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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  В ТЕКСТА: 

 

ХС – храносмилателна система 

ЛЧО – лицево-челюстна област 

ДА – дъвкателен апарат 

ДЕ – дъвкателна ефективност 

ОК – оклузални контакти 

ПК – предварителни контакти 

ОАБ – оклузо-артикулационни блокажи 

ОАР – оклузо-артикулационно равновесие 

ЦО – централна оклузия 

МИП – максимална интеркуспидална позиция 

АХ – артикулационна хартия 

АФ – артикулационно фолио 

ЛДМ – лекари по дентална медицина 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦИТЕ: 

 

X  -  средна стойност 

XS - стандартно отклонение 

Xs
 
- стандартна грешка 

Min – минимална установена стойност 

Max – максимална установена стойност 

p – минимално ниво на статистическа значимост 
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Въведение 

 

Пълноценната функция на съзъбието се определя от равновесните оклузо-

артикулационни взаимоотношения и равномерното разпределение на напреженията в 

пародонта. При определени случаи нормалното дъвкателно налягане може да стене 

причина за възникването на оклузален травматизъм. Възникването на предварителни 

контакти и оклузо-артикулационни блокажи може да причини увреждане на твърдите 

зъбни тъкани, пародонта, дъвкателни мускули и долночелюстни стави. 

Изследването на оклузалните нарушения може да бъде осъществено чрез различни 

методи и средства, като най-често оклузалните индикатори се разделят на качествени и 

количествени. 

В ежедневната дентална практика  регистрирането на оклузалните контакти се 

осъществява най-често с  качествени индикатори, и то класическият метод с 

артикулационна хартия. Широко е разпространено схващането, че при регистрирането 

на оклузо-артикулационните взаимоотношения, големите по-тъмни маркировки по 

зъбните повърхности показват местата с по-големи оклузални натоварвания. В 

литературата съществуват данни, че еднакви натоварвания по зъбите не се регистрират 

с еднакви по интензитет маркировки върху оклузалните  повърхности на зъбите. 

Съществуващите противоречиви литературни данни ни дава основание да разгледаме 

корелацията между дебелината на използваната артикулационна хартия и големината 

на получените маркировки. 

С количествените методи за регистрация на оклузалните контакти се получава 

по-точна информация при изследването на оклузията. Като алтернатива на 

субективното тълкуване на маркировките, получени с артикулационна хартия е 

системата Т-СКАН. Чрез нея се определя последователността на възникване на 

контактите и едновременно с това се измерва в проценти силата на приложеното 

оклузално натоварване върху. Клиничните приложения на системата са многобройни, 

тъй като позволява извършването на целенасочено оклузално ажустиране на различни 

протезни конструкции или естествени зъби. Това ни дава основание да бъдат проведени 

изследвания, при които да демонстриране на клиничните  възможностите на системата 

Т-СКАН.  
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Цел и задачи 

 

ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се извърши сравнителен анализ на различни 

методи за регистрация на оклузо-артикулационните взимоотношения. 

 

В изпълнението на така формулираната цел се поставиха следните ЗАДАЧИ: 

 

1. Анкетно проучване за информираността на денталните лекари относно 

познаването и употребата на различни методи за регистрация на оклузо-

артикулационните взаимоот¬ношения. 

2. Лабораторно изследване на възможностите за регистриране на оклузалните 

контакти при използването на различни по дебелина артикулационни хартии. 

2.1. Създаване на апарат за регистрация на оклузалните контакти в положение 

съответстващо на централна оклузия в клинични условия. 

2.2. Апробиране на различно по дебелина артикулационна хартия за регистрация 

на оклузалните контакти. 

     3. Клинично изследване за възможностите на системата Т-СКАН за диагностика на 

начална форма на бруксизъм при лица в млада възраст. 

 4.Методика за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения чрез 

системата Т-СКАН при лечение с цели протези. 
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Материал и методи 

 

В изпълнението на първа задача се изготви специална анонимна анкетна карта  и 

се проведе проучване сред 531 лекари по дентална медицина (ЛДМ) на свободна 

практика от различни области на Република България. Анкетата се разпространяваше 

на хартиен носител по време на конгреси и лекции за следдипломна квалификация, 

проведени от Районните колегии на Български зъболекарски съюз в гр. Пловдив, гр. 

София и гр. Бургас. 

Същата беше разпространена и по електронен път като прикачен файл на 

електронната поща или в социалните мрежи на ЛДМ от цялата страна. 

Анкетното проучване беше реализирано в периода от месец октомври 2013 г. до 

месец юни 2016 г. 

В изпълнението на поставената от нас задача беше конструиран апарат за 

регистрация на оклузалните контакти в положение съответстващо на централна 

оклузия в клинични условия (АРОК)*. 

Общият вид, на създаденото устройството за регистрация на оклузални контакти, е 

показан на фиг. 1 а).  На фиг. 1 б) е представено схематично изображение, което 

улеснява описанието на основните му части. Апаратът е изработен от хром-никелова 

(Cr-Ni) стомана.  

  

 

                            а)                                                                                       б) 

Фиг. 1. а) Общия вид на „АРОК“;  б)  Схематично представяне на основните части 
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Основните части на устройството за регистрация на оклузални контакти са (фиг. 2): 

1 -  долен диск – 1 бр.; 2 - горен диск – 1 бр.; 3 - втулка – 2 бр.; 4 - шпилка – 2 бр.; 5 - 

фиксираща плочка – 2 бр.; 6 - модел на долна челюст; 7 -  модел на долна челюст; 8 - 

пружина – 2 бр.; 9 - винт М 6 х 16 – 2 бр.; 10 - винт М 4 х 16 – 4 бр.; 11 - гайка перчата – 

2 бр. 

Създаденият апарат има следните характеристики: 

 С него могат да бъдат възпроизведени строго вертикалните движения.  

 Изработен е от хром-никелова (Cr-Ni) стомана, което му дава възможност да 

издържа на голямо натоварване и не може да бъде деформират по време на 

провеждането на опитите. 

 Фантомните модели се закрепват устойчиво, като се центрират винаги в едно и 

също положение и могат да бъдат подменяни многократно. 

 Апаратът е конструиран така, че моделите са максимално стабилизирани и не 

могат да се изместват при затварянето им в ЦО. 

 

В изпълнението на поставената от нас втора задача създадохме опитна 

установка за регистрация на оклузалните контакти, с която проведохме изследвания с 

различни дебелини артикулационна хартия. Тя се състоеше от: 

1) създаденият от нас апарат „АРОК 

2) закрепени към него стандартни фабрични фантомни модели на горна и долна 

челюст със запазени зъбни редици на  Frasaco 3А-Z GmbH (фиг. 2).  
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Фиг. 2.  Апарат АРОК с фиксирани фантомни модели 

3) зъботехническа хидравлична преса, модел Silfradent, Италия (фиг. 3), 

посредством която фиксираните в апарата АРОК се натоварват със сила 120 кг, която 

съответства на силата, която се развива при нормална физиологична дъвкателна 

дейност (14ЛО). Дъвкателната мускулна сила (Pm), чиято средна стойност възлиза на 

около 30% от абсолютната мускулна сила. 

 

 

 

 

Фиг. 3. Опитна установка за регистриране на оклузални контакти 

 

 

4) артикулационна хартия Bausch с дебелина 200 µ, 100 µ, 60 µ, 40 µ и 

артикулационно фолио Bausch с дебелина 12 µ. 

 

В изпълнението на задачата бяха прегледани 320 лица на възраст от 19 до 26 

години. Лицата, включени в изследването, бяха предварително запознати с целта и 

характера на проучването според отговарящите изисквания на Етичната комисия към 

Медицински университет – Пловдив. На всяко лице  беше дадена индивидуална бланка 

за попълване на писмено информирано съгласие за провеждане на изследване. 
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От прегледаните 320 лица подбрахме 27, които отговаряха на предварително 

поставените от нас критерии: 

 интактно постоянно съзъбие,  

 без или с няколко малки обтурации,  

 съотношения между зъбните редици I клас по Енгл,  

 без темпоромандибуларни нарушения. 

 

В изпълнението на четвърта задача бяха изследвани са 147 напълно обеззъбени 

пациенти. Те бяха на възраст от 52 до 83 години, от които 82 бяха жени и 65 мъже. 

Лицата, включени в изследването бяха лекувани с тотални протези от студентите от 4-

ти и 5-ти курс в клиничните упражнения по Протетична дентална медицина, от 

специализанти в специализантския кабинет към катедрата и от докторанта в частната 

му практика.  

Приложихме разработеният от нас метод за контрол на оклузо-артикулационните 

взаимоотношения при лечение с цели протези на 42 пациенти. Изследваните лица бяха 

на възраст от 56 до 81 години (18 жени и 24 мъже), които бяха предварително 

запознати с целта и характера на извършваните клинични манипулации според 

изисквания на Етичната комисия към МУ-Пловдив. Всяко лице попълни индивидуална 

бланка за информирано съгласие за провеждане на изследване. 

 

 Методи по първа задача: 

За целта на проучването използвахме анкетен метод за изясняване мнението и 

познаването на лекарите по дентална медицина относно вида и приложението на 

различните методи и средства за регистрация на оклузални контакти. 

  Анкетната карта съдържа подредени въпроси и отговори, които изискват писмен 

отговор от анкетираните лица. Всеки един отговаря в удобно за него място и време, 

като му се гарантира пълна дискретност на получените отговори. 

  Проучването включва 16 въпроса. Първите пет въпроса са свързани с половата 

принадлежност, възрастовото разпределение, общия трудов стаж и притежаването на 

клинична специалност на анкетираните. На седем от въпросите могат да бъдат 

посочени повече от един отговор. При четири от въпросите се отговаря с „НЕ“ или 

„ДА“. 
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Използвани бяха следните статистически  методи: 

 Дескриптивна статистика – точкови и интервални оценки на параметри – 

намиране на средни стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на 

средните, определяне на доверителни интервали за математическото очакване. 

 Вариацонен анализ – при описването на количествени показатели с нормално 

или близко до нормалното разпределение. 

 Тест на Стюдънт – за сравняване на средните на независими извадки при 

проверка за равенство на средните стойности (Independent Samples T-Test).  

 Точен тест на Фишер – проверка на статистическата значимост на влияние 

между параметри (Fisher's exact test).  

 χ 2 - тест (критерий на Пирсън) - за статистическа проверка на хипотези 

 Графичен анализ – за визуализация на получените резултати. 

Статистическият анализ, интерпретацията и представянето  на получените данни се 

извърши посредством програма за статистическа обработка  SPSS (SPSS Inc., IBM 

SPSS Statistics) версия 19.0 и Microsoft Office Excel 2010. За ниво на значимост, при 

което се отхвърля нулевата хипотеза, беше избрано p < 0,05. 

 

 Методи по втора задача: 

1)  Метод за регистриране на оклузалните контакти със създадената от нас 

опитна установка. 

Апаратът АРОК с фиксирани фантомни модели се поставя в хидравличната преса. 

Затварянето на моделите до ЦО се осъществява чрез винта на пресата. Натоварването, 

което се приложи е  120 кг и се контролираше с помощта на манометора, разположен 

на самата преса. Артикулационната хартия между зъбните редици се придържа с 

помощта на специален за целта държател Bausch (фиг. 4), които осигурява надеждност 

на придържането й.  

 

 

 

 

         

Фиг. 4.  Държател за артикулационна хартия Buasch 
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С всяка една дебелина АХ бяха регистрирани оклузалните контакти върху 

дъвкателните повърхности на зъбите (фиг. 5). Направиха се по 10 повторения, като се 

прилагаше всеки път едно и също натоварване.  

 

           

    а) върху горната зъбна редица;                  б) върху долната зъбна редица 

Фиг. 5.  Регистрирани оклузални контакти 

 

2)  Метод за заснемане на регистрираните оклузални контакти  

Разпределението, броя и големината на получените маркировки върху 

дъвкателните повърхности на зъбите бе заснето. Всяка една снимка се направи при 

строго спазване на еднакви условия, като осигури точно и еднакво разстояние от 7 см 

за заснемане в макро режим на всяка една снимка. Получените резултати се нанасяха в 

таблици за всеки един оклузален индикатор. 

3) Метод за обработка на получените дигитални снимки  

Всяка една снимка се обработи с програмата за редактиране на снимки Picassa 

версия 3 за по-доброто визуализиране на маркираните контактни точки по зъбните 

повърхности (фиг. 6). 

 

      

а) горната зъбна редица;              б) долната зъбна редица 
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Фиг. 6.  Обработени снимки с програмата Picassa 

Площта на регистрираните оклузални контакти измерихме с помощта на 

софтуерната програма със свободен достъп „ Image J 1”. От менюто File  се избира 

опцията Open и се отворя избраната снимка. С помощта на мишката на компютъра 

внимателно се очертава контура на оклузалната повърхност на определения за 

изследване зъб и след това всеки един контакт по отделно.  

Последователност на работа с програмата „ Image J 1”: 

1. Контуриране на оклузалната повърхност на определения зъб (фиг. 7) 

 

 

Фиг. 7.  Контуриране на оклузалната повърхност 

 

2. Контуриране на всеки регистриран контакт като се започваше от медиално към 

дистално (фиг. 8) 

 

 

Фиг. 8. Контуриране на оклузален контакти 

 

Програмата дава възможност да се изчисли съответната маркирана площ към 

общата площ на снимката, измерено в пиксели. По този начин се получиха числени 

стойности съответно на цялата площ на зъба и на регистрираните оклузални контакти 

за всяка една дебелина АХ. Получените резултати се нанасяха в таблици в Microsoft 

Excel 2010. 

3) Метод за статистическа обработка на данни.   
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 Данните за броя и площта на регистрираните оклузални контакти по дъвкателните 

повърхности на зъбите на фантомни модели се обработиха статистически чрез 

програмата за  SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 19.0. 

 

 Методи на изследване в трета задача: 

1. Клинично изследване - ако лицето отговаря на посочените по-горе критерии се 

вземат двуфазови коректурни отпечатъци със силикон с помощта на цяла лъжица в 

захапка. От снетите отпечатъци се отливат модели от твърд гипс за допълнителен 

анализ на оклузо-артикулационните взаимоотношения на изследваното лице. 

2. Анкетно проучване – изследваните лица попълваха специално разработена за 

целта Анкетна карта, която включваше въпроси показващи дали са налични данни за 

бруксизъм.  

3. Методика на запис със системата Т-СКАН - използвахме модифицирана 

методика на Калъчев (18), която се изпълнява в следната последователност: пациентът 

е седнал на стоматологичния стол с торс и долни крайници под 90 º, главата му се 

наклонява назад на около 25-30º спрямо гръдния кош. Подбира се подходящ по 

големина сензор, според големината на зъбната дъга и се поставя в ръкохватката. 

Апаратът се поставя, така че показалецът на държателя да бъде позициониран между 

горните централни резци на изследваното лице (фиг. 9). За започване на записа се 

натиска бутона върху ръкохватката и пациентът се помолва да затвори долната си 

челюст до достигане на пълен контакт между зъбите. Палпаторно се контролира дали 

m. masseter u m. temporalis са максимално съкратени. 

 

 

Фиг. 9. Позициониране на апарата преди запис 

 

С помощта на системата Т-СКАН се записва т.н. филм на оклузията, който е с 

продължителност до 5 секунди и може да съдържа до 100 моментни записа на 
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оклузалните контакти. След провеждането на изследването стойката, заедно със 

сензора сеизважда от устата на пациента. Записът се анализира от софтуера и може да 

бъде  възпроизведен. С един и същи сензор на един пациент могат да се регистрират от 

5 до 10 записа (филми на оклузията), до прекъсване на сребърните нишки по 

повърхността му.  

4. Методика на оценка на сполучливите филми с Т-СКАН - използвахме 

методиката на Калъчев за оценка на записаните филми с Т-СКАН. 

За сполучлив се приема този филм, при който при МИП (максимална 

интеркуспидация между зъбите антагонисти, което се определя автоматично от 

софтуера на системата Т-СКАН) маркерът на центъра на силата се проектира в целта на 

центъра на силата. Останалите записи бяха приети, като несполучливи, понеже 

маркерът на центъра на силата се проектира извън целта на центъра на силата. 

5. Методика за определяне на площта на оклузалните контакти; силата 

приложена в тях и оклузалното налягане при състояние на максимална 

интеркуспидация в сполучливите филми записани с Т-СКАН.  

6. Статистическа обработка на резултатите се извърши с помощта на 

програмите ,,Sigma plot 11”, SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 19.0 и 

Microsoft Office Excel 2010. 

7. Методика за определяне на Occlusion time и Disclusion time - изследването се 

проведе в съответствие с възможностите на софтуера на системата Т-СКАН в 

записаните сполучливите филми на оклузията. 

 

 Метод на изследване в четвърта задача: 

Методиката за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения чрез 

системата Т-СКАН при лечение с цели протези се извършва в следната 

последователност: 

1) Изработване на целите протези по класическата методика. Екстраорален 

оглед на протезите и интраоралното им ажустиране в устата на пациента.  

2) Изследване и регистриране на налични предварителни контакти при 

вертикални движения на долната челюст в две ,,стъпки” с артикулационна хартия Baush 

чрез модифицирана от нас ,,двуфазова методика”, описана от фирмата производител.  
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а) първа стъпка - върху подсушените оклузални зъбни повърхности на изработените 

тотални протези със синя артикулационна хартия с дебелина 100 µ се маркират 

плоскостни оклузални контакти.  

б) втора стъпка - с червено артикулационно фолио с дебелина 12 µ се маркират 

точковидни контакти на фона на сините плоскостни контакти. 

3) Методика на запис със системата Т-СКАН и получаване на филм на 

оклузията в последователност описана в 3-та задача.  

4) Отстраняване на маркираните предварителни контакти в устата на 

пациента, което се извършва по следния начин: 

 Преглед на филма на оклузията, който е записан с Т-СКАН. При 2-измерното 

изображение се сравнява процентното разпределение на  

силите и площта на оклузалните контакти в лявата и дясна половина на съзъбието. 

Допълнителна ориентация за това ни дава ,,центъра на силата” и неговата проекция в 

,,целта на центъра на силата”.  

При констатирани различия на горепосочените стойности в двете половини на 

съзъбието се преглежда триизмерното изображение във филма на оклузията с Т-СКАН. 

В половината на съзъбието, където са отчетени по-високи стойности на площта на 

оклузалните контакти и силата приложена в тях, и към която е изместен ,,центъра на 

силата” се отчитат най-силните контакти, които се представят като стълбчета оцветени 

в червено. Точно на това място в устата се отстраняват червените маркировки, които са 

маркирани на фона на по-големите по площ сини плоскостни контакти.   

5) Ново маркиране с артикулационна хартия, запис с Т-СКАН и отстраняване 

на налични предварителни контакти по описаната в т. 2); 3); 4) последователност до 

получаване на равномерно разпределение на оклузалните контакти по всички зъби. За 

това ни ориентира получаването на близки стойности на площта на оклузалните 

контакти, силата приложена в тях и проектирането на ,,центъра на силата” в ,,целта 

на центъра на силата”. 

6) Отстраняване на налични оклузо-артикулационните блокажи при 

хоризонтални движения на долната челюст по описаната по горе последователност 

за отстраняване на налични предварителни контакти в т. 2); 3); 4); 5). 
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Резултати и обсъждане 

 

 Резултати и обсъждане по първа задача: 

В анонимното анкетно проучване взеха участие 531 лекари по дентална медицина, 

представени в диаграма 1.  

 

 

Диаграма 1. Разпределение на анкетираните по критерий пол 

 

Разпределението на анкетираните по критерий пол показва, че мъже са 220 (41,5 %), 

а жени са 309 (58,5 %) от общия брой.  

За установяване на възрастта на анкетираните ЛДМ  определихме четири възрастови 

групи (категории), които разделихме както следва – до 30 години, от 31 до 40 години, 

от 41 до 50 години и над 51 години (табл. 2). Създадени са на база на покачване със 

стъпка от 9 години.   

В първата възрастова група са включени анкетирани ЛДМ, които притежават най-

малко трудов стаж, а последната група включва такива с най-голям трудов стаж.  

Най-голям е относителният дял на респондентите от първата възрастова група до 

30 години - 183 (34,7 %), следвани от последната възрастова група, тази на лицата над 
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51 години - 156 (29,5 %). В другите две възрастови групи относителният дял на ЛДМ е 

приблизително равен (диаграма 2). 

 

 

 

 
Диаграма 2. Разпределение на анкетираните според критерия възраст 

 

Разпределението на респондентите според възрастовата група и пола е представено 

в диаграма 3. 

 

 

Диаграма 3. Разпределение на анкетираните лица по възраст и пол 

 

Най-висок е процентът на жените във възрастовата група над 51 години, който е 

почти два пъти по-висок от този на мъжете. Мъжете са най-много във възрастовата 

групата до 30 години. Броя на мъжете и жените във възрастовите групи в интервала от 

31 до 40 години и от 41 до 50 години е почти еднакъв. 



 

 16 

Анализът на Пирсън дава стойност 6,72 с разлика 3 и статистическа значимост 0,8, 

което показва, че не съществува статистически значима разлика във възрастта на 

анкетираните мъже и жени, тъй като показателят на значимост е p>0,05.  

Отговорите, посочени на поставения въпроса за „Общ трудов стаж като лекар по 

дентална медицина“, разпределени по критерии пол са представени в таблица 1. 

 

Таблица 1. Общ трудов стаж като ЛДМ по пол 

 

                Общ трудов  

                        стаж 

 
Пол 

n X  XS  Xs  

Жена 291 17,20 12,935 1,313 

Мъж 216 11,46 11,436 1,348 

 

Средната стойност на трудовия стаж на жените е 17,2 години, а на мъжете е 11,46 

години. Жените, които участват в анкетата са с по-голям трудов стаж в сравнение с 

мъжете. 

Статистическият анализ показва, че съществува статистически значима разлика в 

общия трудов стаж на анкетираните жени и мъже, тъй като показателят на значимост е 

p < 0,05 /χ2
=0,03/. 

Важно е да се определи  дали включените в проучването ЛДМ притежават 

придобита клинична специалност и връзката и с познаването и приложението на 

различни индикаторни средства за регистрация на оклузо-артикулационните 

съотношения. Отговорите на въпроса „Притежавате ли специалност?“ са представени 

на диаграма 4. 

От всички 531 анкетирани лица, 435 (82 %)  са отговорили на въпроса  

„Притежавате ли специалност“ и  96 (18 %) не са отговорили. 
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Диаграма 4. Трудов стаж по специалността на ЛДМ 

На въпрос № 6 „Кой от оклузалните индикатори познавате и най-често 

използвате в клиничната си практика?“ могат да бъдат дадени повече от един отговор.  

Посочените отговори са представени в таблица 2,  разпределени според критерия възраст.  

 

Таблица 2. Разпределение на оклузалните индикатори според критерия възраст 

 

                           Възраст 

 

Оклузален 

 индикатор 

до 30 

 години 

от 31 и 40 

години 

от 41 до 50 

години 

> 51 

години 

n % n % n % n % 

Артикулационн

а хартия 

не 

използва 
6 1.1 0 0 0 0 0 0 

използва 174 33.3 99 19 84 16.1 159 30.5 

Восъчна плака 

не 

използва 
129 24.7 51 9.8 45 8.6 99 19 

използва 51 9.8 48 9.2 39 7.5 60 11.5 

Восък + 

силикон 

не 

използва 
159 30.5 75 14.4 60 11.5 132 25.3 

използва 21 4 24 4.6 24 4.6 24 5.2 
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 С-силикон 

не 

използва 
114 21.8 72 13.8 63 12.1 99 19 

използва 66 12.6 27 5.2 21 4 60 11.5 

 А-силикон  

не 

използва 
135 25.9 39 7.5 48 9.2 120 23 

използва 45 8.6 60 11.5 36 6.9 39 7.5 

 Т-СКАН 

не 

използва 
168 32.2 93 17.8 78 14.9 156 29.9 

използва 12 2.3 6 1.1 6 1.1 3 0.6 

 

 

 

На диаграма 5 се представят оклузалните индикатори, които се използват най-често 

от ЛДМ в клиничната им практика, разделени по критерии възраст.  

 

 

Диаграма 5.  Разпределение на оклузалните индикатори, които се използват от 

ЛДМ, според критерия възраст 

 

Анализът на Пирсън дава стойности, които не показват корелационна зависимост 

между годините на анкетираните и вида на оклузалния индикатор, които използват в 

клиничната си практика, тъй като интервала на доверителност е p>0,05.   



 

 19 

На диаграма 6 са представени оклузалните индикатори, които не се използват от 

ЛДМ в клиничната им практика, разделени по критерии възраст.  

 

 

Диаграма 6. Разпределение на оклузалните индикатори, които не се използват от 

ЛДМ, според критерия възраст 

Единствено се открива статистическа значимост между възрастта и избора на 

оклузалния индикатор А силикон  при p<0,05 /χ2
=0,001/. 

Посочени са 5 специалности и още една категория, определена като друга, в която 

стоматолозите посочват най-често специалност Поливалентна дентална медицина.  

Данните показани в горепосочената таблица са онагледени на диаграма 7. 
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Диаграма 7. Разпределение на оклузалните индикатори според критерия 

специалност 

 

Статистическият анализ показва, че  притежаваната специалност няма 

статистическо значение при използваните в клиничната практика оклузални 

индикатори, тъй като показателят на значимост е p>0,05.   

На въпроса „Как фиксирате в практиката си ,,централната позиция” на 

долната челюст?“  могат да бъдат дадени повече от един отговор.  Посочените 

отговори  в % са представени на диаграма 8. 

 

Диаграма 8. Разпределение на начините за фиксиране на ,,централната  позиция”  

на долната челюст 

 

На въпроса „Използвате ли в клиничната си практика силиконови 

отпечатъчни материали за фиксиране на оклузо-артикулационните 

взаимоотношения между двете челюсти?“ са посочени четири възможни отговора, от 

които анкетираните трябва да изберат. На диаграма 9 са представени отговорите на 

въпроса. 
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Диаграма 9. Използват ли се силиконови отпечатъчни материали за фиксиране на 

ОАВ между двете челюсти 

 

От всички 531 анкетирани 8,3 % не посочват отговор на този въпрос. За фиксиране 

на ОАВ между двете челюсти не се използват силиконови отпечатъчни материали от 

7,7 % от ЛДМ и 4,4 % не могат да преценят. Отговорът А-силикон се посочва от 54,8 % 

от анкетираните, С-силикон от 24,8 %. 

Посочените отговори от ЛДМ на въпроса „Използвате ли в клиничната си 

практика за регистриране на оклузо-артикулационните взаимоотношения 

артикулационна хартия и каква марка?“ са представени на диаграма 10. 

 

 

Диаграма 10.  Видове артикулационна хартия използвана при регистрацията на 

ОАВ 
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На посочения по-горе въпрос 35 % от всички анкетирани отговарят, че използват 

артикулационна хартия Bausch  в клиничната си практика при регистрирането на 

оклузалните контакти. Артикулационна хартия Produits Dentaires SA и артикулационна 

хартия DoriDent се прилагат еднакво (15 %)  при изследването на ОАВ. В клиничната 

си практика ЛДМ посочват, че използват най-малко артикулационна хартия Becht 8 %. 

От всички анкетирани 23 % посочват, че използват друга марка АХ. Само 4 % от ЛДМ 

са отговорили, че не използват артикулационна хартия при регистрирането на ОАВ.  

Въпросът  „Каква дебелина артикулационна хартия използвате обикновено в 

практиката си?“ позволява да бъдат посочени по повече от един отговор. В таблица 3 

са представени посочените отговори според критериите възраст и  пол.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Предпочитана дебелина артикулационна хартия според критериите 

възраст и пол 

 

       Дебелина  

                 АХ 

Възраст; 

Пол 

200 µ 100 µ 40 µ друга 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

До 30 години 15 4.4 72 21.1 45 13.2 3 0.9 

От 31 до 40 години 9 2.6 15 4.4 33 9.6 6 1.8 

От 41 до 50 години 3 0.9 15 4.4 15 4.4 6 1.8 

> 51 години 15 4.4 33 9.6 48 14 9 2.6 

Жена 27 8 78 23 84 24.8 9 2.7 

Мъж 15 4.4 57 16.8 54 15.9 15 4.4 
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Посочените отговори на въпроса за дебелината АХ, която използват ЛДМ според 

критерия възраст и критерия пол са онагледени съответно  на диаграма 11 и диаграма 

12. 

 

Диаграма 11. Предпочитана дебелина артикулационна хартия според критерия 

възраст 

 

 

Диаграма 12. Предпочитаната дебелина артикулационна хартия според критерии 

пол 

 

При статистическия анализ не се установява статистически значима разлика между 

пола и избора на различна дебелина АХ, нивото на значимост е p>0,05 /χ2 
=0,42/. 
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Отговорите на въпрос „При регистриране на оклузо-артикулационните 

взаимоотношения в клиничната си практика прилагате ли в т.н. ,,двуфазова 

техника”?“ са представени на диаграма 13. 

 

 

Диаграма 13.  Прилага ли се ,,двуфазова техника” при регистриране на ОАВ  

 

На въпрос № 12 и въпрос № 13 са отговорили само ЛДМ, които прилагат 

„двуфазова техника“ в клиничната си практика. Отговорите на въпрос № 12 „Ако 

прилагате в клиничната си практика т.н. ,,двуфазова техника”, каква марка 

артикулационна хартия използвате?“ са представени графично на диаграма 14. 

 

Диаграма 14. Видове артикулационна хартия използвана при „двуфазова техника“ 

 

Лекарите по дентална медицина, които регистрират ОАВ чрез „ двуфазова 

техника“, са посочели, че най-често използват АХ Bausch 8,66 % или друга марка АХ 
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2,07 %. Другите посочени в анкетната карта марки АХ се използват почти поравно от 

ЛДМ в клиничните им практики. 

Посочените отговори на въпрос № 13  „Ако прилагате в клиничната си 

практика т.н. ,,двуфазова техника”, каква комбинация от артикулационни хартии 

(фолио) използвате?“ са онагледени на диаграма 15. 

 

 

 

Диаграма 15. Комбинация от артикулационни хартии използвани при „двуфазова 

техника“ 

Въпросите 15, 17 и 18 са свързани с познаването и приложението на системата за 

компютъризиран оклузален анализ Т-СКАН от ЛДМ.  

Отговорите на въпроса „Познавате ли системата за компютъризиран оклузален 

анализ Т-СКАН?“ са представени на диаграма 16. 

 

 

Диаграма 16.  Познавате ли системата за компютъризиран оклузален анализ Т-

СКАН 
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Отговорите на въпроса „Знаете ли клиничните възможности на системата Т-

СКАН?“ са представени на диаграма 17. 

 

 

Диаграма 17. Знаете ли клиничните възможности на системата Т-СКАН 

 

От ЛДМ, които са анкетирани 339 (63.8 %) не познават клиничните възможности 

на системата Т-СКАН. Само 123 (23,2 %) знаят възможностите й, 69 (13 %) не посочват 

отговор на въпроса. 

Разгледано е познаването на клиничните възможности на компютъризираната система 

за анализ на оклузията и според критерия възраст  на диаграма 18.  

 

Диаграма 18. Знаете ли клиничните възможности на системата Т-СКАН според 

критерия възраст 
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Статистическият анализ показва, че има значима разлика и факторът възраст е 

значим при познаването клиничните възможности  

на системата за компютъризиран оклузален анализ Т-СКАН – p <0,05 /χ2 
=0,017/. 

Отговорите на въпроса „При възможност бихте ли използвали системата Т-

СКАН в практика си?“  са представени на диаграма 19. 

 

Диаграма 19.  Бихте ли използвали системата Т-СКАН в практика си 

Отговорите на този въпрос са разгледани и поотделно по трите критерия: пол, 

възраст и специалност. Представени съответно на  диаграми 20, 21 и 22. 

 

Диаграма 20. Бихте ли използвали системата Т-СКАН в практика си според 

критерии пол 

 

Резултатите от проучването показва, че половата принадлежност е фактор, който 

оказва статистически значимо влияние при избора за работа със системата Т-СКАН, 

тъй като е  p <0,05 /χ2 
=0,025/. 
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Диаграма 21. Бихте ли използвали системата Т-СКАН в практика си според 

критерии възраст 

 

Възрастова група на денталните лекари не оказва влияние върху използването на 

системата Т-СКАН в практиката p > 0,05 /χ2 
=0,275/. 

Статистическият анализ показва, че специалността не е фактор, които определя 

избора за използването на компютъризирана система за анализ на оклузията p > 0,05 /χ2 

=0,947/. 

 

Диаграма 22. Бихте ли използвали системата Т-СКАН в практика си според 

критерии специалност 
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От анализа на получените резултати може да изведем следните заключения: 

 Проведено е Анкетно проучване относно познаването и употреба на 

различните методи и средства за регистрация на оклузо-артикулационните 

съотношения. В него участваха 531 ЛДМ, със или без специалност. По-голямата част от 

ЛДМ, включени в анкетното проучване, са жени. Te са с по-голям трудов стаж в 

сравнение с мъжете. 81,9 % от ЛДМ притежават специалност, като по-голяма част от 

тях са с трудов стаж по специалността над 10 години. 

 Електронният формуляр на анкетата е попълнена предимно от ЛДМ с най-

малък трудов стаж. Отговорите, получени предимно от хартиения вариант на анкетата 

са от лекари, притежаващи най-голям трудов стаж. 

 Артикулационната хартия е най-познатият и често използван оклузален 

индикатор от всички възрастови групи, включени в проучването. 

 Восъчната плака и восъчна плака със силикон като методи за регистрация на 

оклузалните контакти се използват най-вече от ЛДМ над 51 години и най-малко от тези 

до 30 години. 

 Кондезационните силикони и адитивните силикони  почти еднакво се 

използват като оклузални индикатори от лицата до 30 и над 51 години. 

 Методът, които най-малко се използва при регистрирането на ОАВ е системата 

Т-СКАН. 

 ЛДМ, които имат специалност употребяват различни оклузални индикатори в 

практиката си като АХ, восъчна плака, А-силикон, восък в комбинация със силикони С-

силикон, докато тези без специалност използват само АХ. 

 В практиката си по-голяма част от ЛДМ  използват АХ Bausch. 

Артикулационната хартия, която най-често се използва от ЛДМ е с дебелина 100 µ и 

40 µ. Най-малко се използва АХ с дебелина 200 µ или АХ с друга дебелина, която не е 

посочена като отговор. 

 Установи се, че „централната позиция“ на долната челюст се фиксира със 

силиконови отпечатъчни материали, като се предпочитат С-силиконите, и с щаблони с 

прикусни восъчни валове. 

 По-голяма част от ЛДМ не познават „двуфазовата техника“ за регистрация на 

ОАВ. ЛДМ, които регистрират  ОАВ по тази техните, използват най-често АХ Bausch в 

комбинация от 200 µ и 40 µ артикулационни хартии. 
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 Системата за компютъризиран оклузален анализ не се познава и не се знаят 

клиничните и възможности от ЛДМ. По-голяма част от ЛДМ биха използвали 

системата Т-СКАН в практиката си, ако имат възможност като това са най-вече тези 

без специалност и тези със специалност Друга (поливалентна дентална медицина). 

 Специалността и възрастта на ЛДМ няма не оказва влияние при  използването на 

системата Т-СКА. Половата принадлежност е фактор, който оказва статистическо 

значимо влияние при избора за работа със системата Т-СКАН. Жените са по-склонни 

да използват нови (електронни) технологии. 

 

 

 

Резултати и обсъждане по втора задача: 

Получените данни относно броя на регистрираните оклузални контакти с всеки 

един от оклузалните индикатори, включени в изследването, се обработиха 

статистически. В резултат, на което се изчислиха минималния, средния и максимален 

брой оклузални контакти, които се регистрират на всеки един зъб от съзъбието.  

Минималният и максималният брой, регистрирани контакти върху дъвкателните 

повърхности на страничните горни и долни зъби, се разглеждат поотделно като 

съзъбието се разделя на четири квадранта. Те са разделени съответно на горен десен, 

горен ляв, долен ляв и долен десен квадрант. В горния десен квадрант се включват 

зъбите 14, 15, 16, 17 и 18, в горния ляв квадрант се включват зъбите 24, 25, 26, 27 и 

28, в долния ляв квадрант се включват зъбите 34,35, 36, 37 и 38 и в долния десен 

квадрат се включват зъбите 44, 45, 46, 47 и 48. 

След статистическата обработка на получените данни за броя на регистрираните 

контакти се установи значима разлика в броя контакти на определени зъби, 

регистрирани с различна дебелина оклузален индикатор,тъй като показателят на 

значимост е p < 0,05. 

Статистически значима разлика между броя на регистрираните оклузални контакти 

с всеки един от включените в изследването индикатори се установява при зъби 18, 24, 

25, 28, 38, 34 и 48. 

Изчислената площ на регистрираните оклузални контакти се обработиха 

статистически като се изчислиха X - средна стойност; XS -стандартно отклонение; 
Xs -

стандартна грешка; минималната и максималната площ на регистрираните контакти.   
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Демонстрираме получените резултати на две групи зъби - съответно при първите 

премолари 14, 24, 34 и 44 и при вторите молари 17, 27, 37 и 47.  

Резултатите за група зъби 14, 24, 34 и 44 (фиг. 10) са онагледени на диаграма 23. 

 

         

            а)                        б)                          в)                          г)                     д) 

 

Фиг. 10. Регистрирани оклузални контакти  

а) артикулационна хартия 200 µ 

б) артикулационна хартия 100 µ 

в) артикулационна хартия 60 µ 

г) артикулационна хартия 40  

д)артикулационно фолио 12 µ



 

 

 32 

 

 

 

Диаграма 23. Площ на оклузалните контакти на група зъби 14, 24, 34 и 44 

 

Статистическият анализ показва, че съществува статистически значима разлика в 

площта на оклузалните контакти регистрирани с различните дебелини индикатори, тъй 

като p < 0,05 /χ2
=0,024/. 

Резултатите за група зъби 17, 27, 37 и 47 (фиг. 11) са онагледени на диаграма 24. 

 

             

             а)                     б)                          в)                        г)                        д) 

 

Фиг. 10. Регистрирани оклузални контакти  

а) артикулационна хартия 200 µ 

б) артикулационна хартия 100 µ 

в) артикулационна хартия 60 µ 

г) артикулационна хартия 40 µ 

д) артикулационно фолио 12 
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Диаграма 24. Площ на оклузалните контакти на група зъби 17, 27, 37 и 47 

 

Статистическата обработка на данните за показва значима разлика в площта на 

контактите, регистрирани с различните по дебелина оклузални индикатори, тъй като 

показателя на значимост е p < 0,05 /χ2
=0,006/. 

 

Заключение: 

 Конструира се апарат „АРОК“ – Апарат за Регистрация на Оклузалните 

контакти, с който се разработи се методика за регистрация на оклузалните контакти 

върху пластмасови фантомни модел.  

 Резултатите след анализа на получените данни при апробирането на различни по 

дебелина артикулационни хартии показват различие в броя на регистрираните 

контакти. 

 Установи се, че с увеличаването на дебелината на оклузалния индикатор 

намалява броя на регистрираните оклузални контакти. 

 Установи се, че с увеличаването на дебелината на оклузалния индикатор се 

увеличава площта на оклузалните контакти. 
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 Резултати и обсъждане по трета  задача: 

На базата на клиничното изследване се установи, че 27 лица отговарят на 

формулираните от нас критерии. На тези лица бяха взети двуфазни коректурни 

отпечатъци със силикон с помощта на цяла лъжица в захапка (фиг. 12 а; б). От снетите 

отпечатъци се отляха модели от твърд гипс за допълнителен анализ на оклузо-

артикулационните взаимоотношения (фиг. 13).  

 

                                 

                       а )                                                                     б) 

Фиг. 12.  а) Лъжици за снемане на отпечатък в захапка 

               б) Отпечатък в захапка 

 

 

           
 

Фиг. 13. Отлети гипсови модели 

 

От проведеното анкетно проучване, се устави че при 17 от изследваните лица има 

анамнестични данни за бруксизъм и на базата на това изследване и клиничния преглед 

те бяха разделени в 2 групи: 

 10 лица - контролна група, лица без данни за бруксизъм.  

 17 лица - лица, които страдат от бруксизъм 

По описаната методика на запис със системата Т-СКАН бяха записани 231 филми 

на оклузията. 
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По методиката за оценка на сполучливите филми с Т-СКАН определихме, че 210 

от записаните филми с Т-СКАН са сполучливи, а 21 несполучливи. Демонстрираме 

записи на оклузалните контакти при пациент със 6 сполучливи записа на оклузалните 

контакти при Централна позиция на долната челюст (фиг. 14). 

 

 

Фиг. 14. Сполучливи записи на оклузалните контакти с Т-СКАН 

 

 По методиката за определяне на: площта на оклузалните контакти; силата 

приложена в тях и оклузалното налягане при състояние на МИП в сполучливите филми 

записани с Т-СКАН определихме гореспоменатите величини.  

Това се постига като всеки един от записаните филми може да се отвори с 

гореспомената програма. Тогава на екрана на компютъра се появява следното 

изображение (фиг. 15). В долния край на изображението се появяват конкретни 

стойности за: 

 сборната сила приложена в оклузалните контакти 

 сборната площ на оклузалните контакти  

 сборното налягане приложено в оклузалните контакти 

 
Фиг. 15. Изображение на сполучлив филм на оклузията, който се отваря със 

създаденaта от нас компютърна програма 
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Статистическа обработка на резултатите във филмите записани с Т-СКАН с 

програма ,,Sigma plot 11” (таблици 4 и 5). 

 

Таблица 4. Статистически показатели от 78 записа на оклузията с Т-СКАН при 

Централна позиция на долната челюст на: силата приложена в оклузалните 

контакти (Ps-цп), площта на оклузалните контакти (Fо-цп), оклузалното налягане 

(  о-цп) при 10 лица без данни за бруксизъм (контролна група). 

 

Статистически 

показатели  X  XS  Xs    Size   

Ps-цп, N 42.40 12.92 1.46 2.91 3.87 78 10.96 69.73 

Fо-цп, mm
2
 235.40 50.76 5.74 11.45 15.18 78 106.40 299.90 

 о-цп, MPa 0.18 0.03 4.02 8.00 0.01 78 0.10 0.28 

 

Таблица 5. Статистически показатели от 132 записа на оклузията с Т-СКАН при 

Централна позиция на долната челюст на: силата приложена в оклузалните 

контакти (Ps-цп), площта на оклузалните контакти (Fо-цп ), оклузалното налягане 

(  о-цп)   при 17 лица с данни за бруксизъм. 

 

Статистически 

показатели  X  XS  Xs    Size   

Ps-цп, N 266.17 37.84 3.29 6.52 8.61 132 221.12 339.3 

Fо-цп, mm
2
 517.7 35.37 3.08 6.08 8.05 132 469.00 569.3 

 о-цп, MPa 0.51 0.06 5.88 0.01 0.01 132 0.38 0.62 

 

 

От таблиците се вижда, че при лицата с проява на бруксизъм: 

 площата на оклузалните контакти е 2.2 пъти по-висока от тази при лицата, 

които не страдат от бруксизъм.  

 силата приложена в оклузалните контакти обаче е 6.33 пъти по висока от 

тази при лицата, които не страдат от бруксизъм.  

 оклузалното налягане е 2.84 пъти по-високо сравнено с това при лицата, които 

не страдат от бруксизъм.  
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Според нас резултатите от таблици 28 и 29 в клиниката могат да се интерпретират 

по следния начин: 

При лицата без данни за бруксизъм и начална форма на абразия (attritio dentis) по 

оклузалните повърхности на зъбите механичното преработване на храната се извършва 

с определена по големина сила и на определена площ. Получените резултати 

потвърждават данните от изследванията на Калъчев. 

При лицата, които страдат от бруксизъм и при тях има изтриване на оклузалните 

повърхности на зъбите механичната преработка на храната се осъществява с по-голяма 

сила. Нарастването на силата обаче не е пропорционално на увеличаването на площта 

на оклузалните контакти, а е няколко пъти по-голямо. Това довежда и до по-голямо 

налягане, което понасят зъбите по време на дъвкателния акт. Тези зависимости са 

теоретично потвърждение на работната хипотеза на Пеев, формулирана при 

изследванията относно оклузалното зъбно изтриване. 

При определянетo на Occlusion time и Disclusion time в записите на оклузията с Т-

СКАН бяха получени следните резултати.  

Системата Т-СКАН 3 дава възможност да се определи числено в секунди времето от 

първия контакт до максимална интеркуспидация. Стойностите на ОТ и ДТ в секунди се 

представят на графиката сила време (фиг. 16).  

 

 

Фиг. 16.  Графика сила/време 

 

В графиката сила/време ОТ  е интервалът от времето между т. А и т. В, оцветен в 

синьо. Оклузалното време показва времето в секунди от първия зъбен контакт до МИП.  

ДТ е интервала от времето между т. C и т. D, които е оцветен в оранжево на графиката. 

ДТ показва времето в секунди, при което от МИП долната челюст се измества до 
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контакт до кучешките зъби или резците (при движение на долната челюст напред, 

наляво или надясно). 

Сполучливите филми за двете групи пациенти се разгледаха внимателно един по 

един. Софтуерът на системата Т-СКАН 3 дава възможност да се определят общата сила 

и разпределението й в двете половини на съзъбието във всеки един кадър от филма на 

оклузията (фиг. 17). 

 

 

 

Фиг. 17. Разпределение на силите в двете половини на съзъбието 

 

Установи се, че при контролната група разпределението на силите в двете 

половини на съзъбието е около 50 % ЦО, докато при групата с данни за бруксизъм 

разпределението на силите в двете половини е неравномерно. 

От графиката сила/време, която се представя от системата, бяха отчетени 

стойностите на  оклузалното време и дисоклузалното време в секунди.  

Резултатите от статистическата обработка на данните за ОТ на контролната група и 

на група с  бруксизъм са онагледени на диаграма 27. 
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Диаграма 25.  Средни стойности на оклузалното време 

 

След статистическата обработка на получените  от нас данни за оклузалното време 

на двете изследвани групи се установи статистическо значимо, силно изразено 

различие между средните стойности на групите, показателят на значимост е p < 0,05. 

Средното оклузално време на контролната група е 1,11+/-0,97 секунди, а средното 

оклузално време на група лица с анамнестични и клинични данни за бруксизъм е  

0,57+/-0,55 секунди. 

Резултатите от статистическата обработка на данните за ДТ контролната група и на 

група с анамнестични и клинични данни за бруксизъм са онагледени на диаграма 26. 

 

 

Диаграма 26. Средни стойности на дисоклузалното време 
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Статистическият анализ на получените данни за дисоклузалното време на двете 

изследвани групи показва, че има значима разлика между средните стойности на ДТ, 

тъй като p < 0,05. 

Средното ДТ на контролната група е  0,5+/-0,88 секунди а средното ДТ на група 

лица с анамнестични и клинични данни за бруксизъм е 1,42+/-1,13 секунди. 

При сравняването на получените резултати между двете групи се установява, че 

пълният оклузален контакт при здравите лица се осъществява за по-дълъг период от 

време за разлика от лицата с бруксизъм, което означава, че при пациентите с бруксизъм 

по–бързо се осъществява контакта между зъбите. Според нас лицата в контролната 

група по-бавно стигат до пълен контакт между всички зъби поради добре изразения и 

запазен оклузален релеф на зъбите. 

Дисоклузалното време при изследваните лица в контролната група е с по-малка 

дължина в сравнение с ДТ на лицата с бруксизъм. Установено е, че дължината на 

траекторията на ДТ показва активността на дъвкателните мускули. Колкото по-дълго е 

ДТ, толкова по-голяма е активността на дъвкателните мускули. 

 

Заключение: 

 Проведено е клинично изследване, в което са включени 320 лица на възраст 19-

26 години. На 17 от тях са взети отпечатъци в захапка, от които са отлети гипсови 

модели. Тези лица в зависимост от в зависимост от анамнезата и клиничния преглед на 

две групи: 10 лица (контролна група) – без данни за бруксизъм и 17 лица с данни за 

бруксизъм.  

 Установено е, че при лицата които страдат от бруксизъм е увеличена площта на 

оклузалните контакти, силата приложена в тях и оклузалното налягане. Увеличаването 

на силата обаче не е пропорционално на увеличаването на площта на оклузалните 

контакти, а е 2 пъти по-голямо, което е теоретично потвърждение на работната 

хипотеза на Пеев, формулирана при изследванията относно оклузалното зъбно 

изтриване. 

 Установи се, че при здравите лица пълният оклузален контакт се осъществява за 

по-дълъг период от време за разлика от лицата с бруксизъм. 

 При здравите лица ДТ е с по-малка дължина в сравнение с ДТ на лицата с 

бруксизъм. 
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 Резултати и обсъждане по четвърта задача: 

 

Броят на прегледаните пациенти е представен на диаграма 27. 

 

 

 
Диаграма 27. Разпределение на пациентите според полова принадлежност 

 

 

Пациентите, включени в изследването са 147, от които 56% са жени и 44% са 

мъже. 

Участниците в проучването бяха разпределени в 4 възрастови групи: под 60 

години, 61-70 години, 71-80 години и над 81 години. Разпределението по възрастови 

групи е показано на диаграма 28. От нея се вижда, че най-голям брой са пациентите от 

възрастовата група 61–70 години (58 пациенти), следвани от пациентите до 60 години 

(46 пациенти) и пациентите 71-80 години, а с най-малък брой са пациентите на възраст 

над 81 години (4 пациенти). 

 
Диаграма 28. Разпределение на пациентите според възраст 
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Разработената от нас методика илюстрираме при пациент С. Г. на 60 години с 

диагноза Adentia totalis maxillaris и Adentia totalis mandibularis, която се извърши в 

следната последователност: 

1) Изработване на целите протези по класическата методика. Екстраорален оглед 

на протезите и интраоралното им ажустиране в устата на пациента. 

2) Изследване и регистриране на налични предварителни контакти при 

вертикални движения на долната челюст в две ,,стъпки” с артикулационна хартия Baush 

чрез модифицирана от нас ,,двуфазова методика”, описана от фирмата производител.  

   а) първа стъпка - върху подсушените оклузални зъбни повърхности на изработените 

тотални протези със синя артикулационна хартия с дебелина 100 µ  се маркираха 

плоскостни оклузални контакти (фиг. 18) в областта на зъби 14, 16,25,26,35,36,46. 

 

         
Фиг.18. Регистрирани оклузални контакти със синя артикулационна хартия с 

дебелина 100 µ 

 

  б) втора стъпка - с червено артикулационно фолио с дебелина 12 µ се маркираха 

оклузални точковидни контакти на фона на плоскостните в областта на зъби 

14,16,25,26,35,36,46 (фиг. 19). 

 

      
Фиг. 19. Маркирани точковидни контакти с червено артикулационно фолио с 

дебелина 12 µ. 
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3) Запис със системата Т-СКАН и получаване на филм на оклузията в 

последователност описана в 3-та задача (фиг. 20). 

 

 
Фиг. 20. Запис със системата Т-СКАН 

 

4) Отстраняване на маркираните предварителни контакти в устата на 

пациента, което се извършва по следния начин: 

 Преглед на филма на оклузията, който е записан с Т-СКАН. Анализът на 

получените записи се извършва благодарение на визуализираните от софтуера на 

програмата резултати. Регистрираните оклузални контакти могат да бъдат представени 

като двуизмерни контурни изображения или триизмерни изображения. Силата на 

контактите се определя цветово с помощта на скала, като слабите контакти са оцветени 

в синьо, а силните в червено (фиг. 21). 

 

    
                                           а)                                                      б) 

Фиг. 21.  Кадри от филми, получени при записи със системата Т-СКАН 

              а) двуизмерно изображение                  б) триизмерно изображение    
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Чрез получените двуизмерни и триизмерни изображения направихме обективна 

оценка и анализ на регистрираните оклузалните контакти. Получените резултати 

показаха несиметрично разпределение на максималната сила, приложена в двете 

половини на съзъбието. Позицията на ,,центъра на силата” попада на външния ръб на 

елипсата на ,,целта на центъра на силата” (фиг. 21 а).  

Ново маркиране с артикулационна хартия (фиг. 22), запис с Т-СКАН, отстраняване 

на налични предварителни контакти по описаната в т. 2); 3); 4) последователност до 

получаване на равномерно разпределение на оклузалните контакти по всички зъби. За 

това ни ориентира получаването на близки стойности на площта на оклузалните 

контакти, силата приложена в тях и проектирането на ,,центъра на силата” в ,,целта 

на центъра на силата” (фиг. 22). 

 

                    
Фиг. 21. Регистрирани оклузални контакти след премахването на 

предварителните контакти 

 

                     

                                        а)                                                      б) 

            Фиг. 22. Кадри от филми, получени при записи със системата Т-СКАН 

                   а) двуизмерно изображение           б) триизмерно изображение 
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5)  Отстраняване на налични оклузо-артикулационните блокажи при 

хоризонтални движения на долната челюст по описаната по горе последователност за 

отстраняване на налични предварителни контакти в т. 2); 3); 4); 5) (фиг. 23 и фиг.24). 

 

         

Фиг. 23. Регистрирани оклузо-артикулационни блокажи 

 

        

Фиг. 24. Наартикулирани протези 

 

                 

                                        а)                                                      б) 

Фиг. 25.  Кадри от филми, получени при записи със системата Т-СКАН 

        а) двуизмерно изображение            б) триизмерно изображение 
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Компютъризираният оклузален анализ показа по-близки стойности на силите в 

двете половини на съзъбието. Съответно силата приложена в лявата половина е 47,3 %, 

а в дясната половина на съзъбието е 52,7%. Маркерът на центъра на силата е 

разположен в центъра на елипсата на целта на центъра на силата. На триизмерните 

изображения се вижда равномерно разпределение на оклузалните контакти в двете 

половини на съзъбието (фиг. 25). 

Постигнатите резултати ни дава основание да считаме, че нартикулирането на 

тоталните протези с предложената от нас методика осигурява постигането на 

оптимални, хармонични оклузални съотношения (фиг. 25). 
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Изводи 

 

1. Проведено е Анкетно проучване за информираността на денталните лекари 

относно познаването и употребата на различни методи за регистрация на оклузо-

артикулационните съотношения. 

2. Установено е, че най-познатият и най-често използват оклузален индикатор е 

артикулационна хартия с дебелина 100 µ и 40 µ. 

3. Само 35 % от ЛДМ използват артикулационна хартия Bausch при 

регистрацията на оклузалните контакти. 

4. Установено е, че ЛДМ не познават и не знаят клиничните възможности на 

системата Т-СКАН затова и най-малко употребяваният метод за регистрация на 

оклузо-артикулационните съотношения в клиничната практика е системата за 

компютъризиран оклузален анализ. 

5.  Доказва се връзката между дебелината на оклузалния индикатор и вида на 

регистрираните маркировките по дъвкателните повърхности на зъбите. 

6. Видът на оклузалния индикатора оказва влияние върху броя и размера на 

регистрираните контакти. 

7. Броят на регистрираните оклузални контакти намалява с увеличаването на 

дебелина на оклузалния индикатор. 

8. Площта на регистрираните оклузални контакти намалява с намаляването на 

дебелина на оклузалния индикатор. 

9. Проведено е клинично изследване на 320 лица, при което са изследвани прояви 

на начална форма на бруксизъм.  

10. Установено е, че при лицата които страдат от бруксизъм е увеличена силата 

приложена в оклузалните контакти, което обаче не е пропорционално на 

увеличаването на площта на оклузалните контакти, а е 2 пъти по-голямо. Клинично 

потвърдена работната хипотеза на Пеев, формулирана при изследванията относно 

оклузалното зъбно изтриване. 

11. Установено е несъответствие в силата между двете половини на съзъбието 

при пациентите с бруксизъм. 

12. При пациентите с бруксизъм е скъсено оклузалното време, което означава че 

при тях по–бързо се осъществява контакта между зъбите, и е удължено 
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дисоклузалното време, което е показател за повишената активност на дъвкателните 

мускули. 

13. Системата Т-СКАН е ценно клинично средство за диагностика на оклузо-

артикулационните съотношения, тъй като позволява да се определи времето и 

разпределението на оклузалните контакти и приложената оклузална сила. 

14.  Разработеният метод за оценка оклузо-артикулационните взаимоотношения 

при лечение на пациенти с тотални протези, може да се прилага като метод на избор 

при наличие на техническа възможност. 

 

 Приноси 

 

1. За първи път у нас е проведено Анкетно проучване за информираността на 

лекарите по дентална медицина относно познаването и употребата на различни методи 

за регистрация на оклузо-артикулационните съотношения. 

2. За първи път е създадена е опитна установка за регистрация на оклузалните 

контакти. 

3. Проведено е задълбочено изследване за прояви на начална форма на бруксизъм 

при лица в млада възраст. 

4. Разработен е метод за оценка оклузо-артикулационните взаимоотношения при 

лечение на пациенти с тотални протези, който може да бъде приложен като метод на 

избор при наличие на техническа възможност. 
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Участие в проекти 
 

 Успешно завършен научноизследователски проект на тема “ Сравнителен анализ 

на различни методи за регистриране на оклузалните контакти – восък, силикон, 

артикулационна хартия Bausch, системата Т-СКАН ”  по договор № НО-01/2014. 

 

 


