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1. УВОД 

Историческите източници посочват, че употребата 

на наркотични вещества датира от хилядолетия. Едва от 

края на ХIХ в. обаче, това явление прерасна в проблем за 

обществото. Този проблем непрекъснато се задълбочаваше 

и в последните 50 години застана в центъра на вниманието 

на развитите държави по целия сват. Основната причина 

беше, че мащабите на явлението достигнаха колосални 

размери, а свързаните с него аспекти – здравни, социални, 

икономически, психологически, застрашаваха устоите на 

държавите и развитието на обществата. В този контекст 

беше логично, че решаването на тези проблеми беше из-

дигнато в ранг на държавна политика и първостепенна за-

дача на гражданските общества. 

Какво се случи в България? След две десетилетия 

неусетно натрупване на проблемите те „взривиха“ общест-
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веното съзнание. Вниманието беше привлечено от впечат-

ляващо бързото разпространение на нелегални дроги, като 

хероин, марихуана, кокаин, екстази и свързаните със злоу-

потребата им проблеми сред младите хора. Мащабите на 

злоупотребата с хероин в България ни изведе на едно от 

първите места в Европа. В същото време се оказа, че дър-

жавата и обществото ни не са подготвени за това, което се 

случва. Социално-икономическите проблеми на прехода 

доведоха до драстично увеличение на броя на наркотично 

зависимите пациенти в лечебните заведения в България. 

Значимостта на този социален и медицински проблем се 

подчертава от факта, че повечето пациенти са млади, някои 

от тях са носители на опасни инфекциозни заболявания, 

често стават жертви на социално отхвърляне и явна или 

скрита дискриминация дори от медицинските специалисти. 

Употребата на наркотици е свързана със специфична орал-

на патология и нарастването на броя на тези пациенти изп-

равя лекарите по дентална медицина пред редица предиз-

викателства. Преди всичко има твърде малко проучвания и 

данни за последствията върху оралното здраве при пациен-

ти с наркотична зависимост в нашата страна. Липсват ме-

тодически документи и няма опити за въвеждане на добри 

практики за дентално лечение на този контингент. В Бъл-

гария съществува „План за действие за изпълнение на На-

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_35441_BG_Bulgaria%20Action%20Plan%202009-2013%20Bulgarian.pdf
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ционална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013“, 

но той не включва аспекти, засягащи денталното здраве на 

зависимите пациенти. В учебните планове и програми за 

следдипломно обучение на факултетите по дентална меди-

цина липсва специализирана информация относно наркоза-

висимия пациент. Денталният лекар трябва да умее да раз-

познава проблемите, произтичащи от употребата на нарко-

тици и водещи до специфични клинични манифестации в 

устната кухина; да разбира взаимодействията на психоак-

тивните вещества с използваните в денталната практика 

медикаменти и да предостави адекватно консултиране и 

информирано лечение. 

Целта на тази монография е да предостави необхо-

димите знания за последствията върху оралното здраве при 

злоупотребата с психоактивни вещества и да даде насоки 

за лечение и профилактика на тази специфична група па-

циенти. Тя е адресирана към денталните лекари от различ-

ни специалности и студенти по дентална медицина, както и 

към граждански организации, общински и държавни слу-

жители ангажирани в политиката за превенция и лечение 

на наркозависими пациенти. 

В съдържателен план монографията има четири 

основни части - базисни познания за дрогите и тяхното 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_35441_BG_Bulgaria%20Action%20Plan%202009-2013%20Bulgarian.pdf
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разпространение в България, общо здравословните и орал-

ните ефекти, свързани с тяхната употреба; диагностични, 

лечебни и превантивни стратегии в областта на оралната 

патология и денталната медицина; юридически и етични 

аспекти на лечението на наркозависими пациенти в ден-

талната практика. 

Авторите илюстрират монографията с разнообраз-

ни клинични случаи от собствената си практика, в които са 

приложили специфични диагностични и лечебни подходи 

при денталната рехабилитация на наркотично зависими 

пациенти. 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ В 

ПРОБЛЕМА 

В последните десетилетия контактите на зъболека-

рите с пациенти страдащи от наркотични зависимости за-

честяват както в световен, така и в национален мащаб. Тре-

вожните статистически данни посочват, както тенденциите 

в употребата на наркотични вещества, така и факта, че тези 

пациенти са предимно млади хора, концентрирани в голе-

мите градове на страната. При тези лица злоупотребата с 

психоактивни субстанции е свързана със специфична орал-

на патология и коморбидност (HIV, HBV, HCV и HDV), 

които представляват диагностична трудност и здравен риск 

за лекуващия зъболекар. Статистическите данни за броя на 

употребяващите наркотици в България непрекъснато се 

променят, но запознаването с тях дава макар и бегла предс-

тава за възможността зависими лица да бъдат пациенти 
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денталните ни практики с произтичащите от това отговор-

ности и рискове. 

2.1 Статистика на употребяващите 

наркотични вещества в 

България между 2005-2006 г. 

Според данните от представителното национално 

проучване сред общото население в България 2005-2006 г., 

5.2% от възрастното население между 18 и 60 годишна 

възраст е опитвало някакъв наркотик поне веднъж в живо-

та си. Като се прибавят и лицата под 18 г., се установява, че 

315 000 - 330 000 български граждани от 15 до 60 г. имат 

минимум една употреба на наркотик през живота си. Упот-

ребата сред младите, като относителни дялове, е два пъти 

по-голяма. Хората на възраст между 15 и 34 г., представля-

ват 88% - 90% от всички лица в посочения възрастов диа-

пазон. От тях 90 000 - 95 000 са ученици от 9 до 12 клас, а 

студентите от I до VI курс са 75 000. Приблизителният 

брой на хората, употребяващи ежедневно хероин в нашата 

страна през 2000 г. е бил 27 000 - 32 000. 
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2.2 Статистика на най-често 

употребяваните наркотични 

вещества 

Като най-често използвани еднократно употребя-

вани, незаконни вещества се посочват марихуаната и кана-

бисът следвани от синтетичните стимуланти – предимно 

амфетамини и вещества от типа на екстази (1.9% от насе-

лението между 18 и 60 г. и 8.5% от студентите). Други опи-

ати, като кокаин, халюциногени и летливи вещества са 

употребявали около 1% от групата между 18 и 60 г. Прави 

впечатление относително високият дял на употребилите 

поне веднъж през живота си приспивателни и транквилиза-

тори, без лекарско предписание сред общото (най-често 

възрастното) население и сред студентите (14.1%). Наблю-

дава се увеличаване на употребата и на анаболни стероиди 

(около 4.9% от учениците в последните класове).  

Периоди на най-висок риск за употреба 

на дроги при младите хора 

Периодите с най-висок риск за употреба на дроги 

са свързани с периодите на развитие в млада възраст и по-

точно с преходите от един период към друг. Първият сери-

озен преход за децата е излизането от защитената семейна 
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среда и влизането в училище. Следващите рискови преходи 

са преминаването от началното в основното училище и 

след това в средното училище. Тогава те се сблъскват с 

различни, социални, психологични и образователни пре-

дизвикателства, когато могат да ги доведат до употреба на 

алкохол, цигари и други дроги. Следващите преходи, свър-

зани с постъпването във ВУЗ, на работа или женитбата, 

също са свързани с нов риск от употреба на психоактивни 

вещества. като се има предвид всичко това, трябва да се 

разбиват превантивни програми, които да осигуряват под-

крепа на всяка степен от развитието. 

2.3 Проблемна употреба на 

наркотични вещества 

При епидемиологичните изследвания в страните 

членки на ЕС се прилага и терминът „проблемна употреба 

на дроги“. Като такава се определя тази употреба на дроги, 

при която значимо нараства рискът от сериозни физически, 

психологически или социални усложнения. Тази дефини-

ция включва както зависимостта от дроги, така и употреба-

та, която не е стигнала до зависимост, но води до търсенето 

на помощ, или се свързва с нарастване на смъртността или 

заболеваемостта, например от свръхдози или инфекциозни 
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болести. В този смисъл проблемната употреба на дроги 

включва дори случаи на единично опитване на дрога, което 

обаче е довело до остра интоксикация от свръхдоза или до 

заразяване от хепатит или HIV. Така този нов термин дава 

възможност за обхващане едновременно на широк кръг 

ситуации, обстоятелства и последствия. Наличните данни и 

продължителните наблюдения показват, че в България хе-

роинът е вещество, което е най-силно свързано с проблем-

ната употреба на наркотици (над 90% от потърсилите лече-

ние в специализираните звена са го посочили като основно 

вещество). Общият брой на проблемно употребяващите 

хероин в България е между 20 000 и 30 000. Въз основа на 

достъпните данни може да се направи общата оценка, че 

броят на проблемно употребяващите хероин през послед-

ните няколко години остава сравнително постоянен и ста-

билен. В същото време се наблюдават индикации за нарас-

тване на употребата на амфетамини и вещества от типа 

„екстази“ (2 000 - 3 500 лица), канабис (най-вече марихуа-

на), както сред проблемно употребяващите, така и сред 

еднократно употребяващите ги. Броят на проблемно упот-

ребяващите кокаин за цялата страна се оценява на около 

1 000 - 2 500. 
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2.4 Механизми на въздействие 

върху оралното здраве. 

Директни и индиректни ефекти 

Общи ефекти 

Под психоактивни (психотропни) вещества (ПАВ) 

разбираме екзогенни субстанции, които след приема си 

преминават през кръвно-мозъчната бариера и предизвикват 

характерни промени в поведението и психиката. Еднознач-

но широко се употребяват термините наркотици, дроги или 

просто „вещества“. С употребата на тези субстанции са 

свързани някои основни понятия: 

 Пристрастеност (психологична зависимост) е по-

веденчески модел на злоупотреба, който се харак-

теризира с прекомерна ангажираност с употребата 

на ПАВ, тяхното набавяне и висока склонност към 

рецидивиране след прекъсване; 

 Физиологическа зависимост е състояние на нев-

роадаптация, което настъпва след многократна 

употреба на ПАВ, свързано е с по-слабо изразен 

ефект при приема му и налага продължаващата му 

употреба за предотвратяване появата на абстинен-

тен синдром. Основните клинични изрази на физи-
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ологичната зависимост са абстиненцията и проме-

неният толеранс. 

Абстиненция се нарича характерният за дадено 

вещество комплекс от психологични и физиологични реак-

ции при рязкото спиране или намаляване на неговия прием. 

Толеранс се развива, когато след повторна упот-

реба на дадено психоактивно вещество, определена доза от 

него предизвиква по-малък ефект или когато се налага 

употребата на по-високи дози за постигане на същия ефект. 

Съществуват различия в степента на психическа и 

физическа зависимост при различните видове наркотични 

вещества. Различават се следните типове зависимости: 

 Морфинова зависимост – наблюдава се при мор-

фина и морфиноподобните опиоиди. Развива се 

тежка физическа и психическа зависимост към 

морфина и морфиноподобните наркотици. Въз-

действието им се дължи на специфични опиоидни 

рецептори: μ; Ќ; σ; δ и ОRL-1; 

 Кокаинова зависимост – протича с изразена пси-

хическа и физическа зависимост и толеранс. Кока-

инът блокира невроналното усвояване на адрена-

лина, норадреналина и допамина (индиректно 
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симпатикомиметично действие) и с тяхното нат-

рупване в мозъка се обяснява неговия еуфориноге-

нен ефект; 

 Амфетаминова зависимост – близка до кокаино-

вия тип зависимост. Предизвиват освобождаване 

от пресинаптичните структури на норадреналин, 

допамин и в различна степен на серотонин; 

 Канабиноидна зависимост – към тях се развива 

слабо изразен толеранс и физическа зависимост. 

Ефектът им се дължи на стимулиране на специ-

фични рецептори в мозъка, далака, лимфните въз-

ли, гранулоцитите, макрофагите и др. 

Според МКБ-10 сигурна диагноза за зависимост 

може да се постави само ако най-малко три от следните 

показателя са били заедно налице по някое време през пос-

ледните 12 месеца: 

1. Силно желание или чувство на вътрешна принуда 

да се приемат психоактивни вещества; 

2. Затруднен контрол върху приема на психоактивно-

то вещество по отношение началото, края или ни-

вото на употребата; 

3. Физиологично състояние на абстиненция при пре-

късване или намаляване употребата на веществото, 
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което се проявява с типичния за веществото абсти-

нентен синдром или употребата на същото (или 

сродно) вещество с цел облекчаване или премах-

ване на абстинентните симптоми; 

4. Данни за повишен толеранс, което означава нужда 

от по-високи дози за постигане на ефект, който 

първично се е постигал с по-ниски дози. Дозите 

могат постепенно да нараснат до такива равнища, 

че биха били смъртоносни за непривикнал човек; 

5. Прогресивно отпадане на алтернативни удоволст-

вия или интереси поради употребата на психоак-

тивното вещество. Изразходва се много време за 

дейности, необходими за набавяне на веществото, 

за приемането му или за възстановяване на ефекта 

му; 

6. Продължаване на употребата въпреки наличието 

на очевидни вредни последици като чернодробно 

увреждане от прекомерно пиене, депресии поради 

употребата на психоактивни вещества. 

7. Най-общо могат да се очертаят два пътя на въз-

действие на ПАВ върху соматичното (вкл. орално) 

и психично здраве на зависимия: 

 Директен ефект – дължи се на промяна в слюно-

отделянето, кръвоснабдяването на тъканите и/или 
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модулиране на имунния отговор, посредством спе-

цифични и неспецифични рецептори за наркотика. 

Повечето наркотици са вещества предизвикващи 

ксеростомия (наричат се ксеро-индуктори или още 

сиалоприва), като част от тях (хероин, амфетамин) 

действат върху ЦНС, а оттам индиректно върху 

центъра на слюноотделянето. Други (психотроп-

ните медикаменти) засягат трансмисията на нерв-

ния импулс до слюнчения център, като при тях 

ксеро-индуктивния ефект е във висока корелация с 

антихолинергичния им потенциал. Непосредствен 

ефект би могъл да се наблюдава и при директно 

влияние на наркотика върху оралните структури – 

киселинно разтваряне, ускоряващо абразията на 

твърдите зъбни тъкани (ТЗТ), иритативен ефект 

върху лигавиците, канцерогенност и др.; 

 Индиректен ефект – дължи се на въздействието 

върху нервната система, което води до промяна в 

поведенческите реакции и психо-емоционалното 

състояние на пациента. Повечето зависими паци-

енти приемат алкохол и цигари, както и повече от 

един наркотик, според моментните си финансови 

възможности и в зависимост от достъпа си до нар-

котичното вещество. 
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2.5 Коморбидност със значение за 

денталната практика 

Според изследванията в някои страни на ЕС ос-

новната причина за отказ на дентално лечение от страна на 

дентални лекари е страха от заразяване с инфекциозно за-

боляване. Това отношение е базирано на някои обезпокоя-

ващи факти. Използването на наркотици по веноeн път е 

втората причина за HIV и СПИН инфекцията след сексуал-

ния път на заразяване. В Италия и Испания венозните нар-

комани (Intravenous Drug Users – IDU) съставляват бързо 

увеличаваща се група, достигаща в някои страни на ЕС до 

първа позиция сред случаите на СПИН, като се предполага, 

че скоро ще надмине групата на HIV позитивните хомо- и 

бисексуални пациенти. 

Употребата на общи игли за инжектиране се оце-

Фигура 1. Остър хепатит B с изразен иктер (flavin icter) по кожата, 

склерите и оралната лигавица. 
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нява като основен рисков момент за предаване на инфек-

циозни причинители при наркотично зависимите. Сред 

венозните потребители на дроги има висока заболеваемост 

от HIV и СПИН, HBV (HDV) и HCV. От едно проучване в 

Гърция (1993 г.) става ясно, че 72% от IDU са ползвали 

общи пособия за инжектиране с други IDU. Общата упот-

реба е част от сложното IDU отношение, навици и особена 

солидарност в тяхната малка общност. Обявяването им за 

упадъчна прослойка, маргинализацията, трудността да си 

набавят стерилни спринцовки и игли допринасят за про-

дължаването на тази обща употреба с всичките вредни 

последствия от нея. Все пак разликите от страна до страна 

за HIV инфекцията остават значителни – от 1% в Англия 

до 32% в Испания. HCV се открива от 50% до над 90% при 

тези лица. В проведеното от нас изследване 80% от анкети-

раните 100 хероин зависими лица са заразени с HCV. Не на 

последно място набавянето на средства за наркотик често 

принуждава зависимите лица да проституират, което е до-

пълнителен фактор в разпространението на инфекциозни и 

полово предавани болести. 



Г. Томов Въведение в проблема 

 

25 

Фигура 2. Орална изява на саркома на 

Kaposi (малигнен съдов тумор при пациен-

ти с HIV и СПИН). Източник: Sol 

Silverman, Jr., D.D.S., University of 

California, San Francisco; 

www.wrongdiagnosis.com 

Според офи-

циалните данни ниво-

то на HIV инфекцията 

сред интравенозните 

наркомани в България 

е ниско, сравнено с 

нивото на разпрост-

ранение в други стра-

ни от региона, но бе-

лежи тенденция към 

повишаване. Нивото 

на HBV позитивните 

се задържа около 5% и е константна стойност от 10 години, 

като е сравнима с общата заболеваемост за HBV в страна-

та. Нивото на инфектирани с HCV за всички IDU изследва-

ни в Националния център по наркомании е 47.2%. Забеляз-

ва се тенденция към намаляване на броя на новите заразени 

с HCV в последните 5 години, което е във връзка с усилия-

та да се раздават безплатно стерилни спринцовки на IDU. 

Възможно е върху част от заразените с HBV да суперпони-

ра инфекция с HDV (особеност в жизнения цикъл на виру-

са), което допълнително утежнява клиничното състояние 

на пациента. 

http://www.ncn-bg.org/
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Специфичните орални прояви при вирусните хепа-

тити и инфекциите предавани по полов път представлява-

щи интерес за денталната практика, както и тяхното лече-

ние са разгледани детайлно в някои български издания – 

„Заболявания на пародонта“ и „HIV инфекция и СПИН – 

орални изяви“ (автор проф. Т. Джемилева). 

 

Фигура 4. Condylomata acuminata 

(Остри кондиломи) на устната 

кoмисура причинени от HPV. 

Фигура 3. Остър херпетичен 

гингивостоматит. 
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3. НАЙ-ЧЕСТО 

УПОТРЕБЯВАНИ 

НАРКОТИЦИ И 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ 

ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ 

Въпреки различията в патофизиологията на нар-

котичната зависимост, клиничната картина на оралните 

прояви при наркотично зависимите пациенти често е 

сходна, ето защо много важно е своевременното разпозна-

ване на зависимостта и вида на употребявания наркотик, с 

оглед избягване на някои нежелани лекарствени взаимо-

действия с евентуален животозастрашаващ изход. 
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Таблица 1. Най-често срещаните промени в устната кухина при хронична 

употреба на наркотични вещества. 

Наркотик Водещи орални 
изяви 

Най-чести усложнения 

Опиати (херо-
ин, морфин, 
кодеин, метадон 
и др.) 

Ксеростомия Множествен кариес (кариес по лабиални-
те, букални и цервикални повърхности; 
кариозните лезии са по-тъмни, по-големи 
и по-малко болезнени от обикновения 
кариес); 

Кариес с атипична локализация (туберку-
ли и режещи ръбове, цимент и/или корен 
на зъба); 

Занемарена орал-
на хигиена (плака 
и зъбен камък) 

Рефрактерни на лечение гингивити и па-
родонтити, изглаждане на езика; 

Повишена хиста-
минолиберация. 
Алергична тром-
боцитопения 

Склонност към алергични реакции; 

Екхимози; 

Кръвоизливи; 

Намален локален 
имунитет 

Склонност към инфекции и забавено заз-
дравяване на екстракционни рани (алвео-
лит) 

Лигавични лезии (хейлит, афтозни улце-
рации) 

Повишен тонус на 
дъвкателната мус-
кулатура (брукси-
зъм, бръксомания) 

Болки в ТМС 

Фрактури на зъби 

Атриция 
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Наркотик Водещи орални 
изяви 

Най-чести усложнения 

Кокаин Хипосаливация, 
ксеростомия и 
бруксизъм 

Висока честота на кариеса 

Повишено износване на зъбите (атриция) 

Чести фрактури; липсващи зъби 

Намален локален 
имунитет 

Остри гингивити, бързо напредващи па-
родонтални заболявания, ангуларен хей-
лит, афтозни лезии; Орална кандидоза 

Иритативен ефект Хиперкератитични изменения по гингива-
та и лигавиците (левкоплакия, лихенифи-
кация). 

Корозивен ефект, 
намалено рН и 
локален исхеми-
чен ефект (при 
прием през устата 
или чрез смърка-
не) 

Ерозия на зъбните шийки 

Лацерации по гингивата 

Глосодиния (болки в езика) 

Исхемични некрози по мекото небце 

Нестабилна хемо-
динамика, хипер-
тония, съдов спа-
зъм 

N.B.: Опасност от екстремна тахикардия, 
хипертензия, стенокардия на Prinzmetal и 
смърт от кардиопулмонален арест, след 
приложение на локални анестетици съ-
държащи адреналин 
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Наркотик Водещи орални 
изяви 

Най-чести усложнения 

Амфетамини Хипосаливация и 
ксеростомия с 
намалено рН на 
слюнката придру-
жени от прием на 
подсладени (гази-
рани) напитки 

Рампантен кариес (метамфетамин инду-
циран катиес – „метамфетаминова уста“), 
засяга гладките букални повърхности на 
дисталните зъби и апроксималните по-
върхности на фронталните зъби, дори и 
на долната челюст. 

Циркулярен кариес с бързо колабиране и 
фрактура на коронката на зъба; множест-
во липсващи зъби. 

Повишен мускулен 
тонус (екстремно 
дъвкане на дъвки). 
Бруксизъм и/или 
бруксомания. 

Болки в ТМС. 

Фрактури на зъби. 

Атриция (метамфетамините съдържат 
киселинни и корозивни компоненти). 

Влошена хигиена Катарални и некротично-улцерозни въз-
паления на гингивата, рефрактерни паро-
донтити. 

Намален локален 
имунитет 

Склонност към инфекции и забавено заз-
дравяване на екстракционни рани (алвео-
лити). 

Лигавични лезии (хейлит, афтозни улце-
рации) 

Канабис (мари-
хуана) 

Ксеростомия Множествен кариес, липсващи зъби 

Имуносупресивен 
ефект 

Чести орални инфекции 

Канцерогенен 
ефект (при пуше-
не) 

Диспластични промени и премалигнени 
лезии по оралната лигавица. 
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Наркотик Водещи орални 
изяви 

Най-чести усложнения 

Голямо количест-
во плака и оцветя-
вания по зъбите. 

Гингивит и пародонтит (по-често от оста-
налата популация), рядко хиперпластичен 
гингивит. 

Склонност към 
тахикардия. 

N.B.: Опасност от екстремна тахикардия 
при използване на локални анестетици с 
адреналин. 
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4. ХЕРОИН 

„Мъчително състояние“!… 

Не „мъчително състояние“, а бавна смърт 

завладява морфиниста, ако го лишите само 

час или два от морфин. Въздухът е сякаш 

разреден, трудно го преглъщаш… в тялото 

няма клетчица, която да не жадува… Какво? 

Това не може нито да се определи, нито да се 

обясни. С една дума, човека го няма. Той е 

изключен. Движи се, тъгува, страда труп. 

Той нищо не иска, за нищо не мисли освен за 

морфин. Морфин! Смъртта от жажда — 

райска, блажена смърт в сравнение с 

жаждата за морфин. Навярно погребаният 

жив така поглъща в гроба последните нищожни мехурчета въздух и 

раздира с нокти кожата на гърдите си. Така еретикът на кладата 

стене и се размърдва, когато първите езици на пламъка близват 

краката му… Смърт – суха, бавна смърт… Ето какво се крие зад 

тези професорски думи „мъчително състояние”. 

„Морфин“ из цикъла разкази „Записки на младия лекар“ 

 

Михаи́л А. Булга́ков 

(1891-1940 г.) 

Източник: 

www.ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.1 История 

Хероинът спада към групата на опиатите. От се-

менните кутийки на опиумния мак (Papaver Somniferum) се 

получава смолист сок, наречен опиум. Опиумният мак се 

отглежда от векове, най-ранното свидетелство за него е от 

3400 г. пр.н.е. (Месопотамия). Опиумният мак се отглежда 

предимно в страните от Средния и Далечен Изток – Афга-

нистан, Иран, Пакистан и др., както и някои страни от Ла-

тинска Америка – Мексико и Колумбия. От опиума се изв-

лича морфин, а от него след химическа реакция (ацетили-

ране) се получава хероин. Диацетилморфинът е синтези-

ран за пръв път през 1874 г. от C. R. Alder Wright, английс-

ки химик, който работи в Медицинското училище на бол-

ница „St. Mary“ в Лондон, Англия. Независимо от него 23 

години по-късно го синтезира отново друг химик Felix 

Hoffmann, който работи във фармацефтичната компания 

„Bayer“ в Елберфелд, Германия. От 1898 до 1910 г. диаце-

тилморфинът се разпространява под името хероин, като 

заместител на морфина, който не води до пристрастяване и 

успокоява кашлицата, като се продава по пощата. Херои-

нът е запазена марка на компанията „Bayer“ за диацетил-

морфин, и е представен за използване през 1898 г. с на-

деждата, че ацетилирането на морфиновата молекула ще 

редуцира страничните ефекти, със запазване на неговата 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opium_poppy
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Romley_Alder_Wright
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Hoffmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Hoffmann
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ефективност по отноше-

ние на подтискането на 

кашлицата и засилване на 

противоболковата му ак-

тивност. По същата схема 

– ацетилиране на салици-

ловата киселина, само ед-

на година след това е съз-

даден и аспирина от съща-

та компания. Съдбата на 

двете субстанции обаче е била коренно различна. Поради 

много добрата маркетингова стратегия и бърза дистрибу-

ция в първите години след появяването на пазара, херои-

нът е бил на път да измести морфина в лечението на бол-

ката. Когато става ясно, че подобно на морфина, води до 

психическа и физическа зависимост, след дълга серия от 

нормативни актове, хероинът е бил забранен от закона. 

4.2 Характеристика, форми и 

начини на употреба 

Чистият хероин е бял прах. Продаваният на ули-

цата наркотик съдържа различно количество от вещество-

то и в зависимост от примесите има мръсно бял до тъмно-

http://www.furious.com/perfect/heroin.

html 
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кафяв цвят. Хероинът може да се пуши, да се смърка, да се 

вдишва при нагряване на фолио. Най-предпочитано и раз-

пространено е венозното инжектиране, поради по-бързия 

ефект. 

4.3 Ефекти при употреба 

4.3.1 Физиологични ефекти 

Опиатите действат чрез свързване със специфични 

рецептори (μ, Ќ, σ, δ и ОRL-1) на невроните, разположени 

в централната нервна система и периферната нервна сис-

тема. Първият прием на хероин най-често е придружен от 

гадене, повръщане и прилошаване. Кожата и видимите 

лигавици са бледи и сухи (ксеростомия), а зениците се 

свиват, като „глава на топлийка“ (миоза). Честотата на 

дишането се забавя, а в най тежките случаи дишането мо-

же да спре и да настъпи смърт. Настъпват количествени 

нарушения в съзнанието до кома. Липсва усещането за 

болка. Появява се обстипация и микционни смущения 

(затруднения в уринирането), поради директния антихоли-

нергичен ефект. 
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4.3.2 Психични ефекти 

Непосредствено след венозното инжектиране се 

наблюдава усещане за „прилив на топлина“, еуфория, 

удовлетворение и повишена енергия т.нар. вълна („кик“) – 

чувство, оприличавано на сексуален оргазъм, продължа-

ващо до няколко минути. При другите начини на употреба 

чувството на удоволствие и благополучие настъпва малко 

по-късно и не е толкова интензивно. Следва фаза на спо-

койствие, отпуснатост и сънливост. 

4.4 Последици от хронична 

употреба 

4.4.1 Физиологични последици 

Продължителното интравенозно инжектиране на 

наркотика предизвика възпаление и некроза на пункцион-

ните места, а не рядко и абсцеси по крайниците. Флебит-

ните изменения на периферните (повърхностни и дълбоки) 

вени често водят до томбоза, нарушено кръвообръщение и 

венозен застой. Венозния прием рязко повишава риска от 

хематогенно дисеминирани инфекции – HIV, хепатит 

(HBV, HCV и HDV), но и др., поради използването на об-
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щи употребявани игли, спринцовки и „капачки“. Налице е 

трайна загуба на апетит, което води да рязко спадане на 

теглото, измършавяване (кахексия). Съпротивителните 

сили на организма прогресивно намаляват. Банални опор-

тюнистични инфекции могат да протекат много тежко, до 

сепсис и да застрашат живота на пациента (особено в слу-

чаите асоциирани с HIV). Сексуалното желание и възмож-

ности рязко намаляват. Менструацията при жени става 

нередовна или често спира. 

4.4.2 Психични последици 

Преобладават отрицателни емоции или безразли-

чие (апатия) към всичко и всеки. Действията и усилията на 

индивида се насочват предимно към доставяне на поред-

ната доза с всички средства. Контактите се ограничават в 

кръга от дилъри и консуматори на наркотика. След про-

дължителна употреба на хероин се наблюдават нарушения 

в паметта, способностите за концентрация и интелектуал-

ната сфера. 
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4.4.3 Социални последици 

Появяват се конфликти в семейството, работата и 

училището. Често се достига до закононарушения и проб-

леми с полицията. Пълната социална депривация на тези 

хора, се счита за основен проблем в тяхното лечение и ре-

хабилитация. 

4.4.4 Зависимост 

Като всяко вещество от групата на опиатите, така 

и хероинът твърде бързо води до физическа и психическа 

зависимост. Зависимост не може да се развие след 1-2 

„опита“ (приема), но системната употреба на веществото 

със сигурност ще доведе до появявата ѝ. В последствие 

нуждата от хероин става много силна. Очакваното удовол-

ствие все повече намалява и изчезва (повишен толеранс), 

въпреки че дозата многократно е увеличена („свръхдоза“). 

Хероинът вече е нужен за да спре абстиненцията, а не за 

да достави удоволствие. 
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4.4.5 Абстиненция 

Абстиненцията при хероино-зависимите се появя-

ва след 4 до 12 часа от приема на хероин. Проявява се със 

спазми, болки в ставите и мускулите, обилно изпотяване, 

настръхване, треперене, редуване на топли и студени 

„вълни“, скърцане със зъби. Наблюдава се обилно сълзене, 

зениците са разширени. Кръвното налягане се повишава. 

Появява се горен и долен диспептичен синдром. Абсти-

ненцията води до нервно пренапрежение, силна тревож-

ност и мъчително безсъние. 

4.4.6 Предозиране или остра хероинова 

интоксикация 

Приемането на големи дози („свръхдоза“) хероин 

и последващата остра хероинова интоксикация е живото-

застрашаващо състояние, което изисква спешна медицинс-

ка помощ. Не рядко тези състояния завършват фатално. 

Високата доза бързо потиска съзнанието до кома, липсва 

болка при дразнене. Потиснат е също така и дихателният 

център, в резултат на което дишането става повърхностно 

и се забавя до апнея и смърт. Кожата е бледа, влажна със 

синкав оттенък (периферна цианоза), зениците са тесни 
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като глава на топлийка (миоза), липсва зенична реакция. 

Изходът от това състояние е правопропорционален на до-

зата (количество и качество) и индивидуалния праг на по-

носимост, както и от своевременно оказаната спешна ме-

дицинска помощ (Антидот: Naloxon). 

4.5 Орални изяви 

В зависимост от начина на въздействие върху 

оралното здраве оралните промени се делят на: орални 

промени при директното действие и орални промени при 

индиректното действие на хероина. 

4.5.1 Орални промени при индиректно 

действие на хероина 

Това са промени, които настъпват най-вече следс-

твие на парентерален (интравенозен) прием на хероин. 

Цитотоксичният му ефект потиска хемопоезата и пряко 

влияе върху съпротивителните сили на имунната система. 

Това е причината за намаления локален имунитет и реге-

неративни способности в устната кухина, което обяснява 

високата честота на острите и хронични орални инфекции: 

Stomatitis acuta (chronica) candidomycetica, Cheilitis 
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angularis candidomycetica, Gingivitis acuta et chronica (Gin-

givitis catarrhalis, Gingivitis ulceronecroticans, Gingivostom-

satitis herpetica). При засягане на езика се наблюдава 

изглаждане на езика, глосодиния. Нарушенията в репара-

тивните процеси са пряко свързани с усложнения, като 

постекстракционен алвеолит и остеомиелит. Допълнител-

но уврежданията на тромбоцитите (алергична тромбоци-

топения) и повишената хистаминолиберация при венозен 

прием на хероин създават риск от кръвоизливи и живото-

застрашаващи алергични реакции при поставяне на локал-

на анестезия и хирургични манипулации в устната кухина. 

Антихолинергичният ефект на хероина особено 

при хронична употреба води до хипосаливация и ксерос-

томия, което допълнително влошава и без това лошата 

хигиена в устната кухина. Слюнката е част от неспеци-

фичната защи-та. Намаленото ѝ количество предразполага 

към чести стоматити, гингивити, пародонтити и повишен 

риск за развитие на кариес. Липсата на самоочистване и 

намале-ното реминерализиращото действие на слюнката е 

причи-ната за множественият кариес с по-големи, по-

тъмни и по-малко болезнени хронични лезии. 
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Наблюдава се кариес по атипични повърхности 

(туберкули, режещи ръбове), което се обяснява със синер-

гичното действие на киселото рН в устната кухина и по-

вишения мускулен тонус при тези пациенти. Поведенчес-

ките промени и занемарената орална хигиена са причините 

за образуването на голямо количество плака и зъбен ка-

мък, с всички последствия от това. 

Рефлекторно, повишеният тонус на дъвкателната 

мускулатура, проявяващ се със скърцане (бруксизъм) и 

стискане на зъбите (бруксомания) , води до атриция, фрак-

тури на зъби и болки в ТМС. 

Фигура 6. Рампантен кариес с 

нетипична локализация на кариоз-

ните лезии - туберкули и режещи 

ръбове (сн. д-р В. Илиев). 

Фигура 5. Засягане на върховете 

на туберкулите и режещите 

ръбове от кариес. Тези промени се 

дължат на синергичният ефект 

на ксеростомията, бруксизма и 

приема на напитки, съдържащи 

нискомолекулни въглехидрати (сн. 

д-р В. Илиев). 
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4.5.2 Орални промени при директно 

действие на хероина 

   

Те са по-слабо изразени поради ограничената пе-

рорална употреба на хероина. Когато такава се наблюдава 

(предимно под формата на опиоидни производни, като 

обезболяващи таблетки или като заместители нпр. Мета-

донов разтвор) може да се установи локален иритативен 

ефект върху оралната лигавица, деминерализация по зъб-

ните шийки, глосодиния. 

Фигура 8. Ангуларен хейлит 

(Cheilitis angularis). 
Фигура 7. Занемарена орална 

хигиена с отложени обилни коли-

чества плака и зъбен камък на 

фона на изразена ксеростомия. 

Пародонталните проблеми при 

хероинозависими пациенти имат 

ранен дебют и протичат по-

тежко (сн. д-р В. Илиев). 
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Фигура 14. Множествен кариес 

по цервикалните повърхности. 
Фигура 13. Множествен кариес 

по цервикалните повърхности. 

Фигура 12. Множествен кариес 

по цервикалните повърхности. 
Фигура 11. Множествен кариес 

по цервикалните повърхности. 

Фигура 10. Напреднала абразия 

(Abrasio dentis). 
Фигура 9. Хроничен пародонтит 

(Periodontitis chronica). 
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Фигура 18. Остър улцеро-

некротичен гингивит (Gingivitis 

ulceronecroticans). 

Фигура 17. Постекстракционен 

алвеолит (Alveolitis post 

extractionem). 

Фигура 16. Cheilitis angularis 

candidomycetica. 
Фигура 15. Lingua nigra villosa. 
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5. КОКАИН 

„Дявол в шише. Кокаинът е дявол в шише. 

Действието му е следното: След една 

инжекция с двупроцентов разтвор почти 

мигновено настъпва спокойствие, 

преминаващо тутакси във възторг и 

блаженство. Но то трае само една-две 

минути. После всичко изчезва безследно, като 

да не е било. Идват болката, ужасът, 

тъмата“. 

 

Из цикъла разкази „Записки на младия лекар“ 

 

5.1 История 

 

Михаи́л А. Булга́ков 

(1891-1940 г.) 

Източник: 

www.ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кокаинът (бензоил-

метилекгонин) е кристален 

тропанов алкалоид, получаван 

от листата на растението 

Еrythroxylon coca. Името му 

идва от името на растението 

„кока“ с наставката за алка-

лоид „-ин“. Той е стимулант 

на централната нервна систе-

ма и е аноректик (потиска 

апетита), създавайки еуфо-

рично усещане на щастие и 

повишена енергия. Той е един 

от най-старите известни наркотици – злоупотребата с него 

датира повече от 100 години, а листата на коката се изпол-

зват от хиляди години. Чистият кокаин е извлечен от лис-

тата на храста Еrythroxylon coca, за първи път през средата 

на XIX в. от немският химик Friedrich Gaedcke и е наречен 

еритроксилин (Erythroxylin). Тогава кокаинът става попу-

лярен като стимулант и локален анестетик, въведен от Karl 

Koller (австрийски офталмолог) през 1880. В края на XIX 

в. негативните отзвуци за ефектите от кокаина започват да 

се увеличават. След Първата световна война кокаинът е 

http://www.dailymail.co.uk/news/

article-514634/Energy-powder-

designed-look-like-COCAINE-

sold-Britain.html 
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забранен, като по същото време са създадени вещества, 

които могат да заменят кокаина като локален анестетик 

5.2 Характеристика, форми и 

начини на употреба 

Кокаинът е продукт на продължителна обработка, 

в която сушените листа на коката се топят в керосинов 

разтвор, основи, калиев перманганат и сярна киселина. 

Получената паста се смесва със солна киселина, за да се 

получат познатите бели кристалчета на кокаиновия хид-

рохлорид. Кокаинът представлява фин бял прах. Често в 

уличния кокаин могат да се наблюдават и различни при-

меси. 

5.2.1 Разпространение 

Разнообразие има не само при общите равнища на 

употреба на кокаин, съобщени от държавите-членки на 

ЕС, но също и при характеристиките на самите хора, упот-

ребяващи кокаин, които идват от широк кръг социални 

прослойки – от най-привилегированите до най-

маргинализираните членове на обществото. По същия на-

чин са разнообразни и моделите на употреба на кокаин, от 
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инцидентни и за развлечение до силно принудителни и 

зависими. 

5.2.2 Форми и начини на употреба 

Кокаинът има две химически форми: хидрохло-

ридна сол и „свободна база“. Хидрохлоридната сол на ко-

каина е прахообразна и основните начини на приемане са 

смъркане, венозно инжектиране, пушене, втриване в му-

козни тъкани, напр. венците. Класическият, и най-

разспространен начин на приемане си остава смъркането. 

Крек е уличното име на „свободната база“ на кокаина, ко-

ято е преработена форма на прахообразния кокаин хид-

рохлорид в субстанция, която може да се пуши. Името 

идва от звука, който се чува при пушенето на крека. Ефек-

тът от пушенето се появява моментално и е много кратък – 

по-малко от 10 секунди. Наблюдава се комбинирана упот-

реба на кокаин или крек с хероин – „speedball“. Едновре-

менното приемане на кокаин и алкохол води до получава-

нето на съединението кокаетилен, който има по-дълго 

време на действие в мозъка и е по-токсичен от двете ве-

щества поотделно. Рискът от внезапна смърт при тази 

комбинация е повишен многократно. 



Г. Томов Кокаин 

 

57 

5.3 Ефекти при употреба 

5.3.1 Физиологични ефекти 

Тези ефекти включват разширение на зениците, 

ускоряване на пулса, повишаване на кръвното налягане, на 

телесната температура, апетита е намален. Съществува 

опасност от хипертонична криза, мозъчен кръвоизлив, 

епилептични гърчове, остра бъбречна недостатъчност. 

Психични ефекти – появяването и продължителността на 

ефекта от кокаина зависи от начина на употреба. Колкото 

е по-бърза абсорбцията на кокаина, толкова ефектът е по-

интензивен и по-кратък. Ефектът при смъркане е със срав-

нително бавно начало и продължава 15-30 мин , докато 

при пушенето започва по-бързо и продължава 5-10 мин. 

При приемането на кокаин, употребяващият се чувства 

еуфоричен, енергичен, разговорлив, контактен, в добро 

настроение. Той усеща повишена чувствителност към зри-

телни, звукови и тактилни дразнители. Временно се нама-

лява нуждата от храна и сън. Голяма част от употребява-

щите намират, че наркотикът им помага да изпълняват по-

бързо физически и интелектуални задачи. 
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5.4 Последици от хронична 

употреба 

5.4.1 Физиологични последици 

Наблюдават се многобройни медицински услож-

нения при употребата на кокаин: нарушения в сърдечния 

ритъм; стенокардия на Prinzmetal и инфаркт; респираторни 

проблеми (болки в гръдната област, диспнея); неврологич-

ни проблеми (преходни нарушения на мозъчното кръвооб-

ръщение, инсулти, припадъци и главоболие); гастроинтес-

тинални проблеми (стомашни болки и гадене). Редовното 

смъркане може да доведе до загуба на обоняние, кървене 

от носа, затруднения в гълтането, възпаление на носната 

преграда с последваща перфорация. 

5.4.2 Психични последици 

Употребата на кокаин, при която се наблюдават 

многобройни взимания с увеличаващи се дози, води до 

състояние на повишаваща се раздразнителност, избухли-

вост, подозрителност, безпокойство и параноя. Като пос-

ледствие от това може да се развие пълната клинична кар-

тина на параноидна психоза (кокаинова психоза), при коя-
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то индивидът губи връзка с действителността и получава 

слухови халюцинации. Наблюдава се склонност към наси-

лие и агресия. Социални последици – появяват се конф-

ликти в семейството, на работното място и с приятелите. 

Хроничната употреба на този наркотик води до го финан-

сови загуби, поради високата цена на кокаина. Често се 

достига до закононарушения и проблеми с полицията, 

промискуитет и повишен риск от заразяване с HIV и други 

полово предавани заболявания. 

5.4.3 Зависимост и абстиненция 

Кокаинът е наркотик с голям потенциал за зави-

симост. Пристрастяването към кокаина е лесно и трайно и 

от всички познати наркотици причинява най-силно жела-

ние за повтаряне на дозата. Употребяващите кокаин бързо 

губят възможността да контролират приемането му и се 

развива синдром на зависимост. Абстиненция настъпва 

след внезапното му спиране при хронична употреба. Кли-

ничните прояви настъпват от 1 до 5 дни след прекратява-

нето на приема. Симптомите са сравнително дискретни, 

като се наблюдават нарушения в съня, раздразнителност, 

депресивни прояви и безразличие. 
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5.4.4 Предозиране 

Приемането на свръхдоза кокаин води до разши-

рение на зениците, ускорение на пулса, повишаване на 

кръвното налягане, задръжка на урина, мускулни спазми, 

кожни обриви. Повишеното кръвно налягане при високи 

дози или при използването на крек може да доведе до мо-

зъчен инсулт или спазъм на коронарните съдове (стено-

кардия на Prinzmetal). Описани са стереотипни движения 

на устата и езика и конвулсии. В психичен план доминира 

налудността: субектът описва слухово „звънене“ и изпитва 

чувство, че под кожата му пълзят насекоми. Смърт може 

да настъпи от сърдечно-съдова и белодробна недостатъч-

ност. 

5.5 Орални изяви 

За кокаина са характерни хипосаливацията и ксе-

ростомията, които съчетани с лоша орална хигиена водят 

до висока честота на кариеса и ранен дебют на пародон-

тални заболявания (остри гингивити и бързо напредващи 

пародонтити). Многообразието във формите на прием на 

кокаина дава характерна клинична картина. При смъркане 

се наблюдават петехии и исхемични некрози по носната 
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лигавица и мекото небце, изолирана ангиоедема на увула-

та, разрушаване на носния септум и перфорация на твър-

дото небце, токсичен ринит с ринорея и чест епистаксис. 

Пациентът има характерен „носов“ говор (ринолалия). 

    

При прием през устата може да се открият белез-

никави хиперкератотични изменения по гингивата или 

оралната лигавица, ерозио на зъбните шийки (вследствие 

на корозивния му ефект и трайно понижено рН), глосоди-

ния. Високата честота на лигавични лезии (ангуларен хей-

лит, афтозни улцерации и др.) се дължи както на ирита-

тивния ефект на кокаина и изразеното му съдосвиващо 

Фигура 20. Петехии по 

палатиналната лигавица. 

Фигура 19. Перфорация на твър-

дото небце предизвикана от кока-

ин. (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) 
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действие, така и на намаления локален имунитет. При на-

личие на бруксизъм (чест симптом на абстинентния синд-

ром при кокаина) се наблюдава повишено износване на 

зъбите (атриция) и чести фрактури. Локализацията на дес-

труктивните лезии в устата съответстват на формата, под 

която се приема кокаина. 

   

Фигура 22. Емайлови фрактури по 

режещите ръбове и цервикален 

кариес. 

Фигура 21. Повишено износване на 

режещите ръбове вследствие на 

бруксизъм. 
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5.6 Скрининг за злоупотреба с 

кокаин в денталната практика 

и препоръки при лечение 

Високата честота на оралната патология при паци-

енти с кокаинова зависимост и рискът от животозастраша-

ващи ситуации налагат добро познаване на проблема от 

лекаря по дентална медицина. Всички пациенти с наличие 

на сериозни орални проблеми, които не могат да се обяс-

нят с действието на обичайните етиологични фактори са 

суспектни за злоупотреба с наркотични вещества. При те-

зи пациенти често се наблюдава зъбен травматизъм с нея-

сен произход, алергии към медикаменти, занемарена орал-

Фигура 24. Хиперкератоза по 

прикрепената гингива, вследствие 

на втриване на кокаин. 

Фигура 23. Локалализирана хипер-

кератоза по дорзалната повърх-

ност на езика. 
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на и обща хигиена, неадекватно поведение, нарушена реч 

и координация. Често в кабинета пациента демонстрира 

силен страх, нервност или агресия, обилно потене и нап-

регната поза 

Нерядко при анамнезата пациентът умишлено 

скрива информация за здравословното си състояние и за-

висимостта си. Важна особеност на хронично употребява-

щите кокаин пациенти е нестабилната хемодинамика, кое-

то в условията на денталния кабинет може да доведе до 

опасност от екстремна тахикардия, коронарен спазъм (сте-

нокардия на Prinzmetal), хипертензия и смърт от кардио-

пулмонален арест след прилагане на локални анестетици, 

съдържащи адреналин. Противопоказани са също общата 

анестезия, седативите и азотния оксид. Препоръчва се 

спирането на наркотика за поне една седмица преди ден-

тално лечение, налагащо поставяне на анестетик с кори-

генти. 
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6. МЕТАМФЕТАМИНИ 

„През 80
-те

 години в средите на нощните 

птици се появи един нов наркотик, MDMA, 

наречен още „Екстази“. Това „хапче на 

любовта“ предизвиква странни ефекти: 

горещи вълни, желание да танцуваш цяла 

нощ техно, нужда да галиш хората наоколо, 

скърцане на зъби, скоростно обезводняване, 

страх от битието, опити за 

самоубийство…  

Това е твърд наркотик с извисяване и 

спадове, които напомнят влакче на 

ужасите…“. 

 

Из „Разкази под Екстази“ 

 

Frédéric Beigbeder 

Източник: 

www.a.giscos.free.fr 

http://a.giscos.free.fr/lecture/FredericBeigbeder/FredericBeigbeder.jpg
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6.1 История 

MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) е 

синтетичен наркотик, химически подобен на стимуланта 

амфетамин и на халюциногена мескалин. Той е активната 

съставка в таблетките екстази. Екстази действа едновре-

менно като стимулант и халюциноген, предизвиквайки 

енергизиращ ефект и промени в сензорните възприятия. 

MDMA е създаден в Германия през 1912 г. в лаборатории-

те „Мерк“ като първоначална съставка при синтезирането 

на други лекарства. През 70 години е предписван от някои 

психиатри при психотерапевтични сесии за улесняване на 

комуникацията с пациента и за по-добро вникване в собст-

вените му проблеми. Тогава е излязло названието „пени-

цилин за душата“. Използван е и за подтискане на апетита, 

въпреки че екстази никога не е преминавал клинични из-

питания и никога не е бил одобряван за употреба при хора. 

По това време екстази се появява и на улицата и започва 

да се употребява на студентски купони. През 1985 г. Аген-

цията за борба с наркотиците на САЩ (Drug Enforcement 

Agency) го обявява за незаконно вещество с недоказан те-

рапевтичен ефект. 
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В групата на метамфетамините влизат следните 

субстанции:  

1. Природни: ефедрин, кхат, ефедрон, меткатинон; 

2. Синтетични: амфетамин, бензедрин, метамфета-

мин (пико, первити), амфетаминсулфат, метила-

минорекс (еуфория), амфетаминил, фенетилин 

(каптагон), фенметразин (прелюдин), фендиметра-

зин (седафамем), метилфенидат (риталин). 

 

Метамфетаминът (МА) има сходна химична 

структура с амфетамина. И двете субстанции имат силно 

стимулиращо действие върху ЦНС, като води до трайно 
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пристрастяване с висок потенциал за злоупотреба, но 

действието на МА върху ЦНС е по-продължително, а сис-

темното му действие е по-увреждащо. МА има ограничено 

терапевтично приложение, като основно се използва при 

лечението на състояния на дефицит на вниманието и хипе-

рактивност (при деца над 6 годишна възраст и при възрас-

тни), екзогенно затлъстяване (при деца над 12 годишна 

възраст и възрастни) и нарколепсия. В България МА е в 

Приложение 1 на закона за лекарствените средства, което 

означава, че е „забранен за приложение в хуманната меди-

цина“. 

6.2 Характеристика, форми и 

начини на употреба 

МА е във вид на бях прах, без мирис, с горчив 

вкус, който се разтваря във вода и алкохоли. Може да се 

приема орално, през носа (смъркане), чрез пушене или 

инжектиране. МА хидрохлоридът (за пушене) е във вид на 

бели кристали наподобяващи лед. Може да се пуши както 

крек кокаина. Често се среща под формата на малки, ярко 

оцветени таблетки, капсули, дражета и др. Този наркотик 

създава чувство на благополучие, възбуда, дълготрайна 

еуфория, както и повишено внимание, повишена актив-
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ност и намален апетит. Първите реакции при приемане на 

амфетамини през устата се появяват след 15-20 мин, а при 

смъркане след 3-5 мин. Времетраенето на ефектите е меж-

ду 4-8 ч., т.е. значително по-дълго от кокаина. При пушене 

и инжектиране въздействието се усеща не само много по-

бързо, но има и някои качествени различия. Почти момен-

тално след инжектиране се усеща максимален по интен-

зивност ефект („удар“, „мълния“), описван от мнозина 

употребяващи като изключително приятен. Това изживя-

ване на силна екзалтация е кратко и не се получава при 

смъркане или поглъщане на хапчета през устата. Послед-

ните два начина също водят до еуфория, но липсва нейни-

ят първоначален „връх“. Дълготрайният прием на МА во-

ди до привикване и зависимост, тъй като за да се усили 

желаният ефект, приемащият го може да увеличава дозите 

или да променя начина на прием. МА и МА хидрохлорид 

са сравнително лесни и евтини за производство, което ги 

прави изгодни. Най-често се произвеждат в нелегални ла-

боратории от ефедрин, псевдоефедрин, йодоводородна 

киселина и други средства, които са лесно достъпни в ап-

теките. МА се среща под много жаргонни имена (амфети, 

спийд, пико, бонбони, фентъзи, екс, айс, тунинг и др.). 
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Употребата на метамфетамини в България според 

статистическите данни от 2008 година е между 2 000 и 

5 000, с трайна тенденция за нарастване.  

6.2.1 Профил на употребяващите МА 

Най-честа е употребата на МА при мъжете между 

19 и 40 годишна възраст, като съотношението мъже/жени е 

почти изравнено. Честотата се висока като цяло сред уче-

ниците и студентите. Съществува специфика в моделите 

на употреба на наркотични вещества сред отделни социал-

но-демографски групи, като засилена е употребата на син-

тетични стимуланти сред посетителите на дискотеки и 

Rave партита. Употребата на МА води до повишена сексу-

ална активност, както и рискови сексуални контакти (с 

многобройни партньори и небезопасен секс), което води 

до увеличаване на риска от ППЗ и по-специално HIV и 

СПИН при употребяващите наркотични средства. 

6.3 Ефекти при употреба 

Действието на МА се осъществява чрез промяна в 

нивата на някой невротрансмитери в ЦНС. Той стимулира 

освобождаването и блокира реабсорбцията на допамина, 
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норадреналина и серотонина в някои части на мозъка, кое-

то води до невродегенерация и невротоксичност. В резул-

тат на това се стига до висока концентрация на тези нев-

ротрансмитери в синапсите. Високата концентрация на 

допамин предизвиква чувство на еуфория; на норадрена-

лин – повишено внимание и повишена активност и липса 

на умора; а на серотонин може да доведе до намалена поз-

навателна способност и депресия. Краткотрайните ефекти 

включват усилени емоции, еуфория, повишено внимание, 

безсъние, повишена активност, намален апетит, усилено 

дишане и хипертермия. Дълготрайните ефекти включват 

психическо (но не физическо) пристрастяване и зависи-

мост, сърдечно-съдови проблеми и припадъци, имуномо-

дулация, хипертония, загуба на тегло, раздразнителност, 

тревожност, объркване, параноя, слухови и зрителни ха-

люцинации, нарушения в настроението и измамни усеща-

ния (напр. насекоми, които пълзят по кожата или т.нар. 

„формикацио“). Всички тези признаци могат да доведат до 

агресия или самоубийствени мисли и действия. В допъл-

нение дълготрайната употреба на МА може да доведе до 

изчерпване на моноамините в мозъка, което води до ког-

нитивни и паметови нарушения. 
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6.4 Последици от хронична 

употреба 

6.4.1 Физиологични последици 

Наблюдават се някои медицински усложнения при 

продължителна употреба на екстази. След хипертермия 

понякога може да възникне токсичен хепатит, който може 

да доведе до хепато-целуларна недостатъчност и енцефа-

лопатия. Рядко хроничната употреба може да доведе до 

стеатоза и цироза на черния дроб. Промените в сърдечно-

съдовата система се изразяват в тахикардия и ритъмни 

нарушения. 

6.4.2 Психични последици 

Най-честите ефекти при хронична употреба на ек-

стази включват тревожност, безпокойство, раздразнител-

ност и понижено настроение, което при някои индивиди 

може да се утежни до клинически изявен депресивен епи-

зод. Понякога се наблюдават нарушения в съня, загуба на 

апетит, липса на удоволствие от секса. Някои от тези на-

рушения може би не се дължат директно на активното ве-

щество MDMA, а са следствие на комбинациите с други 
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вещества, както и на допълнителните вещества, които се 

намират в таблетките екстази. 

6.4.3 Социални последици 

Появяват се конфликти в семейството. Трудно се 

изпълняват служебните задължения поради непреодоли-

мата умора, настъпваща след повишената физическа ак-

тивност и безсънието, предизвикани от приемането на екс-

тази. Опасност от произшествия съществува при шофира-

нето на кола на следващия ден след приема. 

6.4.4 Зависимост 

При някои индивиди екстази може да предизвика 

зависимост. Изследване в САЩ сред млади хора, употре-

бяващи екстази показва, че 43% от тях покриват критерии-

те за зависимост, а 34% покриват критериите за злоупот-

реба с наркотични вещества. Експерименти с животни по-

казват, че те предпочитат екстази пред други удоволствени 

стимули, което е още един отличителен белег на повечето 

вещества, предизвикващи зависимост. 
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6.4.5 Абстиненция 

Повечето от употребяващите есктази изпитват аб-

стинентни симптоми като изтощение, загуба на апетит, 

депресивно настроение и проблеми в концентрацията, ко-

ито изчезват след приемането на нова доза. 

6.4.6 Предозиране 

Предозирането с екстази е възможно, и включва 

симптоми като слабост, високо кръвно налягане, паничес-

ки атаки. В някои по-тежки случаи се стига до загуба на 

съзнание и припадъци. 

6.5 Орални изяви 

Те могат да са многобройни и често са сериозни и 

трудно се поддават на лечение. Howe разглежда ефектите 

на предписани като медикаменти МА при 3 деца, при кои-

то се провежда лечение на разстройство на вниманието 

или нарколепсия. При тези деца в нормално състояние би 

се наблюдавал нисък риск от развитието на зъбен кариес, 

но по време на лечението честотата му се увеличава зна-

чително. Други автори описват характерен вид кариес, 
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който наподобява кариеса на ранното детство, по-

специално кариес, локализиран по букалните гладки по-

върхности на зъбите и интерпроксималните пространства 

на фронталните зъби. Зъбите на употребяващи МА често 

се описват като „потъмнели, разядени, трошливи, чупещи 

се“. Понякога такива зъби не могат да бъдат излекувани и 

възстановени и се налага тяхната екстракция. Един от ме-

ханизмите за развитие на множествен кариес при тези па-

циенти е хипосаливацията. МА е симпатикомиметик, кой-

то действа на алфа и бета адренергичните рецептори. Сти-

мулирането на рецепторите в съдовата система на слюнче-

ните жлези води до вазоконстрикция и намален слюнчен 

поток. Тази хипосаливация намалява нормалните защитни 

качества на слюнката, което води до повишен риск от де-

минерализация и кариес. При употребяващи МА се наб-

людава обезводняване, ускорен метаболизъм и повишена 

физическа активност, което заедно с ксеростомията води 

до повишен прием на газирани подсладени напитки в го-

леми количества. Освен това, ползващите МА не са загри-

жени за личната си и орална хигиена, което е във връзка с 

поведенческите ефекти на МА. Повишената двигателна 

активност в устната кухина, като продължително и усиле-

но дъвчене, бруксизъм и бруксомания допълнително уве-

личават риска от разрушаване на съзъбието. Тези рискови 
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фактори предразполагат употребяващите МА към множес-

твен кариес, като оралните прояви при тях най-общо се 

обозначават с термина „meth mouth“ („метамфетаминова 

уста“). По-правилно е обаче този вид кариес да се нарича 

метамфетамин-индуциран кариес (MAИК). 

    

Червени флагове за употреба на МА: 

 Обширни кариозни лезии при юноши, които не се 

свързват с придружаващи заболявания; 

 Характерно разпростанение на лезиите по гладки-

те букални повърхности на зъбите и интерпрокси-

малните пространства на фронталните зъби; 

 Усилена абразия на зъбите поради силното дъвче-

не, бруксизъм и бруксомания; 

Фигура 26. Множествен кариес 

със засягане на атипични повърх-

ности. 

Фигура 25. Множествен кариес 

със засягане на атипични повърх-

ности. 
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 Пациентите страдат от недохранване (МА потиска 

апетита и повишава физическата активност); 

 Трудно след провеждане на профилактични про-

цедури се установява и запазва задоволителен 

ефект; 

 Тези пациенти са неточни, ненадеждни при спаз-

ване на уговорените часове за лечебни манипула-

ции. 

  

Фигура 28. Занемарена орална 

хигиена. 
Фигура 27. Кариесна лезия по 

вестибуларната стена на долен 

премолар. Лигавични лезии и реци-

дивиращ лабиален херпес 
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6.6 Клинични случаи 

6.6.1 Клиничен случай 1 

Анамнеза. Касае се за пациент - мъж на 23 г., 

употребяващ метамфетамини от три години, търси специ-

ализирана помощ по повод на силно влошеното си дентал-

но здраве. 

Орален статус. Рампантен кариес с нетипична 

локализация на лезиите по шийките с напредване към 

гладките букални повърхности на всички зъби. Лезиите са 

тъмно оцветени, а част от зъбите напукани и силно разру-

шени с развитие на некроза и гангрена на пулпата. Паци-

ентът съобщава за бруксизъм, което постепенно е довело 

до абразиране на оклудиращите повърхности и развитие 

вторично на атипични кариеси по туберкулите на някои от 

тях. Наблюдават се голям брой разрушени и липсващи 

зъби, което затруднява храненето. Оралната хигиена е за-

немарена с отлагане на обилни количества зъбна плака. 

Пародонталното здраве е увредено – наличие на генерали-

зиран катарален гингивит. Ксеростомията е силно изразена 

и принуждава пациента да консумира големи количества 
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газирани напитки. Не се наблюдават лигавични лезии, но 

пациента съобщава за глосодиния. 

   

6.6.2 Клиничен случай 2 

Анамнеза. Касае се за пациент - мъж на 19 г., тър-

си специализирана дентална помощ поради силно увреж-

дане на дъвкателната и естетична функция на съзъбието 

си. На първата визита е придружаван от майка си, която го 

окуражава да се лекува. Майката отрича сина й да е зави-

сим от наркотични вещества и се опитва да обясни заболя-

ването му с „лоша наследственост“. От фамилната анамне-

за обаче става ясно, че нито тя, нито по-малкия брат на 

пациента имат дентални проблеми. 

Фигура 30. Кариес по туберкули-

те и режещите ръбове. 
Фигура 29. Множествен кариес. 
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На следващото посещение пациента е извикан без 

придружители и с проява на такт и емпатия отново е раз-

питан за „някакви минали моменти, в които инцидентно е 

употребявал наркотични вещества“. От анамнезата става 

ясно, че пациентът е употребявал метамфетамин от типа 

„екстази“ в продължение на три години и периодично пу-

ши „трева“ (канабис). Споделя и за силна тютюнева зави-

симост (табакизъм), като в периодите когато не приема 

стимуланти пуши над две кутии цигари дневно. На въпро-

са дали разбира ли връзката между приема на наркотици и 

проблемите със зъбите си, пациента отговаря отрицателно. 

Страда от инверсия на съня – бодърства през нощта, а през 

деня е сънлив, спи и тудно се концентрира. Има главобо-

лие. Няма професионални интереси и не спортува. Пре-

къснал е образованието си и в момента работи сезонна 

работа. Живее с родителите си.  

Храненето му е нередовно, еднообразно и силно 

затруднено от големия брой липсващи зъби. Консумира 

голямо количество въглехидратни храни и подсладени 

газирани напитки и смучещи плодови бонбони, а понякога 

и захар. Не съобщава за скърцане със зъби. 
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От общият статус се вижда, че пациентът е с асте-

ничен хабитус и измършавяване. При огледа по ръцете на 

пациента се откриват множество екскуриации на кожата и 

разранявания, които той обяснява със силен сърбеж и мра-

вучкане (формикацио). Има 

небрежен външен вид, не-

чистоплътен, с неприятна 

телесна миризма. 

Орален статус. 

Рампантен кариес 

,множество липсващи и 

силно разрушени зъби (част 

от които фрактурирани). От 

Фигура 32. Множествен кариес на 

зъбите и на двете челюсти. 
Фигура 32. Занемарена орална 

хигиена. 

Фигура 33. Рецидивиращ лабиален 

херпес с импетигизация. 
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кариес са засегнати и апроксималните повърхности на 

долните фронтални зъби. Занемарена хигиена с обилно 

количества плака и зъбен камък. Наблюдава се силно по-

нижена слюнчена секреция (хипосаливация), която е при-

чина за ксеростомия. Пародонталното здраве е сериозно 

увредено – генерализиран хроничен гингивит засяга цяло-

то съзъбие. 
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7. МАРИХУАНА (КАНАБИС) 

„Производителите на водката, украсили с 

лист от марихуана етикета си и кръстили 

водката с жаргонното ѝ име, държат 

единствено на купона. Никой не казва какво 

произтича оттам нататък. Никой не се 

нагърбва да подреди общия пъзел“. 

 

Из „Всичко възможно“ 

Изд. Жанет 45, Пловдив 2010 

 

 

 

 

Веселина Божилова 

Основател на 

Сдружение „Майки 

срещу дрогата“ 

Източник: 

www.antidrugbg.com 
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7.1 История 

Най-ранните данни за употребата на канабис спо-

ред някои учени са открити в китайските медицински сви-

тъци от периода на император Шен Нунг 2737 г. пр.н.е., а 

според други 400 - 500 г. пр.н.е. В древната китайска ме-

дицина канабисът е използван като болкоуспокояващо 

средство. Към средните векове, употребата му в медици-

ната намалява. От около 600 г. пр.н.е. канабисът започва 

да се употребява предимно като наркотично вещество. От 

Китай той е пренесен в Индия, а днес е известен в целия 

свят. Това, което е особено важно анализирайки значение-

то на марихуаната, е нейния иницииращ ефект по отноше-

ние преминаването към по-тежки наркотици. Проучвания-

та показват, че най-често употребата на дроги започва на 

12 - 13 годишна възраст, от-

начало със скритата употреба 

на разрешени вещества (тю-

тюн, алкохол и инхаланти) и 

след това се преминава към 

употреба на неразрешени 

дроги, като марихуаната е 

обикновено първата от тях. 

Тази последователност от 
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тютюн и алкохол към марихуана и след това към твърди 

дроги, се доказва в много дългосрочни проучвания. Разби-

ра се, пушенето и пиенето в млада възраст не означава 

автоматично преминаване и към по-съдбоносни дроги и 

зависи от различни фактори, като социалните норми и 

нагласи и наличието и достъпността на твърдите дроги. 

Все пак проучванията показват, че който някога е пушил 

или пил, притежава 65 пъти по-висок риск да премине към 

марихуана, отколкото този, който никога не е пушил или 

пил. Рискът да премине към кокаин (според изследване в 

САЩ) е 104 пъти по-висок при този, който е пушил мари-

хуана поне веднъж в живота си, отколкото при друг, който 

никога не е опитвал. Изследователите допускат, че причи-

ните за тази прогресия са биологични, психологични и 

социални. 

7.2 Характеристика, форми и 

начини на употреба 

Марихуана се наричат изсушените (и понякога 

обработени) женски съцветия на растението индийски ко-

ноп (Cannabis sativa subsp. indica), когато са предназначени 

за употреба от човека с оглед на психоактивното им въз-

действие. Марихуаната обикновено е зелена на цвят, но 
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може да бъде оцветена в различни оттенъци на сиво, кафя-

во или лилаво в зависимост от сорта, условията на отглеж-

дане, начините на приготвяне и съхранение. Има специфи-

чен мирис, който се определя от съдържащите се в нея 

терпени и може да се опише, като наподобяващ мента, 

лимонова кора, борова смола и сено.  

7.2.1 Химичен състав 

Химичните вещества, отговорни за действието на 

марихуаната върху психиката, се наричат канабиноиди. От 

тях най-важен е делта-9-тетрахидроканабинолът (THC), 

чието съдържание варира от 0.2% до 20% в зависимост от 

сорта коноп, приложените методи за обработка и условия-

та на съхранение, но най често е в интервала 1 - 10%. Сред 

другите канабиноиди съществен ефект имат канабидиолът 

(CBD) и канабинолът (CBN). С времето съдържанието на 

канабиноиди в марихуаната намалява, като процесът се 

ускорява под действието на светлина, повишена влажност 

и/или висока температура. Сортовете коноп, в които съ-

държанеито на канабиноиди е под една гранична стойност 

(обикновено около 0.2%) се оценяват като индустриални и 

следователно неподходящи за добив на марихуана. В ор-

ганизма канабиноидите оказват влиянието си чрез взаимо-
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действие със специфичните канабиноидни рецептори CB1 

и CB2, които се откриват в главния и гръбначния мозък, 

вътрешните органи и имунната система. Метаболитите на 

канабиноидите се отделят от организма с урината, което 

позволява употребата на марихуана да се удостовери чрез 

прости и евтини тестове. 

7.2.2 Форми на употреба 

Продуктите на канабиса се отличават по процент-

ното съдържание на THC. 

Марихуана. Получава се от изсушени и нарязани 

стебла, листа и цъфтящи връхчета, в които съдържанието 

на THC (активното вещество) е 0.2 - 1%. Цветът й може да 

бъде зелен, кафяв или сив. 

Ганджа. Приготвя се от цъфтящите върхове и 

цветове на растението. Съдържанието на THC е до 6%. 

Хашиш. Извлича се от смолата по върховете на 

конопа и е от 5 до 8 пъти по-силен от обикновената мари-

хуана. 
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Хашишово масло. Получава се от изварените в 

спирт връхчета на конопа. Съдържанието на THC е до 

60%. 

7.2.3 Начин на употреба 

Употребява се най-често чрез пушене, но може да 

се консумира сурова или да влиза в състава на различни 

напитки и ястия, например „манагуа“. Пушенето обикно-

вено става под формата на самоделно свити цигари или в 

различни приспособления — лули, бонгове, наргилета, 

като действието продължава 2 - 4 часа. При поглъщане то 

е от 4 до 12 часа. Дозите THC, които се приемат при пу-

шене са около 2 - 5 mg, а типичната продължителност на 

действие е от порядъка на няколко часа; при поглъщане 

тези стойности са около 2 пъти по-високи. 

7.3 Ефекти при употреба 

Ефектите при употребата на канабис зависят от 

вида му, начина на приемане, предишния опит, очаквания-

та на употребяващия и от смесването му с други вещества. 

Най-често те се изразяват чрез: зачервени очи с широки 

зеници; повишено кръвно налягане; ускорен пулс; нару-
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шена координация и забавени реакции; повишен апетит; 

сухота в устата; интензификация на възприятията. 

Изключително важни, но най-често пренебрегвани 

са психичните промени при употребата на канабиса. Те 

могат да бъдат когнитивни и емоционални. Когнитивните 

промени се характеризират чрез нарушение на краткос-

рочната памет; нарушено чувство за пространствена и 

времева ориентация; намалена способност за концентра-

ция и съсредоточаване. Емоционалните промени биват 

позитивни - безгрижие и отпуснатост, смях, бъбривост, 

отнесеност, а негативните - безпокойство, подозрителност, 

обърканост, страх. 

7.4 Последици от хронична 

употреба 

7.4.1 Физиологични последици 

Увреждания, преди всичко на дихателните пътища 

- хроничен бронхит и белодробен рак; влияние върху 

имунната система; намаляване на репродуктивните спо-

собности. Марихуаната изглежда е относително най-

безопасният психоактивен препарат, известен на човечест-
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вото, защото няма установена смъртоносна доза за човека, 

както и не са известни случаи на смърт или заболявания 

като пряк резултат от употребата. Въпреки това употребя-

ващите марихуана са изложени на по-висок риск от нара-

нявания и травми в резултат на нефатални инциденти в 

бита и при шофиране. Няма стриктна еквивалентност 

между пушекът от марихуана и този от тютюн, така че 

няма и основание да се правят сравнения между вредните 

им ефекти върху човешкия организъм. Може да се посочи 

само, че марихуаната се употребява в много по-ниски дози 

от тютюна, че по-често се употребява в наргиле, което на-

малява с около 50% канцерогенните вещества в пушека, 

както и че няма данни пушенето на марихуана да предиз-

виква емфизема. Естествено вредните ефекти от пушенето 

не се наблюдават при поглъщане на препарата 

7.4.2 Психични последици 

Възможни са личностни промени. Преживяване на 

негативни настроения и нагласи. Може да предизвика пси-

хози, депресивни състояния, да отключи генетично зало-

жени психични отклонения. Не е изключена появата на т. 

нар. Амотивационен синдром – пасивност, загуба на оби-
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чайните интереси, непродуктивност и пълна липса на ам-

биции. 

7.4.3 Зависимост 

Може да доведе до формиране на зависимост. Ко-

гато употребяващият отделя по-голямата част от времето 

си за търсене и употреба на марихуана и това се отразява 

на социалния (училище, приятели, работа) и семейния му 

живот, се казва, че този човек е зависим от веществото. 

7.4.4 Абстиненция 

Някои „тежки“ употребяващи марихуана показват 

признаци на зависимост, развиват абстинентни симптоми, 

когато спрат да използват веществото. Проведени експе-

рименти при изследване на абстиненцията от марихуана 

показват, че при някои хора се проявяват симптоми като 

безпокойство, загуба на апетит, проблеми със съня, загуба 

на тегло и треперене на ръцете. Абстинентният синдром 

при зависимите от марихуана е сравнително лек, продъл-

жаващ 1-6 седмици и се изразява в безпокойство, анхедо-

ния (нарушено усещане за удоволствие), главоболие, общо 
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безпокойство и дискомфорт, нарушен сън и др. симптоми 

в зависимост от индивидуалните особености. 

7.4.5 Предозиране 

При много висока концентрация на THC са въз-

можни смущения в сърдечната дейност, в стомашно-

чревния тракт, дразнене на лигавицата на бронхите. До 

предозиране може да доведе и комбинацията с алкохол и 

други психоактивни вещества. 

7.5 Орални изяви 

Активното вещество на канабиноидите (канабис, 

марихуана, хашиш) δ-9-тетрахидроканабинол (ТХК) осъ-

ществява своя ефект посредством специфични, протеин 

куплирани рецептори в мозъка, лимфните възли, грануло-

цити, макрофаги и др. Наблюдават се ефекти върху почти 

всички органи и системи на организма (ЦНС, ССС, имун-

на система и др.). 
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Оралната патология се доминира от ксеростомия-

та и преканцерозни и неопластични изменения по устната 

лигавица. Това се дължи най – вероятно на имуносупре-

сивния и канцерогенен ефект на канабиноидите и начина 

на употреба – предимно чрез пушене. 

Пациентите демонстрират лоша хигиена, с налепи 

и оцветявяния по зъбите, които трудно се премахват. Гин-

гивитите и пародонтитите са по – често срещани в сравне-

ние с останалата популация, както и честите орални ин-

фекции и проблемно заздравяване на екстракционни рани. 

При хронично употребяващите канабиноиди па-

циенти съществува повишен риск от екстремна тахикардия 

Фигура 35. Голямо количество 

плака и оцветявания по зъбите. 
Фигура 34. Множество липсващи 

зъби, силно влошена хигиена и 

инекция на мекото небце. 
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при използване на локални анестетици с адреналин по 

време на дентално лечение. 

  

   

Фигура 38. Десквамативният 

хейлит е честа находка при паци-

енти употребяващи марихуана. 

Фигура 37. Постекстракционен 

алвеолит при пациент с хронична 

злоупотреба с марихуана. 

Фигура 36. Хиперкераточична плака с хистологична картина на параке-

ратоза при пациент, дългогодишен консуматор на марихуана. 
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8. ДИАГНОСТИКА НА 

ЗАВИСИМИТЕ 

ПАЦИЕНТИ В 

ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 

8.1 Скрининг за употреба на 

наркотици 

Характерен поведенчески модел при зависимите 

пациенти е отричането и умишленото скриване на зависи-

мостта и важни факти от здравословното състояние поради 

страх от отхвърляне или отказ за лечение. Това налага при 

съмнение за наркотична зависимост да се използват някои 

обективни критерии за търсене на последствията от зави-

симистта. Скрининг за злоупотреба с наркотични вещества 

е уместен при пациенти с: 
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 Наличие на сериозни орални проблеми, които не 

могат да се обяснят с действието на обичайните 

етиологични фактори (множествен кариес, уско-

рена абразия и/или ерозия на ТЗТ, тежка ксерос-

томия, агресивни гингивити и периодонтити, 

множество липсващи зъби); 

 Зъбни фрактури с различен произход (бруксизъм, 

травми); 

   

 Мускулни парафункции (бруксизъм и бруксома-

ния); 

 Алергии към медикаменти (полиалергия); 

 Занемарена обща и орална хигиена, неглижиран 

външен вид и неприятна телесна миризма („хими-

чен мирис от устата“); 

Фигура 40. Емайлови фрактури на 

фротални зъби. 
Фигура 39. Коронкова фрактура 

на 22 с откриване на пулпата. 
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 Неадекватно поведение, нарушена реч и коорди-

нация, силен страх, нервност или агресия, обилно 

потене и напрегната поза; 

 Неспособност за припомняне на информация по 

време на анамнезата (умишлено скриване); 

 Неспазване на уговорените часове за лечение в ка-

бинета; 

 Понижен болков праг и раздразнителност; 

 Носене на слънчеви очила в кабинета (стеснени 

зеници, конюнктивална инекция) и дрехи с дълги 

ръкави през лятото (следи от убождания по ръце-

те); 

 Настойчиви молби за предписване на силни бол-

коуспокояващи средства в по-големи дози (симу-

лиране на зъбобол). 

8.2 Специални диагностични 

средства 

Използването на специални диагностични методи 

за изследване на наркотично зависими пациенти в дентал-

ната практика се налага от една страна за отдиференцира-

не на някои клинични състояния пряко свързани с употре-

бата на наркотични вещества (ксеростомия, множествен 
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кариес и др.), както и в помощ на съставяне на индивидуа-

лен лечебен план и прогноза на лечението. Други изслед-

вания са ориентирани към състояния, представляващи 

здравен риск за лекуващия зъболекар, каквито са носител-

ството на HIV и др. по-често срещани инфекциозни забо-

лявания сред зависими пациенти. 

Към тези специални методи спадат диагностиката 

на слюнката, диагностиката на храненето, диагностика на 

парафункционалната мускулна активност и наскоро разра-

ботените интраорални тестове за HIV носителство. 

8.2.1 Диагностика на слюнката 

Изследването на слюнката е от първостепенна 

значимост, тъй като то би могло да играе роля на прогнос-

тичен показател за определяне на предразположеността и 

риска за развитие на зъбен кариес при наркозависими па-

циенти. 
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Защитната функция на слюнката се определя, от 

една страна, от активирането на буферните ѝ системи при 

понижаване на рН, а от друга страна, по-голямото коли-

чество отделена слюнка отмива хранителните остатъци и 

разрежда киселините в устната кухина. Ниските стойности 

на рН в слюнката и зъбната плака възпрепятстват разви-

тието на някои орални бактерии, докато броят на 

Streptococcus mutans (SM), Streptococcus salivarius (SS), 

Lactobacillus acidophillus (LA) и др. киселинообразуващи 

микроорганизми се увеличава. Установено е, че комбина-

цията на SM и LA е важна, особено в слюнка, в която про-

тективните фактори са редуцирани. Това увеличава риска 

за развитие на зъбен кариес. Съществува и съответствие 

между наличието на SM в слюнката и зъбната плака – ако 

в слюнката се наблюдава голямо количество бактерии, 

Фигура 41. CRT bacteria (Ivoclar – Vivadent) за определяне на 

индивидуалния риск от развитие на кариес и микробиологично изследване 

на нивата на SM и LA в слюнката. 
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Фигура 43. Процентно разпределе-

ние на стойностите на 

буфериращия капацитет на 

несимулирана слюнка при изследвани 

100 наркозависими пациента. 

Фигура 42. Тест Saliva-Check 

Buffer (GC) за определяне на коли-

чеството стимулирана слюнка, 

рН и буфериращ капацитет. 

такова е количеството им и 

в плаката.  

Налични на пазара 

продукти позволяват да се 

проведе изследване в каби-

нета на слюнката по отно-

шение на ниво на слюнчен 

поток; буферен капацитет 

на слюнката; микробни чис-

ла на SM и LA. 

При понижаване на нивото на слюнчения поток се 

наблюдава тенденция към влошаване на самоочистващата 

способност на устната кухина, като слабата секреция на 

слюнка често е съпроводена от ниска буферна способност 

и повишено количество 

SM. Някой автори считат, 

че именно слюнчения 

поток е най-важният са-

мостоятелен параметър по 

отношение на евентуална 

връзка с кариесната ак-

тивност. Буферният капа-

цитет на слюнката се оп-
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Фигура 44. Процентно разпределение на бактериалния товар (CFU) в 

нестимулирана слюнка на 100 наркозависими пациента. 

ределя основно от бикарбонатите (въглеродна киселина с 

рКа=6.3) и от фосфатите (рКа=6.9) и минимално от проте-

ините (рКа<4.0). Той е от значение за неутрализирането на 

киселините в плаката, продуцирани от ацидогенните бак-

терии, като увеличават времето на минералните соли в 

слюнката, за което трябва да се индуцират реминерализа-

ционните процеси в твърдите зъбни тъкани. При всички 

случаи установяването при микробиологично изследване 

на голямо количество бактерии SM и LA е индикатор за 

висок риск от кариес. За провеждането на микробиологич-

ното изследване се използва слюнка, а не зъбна плака, тъй 

като тя е достатъчно репрезентативна за наличната мик-

рофлора в устната кухина, както и за степента на колони-

зирането на съзъбието от микроогранизмите в устата. 
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Според едно пилотно проучване проведено в България 

сред 100 хероинозависими пациенти включени в метадо-

нова програма, параметри на слюнката, като буфериращ 

капацитет, микробно число на SM и LA са значително по-

лоши от тези на същия брой здрави доброволци изследва-

ни в друго проучване. 

Тази тенденция за влошаване параметрите на 

оралното здраве винаги предхожда развитието на заболя-

вания, като кариес, някои пародотални нозологични еди-

ници и премалигнени състояния и се явява важен индика-

торен момент, който не трябва да бъде пренебрегван в 

ранната диагностика и 

профилактика. 

На пазара същес-

твуват интраорални тес-

тове за изследване на 

слюнката за употреба на 

наркотични вещества, 

които с голяма точност 

могат да определят какъв 

(какви) наркотици упот-

ребява пациента. Фигура 45. Интраорален тест за 

наркотици на  Origin Diagnostics ™ 
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8.2.2 Диагностка на храненето 

Тъй като зъбният кариес е полиетиологично забо-

ляване не може да се даде обща прогноза за реалният риск 

при даден пациент, като се изследва само един етиологи-

чен фактор. В комплексното изследване и диагностика на 

наркозависими пациенти трябва да се обърне внимание и 

на храненето, хранителните навици и отношението на па-

циента към тях. Основна характеристика на диетата на 

тези пациенти е нередовното и нерационално хранене, 

включващо евтини висококалорийни храни и напитки. 

При наличие на нискомолекулни, лесно ферментиращи 

въглехидрати в зъбната плака и слюнката се засилва мета-

болитната активност на бактериите, рН се понижава под 

5,5 и започва процес на деминерализация. Кариесът, пре-

дизвикан от лоши хранителни навици, обикновено води до 

бързо и ефективно деминерализиране на емайла. При изс-

ледването на хранителните навици от значение са както 

честотата на захарната консумация, така и количеството на 

приеманата захароза; под внимание се взима значението 

на нередовното и еднообразно хранене, високата консума-

ция на закуски (тестени произведения, вкл. захарни). Тъй 

като хипосаливацията е типична находка при хронично 

употребяващите наркотични вещества (87% от изследва-

ните от нас пациенти съобщават за ксеростомия), освен 
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намаления протективен ефект на слюнката върху оралните 

тъкани, тя също е причина и за високата консумация на 

сладки газирани напитки (кола и др.) от пациентите, което 

довежда до трайното понижаване на рН в устната кухина. 

От друга страна нередовното и нерационално хранене на 

тези пациенти намаляват общите съпротивителни сили на 

организма и често са причина за някои недоимъчни състо-

яния (авитаминоза, анемии, дисбактериози) наблюдавани 

при стоматологичен преглед. 

8.2.3 Изследване за мускулни 

парафункции 

Парафункционаната активност при пациенти с 

наркотична зависимост почти винаги е задължителна на-

ходка, особено при наличие на абстинентни прояви. Де-

тайлната анамнеза и задълбочения клиничен преглед са в 

състояние да разграничат някои от основните прояви и 

последствия на мускулната парафункция: болки в ТМС и 

изтръпване в зъбите сутрин след събуждане, ускорена аб-

разия (фасетиране на контактните точки), напукване и 

стрииране на зъбите, фрактури по зъбните корони, болки в 

ТМС и дъвкателните мускули при палпация, болезнени 
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зони по лицевата мимическа и дъвкателна мусулатура 

(миофациален болков синдром). 

 

Диагностицирането на парафункциите има отно-

шение към профилактиката на редица усложнения, съпъс-

тващи абстиненцията, като почти винаги се налага изра-

ботването на протективни шини за продължителна упот-

реба. Неглижирането на мускулните парафункции може да 

бъде причина за неудачи по време на лечение (фрактури-

ране на ендодонтски лекувани зъби, счупване на керамич-

ни възстановявания и др.), поради което не бива да се пре-

небрегва. 

Фигура 46. Основни болезнени зони при палпация 

по лицевата мимическа, дъвкателна мусулатура 

и ТМС при мускулни парафункции. 
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8.2.4 Интраорални тестове за HIV 

носителство 

През 2004 г. в САЩ агенцията по храните и ле-

карствата (FDA) одобри нов тест за HIV, който може да 

бъде направен без кръвна проба от пациента. Този тест, 

наречен OraQuick бърз HIV тест за слюнка, дава резулта-

тът след 20 мин при използване на слюнката на пациента 

взета ex tempore в кабинета. Този тест може да открие са-

мо HIV тип 1 (HIV-1) антитела. През октомври 2004 г. 

Компанията OraSure Technоlogies Inc, производителят на 

този тест, обяви, че FDA е одобрила нов бърз тест, който 

може да открива антитела както срещу HIV-1, така и ХИВ 

тип 2 (HIV-2). Новият тест се нарича OraQuick Advanced 

бърз HIV 1/2 тест, разработен на базата на антитела. Той 

може да осигури резултати след 20 мин при използване на 

слюнка, кръв или плазма . Тези нови тестове за HIV, са 

важни по няколко причини.  Според центърът за контрол и 

превенция на заболяванията (CDC), 850 000 - 900 000 аме-

риканците имат HIV, но почти една четвърт не го знаят. 

Около 40 000 американци годишно се заразяват с ХИВ, но 

сред тези, които се изследват, 30% не се връщат за резул-

татите (които обикновено са готови две или повече седми-

ци след теста). Най-малко 8 000 от тези хора, които не се 
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връщат имат положителен тест и те не разбират, че са за-

разени. 

Други значими предимства на новия бърз тест за 

HIV със слюнка, включват следното: 

 Оралното изследване е по-малко опасно. С един 

орален тест не съществува риск за здравния ра-

ботник, както при случайно набождане с игла да 

бъде изложен на кръвен контакт; 

 Ако пациента разбере веднага, че е положителен 

за вируса на СПИН, той може да започне лечение 

по-рано и да се предприемат стъпки за предотвра-

тяване предаването на вируса; 

 За разлика от кръвта, слюнка може да се съхраня-

ва при стайна температура; 

 Тестовете не се нуждаят от специализирано обо-

рудване. 

За да се направи един орален тест, зъболекарят 

използва устройство, което има абсорбиращ тампон в еди-

ния край, поставя го във вестибулума на устната кухина в 

контакт със слюнката на пациента. След това вмъква уст-

ройството във флакона, съдържащ необходимите реактиви 

за позитивиране на цветна реакция с антителата от слюн-
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ката. След 20 мин, устройството показва дали HIV-1 или 

HIV-2 антителата са налице. Ако само на един ред се поя-

вява цветна лента, това означава, че лицето не е заразено с 

HIV (с точност 99.8%).Ако се появят двете линии, лицето 

вероятно е заразено (99.3% точност). Ако резултатът е по-

ложителен, той трябва да бъде потвърдено с допълнител-

ни, по-прецизни и окончателни изследвания в специализи-

рано заведение. 

Етични проблеми. Използването на този тест 

повдига някои морални и етични въпроси свързани с пра-

вата на пациента и конфиденциалността на изследването. 

Самото му прилагане не може да бъде възможно без пис-

меното съгласие на пациента, а резултатите от теста оста-

Фигура 47. Интраорален бръз тест за установяване на HIV статус. 
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ват класифицирана медицинска информация. В България 

понастоящем този тест не е достъпен. 
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9. ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИИ И 

ПРОФИЛАКТИЧНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

9.1 Лечебни звена 

Многогодишният опит, който имат някои евро-

пейски държави с денталното лечение на наркотично зави-

сими пациенти доказва, че стоматологичните услуги в зъ-

болекарския кабинет са безопасни и не се различават от 

тези, предназначени за други пациенти щом са спазени 

универсалните предпазни мерки. От друга страна широко 

се дискутират предимствата на т.нар. „специализирани“ 

дентални клиники разкрити към някои лечебни зведения за 

лечение на зависими пациенти. Специалните клиники за 

наркозависимите пациенти съществуват, за да се посрещ-

нат специалните нужди на тези пациенти и да не се негли-
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жира необходимостта от дентално лечение. Специалните 

стоматологични клиники се идентифицират като такива, 

когато техния персонал е съставен от хора с дългогодишен 

опит в справянето със състояния, произтичащи от нарко-

тичната зависимост и са запознати със специалните нужди 

на тези пациенти за доверие, дискретност и сложни психо-

логически проблеми. Зависимостта натоварва пациента с 

чувство на вина и страх от отхвърляне, което води до смя-

тането на специализираните клиники за единствен вариант 

за неговите нужди. По време на зависимостта голям брой 

пациенти не могат да работят и трудно могат да си позво-

лят посещение при зъболекар. Затова пациентите са при-

нудени да изберат специализирана в такива услуги ден-

тална клиника, тъй като тя е безплатна. Въпреки това, тъй 

като много от зависимите пациенти видимо са соматично 

здрави и по този начин не се отличават от останалото на-

селение, то тяхното лечение трябва да се извършва в обик-

новен кабинет, като се прилагат същите предпазни мерки 

без дискриминация. Освен при пациентите с тежка зави-

симост и увредено общо здравословно състояние, при кои-

то съществуват рискове по време на лечение, повечето 

зависими пациенти не се нуждаят от специални условия за 

извършване на дентално лечение. 
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В България до този момент няма разкрити такива 

специализирани звена и денталното лечение на наркозави-

симите пациенти е в ръцете на съществуващата мрежа от 

частнопрактикуващи зъболекари и трите стомтологични 

факултета на страната. Липсата на специална подготовка и 

нагласа за лечение на зависими пациенти, както и пренеб-

регването на някои предпазни мерки по време на лечение 

крие обаче доста рискове. Наркозависимите пациенти чес-

то търсят дентална помощ, поради високия ръст на орална 

патология при тях, често по спешност и почти винаги 

скриват информацията за здравословното си състояние. 

Това налага добро познаване на водещата орална заболе-

ваемост при тях, в контекстта на наркотичната зависимост 

с оглед на едно правилно и безопасно лечение. Според 

различни чужди публикации, както и според данните от 

нашите проучвания, водещата орална патология при нар-

котично-зависими пациенти, включва следните клинични 

състояния и нозологични единици: ксеростомия, множест-

вен кариес, фрактури на зъбите, рефрактерни на лечение 

гингивити и пародонтити (предимно ANUG), лигавични 

лезии, усложнения след хирургично лечение (хеморагии, 

алвеолити, остеонекроза), обеззъбяване и мускулни пара-

функции. Лечението на тези състояния принципно не се 

различава от това при другите пациенти, но наркотичната 
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зависимост налага някои ограничения, свързани с общото 

здравословно състояние на пациента, неговият емоциона-

лен и психичен статус, мотивировка за лечение и момент-

ни финансови възможности. 

9.2 Водещи нозологични единици и 

основни насоки за лечение 

9.2.1 Ксеростомия (сухота в устата) 

Това е клинично състояние с разнообразна етио-

логия и честа проява сред лица, зависими от наркотични 

вещества (до 86% по наши данни). Етиологията на ксерос-

томията при тези пациенти основно се дължи на ксероин-

дуктивния ефект на част от дрогите (опиоидни производ-

ни, амфетамини). Тези ксеро-индуктори (сиалоприва) ос-

вен чрез действието си върху центъра на слюноотделянето 

в ЦНС, могат при високи дози и продължителна злоупот-

реба да доведат и до деструкция на жлезния паренхим. 

Макар и по-рядко, някои вирусни инфекциозни заболява-

ния срещани по-често сред зависими пациенти, като (HIV, 

HSV, HCV и др.) също могат също да бъдат причина за 

ксеростомия. 
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Фигура 48. Заместител на слюнка 

A.S. Saliva Orthana (Швеция). 

Клинична картина 

При ксеростомия симптомите включват усещане 

за сухота в устата и гърлото, затруднен говор и трудности 

по време на хранене. Пациентите съобщават за повишена 

консумация на подсладени газирани напитки. Допълни-

телни (второстепенни) прояви са промяната във вкуса 

(дисгеузия), лош дъх (халитоза), болки в езика (глосоди-

ния), подуване на слюнчените жлези (сиаломегалия). Пос-

ледствията от продължителната ксеростомия при наркоза-

висимите пациенти включват множествен кариес, стома-

тити, по-висок ръст на пародонталните заболявания, ангу-

ларен хейлит и др. 

Диагностика 

Диагнозата е лесна 

и се основава на данните от 

анамнезата и клиничния 

преглед. За обективизиране 

на слюнчения дефицит се 

използват различни изслед-

вания: събиране на смесена 

слюнка в специални мери-

телни чашки за определено 
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време за изследване на тоталната слюнчена секреция. До-

пълнително, събраната при изследването слюнка може да 

се използва за измерване на рН и буфериращия капацитет, 

за бактериологично изследване и за  определяне на коли-

чество на IgAs в слюнката и др. 

Лечение 

При пациенти с установена умерена ксеростомия 

се прилага стимулация на слюнчената секреция чрез раз-

лични средства. Тази стимулация може да бъде механична 

(различни несъдържащи захар дъвки) или химична, чрез 

дразнители на вкуса и стимулатори на слюноотделянето 

(сиалогога). От наличните на пазара готови препарати мо-

же да се използва SDI saliva stimulator (Svenska). Предлага 

се под формата на таблетки и спрей, има незабавен и про-

дължителен стимулиращ слюноотделянето ефект, не съ-

държа захар и има приятен вкус на касис. Друг полезен 

продукт е Dry mouth Moisturizing Liquid (Biotene), който 

съдържа и ензими. При тежка ксеростомия се прилагат 

заместители на слюнката на базата на муцини, като 

Orthana (A.S Pharma) и карбоксиметил целулоза, като 

Artisial (Jouveinal Laboratoires, Fresnes), Glandosane 

(Fresenius), Oralube (Orion Laboratories, Welshpool), Saliva 

medac (Мedac, Wedel). Използването на дъвки несъдържа-
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щи захар при тези пациенти е особено полезно с оглед на 

стимулиращия слюноотделянето ефект, както и за намаля-

ване на повишения мускулен тонус при абстинентни проя-

ви. 

Прогноза на при наркозависими 

пациенти 

Тъй като ксеростомията при тези пациенти е ме-

дикаментозно предизвикана, след спиране на наркотика 

слюноотделянето се възстановява до нормални нива. 

Прогнозата на това състояние е тясно свързана с лечението 

на зависимостта. Нерядко субституиращата терапия с Ме-

тадон, Ревиа, Субститол и други подобни медикаменти 

поддържа ксеростомията и това налага допълнителни 

профилактични мерки за диспансеризираните пациенти. 

Вторично предизвиканата от вирусни инфекции ксеросто-

мия има лоша прогноза. 

9.2.2 Множествен кариес 

Множественият кариес е остро протичащ кариес, 

обхващaщ всички зъби по реда на пробива им. Кариозното 

разрушение засяга обширни области и много бързо дости-
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га до пулпата както при временните, така и при постоян-

ните зъби. Синоними: флуиден (защото втечнява зъба); 

флориден (защото е цветущ, ярко изразен); рампантен 

(защото е широко разпространен върху зъбните повърх-

ности). 

Клинична картина 

Остро протичане с едновременно засягане на ня-

колко зъба; големи дифузни лезии (не само по предилек-

ционни зони), силно инфектирани, бързо достигат пулпа-

та. Развива се на фона на ксеростомия и/или лоша орална 

хигиена. Причините за развитието на множествен кариес 

при наркозависими пациенти са комплексни, но се доми-

нират от ксеростомията и неглижираната орална хигиена. 

Храненето, когато включва богата на въглехидрати диета и 

подсладени газирани напитки спомага за прогресирането 

на заболяването. Когато е налице и парафункционална 

мускулна активност (при абстинентен синдром) зъбите са 

подложени на големи механични натоварвания, които на 

фона на трайно пониженото рН в устата водят до бързо 

износване на емайла, абфракции и фрактури, както и до 

развитие на кариеси по атипични повърхности. 

Клиничен случай 
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Пациентът на 24 г. 

търси специализирана ден-

тална помощ поради на-

рушена естетика във фрон-

талната област, функцио-

нални нарушения при хра-

нене поради липсващи зъ-

би, болки и кървене от 

венците и лош дъх. От 

анамнезата става ясно, че 

той води нездравословен начин на живот, храненето е ед-

нообразно и пуши до две кутии цигари дневно. Употребя-

ва марихуана и консумира алкохол.  

Клиничен статус. Множествен кариес засягащ две 

трети от наличните зъби. 

Налице е голямо количест-

во зъбен камък, плака и 

оцветявания. Гингивата е 

възпалена, с променена 

текстура и контури, загуба 

на интерденталните папи-

ли и наличие на рецесии. 

Десквамативен хейлит. Фигура 50. Заместител на слюнка 

A.S. Saliva Orthana (Швеция). 

Фигура 49. Множествен кариес, 

пародонтит, големи количества 

зъбен камък и плака. 
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Водеща нозология: множествен кариес; ксеросто-

мия; хроничен пародонтит. 

 

Параклинични изследвания. Сегментните рентге-

нографии разкриха генерализирано узуриране на корти-

калния слой на интерденталните костни септи. Изследва-

нията на слюнката със SalivaCheck тест показаха ксерос-

томия (0.3ml слюнка за 5 мин), понижено рН (6.4) и нисък 

буфериращ капацитет (low). Слюнката е гъста, лепкава и 

вискозна. Микробиологичните изследвания с CRT теста 

показаха повишени стойности на SM и LA (CFU>10
5
). 

Фигура 51. Вискозна и пенеста слюнка. Според колориметричната скала 

на SalivaCheck теста -  pH 6.4 . 
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План на лечение:  

 Етап 1. Почистване на зъбен камък, плака и поли-

ране на зъбите, мотивация за орална хигиена, 

предписване на антиплакови средства и средства 

стимулиращи слюноотделянето. 

 Етап 2. Отстраняване на кариесните лезии в едно 

посещения и дефинитивно обтуриране в рамките 

на следващите пет посещения; 

Фигура 52. Посявка на взетата слюнка върху селективни хранителни 

среди и инкубирана за 48 часа при 37ºC (дентален инкубатор Cultura 

Ivoclar-Vivadent). Резултат CFU>105. 
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 Етап 3. Изготвяне на индивидуален профилакти-

чен план, препоръки за промени в хранителния 

режим, регулярни контролни прегледи през три 

месеца. Изработвене на протективни шини за ап-

ликация на реминерализиращи средства. 

Фигура 53. Почистването на максимален брой 

кариесни лезии и намаляват микробното число 

CFU<105. 
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След проведеното лечение не беше наблюдаван 

рецидив, а пациента беше мотивиран да полага редовни 

грижи за оралното си здраве. 

 

Фигура 55. Индивидуално изработени шини за аплициране на реминерали-

зиращи средства върху ТЗТ. 

Фигура 54. Премахването на зъбния камък и плака намаляват бактериал-

ния товар в устната кухина. 
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При пациенти в риск от развитие на множествен 

кариес е показано изработването на протективни шини, 

покриващи всички зъбни повърхности. Шините се носят 

през нощта и в тях се аплицират различни реминерализи-

ращи агенти (флуорни гелове, зъбни мусове и др.). 

9.2.3 Пародонтални нозологични 

единици и заболявания на устната 

лигавица 

Резултатите от множество изследвания в чужбина, 

както и нашите резултати показват ясна тенденция за раз-

витие на разнообразна пародонтална и лигавична патоло-

гия сред наркозависимите пациенти. Причините за това 

бяха дискутирани в предишните глави, но водещи остават 

занемарената орална хигиена, ксеростомията и нерацио-

налното хранене. При тези пациенти се наблюдава цялата 

гама от пародонтални заболявания, като специфичното за 

тях е ранния дебют, трудното лечение с незадоволителни 

резултати, честите рецидиви и неангажираност от страна 

на пациента. Най-честата причина за непланирана визита в 

денталния кабинет е развитието на остър улцеро-

некротичен гингивит/пародонтит, като тежка, но харак-
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терна нозологична единица при пациенти с дългогодишна 

наркотична зависимост. 

Остър улцеро-некротичен гингивит 

(ANUG) 

Улцеронекротичния гингивит е възпалително-

деструктивно инфекциозно заболяване на пародонта, кое-

то се среща предимно в млада възраст. Етиологията е ком-

плексна: фузоспирилна симбиоза и голям брой анаероби 

на фона на занемарена орална хигиена, стрес, малнутриция 

и нерядко HIV инфекция. Заболяването започва внезапно, 

остро, като може да премине в подостра фаза и дори да 

хронифицира. Честа находка при наркотично зависими 

лица с голяма давност на злоупотребата (по наши данни до 

35% от зависимите лица са имали поне веднъж в живота 

ANUG, докато данните за разпространението сред общата 

популация варират от 0.1% до 10%). Това е и втората по 

честота причина след острите денто-алвеоарни абсцеси 

зависимите пациенти да търсят специализирана дентална 

помощ. 

Клинична картина. Клиничната картина се до-

минира от болки в областта на венечните папили, които в 

зависимост от стадия на заболяването, може да са само 
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възпалени или вече с белези на некротизиране. Некрозата 

започва от върха на папилата и напредва към основата, 

оставяща след отпадането си силно болезнени улцери. На-

лице е спонтанно или провокирано кървене, понякога 

псевдомембранозен налеп върху улцерите. Вариращи на-

ходки са регионалната лимфаденопатия, фебрилитет, 

foetor ex ore, повишена саливация. Поради бързия ход на 

некротичния процес и силния дискомфорт за пациента, 

лечението на ANUG се извършва по спешност. 

Лечение. Алгоритъм на лечение по Т. Джемилева: 

1. Първо посещение. Почистване под анестезия на 

надвенечния зъбен камък, промиване на некро-

тичните участъци с разредена кислородна вода и 

топикално приложение на метронидазол ( при 

тежки случаи системно – метронидазол и антиби-

отици). Домашен режим: ежечасно жабурене с ок-

сигениращи и антисептични средства, витамино-

терапия (витамини С, В комплекс и А), щадяща 

диета. 

2. Второ посещение. Промивка с оксигениращи 

средства, цялостно премахване на зъбния камък 

под анестезия и инструкции за хигиена. 
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3. Следващо посещение (до 7 ден). Оценка на после-

диците от заболяването и корекция на лечебно-

профилактичните мерки при нужда 

4. Предотвратяване на рецидиви или хронифициране 

(редуциране на предразполагащите фактори, хи-

рургична корекция на гингивалната морфология 

по индикации и насочване към специалист за про-

мяна на общия статус) 

5. Контролни прегледи (след около 2 месеца). 

Клиничен случай 

Обект на лечението е наркозависима пациентка с 

остър улцеронекротичен гингивит и пародонтит. От кли-

ничната картина – субфебрилитет, лимфаденит на ПЛВ, 

болка и парестезия, хиперемия и оток на гингивата, спон-

танно кървене, некротичен налеп с еритемна зона, увели-

чена саливация, foetor ex ore, загуба на клиничен атачмънт 

в областта на долните фронтални зъби и рентгенографски 

данни за резорбция на алвеоларната кост. След механич-

ната каузална терапия се проведе озоно терапия с апарат 

Ozonytron (Biozonix™) три апликации през ден с озон (до-

за 30000ppm за 40 sec). Антибиотици не са предписвани. 
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След проведената озонотерапия странични ефекти 

не са забелязани, като се получи видимо подобрение на 

субективните и обективни симптоми на пациента – изчез-

ване на болката и парестезиите, промяна в цвета на гинги-

вата, липса на кървене. 

Рецидивиращи афтозни улцерации 

Приблизително 40% от зависимите към наркотици 

пациенти страдат от HSV 1 и 2 инфекции (с типичното им 

разположение по устните под формата на herpes labialis) от 

реактивирането на латентния HSV в ганглиона на триге-

Фигура 56. Остър улцеро-некротичен пародонтит при наркозависима 

пациентка. Клинично състояние преди лечение и след еднократно 

третиране с озон. 



Г. Томов 

Лечебни стратегии и 

профилактични мероприятия 

 

137 

миналния нерв. Вирусът попада в слюнката и настъпва 

рецидив на заболяването. Реактивиращите фактори 

включват фебрилни епизоди, стрес (абстинентен синдром), 

инфекции, травма и понижена имунна защита.  

Клинична картина. Лезиите на устните, разпо-

ложени на лигавично-кожната граница, могат да бъдат 

предшествани от болка, парене, изтръпване или сърбеж. В 

началото лезиите започват като макули, които бързо се 

превръщат в папули, след това във везикули за около 48 

часа, след това в улцери покрити с крусти (за около 72 - 96 

часа), като на финала заздравяват без белези. Рецидивира-

щият интраорален 

херпес при наркоза-

висими пациенти има 

склонност да засяга 

твърдото небце с раз-

витие на улцери, кои-

то заздравяват за 

около една до две 

седмици. Лезиите се 

разполагат обичайно 

около големия пала-

тинален форамен. Фигура 57. Herpes zoster в устната кухина. 
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Рецидивиращите интраорални херпеси при пациенти с 

понижена имунна защита обикновено са хронични, често 

имат дендритен характер и се разполагат обикновено по 

езика. Придружени са със силни невралгични болки и по-

вишена саливация, увеличаване на регионерните лимфни 

възли и понякога с температура. Храненето е затруднено. 

Лечение. При повечето пациенти се наблюдава 

спонтанна ремисия след около една седмица до 10 дни, но 

понеже заболяването е свързано с липса на комфорт и 

свързана със заболяването нарушена естетика на пациента, 

то основателно има индикации за предприемане на лече-

ние. Антивирусните препарати биха допринесли за пости-

гане на максимален ефект само ако се дадат в ранната фаза 

на заболяването, но са индицирани при пациенти, имащи 

тежки, широко разпространени или персистиращи лезии и 

при хора с понижена имунна защита. Лезиите по устните 

на клинично здрави пациенти могат да бъдат минимизира-

ни с помощта на крем за мазане Penciclovir 1% или 

Aciclovir 5%, нанесен във фазата на предшестващите сим-

птоми. При пациентите с намалена имунна защита може да 

се наложи изписване на системен Aciclovir или други ан-

тивирусни препарати като Valaciclovir (прекурсор на 

Penciclovir). Добър локален противовъзпалителен и обез-

боляващ ефект оказва аплицирането на озон. 
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9.2.4 Хирургични заболявания в устната 

кухина 

Обема на хирургичната интервенция се определя 

от индивидуалните нужди на пациента и се съобразява с 

общото му здравословно състояние. По възможност се 

провежда в специализиран кабинет или клиника, от специ-

алист по орална хирургия. Понякога се налага хоспитали-

зиране, превантивна антибиотична защита, лечение под 

обща анестезия или по-дълъг болничен престой и период 

на проследяване. Винаги се прави предварително тестване 

за алергии, което обаче не изключва остри алергични ре-

Фигура 58. Третиране с озон на лезия при Herpes zoster. Резултат след 3  

последователни  процедури. 
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акции след поставяне на анестезия (неспецифична хиста-

минолиберация при хероинова зависимост). 

Възможни рискове и усложнения при хирургично 

лечение на НЗП: 

 Опасност от алергична реакция, хипертермия, хи-

пертонична криза и внезапна сърдечна смърт при 

поставяне на анестетици съдържащи коригенти; 

 Опасност от хематогенно трансмисивни инфек-

ции; 

 Опасност от кръвоизливи; 

 Забавено или усложнено заздравяване на хирур-

гични рани; 

 Суперинфекция. 

Клиничен случай – Алвеолит 
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9.2.5 Протетично лечение 

Възстановяването на дефектите на твърдите зъбни 

редици при НЗП има някои особености, които се дължат 

на променената функционална активност на оро-

фациалния комплекс и променена реактивност на орга-

низма, като цяло: 

 Повишен мускулен тонус на дъвкателната муску-

латура; 

 Ускорена абразия на зъбите; 

 Съмнителна прогноза на периодонталните лезии 

дори след екзактно ендодонтско лечение; 

Фигура 59. Лечение на сух алвеолит при наркозависим пациент с озон. 
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 Склонност към фрактури на витални и ендодонтс-

ки лекувани зъби. 

Допълнително, тези пациенти рядко могат да си 

позволят скъпо струващи протетични възстановявания и 

рядко сътрудничат на лекуващия стоматолог при едно та-

кова планово и продължително лечение. Независимо от 

тези обезкуражаващи факти, трябва да се подчертае, че 

възстановяването на функцията и особено на естетиката, в 

хода на цялостното лечение, действа силно мотивиращо на 

пациентите и е предпоставка за тяхната ресоциализация 

(намиране на работа, социални контакти, задоволство от 

външния вид). Това трябва да мотивира стоматолога да 

Фигура 60. Избягване на металокерамични и керамични конструкции при 

нерегулиран мускулен тонус  и абстинентни прояв. Фрактурирана 

керамика на зъби 35, 36 и фрактуриран зъб 37, впоследствие 

екстрахиран. 
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настоява за една трайна протетична рехабилитация, съоб-

разена с проблемите на пациента и финансовите му въз-

можности. 

Най-общите препоръки, които трябва да се отпра-

вят относно реализирането на протетичното възстановява-

не включват: регулиране на мускулния тонус чрез шини за 

бруксизъм, селективна екстракция на всички ендодонтски 

компрометирани зъби, избягване на керамични и метало-

керамични възстановявания. 

Мускулни парафункции 

В тази категория влизат бруксизма и бруксомани-

ята. Бруксизмът или феномен на Кароли представлява па-

рафункция, която се характеризира със стискане и скърца-

не на зъби. Бруксомания е парафункция, която се характе-

ризира със стискане на зъбите в статично положение (без 

движение на долната челюст и без скърцане) 

Етиология. Причините могат да бъдат от общ и 

локален характер. Локални причини са неудобни обтура-

ции, корони, мостове, протези, ортодонтски деформации. 

Общите причини са на нервнорефлекторна основа - пси-

хическо напрежение, страх. В други случаи се дължи на 

дразнене и болки при някои общи заболявания. При нарко-
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зависимите пациенти мускулните парафункции са част от 

абстинентния синдром съпътстващ спирането на наркоти-

ка. 

Клинична картина. Най-честите оплаквания на 

пациентите са изтръпване и болки в зъбите, болки в дъвка-

телните мускули и долночелюстната става, особено сутрин 

след събуждане. В напредналите случаи се прибавя главо-

болие и общо неразположение. 

Лечение. Лечението включва изработването на 

оклузални шини за бруксизъм от твърд силикон и поста-

вянето им върху зъбите по време на сън. При тежки случаи 

(абстинентен синдром) шините се носят и през деня. След 

няколко месеца, при редовно носене на шините за брукси-

Фигура 61. Индивидуално изработена шина за бруксизъм 
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зъм, се придобива нов рефлекс и бруксизма намалява. Ме-

ката пластмаса предпазва зъбите от абразирането им, а 

повишаването на оклузалната височина води до пренаст-

ройване на тонуса на дъвкателната мускулатура (миотера-

пия). Допълнително могат да се приемат витамини от гру-

пата В, калции и магнезий за регулиране активността на 

дъвкателните мускули. В някои случаи след допълнителни 

консултации с лекуващия психиатър е удачно да се пред-

пишат седативни средства и миорелаксанти. 

9.2.6 Профилактични мероприятия 

 Подобряване на оралната хигиена –  електрически 

четки за зъби, интердентални конци. 

 Корекция в диетата – намаляване дела на ниско-

молекулните въглехидрати и използване на замес-

тители (палатиноза, ксилитол). 

 Химична инхибиция на оралните микроорганизми 

– хлорхексидин, триклозан, етерични масла, окси-

диращи агенти. 

 Имунистимулация и орална имунотерапия – орал-

ни ваксини (Imudon, Broncho-Vaxom, Respivax, 

Dentavax) и пробиотици (Ентеросан, Lyolact). 
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 Използване на материали с висока профилактична 

стойност при възстановителните процедури (ГЙЦ, 

компомери и др.). 

 Използване на превантивни профилактични средс-

тва – локални флуорни апликации, реминерализи-

ращи средства. 

 Насърчаване на пациента да пие вода и да ползва 

изкуствени подсладители вместо сладки безалко-

холни напитки. 

 Назначават се средства стимулиращи саливацията. 

 Да се обясни на пациента риска за общото и орал-

ното му здраве при прием на наркотици. 

 Регулярен контрол за избягване на рецидиви с ин-

дивидуален график за профилактични прегледи 

(през 2 месеца). 

 Търсене на съдействието от родители или семейс-

твото. 

 Консултации с психиатър. 
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9.3 Процедури и техники с висок 

риск от хематогенно 

трансмисивни инфекции 

 Всички хирургични манипулации. 

 Поставяне на анестезия при лечение. 

 Почистване на зъбен камък и пародонтални 

процедури с осцилиращи и ултразвукови 

инструменти. 

Клинични препоръки 

1. Използване на максимален брой лични предпазни 

средства по време на лечение и внимателно бора-

вене с остри предмети (игли, скалпели и др.). 
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2. Препоръка за изследване за носителство на ин-

фекциозни и полово предавани болести. 

3. При доказано вирусоносителство (HIV, HBV, 

HCV) е необходимо преди манипулациите изплак-

ване на устата на пациента с разтвор на хлорхек-

сидин за 30 сек. за намаляване концентрацията на 

вируси в слюнката. 

4. Редуциране на образуването на аерозоли чрез ог-

раничена употреба на въздушен спрей, ултразву-

кови апарати за почистване на зъбен камък и тур-

бинен наконечник. 

5. Използване на индивидуални комплекти предназ-

начени само за рискови пациенти. 

6. Извънредно внимание при прилагането на локална 

анестезия, седативни средства, обща анестезия, 
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азотен оксид, и обезболяващи поради опасност от 

възникване на нежелани лекарствени взаимодейс-

твия (алергичен шок, тахикардия, хипертензия и 

смърт от кардио – пулмонален арест). Препоръчи-

телно е приема на наркотик да се спре поне една 

седмица преди денталната манипулация. 
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10. ЕТИЧНИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 

ЗАВИСИМИ ПАЦИЕНТИ 

Съществуващият медицински етикет се основава 

на подробна юридическа документация за правата на па-

циентите, принципите ръководещи взаимоотношенията 

между лекар и пациент и спазването на тези права, в това 

число и на наркотичнозависимите пациенти. Въпреки това 

реалността в ежедневното поведение, отношение и прак-

тика към наркозависимите пациенти в денталните кабине-

ти е съвсем друга. Етичните принципи за правата на зави-

симите пациенти често са „жертвани“ поради неосновате-

лен страх от заразоносителство, „морални“ предразсъдъци 

или липса на познания по темата. Това разминаване с ус-

тановения медицински етикет, показва колко са важни от 
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една страна добрата професионална квалификация по тези 

въпроси, и от друга, колко е важна защитата на правата на 

пациента. Преодоляването на дискриминацията спрямо 

зависими пациенти, основано на познаване на проблемите 

и рационално отношение към тези лица със специфични 

здравни потребности е показател доколко здравните ра-

ботници вършат отговорно работата си и защитават ано-

нимността и правото на лечение на своите пациенти. 

10.1 Поверителност на получената 

информация 

Преди да пристъпим към снемане на подробна ис-

тория на заболяването, анамнеза на живота и щателен инт-

ра- и екстра- орален преглед, е необходимо да спечелим 

доверието на пациента. Проявата на емпатия към пациен-

та, избягване на конфронтации, „морални забележки”, как-

то и гарантиране на поверителност на получената инфор-

мация създават необходимата атмосфера на взаимно дове-

рие, необходима за ефективната комуникация с пациента 

по време на лечение. За да се осигури дискретност от 

страна на лекуващия зъболекар е необходимо пациента да 

приеме състоянието си като „рисково“ и отношението, 

което следва от това, да приеме инструкциите към него, но 
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и да бъде предпазен от евентуална дискриминация и соци-

ално изолиране. Зъболекарят има право да знае какво е 

здравословното състояние на пациента вкл. и наличие на 

зависимости и инфекциозно носителство, тъй като универ-

салните предпазни мерки не намаляват необходимостта от 

тази информация. Това изискване обаче увеличава страха 

на пациента от злоупотреба с анонимността му и доприна-

ся за скриване на информация. В наше проучване проведе-

но сред 100 наркозависими пациенти с цел да се открие 

дали крият своята зависимост от денталните си лекари, се 

установи, че само 26% от запитаните са информирали своя 

зъболекар за зависимостта си. Много често тези пациенти 

крият своята зависимост, макар да са наясно, че това съз-

дава усложнения в хода на лечението, но заради страха от 

нарушена анонимност, страх от дискриминация или отказ 

от лечение те пренебрегват това. Този факт се отразява на 

стоматолозите и те развиват подозрения и неоснователни 

страхове. Това отношение на зависимите пациенти е от-

части оправдано, заради факта, че ако човек е припознат 

като наркозависим, обществените стереотипи обикновено 

налагат схеми на „автоматична дискриминация“ и самоиз-

ключване на индивида. В контекста на медицинската про-

фесия обаче, тези предразсъдъци трябва да бъдат преодо-
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лени с оглед на полезната и взаимоизгодна комуникация и 

сътрудничество. 

Строго погледнато, изискванията да се узнае за 

зависимостта на даден пациент под предтекст, че има 

връзка с универсалните предпазни мерки свързани с лече-

нието е нарушение на медицинския етикет. Подобна ин-

формация не може да намали последствията от необходи-

мото лечение, съпътствано от контакт с кръв и слюнка, 

както и отрицателния отговор не може да оправдае неиз-

ползването на универсалните предпазни мерки. От друга 

страна е необходимо зъболекарят да е наясно със състоя-

нието на пациента, за да се попълни коректно медицинска-

та история и да се избегнат евентуални усложнения свър-

зани със зависимостта, които могат да се окажат опасни, 

ако се премълчат.Особено в някои случаи, в които има 

съмнения за заразоносителство, съществуват някои изк-

лючения в полза на нарушаване на медицинскатата етика и 

противопоставяне правата на пациента и интересите на 

общественото здраве. Този морален конфликт следва да 

бъде обсъден с пациента и да завърши с подписване на 

декларация за информирано съгласие, която отчасти деле-

гира известни права на лекуващия зъболекар. Тя обаче не 

отменя необходимостта от етичност, запазване на аноним-

ност и поверителност на получената информация. 
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Декларацията за информирано съгласие за лече-

ние, в случаите когато пациента не е под запрещение е 

абсолютно задължителна. При наличие на такова, съгласи-

ето се взема от лицето попечител. В нередки случаи огра-

ниченията наложени от зависимостта (психични и ментал-

ни) поставят под въпрос и медико-легалната страна на ле-

чението, независимо подписването на декларация за ин-

формирано съгласие от наркозависимя пациент, а оттук и 

риска от юридически последствия за лекуващия зъболекар. 

При евентуални съмнения е необходима консултация с 

лекуващия психиатър. 

10.2 Дискриминация и отхвърляне 

Получаването или изискването на поверителна 

информация по време на лечението носи в себе си риска от 

умишлено укриване на данни за зависимост или носителс-

тво на инфекциозни болести поради страх от социална 

стигма, отказ за лечение или дискриминативно отношение. 

Дискриминацията по време на лечение се смята за ниско-

качествено лечение и противоречи на медицинската етика. 

Пряката дискриминация е рядко срещана и от юридическа 

гледна точка е незаконна. Непряката дискриминация към 

наркозависими пациенти в денталната практика обаче е 
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широко разпространена и има различни проявления. Най-

често зъболекарят се оправдава с недостатъчна квалифи-

кация, липса на асистент и специално оборудване, прето-

варен график. Това трябва да отстрани деликатно пациента 

от практиката, което често се случва. Това непряко отх-

върляне не е незаконно, но противоречи на етичните 

принципи на медицината. В една принципна система, 

здравните служители са упълномощени при специални 

обстоятелства да преценят дали ще упражняват професия-

та си върху определени пациенти, но не могат да отрекат 

лечението, или да се отнесат към пациента по различен 

начин, поради някоя от посочените причини, които със-

тавляват дискриминацията. Въпреки това даден пациент 

може да бъде отхвърлен заради навици, поведение, финан-

сови спорове или липса на сътрудничество. Освен това 

здравните служители могат да отхвърлят пациент след 

ясна документация, че здравния работник не е квалифици-

ран да се противопостави на определен инцидент по време 

на лечението. В този случай самият зъболекар трябва да 

предостави доказателства, че отхвърлянето на пациента не 

е против медицинската етика. 

Част от дискриминацията и отхвърлянето е поради 

невъзможността пациента да покрие финансовата цена на 

здравните услуги и допълнителните мерки за безопасност 
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взети по време на престоя му в кабинета. Подобно неетич-

но отношение, дължащо се на социални и икономически 

предусловия престъпва фундаменталните човешки права 

за здраве. Имайки предвид факта, че социалната и иконо-

мическа дискриминация е ефективен здравен фактор, кой-

то причинява болести, а болестите на свой ред причиняват 

дискриминация, това отношение не бива да се толерира. 

Същинското предизвикателство за здравните работници е 

да защитават здравето дори в условия на социална нерав-

нопоставеност. Това е дълг, който определя моралната и 

професионална цел на медицината - лечението на всички 

пациенти да се провежда с уважение, достойнство и ис-

тинска грижа, за да им се предостави възможност за качес-

твен и пълноценен живот. 

10.3 Законови положения свързани с 

медицинската употребата на 

наркотични вещества в 

България 

Регулацията на психоактивните медикаменти в 

България основно се регламентира в Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 

30,1999, стр. 13-26). Коментираните в монографията ве-



Етични и юридически аспекти при 

лечение на зависими пациенти Орални изяви при наркозависими 

 

160 

щества са посочени в списък № 1 на този закон, като спо-

ред българския законодател те са забранени за употреба в 

хуманната и ветеринарната медицина. Въпреки това част 

от тези вещества се прилагат при строги индикации в ху-

манитарната медицина при специален режим на изписване 

на рецептите. Основните психоактивни медикаменти, кои-

то притежават потенциал за развитие на злоупотреба и/или 

зависимост, са опиоидите - използвани за лечение на бол-

кови синдроми, например при онкоболни; амфетамините, 

чието медицинско приложение е в областта на психиятри-

ята, затлъстяването, хиперкинетичните синдроми при де-

цата; барбитуратите - за лечение на епилепсия; и малките 

транквилизатори (преди всичко бензодиазепините) - при-

лагани в медицината за лечение на невротични и свързани 

със стрес разстрийства, както и за безсъние. Въпросът с 

рационалната употреба на тези медикаменти е обаче по-

сложен и комплексен. Всеки един от въпросните медика-

менти е визиран в списъка - приложение към закона за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - 

като вещество с някаква степен на риск от развитие на 

злоупотреба. Контролът се състои в това, че тяхното из-

ползване за немедицински цели се забранява, а използва-

нето им като лечебно средство подлежи на специална ре-

гулация и зависи изцяло от предписанието на лекаря. От 
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гледна точка на регулацията на пазара основният проблем 

за злоупотребата с тези медикаменти е тяхната лесна дос-

тъпност в аптеките поради неспазване на закона. Една част 

от клиентите ги закупуват съзнателно за злоупотреба, а 

други - за самолечение, което също може да премине в 

злоупотреба и/или зависимост. Проблеми има и в предпи-

саното от лекари лечение с тези медикаменти. Поради то-

ва, че много години наред беше подценяван въпросът за 

злоупотребата и зависимостта към легални психоактивни 

вещества, той не беше достатъчно застъпен в медицинско-

то образование и специализацията на лекарите. В резултат 

на това медицинската практика страда от недостатъчен 

опит и знания за рационалната употреба на тези медика-

менти, така че да не се стига до злоупотреба и/или зависи-

мост. Информираността на пациентите за рисковете от 

лечението с психоактивни медикаменти също би предс-

тавлявал важен фактор за превенция на вредите от тяхната 

употреба. 

10.4 Заключение 

Наркотичната зависимост е актуален медицински 

и социален проблем за България. Високата честота на 

орална патология при тези пациенти налага зъболекарите 
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да познават добре симптомите на основните зависимости, 

за да се чувстват по – сигурни в работата си. Денталният 

лекар трябва да бъде подготвен да диагностицира , кон-

султира и лекува наркотичнозависими пациенти, дори това 

да е стресиращо и да коства време. Колаборацията със се-

мейството на пациента и специалисти от други медицинс-

ки дисциплини може да намали част от безпокойството и 

съмненията, свързани с осигуряването на специализирана 

дентална помощ за тази група пациенти със специфични 

здравни потребности. 
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