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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА 
 

PMMA – Полиметилметакрилат 
MMA – Метилметакрилат 
MPM – Меки ребазиращи материали 
VPS – Винил полисилоксан 
ПБМА – Полибутилметакрилат 
ET – Етанол 
РЕ –  Полиетилен 
TH – Термоциклиране 
TK – Тъканен кондиционер 
DBP – Дибутилфталат 
SEM – Сканираща електронна микроскопия 
ЛДМ – Лекари по дентална медицина 
ANOVA – Метод за статистически анализ 
PVC – Поливинил хлорид 
CAD–CAM – Компютърно подпомогнат дизайн – компютърно 

подпомогната изработка 
Mkm – микрометър 
TK – Тъканен кондиционер 
UV – Ултравиолетов 
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1. Въведение 
 

Въпреки безспорните успехи на съвременната дентална медицина в области 
като имплантологията и CAD-CAM технологиите, предизвикателствата 
свързани с протезирането на изцяло обеззъбени пациенти остават. Трудностите 
са още по-големи, когато става въпрос  за силно атрофирали алвеоларни 
гребени, покрити с изтънена мукоза, хора страдащи от ксеростомия, наличие на 
екзостози, добре изразени тубери и torus palatinus, както и при наличието на 
подмолни зони по протезното поле.  

Проблемите на пациентите със снемаеми протези се задълбочават все повече 
(лошо задържане и стабилност на протезите, зачервявания, декубитални 
наранявания, болки, трудна адаптация към новите протези). Към настоящия 
момент се обособяват две възможности да се помогне на тези хора. Едната е 
използването на импланти, другата е чрез използването на меки ребазиращи 
материали. Съществуват редица предпоставки, които ограничават прилагането 
на импланти при много от пациентите, поради медицински, анатомични, 
психологични и финансови съображения.  При втората възможност, 
противопоказанията са доста по-малко. През първите дни на адаптация 
болковата симптоматика и декубиталните наранявания са най-силно изразени и 
именно това кара много хора да се откажат от носенето на своите протези. Не е 
необходимо възрастните хора  да се приучават и тепърва да изграждат нови 
навици, при използването на сложни и скъпи конструкции, тъй като това  
допълнително би ги демотивирало. “Двуслойните“ протези са една разумна 
алтернатива и мощно средство в борбата със справянето с проблемите на 
снемаемото протезиране. 

Независимо от предимствата на меките ребазиращи материали, те имат и 
редица недостатъци, което кара много клиницисти да се въздържат от тяхното 
приложение в своите практики. Такива са недостатъчно надеждната връзка с 
протезния базис, бързото им втвърдяване и оцветяване в условията на устната 
кухина, наличието понякога на неприятен вкус и мирис.  

Доброто познаване на тези материали, би позволило на съвременния лекар по 
дентална медицина умело да приложи свойства им в решаването на 
специфичните проблеми на своите пациенти.  
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2. Цел и задачи 
 

Целта на дисертационния труд е: да се предложат начини за преодоляване на 
проблемите свързани със силата на връзката, промяната в цвета и 
увеличаването на твърдостта на меките ребазиращи материали. 

 
За изпълнението на набелязаната цел, бяха поставени следните задачи. 
 

Задача №1. Анкетно проучване степента на информираност на лекарите по 
дентална медицина и зъботехниците за качествата на меките 
ребазиращи материали и тяхното приложение в практиката. 

 
Задача №2. Създаване на собствена опитна установка, за проучване силата 

на връзката между протезния базис и меките ребазиращи 
материали, както и факторите водещи до нейното разрушаване. 

 
Задача №3. Конструиране на устройство и изследване твърдостта по Shore 

на различни видове меки ребазиращи материали. 
 
Задача №4. Оценка на промените в цвета на меките ребазиращи материали, 

подложени на различни цветни агенти. 
 
Задача №5. Клинично проследяване на промените на „двуслойни протези”, 

изработени по директен и индиректен метод и анализ на 
получените in vivo резултати с помощта на специално 
разработена за целта пациентската карта. 
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3. Материали и методи 
 

Материали и методи по задача1 
 

За провеждането на анкетното проучване по задача №1 бяха изработени 115 
стандартизирани анкетни карти състоящи се от по седем /за ЛДМ/  въпроса 
всяка. При зъботехниците изследването обхвана 108 човека. Проучванията се 
проведоха по време на конгресите и семинарите за повишаване на 
квалификацията организирани от БЗС и СЗБ. Анкетирането бе реализирано в 
периода: март-октомври 2014 година за ЛДМ и в периода септември-ноември 
2016 година за зъботехниците. 

Използван беше директен анкетен метод, като форма на писмен разпит, при 
който изследваните лица, отговарят писмено на представени въпроси и 
отговори, подредени във въпросник (анкетна карта), за набиране на първична 
емпирична информация относно мнението и отношението към изследвания 
проблем.  

Приложена бе пряка индивидуална анкета, при която въпросникът достига до 
всяко лице включено в изследваната група, при съхранена анонимност на 
получените отговори. 

 
Материали и методи по задача2 

 
За изпълнеието на задача №2 бяха изработени 60 броя цилиндрични тела с 

разширени краища, под формата на опитни епруветки с дължина 30mm и 
диаметър на напречното сечение 5mm. Половината от общата дължина /15mm/ 
на опитния образец се изработи от топлополимеризираща ПММА пластмаса 
Meliodent1. Другата половина /15mm/ се изработи от VPS ребазиращ материал 
Elite Soft Relining2.  

За целта произведохме месингова форма, която ни позволи получаването 
всеки път на опитни тела с едни и същи размери. Най-напред цялата форма 
беше изпълнена с ПММА пластмаса и полимеризирана, съгласно указанията на 
фирмата производител: поставяне на формата във вряща вода, изключване на 
нагревателя за 15 минути, след което отново загряване до 1000 С за 20 минути. 
След завършване на полимеризационния процес и бавно охлаждане до стайна 
температура, месинговата форма беше отворена, образците извадени и 
разрязани напречно в средата на опитното тяло с помощта на диамантен 
сепаратор. Получените гладки срезни повърхности, бяха почистени с 700 етилов 
алкохол и подсушени.  
                                                             
1Meliodent – Kulzer 
2Elite Soft Relining– Zhermack 
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Нанесохме праймера на фирмата производител Primer – Elite Soft Relining1 
по контактната повърхност и добавихме по четири перли от изгаряща без 
пепелен остатък пластмаса с диаметър 0.6mm. 

Изчакахме праймерът да изсъхне за една минута /съгласно инструкциите на 
фирмата-производител/. Поставихме обратно опитните образци в месинговата 
форма и в празното пространство нанесохме ребазиращия материал Elite Soft 
Relining2.  

Затворихме плътно месинговата форма и завършихме полимеризацията в съд 
с дестилирана вода 450 и налягане 4 bar. за 10 минути /съгласно инструкциите 
на фирмата-производител/. След завършване на полимеризационния процес, 
отворихме формата и извадихме готовите образци /фиг.16/.  По така описаната 
методика изработихме 30 опитни тела, които в последствие подложихме на 
тестове за якост на опън. Изработихме и други 30 образци без перли, които 
използвахме за контрола при същия тест. 

 
Фиг.1.Готовите опитни епруветки 

 
Максималната якост на опън Р, изчислихме по физичната формула: P=F/S, 

където F е силата необходима за скъсването на опитната епруветка в нютони, а 
S е напречното сечение в mm2. Получените крайни резултати, записахме в 
мегапаскали /Мpa/. Формулата за намиране лице на кръг, каквото е напречното 
сечение на нашите опитни тела е S=π.r2 или 3.14х2.52=19.625mm2. С цел 
измерване силата на връзката между ребазиращия материал и протезния базис, 
опитните тела бяха изследвани с помощта на апарат за якост на опън – LMT-
100  на фирмата LAM Technologies.   
 

                                                             
1Primer – Elite Soft Relining – Zhermack 
2Elite Soft Relining – Zhermack 
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Фиг.2. Апарат за якост на опън – LMT-100 /LAM Technologies/ 

 
Тъй като апаратът не разполага с универсални закрепващи механизми, ние 

разработихме и произведохме специално за нуждите на изследването държачи, 
които да фиксират опитните образци. 

  
Фиг.3. Държачите в разглобено 

състояние 
Фиг.4. Държачите в сглобено 

състояние 
 

От софтуера на апарата зададохме разстоянието между закрепващите 
механизми 10 mm и скорост на изследването 0.25 mm/sec  /фиг.5/. 

 
Фиг.5. Зададените параметри на изследването 

 
За всяко едно тяло апаратът начерта графика на която се вижда границата на 

провлачването и точния момент на скъсването. Софтуерът записва целият 



9 
 

експеримент и генерира XLS файл, което в последствие ни даде възможност да 
анализираме данните. /фиг.6 – 9/ 

  
Фиг.6. Начало на експеримента Фиг.7. Еластична деформация на 

пробното тяло 

  
Фиг.8. Край на експеримента Фиг. 9. Графика на изследването 

 
Получените данни от това изследване представихме в таблица, които в 

последствие подложихме на статистически анализ. 
 

Материали и методи по задача 3. 
 

За изпълнение на задача №3 създадохме специална прес-форма, която ни 
позволи получаването на опитни образци с точно зададени размери: 
30х20х2.5mm /фиг.10 и 11/.  Направени бяха общо 360 пробни тела, които 
разделихме в следните групи: 
30 бр. Tissue Conditioner – без сийлър /контролна група/ 
30 бр. Tissue Conditioner – със сийлър 
60 бр. Tissue Conditioner – поставени за 48 часа в 40% етилов алкохол /със и без 
сийлър/ 
60 бр. Tissue Conditioner – след термоциклиране / със и без сийлър/ 
30 бр. Mollosil – без сийлър /контролна група/ 
30 бр. Mollosil – със сийлър 
60 бр.Mollosil – поставени в 40% етилов алкохол за 48 часа /със и без сийлър/ 
60 бр. Mollosil – след термоциклиране  /със и без сийлър/ 
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Фиг.10. Разглобената прес-форма Фиг.11.Прес-формата в сглобен вид 

 
За нуждите на това изследване създадохме устройство /фиг.12/, отоварящо 

на изискванията на Американското Общество за Тестване и Материали 
/ASTM/, спецификация D-2240ASTM, което ни позволи посредством  
апарата на Shore, да установим промените в твърдостта на различните групи 
опитни тела. 

 
Фиг.12.Създаденият от нас апарат, според изискванията на ASTM 

 
Използвайки апарата на Shore установихме промяната в твърдостта преди и 

след изкуственото състаряване на пробните тела по метода на 
термоциклирането, както и действието на етиловия алкохол. Отчетен беше и 
ефекта от нанасянето на сийлър върху тези промени. Измерването по Шор се 
състои в проникването на сонда в еластичен материал с постоянен натиск от 
1кg. Апаратът е във вертикална позиция и се притиска към опитния образец. 
Всяко потъване на сондата с 0.0254mm се равнява на една единица по Shore. 
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Крайната стойност за твърдост се получава от дълбочината на проникване на 
сондата в опитния образец. Данните се отчитат 1секунда след постигането на 
плътен контакт, с помощта на хронометър. Направени бяха по пет замервания 
на всеки опитен образец, на поне 6mm отстояние едно от друго, при стайна 
температура съгласно изискванията на ASTM, спецификация D-2240. 

Изпитанията бяха направени 24 часа след полимеризирането /за контролната 
група/ и след процеса на термоциклиране и експозицията в  40 % разтвор на 
етилов алкохол. От софтуера на апарата зададохме 5000 термоцикъла в 
температурния диапазон 5-550С, като времето на престой във ваничките с 
дестилирана вода е 1 минута и 30 секунден интервал между двете потапяния 
/фиг.13/. Между изследванията пробните тела се съхраняваха в дестилирана 
вода и непосредствено преди самото отчитане, бяха подсушавани с 
абсорбционна хартия.  
 

 
Фиг.13. Апаратът за термоциклиране 

 
 

 Материали и методи по задача 4 
 

За тази задача изработихме 63 броя опитни образци с размери: диаметър 
20mm и дебелина 2.5mm За направата на телата използвахме прес-формата от 
трета задача, но с приставката за цилиндрични тела. Материалите бяха 
разделени в 21 групи с по три опитни тела всяка, включително контролна група 
за сравнение. Те бяха  на VPS и РММА основа: Ufi Gel Plus1; Flexacryl Soft2; 
Villacryl Soft 3 . Разтворите на чието действие бяха подложени образците в 
продължение на една седмица бяха съответно: Nescafe, сок от вишна и червено 
вино. Освен това ги подложихме и на действието на различни разтвори и 
методи за почистване и дезинфекция:   престой за една седмица в: хипохлорид-

                                                             
1Ufi Gel Plus – VOCO 
2Flexacryl Soft  - Lang 
3Villacryl Soft– Zhermack 
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3%/Hyposol/1; таблетки за почистване – Corega Tabs2 и също така използвахме 
метода на фотодинамичната  дезинфекция. 

Опитните тела за третия метод бяха третирани с фоточувствителния агент 
Fotosan за 10 минути, след което бяха облъчени с червена светлина с дължина 
на вълната 625nm пак за 10 минути в специално изработен за целта апарат  на 
фирма „Лечков ООД – Пловдив” /Фиг.14 и 15/.      
 

                 
                                   Фиг.14.                                                Фиг.15. 

Фиг.14 и 15. Изследваните материали, подложени на фотодинамична 
дезинфекция 

За отчитане и сравняване на резултатите от задача №4, приехме визуалния 
метод. Той е един от най-често прилаганите, лесен за изпълнение, достъпен и 
не изискващ скъпо струваща техника и специално обучен за целта персонал. 
Изработихме анкетни карти, които предоставихме за попълване от 120 
анкетирани. В проучването се включиха студенти от първи и втори курс. От 
тях 72 жени и 48 мъже. 

   Всеки един от анкетираните бе помолен да сравни настъпилата промяна в 
изсветляването /потъмняването/ на цвета на изследваните опитни образци, 
сравнени с контролните групи. Резултатите от изследването са представени в  
анкетни карти. 

 
 

Материали и методи по задача 5 
 

Целта на тази задача бе да се направи in vivo изследване на пациенти, които 
да дадат своето мнение за ребазираните с МРМ протези. Разработихме 
специално за целта пациентска карта, която предоставихме на включените в 
изследването. Проследяването ставаше на всеки 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеца на 
контролни прегледи за отчитане на промените. Изследването започна през 2014 

                                                             
1Hyposol – PrevestDenpro Ltd. 
2Corega  - GlaxoSmithKline 
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година, като част от  вътреуниверситетски проект ДП-06/2013. Подбирането 
беше по критерии отговарящи на изскванията за употреба на МРМ 
/ретенционни тубери, силно изразен torus palatinus, атрофирали алвеоларни 
гребени, покрити с тънка лигавица, наличие на екзостози/. 

В изследването се включиха 23 пациенти, разделени по равно /11 мъже, 12 
жени, с лек превес на жените/, на които бяха изработени общо 27 протези /11 на 
долна и 16 на горна челюст/. От тях 12 частични и 15 цели протези. 9 протези 
бяха изработени по директен, 11 по лабораторен метод, 7 по директно-
индиректен метод. 
 

                                          
Диаграма 1. Разпределение на изработените протези, в зависимост от метода 

на полимеризация /по абсолютен брой и в проценти/ 
 

Особеното при този вид протези е в предварителното изработване на 
дистанционер, който да гарантира равномерна дебелина на ребазиращия слой. 
В случая използвахме термовакуумна плака с дебелина 2mm, която оформихме 
с апарат за термовакуумно оформяне. 

Термовакуумната плака се поставя в държача на апарата, а изработения от 
твърд гипс /клас III/  модел върху основата, след което се включва 
подгряването. Плаката омеква от високата температура, държача се 
освобождава и притиска върху основата, като едновременно с това се включва 
и вакуум-помпата на устройството.  

Изрязването става с остър инструмент /хирургическа ножица или скалпел/ по 
предварително очертаните върху модела граници. По този начин мекият 
ребазиращ материал ще достигне до периферията на готовата протеза. 

При индиректната методика, след като е направена пробата с наредени 
зъби и след като е изплавен восъка, пластмасата се пресова в кюветата, като 
между акриловата пластмаса и дистанционера се поставя полиетиленово фолио. 
Кюветата се поставя в съд с вода и постепенно се загрява до 1000С. Задържа се 
половин час и после бавно се охлажда до стайна температура /РММА остава в 

11
41%

7
26%

9
33%
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преполимеризирало състояние/. Отстранява се термовакуумната  плака и 
фолиото и на тяхно място се поставя мекия ребазиращ материал.  

Ако последния е на РММА основа, връзката между него и базиса е химична 
и не се нуждае от медиатор. Такъв е материалът за индиректна ребазация 
Vertex Soft /Vertex/. 

Когато ребазиращият материал е на VPS основа се използва праймер за 
връзка с протезния базис. Такъв е материалът Molloplast B1 . Адхезивът на 
фирмата производител Primo2 , се нанася 1-2 пъти, след което се оставя да 
изсъхне за 60-90 минути /съгласно упътването на фирмата-производител/. 
Акрилният базис трябва да демонстрира достатъчна твърдост при отваряне на 
кюветата, с цел избягване на евентуални деформации. Molloplast B не се нуждае 
от предварително разбъркване, тъй като представлява готов за употреба 
материал в пастообразна консистенция. Поставя се на мястото на 
дистанционера, отново се поставя РЕ фолио и се пресова. Пресата се 
освобождава, кюветата се отваря, отстранява се фолиото и излишъка от 
ребазиращия материал, отново се затваря кюветата с помощта на бюгел  и се 
поставя в съд с вода за окончателна полимеризация. Водата плавно се загрява 
до 1000 С и така се задържа за 2 часа, след което бавно се охлажда до стайна 
температура.  

Ребазиращият материал е най-добре да се обработи със специални режещи 
инструменти и дискове на фирмата производител  при 15000-20000 об./мин., за 
да се избегнат проблеми с прегряването. Механичното полиране на Molloplast B 
е невъзможно и затова се препоръчва използването на Lustrol gloss /Detax/ 
двукомпонентен покривен агент в съотношение 1:1. 

Изработените по този начин протези, се състоят от основа от РММА и 
ребазиращ слой от МРМ. В специализираната литература този вид протези се 
наричат „двуслойни”, термин който ние също възприемаме като правилен и 
точен. 

  При материалите Mollosil 3 и Tissue Conditioner 4  използвахме техника за 
директна ребазация. Краищата на протезата се скъсяват, а участъците, които 
травмират лигавицата се отстраняват. Най-точно това става с използването на 
специално създадени за целта пасти /Pressure Indicating Pastes/. 

Върху почистената и подсушена протеза се нанася адхезив на фирмата- 
производител, а зоните които искаме да предпазим покриваме с кокосово масло 
или вазелин. Разбърква се ребазиращият материал /1:1 база и катализатор, ако е 
на силиконова основа или 1:2 прах и течност, ако е на РММА основа за 30-60 

                                                             
1Molloplast B –Detax 
2Primo – Detax 
3Mollosil– Detax 
4Tissue Conditioner -  GС 
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секунди/. Сместа се нанася върху протезата, която играе в случая роля и на 
индивидуална лъжица, поставя се в устата на пациента и се престъпва към 
функционалното оформяне на периферните ръбове. След 5-минутен престой в 
устата на пациента, протезата се изважда, излишъците се отстраняват /най-
добре с остър инструмент ножица или скалпел/, измива се и се подсушава. 
Върху ребазираната повърхност се нанася покривен агент за пет минути, като 
специално внимание се обръща на граничната зона между двата материала. 

В случаите на директно-индиректна ребазация, използвахме материала 
Villacryl soft /Zhermack/. Размесването става в съотношение 2.2g прах: 1.6ml 
течност. От протезата на пациента се отстраняват зоните на предварителни 
контакти и се осигурява достатъчно място за ребазиращия материал /около 2 
мм./, след което тя се измива, подсушава и се намазва с мономер. Получената 
при размесването конситенция се нанася върху контактната повърхност на 
протезата и се поставя в устата на пациента.  

Препоръчва се пациентът да оближе устните си с език, тъй като така 
слюнката ще попречи на материала да залепне по меките тъкани. След 
направата на функционалните тестове в устата на пациента и изчакването на 
полимеризирането на материала /около 3 минути/, окончателното завършване 
става в съд с гореща вода /650С/ и под налягане 2 bar за 30 минути /фиг.16 и 17/. 

 

  
Фиг.16. Апаратът за хидро – 
пневматична полимеризация 

Фиг.17. Готовата протеза по директно-
индиректния метод 

 
 
 

4. Статистически методи 
 

За статистическа обработка на данните от получените резултати по 
отделните задачи използвахме следните методи и видове анализи:  
 Описателен анализ – при който се описва състоянието на едно или повече  

явления с помощта на подходящи обобщаващи характеристики. 
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 Вариационен анализ на количествени променливи: средна стойност, 
стандартно отклонение, стандартна грешка и 95% доверителен интервал. 

 Корелационен анализ – откриване на зависимости между два или повече 
признака. 

 Диагностичен анализ – разкриват се връзки и зависимости между 
изследваните явления, обосновават се причини и фактори за поведението 
на едно или повече масови явления. 

 Прогностичен анализ – при него въз основа на изучаване поведението на 
явлението в минал период се правят прогнози за неговото развитие в 
бъдещи периоди. 

 Групиране на данни – при който се определят  възможни стойности 
(разреди) на изследван признак и отнасянето на всяка наблюдавана 
единица към някой разред. Така всички наблюдавани единици попадат в 
някой от разредите. Броят на единиците, попаднали в даден разред, показва 
колко често се срещат съответните стойности на признака. Бройките 
единици от всеки от разредите се наричат абсолютни честоти, а 
съвкупното им представяне се нарича честотно разпределение. Понякога се 
използва честотно разпределение на относителните честоти, което 
представя какво е отношението между броя на наблюдаваните единици в 
разредите и общия брой на всички наблюдения. 

 Визуализация на едномерни и двумерни честотни разпределения – 
графично представяне на честотните разпределения с абсолютни или 
относителни честоти. 

 Сравнителен честотен анализ на едномерни и двумерни разпределения 
по категорийни признаци – сравняване на честотните разпределения, 
откриване на сходства и различия, търсене на връзки и зависимости. 

 Проверка на хипотези – използване на статистически методи за проверка 
на предположение относно разпределението по един или повече 
количествени или категорийни признаци /2-критерий за независимост/. 

 Анализ на вариациите – One Way ANOVA. 
 Анализът на данните се извърши посредством програма за статистическа 

обработка SPSSверсия 19.  
За статистически значими се приемаха разлики при ниво на достоверност 

р<0.05. 
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5. Резултати и обсъждане 
 

Резултати и обсъждане по задaча1 
 

Анкетирани бяха общо 115 лекари по дентална медицина относно степента 
на информираност за свойствата на меките ребазиращи материали. От тях 56 
мъже и 59 жени. Разпределението по пол е равномерно с лек превес на жените. 

От отговорите на въпрос 2 от анкетата става ясно, че са обхванати всички 
професионално активни възрасти. Средната възраст на анкетираните е 43,67 г., 
а стандартно отклонение по възрастов показател е 11,08 г. 
 

 
Диаграма 2. Разпределение по възрастови групи  

 
Относителният брой на лицата във възрастова група 45-54 г. е най-голям 

(30,43%) и е следван от този на лицата във възрастова група 25-34 г. (28,70%). 
Това най-вероятно се дължи на факта, че първите са утвърдени вече 
специалисти и желаят да надграждат в своята професия, а вторите са млади 
лекари, които се интересуват от новостите и затова посещават курсове за 
повишаване на квалификацията. Забелязва се корелационна зависимост между 
възрастта и годините трудов стаж. Почти всички са започнали своя трудов път 
веднага след дипломиране и затова годините трудов стаж при тях са повече. 

За информираността на анкетираните по отношение МРМ може да се съди от 
следните резултати: 
 

28.70%
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18 
 

 
А. Да, наясно съм  
Б.Чувал съм, но не съм запознат с  подробности    
В. Изобщо не знам за какво става въпрос. 

Диаграма 3. Информираност за МРМ  
 

От фигурата става ясно, че всички анкетирани са запознати с МРМ, като 
преобладаващата част, близо 2/3 са абсолютно наясно с техните свойства. 

Няма съществени различия в степента на информираност при различните 
възрастови групи. Това се илюстрира с графиките на диаграма 4 и се 
потвърждава чрез  2-критерия на Пирсън за сравняване на честотни 
разпределения по категориен признак.  

 

 
Диаграма 4. Информираност за МРМ по възрастови групи  

(в проценти от всички анкетирани) 
 

Използвахме 2-критерия за независимост за проверката на нулевата 
хипотеза Н0 срещу нейната алтернатива Н1, които гласят: 
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Н0: Степента на информираност не зависи от възрастовата група (няма 
значимо различие по степен на информираност в различните възрастови 
групи); 

Н1: Степента на информираност зависи от възрастовата група (има значимо 
различие по степен на информираност в различните възрастови групи), 

Анализът на честотното разпределение от таблица 1 е извършен чрез IBM 
SPSS STATISTICS (ver. 19). 

 
Таблица 1. Анализ на честотното разпределение на информираността на 

анкетираните по отношение МРМ *1 
наблюдавани честоти 

nij 
информираност А Б В общо 

25-34 г. 22 10 1 33 
35-44 г. 16 8 0 24 
45-54 г. 22 12 1 35 
55-64 г. 16 7 0 23 
общо 76 37 2 115 

 
Полученият резултат за емпиричната величина 2

емп., която дава представа за 
разликата между наблюдаваните и очакваните теоретични честоти, е 2

емп. = 
1,60. При степени на свобода (3-1).(4-1) = 6 тази стойност на 2

емп. съответва на 
p-стойността 0,95. Това означава, че няма основание да се отхвърли нулевата 
хипотеза и се приема, че степента на информираност не зависи от 
възрастовата група. 

На въпроса използват ли често МРМ в своята практика, с „Да” отговориха 
46,09% от анкетираните, а с „Не” – останалите 53,91%. Изхождайки от 
отговорите на този и предишния въпрос може да се заключи, че болшинството 
от колегите са запознати със свойствата на МРМ, но не ги използват често в 
своята практика. 

На графиките на диаграма 5 е представена информация относно използването 
на МРМ от анкетираните по възрастови групи, както и разпределението във 
всяка една от възрастовите групи по отделно. 
 

                                                             
1 
А. Да, наясно съм  
Б. Чувал съм, но не съм запознат с подробности. 
В. Изобщо не знамза какво става въпрос. 
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Диаграма 5. Използване на МРМ по възрастови групи  

(в проценти от всички анкетирани) 
 

Таблица 2. Анализ на честотното разпределение 
наблюдавани честоти nij 

използване Да Не общо 
25-34 г. 16 17 33 
35-44 г. 12 12 24 
45-54 г. 15 20 35 
55-64 г. 10 13 23 
общо 53 62 115 

 
По данните от таблица 2 чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) извършихме  

проверка на хипотезата: 
Н0: Възрастовата група не оказва влияние върху честотата на използване на 

МРМ 
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Възрастовата група оказва влияние върху честотата на използване на 

МРМ 
чрез 2-критерия за независимост. Съгласно получения резултат 2

емп. = 0,43 
и съответната му p-стойност, равна на 0,93 при (2-1).(4-1) = 3 степени на 
свобода, няма основание да се отхвърли нулевата хипотеза и тя се приема за 
вярна. Това означава, че честотата на използване на МРМ не се влияе от 
възрастта. 

Чрез отговорите си на петия въпрос от анкетата, лекарите по дентална 
медицина трябваше да посочат забелязаните от тях неблагоприятни свойства на 
МРМ. Резултатите са представени на диаграма 6. Според 49.57% от 
анкетираните най-често забелязвания недостатък е бързото втвърдяване на тези 
материали в условията на устната кухина. По този начин те губят най-ценното 
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си свойство – мекототата и това обезмисля до голяма степен използването им. 
Следват оцветяването от храни и напитки /40%/ и честото отлепване от 
протезния базис /36.52%/.  Най-нисък е процента /18.26%/ на обезцветяването 
от средствата за почистване и дезинфекция. Някои от анкетираните са дали 
повече от един отговор, в зависимост от техните наблюдения. 

 
А.Много бързо се втвърдяват в условията на устната кухина. 
Б. Лесно се оцветяват от храни и някои напитки. 
В.Обезцветяват се от средствата за почистване и дезинфекция. 
Г. Често се отлепват от протезния базис. 

Диаграма 6. Забелязани неблагоприятни свойства1 

 

Преобладаващата част (56,52%) от анкетираните са отговорили, че техните 
пациенти са доволни от прилагането на МРМ, тъй като протезите не им 
причиняват болка и наранявания по лигавицата. Според друга значителна част 
от  анкетираните – 48.70% пациентите оценяват подобаващо по-доброто 
задържане и стабилност на протезите. Най-малка е групата на тези, според 
които пациентите не намират особена разлика при прилагането на МРМ 
/13.04%/. 

Последният въпрос от анкетата се отнася до оценката на МРМ от естетична 
гледна точка. По-голямата част (70,43%) от анкетираните са отговорили, че те 
подхождат цветово на протезния базис, а останалите (29,57%) са посочили, че 
не са особено естетични. 

От графиката на диаграма 7 може да се предположи наличието на връзка 
между естетичната оценка на анкетираните и техния пол. Както е видно от 
диаграмата 83.05% от жените намират МРМ за естетични и само 16.95% от 
анкетираните жени са на противоположното мнение. При мъжете процентите 
на двете групи са изравнени, с лек превес на тези, които намират МРМ за 
                                                             
1Забележка: Общият сбор на посочените проценти е по-голям от 100%, тъй като 
анкетираните можеха да отговарят на въпроса с повече от един отговор. 
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естетични /57.14%/, срещу 42.86% които ги намират за недостатъчно 
подходящи в естетично отношение. 

 
Диаграма 7. Естетична оценка на МРМ по пол  

 
За да се провери дали полът влияе върху естетичната оценка на МРМ, е 

използвано двумерното рапределение на наблюдаваните честоти от таблица 3 и 
чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) е извършена проверка на хипотезата: 

Н0: Полът не оказва влияние върху естетичната оценка на МРМ 
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Полът оказва влияние върху естетичната оценка на МРМ. 

 
Таблица 3. Анализ на честотното разпределение при мъжете и жените 

 
наблюдавани честоти nij 

естетична 
оценка А Б Общо 
Мъже 32 24 56 
Жени 49 10 59 
Общо 81 34 115 

 
Съгласно 2-критерия за независимост и въз основа на получения резултат 

2
емп. = 9,26 и съответната му p-стойност, равна на 0,0023 при (2-1).(2-1) = 1 

степен на свобода, нулевата хипотеза се отхвърля и се приема за вярна нейната 
алтернатива. Това означава, че полът оказва влияние върху естетичната 
оценка. 

При втората група анкетирани са включени общо 108 зъботехници дали 
своето мнение относно степента на информираност за свойствата на меките 
ребазиращи материали. От анкетираните 56 са мъже и 52 са жени или 
разпределението по пол е равномерно, с лек превес на мъжете.  
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Обхванати са всички професионално активни възрасти, като средната възраст 
на анкетираните е 31,30 г., а стандартно отклонение по възрастов показател е 
14,54 г. 

Лицата във възрастовите групи 20-29 г. и 30-39 г. имат най-голям 
относителен дял по (25,00%), а най-малък относителен дял по (14,81%) имат 
лицата от възрастовите групи 40-49 г. и над 60 г. В резултат на това 
разпределение по възрастови групи се оказват логични резултатите за 
разпределението на анкетираните по трудов стаж.  

Забележима е връзката между ниските стойности на относителните дялове на 
зъботехниците във възрастова група 40-49 г. и на зъботехниците с трудов стаж 
20-30 г. Откриването на такава корелационна зависимост е съвсем реална и 
логична, тъй като повечето зъботехници започват своята професионална 
кариера веднага след своето дипломиране. Затова и съвсем естествено годините 
трудов стаж са в пряка пропорционална зависимост с възрастта на 
анкетираните. Това се вижда добре на диаграма 8, където е представено 
двумерното разпределение на анкетираните по трудов стаж и възраст. 
 

 
 Диаграма 8. Двумерно разпределение на анкетираните  

по трудов стаж и възраст (в абсолютни честоти) 
 

В таблица 4. са посочени абсолютните честоти на разпределението на 
анкетираните по трудов стаж и възраст.  

 
Таблица 4. Абсолютни честоти на разпределение по трудов стаж и възраст 

стаж \ възраст 20-29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. над 60 г. 
до 10 г. 27 1 0 0 0 
10-20 г. 0 26 4 0 0 
20-30 г. 0 0 11 6 0 
над 30 г. 0 0 1 16 16 
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Събрана е детайлна информация за зъботехническите лаборатории, в които 
работят анкетираните зъботехници. Снемаемото зъбопротезиране се явява една 
от основните дейности за 96,30% от зъботехническите лаборатории. Причината 
за това, може би се дължи на факта, че изработването на протези е най-широко 
разпространената дейност, изискваща не дотам скъпо оборудване и сериозни 
инвестиции. Друга причина е постоянно застаряващото население в страната. 
На трето място може да се изтъкне и чисто финансовата причина. Голяма част 
от населението не разполага с достатъчно средства да си позволи големи и 
скъпо струващи конструкции. Ето защо в масовата практика, случаите се 
решават чрез използването на снемаеми протези, които се приемат за 
„универсално” средство за лечение на ДЗР. На второ място анкетираните са 
посочили неснемаемото протезиране /74.07%/ и чак на трето и четвърто место 
със 45.37% и 39.81% съответно надимплантно тозъбопротезиране и 
ортодонтията, като доста по-специфични дейности. 

На въпроса дали коментират с лекаря по дентална медицина избора на 
материал на ребазиране, с „Да” са отговорили 61,11% от анкетираните  
/диаграма 9/. Тези резултати означават, че голяма част от зъботехниците 
/61.11%/ не действат индивидуално, а търсят мнението на ЛДМ, с оглед 
намирането на оптимално решение на проблема и само 38.89% смятат че това е 
излишно, без да конкретизират дали разчитат на своята собствена преценка или 
приемат безпрекословно становището на лекуващия ЛДМ. 

Резултатите от съпоставителния анализ на възрастта на анкетираните и 
отговорите им на въпроса дали коментират избора на материал с лекаря по 
дентална медицина са посочени в таблица 5 и диаграма 9. 

 
Таблица 5. Наблюдавани честоти на разпределение 

 Наблюдавани честоти nij 
Коментират ли с лекаря 

по ДМ Коментират Не 
коментират Общо 

20-29 г. 21 6 27 
30-39 г. 20 7 27 
40-49 г. 11 5 16 
50-59 г. 10 12 22 
60 г. и нагоре 4 12 16 

Общо 66 42 108 
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Диаграма 9. Коментират ли зъботехниците избора на материал с лекаря  

по дентална медицина по възрастови групи 
 (в проценти от всички анкетирани) 

 
Наблюденията сочат, че по-младите зъботехници имат повече склонност да 

коментират с лекаря по дентална медицина избора на материал на ребазиране, 
отколкото по-възрастните. За да се провери това предположение, чрез IBM 
SPSS STATISTICS (ver. 19) е проверена хипотезата: 

Н0: Склонността на зъботехниците да коментират с лекаря по дентална 
медицина избора на материал не зависи от възрастта им 

срещу нейната алтернатива: 
Н1: Склонността на зъботехниците да коментират с лекаря по дентална 

медицина избора на материал зависи от възрастта им. 
Резултатите са 2

емп. = 16,506 и съответната му p-стойност при (2-1).(5-1) = 4 
степени на свобода е равна на 0,0024. Съгласно 2-критерия за независимост, 
нулевата хипотеза се отхвърля и за вярна се приема нейната алтернатива.  

Това доказва, че склонността на зъботехниците да коментират с лекаря по 
дентална медицина избора си зависи от възрастта им и по-конкретно, че по-
младите зъботехници имат повече склонност да коментират с лекаря по 
дентална медицина избора на материал. Това може да се обясни от една страна 
с тяхната неувереност, а от друга с желанието им за екипност в работата. 

Мнението на анкетираните зъботехници за това, кой е по-правилно да избира 
вида на материала и метода на ребазиране не е единно. Значителен е процентът 
(31,48%) на анкетираните, които смятат, че водещ при избора трябва да бъде 
зъботехникът. Само 13,89% от анкетираните смятат, че изборът трябва да се 
направи от лекаря по дентална медицина. Все пак повече от половината 
анкетирани (54,63%) смятат, че изборът трябва да е съгласуван между 
зъботехника и лекаря по дентална медицина. Фактът, че повече от половината 
от анкетираните посочват, че избора на ребазиращ материал трябва да се 
направи и от двамата специалисти, означава, че те смятат лечението на 
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пациента трябва да се прави съвместно и само така могат да се получат 
оптимални резултати.  

В таблица 6 е представено двумерното разпределение на наблюдаваните 
честоти при отговорите на въпроса кой трябва да избира вида на материал и 
метод на ребазиране и въпроса дали коменират с лекаря по дентална медицина 
избора на материал. Съпоставка на резултатите по двата въпроса в проценти от 
всички анкетирани е показана на диаграма 10.  
 
Таблица 6. Двумерно разпределение на наблюдаваните честоти на отговорите: 

 Наблюдавани честоти nij  
Право на избор\Коментират ли 
с лекаря по ДМ Коментират Не коментират Общо 
Зъботехникът 8 26 34 
Лекарят по ДМ 8 7 15 
Заедно 50 9 59 

Общо 66 42 108 
 

 
Диаграма 10. Съпоставка на мненията на зъботехниците кой е по-правилно да 

избере вида на материал и метод на ребазиране и склонността им да коменират 
с лекаря по ДМ избора на материал (в проценти от всички анкетирани) 

 
Корелацията между мненията по двата въпроса е силно изразена и може да се 

докаже чрез проверката на 2-критерия за независимост. Получените резултати 
от IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) за хипотезата: 

Н0:  Между мненията по двата въпроса няма връзка 
срещу нейната алтернатива: 
Н1:  Мненията по двата въпроса са свързани. 
са 2

емп. = 34,456 и съответната му p-стойност при (2-1).(3-1) = 2 степени на 
свобода е 3,296.10–8, т.е. много малко число. Следователно нулевата хипотеза 
трябва да се отхвърли, а за вярна да се приеме алтернативната. Това доказва 
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силно изразената връзка между мненията по двата въпроса, и че според близо 
полвината от анкетираните изборът на материал, трябва да се коментира с 
ЛДМ и че най-добре този избор да се направи от двамата. 

За най-често използван метод на ребазиране 91,67% от анкетираните са 
посочили индиректния метод, 22,22% от анкетираните са посочили директно-
индиректния метод, а 13,89% от всички анкетирани са посочили и двата метода. 
Ясно изразеното доминиране на индиректния метод най-вероятно се дължи на 
по-добрите резултати при него, както и на факта, че това е един изцяло 
лабораторен процес, с чиито особености, зъботехниците са най-добре 
запознати. Не е за подценяване и факта, че при индиректното ребазиране 
токсичността и процента на алергичните реакции, дължащи се на количеството 
остатъчен мономер /при акрилните ребазиращи материали/ значително 
намалява. 

Най-често използваната от анкетираните група меки ребазиращи материали 
(според химичния им състав) е групата на акрилните материали (89,81%). На 
второ място (46,30%) се нарежда групата на силиконовите материали. 
Използването на материали от останалите групи е сравнително рядко. Логично 
никой не е посочил групата на ПВХ материали, тъй като те имат чисто 
историческо значение и макар че в недалечното минало са се използвали 
масово, в наши дни в резултат на техните недостатъци приложението им е 
силно ограничено. Само 11.11% са посочили полиуретановите материали и едва 
4.63% са отбелязали други, без да конкретизират точно какви материали. 

Резултатите от отговорите на въпроса какви са най-честите недостатъци на 
меките ребазиращи материали, с които анкетираните са се сблъскали в своята 
практика, са представени на диаграма 11. Малка част от анкетираните не са 
срещали проблеми (12,04%) или нямат наблюдения (9,26%). Всички останали 
са посочили поне по един недостатък, като промяната на цвета (36,11%) и 
промяната на твърдостта (39,81%) се считат за  най-често наблюдаваните 
недостатъци от анкетираните. Според 12.96% това е появата на неприятен 
мирис след определен пориод от време, 17.59% определят разпадането на 
връзката като сериозен проблем и 22.22% са посочили счупването на протезата, 
най-вероятно в резултат на намалената дебелина на протезния базис. 
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А.Промяна на цвета Д. Счупване 
Б.Промяна в твърдостта Е.Не съм имал проблеми 
В.Появата на неприятен мирис Ж.Нямам наблюдения 
Г.Отлепяне  

Диаграма 11. Най-чести недостатъци на меките ребазиращи материали, 
с които сте се сблъскали в практиката* 

 
Двумерното разпределение на наблюдаваните честоти по използвани групи 

меки ребазиращи материали и срещани недостатъци в практиката е представено 
в таблица 7.  
 

Таблица 7. Двумерно разпределение на наблюдаваните честоти: 

 Наблюдавани честоти nij  
Материали\Недостатъци А* Б* В* Г* Д* Е* Ж* Общо 
Поливинил-хлоридни 0 0 0 0 0 0 0 0 
Акрилни 37 43 11 17 22 10 8 148 
Силиконови 20 20 4 14 15 4 6 83 
Полиуретанови 7 5 3 4 3 0 1 23 
Други 0 0 2 0 1 2 0 5 

 
А*Промяна на цвета Д* Счупване 
Б*Промяна на твърдостта Е*Не съм имал проблеми 
В*Появата на неприятен мирис Ж*Нямам наблюдения 
Г*Отлепяне  

 
На диаграми 12 и 13 са представени най-честите недостатъци, с които са се 

сблъсквали анкетираните, по отделно за акрилните и силиконовите ребазиращи 
материали, тъй като това именно са двете най-често използвани групи МРМ. 
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 Диаграма 12. Недостатъците на акрилните ребазиращи материали, с които 

анкетираните са се сблъсквали в практиката  
(в проценти от използващите акрилни материали) 

 
 

 
Диаграма 13. Недостатъците на силиконовите ребазиращи материали,  

с които анкетираните са се сблъсквали в практиката 
 (в проценти от използващите силиконови материали) 

 
Общо 37,04% от анкетираните са посочили интервал от време, през който им 

се наложило да правят подмяна на мекия ребазиращ материал /диаграма 14/. 
Най-многобройни са групите на зъботехниците, които са отбелязали, че не са 
правили такава подмяна /39,81%/  или че нямат наблюдения /23.15%/. Общият 
сбор от тези две групи е 62,96%. Това е близо две трети от всички анкетирани и 
означава, че МРМ, които те използват са достатъчно надеждни и не се нуждаят 
от поправки. 

25.00%
29.05%

7.43%
11.49%

14.86%

6.76% 5.41%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

А Б В Г Д Е Ж

Акрилни материали

24.10% 24.10%

4.82%

16.87% 18.07%

4.82%
7.23%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

А Б В Г Д Е Ж

Силиконови материали



30 
 

 

 
А. На всеки 1-6 м. Г. Не съм правил подмяна 
Б. На всеки 6-12 м.   Д. Нямам наблюдения 
В. След 1 или повече год.  

 Диаграма 14. Наложена подмяна на мек ребазиращ материал 
поради загуба на свойства  

 
 

Резултати и обсъждане по задача 2 
 

Определянето на необходимия брой образци се извърши чрез графично 
приложение на „R”- Z* sample. Заложен бе уровен на значимост 0.05, 0.8 
мощност и различен ефект за различните статистически тестове според 
препоръките на Коен. За съпоставка на двете групи – контрола и „с перли” се 
изчислиха средните аритметични, стандартното отклонение и се направи One 
Way ANOVA анализ. 

Изчислено беше, че необходимият брой образци за получаване на 95% 
интервал на доверителност е 26.593. След направена корекция се изчислиха 29 
необходими образеца за постигане на 80% мощност за ANOVA анализа. 
Изработиха се 30 образеца от всяка група – контрола и с перлени ретенции.  

Освен абсолютните стойности изчислихме и средните стойности за двете 
изследвани групи. 

 
Таблица 8. Средни стойности и стандартно отклонение  
    Брой       Sx       SD    Мин.    Макс. 
Контролна група       30     0.744     0.279     0.331     1.513 
С перлени ретенции       30     1.380     0.177     1.019     1.789 
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Забелязва се съществена разлика между средните стойности на разкъсване на 
образците при контролната група и при групата с перлени ретенции. Съответно 
0.744 МРа за първата и 1.380 МРа за втората група, като съответно 
минималната стойност за контролната група е 0.331 МРа, а максималната 
стойност е 1.513 МРа. За групата с перлени ретенции минималната стойност е 
1.019 МРа, а максималната е 1.789 МРа. Стандартното отклонение за 
контролната група е 0.279 МРа, а за групата с перлени ретенции е 0.177 Мра.  

Отношението на средните аритметични се представя графично със следната 
диаграма:  

 
Диаграма 15. Отношение на средните аритметични стойности 

 
Както се вижда на диаграма 15, стойностите получени при теста за якост на 

опън на контролната група са много по-ниски от тези на групата с перлени 
ретенции. Представянето на данните с друг тип графика – диаграма 16 показва 
припокритие в получения резултат, поради стандартното отклонение.  
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Диаграма 16.  Стойности и стандартно отклонение на силата необходима за 

разкъсване на опитните тела по групи /в МРа/ 
 
За да се провери дали получените резултати не се дължат на вътрегрупови 

вариации се приложи ANOVA тест, резултатите от който са представени в 
таблица 9. Проведеният анализ доказва наличието на статистически значима 
разлика (F=9.63, p<0.001).  

 
Таблица9. Резултати получени от ANOVA тест: 
 Степени 

на свобода 
Сума на 

квадратите 
Средна на 
квадратите 

F  P<0.001 

група 1 6.06 6.06 9.63 0.00 
остатъци 58 3.16 0.05   
 

Резултатите от статистическия анализ недвусмислено показват, че 
използването на перли с диаметър 0.6 мм., води до двойно увеличение на 
силата на връзката в сравнение с контролната група, при които тя се 
осъществява само чрез адхезива на фирмата производител. Тези резултати 
напълно съвпадат с данните на Craig et al. и Storer et al. Праймерът на фирмата 
производител, съдържа две активни функционални групи. Едната служи за 
връзка с РММА базис, а другата за връзка с VPS /МРМ/ . Така изгарящите без 
пепелен остатък перли се свързват химически с РММА на базиса, посредством 
праймера. От друга страна ретенционните зони, които те осигуряват са напълно 
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достатъчни силиконовият ребазиращ материал да навлезе под тях и така да се 
осигури допълнителна механична връзка, освен химичната. Използването на 
механични ретенции за подобряване силата на връзката в никакъв случай не 
изключва използването на адхезивите на фирмите-производителки на 
съответния материал. Считаме че комбинацията от химична и механична 
задръжка ще доведе и до по-дълготрайни резултати в клинични условия, тъй 
като проблемът с връзката между двата материала /ребазиращият и акрилната 
основа на протезата/ е една от основните причини за скептичното отношение на 
колегите към тях. 

 
8.3. Резултати и обсъждане по задача 3 

   Изчислено бе, че необходимият брой образци за получаване на 95% 
интервал на доверителност е 27.564. След направена корекция получихме, че 29 
е необходимият брой образци за постигане на 80% мощност на ANOVA 
анализа. Изработиха се по 30 образеца за група, като общият брой на групите бе 
12.  

 
Табл.10.Средни стойности и стандартно отклонение на изследваните образци  
по Shore A. 
 

материал брой средна 
стойност отклонение мин. 

стойност 
макс. 

стойност 
1а ТК със сийлър 30 17.250 0.907 15.000 18.500 
1б ТК със сийлър в етанол 30 7.817 0.914 6.000 9.000 
1с TК със сийлър след 

термоцикл. 
30 21.733 0.728 20.500 23.000 

2а Mollosilсъс сийлър 30 30.317 0.748 29.000 31.500 
2б Mollosilсъс сийлър след 

термоциклиране 
30 33.633 0.798 32.500 35.000 

2с Mollosilсъс сийлър в етанол 30 27.700 0.664 27.000 29.000 
3а ТК без сийлър/контрола/ 30 13.000 0.587 12.000 14.000 
3б ТК без сийлър в етанол 30 4.333 0.531 3.500 5.000 
3с ТК без сийлър след 

термоцикл. 
30 16.767 0.583 16.000 17.500 

4а Mollosilбез сийлър/контр./ 30 27.350 0.778 26.000 29.000 
4б Mollosilбез сийлър в етанол 30 23.533 0.840 22.000 25.000 
4с Mollosilбез сийлър след 

термоциклиране 
30 29.783 0.583 29.000 31.000 

 
За по-добра нагледност резултатите от средните стойности и отношенията им 

са представени на диаграма 17 и 18. 
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Диаграма 17. Измерени средни стойности на твърдост по Shore 

 
Диаграма 18. Измерени съотношения на стойностите за твърдост 
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От данните се вижда, че най-висока твърдост притежава материалът Mollosil, 
покрит със сийлър, след термоциклиране, въпреки че стойностите, които този 
материал показва и без сийлър, както и контролната група са почти сходни. 
Етанолът не води до сериозно омекване на този материал, въпреки, че 
използването на сийлър има своя положителен ефект и води до запазване на 
изходната твърдост. 

Tissue Conditioner e по-мек материал от Mollosil, но не трябва да забравяме, 
че неговата твърдост може да варира и до голяма степен зависи  от 
съотношението прах:течност, което според фирмата-производител трябва да е 
1:2. Въпреки това, трябва да се отбележи факта, че изходната стойности на 
твърдостта по Шор за Tissue Conditioner /контрола/ е два пъти по-малка от 
твърдостта на Mollosil /контрола/, т.е. материалът е по-мек. Най-ниски са 
стойностите за твърдост след поставянето на материала в 40% етилов алкохол и 
това води до неговото разпадане. Причините да се спрем на етилов алкохол с 
такава концентрация са две. Първо спиртът присъства в много търговски 
продукти предназначени за дезинфекция и почистване на протези, както и 
разтвори за орална хигиена. Второ 40%-ен алкохол присъства в почти всички 
спиртни напитки и пациентите с двуслойни протези трябва да се съобразяват с 
този факт. Системната употреба на концентрати би могла да бъде възможна 
причина за разпадане на ребазиращия слой или неговото съществено 
размекване. При тъканните кондиционери, сийлъра също води до повишаване 
на твърдостта на изследваните материали, като при тях дори е по-силно 
изразено, в сравнение със силиконовите. Обяснението се състои във факта, че 
сийлъра запечатва акрилната повърхност и така възпрепятства излива на 
пластификатори, а от друга страна пречи и на навлизането на течности във 
вътрешността на материала. Това е причина за запазването на твърдостта  на 
МРМ. По този начин се генерират и по-малко вътрешни напрежения в 
граничната зона между базиса и ребазиращия материал. Така и връзката между 
тях остава по-здрава. По-високите стойности на твърдост след покриването на 
изследваните тела със сийлър, преди потапянето им в етиловия алкохол говори, 
че той има изразено протективно действие. Това ни дава основание да 
предположим, че неговото използване ще доведе и до по-голяма клинична 
дълготрайност на МРМ.  

За да се провери значимостта на разликата и дали тя не се дължи на 
вътрегрупови различия се приложи ANOVA анализ, показан в таблица11. 
Таблица 11: Вариационен анализ 
 Степени 

на свобода 
Сума на 

квадратите 
Средна на 
квадратите 

F  P<0.001 

група 11 28894.64 2626.79 4890.75 0.00 
остатъци 348 186.91 0.54   
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Този анализ показва, че има разлика между отделните групи, но не показва 
между кои. За да се направи междугрупова съпоставка използвахме теста на 
Tukey. Резултатите са представени на диаграма 19. 

 
Диаграма 19. Междугрупова съпоставка чрез анализ наTukey 

 
Различията са както при отделните материали, така и след съответната им 

обработка /със спирт, сийлър и след термоциклиране/. Видно е че след 
нанасянето на сийлър твърдостта на опитните образци се покачва средно с 
около 2 до 3 единици по Шор. Термоциклирането също води до повишаването 
на твърдостта на двете групи материали, като по-изразено е това при Tissue 
Conditioner.  Обяснението е в излива на пластификатор. Тъй като материалите 
на VPS основа нямат такъв в своя състав, при тях промяната в твърдостта е по-
слабо изразена. Оказва се, че етиловият алкохол има разрушаващо действие по 
отношение на МРМ. И отново неговото агресивно действие е по-силно изразено 
по отношение на акрилните материали. Интересно е действието на сийлъра. И 
при двете групи материали той има положителен ефект, изразяващ се в 
предпазването на материалите по отношение на външната среда и нейните 
реагенти. Ето защо е препоръчително, дори наложително използването му, а в 
случаите, когато фирмата производител не предлага собствен такъв да се търси 
подходящ аналог. 
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Резултати и обсъждане по задача 4 
 

В изследването се включиха 120 студенти от първи и втори курс. От тях 72 
жени и 48 мъже. На първия въпрос „Променя ли се според вас цвета на 
изследваните  материали след едноседмичен престой в Nescafe”, четири от 
всеки пет анкетирани, категорично заявяват, че и трите изследвани материала 
стават по-тъмни. Категоричността в оценките ни дава основание да заключим, 
че кафето е един от основните оцветители, водещ до драстично потъмняване на 
МРМ. Този факт  трябва да се има впредвид и пациентите използващи МРМ 
трябва да бъдат предупреждавани за евентуалните последици от прекомерната 
употреба на тази напитка. 

Отговорилите на втори въпрос, в по-голямата си част /около 60%/, смятат че 
натуралният сок от вишна, не води до съществена промяна в цвета и че МРМ 
са стабилни в цветово отношение спрямо съдържащите се в тях оцветители. 
Трудно бихме откроили някой от тестваните материали, който да е по-стабилен 
в цветово отношение спрямо останалите, тъй като процентите са почти 
изравнени. Въпреки, че вишната е плод, който лесно оцветява текстилните 
тъкани например, по отношение на МРМ, той няма осезаемо действие.   

 
Диаграма 20. Общо отговорили на трети въпрос  

Променя ли се според Вас цвета на изследваните материали, след 
едноседмичен престой вчервено вино?  

 
От графиката на диаграма 20, прави впечатление разликите в поведението на 

силиконовият материал Ufi-Gel Plus, в сравнеие с акрилните материали: 
Flexacryl soft и Villacryl soft след едноседмичен престой в червено вино. Тъй 
като в червеното вино се съдържат голямо количество танини, като естествени 
оцветители, проверихме, дали те въздействат по различен начин върху 
различните видове материали. 

Формулирахме основната хипотеза Н0 и нейната алтернатива Н1 в следния 
вид: 
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Н0: Видът на материала не оказва влияние върху промяната в цвета; 
Н1: Видът на материала оказва влияние върху промяната в цвета. 
Проверката направихме чрез 2-критерия за независимост, като за целта 

използваме наблюдаваните честоти, представени в таблица 12. 
 

Таблица 12. Разпределение на наблюдаваните честоти: 

  
Стана по-

светъл Без промяна  Стана по-тъмен  
Ufi-Gelplus 15 83 22 
Flexacrylsoft 7 20 93 
Villacrylsoft 8 7 105 

 
Чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) се получава 2

емп. = 148,81 и p-
стойността е много близка до нула при (3-1).(3-1) = 4 степени на свобода. 
Следователно основната хипотеза се отхвърля и за вярна се приема 
алтернативната хипотеза, а именно че промените в цвета зависят от вида на 
използвания материал. Това ни дава основание да направим и следния извод, а 
именно, че силиконовите материали са по-стабилни от акрилните в цветово 
отношение и по-слабо се влияят от съдържанието на танини.  
 

 
Диаграма 21. Общо отговорили на четвърти въпрос  

Променя ли се според Вас цвета на изследваните материали след 
едноседмичен престой в 3% разтвор на хипохлорид?  

 
Резултатите от отговорите на този въпрос отчетливо показват, че натриевият 

хипохлорид води до драстично изсветляване на опитните образци от Ufi-Gel 
plus и Flexacryl soft, докато материалът Villacryl soft остава без съществена 
промяна, според 55.83% от анкетираните. Това се дължи на отделения атомен 
кислород, който въздейства и на двете групи изследвани материали /акрилни и 
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силиконови/. Тъй като хипохлоридът има подчертано антибактериално 
действие, той има и много широко приложение. В денталната медицина, той се 
използва в различни концентрации /от 0.5% до 5.25%/. Въпреки своето 
доказано действие спрямо различните видове микроорганизми /бактерии, 
вируси, гъбички и спори/, не трябва да се пренебрегва неговото агресивно 
действие, както към макроорганизма, така и към различните стоматологични 
материали /пластмаси, силикони, сплави/. 

 

 
Диаграма 22. Общо отговорили на пети въпрос  

Променя ли се цвета на изследваните материали след едноседмична 
дезинфекция с разтворими таблетни форми?  

 
Резултатите от това изследване показват, че разтворимите таблетни форми за 

дезинфекция не оказват толкова драстично въздействие върху цвета на 
изследваните тела, както натриевия хипохлорид например. Повече от 
половината от участниците в изследването смятат, че те не водят до промяна в 
цвета на материалите. Единствено данните за материала Flexacryl soft се 
различават от общото мнение и според 62.50% от всички анкетирани той става 
по-тъмен. Това означава, че таблетните форми са едно разумно средство за 
дезинфекция не изискващо специални умения, сложни и скъпи устройства и са 
с ниска себестойност. Те също имат доказано антибактериално действие и 
успешно се справят с повечето патогенни микроорганизми. Тъй като повечето 
пациенти с протези са възрастни хора, те не биха имали затруднения с тяхното 
използване. Въпреки, че в конкретното изследване сме използвали таблетки 
Corega, смятаме че и останалите таблетни форми на нашия пазар, биха имали 
сходно действие.  

Въпреки своя доказан антибактериален ефект, като недостатък на 
фотодинамичната дезинфекция може да посочим използването на 
фоточувствителен багрилен агент и съответната скъпоструваща апаратура, 
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което прави метода трудно приложим в ежедневната практика. Подобно на 
предходния въпрос повечето анкетирани смятат, че този метод не води до 
съществена промяна в цвета на изследваните материали. Близо половината 
анкетирани /49.17%/, считат че Flexacryl soft става по-тъмен при този метод. И 
докато промяната на цвета на Flexacryl soft под влиянието на разтворимите 
таблети е трудно обяснимо, при този метод смятаме, че това се дължи на 
фоточувствителния агент, който по същество е багрило, влизащо във 
взаимодействие с молекулите на ребазиращия материал. Използването на този 
метод по данни на различни автори води до почти 100% унищожаване на 
патогенните микроорганизми. За разлика от други методи, той не води до 
създаването на резистентни щамове и не крие потенциален риск за пациента, 
тъй като фотосесибилизаторите са изключително неустойчиви и бързо се 
разпадат под действието на кислорода от заобикалящата среда и след облъчване 
със светлина със съответната дължина на вълната.  

Всички тези резултати, могат да се обобщят в една обща таблица. 
 

Таблица 13. Синтезирани резултати от изследването: 
Една седмица: Ufi-

Gelplus Flexacrylsoft Villacrylsoft 
престой в Nescafe по-тъмен по-тъмен по-тъмен 

престой в плодов сок от вишна без 
промяна 

без промяна без 
промяна 

престой в червено вино без 
промяна 

по-тъмен по-тъмен 

престой в 3% разтвор на хипохлорид по-светъл по-светъл без 
промяна 

дезинфекция с разтворими таблетни 
форми 

без 
промяна 

по-тъмен без 
промяна 

фотодинамична дезинфекция без 
промяна 

по-тъмен без 
промяна 

 
Фактът, че около 10% от мъжете страдат от скрит частичен далтонизъм /Chu, 

S. et al./ би могъл да постави под съмнение получените чрез анкетата резултати. 
За да се избегне това, проверихме дали полът оказва влияние при субективните 
оценки за промяната в цвета. Чрез 2-критерия за независимост проверихме 
нулевата хипотеза срещу нейната алтернатива. 

Чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) се получава 2
емп. = 24,72 и при  

(2-1).(54-1)=53 степени на свобода съответната p-стойност е 0,9997. Това 
означава, че няма основание да се отхвърли нулевата хипотеза и тя се приема за 
вярна, т. е. полът не оказва влияние при оценяване на промените в цвета и 
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резултатите от това изследване могат да се приемат за достоверни без значение 
от пола на участниците. С оглед факта на големия брой участници в това 
изследване и данните от статистиката, може да заключим, че получените 
резултати по тази задача са достатъчно репрезентативни от научна гледна 
точка. 
 

Резултати и обсъждане задача 5 
При задача 5 участваха общо 23 пациенти /12 жени и 11 мъже/, като част от 

тях се включиха в изследването през 2014 година като участници във 
вътреуниверситетски проект ДП-06/2013. Получихме становище от комисията 
по Научна етика към Медицински Университет – Пловдив, че изследването 
отговаря на стандартите и критериите за научност, етичност и е съобразено с 
изискванията на Декларацията от Хелзинки за етичност в науката; Принципите 
на добрата клинична практика; Българските закони и наредби за извършване на 
клинични и научни изследвания с участието на хора. След подробно 
разясняване на целите, задачите и очакваните резултати, всички участници в 
изследването попълниха декларация за информирано съгласие.  

Материалите използвани в проучването разделихме на две големи групи: 
акрилни и силиконови, тъй като това са най-широко разпространените меки 
ребазиращи материали по данни от специализираната литература. От тях с 
материала Tissue conditioner1 (TC) изработихме 11 протези, с материала Vertex 
Soft2 (VrS) – 5 протези, с материала Molloplast B3 (MB) – 4 протези, с материала 
Mollosil 4  (MS) – 5 протези и с материала Villacryl soft 5  (VlS) – 2 протези 
/диаграма 23/. 
 

 
Диаграма 23. Разпределение на използвани материали /акрилни и силиконови/ 

                                                             
1Tissue conditioner (GC) 
2Vertex Soft (Vertex) 
3Molloplast B (Detax) 
4Mollosil (Detax) 
5Villacryl soft (Zhermack) 

акрилен

силиконов0

10

20

TC VrS MB MS
VlS

11

5

2

4 5



42 
 

Интерес представляват отговорите на пациентите по отношение промяната  в 
цвета на акрилните и силиконовите материали след почистване с 
дезинфекциращи средства /диаграма 24 и 25/. 
 

 
Диаграма 24. Забелязана промяна в цвета на акрилните материали 

след почистване с дезинфекциращи средства  
 

 
Диаграма 25. Забелязана промяна в цвета на силиконовите материали  

след почистване с дезинфекциращи средства  
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Таблица 14. Общо промените в цвета за акрилните и силиконовите материали 
за три годишен период на наблюдение 

абсолютни честоти nij 
  Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 1 24 2 27 
1 мес. 1 22 4 27 
6 мес. 7 16 4 27 
1 год. 14 7 6 27 
2 год. 7 4 5 16 
3 год. 4 0 3 7 
Общо 34 73 24 131 

 

Използваме 2-критерия за независимост, за да проверим хипотезата: 
Н0: Промяната в цвета на материала след почистване с дезинфекциращи 

средства не се влияе от времето   
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Промяната в цвета на материала след почистване с дезинфекциращи 

средства се влияе от времето   
Анализът на честотното разпределение от таблица 14 е извършен чрез IBM 

SPSS STATISTICS (ver. 19). Полученият резултат за емпиричната величина 2
емп., 

която дава представа за разликата между наблюдаваните и очакваните 
теоретични честоти, е 2

емп. = 47,473. При степени на свобода (6-1).(3-1) = 10 тази 
стойност на 2

емп. съответва на p-стойност, която е много близко до нулата 
(7,7.10–7). Това означава, че времето оказва влияние върху промяната в цвета 
на материала след почистване с дезинфекциращи средства. 

Тъй като акрилните и силиконовите МРМ са много различни по своя химичен 
състав, може да се очаква и различие в тяхното поведение спрямо различни 
дезинфектанти. Изхождайки от това съждение можем да приемем, че промените 
в цвета при силиконовите са по-слабо изразени и че силиконовите материали са 
по-стабилни в цветово отношение от акрилните. За да се провери това 
предположение беше извършена проверка на горната хипотеза Н0 и нейната 
алтернатива Н1 върху честотните разпределения поотделно само на акрилните 
(таблица 15) и само на силиконовите материали (таблица 16). 
 

Таблица 15. Честотните разпределения при акрилните материали 
акрилни абсолютни честоти nij  

 Да Не Не мога да преценя Общо 
1 седм. 1 15 2 18 
1 мес. 1 13 4 18 
6 мес. 6 8 4 18 
1 год. 12 3 3 18 
2 год. 6 1 3 10 
3 год. 3 0 3 6 
Общо 29 40 19 88 
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Таблица 16. Честотните разпределения при силиконовите материали. 
силиконови абсолютни честоти nij  

 Да Не Не мога да преценя Общо 
1 седм. 0 9 0 9 
1 мес. 0 9 0 9 
6 мес. 1 8 0 9 
1 год. 2 4 3 9 
2 год. 1 3 2 6 
3 год. 1 0 0 1 
Общо 5 33 5 43 

 
Таблица 17. Резултати на р-стойностите за акрилните и силиконовите материали. 

 акрилни силиконови 
2

емп. 38,15037 23,13603 
p-стойност 3,57. 10–5 0,010255 

 
При съпоставяне на получените p-стойности се забелязва, че значително по-

близка до нулата е p-стойността за акрилните материали. Тези данни 
потвърждават предположението, че силиконовите материали са по-стабилни в 
цветово отношение от акрилните. 

Забелязана промяна в цвета на акрилните и силиконовите материали след 
употреба на чай, кафе, червено вино или тютюневи изделия /диаграма 26 и 27/. 

 

 
Диаграма 26. Забелязана промяна в цвета на акрилните материали след 

употреба на чай, кафе, червено вино или тютюневи изделия  
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 Диаграма 27. Забелязана промяна в цвета на силиконовите материали след 

употреба на чай, кафе, червено вино или тютюневи изделия  
 

Таблица 18. Общо за акрилни и силиконови материали: 

 абсолютни честоти nij  
 Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 1 23 3 27 
1 мес. 1 22 4 27 
6 мес. 9 17 1 27 
1 год. 14 10 3 27 
2 год. 9 4 3 16 
3 год. 5 1 1 7 
Общо 39 77 15 131 

 
Използвахме 2-критерия за независимост, за да проверим хипотезата: 
Н0: Промяната в цвета на материала след употреба на чай, кафе, червено вино 

или тютюневи изделия не се влияе от времето   
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Промяната в цвета на материала след употреба на чай, кафе, червено вино 

или тютюневи изделия се влияе от времето 
От анализа на честотното разпределение чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 

19) е получен резултат 2
емп. = 40,478 и много близко до нулата съответна p-

стойност (1,4.10–5) при степени на свобода (6-1).(3-1)=10. Следователно 
основната хипотеза трябва да се отхвърли и да се приеме, че промяната в цвета 
на материалите след употреба на чай, кафе, червено вино или тютюневи 
изделия зависи от времето. 

За сравнение между стабилността на акрилните и силиконовите материали по 
отношение на промяна в цвета след употреба на чай, кафе, червено вино или 
тютюневи изделия ще използваме р-стойностите, получени въз основа на 
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честотните разпределения поотделно само на акрилните (Таблица 19) и само на 
силиконовите материали (Таблица 20). 
 
Таблица 19. Честотните разпределения на акрилните материали. 

акрилни абсолютни честоти nij  
 Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 1 14 3 18 
1 мес. 1 13 4 18 
6 мес. 8 9 1 18 
1 год. 13 5 0 18 
2 год. 8 1 1 10 
3 год. 4 1 1 6 
Общо 35 43 10 88 

 
Таблица 20. Честотните разпределения на силиконовите материали. 

силиконови абсолютни честоти nij  
 Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 0 9 0 9 
1 мес. 0 9 0 9 
6 мес. 1 8 0 9 
1 год. 1 5 3 9 
2 год. 1 3 2 6 
3 год. 1 0 0 1 
Общо 4 34 5 43 

 
Таблица 21. Резултати на р-стойностите за акрилните и силиконовите материали. 

 акрилни силиконови 
2

емп. 36,77549 23,43219 
p-стойност 6,19. 10–5 0,009259 

 
От  получените резултати е видно, че р-стойностите и при двете групи 

материали са пренебрежимо малки. За акрилните материали се получава p-
стойност, която е значително по-близка до нулата отколкото p-стойността за 
силиконовите материали. Това ни дава основание да приемем хипотезата за по-
голямата стабилност в цветово отношение на силиконовите материали в 
сравнение с акрилните, макар и тенденцията да не е толкова ясно изразена. 

На диаграма 28 и 29 са представени резултатите от честотните разпределения 
на промените в твърдостта при акрилните и силиконовите ребазиращи 
материали в проценти. 
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Диаграма 28. Забелязана промяна твърдостта на акрилните материали 

 

 
Диаграма 29. Забелязана промяна твърдостта на силиконовите материали  

 
Изхождайки от становището за различния химичен състав на акрилните и 

силиконовите материали, решихме да разгледаме тяхното поведение по 
отделно. 
Таблица 22. Честотно разпределение на данните за акрилните материали: 

акрилни абсолютни честоти nij  

 По-твърд Без промяна Общо 
1 седм. 3 15 18 
1 мес. 3 15 18 
6 мес. 9 9 18 
1 год. 15 3 18 
2 год. 9 1 10 
3 год. 6 0 6 
Общо 45 43 88 
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Формулирахме две работни хипотези, а именно: 
Н0: Еластичните свойства на акрилните материали не се влияят от времето  
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Еластичните свойства на акрилните материали се влияят от времето. 

 2
емп. = 36,3733 и p-стойността е близка до нулата (8.10–7) при (6-1).(2-1) = 5 

степени на свобода. Това означава, че нулевата хипотеза трябва да се отхвърли 
и за вярна да се приеме алтернативната хипотеза. Следователно времето оказва 
влияние върху еластичните свойства на акрилните материали. 

Честотното разпределение при силиконовите материали показва, че всички 
анкетирани (100 %), независимо от периода на ползване на силиконовия 
ребазиращ материал, са посочили, че не са забелязали промяна в твърдостта. 
 

Таблица 23. Честотно разпределение на данните за силиконовите материали: 
силиконови абсолютни честоти nij  

 По-твърд Без промяна Общо 
1 седм. 0 9 9 
1 мес. 0 9 9 
6 мес. 0 9 9 
1 год. 0 9 9 
2 год. 0 6 6 
3 год. 0 1 1 
Общо 0 43 43 

 

Следователно времето не оказва влияние върху еластичните свойства на 
силиконовите материали. 

От данните се забелязва, че през първите 6 месеца само незначителен брой 
анкетирани са забелязали някаква промяна в твърдостта на ребазиращите 
материали изобщо. Затова има смисъл да се разгледат отделно резултатите от 
анкетите за твърдостта на материалите при по-кратките периоди от време. 
Проверихме хипотезата: 

Н0: До шестия месец не се наблюдават съществени промени в твърдостта  на 
материалите 

срещу нейната алтернатива: 
Н1: До шестия месец се наблюдават съществени промени в твърдостта  на 

материалите 
За проверката са въведени в IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) стойностите 

само от редовете за 1 седмица, 1 месец и 6 месеца на таблица 23. Резултатът е 
2

емп. = 5,891 и съответната му p-стойност при (3-1).(2-1) = 2 степени на свобода 
е 0,0526. Това означава, че при ниво на значимост 0,05 нямаме основание да 
отхвърлим нулевата хипотеза и би трябвало тя да се приеме за вярна. 
Следователно може да се направи изводът, че до шестия месец не се 
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наблюдават съществени промени в твърдостта нито на акрилните, нито на 
силиконовите ребазиращи материали. 

На диаграма 30 и 31 са представени данните за забелязано отлепяне или 
разпадане съответно на акрилните и силиконовите материали в проценти. 

 

 
Диаграма 30. Забелязано отлепяне или разпадане на акрилните материали 

 

 
Диаграма 31. Забелязано отлепяне или разпадане на силиконовите материали 

 
Таблица 24. Честотно разпределение на данните за акрилните материали: 

 акрилни абсолютни честоти nij  
 Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 0 16 2 18 
1 мес. 0 16 2 18 
6 мес. 1 16 1 18 
1 год. 1 16 1 18 
2 год. 1 9 0 10 
3 год. 0 6 0 6 
Общо 3 79 6 88 

Да
Не
Не мога да преценя0%

50%

100%

1 седм. 1 мес. 6 мес. 1 год. 2 год. 3 год.

0.0% 0.0% 5.6% 5.6% 10.0%
0.0%

88.9% 88.9% 88.9%
88.9% 90.0%

100.0%

11.1% 11.1%
5.6% 5.6%

0.0% 0.0%

Акрилни материали

Да

Не
Не мога да преценя0%

50%

100%

1 седм. 1 мес. 6 мес. 1 год. 2 год. 3 год.

0.0% 0.0% 11.1%

44.4%
66.7%

0.0%

100.0% 100.0%
88.9%

55.6%

33.3%

100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0%

Силиконови материали
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    Използвахме 2-критерия за независимост, за да проверим хипотезата: 

Н0: Устойчивостта на акрилните материали по отношение отлепване и 
разпадане не се влияе от времето 

срещу нейната алтернатива: 
Н1: Устойчивостта на акрилните материали по отношение отлепване и 

разпадане зависи от времето 
При анализа на честотното разпределение от таблица 24 чрез IBM SPSS 

STATISTICS (ver. 19) е получен резултат за емперичната величина 2
емп. = 5,417 

и p-стойност равна на 0,862 при (6-1).(3-1)=10 степени на свобода. Това 
означава, че няма основание за отхвърляне на нулевата хипотеза и тя се приема 
за вярна. Следователно акрилните материали с течение на времето остават 
устойчиви по отношение отлепване и разпадане. 
 
Таблица 25. Честотно разпределение на данните за силиконовите материали: 

силиконови абсолютни честоти nij  
 Да Не Не мога да преценя Общо 

1 седм. 0 9 0 9 
1 мес. 0 9 0 9 
6 мес. 1 8 0 9 
1 год. 4 5 0 9 
2 год. 4 2 0 6 
3 год. 0 1 0 1 
Общо 9 34 0 43 

 
Прилагайки 2-критерия за независимост за честотите само от колоните с 

„Да” и „Не” се провери хипотезата: 
Н0: Устойчивостта на силиконовите материали по отношение отлепване и 

разпадане не се влияе от времето 
срещу нейната алтернатива: 
Н1: Устойчивостта на силиконовите материали по отношение отлепване и 

разпадане зависи от времето 
Полученият чрез IBM SPSS STATISTICS (ver. 19) резултат е 2

емп. = 16,145 и 
p-стойност равна на 0,006443 при (6-1).(2-1)=5 степени на свобода. Това 
означава, че нулевата хипотеза се отхвърля и за вярна се приема нейната 
алтернатива. Резултатите от анкетите доказват, че устойчивостта на 
силиконовите материали по отношение отлепване и разпадане намалява с 
времето. 
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6. Заключение 
 

Анализът на получените резултати от поставените задачи ни дава основание 
да направим следните заключения: 
По първа задача: 
 Изработени са две анкетни карти съдържащи съответно 7 въпроса за ЛДМ и 

10 въпроса за зъботехниците. Използван беше директен анкетен метод като 
форма на проучване. Участниците бяха равномерно разпределени по пол, 
като бяха обхванати всички възрастови групи. 

 Установено бе, че две трети от анкетираните ЛДМ са отлично запознати с 
МРМ и само една трета бяха чували без да знаят подробности за тях, а 1.74% 
от анкетираните изобщо не бяха запознати с тези материали. 

 Статистическият анализ показа, че степента на информираност не зависи от 
възрастовата група. 

 Що се касае до използването на МРМ в практиката разделението между 
използващите ги и тези, които не им се доверяват е почти равномерно, като 
то също не зависи от възрастта. 

 Няколко са основните причини будещи недоверие у практикуващите лекари, 
а именно: бързото втвърдяване на МРМ в условията на устната кухина, 
лесното им оцветяване, както и слабата връзка с протезния базис. 

 Въпреки своите недостатъци ЛДМ смятат, че техните пациенти са доволни, 
тъй като МРМ не предизвикват дразнене на лигавицата, както и заради 
подобреното задържане на новите протези. 

 Преобладаваща част от анкетираните намират МРМ за естетични и по-малко 
от 30% са на противоположното мнение. 

 При зъботехниците съвсем закономерно се установи, че повечето работят в 
областта на снемаемото и неснемаемото зъбопротезиране и доста по-малко се 
занимават с надимплантно протезиране и ортодонтия. 

 На въпроса дали коментират с ЛДМ избора на ребазиращ материал 61.11% от 
анкетираните отговарят утвърдително. 

 Интересен факт е че младите зъботехници са по-склонни да правят това, в 
сравнение с по-възрастните си колеги. 

 Повече от половината категорично заявяват, че най-правилно би било 
изборът на ребазиращ материал да се прави заедно с ЛДМ. 

 Над 90% от анкетираните посочват индиректния метод като основен избор в 
своите практики, а акрилните и силиконовите материали като най-често 
използваните. 

 Като основен недостатък на МРМ, участниците в проучването посочват 
промяната в твърдостта и цвета, както и счупването на протезата или 
разпадането на връзката. 
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По втора задача: 
 Изработена бе месингова форма, която използвахме за направата на 

опитните тела     нужни за изследването на якост на опън. 
 Създадени бяха и специални държачи за апарата, с който беше направено 

самото изследване. 
 Използването на перлени ретенции 0.6mm, води до почти двойно увеличение 

на якостта на опън при тестовите образци. 
 
По трета задача: 
 Създадeна бе специална прес-форма, която ни позволи получаването на 

опитни образци с точно определени размери. 
 Изработени бяха общо 360 опитни образци, които разделихме в  
12 групи. 
 За нуждите на това изследване създадохме апарат, отоварящ на 

изискванията на /ASTM/, спецификация D-2240ASTM, което ни позволи 
посредством апарата на Shore, да установим промените в твърдостта на 
различните групи опитни тела. 

 Установено беше влиянието на различните фактори /етилов алкохол, 
термоциклиране и аплицирането на сийлър/ върху промяната в 
твърдостта. 

 
По четвърта задача: 
 За изпълнението  на тази задача бяха изработени 63 броя опитни образци, 

разделени в 21 групи. 
 За направата на телата използвахме прес-формата от трета задача, но със 

специално изработена за целта приставка за цилиндрични тела.  
 Сравнено беше въздействието на различни цветни и обезцветяващи агенти 

/напитки и дезинфектиращи средства/ върху промените в цвета на пробните 
тела. 

 В изследването се включиха 120 студенти от първи и втори курс, като от тях 
60% жени и 40% мъже. 

 Създадени бяха специални анкетни карти, в които участниците отбелязваха 
настъпилите промени в цвета на пробните тела, сравнени с контролните 
образци. 

 С цел унифициране на условията при които се провежда изследването, 
използвахме апарата Esthetic eyе /Roident/.  

 За да се потвърди достоверността на изследването данните бяха подложени 
на статистически анализ посредством програма за статистическа обработка 
SPSS версия 19.  
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По пета задача: 
 Проведено беше изследване in vivo, в резултат на което бяха изработени 27 

двуслойни протези. 
 Създадена беше специално за целта пациентска карта, в която пациентите 

отбелязваха забелязаните от тях промени в МРМ с течение на времето. 
 9 от протезите бяха изработени по директен, 11 по лабораторен метод, 7 по 

директно-индиректен метод. 
 Пациентите бяха поканвани на периодични контролни прегледи, съответно 

на първата седмица, първия месец, 6, 12, 24 и 36-ия месец. 
 Обстойно е описан клиничния и лабораторния протокол при 

изработването на двуслойните протези, както и използваните за целта 
материали. 

 Всички данни от пациентските карти бяха обработени статистически с 
програмата SPSS версия 19. 
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7. Изводи 
 
1. Въпреки, че декларират, че са запознати с качествата на меките ребазиращи 

материали, у голяма част от колегите се наблюдава неувереност и известна 
доза скептицизъм по отношение на тяхната употреба в клиничната 
практика. 

2. Предложеното от нас използване на перли с диаметър 0.6 мм., води до 
двойно увеличение на силата на връзката в сравнение с контролната група. 

3. Софтуерът на програмата, към апарата за изследване якост на опън, чрез 
начертаната графика гарантира всеки път автентичност и достоверност на 
направения опит. 

4. Не бива да се пренебрегва агресивното действие на дезинфектантите 
/особено на натриевия хипохлорид/, както по отношение на патогенните 
микроорганизми, така и по отношение на МРМ. 

5. Трябва да се избягва употребата на дезинфектиращи средства, съдържащи 
етилов алкохол, както и да бъдат предупреждавани пациентите 
консумиращи спиртни напитки за негативното му действие върху МРМ. 

6. От направените изследвания става ясно, че до шестия месец, не се 
наблюдават съществени промени във виско-еластичните свойства на меките 
ребазиращи материали. 

7. Използването на меки ребазиращи материали  води до съществено 
подобрение в задържането и стабилността на протезите, което е и причина 
за нарастналото самочувствие и удоволетвореност на пациентите. 

8. От събраните данни става ясно, че до този момент няма материал, който да 
покрива всички критерии от физична, химична и медико-биологична гледна 
точка. 

9. От съществуващите до момента на пазара материали, МРМ на силиконова 
основа са достатъчно надеждни, както по отношение на връзката, така и по 
отношение запазване на мекотата си. 

10. Материалите за директна ребазация са лесни и удобни за работа, но със 
сравнително кратък срок на преживяемост в условията на устната кухина, 
затова те се препоръчват като временни. 

11.  Протезите, изработени в зъботехническа лаборатория /по индиректен 
метод/ са с по-добри физични, химични и медико-биологични показатели и 
са функционално годни в продължение на години. 
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8. Приноси 
 

Приноси с потвърдителен характер 
 

1. За пръв път се провежда анкетно проучване сред лекарите по дентална  
медицина и зъботехниците относно степента им на инормираност за 
качествата и свойстата на меките ребазиращи материали.  
 

2. Предложената от нас употреба на перлени ретенции води до двойно 
увеличение на силата на връзката между МРМ и акрилната основа. 
 

3. Специално създадената от нас за целта пациентска карта дава ценна 
информация за субективното възприятие на МРМ от страна на пациентие, 
както и възможност за статистическа обработка на събраната информация. 

 
Приноси с научно-приложен характер 

 
1. За първи път у нас се изследва силата на връзката между МРМ и ПММА. 

 
2. Създадената от нас месингова форма дава възможност за изработването на 

множество опитни тела с едни и същи размери, с цел унифициране на 
изследването. 
 

3. Изработените държачи /челюсти/ имат универсален характер. Те дават 
възможност чрез опитната установка да се правят и друг тип изпитания за 
якост на опън, с различен  профил на опитните тела.  
 

4. Използването на тестове за якост на опън биха могли да се използват за     
набиране на първична информация относно силата на връзката, след което 
да бъдат проведени и съответни динамични тестове, с оглед максимално 
възпроизвеждане на условията в устната кухина. 
 

5. Създаден е апарат за измерване на твърдост по Shore на различни видове 
еластомери. 
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Успешно приключен проект „Старт на докторски програми” – ДП 06/2013 

на тема: „Изследване силата на връзката между протезния базис и различните 
видове меки ребазиращи материали и проучване факторите за нейното 
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