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Дисертационният труд съдържа 225 стандартни машинописни страници и приложения 
от 9 страници. Онагледен е с 18 таблици и 108 фигури. Литературната справка включва 
304 източника, от които 13 на кирилица и 291 на латиница.  
 
Изследванията от дисертационния труд са извършени в катедра “Оперативно 
зъболечение и ендодонтия” към ФДМ – Пловдив.  
 
Дисертационният труд е обсъден и насочен за вътрешна защита на заседание на 
катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” при ФДМ – Пловдив, където 
дисертантът е редовен докторант.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вътрешната защита на дисертационния труд ще се състои на ................. от ........ часа 
в.............................. 
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Използвани съкращения 
 

ДО Дисто-оклузален 
ЕЛЗ 
ЕЛП 

Ендодонтски лекувани зъби 
Ендодонтски лекувани премолари 

КК Коренов канал 
ЛДМ Лекари по дентална медицина 
МО Медио-оклузален 
МОД Медио-оклузо-дистален 
СПИН Синдром на придобитата имунна недостатъчност 
ТЗТ Твърди зъбни тъкани 

 
2D Двуизмерен 
3D Триизмерен  
CBCT Конусно-лъчева компютърна томография 
CT Компютърна томография 
СО2 Въглероден диоксид 
EDTA Етилендиаминтетраацетат 

ЕGTA Eтиленгликолтетраацетат 
NaOCl Натриев хипохлорит 
OCT Оптична кохерентна томография 
  
gr грам 
lp/mm двойки линии на милиметър 

mm милиметър 

mg милиграм 
µm микрометър 
µSv микросиверт 
nm нанометър 

sec секунда 
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Въведение 
Възстановяването на ендодонтски лекуваните зъби (ЕЛЗ) е актуален проблем, част от 
ежедневната практика на всеки лекар по дентална медицина (ЛДМ). Прогнозата им в 
последните години значително се подобри, благодарение на технологичния напредък 
в областта на денталните материали и научните проучвания за биомеханиката на ЕЛЗ.  
Усъвършенстването на адхезивните техники разшири възможностите на клиницистите 
в избора на лечебен план. Лятите метални щифтови пънчета отстъпват място на 
директните композитни възстановявания, фиброщифтовете и изцялокерамичните 
корони.  Дава се предимство на щадящите препарации, със запазване на максимално 
количество здрави ТЗТ.  Именно те стават водещи при избора на възстановителен 
метод, тъй като в най-голяма степен определят фрактурната издръжливост на ЕЛЗ.  
Независимо от промяната в концепциите и събраните научни доказателства, най-
честия повод за екстракция на ЕЛЗ остават вертикалните коренови фрактури. Като 
причина за това се изтъква все още широко застъпеното приложение на металните 
щифтови системи в ежедневната дентална практика, както и липсата на ясни критерии 
за избор на възстановителен метод. 
Остават неизяснени мотивите на ЛДМ в България за избора на вид радикуларен щифт 
в конкретна клинична ситуация, както и честотата на наблюдаваните от тях фрактури. 
Не са разработени клинични протоколи, които да дадат напътствия за възстановяване 
на ЕЛЗ с различна степен на разрушение на коронарните тъкани. В литературата не 
съществува единно мнение за предимствата и недостатъците на металните и фиброглас 
щифтовете, събраните научни доказателства често са противоречиви. В последните 
години на пазара навлизат нови композиционни материали, подсилени с фибровлакна, 
за изграждане на дентиново “ядро”. Те показват обещаващи резултати по отношение 
на своите механични качества – здравина, устойчивост на циклични натоварвания и 
намалено полимеризационно свиване. Това ги прави алтернатива на щифтовите 
системи – както метални, така и неметални. Сравнителните in vitro изследвания на 
ЕЛЗ, възстановени с композитно ядро и такива, възстановени с фиброщифтове, обаче 
са оскъдни. Липсват данни от контролирани клинични проучвания за успеха им. 
Посочените нерешени проблеми дадоха основание за поставяне на целта и задачите на 
настоящия дисертационен труд. 
 

Цел и задачи 
 
Целта на дисертациониия труд е да се проучи значението на радикуларните шифтове 
за устойчивостта на фрактура на ендодонтски лекуваните зъби. 
За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 
 

1. Да се проучи приложението на радикуларни щифтови системи при 
възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби чрез: 
1.1. Срезово анкетно проучване на мнението на лекарите по дентална 

медицина в България; 
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1.2. Ретроспективно проучване на документацията в катедра ОЗЕ за 
период от 5 години (2009 – 2013) 

 
2. Да се изследва фрактурната резистентност на ендодонтски лекувани зъби, 

възстановени с/без радикуларни щифтове. 
 

3. Да се изследва пропагацията на фрактурите при ендодонтски лекувани зъби 
чрез: CBCT, OCT и 3D профилометрия. 

 
4. Да се проучи разпределението на напреженията и деформациите при 

ендодонтски лекувани зъби с различни щифтови системи чрез физико-
механичен анализ. 

 
5. Да се направи клинична оценка на ендодонтски лекувани зъби, възстановени 

с/без различни щифтови системи. 
 
Задача 1. Да се проучи приложението на радикуларни щифтови системи при 

възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби 
Подзача 1.1 Срезово анкетно проучване на мнението на лекарите по дентална 

медицина в България 
 

Материал и методи 
Обект на наблюдение: 254 лекари по дентална медицина от цялата страна, с различен 
трудов стаж, възраст и специалност. 
Единици на наблюдение: лекар по дентална медицина, извършващ възстановяване на 
ендодонтски лекувани зъби в постоянното съзъбие. 
Място на наблюдение: анкетирани са лекари по дентална медицина от гр. Пловдив и 
страната, участвали в научни конференции или получили анкетата по електронен път. 
Време на наблюдение: май 2014 – януари 2015 година. 
Признаци на наблюдение: 1. групи зъби, при които най-често се прилагат 
радикуларни щифтове; 2. тип разрушение на твърдите зъбни тъкани, при което най-
често се прилагат радикуларни щифтове; 3. вид на прилаганите радикуларни щифтове 
според: материала (метални, неметални), начина на изработка (фабрични, по 
отпечатък), закрепването (активни, неактивни), формата (цилиндрични, конични, 
комбинирани); 4. честота на фрактурите, срещани в клиничната практика; 5. вид на 
коронарното възстановяване (композитен материал, амалгама, корона). 
 
Емперичната информация е събрана по два метода. Първият подход е чрез пряка 
групова анкета по време на лекции за продължаващо обучение към Българския 
зъболекарски съюз. Другият метод е чрез пряка индивидуална анкета по електронен 
път. Анонимността на участниците в проучването е запазена. Въпросите в анкетата са 
структурирани в два раздела. Първият раздел е насочен към събирането на 
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демографска информация за участниците (пол, възраст), клиничен опит (стаж) и 
специалност. Вторият раздел включва дванайсет клинично насочени въпроси, 
свързани с приложението на радикуларни щифтове при ЕЛЗ. Девет от тях дават 
възможност за избор на повече от един отговор. Способът за регистрация е чрез 
наблюдение. Получените данни са кодирани и първоначално обработени чрез 
дескриптивен анализ. Направена е кръстосана съпоставка между определени двойки 
въпроси с цел откриване на взаимовръзки между тях. Вторичната обработка на 
данните е направена чрез два допълнителни анализа – клъстерен и множествен 
кореспондентен анализ. За извършването на обработката и анализа на резултатите от 
анкетата е използван SPSS, 11.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) и статистически пакет 
SAS. 

Резултати  
Броят на участниците, които са отговорили на въпросите и са върнали анкетата, е 254. 
Данни за демографските характеристики на анкетираните са представени на таблица 
1. 
Табл.1 Демографски характеристики на участниците в анкетата. 

Признак 
Дял  

Пол Възраст Стаж 

мъже жени 
до 

30г. 
31-
50г. 

над 
50г. 

до 
5г. 

6-
20г. 

над 
20г. 

N 103 141 81 79 92 82 56 114 
% 42,2 57,8 32,1 31,3 36,5 32,5 22,2 45,2 

Независимо от стажа си, 97,2% от анкетираните отговарят утвърдително на въпроса 
дали използват щифтове в ежедневната си работа. Прави впечатление, че най-много 
радикуларни щифтове се поставят на премолари (71,1%) и молари (65,9%). 
Приложението им при премолари, в зависимост от стажа, е представено на фиг.1. 

 
Фиг. 1 Приложение на радикуларни щифтове при премолари в зависимост от стажа на 
анкетираните, в проценти % (различните буквени означения показват статистически 
значима разлика (P<0.05)). 
Клиницистите със значителен клиничен опит (над 20 год.) поставят щифтови системи 
на премолари в най-голяма степен. При сравнение на относителните дялове се 
установява статистическа значимост между тях и практикуващите с най-малък стаж 
(P<0.05). Наблюдава се положителна корелация между степента на разрушение и 
решението да се постави радикуларен щифт, като предимство имат разрушения с 3 и 
повече липсващи стени (69,7%). Клиницистите със стаж над 20 години поставят 

58	А 71.4	А,B 80.4	B

0

100

до	5	год.	 6-20	год. над	20	год.

Процент	ЛДМ,	
прилагащи	
щифтове	на	
премолари



 8 

щифтове при малки разрушения (1 липсваща стена), в по-голяма степен (24,8%), от 
тези с клиничен опит до 5 години (11%), като разликата е достоверна (P<0.05).  
Изборът на анкетираните за предпочитан метод на лечение на ЕЛЗ е представен на 
фиг. 2. Най-предпочитани, независимо от стажа на участниците в проучването, са 
фабричните метални щифтове. 

 
Фиг. 2 Предпочитани радикуларни щифтове според стажа на анкетираните, в проценти 
%. 
От гледна точка на стажа на анкетираните, фабричните метални щифтове се 
предпочитат най-вече от клиницистите с повече опит (между 6-20 и над 20 години), 
като разликата между тях и тези със стаж до 5 години е статистически достоверна 
(P<0.05). Прави впечатление, че неметалните са материал на избор от по-младите 
лекари в сравнение с групата със стаж над 20 години (P<0.05).   
В нашето изследване предпочитание се дава на фабричните метални щифтове, като 
най-много се прилагат неактивните (72,4%). На фиг. 3 е сравнено приложението на 
активни щифтови системи сред клиницистите с различен стаж.  

 
Фиг. 3 Приложение на активни радикуларни щифтове в зависимост от стажа на 
анкетираните, в проценти % (различните буквени означения показват статистически 
значима разлика (P<0.05)). 
 
Наблюдава се съществено различие между скоро завършилите и тези със стаж над 20 
години (P<0.05). Завиващите се в кореновия канал щифтове осигуряват по-добра 
ретенция, но в същото време създават напрежения в корена и по-често водят до 
вертикални фрактури. Тези напрежения се увеличават многократно при използването 
на по-къси щифтове (<5 mm).  
По отношение на формата се предпочитат коничните щифтове (59,1%), като тази 
тенденция се запазва, независимо от годините клиничен опит. Прави впечатление, че 
едва шестима от анкетираните със стаж между 6 и 20 години избират комбинираните 
щифтове в своята практика.  
От неметалните щифтове масово се прилагат фиброщифтовете – 57,6%, следвани от 
влакната – 11,2%. Карбоновите щифтове се използват от едва 4,8% от анкетираните. 

0 20 40 60 80 100

Фабрични	метални
Фабрични	неметални
Метални	по	отпечатък

Неметални	по	отпечатък
над	20	год.

6-20	год.

до	5	год.	

12.2	A
25.5	A,	B

38.9	B

0

50

до	5	год. 6-20	год. над	20	год.

Процент	ЛДМ,	
прилагащи	активни	
радикуларни	
щифтове
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При сравнение с карбоновите, фиброглас щифтовете показват по-високи стойности на 
фрактурна резистентност при натоварваe. Повече от половината от анкетираните с над 
20 години стаж отбелязват, че не ползват неметални щифтове (54,4%), като разликата 
между тях и останалите две групи е статистически значима (P<0.05). 
Само половината от ЛДМ смятат, че появата на вертикални коренови фрактури е 
свързана с поставянето на щифт. Според тях най-честата причина за това е диаметъра 
(дебелината) на щифта (63,8%), а на второ място – видът на зъба и видът на щифта 
според начина на фиксиране: завиващ се/циментиращ се. При 85,7% от участниците в 
проучването най-много случаи на вертикална фрактура са наблюдавани след поставен 
метален фабричен щифт. 
Според 76,5% от анкетираните най-предпочитаният метод за коронарно 
възстановяване след приложението на щифт е пластичен материал и коронка, следвано 
от композиционен материал – 62,2%. В нашето проучване амалгамата отстъпва пред 
композиционните материали (материал за избор е за едва 8,4% от анкетираните), 
вероятно поради схващането, че носи рискове за здравето на пациента и лекаря. 
При кръстосана съпоставка на определени групи въпроси са установени следните 
статистически значими зависимости ( P<0.05): 

1. От клиницистите, които предпочитат неметалните щифтови системи, 66.7% 
посочват като главен фактор за настъпване на фрактура на зъба именно 
материала на щифта. Броят на предпочитащите този материал обаче е едва 
33.3% от общата извадка. 

2. Ендодонтски лекуваните зъби, възстановени с неметални щифтове, се 
възстановяват преимуществено с композитен материал (38,9%), в сравнение 
с амалгама и пластичен материал и коронка.  

3. Летите щифтови пънчета се предпочитат при възстановяване на премолари 
(45.3%) и премолари (47.6%), отколкото при резци. Разликата е статистически 
достоверна, което отразява клиничното мислене на практикуващите и 
стремежа им към постигане на по-добра естетика във фронталната област.  

Заключение 
1. Металните щифтове все още са предпочитани сред ЛДМ. Причините за това 

може да се крият в липсата на достатъчно информираност за предимствата на 
съвременните неметални щифтови системи и клиничния протокол за работа 
с тях. 

2. Наблюдава се тенденция за използване предимно на конични метални 
щифтове, което е неблагоприятно, поради вклиняващия им ефект и риска от 
фрактури.  

3. Прави впечатление влиянието на стажа върху избора на възстановяване – по-
младите колеги прилагат по-често адхезивни техники и безметални щифтове, 
застъпени в учебните програми през последните години.  

С цел разкриване на причинно-следствените връзки между наблюдаваните 
признаци е извършен множествен кореспондентен анализ на основата на клъстерни 
променливи от следните четири въпроса, включени в анкетата: 
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Въпрос 1. Имали ли сте във Вашата практика случаи на фрактура на зъб след поставяне 
на радикуларен щифт? 
Въпрос 2. Кога използвате радикуларни щифтове при ЕЛЗ? 
Въпрос 3. Кой вид радикуларни щифтове изпилзвате най-често? 
Въпрос 4. При кои групи зъби най-често използвате радикуларни щифтове? 
Тези въпроси въвеждат променливи, които са категорийни и следователно подходящи 
за извършване на клъстерен и кореспондентен анализ. 
След обработката на данните е получен биплот, представен на фиг. 4. Формират се 
четири ядра от взаимосвързани променливи. Разглеждани спрямо хоризонталната ос, 
в първото ядро се обособяват анкетираните, които поставят щифтове на резци само 
при големи разрушения на зъбната коронка. Те съобщават, че при този 
възстановителен подход не наблюдават вертикални фрактури в своята практика, 
независимо, че използват най-вече фабрични метални щифтове.  
Във второто ядро се включват случаите, при които по-често има фрактури, когато се 
използват метални щифтове (фабрични и по отпечатък) при средни до големи 
разрушения на зъбната коронка, независимо от вида на зъба.  
Разглеждани спрямо вертикалната ос, третото ядро се обособява от лекари по дентална 
медицина, които имат единични случаи на вертикална фрактура на година. Това се 
наблюдава при премолари с малки до средни разрушения и използване на фабрични 
метални щифтове. Четвъртото ядро носи информация, че по-често се срещат фрактури 
(между 1 и 5 на година) при използването на фабрични щифтове.  

 
Фиг. 4 Множествен кореспондентен анализ на основата на клъстерни променливи 
 
На основата на клъстерните променливи от други два въпроса от анкетата е направен 
кореспондентен анализ. Въпросите са: 
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Въпрос 5. При кой вид радикуларни щифтове сте имали най-много случаи на 
вертикална фрактура? 
Въпрос 6. Според Вас каква е причината за фрактура на зъба след поставяне на 
радикуларен щифт? 
Резултатният биплот е представен на фиг. 5. 
От фигурата се вижда, че при използването на фабрични метални щифтове, значение 
за настъпването на фрактура според клиницистите имат: вида на щифта (цилиндричен, 
коничен, комбиниран), дължината му и материала, от който е направен. Тези резултати 
показват добра информираност на лекарите по дентална медицина за предимствата и 
недостатъците на видовете метални щифтове. 

 
Фиг. 5 Кореспондентен анализ. 
 
Заключение 

1. Приложените анализи осигуряват комплексен поглед върху наблюдаваните 
признаци. Успешно се разкриват връзките между използваните в практиката 
техники и материали за възстановяване на ЕЛЗ и клиничните наблюдения 
на денталните лекари върху тяхната успяваемост.  

2. По-голямата честота на наблюдавани фрактури при големи разрушения и 
при използването на метални щифтови системи се подкрепят и от 
публикуваните в литературата данни.  

 
Подзадача 1.2 Ретроспективно проучване на документацията в катедра ОЗЕ за 

период от 5 години (2009 – 2013) 
 

Материал и методи 
Обект на наблюдение: пациенти, които са били прегледани и/или лекувани във 
факултета по дентална медицина към МУ – Пловдив. 



 12 

Единици на наблюдение: пациент, прегледан или приет за лечение в катедрата по 
“Оперативно зъболечение и ендодонтия”. 
Място на наблюдение: Катедра по “Оперативно зъболечение и ендодонтия”.  
Време на наблюдение: 2009 – 2013 година. 
Признаци на наблюдение: 1. брой пациенти, прегледани и/или лекувани в катедрата; 
2. брой на диагностицирани и/или лекувани случаи на: кариес, пулпит, периодонтит; 
3. брой обтурирани зъби с: фотополимеризиращ композитен материал, глас-йономерен 
цимент, амалгама, химиополимеризиращ композитен материал, лята метална вставка; 
4. брой зъби, възстановени с радикуларен щифт. 
Извършено е ретроспективно проучване на документацията в катедрата. Направена е 
статистическа обработка на събраните данни чрез изследване на тенденциите на 
развитие и анализ на верижните темпове на растеж за избрания период. 

Резултати  
Средният брой на прегледаните и/или лекувани пациенти на година в катедрата по 
“Оперативно зъболечение и ендодонтия” е 11 713. На фиг. 6 са представени верижните 
темпове на растеж за изследвания период.  

 
Фиг. 6 Верижни темпове на растеж на броя на пациентите. 

 
Резултатите показват, че студентите в нашата катедра имат възможността да лекуват 
много пациенти по време на своето обучение, което им осигурява значителен 
преддипломен клиничен опит. При сравнение на броя диагностицирани зъби се 
наблюдава значително увеличение на случаите на периодонтит през 2013 година, в 
сравнение със стартовата година на проучването. Като цяло, общата честота на 
заболяванията на пулпата и периодонциума остава висока за целия изследван период.  
Наблюдаваната висока честота на пулпити и периодонтити в катедрата потвърждава 
нуждата от  избор на най-подходящия метод за постенедодонтско възстановяване, с 
цел постигане на оптимална функция и естетика. Нуждата от правилно планиране и 
изпълнение на тази стъпка от лечението се потвърждава от големия брой поставени 
радикуларни щифтове (фиг. 7).  
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Фиг. 7 Брой на поставените щифтове и верижни темпове на растеж. 

В периода 2011 – 2013 се наблюдава равномерно нарастване на приложението им.  
Възстановяването на ендодонтски лекуваните зъби се извършва предимно с щифт и 
фотокомпозит, докато глас-йономерите, амалгамата и химиокомпозитите бележат 
спад.  
По отношение на предпочитания обтурационен материал, най-много се прилагат 
фотополимезиращите композити. Открива се тенденция за непрекъснато увеличаване 
на използването им за 5-годишния период на наблюдение. От друга страна, денталната 
амалгама бележи рязък спад през 2011 година.  
Може да се направи следното обобщение: 

1. Заболяванията на пулпата и периодонциума представляват почти половината 
от диагностицираната и/или лекувана в катедра “Оперативно зъболечение и 
ендодонтия” патология; 

2. Постендодонтското възстановяване се извършва предимно с радикуларен 
щифт и фотополимеризиращ композитен материал; 

3. Фотополимерите се предпочитат и при лечение на кариесни заболявания, за 
сметка на амалгамата. 

 
Задача 2. Да се изследва фрактурната издръжливост на ендодонтски лекувани 

зъби, възстановени с и без радикуларни щифтове 
 

Материал и методи 
Обект на наблюдение: интактни премолари (n=152), екстрахирани по ортодонтски 
показания или поради заболяване на пародонта. 
Единици на наблюдение: премолари (n=72), екстрахирани, ендодонтски лекувани, 
възстановени с/без радикуларен щифт и натоварени със сила с определена големина 
до тяхното фрактуриране.  
Място на наблюдение: подготовката на образците за изследването е направена в МУ 
– Пловдив, ФДМ, катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия”. 
Тестовете на фрактурна издръжливост са проведени в Института по механика към 
БАН, София. 
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Изследователи: д-р Eкатерина Къртева, катедра “Оперативно зъболечение и 
ендодонтия”, ФДМ, МУ –Пловдив: водещ изследовател; доц. Десисилава Пашкулева, 
Лаборатория по механика на деформируемото твърдо тяло, Институт по механика, 
БАН, София. 
Време на наблюдение: септември 2014 – февруари 2016 година. 
Признаци на наблюдение: А. Фрактурната издръжливост на всеки зъб, изразена в 
нютони (N). Б. Вид фрактура според: 1. Посоката: коса фрактура, хоризонтална 
фрактура, вертикална фрактура. 2. Вид на фрактурираната твърда зъбна 
тъкан/материал: фрактура, ангажираща ТЗТ на коронката; фрактура, ангажиращата 
ТЗТ на коронката и кохезивна фрактура на обтурацията; фрактура, ангажираща ТЗТ, с 
кохезивна/адхезивна фрактура на обтурацията и засягане на корена, зъбът може да 
бъде възстановен; фрактура, ангажираща коронката и корена в голяма степен, без 
възможност за възстановяване на зъба. 3. Локализацията: фрактура на коронката; 
фрактура, достигаща коронарната 1/3 на корена; фрактура, достигаща средната 1/3 на 
корена; фрактура, достигаща апикалната 1/3 на корена. 
Подготовка на образците за изследването 
В изследването са включени 72 интактни премолара, без наличие на кариес, фрактури 
или абразия, екстрахирани по ортодонтски показания или поради заболяване на 
пародонта. Дължината, медио-дисталния и вестибуло-лингвалния размер на зъбите е 
измерен с помощта на електронен шублер. На табл.2 са показани граничните 
стойности на измерените параметри за зъбите, включени в изследването. Тези от тях, 
които не отговарят на поставените критерии, са изключени от експеримента, с цел 
осигуряване на хомогенност на групите. 
Табл. 2 Гранични стойности на размерите на зъбите, включени в изследването.  
Дължина М-D размер V-L размер  
20 – 23.03 mm 6.05 – 7.43 mm 7.1 – 9.5 mm 

Меките тъкани и зъбния камък са премахнати с ултразвук. Образците са съхранявани 
в 0,2% разтвор на тимол при температура 4°C за период до 3 месеца, с цел да се избегне 
деградация на колагена им. Разпределени са в 12 групи (по 6 зъба във всяка) на случаен 
принцип (табл.3). За всяка група са препарирани съответните видове кавитети, с 
остатъчна дебелина на вестибуларната и лингвалната стена при основата – 2,5 mm. 
Tабл. 3 Разпределение на образците по групи. 
Тип възстановяване/ 
Тип разрушение 

Без щифт С метален щифт С фиброщифт 

Ендодонтски кавитет G1 G2 G3 
МО кавитет G4 G5 G6 
МОD кавитет G7 G8 G9 

Корен G10 G11 G12 
Клиничен протокол 
Ендодонтско лечение 
Направен е ендодонтски достъп с кръгло диамантено борче (Ø1.4 mm, # 801, ELA, 
Germany). Кореновите канали са инструментирани до апикалния форамен с К-пили 
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#10, 15, 20 за създаване на гладък път (Poldent/Sendoline, Sweden). Използваният  
стандартен иригационен протокол по време на препарацията е: 2.0% NaOCl, 
дестилирана вода, 17% ЕDTA, дестилирана вода.Обработката на кореновите канали е 
завършена със системата ProTaper Universal до пила F1 (Dentsply Maillefer, 
Switzerland). Обтурирани са с моноконусна техника – гутаперков щифт F1 (Dentsply 
Maillefer) и сийлър (AH Plus Jet, Dentsply).  
Възстановяване на образците с/без радикуларен щифт  
В зависимост от групата, образците са възстановени с метален щифт, фиброглас щифт 
или безщифтово.  
Протокол за възстановяване на образците с метални шифтове: 1. Препариране на 
пространство за шифта с инструменти Pesso #1, 2 и 3 (Mani, Japan). Използвани са 
пасивни, ретентивни щифтове, размер 4M (Маni, Japan); 2. иригация на кореновия 
канал с 2.0% NaOCl, промивка с дестилирана вода и подсушаване с хартиени щифтове; 
3. циментиране на щифта с глас-йономерен цимент (Каvitan CEM, Spofa Dental); 4. 
аплициране на тристъпкова адхезивна система (OptiBond FL, Кerr); 5. завършване на 
обтурацията с конвенционален композит (Valux Plus, 3M ESPE). 
Протокол за възстановяване на образците с фиброщифтове: 1. препариране на 
пространство за щифта с помощта на пробивач и калибратор #1 (Contec, Hahnenkratt); 
2. иригация на кореновия канал с 2.0% NaOCl, промивка с дестилирана вода и 
подсушаване с хартиени щифтове; 3. силанизиране на фиброщифта за 60 sec (Silan, 
Cerkamed); 4. ецване на кореновия дентин с 37% ецващ гел за 15 sec и промивка с 
водно-въздушен спрей за 15 sec; 5. поставяне на праймер и адхезив с микрочетка и 
фотоактивация за 20 sec (OptiBond FL, Kerr); 6. поставяне на двойнополимеризиращ 
композитен цимент в кореновия канал (ЕasyCEM, Spofa); 7. адаптация на 
силанизирания фиброщифт (Ø1.3 mm, Contec Blanco #1, Hahnenkratt); 8. почистване на 
излишъците от цимента и полимеризация вестибуларно, лингвално, медиално и 
дистално за 30 sec; 9. аплициране на тристъпкова адхезивна система (OptiBond FL, 
Kerr); 10. завършване на обтурацията с конвенционален композит (Valux Plus, 3M 
ESPE). 
Протокол за възстановяване на образците без щифт: 1. аплициране на тристъпкова 
адхезивна система (OptiBond FL, Kerr); 2. поставяне на подсилен с фибровлакна 
композит (GC EverX Posterior, GC Europe) за изграждане на “дентиново ядро” в обем 
4 mm за всяка порция; 3. фотополимеризация за 20 sec; 4. завършване на обтурацията 
с конвенционален композит (Valux Plus, 3M ESPE). 
Всички кавитети са полирани с диамантени финирни борери (ELA, Germany) и 
полирни гумички (Kenda, Liechtenstein). 
Изкуствено стареене чрез термоциклиране 
Така подготвените образци са подложени на изкуствено стареене чрез апарат за 
термоциклиране (LTC 100, LAM Technologies, Italy). Зъбите от всяка група са 
преминали термична обработка от 5000 цикъла при температури от 5±5°C до 55±5°C, 
време на престой във водна среда – 30 s и време на престой във въздушна среда – 5 s.  
Подготовка на образците за теста за фрактурна издръжливост 
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Разработена е оригинална методика за подготовка на образците за изследване на 
фрактурната издръжливост. Всеки от тях е  включен в PVC цилиндър с вътрешен 
диаметър 25 mm и височина 35 mm (фиг.8, А). Използвана е самополимеризираща 
пластмаса, която достига до 1 mm от емайло-циментовата граница (ЕЦГ).  

 
Фиг. 8 Подготовка на образците за изследването. А- PVC цилиндър; В- Зъб с 
прикрепен рентгенов филм; С- Коренът на зъба, изолиран с восък; D- PVC цилиндър, 
запълнен с пластмаса; E-  Поставяне на зъба в пластмасата; F- Създаденото “легло”; E- 
Поставяне на полиетерния отпечатъчен материал; H- 1:PVC цилиндър, 2:Пластмаса, 
3:Симулиран периодонтален лигамент; I- Изглед на зъба със симулирания 
периодонтален лигамент. 
Тест за фрактурна издръжливост 
Фрактурната издръжливост е изследвана със стандартна изпитателна машина Fu1000e, 
която работи в режим на статично натоварване на натиск. Това дава възможност за 
компютърен запис на данните от приложената към образеца сила и съответстващото 
преместване на подвижната траверса на машината в процеса на изпитанието. 
Натоварващата греда се движи с равномерна скорост 4 mm/min и увеличава 
големината на прилаганата сила през 100 gr. Натоварването е на натиск с усилие, 
нарастващо от Fmin= 0 kg до Fmax (сила на разрушение). При регистриране на рязко 
намаляване на приложената сила вследствие на фрактура на образеца, изследването се 
прекратява. 
За статистическа обработка на получените данни са използвани следните методи: 
вариационен анализ за описание на количествено изразими показатели; t-критерий на 
Student за тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие при 
количествено измерими показатели с нормално разпределение; еднофакторен (1-way 
ANOVA) и двуфакторен (2-way ANOVA) дисперсионен анализ за съпоставка на 
количествено измерими показатели при повече от две групи и оценка на 
комбинираното влияние на няколко фактора; Post Hoc Tukey test след установяване на 
статистически значима разлика между групите, за анализиране на разликите по 
двойки.  
За обработка и анализ на данните е използван SPSS, 11.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 
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Резултати  

Резултатите от вариационния анализ са представени на табл.4. С 𝑥̄ 
са означени средните стойности на натоварването [N], достигнато преди настъпването 
на фрактура.  
 
Taбл. 4 Резултати от вариационния анализ. 
Група Брой 𝑥̄ 

 
SD Еr Min Max 

G1 6 854,6 204,8 91,6 598,4 1120,3 

G2 6 990,5 187,9 76,7 818,2 1232,1 

G3 6 1272 622,8 254,2 359 2250,4 

G4 6 1770,5 517,8 231,6 1138 2338,7 

G5 6 707,6 113,9 46,5 533,7 877 

G6 6 1108,9 369,6 151 798,5 1789,3 
G7 6 935,9 170,9 69,8 649,4 1102,7 
G8 6 880,6 107,1 43,7 761,3 1049,7 
G9 6 749,5 200 81,6 529,7 1116,4 

G10 6 1260,6 358,2 146,3 951,6 1903,1 
G11 6 1590,5 534,8 218,3 782,8 2044,4 
G12 6 1335,5 368,5 150,4 806,4 1720,7 

Направено е сравнение на средните стойности на натоварване за всички групи според 
начина на възстановяване, независимо от вида на разрушението.  
 

 
Фиг. 9 Средни стойности на фракурна издръжливост [N] според вида на 
възстановяването. 
От анализа се вижда, че най-голяма издръжливост на фрактуриране показва 
безщифтовата група, а най-малка – групата с метален щифт. Въпреки това, между тях 
не се установи статистическа значимост (Р>0.05). На табл.5 е представен сравнителен 
анализ на резултатите, разделени  според типа на разрушението. 
 
 
 

1205.4 1116.5 1042.3

500
1000
1500

Без		щифт С	фиброглас	щифт С	метален	щифт[N]
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Табл. 5 Средни стойности на фрактурна издръжливост, разделени според типа на 
разрушението.  

Тип 
възстановяване/ 
разрушение 

Без щифт С метален 
щифт 

С фиброщифт Р 

Ендодонтски 
кавитет 

854,6 990,4 1272 Р>0.05 

МО кавитет 1770,5 707,6 1108,9 Р<0.05 
МОД кавитет 935,9 880,6 749,5 Р>0.05 

Корен 1260,6 1590,5 1335,5 Р>0.05 
При разрушение “ендодонтски кавитет”, най-голяма фрактурна издръжливост показва 
групата с фиброщифт. При нея обаче не се наблюдава статистическа значимост, както 
и при групите с “МОД кавитет” и “корен” (Р>0.05).  Значимост има при разрушение 
“МО кавитет”. За да се установи между кои точно групи има разлика, е направен Post 
Hoc Tukey тест (табл.6). 
 
Табл. 6 Резултати от Post Hoc Tukey тест за групите с МО кавитет. 

МО кавитет N Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Метален щифт 6 707,6   
Фиброщифт 6  1108,9  
Без щифт 6   1770,5 

Вижда се, че има всички групи се различават статистически значимо една от друга. 
Най-издръжливи на натиск са зъбите, възстановени без щифт. Групата с метален щифт 
се фрактурира при най-ниски стойности на приложено натоварване.  
Направен е сравнителен анализ на резултатите, разделени според начина на 
възстановяване (табл.7 ). 
Табл. 7 Средни стойности на фрактурна издръжливост, разпределени според начина 
на възстановяване. 

 Без щифт С метален щифт С фиброщифт 

Енд. кавитет 854,6 990,4 1272 
МО кавитет 1770,5 707,6 1108,9 
МОД 
кавитет 

935,9 880,6 749,5 

Корен 1260,6 1590,5 1335,5 
Р Р<0.05 Р<0.05 Р>0.05 

 
Статистическа значимост се установява при групите, възстановени безщифтово и с 
метален щифт (Р<0.05). При разглеждане само на групите “без щифт”, се установяват 
следните разлики (табл.8): 
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Табл. 8 Резултати от Post Hoc Tukey тест за групите без щифт. 
Без щифт N Subset for alpha = 0.05 

1 2 
Енд. кавитет 6 854,6  
МОД кавитет 6 935,9  

Корен 6 1260,6 1260,6 
МО 6  1770,5 

Безщифтовите образци с разрушение “ендодонтски кавитет” и “МОД кавитет” имат 
най-ниска издръжливост на фрактуриране, като разликата между тях и тези с “МО 
кавитет” е значителна. Разрушението “корен” и “МО кавитет” показват високи 
стойности на устойчивост. На табл.9 е представен същият анализ за групите с метален 
щифт. 
Табл. 9 Резултати от Post Hoc Tukey тест за групите с метален щифт. 

Метален щифт N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

МО кавитет 6 707,6  
МОД кавитет 6 880,6 880,6 
Енд. кавитет 6  990,4 
Корен 6  1590,5 

При тях най-голяма издръжливост имат “ендодонтски кавитет” и “корен”. Между 
“МО” и “МОД кавитет” не се наблюдава значима разлика. Следователно се 
наблюдават вариации при изграждането на ЕЛЗ с метални щифтове. Най-
благоприятни за такъв тип възстановяване са зъби с минимални разрушения 
(ендодонтски кавитети). При липса на една или две апроксимални стени стойностите 
на издръжливост рязко намаляват.  
Не се наблюдава статистически значима разлика между групите, възстановени с 
фиброщифт. Може да се направи извода, че при възстановяване на ЕЛЗ по този метод, 
фиброщифтът компенсира негативните ефекти от по-обширните разрушения.  
Получените резултати могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Зъбите, възстановени без щифтови системи, но с дентиново “ядро” от 
подсилен с фибровлакна композит, показват най-високи стойности на 
фрактурна резистентност. След тях се нареждат групите с фиброщифт 
(Р>0.05). 

2. При възстановяване на ЕЛЗ с МО кавитети, най-устойчиви на натиск са тези, 
изградени с дентиново “ядро” от подсилен с фибровлакна композит. На второ 
място са образците, възстановени с фиброщифт, а групите с метален щифт се 
фрактурират най-лесно (Р<0.05). 

3. При възстановяване на ЕЛЗ с метални щифтове предимство имат тези с 
минимални разрушения. 

4. При възстановяване на ЕЛЗ с фиброщифтове, фрактурната им резистентност 
е задоволителна, независимо от степента на разрушение на коронарните 
зъбни тъкани. 
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Всички 72 фрактурирани образеца са изследвани под увеличение, след което са 
разпределени в 4 групи на базата на наблюдаваните фрактурни линии: 1. Фрактури, 
които засягат малка част от коронарните ТЗТ; 2. Фрактури, които засягат малка част 
от коронарните ТЗТ и кохезивна фрактура на обтурацията; 3. Фрактури, които засягат 
коронарните твърдите зъбни структури, с кохезивна и/или адхезивна фрактура на 
обтурацията и засягане на коронарната 1/3 на корена. Има възможност за 
възстановяване на зъба; 4. Тежка фрактура, която достига над 1/3 от дължината на 
корена. Не е възможно възстановяване на зъба, налага се екстракция. 
Класификацията на фрактурите е схематично представена на фиг. 10. 

 
Фиг. 10 Класификация на типа фрактури. 
Получените данни са обобщени в таблица 10. 
Табл.10 Разпределение на типа фрактури за всяка група.  

 Тип фрактура 
Група 1 2 3 4 

Без щифт 
ЕК 2 4 - - 
МО  - 1 5 - 
МОД  - 1 2 3 
Корен  1 - 5 
Метален щифт 
ЕК - - 1 5 
МО - - 1 5 
МОД - 1 - 5 
Корен - 1 - 5 
Фиброщифт 
ЕК - 1 5 - 
МО - 2 4 - 
МОД - 1 3 2 
Корен - - 2 4 

 
Фрактури тип 1, засягащи само коронарните ТЗТ, се наблюдават единствено при 
безщифтовите групи с ендодонтски кавитет. Фрактури тип 2 са регистрирани  най-вече 
при групите без щифт и тези, възстановени с фиброщифт и малки разрушения. 
Възстановими фрактури, засягащи до 1/3 от дължината на корена се наблюдават най-
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вече при групите с фиброщифт, даже и при големи разрушения. В същото време при 
зъби, възстановени с метален щифт, почти всички фрактури се класифицират като 
невъзстановими. Може да се обобщи, че: 

1. Възстановяването на ЕЛЗ с фиброщифтове е благоприятно, даже и при 
големи разрушения; 

2. Възстановяването на ЕЛЗ без щифт е благоприятно при зъби с малки до 
средни разрушения; 

3. Възстановяването на ЕЛЗ с метален щифт е неблагоприятно, независимо от 
загубата на ТЗТ. 

В нашето изследване, при възстановяване на МОД кавитети няма статистически 
значима разлика във фрактурната издръжливост между двата типа възстановяване – с 
фиброщифт и с подсилен с фибровлакна композит.  
Премоларите с МО кавитети, възстановени с метални щифтове, показват най-ниски 
стойности на резистентност (р<0.05). Мнозинството от изследваните образци с 
метални щифтове принадлежат към групата на тежките фрактури, достигащи над 1/3 
от дължината на корена (табл.10). Нашите резултати сочат, че няма статистически 
значима разлика межу образците с една или две липсващи апроксимални стени 
(табл.9), като стойностите им на фрактурна резистентност остават ниски. Най-добре се 
представят единствено тези с минимално разрушение (ендодонтски кавитет), където 
наличните зъбни тъкани повишават издръжливостта.  
Модулът на еластичност на фиброглас щифтовете е много по близък до този на 
дентина – от 9 до 50 GPa. Това е предпоставка за настъпване на благоприятни 
фрактури, концентрирани предимно в коронарната 1/3 от дължината на корена.  В 
нашето изследване даже и при големи разрушения (МОД кавитети), броят на 
възстановими фрактури е висок (табл.10). В същото време няма статистически значима 
разлика във фрактурната издръжливост между отделните групи, възстановени с 
фиброщифтове (с ендодонтски кавитет, МО кавитет, МОД кавитет и корен).  
Образците с МОД кавитети показват най-голям брой невъзстановими фрактури, когато 
са възстановени с метален щифт или без щифт.  
Интерес представляват резултатите от групите с липсващи коронарни зъбни тъкани 
(корен). Стойностите им на фрактурна издръжливост са по-високи от тези на всички 
останали групи (табл.4) Нашите резултати сочат, че при тези групи броят на 
невъзстановими фрактури, които достигат над 1/3 от дължината на корена, е най-висок 
(табл.10). Следователно независимо от голямата фрактурна издръжливост, тяхната 
прогноза е много неблагоприятна.  
Може да се обобщи, че: 

1. Възстановяването на ЕЛП с метални щифтове е неблагоприятно. По 

отношение на фрактурната им издръжливост и вида на настъпилите фрактури 

предимство имат зъбите с минимална загуба на ТЗТ. 
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2. Възстановените с фиброщифтове ЕЛП показват задоволителни стойности на 

фрактурна издръжливост. Видът на настъпилите фрактури е благоприятен, 

независимо от степента на разрушение на коронарните ТЗТ.  

3. Възстановяването на ЕЛП без щифт, но с дентиново “ядро” от подсилен с 

фибровлакна композит, е благоприятно при ЕЛП с малки до средни 

разрушения. 

 
Задача 3. Изследване на пропагацията на фрактурната линия при ендодонтски 

лекувани зъби чрез 3D-CBCT, OCT и 3D профилометрия 
Материал и методи 

Поради логичната свързаност между задача 2 и задача 3, на фиг. 11 представяме 
схематично научната и методологична концепция, реализирани в задача 3. 

Тип 
възстановяване/ 
Тип разрушение 

Без щифт С метален 
щифт 

С фиброщифт Всичко 

Енд. кавитет G1 (x6) G2 (x6) G3 (x6) 18 
МО кавитет G4 (x6) G5 (x6) G6 (x6) 18 
МОД кавитет G7 (x6) G8 (x6) G9 (x6) 18 

Корен G10 (x6) G11 (x6) G12 (x6) 18 
Всичко 24 24 24 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг.11 Дизайн на изследването. 
 
 
 
 

Термоциклиране 
5-55оС, 5000 цикъла 

Тест за фрактурна издръжливост n= 72 

Анализ на пропагацията на фрактурната линия 
n= 12 

3D CBCT OCT 3D Profilometry 
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Триизмерна конусно-лъчева компютърна томография (3D CBCT) 
Обект на наблюдение: 12 премолара, представителни за всяка от 12-те подложени на тест 
за фрактурна издръжливост групи (по един от всяка група). 
Единици на наблюдение: премолар, пукнатина (непълна фрактура). 
Място на наблюдение: Катедра по образна диагностика, дентална алергология и 
физиотерапия, ФДМ, МУ – Пловдив. 
Изследователи: д-р Екатерина Къртева, катедра “Оперативно зъболечение и 
ендодонтия”, Факултет по дентална медицина, МУ – Пловдив: водещ изследовател; д-
р Петя Каназирска, катедра “Образна диагностика, дентална алергология и 
физиотерапия”, ФДМ, МУ – Пловдив. 
Време на наблюдение: Март 2016 година. 
Признаци на наблюдение: Наличие на пукнатини в коронка и корен; разположението 
на пукнатините спрямо аксиалната, сагиталната и фронталната равнина; локализация 
на пукнатините спрямо ТЗТ, възстановителните материали. 
Подготовка на образците: 12-те представителни за всяка група премолари са 
включени в плака от кондензационен силикон (Zeta Plus, Zhermack). Така подготвените 
за изследването образци са прикрепени към държача на апарата за конусно-лъчева 
компютърна томография. 
Използвана апаратура: за осъществяване на изследването е използван конусно-лъчев 
компютърен томограф (Galileos Comfort, Dentsply Sirona).  
 

Оптична компютърна томография 
Обект на наблюдение: 12 премолара, представителни за всяка от 12-те подложени на тест 
за фрактурна издръжливост групи (по един от всяка група). 
Единици на наблюдение: премолар; пукнатина (непълна фрактура). 
Място на наблюдение: очен център “Евдокия”, Пловдив. 
Изследователи: д-р Екатерина Къртева, катедра “Оперативно зъболечение и 
ендодонтия”, Факултет по дентална медицина, МУ – Пловдив: водещ изследовател; д-
р Ангел Атанасов, катедра “Очни болести”, МУ – Пловдив; доц. Д-р Марин Атанасов, 
катедра “Очни болести”, МУ – Пловдив. 
Време на наблюдение: февруари - март 2016 година. 
Признаци на наблюдение: наличие или липса на пукнатини (непълни фрактури), 
разположени по медиалната и дистална апроксимални повърхности на всеки образец. 
Подготовка на образците за изследване: за целите на проучването е разработена 
оригинална приставка, чрез която всеки образец да се фиксира неподвижно пред 
обектива на оптичния компютърен томограф. Приставката позволява да се наблюдава 
цялата повърхност на зъба, както и лесна смяна на изследваната повърхност/образец. 
Използвана апаратура: използван е апарат за оптична компютърна томография 
RTVue Premier (OptoVue, USA), с разделителна способност 5.0µm и дължина на 
вълната λ=840±10nm. Работният режим е растерен, с размери на сканирания участък 
6х4mm със стъпка 240µm. При всяко сканиране на избраната повърхност се получват 
17 изображения. 



 24 

Дизайн на изследването: изследвани са медиалните и дисталните повърхности на 
всеки от 12-те образеца в 4 зони – коронка, емайло-циментова граница, коронарната 
1/3  и средна 1/3 на кореновата повърхност. От всяка зона са получени по 17 среза (136 
среза на образец, 1632 среза за всички 12 изследвани зъби) (фиг.12). 
 

 
 
                       

                                              
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Фиг. 12 Дизайн на проучването с оптичен компютърен томограф. 
 

3D Профилометрия 
Обект на наблюдение: 12 премолара, представителни за всяка от 12-те подложени на тест 
за фрактурна издръжливост групи (по един от всяка група). 
Единици на наблюдение: премолар; пукнатини (непълни фрактури) по медиалните 
или дистални повърхности на всеки от 12-те образеца. 
Място на наблюдение: Институт по оптически материали и технологии, БАН, София. 
Изследователи: д-р Екатерина Къртева, катедра “Оперативно зъболечение и 
ендодонтия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив: 
водещ изследовател; доц. д-р Цветанка Бабева, Институт по оптически материали и 
технологии, БАН, София. 
Време на наблюдение: февруари 2015 - април 2016 година. 
Признаци на наблюдение: дълбочина на наблюдаваните пукнатини (непълни 
фрактури); ширина на наблюдаваните пукнатини (непълни фрактури). 
Използвана апаратура: За целите на изследването е използван 3D оптичен 
профилометър Zeta-20 (Zeta Instruments) с вертикална (Z) разделителна способност   < 
1 nm, зрително поле от 0.006 mm2 до 15 mm2 и увеличение 5х, 20х, 50х и 100х. 

Медиална повърхност 
 

Коронка 
ЕЦГ 
Коронарна 1/3 
на корена 
Средна 1/3 на 
корена 

4 mm 

6 mm 

Размери на всяка 
 сканирана зона 
 

8 зони (4 медиални и 4 дистални) х17 среза 

х17 среза за всяка зона  

136 среза на образец/ 
1632 среза за всички 12 образци 

Образец 

Дистална повърхност 
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Дизайн на изследването: Всеки от 12-те образеца е изследван в областта на 
коронарната 1/3 от корена. Направени са триизмерни изображения на повърхността 
му и са изчислени стойностите ширина и дълбочина на наблюдаваната пукнатина/и. 
 

Резултати  
Представителен образец от група G1 – ендодонтски кавитет без щифт. 

 
Фиг. 13. 3D CBCT и OCT на зъб от група “ендодонтски кавитет, без щифт” в областта 
на коронарната 1/3 на корена. В трите проекции на CBCT не се наблюдават фрактури 
или пукнатини. На ОСТ не се наблюдават фрактури.  

 
Фиг. 14 3D профилометрия на зъб от група “ендодонтски кавитет, без щифт”. Ширината 
на пукнатините варира между 3.7µм и 5.1µм. Дълбочината им – между -4.9µм и -8.3µм.  
Представителен образец от група G2 – eндодонтски кавитет с метален щифт. 

 
Фиг. 15  3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “ендодонтски кавитет, с метален щифт” в 
областта на коронарната 1/3 на корена. 
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На фиг.15 в аксиален срез (А) се наблюдава прекъсване на целостта на ТЗТ, което 
започва от кореновия канал и продължава до повърхността на корена. На коронарен 
срез (В) се наблюдават две коси фрактурни линии – в областта на шийката и в средната 
1/3 на корена, близо до върха на металния щифт. Същата фрактура се проследява и на 
сагиталния срез (С). На ОСТ макроскопски се наблюдава силно разрушена коронка и 
вертикална пукнатина, продължаваща по дължината на корена, която не беше видима 
на CBCT. На срезовите изображения тя се проследява в дълбочина. 

 
Фиг. 16 3D профилометрия на зъб от група “ендодонтски кавитет, с метален щифт”. 
Ширината на пукнатините варира между 3.2µм и 6.5µм. Дълбочината им – между -4µм 
и 7.8µм. На фиг. В тъмнозелено са означени зоните с по-голяма дълбочина, а в жълто 
– тези с по-голяма височина на релефа.  
Представителен образец от група G3 – ендодонтски кавитет с фиброщифт. 

  
Фиг. 17  1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “ендодонтски кавитет, с фиброщифт” в 
областта на коронарната 1/3 на корена. 
 
На фиг.17, 1 не се наблюдават фрактури в ТЗТ. Слабите сенки по дължината на КК 
вероятно са резултат от смущения в образа, получени поради силната 
рентгеноконтастност на фиброщифта. На фиг.17, 2 не се наблюдават нарушения в 
целостта на тъканите в изследваната област. 



 27 

 
Фиг. 18 3D профилометрия на зъб от група “ендодонтски кавитет, с фиброщифт”:  
Макроскпоски, измерената пукнатина е разположена вестибуларно в коронарната 1/3 
на корена, поради което не е видима на OCT. Поради малките си размери не може да 
бъде забелязана и на CBCT. Ширината й е между 20.4µm и 30.6µm, а дълбочината – 
19.2µm.  
Представителен образец от група G4 – MO кавитет без щифт. 

  
Фиг. 19 1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “МО кавитет, без щифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 
На фиг. 19, 1 се наблюдават фрактурни линии в областта на емайло-циментовата 
граница. На ОСТ макроскопски се наблюдават пукнатини, достигащи няколко 
милиметра по емайло-циментовата граница. На срезовите изображения те се 
проследяват в дълбочина (фиг. 19, 2). 

 
Фиг. 20 3D профилометрия на зъб от група “МО кавитет, без щифт”: Триизмерен изглед 
на повърхността. 
Наблюдават се разклонения по хода на пукнатината. Ширината варира между 7.0µm и 
20.3µm, а дълбочината – 7.8µm и 14µm. 
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Представителен образец от група G5 – MO кавитет с мeтален щифт. 

  
Фиг. 21 1 3D CBCT на зъб от група “МО кавитет, с метален щифт”. 2 OCT на зъб от 
група “МО кавитет, с метален щифт” в областта на емайло-циментовата граница. 
На СВСТ при аксиален срез се наблюдава прекъсване под емайло-циментовата 
граница (фиг. 21, 1, А). При коронарен срез (В) се вижда вертикална фрактура, която 
може да продължава по хода на щифта. При коронарен и сагитален срез има силно 
изтъняване на образа съответно на вестибуларната (В) и медиалната стени (С). 
Макроскопски на ОСТ се наблюдава вертикална пукнатина, която продължава по 
дължината на корена и се губи в областта на средната 1/3. На срезовите изображения 
се вижда нарушение на целостта на кореновата повърхност (фиг.21, 2). 

 
Фиг. 22 3D профилометрия на зъб от група “МО кавитет, с метален щифт”. Измерени са 
стойности: ширина между 25µm и 28µm; дълбочина между 14µm и 31.7µm. 
Представителен образец от група G6 – MO кавитет с фиброщифт. 

  
Фиг.23  1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “МО кавитет, с фиброщифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 
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Не се наблюдават фрактури на нито един от срезовете (Фиг. 23, 1). На коронарния срез 
(В) има изтъняване в лингвалния участък на зъба (отбелязано със стрелка), което се 
дължи на феномена на “прегаряне”, поради силната сянка от поставения фиброщифт. 
При разглеждане на областта в други проекции не се установи фрактура в тази област. 
На ОСТ не се наблюдават пукнатини или дефекти в твърдите зъбни тъкани (фиг. 23, 
2). 

 
Фиг. 23 3D профилометрия на зъб от група “МО кавитет, с фиброщифт”. Измерената 
ширина на пукнатините е между 7.6µm и 16µm, а дълбочината – 1.2µm и 15µm.  
Представителен образец от група G7 – MOД кавитет без шифт. 

  
Фиг. 24 1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “МОД кавитет, без шифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 
На аксиален срез (фиг.24, 1, А) се наблюдава прекъсване на целостта на корена 
(обозначено със стрелка). На коронарен срез (В) се вижда вертикална фрактура, която 
започва от коронката и продължава в дълбочина по дължината на корена. Поради 
смущения в образа сагиталния срез (С) не е информативен. На OCT изображенията се 
наблюдава вертикална пукнатина, която се разпространява апикално (фиг.24, 2). 

  
Фиг. 25 3D профилометрия на зъб от група “МОД кавитет, без щифт”.  
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Измерената ширина на пукнатината е между 4.6µm и 5.6µm, а дълбочината – между 
3µm и 4.7µm.  
Представителен образец от група G8 – МОД кавитет с метален щифт 

  
Фиг. 26 1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “МОД кавитет, с метален щифт” в областта 
на коронарната 1/3 на корена. 
На аксиалния срез (А) на ОСТ се вижда прекъсване в целостта на твърдите зъбни 
тъкани на вестибуларната коренова стена (фиг.26, 1). На коронарния срез (В) се вижда 
вертикална фрактура, която започва от коронката и продължава към корена на зъба. 
Поради силната сянка на металния щифт и получения ефект на “прегаряне”, не е 
възможно да се проследи нейния ход. На сагиталния срез (С) се вижда хоризонтална 
фрактура в областта на върха на металния щифт, която започва от медиалната и 
продължава до дисталната стена на зъба. 
Макроскопски се наблюдава вертикална фрактура по дисталната стена, която 
продължава апикално. На срезовете тя се проследява от емайло-циментовата граница 
в посока върха на корена, като може да се види пропагацията й в дълбочина. За да се 
установи нивото, до което достига в корена,  е направенa оптична кохерентна 
томография на средната 1/3 от дължината му. Вижда се, че пукнатината е видима в 
дълбочина до срез 8, след което се губи. Следователно, тя започва от коронката и 
продължава вертикално почти до апикалната 1/3 на корена. 

 
Фиг. 27 3D профилометрия на зъб от група “МОД кавитет, с метален щифт”.  
Ширината на наблюдавваната пукнатина е между 97.2µm и 107.6µm, а дълбочината – 
90µm и 116.8µm. 
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Представителен образец на група G9 – МОД кавитет с фиброщифт

 
Фиг. 28 1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “МОД кавитет, с фиброщифт” в областта 
на коронарната 1/3 на корена. 
На аксиалния срез (А) не се наблюдават фрактури (фиг.28, 1). На коронарния срез (В) 
се наблюдавата вертикална фрактура в коронката, която не се проследява в дълбочина.  
На ОСТ се наблюдава вертикална фрактура, която започва от оклузалната повърхност 
и продължава апикално(фиг. 28, 2). На направените срезове в областта на коронарната 
1/3 на корена, тази фрактура се проследява до срез 4, без да пропагира апикално. 

 
Фиг. 29 3D профилометрия на зъб от група “МОД кавитет, с фиброщифт”. Измерената 
ширина на пукнатината е от 121.2µm до 131.9µm, а дълбочината -77.6µm до 166 µm. 
Представителен образец на група G10 – корен, възстановен без щифт 

  
Фиг. 30  1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “корен, без щифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 



 32 

На коронарния (В) и сагиталния (С) срез се вижда, че коронката, изградена от 
композит, е напълно фрактурирана в областта на адхезивната връзка с корена (фиг. 30, 
1). Проследява се вертикална коренова фрактура, която излиза на повърхността на 
корена при върха му. Аксиалният срез (А) не е информативен. 
На ОСТ в коронарната 1/3, както и в средната 1/3 не се наблюдават пукнатини и 
фрактури (фиг. 30, 2). Апикалната 1/3 не може да бъде визуализирана на ОСТ, поради 
естеството на методиката и наличието на държач в тази област, необходим за 
фиксирането на образеца.  

 
Фиг. 31 3D профилометрия на зъб от група “корен, без щифт”. Измерената ширина 
варира между 10.8µm и 25.4µm, а дълбочината – между 2.7µm и 33µm. 
Представителен образец на група G11 – корен, възстановен с метален щифт 

  
Фиг. 32  1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “корен, с метален щифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 
Поради силната сянка на металния щифт и смущенията в образа, визуализацията на 
този образец е трудна (фиг. 32, 1). Въпреки това, на коронарен (В) и сагитален срез (С) 
се вижда хоризонтална фрактура в областта на върха на щифта. 
На ОСТ коронарното възстановяване е напълно разрушено (фиг. 32, 2). Проследяват 
се две вертикални фрактури, насочени апикално – едната в коронарната, а другата в 
средната 1/3 на корена.  
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Фиг. 33 3D профилометрия на зъб от група “корен, с метален щифт”. Наблюдава се 
мрежа от пукнатини по повърхността. Ширината им варира от 9.8µм – 34.8µм, а 
дълбочината им – от 7µм до 51.6µм.  
Представителен образец на група G12 – корен, възстановен с фиброщифт 

  
Фиг. 34 1 3D CBCT и 2 OCT на зъб от група “корен, с фиброщифт” в областта на 
коронарната 1/3 на корена. 
На коронарен срез (В) и аксиален срез (С) се проследява хоризонтална фрактура, която 
вероятно продължава по хода на щифа в посока апикално (фиг. 34, 1). На ОСТ се 
наблюдават пукнатини по повърхността на срезове 13-17 (фиг. 34, 2).  

 
Фиг. 35 3D профилометрия на зъб от група “корен, с метален щифт”. Отново се 
наблюдава мережа от пукнатини с ширина 11.2µm – 16.4µm и дълбочина 5.7 – 18.7µm.  
За по-голяма яснота, резултатите от 3D профилометрията са обобщени в следните 
групи: 
Табл. 11 Обобщение на резултатите от профилометрията. 
Пукнатини Малка Средна Голяма 
Ширина 1-15 µm 16-30µm Над 31µm 
Дълбочина 1-15µm 16-30µm Над 31µm 
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Обобщение на резултатите от 3D конусно-лъчевата томография, оптичната 
кохерентна томография и 3D профилометрията 

Табл. 12 Обобщение на резултатите от изследването със CBCT, OCT и 3D 
профилометрия. 
Група Щифт CBCT 

 
OCT 3D профило-

метрия/ 
ширина и 
дълбочина на 
пукнатините 

Възстано-
вими 
фрактури 

Енд.  
кави-тет 

Без  Няма фрактури Повърхност-ни 
пукнатини 

Малка 
ширина и 
дълбочина 

Да 

Метален  Хоризонтал-на 
фрактура в 
средната 1/3 на 
корена 

Вертикална 
фрактура в 
корена 

Малка 
ширина и 
дълбочина 

Не 

Фибро Няма фрактури Няма фрактури Средна 
ширина и 
дълбочина 

Да 

МО 
кави-тет 

Без Фрактура в ЕЦГ Повърхност-ни 
пукнатини 

Средна 
ширина и 
дълбочина 

Да 

Мета-
лен 

Вертикална 
фрактура 

Вертикална 
фрактура  

Средна 
ширина и 
дълбочина 

Не 

Фибро Няма фрактури Няма фрактури Средна 
ширина и 
дълбочина 

Да 

МОД  
Кави-
тет 

Без Вертикална 
фрактура 

Вертикална 
фрактура 

Малка 
ширина и 
дълбочина 

Не 

Мета-
лен 

Вертикална и 
хоризонтална 
фрактура 

Вертикална 
фрактура 

Голяма 
ширина и 
дълбочина 

Не 

Фибро Вертикална 
фрактура (само 
в коронката) 

Вертикална 
фрактура в 
коронарната 1/3 
на корена 

Голяма 
ширина и 
дълбочина 

Да, в 
комбина-ция 
с хирургич-
но/ 
ортодонт-ско 
лечение 

Корен Без Вертикална 
фрактура в 
апикалната 1/3 
на корена 

Повърхностни 
пукнатини 

Средна 
ширина и 
дълбочина 

Не 
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Мета-
лен 

Хоризонтална 
фрактура в 
средната 1/3 на 
корена 

Вертикална 
фрактура 

Голяма 
ширина и 
дълбочина 

Не 

Фибро Хоризонтална и 
вертикална 
фрактура 

Единични 
пукнатини 

Средна 
ширина и 
дълбочина 

Не 

В резултат на данните, представени в табл.12, може да се обобщи: 
1. Ендодонтски лекуваните премолари в изследването с малки разрушения 

(ендодонтски кавитет и МО кавитет) и възстановени без или с фиброщифт, 

могат да бъдат възстановени; 

2. Ендодонтски лекуваните премолари в изследването, независимо от вида на 

разрушението, циментирани с метални щифтове, не могат да бъдат 

възстановени; 

3. Ендодонтски лекуваните премолари в изследването с големи разрушения 

(МОД кавитети и само корен), независимо от вида на използвания щифт, в 

повечето случаи не могат да бъдат възстановени. 

 
Задача 4. Проучване на разпределeнието на деформациите и напреженията при 

ендодонтски лекувани зъби с различни щифтови системи чрез физико-
математичен анализ. 

 
Материал и методи 

Създаване на компютърен  3D модел на ендодонтски лекуван горен премолар по 
метода на крайните елементи, възстановен с различни щифтови системи 

Във връзка с целите на проучването върху разпределението на напреженията и  
деформациите при  ендодонтски лекувани зъби с различни щифтови системи е изграден 
компютърен 3D модел на горен премолар с проведено ендодонтско лечение. 
Създаването на геометричен модел, генерирането на крайни елементи и валидирането му 
е осъществено в катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия”, ФДМ – Пловдив. 
Въведени са механичните характеристики на моделираните тъкани – модул на еластичност 
и коефициент на Поасон (табл.13). Прието е, че тъканите, влизащи в структурата му, са 
хомогенни и изотропни, с линейноеластично поведение.  
Табл. 13 Механични характеристики на моделираните тъкани. 

Вид тъкан Модул на еластичност 
Е (GPa) 

Коефицент на Поасон (µ) 

Емайл 48 0.28 

Дентин 19 0.31 

Пулпа 0.00207 0.45 
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Моделиране на пространство за щифта, циментиращ слой и два вида щифтови 
системи – метален и фиброглас щифт 

Поради голямата сложност на системата емайл-дентин-адхезивен слой-композит-щифт-
циментен слой-дентин и свързаните с това изчисления, моделът е редуциран до емайло-
циментовата граница. По този начин изследваните елементи стават три – дентин-циментен 
слой-радикуларен щифт. 
Въз основа на така конструирания корен, са изградени два модела, възстановени с различни 
щифтови системи – метален и фиброглас щифт. Към тях е интегриран циментиращ слой. 
С цел симулация на адхезията (при фиброщифт) и ретенцията (при метален щифт), всички 
повърхности, намиращи се в контакт помежду си (цимент-дентин, цимент-радикуларен 
щифт) са моделирани чрез здрава връзка.  
Механичните характеристики на моделиранитe изотропни материали (циментния слой и 
металния щифт) са представени в табл.14. Фиброглас щифтът е приет за ортотропен и 
неговите характеристики са представени в табл.15. 
Табл. 14 Механични характеристики на изотропните материали. 

Вид материал Модул на еластичност 
Е (GPa) 

Коефицент на Поасон (µ) 

Глас-йономерен цимент 4 0.35 
Композитен цимент 8.3 0.24 

Щифт от неръждаема 
стомана 

210 0.30 

 
Табл. 15 Механични характеристики на ортотропният материал. 

Вид материал/  
Механични характеристики 

Фиброщифт 

Ех (GPa) 37 
Ey (GPa) 9.5 
Ez (GPa) 9.5 

Vxy 0.27 
Vxz 0.34 
Vyz 0.27 
Gxy 3.10 
Gxz 3.50 
Gyz 3.10 

 
Анализирани са резултатите от локализацията и степента на максимално преместване, 
разпределението на нормалните напрежения и характеристиката на деформациите при 
горен премолар. 
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Осъществяване на сравнителна компютърна симулация на разпределението на 
напреженията и деформациите при натоварване със сила 300 N. 

Целта на симулацията е сравнително изследване на разпределението на напреженията и 
деформациите в системата дентин-циментен слой-радикуларен щифт (метален и 
фиброщифт). Степентта на механично натоварване във всеки от елементите е оценено чрез 
еквивалентното напрежение в нея, определено по якостната теория на von Misses. То дава 
представа за степентта на механичното натоварване на материала в дадена точка.  
Числената симулация на механичното поведение на системата дентин-циментен слой-
щифт при квазистатичен процес на вертикално натоварване на челото на щифта (неговата 
най-горна хоризонтална повърхнина) е извършена на 6 стъпки със сили от по 5, 10, 15, 100, 
200, 300 N и при гранични условия за неподвижност на възлите, разположени по околната 
повърхнина на дентина.  

Резултати  
Създаване на компютърен модел на горен премолар по метода на крайните 

елементи 
Създаденият модел на ендодонтски лекуван премолар, възстановен с два вида щифтови 
системи, е изграден от елементи с форма на тетраедър (Solid95), с възли във върховете и 
линейна апроксимация на преместванията (фиг. 36). Броят на елементите, от които е 
моделиран дентина, е 47 965. Щифтът и циментният слой се състоят съответно от 12 855 и 
53 649 крайни елемента. Тетраедричната версия на Solid95 притежава 10 възела с по три 
степени на свобода на преместванията – по осите x, y и z.  

 
Фиг. 36 3D  мрежа на конструирания корен с циментиран радикуларен щифт 

Контактите щифт-циментен слой и циментен слой-дентин са моделирани с контактни 
двойки от слепен тип съответно с по 2222/5538 и 2777/1803 елементи Targe170/Conta174. 
Така създадените чрез метода на крайните елементи корен, пулпна кухина, радикуларен 
щифт, циментен слой, дентин са интегрирани в единен модел за всеки от двата типа 
възстановявания – с метален и фиброглас щифт (фиг. 37). 
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Фиг. 37 3D тяло с интегрирани дентин, пулпна кухина, циментен слой и щифт. 

 
Осъществяване на  сравнителна компютърна симулация на разпределението на 

деформациите и напреженията (преместванията) по трите оси – X, Y и Z. 
Зависимостите сила-преместване с увеличаване на приложеното налягане от 0 до 300 N за 
двете щифтови системи, е представено на фиг.38. 

 
Фиг. 38 Зависимост сила-преместване за стоманен щифт (Е=210 GPa) и фиброглас щифт 

(Е=37GPa). 
От получените криви се вижда, че стоманеният щифт се премества от 0.0107mm до 
0.013mm. За разлика от него, фиброглас щифтът се премества в много по-широки граници 
– от 0.013mm до 0.019mm.  
Разпредление на деформациите (преместванията) в системата дентин-циментен слой-
радикуларен щифт 
Разпределението на напреженията (преместванията) по ос Y за всички елементи (дентин-
циментен слой-щифт) е показано на фиг.39. 

 
Фиг. 39 Разпределение на преместванията по ос Y за всички елементи е системата. А – 
стоманен щифт; В – фиброщифт.  
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При така осъществената симулация налягането от 300 N е приложено вертикално върху 
челото на щифта. Отчетени са преместванията по ос Y (по вертикала). Вижда се, че най-
голямото преместване и в двата случая е в апикалната част на корена. При фиброщифта 
преместванията в дентина заемат по-голяма площ и се разпространяват в медиална и 
дистална посока в структурата му, докато при стоманения щифт са по-ограничени и 
концентрирани най-вече апикално.  
Допълнително е разгледано разпределението на преместванията (деформациите) за 
отделните елементи на системата – щифт, дентин, циментен слой. На фиг.40 е показано 
сравнение между метален и фиброглас щифт.  

 
Фиг. 40 5 Сумарни премествания за: А – стоманен щифт; В – фиброглас щифт. 
Най-големи премествания се отчитат в горната част на двата щифта, където е приложено 
налягането.  

 
Фиг. 41 Сумарни премествания в дентина за: А – зъб с метален щифт; В – зъб с фиброщифт. 
Не се наблюдават разлики в преместванията в дентина при двата типа възстановявания 
(фиг.41). И в двата случая най-големи премествания се регистрират по границата 
радикуларен щифт-дентин. Не се наблюдават разлики в преместванията при циментния 
слой (фиг.42).  

 
Фиг. 42 Сумарни премествания в циментния слог за: А – зъб с метален щифт; В – зъб с 
фиброщифт. 
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На фиг.43 и 44 са представени преместванията по оси Х и Z в дентина за двата типа 
възстановявания. Отново не се наблюдават разлики. Преместването по ос X е в посока 
вестибуло-лингвално, а по ос Z – в посока медио-дистално. Най-големи по стойност 
премествания по ос Х се наблюдават по палатиналната стена, а по ос Y – по медиалната 
стена, но отново предимно в близост до слоя от цимент.  

 
Фиг. 43 Премествания в дентина във вестибуло-лингвална посока за: А – зъб с метален 
щифт; В – зъб с фиброщифт. 

 
Фиг. 44 Премествания в дентина във медио-дистална посока за: А – зъб с метален щифт; В 
– зъб с фиброщифт. 
При сравнение на преместванията по ос Y (във вертикална посока), се наблюдават следните 
разлики (фиг.45): 

 
Фиг. 45 Премествания в дентина във вертикална посока за: А – зъб с метален щифт; В – 
зъб с фиброщифт. 
Зоната на преместване в дентина (означена с жълт цвят) при металния щифт е по-малка по 
площ и концентрирана апикално, в сравнение със същата зона при фиброглас щифта, която 
се разпоространява в коронарна посока. Това съответства на данните от фиг.87, където 
деформациите в системата, разгледани като цяло, също са разпределени в по-голяма площ 
при фиброглас щифта.  
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Разпределение на напреженията в системата дентин-циментен слой-радикуларен 
щифт 
Разпределението на напреженията е представено за две взаимноперпендикулярни равнини 
(фиг.46). 

 
Фиг. 46 Разпределение на напреженията в дентина за: А – зъб с метален щифт; В – зъб с 
фиброщифт. 
Не се наблюдават съществени разлики в зоните на напрежение. По отношение на 
стойностите, за метален щифт максималната достигната стойност е 645 N, а за фиброглас 
щифт – 642 N.  
Mогат да се направят следните изводи: 

1. Фиброглас щифтовете претърпяват по-големи деформации от стоманените 
щифтове; 

2. Деформациите в дентина зъби, възстановени с фиброглас щифтове, са 
разпределени на по-голяма площ; 

3. Не се наблюдават съществени разлики в напреженията, индуцирани в дентина 
при двете щифтови системи.  

Така констурираният модел на премолар (корен с радикуларен щифт, цимент и дентин), 
съответства на две от подложените на фрактурна резистентност групи от задача 2. При 
направената от нас компютърна симулация, независимо от малките разлики в 
деформацията на дентина при двата вида щифтови системи, не се регистрират съществени 
разлики в поведението им и индуцираните от тях напрежения. В потвърждение на това, 
при разгледаните групи от задачата за оценка на фрактурната издръжливост, не се откри 
статистически значима разлика в стойностите. 
 
Задача 5. Клинично проучване на ендодонтски лекувани зъби, възстановени 

с/без различни щифтови системи. 
 

Материал и методи 
Обект на наблюдение: в клиничното проучване са включени 22 пациента. Подборът 
на участниците е осъществен по критерии на Американската Дентална Асоциация 
(ADA): 1. Възраст – над 18 години; 2. Общо състояние – добро; 3. Липса на 
парафункции; 4. Клинично здрав пародонт; 5. Изследвани зъби – премолари, с нужда 
от ендодонтско лечение (първично или вторично); 6. Разрушение на твърдите зъбни 
тъкани – загуба на една или две апроксимални стени. 
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Всички пациенти са подписали декларация за информирано съгласие преди включване 
в изследването. За всеки пациент е попълнена специално създадена за целите на 
изследването клинична карта. 
Единици на наблюдение: 1. Пациент с нужда от ендодонтско лечение на премолар 
(първично или вторично); 2. Премолар с липса на една или две апроксимални стени; 3. 
Постендодонтско възстановяване (оценка на композитното възстановяване и 
преживяемостта на щифта). 
Място на наблюдение: Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия”, МУ – 
Пловдив. 
Време на наблюдение: периодът ноември 2014 – май 2016 година. 
Модел на научното проучване: използван е методът на автоконтрола – по време на 
изследването се създава една единствена група, която преди експеримента се приема 
за контролна, а по време и след него – за опитна.  
Признаци на наблюдение: За признак на наблюдение “пациент” се взимат под 
внимание следните признаци: пол, възраст, общо състояние, състояние на пародонта, 
наличие/липса на парафункции. За признак на наблюдение “премолар”: диагноза, вид 
на възстановявания зъб (горен/долен премолар), наличие на съседни зъби и 
антагонисти, степен на разрушение на твърдите зъбни тъкани. За признак на 
наблюдение “постендодонтско възстановяване”: вид на постендодонтското 
възстановяване (без щифт, с метален щифт, с фиброщифт), качество на обтурацията 
(цвят, граници, адаптация, повърхност, апроксимален контакт), качество на 
щифтовото възстановяване (разциментиране/фрактура на щифта, фрактура на корена), 
качество на изграденото “дентиново ядро” (липса/наличие на фрактура). 
Клиничен протокол 
Изолация и подготовка на оперативното поле 
Оперативното поле е изолирано с кофердам. В случаите, налагащи витална 
екстирпация на зъбната пулпа, е поставена локална анестезия. Препарацията е 
осъществена с ротационни диамантени борери под водно-въздушно охлаждане 
(Edenta, Germany). Oтстраняването на кариозния дентин е осъществено с 
нискооборотни кръгли метални борери (ELA, Germany). Протоколите и материалите 
за възстановяване на премоларите с метален щифт/фиброщифт/без шифт съвпадат с 
описаните в задача 2.  
Контролни прегледи на 6-ия месец 
Контролните прегледи са осъществени в докторантския кабинет към катедра 
“Оперативно зъболечение и ендодонтия”, ФДМ-Пловдив. Направена е оценка както на 
композитното, така и на щифтовото възстановяване. Използвани са модифицираните 
USPHS критерии на Ryge и Cvar. Цветна дигитална снимка е направена 
предоперативно, по време на лечението (след циментиране на щифта), след 
обтуриране, както и при всеки контролен преглед. Рентгенови снимки са направени 
преди лечението (диагностични), след лечението (контролни) и при всеки контролен 
преглед с цел откриване на: вторичен кариес, фрактура на щифта/корена, 
периапикални изменения, липса на оздравителен процес. 
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Статистически методи 
Получените резултати са кодирани и обработени чрез дескриптивен анализ. 
Резултатите при завършване на лечението и след 6 месеца са сравнени. Използвани са 
McNemar Test и Marginal Homogeneity Test. Направено е сравнение на резултатите на 
6-тия месец поотделно за зъбите, възстановени без щифт, с метален и с фиброщифт. За 
целта е приложен Kruskal-Wallis Test – непараметричен тест, който работи с данни, 
подредени в рангова скала (А, В, С, D), аналог на ANOVA. За извършването на 
обработката и анализа на резултатите е използван софтуерен продукт SPSS, 11.0 (SPSS 
Inc, Chicago, IL, USA) и статистически пакет SAS. 
CONSORT Statement определя световния стандарт за провеждане на клинични 
проучвания. В съответствие с него, на фиг.47 е представен дизайнът на изследването. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 47 Резултати на рандомизираното клинично проучване. 
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Тип възстановяване 
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проучването (n=22)  

Брой премолари (n=35) 

Набиране на 
пациенти за 

рандомизирано 
клинично 
проучване 

Премолари, възстановени с 
метален щифт (n=14) 

 

Непроследени поради 
отказ от явяване на 
контролен преглед 

(n=2) 
 

Непроследени поради 
отказ от явяване на 

контролен преглед (n=1) 
 

Общ брой прегледани пациенти 
(n=45) 

Статистически анализ 

Подложени на статистически анализ  Брой пациенти (n=19) 
Брой лекувани премолари (n=32) 

 

Премолари, възстановени с 
фиброщифт (n=9) 

 

Премолари, 
възстановени без щифт, 
но с “дентиново ядро” 

от подсилен с 
фибровлакна композит 

(n=12) 
 Контролен преглед на 6-и и 

12-и месец 
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Резултати 
В клиничното проучване са взели участие 22 пациента с общо 35 ендодонтски 
лекувани премолара, възстановени без щифт, с фиброщифт и с метален щифт. 
Демографските данни за пациентите са представени на фиг. 48 и 49. 

 
Фиг. 48 Разпределение на пациентите по възраст. 

 
Фиг. 49 Разпределение на пациентите по пол. 
 
От тях, трима са изключени от проучването, поради отказ да се явят на контролен 
преглед на 6-тия месец. Данните за останалите 19 пациента, с общо 32 лекувани 
премолара, са представени на фиг. 50 и 51. 

 
Фиг. 50 Процентно съотношение между всички лекувани премолари според начина на 
възстановяване. 
 

 
Фиг. 51 Процентно съотношение между всички лекувани премолари според типа 
разрушение. 
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        А                                    В                            С 
Фиг. 52 Възстановяване на горен премолар с метален щифт. А – обтурирания КК; В – 
циментирания метален щифт; С – завършената обтурация. 

   
                  А                                        В 
Фиг. 53 Възстановяване на горен премолар с фиброщифт. А – препариране на 
палатиналния канал; В – ажустиране на фиброщифта. 

     
             А                               В                              С 
Фиг. 54 Възстановяване на долен премолар с композит, подсилен с фибровлакна. А – 
запълненият КК; В – поставяне на композита; С – завършената обтурация. 
Резултатите от сравнителната оценка на състоянието на композитните 
възстановявания след 6-тия месец е представено на табл.16. 
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Taбл.16 Резултати от сравнителната оценка на композитните възстановявания и 
статистическа значимост.  
Категория Означе-

ние 

Начално 

състоя-

ние 

След 6 

месеца 

След 12 

месеца 

Значи-

мост 

начало/6 

мес. 

Значи-

мост 

начало/ 

12 мес. 

Значи-

мост 

6/12 

мес. 

Подходящ 

цвят 

А 32 31 20 P>0.05 P<0.05 P<0.05 

В 0 1 12 

С 0 0 0 

D 0 0 0 

Маргин. 

оцветяване 

А 32 23 14 P<0.05 P<0.05 P<0.05 

В 0 8 17 

С 0 1 1 

D 0 0 0 

Маргин. 

адаптация 

A 32 24 17 P<0.05 P<0.05 P>0.05 

B 0 7 14 

C 0 1 0 

D 0 0 1 

Вторичен 

кариес 

А 32 31 32 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

С 0 1 0 

Гладкост А 32 26 22 P<0.05 P<0.05 P<0.05 

В 0 6 10 

С 0 0 0 

D 0 0 0 

Апроксим. 

контакт 

A 32 26 29 P<0.05 P>0.05 P>0.05 

B 0 5 3 

C 0 1 0 

Интегри-тет 

на 

обтурация 

А 32 28 31 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

В 0 2 0 

С 0 2 0 

D 0 0 1  
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            А                            В                               А                            В      

Фиг. 55 Контролен преглед на 6-и (А) и 12-и (В) месец.   

 
Началното състояние на всички възстановявания веднага след завършване на 

лечението е оценено с A (Alpha). На 6-ия месец са оценени общо 32 от тях. По 

отношение на характеристиката “подходящ цвят”, оценка Alpha получават 31 единици 

на наблюдение. Висок е и броят на възстановяванията с оценка Alpha за категория 

“вторичен кариес” – също 31. Мнозинството от лекуваните премолари получават 

задоволителна оценка (Alpha и Bravo) за “интегритет на обтурацията”. Всички тези 

категории не показват статистическа значимост между началното състояние на 

обтурациите и това след 6 месеца (Р>0.05).  

Значимост се установи в категориите “маргинално оцветяване”, “маргиална 

адаптация”, “гладкост” и “апроксимален контакт” (Р<0.05). От тях, незадоволителна 

оценка (Charlie) получава по едно възстановяване за “маргинална адаптация” и 

“маргинално оцветяване”, и две за “апроксимален контакт”. Всички останали имат 

задоволителни оценки – Alpha и Bravo.  

На 12-ия месец отново е направена оценка на 32 възстановявания. Състоянието им е 

сравнено с данните в началото на изследването, както и с резултатите от 6-я месец. 

Голяма част от възстановяванията получават задоволителни оценки. При едно от тях е 

установена фрактура с частича загуба на обтурацията и нарушаване на интегритета й, 

поради което то има оценка “Delta”. Прави впечатление, че има статистическо значимо 

влошаване в показателите “маргинално оцветяване” и “маргинална адаптация” при 

контролните прегледи след 1 година. Същата тенденция се забелязва и при признак на 

наблюдение “гладкост на обтурацията”. За разлика от резултатите от 6-тия месец, след 

една година се наблюдава значима промяна в цвета на възстановяванията (P<0.05). По 
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отношение на категория “апроксимален контакт” резултатите сочат, че независимо от 

статистически значимата разлика на 6-и месец, на 12-и месец не се установява 

влошаване на оценявания показател. Причина за това е факта, че при две единиците на 

наблюдение след половин година се наложи възстановяване на контура и контакта със 

съседния зъб. След още 6 месеца тези случаи получават високи оценки, а при 

останалите не се наблюдава промяна.  

При оценката на композитните възстановявания на 6-ия и 12-ия месец, интерес 

представляват показателите “маргинална адаптация” и “маргинално оцветяване”. При 

тях има статистически значима разлика между началното състояние и това на 

контролните прегледи (Р<0.005). Наблюдаваме прогресивно влошаване на 

маргиналната интеграция на композитните обтурации. Критериите оценяват 

качеството на връзката между ТЗТ и възстановителния материал – нарушение на 

целостта й или микропропускане.  

От 32 изследвани премолара, при 8 е регистрирано маргинално оцветяване на 6 месец, 

а при 17 – на 12 месец. При категориите “гладкост” и “апроксимален контакт” също се 

наблюдават статистически значими разлики (Р<0.05) на 6-и месец, като след 1 година 

това се запазва само за първия показател. Няма статистически значима разлика в 

категориите “вторичен кариес” и “интегритет на обтурацията”.  

Броят на възстановяванията на 12-месец, оценени с Bravo в категория “подходящ цвят” 

е значително увеличен. Причини за това могат да бъде както навиците на пациента 

(консумация на оцветяващи храни и напитки, тютюнопушене), така и качествата на 

използвания композитен материал. 

В категориите с установена статистическа значимост беше направен допълнителен 

анализ чрез теста на Kruskal-Wallis. Целта бе да се провери дали има разлика в 

оценката на възстановяванията в зависимост от начина на възстановяване – с 

фиброщифт, с метален щифт или без щифт. Статистически значима разлика обаче не 

беше установена (Р>0.005). 

По отношение на оценката на постендодотнското възстановяване, резултатите на 6-ия 

и 12-ия месец не показват отклонения в нито една от категориите за оценка: “загуба на 

зъба”, “разциментиране/фрактура на щифта”, “верикална/хоризонтална фрактура на 

корена”, “загуба на възстановяването” или “ендодонтска/пародонтална патология, 

налагаща прелекуване”. Безщифтовите възстановявания показват нива на 
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преживяемост, съизмерими с тези на радикуларните щифтови системи при период на 

наблюдение от 1 година. 

В заключение може да се обобщи, че: 

• За период от 12 месеца в изследваните премолари не се наблюдават проблеми, 

свързани с начина на възстановяване – с метален щифт, с фиброщифт и без 

щифт. 

• Отчетените разлики са свързани единствено с качеството на композитното 

възстановяване, като показват прогресивно влошаване на маргиналната 

адаптация, оцветяване, гладкост и подходящ цвят. 

 
Изводи 

1. В практиката на ЛДМ в България по-често се прилагат метални щифтови 

системи.  Адхезивните техники и неметалните щифтове са предпочитани 

предимно сред клиницистите, започнали работа през последните години. 

Амалгамата отстъпва пред фотокомпозита като материал на избор. 

2. По време на своето обучение, студентите по дентална медицина 

възстановяват ЕЛЗ основно с радикуларен щифт и фотокомпозитен материал. 

Приложението на амалгамата е ограничено.  

3. Фрактурната издръжливост на ЕЛП се влияе в голяма степен от степента на 

разрушение на ТЗТ и начина на възстановяване: 

• Премоалрите, възстановени с метални щифтови системи, 

независимо от типа разрушение, имат ниска фрактурна 

издръжливост и неблагоприятен ход на фрактурната линия; 

• Премоларите, възстановени с фиброщифтове имат задоволителна 

фрактурна издръжливост, независимо от типа разрушение – 

фрактурната линия позволява запазването на зъба. Изключение 

правят тези с пълна загуба на коронарните зъбни тъкани. 

• Премоларите, възстановени с подсилен с фибровлакна композит при 

малки до средни разрушения, имат задоволителна фрактурна 

издръжливост и и благоприятна прогноза. 

• Премоларите с пълна липса на коронарни зъбни тъкани, имат 

неблагоприятна прогноза при директно възстановяване с 
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композитен материал, независимо от присъствието или липсата на 

радикуларен шифт. 

4. При симулирано дъвкателно натоварване, фиброглас шифтовете претърпяват 

по-големи деформации от металните щифтове, с което хармонират с 

еластичните промени в дентина. По този начин те изграждат единна и 

благоприятна система за равномерно разпределение на дъвкателното 

натоварване и се доближават до идеята за моноблок възстановявания.  

5. Твърдите зъбни тъкани се деформират на по-голяма площ в присъствието на 

фиброщифт, докато при метален деформациите са концентрирани в тясна 

зона. Описаният път в предаването и разпределението на дъвкателния натиск 

обяснява високия риск от апикални, вертикални пукнатини и фрактури при 

металните щифтови системи, както и неблагоприятната прогноза на ЕЛЗ. 

6. В клинични условия, за период от 12 месеца, между щифтовите и 

безщифтовите възстановявания се отчитат разлики по отношение на: 

маргинална адаптация, маргинално оцветяване, гладкост и подходящ цвят. 

За период от 12 месеца нито една от използваните възстановителни техники 

– с метален щифт, с фиброщифт или без щифт, не показва предимство пред 

останалите. 

 
Заключение 

Възстановяването на ЕЛЗ е проблем, който възниква ежедневно в денталната практика. 
Това го прави актуален и широко обсъждан от изследователите години наред. На базата на 
събраните научни доказателства се отчита промяна в концепциите и подходите на лечение. 
Ролята на радикуларните щифтове се преосмисля – схващането, че те укрепват твърдите 
зъбни тъкани остава на заден план, а се набляга на тяхната чисто ретентивна функция. 
Обсъждат се предимствата и недостатъците на щифтовите системи, непрекъснато се търсят 
нови материали и техники за възстановяване. Установява се, че системата “ендодонтски 
лекуван зъб – радикуларен щифт – коронарно възстановяване ” е сложна, многофакторна, 
с много променливи. Изследва се влиянето на степента на загуба на ТЗТ, начина на 
препарация на кореновите канали, характеристиките на избрания радикуларен щифт 
(материал, форма, диаметър, дължина, ретенция), използвания цимент, присъствието на 
“ferrule”, коронарното възстановяване. При толкова много различни аспекти на проблема, 
резултатите от научните проучвания често са противоречиви. Към това се прибавя 
непрекъснатото навлизане на нови материали и нови протоколи на работа, които 
допълнително объркват клиницистите. Постигането на тяхната цел – избор на най-
подходящия метод за възстановяване в конкретната клинична ситуация и осигуряване на 
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добра прогоноза за лекувания зъб – става все по-сложна. Остава неизяснено какво се случва 
в ежедневната дентална практика, какво е отношението на ЛДМ към проблема.  
Методът на анкетното проучване е особено подходящ за получаване на отговор на тези 
въпроси. Той хвърля светлина върху критериите, които водят клиницистите при избора на 
радикуларен щифт, честотата на наблюдаваните от тях фрактури, вида на коронарното 
възстановяване. И тук факторите, които могат да окажат влияние, са многобройни, което 
обуславя прилагането на множествен кореспондентен анализ на основата на клъстерни 
променливи. По този начин се постига комплексен поглед върху наблюдаваните 
признаци. Става възможно разкриването на връзките между използваните в практиката 
техники и материали за възстановяване на ЕЛЗ и клиничните наблюдения на 
денталните лекари върху тяхната успяваемост. Наблюдава се по-голяма честота на 
фрактури при използването на метални щифтове. В същото време, те остават 
предпочитан материал за избор, особено при клиницистите с по-голям стаж. 
Адхезивните техники и безметалните щифтови системи отстъпват, като са 
предпочитани предимно сред по-младите колеги.  
Получените резултати послужиха като основа за изграждането на експерименталните 
проучвания в настоящия дисертационен труд. Те зададоха посоката и набелязаха 
материалите и методите, които да бъдат приложени.  
Въпросът за влиянието на радикуларните щифтове и степента на разрушение на ТЗТ 
беше проучен чрез изследване на фрактурната им издръжливост in vitro. Изборът на 
ендодонтски лекувани премолари като обект на изследване бе обоснован от 
резултатите от анкетата – приложение на радикуларни щифтове предимно при тези 
зъби. Широката употреба на метални щифтови системи наложи включването на такава 
група, както и превалирането на фиброглас щифтовете сред групата на неметалните. 
Получените резултати дадоха предимство на възстановяванията с фиброщифт, както и 
на тези без щифт, но с “дентиново” ядро от подсилен с фибровлакна композит. Зъбите, 
възстановени с метални щифтови системи, показаха незадоволителни резултати по 
отношение на фрактурната издръжливост, съчетани с появата на невъзстановими 
фрактури.  Резултатите от проведения експеримент наложиха търсенето и 
разработването на техники, които да подпомогнат тяхното разчитане, а именно – 
оценка на пропагацията на наблюдаваните фрактурни линии. В тази връзка бяха 
приложени  нови, високотехнологични методики: конусно-лъчева компютърна 
томография, оптична кохерентна томография, 3D профилометрия. Някои от тях – за 
първи път в оценка на фрактури при ЕЛЗ. Съпоставката и обединяването на 
получените данни позволи по-задълбочен анализ върху разглежданата проблематика. 
Металните щифтови системи показват незадоволителни резултати, тъй като водят до 
появата на невъзстановими фрактури, налагащи екстракцията на зъба. Зъбите, 
възстановени с фиброщифтовете или с композитни материали, подсилени с 
фибровлакна, имат по добра прогноза по отношение на редица показатели: фрактурна 
издръжливост, локализация на фрактурната линия, възможности за последващо 
възстановяване. Бе доказано, че директното възстановяване на зъби с голяма степен на 
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разрушение на ТЗТ се отразява неблагоприятно, независимо от избора на радикуларен 
щифт.  
Въпреки солидните резултати от експериментите за фрактурна издръжливост и 
пропагация на фрактурите, остана неизяснен въпроса за точния механизъм на 
възникване фрактурите при металните и фиброглас щифтовите системи. Изясняването 
на този проблем ни мотивира да проведем изследване на биомеханичните 
характеристики на системата ендодонтски лекуван зъб-цимент-щифт.  
Във връзка с тази задача възникна въпросът за деформациите и напреженията, които 
се създават в резултат на дъвкателните натоварвания. Беше създаден експериментален 
триизмерен компютърен модел на ендодонтски лекуван премолар. Моделирани са две 
конфигурации – с метален и с фиброглас щифт. Конструираният циментен слой 
симулира изграждането на здрава връзка между елементите дентин – радикуларен 
щифт. На осовата на така създадените модели, разпределението на напреженията и 
деформациите беше проучено чрез метода на крайните елементи.  По-голяма степен на 
деформация се установи при фиброглас щифта, в комбинация с разпределение на 
деформациите на по-голяма площ в кореновия дентин, в сравнение с металния щифт. Тези 
резултати разкриват равномерното разпределение на дъвкателното натоварване и 
изясняват концепцията за моноблок възстановявания.  
Клиничното проучване на ЕЛЗ, възстановени с/без радикуларни щифтове, имаше за цел да 
изследва преживяемостта им в условията на устната кухина. За основа са използвани 
възстановителните протоколи, приложени при експерименталното проучване на 
фрактурната издръжливост. За шестмесечния период на проследяване не са регистрирани 
неуспехи, свързани с избора на възстановителен материал – фиброщифт, метален щифт, 
или без щифт. Единствените статистически значими промени бяха отбелязани по 
отношение на маргиналната адаптация, оцветяване, гладкост и качество на апроксималния 
контакт. След вътрегрупов анализ се установи, че всички те имат отношение към 
директното композитно възстановяване, без да се влияят от вида на използвания щифт. 
Планира се проследяване на пациентите за по-дълъг  период от време, което би могло да 
обогати резултатите, като позволи формулирането на изводи с голяма клинична стойност.  
В заключение, може да се изведе значението на два основни фактора, определящи 
прогнозата на ЕЛЗ – степен на разрушение на твърдите зъбни тъкани и вид на 
постендодонтското възстановяване. Акцентира се върху стремежа за запазване на 
максимално количество дентин, както и на приложението на адхезивните техники за 
възстановяване. Препоръчва се избягването на използването на метални щифтови системи, 
особено при зъби с липсващи една или две апроксимални стени.  
Лечението на ЕЛЗ е комплексен проблем. Необходимо е широко познаване на факторите, 
влияещи върху биомеханичното им поведение и внимателна оценка на всяка клинична 
ситуация. Благодарение на все по-убедителните научни доказателства и технологичния 
напредък, прогнозата на тези зъби в последните години се подобри.  
На базата на проведените експериментални и клинични проучвания, можем да представим 
следните клинични препоръки към ЛДМ при възстановяване на ЕЛЗ. 
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Препоръки за лекарите по дентална медицина при възстановяване на ендодонтски 

лекувани зъби 

1. Оценка на степента на загуба на твърдите зъбни тъкани: 

- При премолари с малки разрушения (една липсваща апроксимална стена) се 

препоръчва използването на композит, подсилен с фибровлакна, без 

радикуларен шифт. Алтернатива може да бъде циментирането на 

фиброщифт; 

- При премолари с големи разрушения (две липсващи апроксимални стени) се 

препоръчва използването на фиброщифт, но в комбинация със защита на 

туберкулите; 

- При премолари с липсващи коронарни зъбни тъкани не се препоръчва 

директното възстановяване, независимо от вида на използваната щифтова 

система.  

2. Избор на радикуларен щифт при премолари със средни размери, на база 

конкретно изследваните от нас зъби: 

- Не се препоръчва приложението на метални щифтове, независимо от 

степента на разрушение на ТЗТ. Прогнозата на ЕЛП не се подобрява, даже и 

при използването на пасивни щифтове, неангажиращи стените на кореновия 

канал; 

- Предимство се дава на фиброщифтовете, тъй като в случай на фрактура на 

ТЗТ, тя е ограничена в областта на шийката на зъба и може да бъде 

възстановена.  

 
Основни приноси 

Приноси с оригинален характер 

1. За първи път са приложени клъстерен и множествен кореспондентен анализ 

на анкетни данни, касаещи възстановяването на ЕЛЗ. По този начин се 

разкриват връзките между използваните в клиничната практика техники и 

материали и клиничните наблюдения на денталните лекари за техните 

предимства и недостатъци.  
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2. Оценена е фрактурната резистентност на ЕЛП с рaзлична степен на 

разрушение, възстановени с различни щифтови системи и чрез безщифтов 

адхезивен протокол. 

3. За първи път е приложен съвременен, високотехнологичен метод за оценка 

на фрактурите при ЕЛЗ – 3D профилометрия. 

4. За първи път у нас са проучени предимствата и недостатъците на оптичната 

компютърна томография (OCT) в изследването на фрактурите при ЕЛЗ.  

5. Създаден е оригинален триизмерен компютърен модел на ендодонтски 

лекуван премолар, възстановен с метален щифт и фиброглас щифт. 

6. За първи път в България е осъществен анализ на разпределението на 

напреженията и деформациите в системата дентин-цимент-радикуларен 

щифт чрез физико-механичен анализ. 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Осъществена е комплексна оценка за ролята на радикуларния щифт при 

укрепване на ЕЛП, както и значението на материала на щифтовата системи (метал 

или фибровлакна) за прогнозата на зъба.  

2. Направена е сравнителна клинична оценка между ЕЛП, възстановени със 

съвременен композиционен материал, подсилен с фибровлакна и такива, 

възстановени с различни щифтови системи. 
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