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1. ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОДИНАМИЧНОТО 

ИНАКТИВИРАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЩАМ НА STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

Цел: Цел на настоящото изследване е да се проучи и съпостави антибактериалния 

ефект на 5 фотосенсибилизатора, ин витро. Използвани са фотосенсибилизаторите 

метиленово синьо, ФотоСан
® 

и три вида металфталоцианини върху референтен щам на 

Streptococcus mutans. 

Материали и методи : Използвана е бактериална суспензия с гъстота 10
6 кл / мл.  

Приготвена е инкубационна смес от 1 мл бактериална супензия(10
6 кл / мл.)  и 

съответен фотосенсибилизатор, с крайна концентрация на фотосенсибилизатора 1-6 μl. 

Контроли: бактериална суспензия на тъмно, бактериална суспензия с лазерно 

облъчване, бактериална суспензия с фотосенсибилизатро на тъмно. Фотодинамична 

проба: бактериална суспензия със фотосенсибилизатор и облъчване с диоден лазер с 

600 nm дължина на вълната. Изследвани са и култури и проби след десетократно 

разреждане  (10
6
; 10

5
; 10

4
; 10

3
; 10

2
;) докладвани са по 6 проби и контроли за всяко 

тествано фоточувствително вещество, след 24 часова инкубация на на 37º C. 

Резултати: Тъмнинните и светлинните контроли показват много слаб антибактериален 

ефект. Изключение прави само Ga(ІІІ)-фталоцианин със сериозна тъмнинна токсичност. 

Пробите от бактериална суспензия  +  ФС + осветяване с диоден лазер показват силен 

антимикробен ефект върху S. Mutans, с много малки разлики между различните 

фотосенсибилизатори. 

Заключение: Проведеното изследване показа, че шестте използвани 

фосотенсибилизатори имат силен антимикробен ефекти са подходящи за по нататъшни 

проучвания свързани с ограничаване растежа на Мутанс стрептококи и контрол на 

кариесогенния биофилм. 

 

2. ФОТОДИНАМИЧНА ИНКАТИВАЦИЯ НА ИЗОЛИРАН ОТ ЧОВЕШКИ 

ДЕНТАЛЕН БИОФИЛМ S. MUTANS  С ДВА ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 

-  ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Цел: целта на настоящето изследване е да се сравни ефективността на два 

фотосенсибилизатора : FotoSan® medium и ZnPcMe on Streptococcus mutans – клиничен 

щам, изолиран от дентален биофилм. 



Материали и методи: Събрана е дентална плака от 12 пациента, които са 

инструктирани да прекратят орално-хигиенните грижи за съзъбието си 24 часа преди 

събиране на пробите.Денталната плака се събира с помощта на стерилен конец и се 

поставя във виалка, съдържаща 3 мл буферирана физиологичен разтвор. Следва 10-

кратно разреждане на суспензията. 0,1 мл проби са посети на  Mitis Salivarius агар. 

Бактериите се оцветяват по Грам и претърпяват морфологична идентификация. 

Приготвена е бактериална суспензия с гъстота 10
6 

кл/мл. Направена е инкубационна 

смес от 1 мл бактериална суспензия 10
6
 кл/мл. И съответния фотосенсибилизатор, с 

получени различни крайни концентрации. За осветяване е използван  LED светлинен 

източник с дължина на вълната 643 nm.  Резултати на пробите и контролите са отчетени 

за всеки тестван фотосенсибилизатор след  24 h часова инкубация при 37 º C. 

Резултати: Тъмнинните контроли показаха много слаб антибактериален ефект. 

Пробите от бактериална суспензия +фотосенсибилизатор + светлинно облъчване 

показаха силен антибактериален ефект върху Streptococcus mutans  с много малки 

разлики между тестваните фотосенсибилизатори. 

Заключение: Клиничния щам  Streptococcus mutans е чувствителен към проведената 

фотодинамична дезинфекция: FotoSan® medium и ZnPcMe. Тъмнинната токсичност и 

пренебрежителна. Изследванията с ZnPcMe трябва да продължат предвид добрите 

резултати, както и изследванията в насока безопасност към човешките тъкани, с цел да 

се лицензира за клинична употреба. Проучванията за FotoSan®medium трябва да са в 

посока изготвяне на алтернативен протокол за превенция на зъбния кариес. 

 

3. АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ФОТОДИНАМИЧНАТА ТЕРАПИЯ 

СРЕЩУ МИКРООРГАНИЗМИ ИЗОЛИРАНИ ОТ ДЪЛБОКИ КАРИОЗНИ 

ЛЕЗИИ  

Цел: Целта на това изследване е да се определи антимикробния ефект на АФДТ  

(Fotosan- High) срещу микроорганизми изолирани от дълбоки кариозни лезии. 

Материали и методи: За целите на изследването са подрани 20 пациенти ( n=20) със 

първични дълбоки кариозни лезии на постоянни зъби, със завършено кореново 

развитие. Всички препарирани кавитети са клас 1 или клас 2 , а използваният метод на 

лечение - индиректно пулпно покритие. От всеки кавитет се взимат две 

микробиологични проби: 

 Група 1 - Микробиологични проби след третиране на кавитета с дестилирана 

вода (n=20) 

 Група 2 - микробиологични проби след АФДТ с Fotosan high и облъчване с 

диоден лазер ƒÉ = 632 nm, за 60 сек.(n=20) 

Пробите се поставят в епендорфни епруветки със стандартна транспортна среда и се 

транпортират до микробиологична лаборатория за определяне броя витални колонии 



микроорганизми.Статистическия анализ е направен с непараметричен тест на 

McNemar. 

Резултати  В 82.35% от случаите (14 от 17 случая) след АФДТ бактериалната 

инфекция е изцяло елиминирана. В 17.65% (3 от 17 случая) се докладва редукция на 

бактериите от 100 до 1000 пъти. 

Статистическият анализ с непараметричния тест на McNemar  показа сигнификантно 

увеличена пропорция на случаите с бактериално елиминиране след фотодинамична 

терапия ( p <0.001). 

Заключение: След фотодинамична дезинфекция се определи значително елиминиране 

на микробната инфекция, редуциране на бактериалното разнообразие и броя витални 

бактериални клетки. На базата на тези резултати може да се заключи, че 

фотодинамичната терапия е ефективен метод за лечение и отстраняване на 

микроорганизмите от дълбоки кариозни лезии. Това от своя страна е в подкрепа на 

оздравителния процес на дентина и на зъбната пулпа. 

 

4. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНОСТТА  

И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНТИБАКТЕРИАЛНА ФОТОДИНАМИЧНА 

ТЕРАПИЯ В ДЕНТАЛНИТЕ КАБИНЕТИ В ГРАД ВАРНА 

 

 

Целта на анкетното проучване е да установи степента на запознатост, приложение и 

интерес към АФДТ сред дентални лекари, практикуващи на територията на гр. Варна. 

Предмет на анализа са мненията на 120 лекари по дентална медицина, анкетирани с 

пряка индивидуална анкета, на база личен контакт, за период от 120 дни. Статистическа 

обработка със SPSS. Делът  на запознатите с АФДТ е под 50%, а делът на прилагащите 

я в денталната практика варира от 8% до 2% процента, в зависимост от нозологичната 

единица. Интерес от въвеждане на метода за профилактика на кариеса декларират 6 

процента.Осведомеността относно АФДТ е на ниско ниво, приложението в денталните 

клинични практики е по-скоро изключение, отколкото рутина. Съществува интерес и 

желание за включването на метода като част от протокола за профилактика на кариеса 

на възрастния пациент. Необходима е целенасочена работа по повишаване на 

информираността на съсловието - семинари, лекции, създаване на информационни 

материали и брошури. 

 

5. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НИВОТО НА КАРИЕСНА 

ПРОФИЛАКТИКА НА ВЪЗРАСТНИЯ ПАЦИЕНТ В ДЕНТАЛНИ 

КАБИНЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА 

 

Целта на анкетното проучване е да установи степента и характера на кариесна 

профилактика на възрастния пациент сред дентални лекари, практикуващи на 



територията на гр. Варна. Предмет на анализа са мненията на 120 лекари по 

дентална медицина, анкетирани с пряка индивидуална анкета, на база личен кон- 

такт, за период от 120 дни. Статистическа обработка със SPSS. От анкетираните 

77,5% никога не са изготвяли индивидуална програма за профилактика. На 

клинична орална хигиена разчитат 58% при провеждане на кариесна профилак- 

тика. Повече от половината (88%) интервюирани имат трудности с 

диференциалната диагноза на бели емайлови лезии и с третирането им. 

Съществува статистическа връзка между дела на затрудняващите се с БДЛ и 

очакваната продължителност на клиничното време за профилактика от минути. 

Съществува сериозно неглижиране на основен компонент от кариесната 

профилактиката на възрастните - съставянето на индивидуална профилактична 

програма. Налице е предпочитане към метода на клинична орална хигиена и 

химична инхибиция на биофилма при провеждането на кариесна профилакти- 

ка. Няма посочени иновативни подходи и методи при превенцията и лечението 

както на БДЛ, така и сред профилактичните мероприятия за предпазване от 

първичен и вторичен кариес. Времето, което колегите биха отделяли за профи- 

лактика сред по-големия процент анкетирани, е около 45 минути на пациент. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КСИЛОМЕТАЗОЛИН ЗА ХИМИО-МЕХАНИЧА 

РЕТКРАЦИЯ НА СВОБОДНАТА ГИНГИВА 

 

За да осъществи лечебен план по съвременните изисквания за функционалност, 

профилактичност и естетичностост за изработване на неснемаеми конструкции, 

всеки дентален специалист се нуждае от детайлен отпечатък за екзактно маргинална 

адаптация на конструкциите.Точното възпроизвеждане на маргиналните участъци 

посредством отпечатъчния материал е единственият начин за постигане на успешни 

възстановявания в протетичната дентална медицина. Венечната ретракция е 

утвърдена в практиката техника, която позволява достъп до препарацията, 

навлизане на отпечатъчния материал около препарационния праг и навътре в 

гингивалния сулкус, и не на последно място улеснява фиксиранетото на протезните 

конструкции с цимент. Целта на това изследване е да се определи ефекта на един 

алфа-адрено миметичен деконгестант- съдържащ се в разрешени за клинична 

употреба капки за нос – 0,05% xylometazoline hydrochloride, използвани за венечна 

ретракция. 

 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛФА-АДРЕНО МИМЕТИЧНИТЕ 

ДЕКОНГЕСТАНТИ КАТО ХИМИЧНИ АГЕНТИ ЗА ВЕНЕЧНА 

РЕТРАКЦИЯ 

 

Цел: Целта на това изследване е да проследи, сравни и оцени ефекта на два алфа-

адреномиметични деконгестнати, които са разрешени за клинична употреба като 

капки за нос – 0.05% xylometazoline hydrochloride и като очни капки -0.05% 

tetrahydrozoline hydrochloride, химични агенти, при химико-механичната ретракция 



на свободната гингива, при снемане на отпечатъци за неснемаеми протезни 

конструкции. 

Материали и методи: В изследването са включени 90 изпилени мостоносителя за 

неснемаемо протезиране, алфа-адрено миметечините деконгестнати в състава на 2 

вида разрешени за клинична употреба капки за нос и за очи -  0.05% xylometazoline 

hydrochloride и Visine (0.05% tetrahydrozoline hydrochloride). Използваната 

ретракционна корда е ултра пак в четири размера. Отпечатъците са изработени по 

двуслойна двуетапна технология с поливинил и полидиметилсилоксан.  

Отпечатъците са секторно изследвани на микроскоп. 

Резултати: Нисковискозитетният поливинил и полидиметил силоксан навлиза по 

дълбоко във венечната бразда след химо-механична ретракция с Xylometazoline,  

сравнено с втората група отпечатъци, направени след ретракция с  Visine. 

Заключение: Проведеното изследване показа, че се осъществява ефективна 

ретракция на свободната маргинална гингива с алфа-адрено миметични 

деконгестнати. При използването на Xylometazoline hydrochloride 0.05%  са 

получени по добри резултати, в сравнение с очните капки 0.05% tеtrahydrozoline 

hydrochl-ride (Visine). 

 

8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

АЛТЕРНАТИВНИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ ЗА ГИНГИВАЛНА РЕТРАКЦИЯ 

НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

Конвенционалните химични агенти за химико-механична гингивална ретракция, 

широко прилагани в денталната медицина, не са без нежелани странични ефекти – 

локални и системни. Изглежда, че няма идеален гингивален ретракционен агент. 

Тези факти провокират учените да изследват нови химични вещества за 

импрегниране на ретракционни корди, които да бъдат максимално биосъвместими и 

безопасни. Сред експерименталните ретрахиращи агенти попада и групата на α-

адренергичните симпатикомиметични деконгестанти – очни и носни 

капки на основата на 0,05% HCl-tetrahydrozoline, 0,05% HCl-oxymetazoline и 10% 

HCl-phenylephrine. Осведомеността относно алтернативните химични агенти за 

ретракция на свободната гингива е на ниско ниво, но съществува интерес и 

желание за утвърждаване на метода като част от протокола при снемане на 

отпечатъци в неснемаемото протезиране. Необходима е целенасочена работа по 

експерименталното проучване на алтернативните вещества и популяризиране 

на обещаващите резултати. 

 

9. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ        

РАЗВИТИЕТО НА ЗЪБЕН КАРИЕС 

 

Статията разглежда нови технологии и научни изследвания, използвани в 

денталната медицина, за диагностика и оценка на риска от развитието на кариес. 

Разгледани са методи на базата на визуални, оптични, рентгенографски и някои 

нововъзникващи технологии. В подкрепа на това е направено изследвани, анализите 



и изводите от което доказват, най-често прилаганите техники, нагласата и 

потребността сред денталните медици от иновативни методи за детекция на зъбния 

кариес. 

 

10. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 3-D ПРИНТИРАНЕТО В СЪВРЕМЕННОТО 

ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

 

 Целта на настоящия обзор е да се систематизират възможностите за приложение на  

3D-принтирането в съвременното протетично лечение. Това се налага от факта, че 

тази модерна технология се прилага не само в индустрията е все повече и в обащата 

и дентална медицина. Методът представлява форма на адитивна технология 

посредством която се създава триизимерен обект чрез структуриране на 

последователни пластове материал. 

 

11. ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ТЪНКОИГЛЕНАТА 

АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА МЕКOТЪКАННИ ОБЕМЗАЕМАЩИ 

ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА Н А ГЛАВАТА И ШИЯТА 

 

Заболяванията на меките тъкани на главата и шията са разнообразни по своя 

характер патологии – бенигнени и малигнени тумори, кистозни образувания, 

възпалителни процеси. Морфологичното им диагностициране определя 

терапевтичния подход. Лесно приложим и с най-малко странични ефекти 

диагностичен метод е тънко иглената аспирационна биопсия (ТАБ), съчетана със 

или предшествана от образни изследвания. В настоящото проучване са представени 

69 случая на ТАБ от обем заемащи процеси на меките тъкани в областта на главата 

и шията. Съпоставката на цитологичен и хистологичен материал показва висок 

процент на съвпадение. ТАБ демонстрира висока чувствителност – 100%, 

специфичност – 88.52%, и диагностична точност – 89.96% във всички случаи. 

 

12. РЕЗЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАНДИБУЛАТА ПРИ 

ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ В ОБЛАСТТА НА УСТНАТА КУХИНА: 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

 

Плоскоклетъчният карцином е най-честият малигнен тумор в областта на главата и 

шията. В много голям процент от случаите тук малигнените тумори ангажират пода 

на устната кухина, гингивобукалния сулкус, маргиналната гингива. Въпреки че в 

ранни стадии често не се установява ангажиране на мандибулата, ексцизията на 

тумора води освен до мекотъканни дефекти, така и до такива на долната челюст, със 

и без загуба на континуитет. Дъвкателната функция, сетивността, речта и естетиката 

може да са нарушени, което налага ефективна компенсация. През последните 

години е постигнат значителен напредък в реконструкцията на мандибуларните 

дефекти, което води до подобряване качеството на живот. Настоящият обзор 



разглежда съвременните техники за реконструкция, техните показания, 

противопоказания, както и функционалните резултати. 

13.  ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ. ПЪРВА ЧАСТ  - БИОЛОГИЧНА 

ОСНОВА 

 

По епидемиологични данни инфекциите в ендодонта и пародонталните заболявания 

са етиологичната причина в 50% от случаите на загуба на зъба. В хода на  

професионалния си живот всеки лекар по дентална медицина се среща многократно 

с лезии от ендодонтски и пародонтален характер, както и с такива със смесена 

етиология и клинична изява. Последното се обуславя от множеството анатомo-

физиологични, ембрионални, както и ятрогенно и не ятрогенно възникнали пътища 

за комуникация и обмен между двете, разположени в непосредствена 

пространствена близост, структури. 

 

14.  ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ. ВТОРА ЧАСТ - КЛИНИЧНА 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

По епидемиологични данни инфекциите в ендодонта и пародонталните заболявания 

са етиологичната причина в 50% от случаите на загуба на зъба. В хода на 

професионалния си живот всеки лекар по дентална медицина се среща многократно 

с лезии от ендодонтски и пародонтален характер, както и с такива със смесена 

етиология и клинична изява. Оптималният план на лечение е логично следствие от 

диференцирането на етиологичния фактор и на локализация на процеса. И трите 

фактора подсигуряват максимално точната прогноза относно дългосрочната 

функционална и структурна годност на зъба. Критичният поглед върху 

класификациите е пряко свързан с предложените в литературата подробни 

протоколи на клинично и параклинично изследване, както и с лечебния подход. 

 

15.  ЗЪБНАТА ЕРОЗИЯ ОТБЛИЗО -� ЕТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА 

КАРТИНА 

 

Зъбната ерозия представлява загуба на твърда зъбна тъкан, предизвикана от 

химичен процес без участието на бактерии. Тази форма на зъбно износване има 

полиетиологична природа и се причинява от различни киселини с екзогенен или 

ендогенен произход. Зъбната ерозия по време на нейните ранни стадии е трудна за 

диагностициране, но притежава някои типични черти, които клиницистът трябва да 

търси. Прогресирането на заболяването може да доведе до сериозни проблеми както 

с оралното, така и с цялостното здравословно състояние на индивида. Вземайки под 

внимание необратимата природа на предизвиканата от ерозия загуба на зъбна по- 

върхност, превантивните мерки са извънредно важни. 

 

 

 

 



 

16.  ЕФЕКТ НА ФОТОСАН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО КАТО 

ФОТОЧУВСТВИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ СТРУКТУРИРАНЕТО НА 

ДЕНТАЛЕН БИОФИЛМ - ИН ВИВО ИЗСЛЕДВАНЕ  

 

Изследването обхваща контингент oт кариес-нерезистентни индивиди. Състои се от 

изключване на орално-хигиенните грижи за определен период от време и 

въздействие върху избрана група зъби с две различни фоточувствителни вещества. 

Целта е да се проследи и оцени посредством плак-индекси има ли разлика върху 

плаконатрупването при третираната и нетретираната група зъби. Резултатите са с 

малки разлики между двете използвани вещества и показват възможност за 

потенциално въвеждане на антибактериалната фотодинамична терапия за контрол 

на структуриране на кариогенния биофилм ин виво.  

 

17. ВЪЗМОЖНОСТИ НА АФДТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БИОФИЛМ- 

МЕДИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В УСТНАТА КУХИНА. ЛЕЧЕБНИ 

ПРОТОКОЛИ 

 

В последните години АФДТ навлиза като безопасна и ефективна алтернатива на 

конвенционални антибиотици и дезинфектанти за топикалното лечение на 

инфекциозни заболявания. Устната кухина предлага отлични условия за из- 

ползването на тази методика, тъй като позволява локално прилагане на 

фотосенсибилизатор и директно доставяне на подходяща светлина до обагрените 

клетки. Образуваният при това взаимодействие силно активен синглетен 

кислород in cito упражнява деструктивното си въздействие върху бактериални 

клетки, протозоа и вируси. Ефектът е мигновен, с липса на въздействие върху 

отдалечени органи и системи. Въвеждането на LED източници, вместо лазерни 

превръща метода в общодостъпен за денталните практики и налага познаването на 

клиничните протоколи за приложение при лечение на дентинната рана при дълбок 

кариес, пародонтит и гингивит, инфекция на ендодонта. 

 

18.  EНДО-ПАРОДОНТАЛНА ЛЕЗИЯ - ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ НАТРИЕВ 

ХИПОХЛОРИТ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

 

Настоящият клиничен случай проследява лечението на ендо-пародонтална лезия на 

пациент с алергия към натриев хипохлорит, хлорхексидин и пеницилин. Прогнозата 

е под въпрос поради давността на процеса, многобройни екзацербации без 

предприето лечение, както и невъзможността да се използват протоколите за 

иригация. Обективната находка на рентгенографско изследване потвърждава 

прогнозата поради наличието на обширна костна лезия, обхващаща предимно дис- 

талния корен, разположена в периапикалния и латералния периодонциум, както и 

фуркационно. Желанието на пациента да запази зъба си, както и фактът, че е 

последният зъб, ограничаващ дистално дефект в зъбната редица, оправдават уси- 



лията за разрешаване на клиничната ситуация с помощта на консервативно-

ендонтски подход за сметка на радикална хирургична екстракция. Възможностите 

на фотодинамичната дезинфекция за контрол на биофилмите в устната кухи- 

на е предмет на експериментално проучване в последните 20 години, а в последните 

10 – и на клинично утвърдени авангардни методи. В този клиничен случай от 

традиционния протокол за лечение на инфектирана кореново-канална система 

(ККС) използвахме механична обработка. Иригацията се ограничи до физиологичен 

разтвор, лимонена киселина, комбинирано с провеждането на фотодинамичната 

дезинфекция. Почти пълното обратно развитие на ендо-пародонталната лезия 

на контролната рентгенография, паралелно с клиничното отсъствие на симптоми, 

доказват възможностите на фотодинамичното повлияване на биофилма в ККС, дори 

при отсъствието на класическия иригант натриев хипохлорит. 

 

19.  КЛИНОВИДНИТЕ ДЕФЕКТИ НА ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ 

ТЪКАНИ – СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД 

 

 Клиновидните дефекти представляват загуба на зъбна тъкан в цервикалната област 

на зъба, в близост до емайло-циментовата граница, без наличие на кариозен процес, 

т.е. в отсъствие на микроорганизми. Имат форма на клин, която придобиват след 

загубата на твърдите зъбни субстанции - гингивалната и коронарната стена се 

срещат под прав ъгъл, с връх, насочен към зъбната пулпа. Имат специфична етиоло-

гия, патогенеза и клинична картина. Характерно за това заболяване е, че дефектите 

са локализирани предимно по вестибуларната повърхност на зъбите, най-често 

първи премолари. Тяхното задълбочаване води до разрушаване на зъбната корона, 

заболявания на пулпата и периодонциума. Външният вид на зъбите е нарушен. 

Проблемите, които са свързани с клиновидните дефекти, са много и разнообразни, а 

своевременното им лечение е от съществено значение за стационирането на 

патологичните процеси. 

 

20. ПРОИЗХОД И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС ТЕОРИИТЕ, 

ИСТОРИЯТА И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ 

 

Статията е насочена към практикуващите лекари по дентална медицина, както и към 

студенти в клиничния курс на обучение. Синтезирано е познанието относно 

хронологичното развитите на хипотезите за възникването на заболяването кариес на 

твърдите зъбни тъкани. Критично е разгледана съвременната теория за етиологията 

на зъбния кариес с акцент върху основните и второстепенни фактори в етиопа- 

тогенезата. Систематизирани са традиционните подходи за профилактика на 

първичен и вторичен кариес, най-вече при възрастния пациент, и е направен 

преглед на иновативни технологии и подходи. 

 

21. ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ, АСИСТИРАНО С ФОТОДИНАМИЧЕН 

КОНТРОЛ НА БИОФИЛМА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

 



Настоящият клиничен случай проследява лечението на перапикален дифузен 

хроничен периододонтит по време на екзацербация. Прогнозата е под въпрос 

поради давността на процеса,многобройни екзацербации без предприето лече- 

ние, отдавнашна разхерметизация на ендодонта. Обективната находка на 

рентгенографско изследване потвърждава прогнозата поради наличието на обширна 

костна лезия и паралелно развита апикална резорбция на дисталния коренов канал, 

насочваща към паралелна абнормна остекластна активност. Възрастта на пациен- 

та и ключовата позиция на зъба за дъвкателна функция оправдават усилията за 

разрешаване на клиничната ситуация с помощта на консервативно-ендодонтски 

подход за сметка на радикална хирургична екстракция. Възможностите на 

фотодинамичната дезинфекция за контрол на биофилмите в устната кухина е пред- 

мет на експериментално проучване последните 20 години, а в последните 10 – и на 

клинично утвърдени авангардни методи. В този клиничен случай комбинирахме 

традиционните протоколи за лечение на инфектирана кореново-канална 

система (ККС), включващи механична обработка и химична иригация, с 

авангардната технология на фотодинамичната дезинфекция. Почти пълното обратно 

развитие на грануломатозните периапикални изменения на контролната 

рентгенография, паралелно с клиничното отсъствие на симптоми, доказват 

възможностите на фотодинамичното повлияване на биофилм ма в ККС. Въпрос на 

допълнителни изследвания е възможността за изместване на силно токсич- 

ния хипохлорит от протокола за химична иригация, с изцяло фотодинамично 

повлияване на инфекцията в ККС. Друга насока е eвентуалното редуциране на 

употребата на антибиотици per os, в случай, че се проведе фотодинамично 

инактивиране. 

 

22.  ИНТЕГРАЦИЯ НА СЕНЗОРИ В ДИАГНОСТИКАТА И ОТКРИВАНЕТО 

НА ЗЪБЕН КАРИЕС 

 

Статията разглежда научни методи за оценка на социално значимо заболяване като 

зъбния кариес и бъдещите тенденции за усъвършенстването на тези методи. ICT 

технологиите все повече намират своето практическо приложение за подпомагане 

диагностиката на кариеса. В частност внедряването на миниатюрни сензори в 

устната кухина е част от бъдещата работа на учени и медици. 

 

23. ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КАПАЦИТЕТ И РН ПРИ СЕНЗОРИ 

 

В доклада е разгледан един практически подход, в търсене на решение на проблема 

с миниатюрен сензор, който да измерва рН в устната кухина. Търсят се зависимост 

между капацитет, проводимост и диелектрична проницаемост, които да бъдат база 

за преобразуването на наличен миниатюрен сензор за влага в сензор измерващ рН в 

устната кухина. Необходимостта от разработката е свързана с приложението на 

комуникационните технологии в медицината. 

 

 



24. ГЕОМЕТРИЯ И ПОВЪРХНОСТНА ГРАПАВОСТ НА ПОЛИМЕРНИ 

МОСТРИ СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СТЕРЕОЛИТОГРАФИЯ. 

 

Целта на настоящото изследване е да се определи геометричната точност и 

повърхностната грапавост на полимерни мостри създадени чрез Дигитална 

светлинно-прожекционна стереолитография. Изработени са стандартни кубични 

проби с размери 5мм/5 мм/ 5 мм., от два полимера: Next dent C+B( бяло-жълт А 

3,5,разцветка на Вита) и Next dent cast (тъмно червен цвят), разположени по два 

начина спрямо основата -хоризонтални и под ъгъл от 45°. Мострите са принтирани 

с два различни дебелини на слоя - 35 µm и 50 µm. Установи се че пробите от двата 

вида полимери, произведени в хоризонтална позиция със дебелина на долния слой 

35 µm са с най-добра обемна точност и нисък интервал на отклонение. Най-точни са 

размерите паралелни на основата, докато тези паралелни наклонени към посоката 

на принтиране имат най-голямо отклонение. Интервалът на отколоненията при 

размерите на мострите, произведени под ъгъл от 45° е с почти 2 до 3 пъти по-голям, 

а интервалът на мострите, направени от NextDent Cast e повече от 50% по-висок от 

тези направени от Dent C+B. При хоризонтално принтираните мостри, измерената 

повърхностна грапавост сравнена с пробите принтирани под ъгъл от 45° е с 1,5- 2,0 

пъти по-малка. Повърхностната грапавост при мострите направени отNextDent cast 

e 30-50% по-висока отколкото при тези направено то Next Dent C+B, независимо от 

дебелината на слоя. Увеличаването на дебелината от 35 µm на 50 µm води до 1,5-2 

пъти по-висока повърхностна грапавост и при двете проби. 

 

25. СВЕТЛИННО-АКТИВИРАНО УНИЩОЖАВАНЕ НА 

МИКРООРГАНИЗМИ  ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА АФДТ - МЕХАНИЗЪМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

Публикацията разглежда използваната терминология, основните механизми на 

действие , както и същността и предимствата на антимикробната фотодинамична 

терапия. Терапията представлява относително нов подход, който цели разрешаване 

на проблема с микробната резистентност към конвенционални антибиотици. Най-

съществените предимства на терапията са, че не е наблюдавано възникване на 

резистентност, както и възможността за приложение в ограничената зона на 

налична инфекция и липса на странични ефекти.. 

 

26.  ВИДОВЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛНИ БАГРИЛА, ГЕНЕРАЦИИ, ЕФЕКТ И 

СЕЛЕКТИВНОСТ 

Основните багрила използвани като фотосенсибилизатори пре АФДТ са тиазидните 

багрила , както и металфталоцианининте. И двата вида вещества показват висок 

афинитет и селективност както към(Gr+) така и към Gr(-) бактерии. Оралните 

патогенни микроорганизми са силно чувствителни съм АФДТ с проведена със 

споменатите фотосенсибилизатори. Провеждат с множество клинични  и ин витро 

експерименти се провеждат с цел да се установят оптималните параметри и 

протоколи за въвеждането на терапията в ежедневната дентална практика. 



 

27. УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В 

ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

 

 Приложението на телекомуникациите в медицината въвеждат понятието 

„телемедицина“. За стоматологията, като дял от медицината и приложението на 

телекомуникациите в нея, може аналогично да се въведе понятието 

„телестоматология“. Тази статия разглежда използването и въвеждането на 

телекомуникациите в денталната медицина. Бързите темпове на развитието им са   

предпоставка за все по-големия интерес към приложението и го прави възможно. 

Статията обхваща и бъдещето на този нов алтернативен метод за доставяне на 

стоматологична помощ.   

 

 28. ЕФЕКТ НА АФТД ПРОВЕДЕНА С ДВА ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТРОА 

ВЪРХУ КЛИНИЧНО ИЗОЛИРАН ЩАМ НА STREPTOCOCCI SPECIES - ИН 

ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ  

 

Цел: Целта на това изследване е да определи и сравни ин витро фотодинамичния 

ефкт на 2 фотосенсибилизатора: FotoSan®medium и ZnPcMe върху  Streptococci 

species - клиничен щам изолиран от биофилм.  

Материали и методи: Събрана е дентална плака от 12 пациента, които са 

инструктирани да прекратят орално-хигиенните грижи за съзъбието си 24 часа 

преди събиране на пробите. Денталната плака се събира с помощта на стерилен 

конец и се поставя във виалка, съдържаща 3 мл буферирана физиологичен разтвор. 

Следва 10-кратно разреждане на суспензията. 0,1 мл проби са посети на  Mitis 

Salivarius агар. Бактериите се оцветяват по Грам и претърпяват морфологична 

идентификация. Приготвена е бактериална суспензия с гъстота 10
6 

кл/мл. Направена 

е инкубационна смес от 1 мл бактериална суспензия 10
6
 кл/мл. И съответния 

фотосенсибилизатор, с получени различни крайни концентрации. За осветяване е 

използван  LED светлинен източник с дължина на вълната 643 nm.  Резултати на 

пробите и контролите са отчетени за всеки тестван фотосенсибилизатор след  24 h 

часова инкубация при 37 º C. 

Резултати: Тъмнините контроли показват слаб антибактериален ефект. Пробите 

бактериална суспензия + фотосенсибилизатор + светлинно въздействие показват  

статистически значим антибактериален ефект с малки разлики в различните 

използвани концентрации и време за облъчване. 

Заключение: Клиничният щам Streptococci species е уязвим на фотодинамична 

инактивация с използваните фотосенсибилизатори: FotoSan®medium и ZnPcMe. Не 

се наблюдава пълна фотоинкативация. Тъмнинната чувствителност може да се 

пренебрегне. Трябва да продължат експериментите с ZnPcMe  и в предвид отличния 

фотодинамичен ефект ин витро, да се установи клиничната му безопасност. 

Изследванията върху  FotoSan®medium трябва да се съсредоточат върху създаване 



на алтернативен протокол за профилактика на зъбния кариес базирана на 

фотодинамичната антибактериална терапия.. 


