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ХИМИЧНИ 

ФАКТОРИ 

 
•Киселини и основи 

 

•Медикаменти 

 

•Диетични ексцеси 



Киселини и основи 

Ефекти върху меките тъкани 



Киселини  

Ефекти върху ТЗТ 



Диетични ексцеси 



Лечение 



Професионали вредности 



ГЕРБ и Булимия 

Това външно въздействие ли е?!? 



Изгаряне с Аспирин 

Локалното приложение е най-

честото неправилно 

използване на продукта 

• Тъканите стават бели и 

некротични 

• Повърността отпада, 

оставяйки болезнена язва. 

• Язвата обикновено 

заздравява за 7 до 21 дни. 



Изгаряне с трихлороцетна киселина 

• Тъканите стават 

бели и некротични 

• Повърността отпада,  

оставяйки болезнена 

язва. 

• Язвата обикновено 

заздравява за 7 до 

21 дни. 



Изгаряне с водороден пероксид (при ИЗБЕЛВАНЕ) 

  

- от хиперемия и оток до ерозия и некроза 

- побеляване и отпадане на епитела до 2-3 дни 

- остава улцерирана повърхност, която регенерира 

 



Вакуолни дегенераци и точковидни кръвоизливи в маргинална гингива на човек- 

непосредствено след третиране за 60 sec. с 35%р-р на водороден прекис. x100; x200; 

Контрола 

Резултати от изследване за експериментално увреждане с 35% гел 

на водороден прекис при доброволци (Доц. Ст. Кацаров) 



Лазерно 

избелване - 

етапи 



Изгаряне със сребърен нитрат 

 



Изгаряне с Endosolv R (на базата на 

резорцин) 



Изгаряне с компрес от „шведска горчивка“ 



Увреждане от екструзия на лимонена 

киселина през перфорация 



Tomov G, Lambrianidis T, Zarra T., 

Tissue damage after inadvertent 

citric acid extrusion during root 

canal treatment: Report of a case. 

Balkan Journal of Stomatology 

2013, 17(2):101-106 



Gernhardt et al   

Int Endod J 2004;37:272. 

Спонтанна перфорация на  

букалната мукоза 

4 дни след екструзия на NaOCl  

Хематом, разпростиращ се до 

субмандибуларната област 



 Хоспитализация, интравенозна 

антибиотична терапия & множество 

интраорални инцизии за по-добър дренаж. 

5 седмици  

след лечението 

Mehra et al J Am 

Dent Asosc 

2000;131:67 

Увреждане от екструзия на NaOCl 



Изгаряне с киселини и основи; лечение 

• Изплакване с вода или физиологичен разтвор 

• В началото студени, после топли компреси 

• При големи некротични полета антибиотична 

терапия и болкоуспокояващи 

• Некротомия (при необходимост) 

• Назначават се антисептични води за уста (без 

алкохол) 

• НИКОГА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ (ЕКЗОТЕРМИЧНА 

РЕАКЦИЯ!!!) 



Ефекти на тютюнопушенето върху оралното 

здраве: физични и химични фактори 



Melanosis (при пушачи)  



Никотинов стоматит  



Кератоза при пушачи 



АЛКОХОЛНА 

ЗАВИСИМОСТ 

• Премалигнени и 

малигнени лезии 

 

• Варици на езика 

 

• Ксеростомия 

 

 

ВОДИТЕ ЗА УСТА СЪЩО 

СЪДЪРЖАТ АЛКОХОЛ!!! 

 



caput Medusae 





ФИЗИЧНИ 

ФАКТОРИ 

• Механични фактори; 

• Термични фактори; 

• Въздействия от 

електрически ток; 

• Електро-

патогалванизъм 

• Въздействия от 

слънчева енергия 

• Радиация (йонизираща 

енергия) 

 



Термични изгаряния 

• Горещи храни 

• Пластифициране 

на гутаперча с 

нагорещени 

инструменти 

• Лазери 



Термална некроза след използване на диоден лазер 

 



Lingua geographica вследствие патогалванизъм 

Електропатогалванизъм 

>100 mV 



Електрическо изгаряне 

При деца, дъвчещи ел.кабели 

–Масивно засягане на оралната 

лигавица 

–Може да засегне зъбните зародиши 

–Констрикция на устните комисури 

след заздравяване с цикатрикс 



ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ 

Лъчево изгаряне (дълбоко) след облъчване в областта на шията 



Йонизираща радиация и ТЗТ 1 

Развитие на лъчев кариес по атипични повърхности на зъбните 

коронки (режещ ръб на фронталните зъби, вестибуларна 

повърхност на фронталните зъби) 

  



Йонизираща радиация и 

оралната лигавица 
2 

Остри и хронични ефекти 



Слънчев хейлит 
 

 

• Честа слънчева експозиция 

• Бялата раса, бледи хора 

• По-често долната устна 

• Епителът е изтънен, вермилионът е блед 

• Няма съвпадение със състоянието на 

кожата 

• Няма специфично лечение (фотозащитни 

кремове) 

• Биопсия при лезии (> 3 седмици) 

• Риск от малигнизация 



Cheilitis actinica (solaris) 



МЕХАНИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ 
 

•Остра и хронична травма 

 

•Декубитални язви 

 

•Инжекционна некроза 

 

•Орален и периорален пиърсинг 



Williger-ова инжекционна некроза 



Декубитална язва (ulcus decubitale) 

Д.Д. с ракова, турбекулозна и луетична язва 



Epulis fissuratum 



Палатинална папиломатоза 

(форма на хронична кандидоза) 



Орален и пери-орален 

пиърсинг 
• Най-честите симптоми при поставяне 

на пиърсинг са болка, подуване и 

повишена саливация.  

• Дългосрочните ефекти в устната кухина 

са разнообразни, като най-често се 

наблюдава повишен риск от гингивална 

рецесия, хронично дразнене на меките 

тъкани, зъбни фрактури.  



Повишена саливация 



Орален и пери-орален 

пиърсинг 
Други рискове: 
 

• Аспирация на пиърсинга с асфиксия или поглъщане 

• Продължително кървене 

• Засягане или увреждане на инервацията на мястото на 
поставяне 

• Затруднени дъвкане, преглъщане и говор 

• Разрастване на гранулационна тъкан около пиърсинга 

• Свръхчувствителност и алергии към метала, орален 
патогалванизъм 

• Цикатрикси и белези 

• Затруднения при извършване на дентално рентгеново 
изследване и възможни диагностични грешки 



Пиърсинг на езика – 

възпаление, оток, 

болки в езика и 

налеп, гранулации 

около тялото на 

пиърсинга. 



Дразнене на 

оралната лигавица 

и хронично 

възпаление на 

тъканите около 

пиърсинга 



Дразнене на 

оралната лигавица и 

хронично 

възпаление на 

тъканите около 

пиърсинга (Пиогенен 

гранулом) 



Фрактура на 

зъб 21 след 

инцидентно 

попадане на 

пиърсинга 

между 

зъбите 

Увреждане на ТЗТ 



Лечебен протокол 

Имобилизиране на зъба 

чрез шиниране преди 

провеждането на 

ендодонтско лечение 

Две седмици след 

проведеното лечение все 

още е видима възпалена 

тъкан около зоната на 

фрактурата 



Цикатрикс след премахване на пиърсинг 



ГИНГИВАЛНА 

РЕЦЕСИЯ И 

АБРАЗИЯ НА 

РЕЖЕЩИТЕ 

РЪБОВЕ 

Засягане на 

пародонта 



Лезии при самонаранявания 

• Функционални самонаранявания 

 
– Вредни навици (прехапвания, 

смучене на пръсти и др.) 

 

– Лезиите варират от улцерации до 

епителна хиперплазия и 

хиперкератоза.  



Hematoma 

 

• Екстравазално разположена 

кръв (след травматично 

разкъсване на съд) 

• Червена до синкаво-сива 

маса 

• По-често по лабиалната и 

букална мукоза 

• ДД с хемангиом (чрез 

витропресия) 

 

 



Хематом 



Травматични язви 

 

• При остра или хронична механична травма (храна, 

зъби, протези, залепнали лигнинови ролки). Ако 

хронифицира, може да се образува травматичен 

гранулом.  

• Лечение: 7-14 дни след премахване на травматичния 

фактор изчезва 

• Ако не се повлияе – биопсия 



Травматична язва 



Фрикционна кератоза 

• При хронично дъвкана лигавица 

• Опалесцираща, хиперкератотична плака 

• Лечение: идентифициране на причината и 

премахването й, при затруднена диагноза или 

неповлияване от консервативното лечение се 

прави биопсия 

• Д.Д. Всички бели лезии (основно левкоплакия) 



Несъзнателното местене на пиърсинга в различни позиции спрямо меките 

тъкани и зъбите може да доведе до хронично увреждане на лигавицата 

Фрикционна кератоза 





Linea Alba 

 

• Епителна хиперплазия и паракератоза по 

проекция на дъвкателната равнина на 

букалната лигавица 

• Причини: Вредни навици (бруксизъм, 

всмуквания и др.) 

• Не се налага лечение, но се следи 



Linea Alba 



Иритационна фиброма 

 
• Плътна, екзофитна лезия с 

еластична консистенция, 
покрита с кератинизиращ 
епител. Може вторично да е 
разязвена. 

• Дължи се на хронична 
механична травма 

• Лечението е хирургично 
(ексцизионна биопсия)  





Хирургично лечение (ексцизионна биопсия)  



Mucocele  



Mucocele  





    Орален епител 

 Гранулационна тъкан 



Пенести макрофаги 





НАЧАЛОТО 



В България проблемът с наркотиците е 

свързан предимно с употребата на 

хероин (над 90% от потърсилите лечение 

в специализираните звена са го посочили 

като основно вещество). Общо броя на 

употребяващите хероин в България е 

между 20 000 и 30 000. Наблюдава се 

тенденция за нарастване броя на 

употребяващите амфетамини и вещества 

от типа “екстази” и канабис (марихуана). 

ЧЕРНА СТАТИСТИКА 



Оралната патология при 

зависимите пациенти е различно 

изразена в зависимост от вида, 

механизма на действие, честотата 

и начина на прием на 

наркотичното вещество. 

 

Могат да се обособят два начина 

на въздействие върху оралното 

здраве: директен и индиректен.  

КАКЪВА Е ПАТОГЕНЕЗАТА? 



Дължи се на промяна в: 

-слюноотделянето,  

-кръвоснабдяването на тъканите 

-модулиране на имунния отговор 

посредством специфични и 

неспецифични наркотични рецептори. 

 

N.B. Повечето наркотици предизвикват 

ксеростомия, като част от тях (хероин, 

амфетамини) действат върху ЦНС, а 

оттам индиректно върху центъра на 

слюноотделянето. 

КАКЪВА Е ПАТОГЕНЕЗАТА? 

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ 



На директният ефект на наркотиците се 

дължат:  

-киселинното разтваряне, ускоряващо 

зъбната абразия,  

-иритативеният ефект върху лигавиците,  

-канцерогенността. 

КАКЪВА Е ПАТОГЕНЕЗАТА? 

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ 



Дължи се на въздействието върху нервната 

система, водещо  до промяна в 

поведенческите реакции и психо-

емоционалното състояние на пациента. 

Голяма част от зависимите пациенти 

успоредно с приема на един или няколко вида 

наркотик, злоупотребяват с алкохол и цигари. 

Оралната хигиена е силно неглижирана. 

Сериозна фонова патология предимно при 

венозните наркомани са различните 

инфекциозни заболявания. 

КАКЪВА Е ПАТОГЕНЕЗАТА? 

ИНДИРЕКТЕН ЕФЕКТ 



Множествен кариес  

(предимно по зъбните шийки); 

кариозните лезии са по-тъмни, по-

големи и по-малко болезнени от 

обикновения кариес. 

 

Кариес с атипична локализация 

(туберкули и режещи ръбове). 

КСЕРОСТОМИЯ ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



Рефрактерни на лечение гингивити и 

пародонтити.  

ЗАНЕМАРЕНА ОРАЛНА ХИГИЕНА.  ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 

- Бруксизъм и бруксомания 

- Болки в ТМС 

- Фрактури на зъби 

- Абразия 

ПОВИШЕН ТОНУС НА ДЪВКАТЕЛНАТА 

МУСКУЛАТУРА.  



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 

Засягане на върховете на 

туберкулите и режещите ръбове 

от кариес – синергичен ефект на 

ксеростомията, бруксизма и 

приема на напитки, съдържащи 

нискомолекулни въглехидрати. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Рампантен кариес и нетипична 

локализация на кариозните 

лезии (туберкули и режещи 

ръбове). 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Нетипична локализация на 

кариозните лезии (туберкули). 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Локализация на кариозните лезии по зъбните шийки. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Локализация на кариозните лезии по зъбните шийки. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Занемарена орална хигиена с 

отложени обилни количества 

плака и зъбен камък на фона на 

изразена ксеростомия. 

Пародонталните проблеми при 

хероинозависими пациенти имат 

ранен дебют и протичат по-тежко. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Ангуларен хейлит. Нерационално-

то хранене, понижения имунитет и 

влошеното общо здравословно 

състояние на наркозависимите 

пациенти често се придружава от 

разнообразни лигавични лезии и 

инфекции в устната кухина. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



Ангуларен хейлит. Алвеолит. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



Lingua nigra villosa Остър улцеро-некротичен 

пародонтит. 

ОПИАТИ 

Хероин, Морфин Кодеин, 

Метадон и др. 



КОКАИН 

Erythroxylum coca Висока честота на кариеса. 

ХИПОСАЛИВАЦИЯ И КСЕРОСТОМИЯ 

НАМАЛЕН ЛОКАЛЕН ИМУНИТЕТ 

ИРИТАТИВЕН ЕФЕКТ 

 

БРУКСИЗЪМ И БРУКСОМАНИЯ 



КОКАИН 

Erythroxylum coca Намалено рН и локален исхемичен 

ефект (при прием през устата или чрез 

смъркане). 

 

Остри гингивити, бързо напредващи 

пародонтални заболявания, ангуларен 

хейлит, афтозни лезии. Орална 

кандидоза. Хиперкератитични изменения 

по гингивата и лигавиците. Ерозия на 

зъбните шийки. Лацерации по гингивата. 

Глосодиния (болки в езика). Исхемични 

некрози по мекото небце. 

КОРОЗИВЕН ЕФЕКТ 



КОКАИН 

Erythroxylum coca 

N.B. Опасност от екстремна тахикардия, 

хипертензия и смърт от 

кардиопулмонален арест при 

приложение на локални анестетици 

съдържащи адреналин. 

НЕСТАБИЛНА ХЕМОДИНАМИКА 



КОКАИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Изявена зъбна абразия поради 

бруксизъм. 

КОКАИН 

Erythroxylum coca 



КОКАИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Емайлови фрактури и кариеси по 

атипични повърхности. 

КОКАИН 

Erythroxylum coca 



Локализирана хиперкератоза при втриване на кокаин. 

КОКАИН 

Erythroxylum coca 



КОКАИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Петехии по палатиналната 

мукоза. 

КОКАИН 

Erythroxylum coca 



КОКАИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Перфорация на твърдото небце 

предизвикана от кокаин. 

 
(M. P.Rosas, C. I. Jimenez Santos, C. L. 

García González, Palatine perforation 

induced by cocaine, Med. oral patol. oral 

cir.bucal 2006 Volume11 Number 3) 

КОКАИН 

Erythroxylum coca 



АМФЕТАМИНИ 

Намалено рН на слюнката и сухота в 

устата. Състоянието е придружени с 

прием на подсладени и газирани 

напитки. 

 

Рампантен кариес (метамфетамин 

индуциран кариес) по гладките 

букални повърхности на дисталните 

зъби и апроксималните повърхности 

на фронталните зъби. Циркулярен 

кариес с бързо колабиране и фрактура 

на коронката на зъба; множество 

липсващи зъби. 

ХИПОСАЛИВАЦИЯ И КСЕРОСТОМИЯ 



АМФЕТАМИНИ 

Бруксизъм и бруксомания 

Екстремно дъвкане на дъвки 

Болки в ТМС. 

Фрактури на зъби. 

Абразия (метамфетамините съдържат 

киселинни и корозивни компоненти).  

ПОВИШЕН МУСКУЛЕН ТОНУС 



АМФЕТАМИНИ 

Склонност към инфекции и забавено 

заздравяване на екстракционни рани 

(алвеолити). Лигавични лезии (хейлит, 

афтозни улцерации и др.). 

НАМАЛЕН ЛОКАЛЕН ИМУНИТЕТ 



Множествен кариес със засягане на атипични повърхности. 

АМФЕТАМИНИ 



Кариесна лезия по вестибуларната стена 

на долен премолар.Лигавични лезии и 

рецидивиращ лабиален херпес. 

АМФЕТАМИНИ 

Занемарена орална хигиена. 



АМФЕТАМИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Рампантен кариес. 

АМФЕТАМИНИ 



Рампантен кариес на максиларните 

зъби. 

АМФЕТАМИНИ 

Апроксимален кариес по 

мандибуларните фронтални зъби и 

голямо количество плака. 



АМФЕТАМИНОВА ЗАВИСИМОСТ 

Рецидивиращ лабиален херпес с 

импетигизация. 

АМФЕТАМИНИ 





Множествен кариес. 

КСЕРОСТОМИЯ КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 

ИМУНОСУПРЕСИВЕН ЕФЕКТ 

 

КАНЦЕРОГЕНЕН ЕФЕКТ (ПРИ ПУШЕНЕ) 

Чести орални инфекции. 

 

Диспластични промени и 

премалигнени лезии по оралната 

лигавица. 



Гингивит и пародонтит (по-често от 

останалата популация). 

 

Рядко хиперпластичен гингивит. 

ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ПЛАКА И 

ОЦВЕТЯВАНИЯ ПО ЗЪБИТЕ 

КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 

Опасност от екстремна тахикардия при 

използване на локални анестетици с 

адреналин. 

СКЛОННОСТ КЪМ ТАХИКАРДИЯ 



КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 

ЗАВИСИМОСТ КЪМ КАНАБИС 

Влошена хигиена, множество 

липсващи зъби и инекция на 

мекото небце. 



Десквамативен хейлит. 

КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 



Голямо количество плака и 

оцветявания по зъбите. 

КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 

Склонност към орални инфекции и 

забавено заздравяване на рани-

алвеолит. 



Хиперкераточична плака с хистологична картина на паракератоза при пациент, 

дългогодишен консуматор на марихуана. 

КАНАБИС 

Cannabis sativa subsp. indica 



ОРАЛНОХИГИЕННИ НАВИЦИ И ВРЕДНИ 

ПРИВИЧКИ 

ТЮТЮНОПУШЕНЕ (НАД 99.9%) 



КОМОРБИДНОСТ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 

Според изследванията в страни на ЕС 

основната причина за отказ от дентално 

лечение от страна на зъболекаря е страха 

от заразяване с инфекциозно заболяване. 

Употребата на общи игли за инжектиране 

е основен рисков момент за предаване на 

инфекциозни заболявания при 

наркозависимите. Набавянето на средства 

често принуждава зависимите лица да 

проституират, което е допълнителен 

фактор в разпространението на 

инфекциозни и полово предавани болести. 



Остро протичащ HBV с интензивна пигментация по кожата, 

склерите и оралната мукоза . 

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ (HBV, HCV, HDV) 



Саркома на Капоши. 

 
CDC/ Sol Silverman, Jr., D.D.S., 

University of California, San Francisco 

HIV И СПИН 



Остър херпетичен гингиво-

стоматит. 

ДРУГИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В УСТНАТА КУХИНА 



Остри кондиломи на устната 

комисура. 

ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ (HPV) 



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРАНА 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОРАЛНАТА ПАТОЛОГИЯ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С НАРКОТИЧНА 

ЗАВИСИМОСТ 



Скрининг за злоупотреба с 

наркотични вещества е уместен 

при наличие на сериозни орални 

проблеми, които не могат да се 

обяснят с действието на 

обичайните етиологични фактори. 

 
Пациент на 18 г. с амфетаминова 

зависимост. 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 



Зъбен травматизъм с неясен произход 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Фрактура на зъб 22 с откриване на 

пулпната камера. Метамфетаминова 

зависимост. 

Фрактура на зъби 21 и 22 без 

откриване на пулпната камера. 

Метамфетаминова зависимост. 



Алергична предиспозиция 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Едем на увулата след поставяне на 

локална анестезия на пациент с 

кокаинова зависимост. 

Пациент с полиалергия. 



Занемарена обща и орална хигиена, неглижиран външен вид и 

неприятна миризма („химичен мирис от устата”) 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 



Неадекватно поведение, нарушена реч и координация, силен страх, нервност или 

агресия, обилно потене и напрегната поза. Понижен болков праг, раздразнителност 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 



Oчни симптоми при употреба на наркотични вещества 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Kate Moss 

Миоза 

Мидриаза 

Инекция 

Носене на слънчеви очила в кабинета за 

прикриване на очните симптоми на 

употребата на наркотични вещества 

Амфетамини: мидриаза 

Кокаин и Крек: мидриаза 

Екстази:  размазано виждане 

 

Хероин:   миоза, птоза на  

  клепачите, затруднено 

  нощно виждане 

 

Марихуана:  конюнктивална  

  инекция 



Следи от убождания при интравенозните наркомани 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Носене на дрехи с дълги 

ръкави през лятото 

(следи от убождания по 

ръцете, одрасквания и 

рани, разязвявания и 

некрози). 



Молба за изписване на силни обезболяващи 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Настойчиви молби за предписване на 

силни болкоуспокояващи средства в по-

големи дози. Симулиране на силен 

зъбобол. 



Пациенти от рискови групи – деца от проблемни семейства или младежи 

израстнали в социални заведения, проституиращи лица, роми и др. 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 



Други знаци за злоупотреба с наркотични вещества 

СКРИНИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

Неспособност за припомняне на 

информация по време на 

анамнезата (умишлено скриване). 

 

Неспазване на уговорените 

лечебни сеанси. 



КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 

ИЗСЛЕДВАНЕ И  ДИАГНОСТИКА 

 Анамнеза 

 

 Оглед 

 

 Сондиране 

 

 Палпация 

 

 ТОД 

 

 ЕОД 

 

 Рентгенография 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С 

НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ 

ИЗСЛЕДВАНЕ И  ДИАГНОСТИКА 

 Изследване на 

слюнката 

 

 Микробиологично 

изследване и 

изследване за 

инфекциозно 

носителство 

 

 Диагностика на 

храненето 

 

 Изследване за 

алергии 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

1. Изследване pH на слюнката 

 

2. Изследване на буфериращия капацитет на 

слюнката 

 

3. Микробиологично изследване на слюнката 

 

4. Изследване на слюнката за употреба на 

наркотични вещества 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване pH на слюнката 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване на буфериращия капацитет на слюнката 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Микробиологично изследване на слюнката 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване на слюнката за употреба на наркотични вещества 

I-Screen OFD Saliva 

Drug Test 

Origin Diagnostics ™ www.origindiagnostics.com 

Amphetamone AMP 50ng/ml 24 ч. 

Мethamphetamine mAMP 50ng/ml 72 ч. 

Marijuana THC 12ng/ml 3-10 дни 

Opiates OPI 40ng/ml 10 дни 

Cocaine COC 20ng/ml 48 ч. 

Phecyclidene PCP 40ng/ml 10 дни 



Диагностика на храненето 



КЛИНИЧНИ ПРЕПОРЪКИ  

 

Внимателно боравене с остри предмети (игли, скалпели и др.) 

 

Връх на хиподермална игла 

Острие на скалпел 



Използване на максимален брой лични предпазни средства по време 

на лечение 



Препоръка за изследване за носителство на инфекциозни и полово 

предавани болести. 

При доказано вирусоносителство (HIV, HBV, HCV) е необходимо преди 

манипулациите изплакване на устата на пациента с разтвор на 

хлорхексидин за 30 сек. за намаляване концентрацията на вируси в 

слюнката 

 



ИЗОЛАЦИЯ НА 

РАБОТНОТО 

ПОЛЕ 

Устната кухина е силно 

натоварена с бактерии и 

вируси 

Изолацията с кофердам 

намалява риска от 

трансмисия по време на 

лечение 



Използване на 

индивидуални 

комплекти за 

еднократна 

употреба 

предназначени 

само за 

рискови 

пациенти! 

 



Редуциране на образуването на аерозоли чрез ограничена употреба 

на въздушен спрей, ултразвукови апарати за почистване на зъбен 

камък и турбинен наконечник 

 



ОБЕЗБОЛЯВАНЕ Извънредно внимание при прилагането на 

локална анестезия и обща анестезия поради 

опасност от възникване на нежелани 

лекарствени взаимодействия (алергичен шок, 

тахикардия, хипертензия и смърт от кардио – 

пулмонален арест).  

 

Препоръчително е приема на наркотик да се спре поне една седмица 

преди денталната манипулация 

 



ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АЛЕРГИИ! 

“Prick”- тест 



Предварителна противоалергична подготовка при 

пациенти с алергична анамнеза 

 

1. Три дни преди манипулацията или приема на 

медикамент се назначават два антихистаминови 

препарата: 

- Allergosan + Tavegyl 

- Sandosten calcium + Tavegyl 

2. При придружаващо атопично заболяване 

(бронхиална астма, сенна хрема, уртикария, 

алергичен ринит) към антихистаминовата терапия се 

прибавя Prednisolon (4x10mg). 

3. В деня на анестезията (прием на медикамент) се 

въвежда венозно 1amp. Sandosten calcium + vit C, 

както и кортизонов препарат (40mg Urbason 

или100mg Sopolcort”H”) 



ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ 

 

Използване на материали с висока 

профилактична стойност (ГЙЦ, компомери и др.) 

 

Използване на профилактични средства 

(локални флуорни апликации, 

реминерализиращи средства, хлорхексидинови 

разтвори и др.) 

 

Насърчаване на пациента да пие вода и да 

ползва изкуствени подсладители вместо сладки 

безалкохолни напитки. Назначават се средства 

стимулиращи саливацията 

 

Да се обясни на пациента риска за общото и 

оралното му здраве при прием на наркотици 

 

Регулярен контрол за избягване на рецидиви 

 

 



ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЗ 

1. МНОЖЕСТВЕН КАРИЕС 

 

- Почистване на максимален брой кариесни лезии в едно 

посещение, селективна екстракция на корени и премахване на 

зъбния камък и плака за намаляване на микробното число 

 

- Класическа кавитетна препарация и “разширение с цел 

предпазване” (“Black versus White”) 

 

- Използване на материали с висока профилактична стойност 

(СЙЦ, компомери, ормоцери, гиомери) 

 

- Подобряване на оралната хигиена и химичен плаков контрол 

 

- Корекция в диетата 

 

- Средства стимулиращи слюноотделянето (изкуствена слюнка, 

дъвки и др.) 



Множествен кариес, пародонтит и големи количества зъбен камък и плака; 

CFU>105 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ (съвместно с д-р Р. Загоров) 



Почистването на максимален брой кариесни лезии и премахването на 

зъбния камък и плака намаляват микробното число; CFU<105 



ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

ОБЕМ: Определя се от индивидуалните нужди на пациента и се 

съобразява с общото му здравословно състояние.  

 

По възможност се провежда в специализиран кабинет или клиника от 

специалист по орална хирургия.  

 

Понякога се налага хоспитализиране, превантивна антибиотична 

защита, лечение под обща анестезия или по-дълъг болничен престой 

и период на проследяване. 

 



 

  

Селективна екстракция на силно засегнати зъби 

 

 



УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Опасност от алергична реакция, хипертермия, хипертонична 

криза и внезапна сърдечна смърт при поставяне на анестетици 

съдържащи коригенти 

2. Опасност от нараняване и трансмисия на инфекциозни 

заболявания  

3. Опасност от кръвоизливи 

4. Забавено или усложнено заздравяване на хирургични рани 

5. Суперинфекция 

 



ПРОТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

Избягване на металокерамични и керамични конструкции при 

нерегулиран мускулен тонус  и абстинентни прояви 

Фрактурирана керамика на 

зъби 35, 36 и фрактуриран зъб 

37, впоследствие екстрахиран 



ПРОТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

Избягване на металокерамични и керамични конструкции при 

нерегулиран мускулен тонус 

Фрактурирана керамика на 46 и фрактурирани зъби 45 и 47 



ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЗ 

БРУКСИЗЪМ съчетан с абразия и увреждане на ТМС: 

 

- Изработване на протективна шина 

- Миотерапия 

- Психотерапия и седатива 



• Пациентът Р.М. на възраст 32г. от град 

Пловдив търси специализирана дентална 

помощ поради нарушена естетика във 

фронталната област и функционални 

нарушения при хранене поради липсващи 

зъби. 

• От анамнезата става ясно ,че той е 

хероинозависим (от 14 години), а към 

момента е на метадонова терапия, 

безработен и без образование с 

нездравословен начин на живот. 

 

• Пациентът пуши една кутия цигари на ден, 

употребява алкохол и е изложен на стрес. 

Съобщава за прекаран хепатит преди 10 г. 

Анамнеза 

Комплексна санация на хероинозависим пациент, носител на HBV 

и HCV. (Съвместен клиничен случай с д-р Николай Николов) 



Рентгенологичен статус 



Параклинични изследвания 

Нисък буфериращ капацитет (low) и микробното натоварване на 

слюнката  с S. mutans и Lactobacillus (CFU>105). Ксеростомия. 



След проведен имунологичен ELISA тест 

в РИОКОЗ Пловдив изследванията 

показаха HCV и HBV положителен статус. 



Мултифакториална диагноза 

• Хирургична диагноза: 

• Radices gangraenosae18,17,16,14,38,44,46,47,48,13,25,34 

• Ectopia dentis 23 

 

• Дентална диагноза: 

• Pulpitis chronica ulcerosa 15, 24, 35 

• Caries media 33, 43, 45 

 

• Протетична диагноза: 

• Adentia partialis dentium permanentium 

 

• Ортодонтска диагноза: Progenia 

 

• Парадонтална диагноза : Paradontitis chronica generalisata grad. I  

 

 

 



План на лечение; Етапи  

1. Хирургична санация: 

•Екстракция на зъбни корени:18,17,16,14,13,25,38,34,44,46,47,48 

•Екстракция на зъб 13 (pro causa protetica ) 

 

2. Дентална санация: 

•Ендодонтско лечение на 15, 24, 35 

•Щифтово изграждане и подготовка за цели обвивни корони на 15,24,35 

 

3. Пародонтално лечение: 

•Етиотропно – почистване на ЗП и ЗК (с ръчни инструменти) клинична ОХ и 
мотивация за лична ОХ 

•Поддържащо – плакоинхибиращи средства 

 

4. Ортопедично лечение: 

•Изготвяне на обвивни бленд-корони на 15, 24 

•Мостова протезна конструкция  33_35 и 43_45 

•Горна частична плакова протеза със стоманени куки на 15 и 24  

 



Хирургично лечение: поетапна екстракция 

на18,17,16,14,13,25,38,34,44,46,47,48 

 

Реализиране на  индивидуалния         

          план на лечение 



Реализиране на  индивидуалния         

          план на лечение 



Реализиране на  индивидуалния план на лечение 



• Ендодонтско лечение и щифтово изграждане на зъбни пънчета 

 

Реализиране на  

индивидуалния план на 

лечение – ендодонтско 

лечение 



Ортопедично лечение: 

 

• Предварителни 

модели за анализ 

 





Отпечатък за плакова 

частична протеза с куки 

и проба с наредени 

зъби 



• Ажустиране на 

готовата протеза 

• Инструкции за 

поддръжка и хигиена 

• Определяне на 

контролен преглед 



Контролен преглед 



Други съображения при 

лечение на пациенти с НЗ 

 

Пациентите с наркотична 

зависимост често не 

спазват уговорените 

визити, не завършват 

лечението си или пропускат 

да го заплатят, което може 

да бъде причина за 

значителни емоционални и 

финансови щети за 

лекуващия зъболекар.  

 

Разумно е в терапевтичния 

процес да бъдат 

привлечени значими за 

болния близки с цел 

подобряване на 

съдействието при лечение 

 




