екстракция не зависи от 

предоперативното състояние на устните (р=0.534), на езика (р=0.672), на 

гингивата (р=0.848), слюнката (р=0.464), състоянието на съзъбието 

(р=0.110), наличието на зъбни протези (р=0.195), нивото на орална хигиена 

(р=0.100). Предоперативното състояние на устната кухина не е фактор, 

който оказва влияние върху бактериемията 15 минути след екстракция 

(р=0.109). 

Данните за положителните изолати от аеробните и анаеробни 

хемокултури, изследвани предоперативно, 30 секунди и 15 минути след 

края на екстракцията, са обобщени в Таблица № 10. 

Статистическата обработка на данните не установи значима разлика 

в честотата на бактериемията както между предоперативното ниво и 30 
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секунда след края на екстракцията (р=0.125), така и между 

предоперативната бактериемия и бактериемията на 15 минута след 

приключване на оперативната интервенция (р>0.05). Не установихме 

статистически достоверна зависимост между честотата на бактериемията 

30 секунди след края екстракцията и бактериемията 15 минути след 

оперативната намеса (р=0.180) при пациентите, подложени на единична 

обикновена екстракция на зъб.  

Таблица № 10. Разпределение на положителните изолати от хемокултури, получени 

от  29 пациенти, подложени на обикновена единична екстракция на зъб, които 

предоперативно са изплаквали устната кухина с 0.2% хлорхексидин диглюконат 

Време на 

изследване 

Пациенти с 

бактериемия 

Изолати от аеробна 

хемокултура 

Изолати от анаеробна 

хемокултура 

n % Вид микроорганизъм n 
Вид 

микроорганизъм 
n 

Предоперативно 3 10.3% 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
3 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
2 

Staphylococcus aureus 1 
Streptococcus mitis/ 

oralis 
1 

На 30 секунда 8 27.6% 

Streptococcus milleri 3 
Streptococcus 

viridans 
4 

Streptococcus viridans 2 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
1 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
2 

На 15 минута 3 10.3% 
Coagulase negative 

Staphylococcus 
3 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
1 
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Резултати по задача 1.3. Да изследваме бактериемията при 

пациенти, които прилагат локално в устната кухина 0.2% хлорхексидин 

диглюконат, преди атипична зъбна екстракция. 

В проучването участваха 29 лица (четвърта група). Средната 

възраст на пациентите бе 26.34±1.82 години. Разпределението по пол 

показа съотношение 1: 1.9 в полза на женския пол – 19 от пациентите бяха 

от женски пол (65.5%), а 10 бяха от мъжки пол (34.5%). Разпределението 

на пациентите по възрастови групи е показано в Таблица № 11 и на 

Диаграма № 7. 

Таблица № 11. Разпределение на пациентите по възрастови групи 

Възрастова група Брой Процент 

11- 20 години 6 31.58% 

21 – 30 години 17 58.62% 

31 – 40 години 3 10.34% 

41 – 50 години 1 3.45% 

51 – 60 години 2 6.9% 

61 – 70 години - - 

71 – 80 години - - 

81 – 90 години - - 

Общо 29 100.0% 

 
 
 

 

Диаграма № 7. Разпределение на пациентите по възрастови групи. 
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Средната продължителност на оперативната намеса при 

изследваните лица бе 42.07±4.11 минути.  

При всички пациенти от изследвана група бе екстрахиран 

оперативно трети молар. Пет зъба (17.24%) бяха разположени в горна 

челюст, а 24 зъба (82.76%) бяха долночелюстни трети молари. От всички 

екстрахирани 29 трети молара, 20 зъба (68.97%) бяха левостранни, а 9 

(31.03%) – десностранни.  

Предоперативното клинично изследване показа средна стойност на 

количествения показател за общ орален статус от 0.34±0.17. Установихме, 

че всички 29 пациенти са с отлично клинично здраве на тъканите, 

изграждащи устните, езика, гингивата, а слюнката им е без патологични 

промени по отношение на количество и състав. При по-голяма част от 

пациентите – 25 лица (86.21%) не са установени патологични промени по 

естествените зъби, а при 4 лица (13.79%) денталният статус е определен 

като умерено увреден. По отношение на оралната хигиена, 26 лица 

(89.66%) са с отлични показатели, а трима пациенти (10.34%) са с умерено 

влошена орална хигиена. Общият орален статус е оценен като „отличен“ 

при 25 лица (86.21%) и като „умерено влошен“ при 4 пациенти (13.79%). 

Установи се статистически достоверна зависимост между оралното здраве 

и възрастта при изследвания контингент (р=0.024). Данните за общия 

орален статус, разпределен по възрастови групи са представени в Таблица 

№ 12 и на Диаграма № 8. 

Таблица № 12. Разпределение на пациентите по възрастови групи и състояние на 

устната кухина 

Възрастова 

група 

Отлично 

орално здраве 

Умерено засегнато 

орално здраве 

Лошо орално 

здраве 
Общо 

n % n % n % n % 

11- 20 години 6 20.7% - - - - 6 20.7% 

21 – 30 години 16 55.2% 1 3.45% - - 17 58.6% 

31 – 40 години 1 3.45% 2 6.9% - - 3 10.3% 

41 – 50 години 1 3.45% - - - - 1 3.45% 

51 – 60 години 1 3.45% 1 6.9% - - 2 6.9% 

61 – 70 години - - - - - - - - 

71 – 80 години - - - - - - - - 

81 – 90 години - - - - - - - - 

Общо 25 86.2% 4 13.8% - - 29 100% 
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Диаграма № 8. Разпределение на пациентите по възрастови групи 

и състояние на устната кухина 
 

Предоперативна бактериемия бе установена при 1 пациент (3.45%).  

Пациентът с положителна  хемокултура бе от мъжки пол в третата декада 

от живота си. Изолираният микроорганизъм бе аеробен коагулазо 

негативен стафилокок (Coagulase negative Staphylococcus), а микробното 

число бе 105. Допълнително изследвахме наличието на предоперативна 

бактериемия в зависимост от клиничното състояние на устната кухина, 

като оценихме състоянието на устни, език, гингива, количество и състав на 

слюнката, дентален статус, ниво на орална хигиена, наличие на зъбна 

болка, а сумата от количествените показатели, с които описахме 

изследваните показатели, приехме за детерминанта на общия орален статус 

на пациента. Установихме, че предоперативна бактериемия е установена 

при лице със здрави устни, език, гингиви и без промени в количеството и 

качеството на слюнката. По отношение на денталният статус, пациентът с 

положителна предоперативна хемокултура бе класифициран с умерено 

изразени нарушения в съзъбието и нивото на орална хигиена. Общото 

състояние на устната кухина е било с умерено изразени промени.  

На 30 секунда след края на оперативната намеса положителни бяха 

хемокултурите на 2 лица (6.9%).  И двамата пациенти бяха от женски пол. 

И двете лица бяха в третата декада от живота си. Възрастта на едната 

пациентка бе 21 години, а на другата – 23 години. Ранната бактериемия не 

зависи статистически достоверно от възрастта на пациентите (р=0.965). 
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При един от пациентите бе изолиран аеробен коагулазо негативен 

стафилокок (Coagulase negative Staphylococcus) с микробно число бе 105. 

От анаеробните хемокултури се позитивираха две проби, които доказаха 

наличие на Coagulase negative Staphylococcus и Streptococcus viridans. 

Микробното число на анаеробите бе 105.  И при двете пациентки бе 

екстрахиран горночелюстен ляв трети молар. Доказа се силна зависимост 

между наличието на бактериемия 30 секунди след екстракцията и 

локализацията на зъба в горната челюст (р<0.001). Бактериемията 30 

секунди след екстракцията не зависи статистически достоверно от 

предоперативното състояние на устните, езика, гингивата, състоянието на 

денталния апарат, както и от количеството и качеството на слюнката и 

нивото на орална хигиена. И двамата пациенти бяха с отлични показатели 

на изследваните параметри.  

Нито една от изследваните 15 минути след края на екстракцията 

хемокултури не бе положителна.  

Данните за положителните изолати от аеробните и анаеробни 

хемокултури, изследвани предоперативно, 30 секунди и 15 минути след 

края на екстракцията, са обобщени в Таблица № 13. 

 

Таблица № 13. Разпределение на положителните изолати от хемокултури, получени 

от  29 пациенти, подложени на атипична единична екстракция на зъб, които 

предоперативно са изплаквали устната кухина с 0.2% хлорхексидин диглюконат 

Време на 

изследване 

Пациенти с 

бактериеми

я 

Изолати от аеробна 

хемокултура 

Изолати от анаеробна 

хемокултура 

n % Вид микроорганизъм n 
Вид 

микроорганизъм 
n 

Предоперативно 1 3.45% 
Coagulase negative 

Staphylococcus 
1 - - 

На 30 секунда 2 6.9% 
Coagulase negative 

Staphylococcus 
1 

Coagulase negative 

Staphylococcus 
1 

Streptococcus 

viridans 
1 

На 15 минута - - - - - - 
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Въпреки малкият брой положителни случаи, статистическата 

обработка на данните не установи значима разлика в честотата на 

бактериемията както между предоперативното ниво и 30 секунда след края 

на екстракцията, така и между предоперативната бактериемия и 

бактериемията на 15 минута след приключване на оперативната 

интервенция (р>0.05). Не бе установена статистически достоверна 

зависимост между честотата на бактериемията 30 секунди след края 

екстракцията и бактериемията 15 минути след оперативната намеса (р=0.5) 

при пациентите, подложени на единична атипична зъбна екстракция.  
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Резултати по задача 1.4.  Да направим сравнителен анализ на 

бактериемията след обикновена и атипична зъбна екстракция при 

пациенти без и с предоперативно лакално приложение на  0.2% 

хлорхексидин диглюконат. 

Сравнителен анализ на бактериемията след обикновена 

екстракция при пациенти без и с предоперативно локално приложение 

0.2% хлорхексидин диглюконат: 

В сравнителния анализ бяха включени данните от изследването на 

пациентите от първа и трета групи. От всички 58 пациенти, 29 бяха от 

мъжки пол и 29 от женски пол. Средната възраст на пациентите без 

изплакване на устната кухина (първа група) бе 40.76±3.63 години, а на 

пациентите, изплаквали устната кухина с 0.2% хлорхексидин диглюконат 

(трета група) – 48.17±4.13 години. Не бе установена статистически 

достоверна разлика във възрастта между двете групи (р=0.183). 

Разпределението на екстрахираните зъби при пациентите от двете групи е 

представено в таблица № 14. 

Таблица № 14. Разпределение на отстранените чрез обикновена екстракция зъби по 

вид 

                          Вид зъб 

 

 

Клинична  

група 

Молари Премолари Канини Резци Общо 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Първа  

(без изплакване) 
24 41.38 1 1.72 2 3.45 2 3.45 29 50 

Трета  

(с изплакване) 
16 27.59 7 12.07 1 1.72 5 8.62 29 50 

Общо 40 68.97 8 13.79 3 5.17 7 12.07 58 100 

 

Предоперативна бактериемия бе установена при 7 (12.07%) пациенти 

– 4-ма от първа и 3-ма от трета група. На 30-тата постоперативна секунда, 

бактериемия бе отчетена при 6 (20.69%) пациенти от първа група и при 8 

(27.59%) от трета група. Изследването 15 минути след екстракцията 

установи бактериемия при 3-ма (10.34%) пациенти от двете групи. Не бе 

установена статистически достоверна разлика в наличието на бактериемия 

при пациентите от двете групи както на 30-тата секунда (р=0.548), така и 

на 15-тата минута след края на екстракцията (р>0.05). 
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Предоперативно най-често бе изолиран коагулазо негативен 

стафилокок (Coagulase negative Staphylococcus) – в 71.43% от 

положителните аеробни и в 28.57% от положителните анаеробни 

хемокултури. Присъствието на бактерия и в двата вида хемокултури 

едновременно се обяснява с факта, че той е факултативен анаероб и може 

да използва респираторен и ферментативен метаболизъм. 

На 30-тата секунда след края на екстракцията в първа група най-

често аеробните хемокултури бяха положителни за Streptococcus milleri 

(33.33%), а анаеробните – за  Streptococcus viridans (25%). В трета група 

най-често се изолираше Streptococcus viridans - 50% от положителните 

аеробни и 37.5% от положителните анаеробни хемокултури.  

Петнадесет минути след края на екстракцията и в двете групи най-

често бе изолиран коагулазо негативен стафилокок –33.33% от всички 

положителни аеробни и анаеробни хемокултури в първа група; 66.67% от 

положителните аеробни хемокултури 33.33% от положителните анаеробни 

хемокултури в трета група.  

Данните за изолираните микроорганизми са представени в Таблица 

№ 15. 

Таблица № 15. Изолирани микроорганизми при изследване на хемокултура след 

обикновена зъбна екстракция. 

 Първа група Трета група  

n 
Изолати от аеробна 

хемокултура 

Изолати от 

анаеробна 

хемокултура 
n 

Изолати от аеробна 

хемокултура 

Изолати от 

анаеробна 

хемокултура 

 

Предопера

тивно 
5 

Coagulase negative 

Staphylococcus 

Coagulase 

negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

mitis/oralis 

3 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Staphylococcus 

aureus 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

mitis/oralis 

8 

На 30 

секунда 
6 

Streptococcus 

viridans; 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

milleri; 

Streptococcus 

constelatus 

Streptococcus 

viridans; 

Streptococcus 

mitis; 

Streptococcus 

milleri 

8 

Streptococcus 

viridans ; 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus milleri 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

viridans; 

Streptococcus milleri 

14 

На 15 

минута 3 

Coagulase negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

viridans 

Coagulase 

negative 

Staphylococcus; 

Bacillus species 

3 
Coagulase negative 

Staphylococcus 

Coagulase negative 

Staphylococcus 6 

Общо 14  14  28 
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Средната  продължителност на екстракцията на зъб при пациентите 

от първа група бе 16.24±2.09 минути, а при пациентите от трета група – 

15.24±2.27 минути. Не се установи статистически достоверна разлика в 

продължителността на денталната манипулация при пациентите от двете 

групи – р=0.747. Установихме, че постоперативната бактериемия не зависи 

от продължителността на обикновената екстракция както на 30-тата 

секунда (р=0.289), така и 15 минути след края на манипулацията (р=0.394), 

както и от вида на екстрахираният зъб (р=0.241 на 30-тата секунда, р=0.869 

на 15 минута).  

Сравнителен анализ на бактериемията след атипична зъбна 

екстракция при пациенти без и с предоперативно локално приложение 

на  0.2% хлорхексидин диглюконат: 

От всички участващи в проучването пациенти, 40 бяха от женски 

пол, а 18 - от мъжки. Съотношението между жените и мъжете в групата без 

изплакване на устната кухина (втора група) бе 2.63:1, а при пациентите, 

изплаквали устната кухина с 0.2% хлорхексидин диглюконат (четвърта 

група) – 1.9:1. Средната възраст на пациентите от втора група бе 26.3±1.65 

години, а от четвърта група – 26.34±1.82 години. Не бе установена 

статистически достоверна разлика във възрастта между двете групи 

(р=0.967). От екстрахираните 58 зъба, 56 (96.55%) бяха долночелюстни 

трети молари. 

Предоперативна бактериемия бе установена при 2 (3.4%) пациенти – 

по един от двете групи. На 30-тата постоперативна секунда, бактериемия 

бе отчетена при 3 (5.2%) пациенти от втора група и при 2 (3.4%) от 

четвърта група. Изследването 15 минути след екстракцията установи 

бактериемия при 1 (1.7%) пациент от втора група. Не бе установена 

статистически достоверна разлика в наличието на бактериемия при 

пациентите от двете групи както на 30-тата секунда (р=0.647), така и на 15-

тата минута след края на екстракцията (р=0.322). 

При пациентите от втора група с най-голяма честота изолирахме 

Streptococcus viridans  и Actinomyces viscosus (33.33% от положителните 

аеробни и 50% от положителните анаеробни изолати). При изследване на 

пациентите от четвърта група установихме, че коагулазо негативен 

стафилокок (Coagulase negative Staphylococcus) присъстваше и в трите 

положителни хемокултури. Данните за изолираните микроорганизми са 

представени в Таблица № 16. 
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Таблица № 16. Изолирани микроорганизми при изследване на хемокултура след 

атипична зъбна екстракция. 

 

Втора група Четвърта група 

 

n 
Изолати от 

аеробна 

хемокултура 

Изолати от 

анаеробна 

хемокултура 
n 

Изолати от 

аеробна 

хемокултура 

Изолати от 

анаеробна 

хемокултура 

Предопер

ативно 1 
Staphylococcus 

epidermidis 
- 1 

Coagulase 

negative 

Staphylococcus 

- 2 

На 30 

секунда 
3 

Streptococcus 

viridans; 

Streptococcus 

viridans; 

Actinomyces 

viscosus 

2 
Coagulase 

negative 

Staphylococcus; 

Coagulase 

negative 

Staphylococcus; 

Streptococcus 

viridans; 

5 

На 15 

минута 1 
Actinomyces 

viscosus 
- - - - 1 

Общо 5  3  8 

 

 

Изследвахме зависимостта между предоперативното състояние на 

устната кухина и бактериемията. Установихме, че колкото по-лоши 

показатели са отчетени при предоперативния орален статус, толкова по-

вероятно е да се установи бактериемия както предоперативно (р=0.001), 

така и 15 минути след края на екстракцията (р<0.0001) и при двете 

изследвани групи пациенти. Предоперативното състояние на устната 

кухина не е фактор, който влияе върху постекстракционната бактериемия 

30 секунди след атипичната екстракция (р=0.219) при пациентите от 

изследваните групи.  

В частност предоперативното състояние на гингивата оказва влияние 

както върху предоперативната бактериемия (р=0.001), така и върху 

постекстракционната бактериемия, изследвана 15 минути след края на 

интервенцията (р<0.0001), но не е фактор, определящ бактериемията 30 

секунди след екстракцията (р=0.105).   

По-нататъшното проучване установи, че нивото на орална хигиена 

не оказва влияние върху бактериемията както предоперативно (р=0.017), 

така и постоперативно - 30 секунди след екстракцията р=0.075, на 15-тата 

минута р=0.147 сред изследвания от нас контингент. 
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Изводи по първа задача 

 

1. Бактериемията след зъбна екстракция не зависи от 

продължителността на оперативната намеса. 

2. Постекстракционната бактериемия не зависи от пола и възрастта на 

пациентите. 

3. Постекстракционна бактериемия, 30 секунди след обикновена зъбна 

екстракция се установява при 20.69% от пациентите, а на 15-тата 

минута случаите на бактериемия са 13.79%. 

4. Постекстракционна бактериемия, 30 секунди след атипична зъбна 

екстракция се установява при 10.34% от пациентите, а на 15-тата 

минута случаите на бактериемия са 3.45%. 

5. Постекстракционна бактериемия, 30 секунди след обикновена зъбна 

екстракция при лица, прилагали локално в устната кухина 0.2% 

хлорхексидин бе установена в 27.6%, а на 15-тата минута -  в 10.3%. 

6. Постекстракционна бактериемия 30 секунди след атипична зъбна 

екстракция при лица, прилагали лакално в устната кухина 0.2% 

хлорхексидин бе установена в 6.9%, а на 15 минути -  не бе 

установена. 

7. Предоперативното локално приложение  на 0.2% хлорхексидин 

диглюконат води до статистически значима редукция на 

постекстракционната бактериема, независимо от типа на 

извършената екстракция (р=0.046). 

8. Предоперативното локално приложение  на 0.2% хлорхексидин 

диглюконат, независимо от типа на извършената екстракция води до 

статистически достоверна редукция на постекстракционната 

бактериемия на 15-тата минута спрямо постекстракционната 

бактериемия на 30-тата секунда (р=0.035). 
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Резултати по задача 2. Да изследваме промяната в халитозата след 

локално приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат. 

В проучването бяха включени 60 лица – 38 жени (63.3%) и 22 мъже 

(36.7%). Средната възраст на лицата бе 28.85±10.63години (най-младият 

участник бе на 20 години, най-възрастният – на 69 години). Средната 

възраст на жените бе 27.95±1.79 години, а на мъжете – 30.41±2.13 години. 

Не бе установена статистически достоверна разлика във възрастта между 

двата пола (р=0.392). От изследваните лица 30 (50%) са пушачи и 30 (50%) 

са непушачи. Разпределението по пол установи, че 15 (39.5%) от 

изследваните лица от женски пол и 15 (68.2%) от лицата от мъжки пол 

употребяват тютюневи изделия. Изследването установи статистически 

достоверна разлика между двата пола по признак „тютюнопушене“ – 

p=0.032. Пушачите употребяват средно по 7.53±1.15 цигари дневно. 

Пушачите от женски пол употребяват средно 4.82±1.09 цигари дневно, 

докато пушачите от мъжки пол съобщават за употреба на средно 12.23±2.2 

цигари дневно. Установи се статистически достоверна разлика в броя 

изпушени цигари дневно при лицата от двата пола (p<0.0001).  

Данните за стойностите на халитозата при включените в проучването 

лица са представени в Таблица № 17.  

Таблица № 17. Стойности на халитозата преди и след приложение на 0.2% 

хлорхексидин 

       Контингент 
 

 

Халитоза 

жени (n=38) мъже (n=22) общо (n=60) 

Общо 
Непушачи 

n=23 

Пушачи 

n=15 
Общо 

Непушачи 

n=7 

Пушачи 

n=15 

Непушачи 

n=30 
Пушачи 

n=30 

Преди прилагане 

на 0.2% 

хлорхексидин 

3.92±0.12 3.83±0.18 4.07±0.12 3.91±0.19 3.43±0.43 4.13±0.17 3.73±0.17 4.1±0.1 

След 14 дневно 

приложение на 

0.2% хлорхексидин 

2.1±1.15 2.09±0.22 2.2±0.24 2.05±0.3 1.43±0.53 2.33±0.36 1.93±0.21 2.27±0.21 

Изследването за наличие на халитоза установи средни стойности от 

3.92±0.79 за изследваните лица. При женския пол средната стойност бе 

3.92±0.12, а при мъжкия пол – 3.91±0.19. Не се установи статистически 

достоверна разлика по отношение стойностите на халитозата при двата 

пола. Изследването показа, че при непушачи средните стойности на 
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халитозата са 3.73±0.17, докато при пушачите тези стойности бяха 

завишени – 4.1±0.1. Не бе установена статистически достоверна разлика в 

стойностите на халитозата при пушачи в сравнение с непушачи (p=0.07).  

Изследването показа, че възрастта не е фактор, който оказва влияние 

върху халитозата. Не бяха установени корелационни зависимости между 

стойностите на халитозата и възрастта на включените в проучването лица 

както преди началото на третирането с 0.2% хлорхексидин  (r=-0.62, 

р=0.637), така и след 14 дневното му приложение (r=-0.121, р=0.357).  

Изследването установи, че 14-дневното приложение на 0.2% 

хлорхексидин води до статистически достоверно понижение в стойностите 

на халитозата при изследваните лица – 2.1±1.15, p<0.0001.  Тази тенденция 

се запазва както по отношение на пушачите (средната стойност на 

халитозата след 14-дневно приложение на 0.2% хлорхексидин бе 2.27±0.21, 

p=0.006), така и при непушачите - средната стойност на халитозата след 

14-дневно приложение на 0.2% хлорхексидин бе 1.93±0.21, p<0.0001. 

Изследването на стойностите на халитозата, отчетени двукратно, 

показа, че те са равномерно разпределени. Установи се статистически 

значим коефициент на корелация по Pearson между халитозата преди 

началото на изплакването с  0.2% хлорхексидин и 14 дни по-късно – 

r=0.473, р<0.0001. Не бе установен статистически значим коефициент на 

корелация по Pearson между стойностите на халитозата преди и след края 

на третирането с 0.2% хлорхексидин в зависимост от тютюнопушенето – 

коефициентите бяха съответно r=0.235, р=0.007 и r=0.145, р=0.27.  

 

Изводи по втора задача 

1. Не се установява статистически достоверна  разлика в стойностите 

на халитозата между двата пола (р=0.392). 

2. Не се установява статистически достоверна  разлика в стойностите 

на халитозата между пушачи и непушачи (р=0.07). 

3. Възрастта не е фактор, който оказва влияние върху халитозата 

(р=0,357). 

4. Четиринадесет дневното приложение на 0.2% хлорхексидин води до 

статистически значимо понижаване на стойностите на халитозата в 

сравнение с изходните стойности както при пушачи, така и при 

непушачи (р=0,006; р<0,0001). 



54 

Резултати по задача 3. Да уточним влиянието на локалното 

приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат върху цвета на зъбите. 

В изследването са включени лицата (n=60), описани в задача 1.  

Изследва се промяната в цвета на горночелюстните първи 

премолари, канини и централни резци двустранно, чрез трикратно 

измерване – преди началото на приложение на 0.2% хлорхексидин с 0.2% 

хлорхексидин диглюконат, на 7-мия ден след началото на приложението и 

на 14-тия ден. Зъбите, разположени в дясна горночелюстна половина 

предварително са почистени от налепи и зъбна плака, а тези, разположени 

в лявата половина на максилата – не са манипулирани. 

1. Измервания, проведени преди началото на приложение на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат. 

1.1. Измервания върху предварително почистени от налепи и 

оцветявания зъби (зъби 14, 13, 11): 

1.1.1. Първи горночелюстен десен премолар 

В таблица № 19 са представени данните за цвета на зъб 14, установени 

преди началото на прилагането на 0.2% хлорхексидин с  0.2% 

хлорхексидин диглюконат, при изследваните 60 пациенти. Сред 

непушачите най-често зъб 14 е диагностициран с цвят С3 (при 11 лица, 

18.3%), а сред пушачите най-често установяваният цвят на изследвания 

първи премолар е D3 – при 12 лица (20%). Въпреки, че при непушачите се 

установява по-светъл цвят на зъбните тъкани в сравнение с пушачите, не 

се открива статистически значима разлика в цвета на 14 зъб между двете 

групи пациенти (р=0.236). 

1.1.2. Горночелюстен десен канин 

Данните за цвета на зъб 13 преди старта на прилагане на 0.2% 

хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат са представени в таблица 

№ 20. Най-голям дял са десните канини с цвят А3.5 - 38.3% (n=23). 

Статистическата обработка на получените резултати не установи 

достоверна разлика в цвета на десните канини при пушачи и непушачи – 

р=0.478. 

1.1.3. Централен горночелюстен десен резец 

Резултатите от изследването на цвета на зъб 11 са представени в 

таблица № 21. Най-голям е процентът на десни централни резци с цвят А2 
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– общо 38.3% (n=23) както при пушачи, така и при непушачи. Не се 

установява статистически достоверна разлика в цвета на десния централен 

резец при двете групи пациенти – р=0.397.  

1.2. Измервания върху нетретирани предварително зъбни 

повърхности (зъби 24, 23, 21): 

1.2.1. Първи горночелюстен ляв премолар 

В таблица № 22 са представени данните за цвета на зъб 24, установени 

преди началото на прилагането на 0.2% хлорхексидин с  0.2% 

хлорхексидин диглюконат, при изследваните 60 пациенти. Най-често 

установявания цвят на зъб 24 както при пушачи, така и при непушачи, е С4 

(при 20 лица, 33%). При употребяващите тютюн пациенти,  се наблюдава 

висока честота на цвят D3 – при 9 лица (15%).  При непушачите се 

установява по-светъл цвят на зъбните тъкани в сравнение с пушачите, като 

тази отлика е статистически значима (р=0.033). 

1.2.2. Горночелюстен ляв канин 

Данните от измерванията върху зъб 23 са обобщени в таблица № 23. 

Най-голям процент от изследваните левостранни максиларни канини са с 

цвят А3.5 – 24 зъба (40%). Не бе установена статистически достоверна 

разлика в цвета на зъб 23 при пушачи и непушачи – р=1.0. 

1.2.3. Централен горночелюстен ляв резец 

Обобщените измервания за зъб 21 са представени в таблица № 24. 

Най-голям дял от изследваните левостранни централни максиларни резци 

са с цвят А2 – 43.3% (n=26). Не се установи разлика в цвета на зъбите при 

пушачи и при непушачи – р=0.578. 

2. Измервания, проведени 7 дни след началото на приложение на 0.2% 

хлорхексидин диглюконат. 

2.1. Измервания върху предварително почистени от налепи и 

оцветявания зъби – 14, 13, 11 

2.1.1. Първи горночелюстен десен премолар 

Резултатите от изследванията за цвета на зъб 14, получени при 

измервания, проведени 7 дни след началото на употребата на 0.2% 

хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат, са представени в таблица 

№ 25. Установява се, че най-голям дял от десностранните първи 

максиларни премолари са с цвят С3 и С4 – съответно по 33% (n=20) и 31.7% 
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(n=19). Не се установява разлика в установения цвят при пациенти, които 

употребяват тютюневи изделия и при непушачи – р=1.0, но е 

статистически достоверна промяната в цвета на изследвания зъб в 

сравнение с изходното ниво (р<0.0001).  

2.1.2. Горночелюстен десен канин 

Изследването на промяната на цвета на зъб 13 седем дни след 

началото на прилагане на 0.2% хлорхексидин с хлорхексидин  (Таблица № 

26) установи, че най-голям процент от изследваните зъби при пушачите са 

с цвят С3 – 23.3% (n=14), докато при непушачите най-много са 

десностранните максиларни канини с цвят А3.5 – 16.7% (n=10). Не се 

установи статистически достоверна разлика в цвета на зъб 13 при пушачи 

и непушачи седмица след началото на прилагане на 0.2% хлорхексидин с 

хлорхексидин – р=0.219, но се установи статистически достоверна разлика 

в цвета на зъб 13 в сравнение с изходните данни – р<0.0001. 

2.1.3. Централен горночелюстен десен резец 

Данните за установения цвят на зъб 11 седмица след началото на 

употреба на 0.2% хлорхексидин са представени в таблица № 27. Най-голям 

е процентът на десни централни резци с цвят А2 – общо 36.7% (n=22) както 

при пушачи, така и при непушачи. Не се установява статистически 

достоверна разлика в цвета на десния централен резец при двете групи 

пациенти – р=0.757, но се установява статистически достоверна промяна в 

цвета на изследвания зъб седем дни след началото на употреба на 0.2% 

хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат (р<0.0001).  

2.2. Измервания върху нетретирани предварително зъбни 

повърхности (зъби 24, 23, 21): 

2.2.1. Първи горночелюстен ляв премолар 

В таблица № 28 са представени обобщените данни за установения 

цвят на зъб 24 седем дни след начало на приложение на 0.2% 

хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат. Най-голям дял от 

изследваните пушачи имат цвят С3 (18.3%, n=11), следвани от пациенти с 

цвят D3 (13.3%, n=8) и С4 (11.7%, n=7). Най-голям дял от непушачите са с 

цвят на изследвания 24 зъб С4 (21.7%, n=13). Не се установи статистически 

достоверна разлика в цвета на зъбите при двете групи пациенти (р=0.114), 

но се установи значима промяна в цвета на 24 зъб седмица след началото 

на приложение на водата за уста в сравнение с изходното ниво (р<0.0001). 
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2.2.2. Горночелюстен ляв канин 

Данните, получени при снемане на цвета на левостранните 

максиларни канини, седмица след началото на прилагане на 0.2% 

хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат (Таблица № 29) показват, 

че най-голям дял от изследваните зъби при непушачи са с цвят А4 – 18.3 % 

(n=11), а при пушачи - А3.5 – 15% (n=9). Не се установи статистически 

достоверна разлика в цвета при пушачи и непушачи – р=0.528. 

Статистическата обработка на данните установи наличие на значима 

промяна в цвета на зъб 23 в сравнение са изходното ниво (р<0.0001). 

2.2.3. Централен горночелюстен ляв резец 

Обобщените данни за установения цвят на зъб 21 седмица след 

началото на приложение на 0.2% хлорхексидин с 0.2% хлорхекисидин 

диглюконат, представени в таблица № 30, сочат, че 41.7% (n=25) от 

случаите са с цвят А2 и при двете групи пациенти. Не се установява 

значима разлика в цвета на зъб 13 при пушачи и непушачи (р=0.751), но е 

статистически достоверна промяната в цвета в сравнение с изходното ниво 

(р<0.0001).  

3. Измервания, проведени 14 дни след началото на приложение на 

0.2% хлорхексидин диглюконат. 

3.1. Измервания върху предварително почистени от налепи и 

оцветявания зъби – 14, 13, 11: 

3.1.1. Първи горночелюстен десен премолар 

Данните за цвета на 14 зъб, установени 14 дни след началото на 

приложение на 0.2% хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат са 

обобщени в таблица № 31. Най-голям е дялът на изследваните зъби с цвят 

С4 – 50% (n=30), разпределени по равно между пушачи и непушачи. 

Относително голям е и дялът на зъбите с цвят С3 – 23.3% (n=14). 

Обработката на данните установи статистически значима разлика в цвета 

на изследваните зъби при пушачи и непушачи (р=0.009) след 14 дневно 

използване на 0.2% хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат. Не се 

установи стастически значима разлика в промяната на цвета изследвания 

зъб на 14-тия ден от началото на прилагането на тестваната 0.2% 

хлорхексидин в сравнение с изходното ниво (р=0.106), нито в сравнение с 

нивото на 7-мия ден (р=0.066). 
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3.1.2. Горночелюстен десен канин 

Четиринадесет дни след старта на употребата на 0.2% хлорхексидин с 

0.2% хлорхексидин диглюконат най-голям е дялът на десностранните 

канини с цвят А3.5 (25%, n=15), следвани от зъбите с цвят А4 (21.7%, n=13) 

– таблица № 32. Установява се статистически значима разлика в цвета на 

зъб 13 четиринадесет дни след ежедневна употреба на тестваната 0.2% 

хлорхексидин в сравнение с изходното ниво (р<0.0001) и в сравнение с 

установения цвят на 7-мия ден от началото на употребата й (р<0.0001). Не 

се установи статистически значима разлика в цвета на зъб 13 

четиринадесет дни след старта на експеримента при пациентите от двете 

групи – р=0.265. 

3.1.3. Централен горночелюстен десен резец 

Данните за цвета на зъб 11 четиринадесет дни след началото на 

употребата на 0.2% хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат са 

обобщени в таблица № 33. Най-голям е дялът на зъбите с цвят А2 и D2 – по 

18.3% (n=11). Значителен е дялът и на зъбите с цвят С3 - 15% (n=9). Не се 

установи статистически значима разлика в цвета на изследваните канини 

между пациентите от двете групи – р=0.483. Статистически значима е 

промяната в цвета на зъб 13 в сравнение с изходното ниво (р<0.0001) и в 

сравнение с цвета на 7-мия ден от началото на експеримента (р<0.0001). 

3.2. Измервания върху нетретирани предварително зъбни 

повърхности (зъби 24, 23, 21): 

3.2.1. Първи горночелюстен ляв премолар 

На 14-тия ден от експеримента най-голям е дялът на първите 

левостранни горночелюстни премолари,  които са с цвят С4 (50%, n = 30) – 

таблица № 34. При това измерване не се установява стастически 

 достоверна разлика  в цвета на изследвания зъб 24 между двете 

групи пациенти (р=0.674). Стастически  достоверна обаче е разликата в 

цвета на тествания зъб в сравнение с изходното ниво (р=0.036) и в 

сравнение със стойностите, регистрирани на 7-мия ден (р<0.0001). 

3.2.2. Горночелюстен ляв канин 

Данните за цвета на зъб 23 четиринадесет дни след началото на 

приложението на 0.2% хлорхексидин с 0.2% хлорхексидин диглюконат са 

представени в таблица № 35. Най-много зъби са с цвят А4 – 30% (n=18) и с 

цвят С3 – 25% (n=15). Не се установи статистически достоверна разлика в 
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цвета при пушачи и непушачи при отчитането на цвета на 14-тия ден от 

началото на експеримента - р=0.929. Статистически значима е промяната в 

цвета на левостранните канини в сравнение с изходното ниво (р=0.002) и в 

сравнение с цвета, отчетен на 7-мия ден (р<0.0001). 

3.2.3. Централен горночелюстен ляв резец 

На 14-тия ден от началото на приложението на 0.2% хлорхексидин с 

0.2% хлорхексидин диглюконат най-голям дял имат зъби 21 с цвят А2 

(20%, n=12), D2 (16.7%, n=10) и А3 (15%, n=9) – таблица № 36. Не се 

установява статистически достоверна разлика в цвета на зъб 21 при 

пушачи и при непушачи 14 дни след началото на експеримента (р=0.09). 

Промяната в цвета на изследвания зъб е статически достоверна в 

сравнение както с изходното ниво (р=0.001), така и с регистрирания цвят 

на 7-мия ден (р<0.0001). 

 

Изводи по трета задача 

1. Седемдневното локално приложение на 0.2% хлорхексидин води до 

статистически значима промяна в цвета на изследваните зъби в 

сравнение с изходното ниво. 

2. Четиринадесетдневното приложение на 0.2% хлорхексидин води до 

статистически значима промяна в цвета на изследваните зъби в 

сравнение с изходното ниво и в сравнение с установените стойности 

на 7-мия ден от началото на използването на 0,2% хлорхексидин 

диглюконат. 

3. Установената разлика в цвета на зъбните повърхности , както след 

седемдневно, така и след четиринайсетдневно локално приложение 

на 0,2% хлорхексидин диглюконат , не зависи статистически 

достоверно от това дали пациентите са пушачи или непушачи. 
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VII. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

1. Предоперативното локално приложение  на 0.2% хлорхексидин 

диглюконат води до статистически значима редукция на 

постекстракционната бактериемя, независимо от     типа на 

извършената екстракция (р=0.046). 

2. Предоперативното използване на 0.2% хлорхексидин диглюконат, 

независимо от типа на извършената екстракция води до 

статистически достоверна редукция на постекстракционната 

бактериемия на 15-тата минута спрямо постекстракционната 

бактериемия на 30-тата секунда (р=0.035). 

3. Локалното приложение  на 0.2% хлорхексидин диглюконат води до 

статистически значимо намаление на стойностите на халитозата  

след 14-дневно приложение. 

4. Локалното приложение на 0.2% хлорхексидин диглюконат води до 

статистически значимо потъмняване на твърдите зъбни тъкани след 

7 и след 14-дневно приложение. 
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ПРИНОСИ 

 

Теоретични приноси: 

1. За първи път в България се прави изследване върху влиянието на 

антисептичните разтвори, съдържащи 0.2 % хлорхексидин върху 

постекстракционната бактериемия при типична екстракция на зъби 

на клинично здрави пациенти. 

2. За първи път в България се прави изследване върху влиянието на 

антисептичните разтвори, съдържащи 0.2 % хлорхексидин върху 

постекстракционната бактериемия при атипична екстракция на зъби 

на клинично здрави пациенти. 

3. За първи път в България се изследва промяната в цвета на зъбите при 

прилагането на антисептични разтвори, съдържаща 0.2% 

хлорхексидин. 

4. Изследва се ефектът на антисептични разтвори, съдържащи 0.2% 

хлорхексидин, върху степентта на халитозата при клинично здрави 

лица. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Доказа се, че постекстракционната бактериемия не зависи от 

продължителността, пола и възрастта на пациента. 

2. Доказа се, че предоперативното приложение на антисептични 

разтвори в устната кухина , съдържаши 0.2% хлорхексидин, 

намалява бактериемията 15 минути след екстракцията на зъби при 

клинично здрави пациенти. 

3. Доказа се, че степента на халитоза след прилагане антисептични 

разтвори в устната кухина, съдържащи  0.2% хлорхексидин не зависи 

от пола и  възрастта при клинично здрави лица. 

4. Доказа се, че 14-дневното приложение на антисептични разтвори в 

устната кухина ,съдържащи  0.2% хлорхексидин води до понижаване 

стойностите на халитозата както при пушачи, така и при непушачи. 

5. Доказа се, че 14-дневното приложение на антисептични разтвори 

съдържащи 0.2% хлорхексидин води до промяна в цвета на зъбите. 
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