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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 
ГМ – геометричен модел 

КП – компютърно проследяване 

КПр – компютърни приложения 

ПГП – приложна графична програма 

ПТРГ – профилна телерентгенография 

РЛН – трансверзални лицеви несъответствия 

РП – ръчно проследяване 

ТРГ – телерентгенография 

ФТРГ – фронтална телерентгенография 

ЦА – цефалометричен анализ 

ЦМО – цефалометричен ориентир 

ЦП – цефалометрично проследяване 
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I. Въведение  

Навлизането на информационните технологии и персоналните 

компютри във всички сфери на човешкия живот направи в последните 

години компютърното моделиране най-популярния метод за изследване 

и анализ на системи, явления и обекти, при които реалното им 

изследване и оценяване е невъзможно или не дава задоволителни 

резултати. 

В ортодонтската практика се прилагат клинични, биометрични и 

рентгенови (включващи ортопантомография и фронтална 

телерентгенография) методи на изследване за диагностициране на 

трансверзалните лицеви несъответствия (ТРЛН). ТРЛН са триизмерни 

отклонения от нормата и в повечето случаи са съчетани с хоризонтални 

и вертикални промени в лицево-челюстната област. Най-точното им 

откриване се извършва чрез цефалометричен анализ на фронтална 

телерентгенография. Клиницистите често срещат трудности при 

интерпретацията ѝ. Конвенциалният цефалометричен анализ се 

извършва чрез проследяване на анатомични ориентири върху паус, 

наложен на телерентгенографията и измерване на линейни и ъглови 

параметри. Въпреки, че се счита за „златен стандарт“, тази техника 

отнема много време и е придружена с висок риск от грешки при 

измерванията.  

Бързият напредък в компютърната наука доведе до широкото ѝ 

приложение и в областта на ортодонтията. В търговската мрежа са 

достъпни много програми, разработени за цефалометричен анализ 

директно върху екранно (цифрово) изображение.  

Компютърното проследяване на телерентгенографии бавно 

замества методите на ръчното. Цифровата цефалометрия предлага 

няколко предимства: осигурява възможност за манипулиране на 

изображението – промяна на яркост и контраст; осигурява възможност 

за архивиране и подобряване на достъпа до изображенията. По този 

начин се преодолява проблемът с влошаване качеството на 

рентгенографията, което е основен източник на загуба на информация; 

намалява грешката при измерванията; намалява времето, необходимо 

за извършване на анализа.  
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Прегледът на достъпната наша и чужда литература ни показа, че 

между създадените софтуери за цефалометричен анализ на фронтални 

телерентгенографии няма приложение с интерфейс на български език. 

Нерешен остава и проблемът с прилагането на анализ по „Метода на 

концентричните дъги“, както и определянето на диференциално-

диагностичен модел на трансверзалните лицеви несъответствия с 

помощта на софтуерно приложение. Тези нерешени въпроси водят до 

необходимостта от разработване и оценяване на компютърно 

приложение за диагностика на трансверзалните лицеви несъответствия 

с интерфейс на български език.  
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II. Цел и задачи 

 

ЦЕЛ на дисертационния труд е  

Да се разработи и оцени компютърно приложение за диагностика на 

трансверзалните лицеви несъответствия. 

 

В изпълнение на така формулираната цел си поставихме следните 

задачи: 

Първа задача – Да се проведе анкетно проучване и се анализират 

нагласите и потребностите на ортодонтите в България за използване на 

специализирани софтуерни продукти за диагностика в практиките им. 

Втора задача – Да се разработи задание за създаване на 

компютърно приложение OrthoMup, подпомагащо ортодонтите в 

диагностиката на трансверзалните лицеви несъответствия. 

Трета задача – Тестване на компютърно приложение OrthoMup по 

време на писане на програмния код и отстраняване на грешки. 

Четвърта задача – Да се създаде системна и потребителска 

документация на компютърно приложение OrthoMup. 

Пета задача – Да се проведе експеримент, за да бъдат оценени 

предимствата и недостатъците на OrthoMup. 
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III. Методика 

1. Анкетен метод. 

Беше проведено пряко групово анкетно проучване сред лекари по 

дентална медицина, специализиращи или придобили специалност 

Ортодонтия чрез създадена от дисертанта анонимна Анкетна карта. Тя 

съдържа 12 въпроса. Първите четири въпроса дават информация за 

пол, възраст, принадлежност към академичната общност и наличие на 

специализации в чужбина на анкетирания контингент. С помощта на 

следващите шест въпроса се информираме относно предпочитанията 

на анкетираните при анализ на телерентгенографии. Един от въпросите 

е свързан с желанието им за използване на специализирано софтуерно 

приложение за разчертаване на фронтални телерентгенографии в 

клиничната им практика. Зададен е и отворен въпрос за препоръки към 

такова приложение.  

Анкетното проучване беше проведено на Национална среща на 

Българско ортодонтско общество през 2014 г. в гр. София. В него се 

включиха 60 лекари по дентална медицина, специализиращи или 

придобили специалност Ортодонтия.  
 

2. Документален метод. 

Използваха се Ръководствата за потребителя на софтуерните 

продукти, използвани от ортодонтите в България, за да се направи 

сравнително проучване между тези приложения.  

Бяха разработени: 

 Задание за създаване на компютърно приложение, подпомагащо 

ортодонтите в диагностиката на трансверзалните лицеви 

несъответствия; 

 Системна и потребителска документация на компютърно 

приложение OrthoMUp. 

 

3. Графичен метод – използвахме ги за изпълнение на втора 

задача и пета задача: 

3.1. Метод на концентричните дъги спрямо лицевата симетрала 

(средносагиталната права MSR): 

1. Върху фронтална телерентгенография се отбелязват следните 

цефалометрични точки: (Фигура 1.) 
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 т. Lo – latero-orbitalae /лява и дясна/ – пресечната точка между 

латералния орбитален контур и голямото крило на 

сфеноидалната кост.  

 т. Nс – основата на crista galli.  

 т. Ме – menton – най-ниската точка на симфизата на долната 

челюст.  

 

Фигура 1. Използвани цефалометрични точки за Метод на 

концентричните дъги и Диференциално диагностична методика за 

морфологичните и функционални отклонения на мандибулата, 

приложени върху фронтални телерентгенографии. 

 

2. Конструира се средносагиталната права MSR по метода на 

Sassoni – спуска се перпендикуляр през т. Nc към хоризонталната права, 

свързваща лявата и дясна точки Lo.  

3. Избира се т. О в горната част на MSR на разстояние 5 см от 

пресечната точка на MSR и отсечката Lo-Lo.  

4. С център т. О се и радиус ОМе се изчертава дъга. Построяват се 

концентрични на нея дъги с радиус със 7 мм по-малък от предходния.  
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5. Отбелязват се по дъгите двойките съответстващи точки – там, 

където всяка дъга пресича контура на черепа. (Фигура 2.)  

 
Фигура 2. Двойки съответсващи точки спрямо MSR. 

 

6. Свързват се последователнo точките А1...Аn с B1…Bn. Получените 

прави А1В1,... АnBn пресичат MSR в точки О1,...Оn и сключват с MSR ъгли 

α1,...αn.  

7. Измерват се отсечките А1О1, О1В1...АnOn, OnBn и се сравняват 

помежду си. При разлика в дължините им има наличие на хоризонтална 

компонента на асиметрия. 

8. Измерват се ъглите α1,...  αn. При αn≠90° има наличие на вертикална 

компонента на асиметрия. 

 

3.2. Метод на концентричните дъги спрямо симетрала на долната 

челюст – pq: 

1. Върху фронтална телерентгенография се отбелязват следните 

цефалометрични точки: (Фигура 1.) 

 т. Co – Condylion – най-високата точка /върха/ на ставната 

главичка /ляво- дясно/  

 т. Ме – menton – най-ниската точка на симфизата на долната 

челюст.  
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2. Свързват се точките Со лява и дясна и се прекарва симетралата 

на отсечката Со-Со – pq.  

3. Избира се т. О в горната част на pq на разстояние 5 см от 

пресечната точка на pq и отсечката Co-Co.  

4. С център т. О и радиус ОМе се изчертава дъга. Построяват се 

концентрични на нея дъги, всяка следваща е радиус със 7 мм по-малък.  

5. Отбелязват се двойките съответстващи точки – там, където 

всяка дъга пресича контура на черепа. (Фигура 3.)  

 

 
Фигура 3. Двойки съответсващи точки спрямо pq. 

 

Измерванията и анализът продължават аналогично на тези спрямо 

MSR.  

 

3.3. Диференциално диагностична методика за определяне на 

функционални и морфологични изменения или комбинацията 

между тях, приложена върху фронтални телерентгенографии.  

 

Графичният анализ се извършва в следната последователност: 

1. Върху фронтална телерентгенография се отбелязват следните 

цефалометрични точки: (Фигура 3)  
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 т. Lo – latero-orbitalae /лява и дясна/ – пресечната точка между 

латералния орбитален контур и голямото крило на 

сфеноидалната кост.  

 т. Nс – основата на crista galli.  

 т. Co – latero-orbitalae /лява и дясна/ – пресечната точка между 

латералния орбитален контур и голямото крило на 

сфеноидалната кост.  

 т. Ме – menton – най-ниската точка на симфизата на долната 

челюст.  

2. Построява се средносагиталната права MSR по метода на Sassoni 

(описано в 3.1.) 

3. Построява се симетралата на долната челюст pq (описано в 3.2.)  

4. Построената схема се сравнява с моделите от Фигура 4. 

Разглежда се взаимното разположение на MSR и pq и разположението 

на т. Ме спрямо pq.  

 

Модел 1 – симетрична долна 

челюст и нормално ставно 

разположение. (Me ∈ MSR, Me ∈ 

pq, MSR≡pq) 

Модел 2 – асиметрична долна 

челюст. (Me ∉ MSR, Me ∉ pq, 

MSR≡pq) 
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Модел 3 – симетрична долна 

челюст, ротация в ставите. 

(MSR пресича pq през средата 

на pq, т. Ме ∈ pq). 

Модел 4 – асиметрична долна 

челюст и ротация в ставите (MSR 

пресича pq през средата ѝ, т. Ме 

∉ pq) 

  
Модел 5 – симетрична долна 

челюст, ставна ротация и ставна 

транслация. (MSR пресича pq в 

точка различна от средата на 

pq, т. Ме ∈ pq) 

Модел 6 – асиметрична долна 

челюст, ставна ротация и 

транслация на долната челюст 

(MSR пресича pq в точка различна 

от средата на pq, т. Ме∉pq) 
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Модел 7 – симетрична долна 

челюст, транслация в ставите. 

Челюст (MSR ‖ pq, т. Ме ∈ pq) 

Модел 8 – асиметрична долна 

челюст, транслация в ставите. 

(MSR ‖ pq, т. Ме ∉ pq) 

  
 

Фигура 5. Диференциално-диагностични модели 

 

 

4. Дигитализиране на конвенционални фронтални 

телерентгенографии – бяха сканирани и съхранени в jpg формат с 

помощта на скенер SilverFast, имащ приставка за телерентгенографии 

18 фронтални телерентгенографии. Сканирането се извърши с 

резолюция 150 dpi, размери 17/24 см.  

     
Фигура 5. 
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5. Преобразуване на цифрово получени фронтални 

телеренгенографии 

В Adobe Photoshop CS6 17 дигитални изображения се преобразуваха 

в jpg формат и се преоразмериха до размер 17/24 см.  

Всички 35 графии се разпечатаха на цветен лазерен принтер върху 

бяла хартия с размер А4. 

 

6. Цефалометрично проследяване  

Извърши се цефалометрично проследяване на 35 фронтални 

телерентгенографии двукратно, от двама оператори, ръчно и с помощта 

на OrthoMUp. 

Ръчният цефалометричен анализ се приложи върху разпечатаните 

ФТРГ с помощта на маркер 0,3 мм по Графичния метод, описан в 3. 

Резултатите от измерванията се въведоха в таблици.  

Анализът, с помощта на OrthoMUp се извърши по трите му модула. 

Запазиха се генерираните от приложението pdf файлове за печат и 

данните от тях се въведоха в таблици. 

С дигитален хронометър се измери времето, необходимо на всеки 

ортодонт, за да извърши проследяванията на ръка или с OrthoMUp за 

всеки опит.  

На Фигура 6 е показана схема на извършените проследявания и 

измервания. 

 

 

 

 



16 
 

 
Фигура 6. Схема на проследяванията. 

(ДД – Диференциално диагностична методика за определяне на 

трансверзалните отклонения на долната челюст; MSR – ЦА по „Метод 

на концентричните дъги спрямо лицевата симетрала“; pq – ЦА по 

„Метод на концентричните дъги спрямо симетралата на долна челюст“) 

35 
ФТРГ 

35 ръчен 
метод 

1 
оператор 

1 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 
оператор 

1 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 опит 

ДД 

MSR 

pq 

35 с 
OrthoMUp 

1 
оператор 

1 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 
оператор 

1 опит 

ДД 

MSR 

pq 

2 опит 

ДД 

MSR 

pq 
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Проследяването включваше: 

 определяне на диференциално-диагностичен модел (Фигура 7); 

 измерване на 18 линейни (А1О1, О1В1...А9О9, О9В9) и 9 ъглови 

(α1...α9) параметъра за MSR (Фигура 8);  

 измерване на 18 линейни (А1О1, О1В1...А9О9, О9В9) и 9 ъглови 

(α1...α9) параметъра за pq (Фигура 9).  
 

 
Фигура 7. Определяне на диференциално-диагностичен модел 

 

  
Фигура 8. Проследявани линейни и 

ъглови параметри за MSR 

Фигура 9. Проследявани 

линейни и ъглови параметри 

за pq 
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7. Статистически методи: 

7.1. Вариационен анализ – за описание на количествено изразими 

величини с нормално или близко до нормалното 

разпределение. Резултатите са представени чрез средната 

аритметична стойност ± стандартната грешка. 

7.2. Алтернативен анализ – за обобщаване на качествено 

измерими данни; резултатите са представени чрез оценка на 

относителния дял в (%). 

7.3. Fisher's exact test – за изследване зависимостта между два 

параметъра при четирикратни таблици. 

7.4. χ2 тест – за оценка на влиянието на изследваните фактори 

при многократни таблици. 

7.5. Paired Sapmle t-test – за проверка на възпроизводимостта на 

измервания по два метода.  

7.6. Коефициента на корелация ICC – да се оцени надеждността 

на измервания, извършени по два метода. 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието р<0,05. 

 

8. Използвани софтуери и единици за програмиране: 

8.1. Статистическата обработка на резултатите се извърши с 

помощта на SPSS v.19.0. 

8.2. Графичното онагледяване на резултатите от статистическите 

изследвания се извърши с MS Excel 2010. 

8.3. За графичното онагледяване на методите за анализ на ФТРГ 

използвахме софтуерния продукт CorelDRAW X7. 

8.4. За преоразмеряване и разпечатване на фронтални 

телерентгенографии използвахме Adobe Photoshop CS6. 

8.4. За изпълнение на втора задача използвахме метода за 

описание на алгоритъм чрез блок-схеми.   

8.5. За изпълнение на Трета задача, Четвърта задача и Пета задача 

използвахме софтуер за ортодонти – OrthoMup. 
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IV. Резултати и обсъждане 

 

Първа задача – проучване и анализ на нагласите и потребностите 

на ортодонтите в България за използване на специализирани 

софтуерни продукти за диагностика в практиките им. 

 

В проучването взеха участие 60 лекари по дентална медицина, 

специализиращи или придобили специалност Ортодонтия. 

Преобладават жените 46 (76,67%), а мъжете включили се в проучването 

са 14 (23,33%). 

Изследваната група ортодонти са на средна възраст 44,40±10,08 

години. Най-младият ортодонт, участващ в изследването е на 27 години, 

а най-възрастният на 65. Разпределени са в 5 възрастови групи до 30 

години, от 31 до 40 години, от 41 до 50 години, от 51 до 60 години и над 

60 години. (Диаграма 1.) 

 

 
Диаграма 1. Разпределение на анкетираните Ортодонти по възраст. 

 

Относителният дял на преподавателите по Ортодонтия е 33,33% 

(20), като от тях 4  (6,67%) заемат академична длъжност доцент, 4 

(6,67%) са главни асистенти и 12 (20,00%) са асистенти. По-голям е 

дялът на включилите се в анкетното проучване ортодонти, които не се 

занимават с преподавателска дейност – 40 (66,67%).  
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По-висок е относителният дял на ортодонтите, които не са провели 

специализации в чужбина – 58,33% (35).  

Изключително нисък е относителният дял на  анкетираните, които 

използват в практиката си специализиран ортодонтски софтуер, едва 

20,00% (12). Информирахме се кои софтуери използват, какви са 

предимствата и недостатъците им, какъв е работния език и какви 

анализи, извършват с тях.  

Двама от ортодонтите са посочили, че използват Planmeca. Като 

недостатък отбелязват, че с този софтуер не могат да измерят всички 

ъгли, които са им необходими за пълна диагностика.  Не са дали 

информация и са съобщили, съвсем обобщено, че извършват 

телерентгенографски анализи с това приложение.  

В своята практика петима ортодонти са посочили, че използват 

софтуера Dentalsoft. Като предимства на този софтуер отбелязват, че 

дава възможност за бърз достъп до досието на пациента, че е лесен за 

ползване и предоставя възможност за разпечатване на резултатите. За 

недостатъци изтъкват, че липсват напомняния за пропуснати 

посещения, че няма класификация на случаите по диагнози и 

програмата често блокира. Интерфейсът на това приложение е на 

български език. Всички изтъкнати предимства и недостатъци за този 

продукт показват, че той е предназначен за администриране на 

пациента, а не за цефалометричен анализ на телерентгенографии. 

Други двама от анкетираните ортодонти използват софтуер Insignia. 

Отбелязали са само, че работният му език е английски. 

Други двама респонденти са посочили, че използват Orapix. Дават 

информация, че диалогът с този софтуер е на английски език и 

съобщват, че чрез него правят основните ортодонтски анализи на 

профилни и фронтални телерентгенографии. 

Един от анкетираните ортодонти в своята практика използва 

Orthodental, без да даде допълнителна информация. 

Направихме сравнителен анализ на използваните от българските 

ортодонти специализирани ортодонтски софтуер. Използвахме описания 

и инструкции за работа на приложенията Planmeca, Insignia, Orapix,  

Dentalsoft,  Orthodental. Сравнихме ги по:  съвместимост с операционни 

системи; видове анализи, които се извършват с помощта им; работен 

език. 
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Таблица 1. Сравнително описание на софтуерите, използвани от 

ортодонтите в България. 

Софтуер 

Съвместимост 

с 

операционни 

системи 

Какво е характерно за 

този софтуер 

Работен 

език 

Planmeca MS Windows 

MAC Os 

Извършва всички видове 

цефалометрични анализи 

на профилна ТРГ; 

Биометричен анализ на 

модели. 

Английски  

Insignia MS Windows 

MAC Os 

Диагностика на 3D модели 

на челюстта. 

Индиректно позициониране 

на брекети, с точност до 

микрон 

Английски 

Orapix MS Windows 

MAC Os 

Извършва биометричен 

анализ на модели. 

Индиректно позициониране 

на брекети. 

Английски 

Dentalsoft MS Windows 

MAC Os 

Администрира денталната 

практика (графици, 

посещения, пациентско 

досие) 

Български 

Orthodental Не намерихме информация за софтуер с такова име 

 

При направеното изследване се установи, че единствено Dentalsoft 

е с интерфейс на български език, но той е само за администрация на 

пациента и с него не могат да се правят анализи на 

телерентгенографии.  

С помощта на Planmeca се извършват цефалометрични анализи на 

ТРГ, но само на профилни.  

В заключение можем да кажем, че нито един от използваните 

специализирани ортодонтски софтуери от ортодонтите в България не 

прави анализ на фронтална телерентгенография. 
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Респондентите, които не използват в своята практика 

специализиран ортодонтски софтуер са уточнили, че: известните 

софтуерни програми са много усложнени; не разполагат с такъв 

софтуер, тъй като са много скъпи и имат затруднения, защото 

вариантите са с интерфейс на английски език. 

Предпочитанията на анкетираните да използват специализиран 

ортодонтски софтуер в своите практики не зависи от пола (р=0,574) и 

възрастта им р=0,690, нито от това дали се занимават с преподавателска 

дейност (р=0,152).  

От включилите се в анкетното проучване 59 (98,33%) заявяват, че в 

своята практика графичен анализ на профилни телерентгенографии 

извършват на ръка с помощта на негативоскоп. Причините са, че им е 

по-лесно, тъй като така са си свикнали, а други съобщават, че нямат 

скенер, за да цифровизират конвенционалните ПТРГ. Голяма част от 

ортодонтите споделят, че при ръчно разчертаване на профилни 

телерентгенографии с помощта на негативоскоп срещат затруднения, 

защото получават некачествени графии – изображенията са неясни, 

образите са размазани и се наблюдава наслагване на структури. Други 

съобщават, че са им необходими ръководства за определяне на 

цефалометричните точки и по-задълбочени анатомични познания.  

Оказа се, че едва 18 (30,00%) от ортодонтите, извършват 

цефалометричен анализ на фронтални телерентгенографии. От тях 

статистически значимо повече са тези, които преподават дисциплината 

отродонтия (р=0,004). Това ни дава основание да смятаме, че станалите 

42 (70,00%) не познават анализите и нямат умения да разчитат ФТРГ. 

Този факт се потвърди и от отговорите им на въпроса „Защо не 

разчертават ФТРГ“. Те съобщават, че: не познават анализите; нямат 

умения да разчитат ФТРГ; тези анализи са много трудни; 

съответстващите точки за анализ са малко. 

Трудностите, които срещат 13 (21,67%) от включилите се в 

анкетното проучване ортодонти, които разчертават фронтални 

телерентгенографии на ръка са обусловени от неяснотата на Rö-

графиите и наслагването на анатомични структури.  

Много нисък е относителният дял на ортодонтите, които познават 

специализиран ортодонтски софтуер за анализ на ФТРГ – 9 (15,00%). На 

въпроса „Кой специализиран ортодонтски софтуер, който разчертава 

ФТРГ познавате?“ един от ортодонтите съобщава за френски софтуер, 
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на който не може да посочи името, един съобщава за  Planmeca, 4 

ортодонти са отбелязали, че са запознати с възможностите на Audax, 

други двама – със софтуерното приложение Dolphin и един има 

наблюдения от Orapix. 

Изключително голям е относителният дял на анкетираните, които 

заявяват желанието си да използват специализиран ортодонтски 

софтуер, който извършва графичен анализ на фронтални 

телерентгенографии – 52 (86,67%).  

Препоръки какво да включва специализиран ортодонтски софтуер 

за разчертаване на фронтални телерентгенографии, които 

респондентите са дали: 

 Предложения и насоки в  диагностиката (вероятна диагноза); 

 Да има достъп до това приложение при необходимост или 

графиите да се изпращат в определена база, където да се 

разчитат и след това да се връщат на ортодонта; 

 Да има набор от различни методи за анализ; 

 Възможност за визуализация на метода за анализ; 

 Да има готови схеми за основните методи за анализ, както в 

познатите софтуерни програми; 

 Да могат да се прилагат най-използваните анализи на ФТРГ.  

 

Големият процент на анкетираните, които биха използвали 

компютърно приложение за анализ на ФТРГ ни показва необходимостта 

за създаване му. 
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Втора задача – разработване на задание за създаване на 

компютърно приложение, подпомагащо ортодонтите в 

диагностиката на трансверзалните лицеви несъответствия. 

 

В изпълнение на тази задача се разработи задание за създаване на 

Desktop компютърно приложение OrthoMup за операционна система 

Windows 7 (и следващите версии) с интерфейс на български език. С 

негова помощ да се извършва цефалометричен анализ на фронтални 

телерентгенографии в jpg формат за диагностика на трансверзалните 

лицеви несъответствия.  

Приложението трябва да съдържа три модула: 

1. Модул Диференциална диагностика на трансверзалните лицеви 

несъответствия. 

2. Модул Анализ на трансверзалните лицеви несъответствия по 

„метода на концентричните дъги“, спрямо лицевата симетрала. 

3. Модул Анализ на трансверзалните лицеви несъответствия по 

„метода на концентричните дъги“, спрямо симетралата на 

долната челюст. 

Уточнено е в заданието какви панели, бутони и помощни прозорци 

да съдържа работният екран на OrthoMUp. Да включва, както и 

възможностите за запазване и разпечатване на направените 

изследвания. 

Разработен е алгоритъм чрез блок-схема за създаване на 

компютърно приложение OrthoMUp (Фигура 10-13). 

Този алгоритъм е разработен по диференциално-диагностичната 

методика на Кръстева С. за положението и морфологията на долната 

челюст и по графичния „Метод на концентричните дъги“, които се 

прилагат за анализ на фронтална телерентгенография, за да се 

определят точната локализация на челюстните трансверзални 

отклонения и лицевата асиметрия. Тези методи са подробно описани в 

Глава Методика. 

  

 

 

 

 

 



25 
 

 
Фигура 10. Обобщена блок-схема. 
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Фигура 11. Блок-схема на модул Диференциална диагноза. 
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Фигура 11. Блок-схема на модул  

Диференциална диагноза (продължение). 
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Фигура 12. Блок-схема на модул Лицева симетрала.  
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Фигура 12. Блок-схема на модул Лицева симетрала (продължение). 
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Фигура 12. Блок-схема на модул Лицева симетрала (продължение). 
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Фигура 13. Блок-схема на модул Симетрала на долна челюст. 
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Фигура 13. Блок-схема на модул Симетрала на долна челюст 

(продължение). 
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Фигура 13. Блок-схема на модул Симетрала на долна челюст 

(продължение). 
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Легенда: 

 В тези блокове информацията да се въвежда с помощта на 

клавиатурата. 

 В тези блокове информацията да се въвежда чрез показалеца на 

мишката. 

 В тези блокове информацията да се обработва от програмата. 

Дадени са насоки за съобщения за грешки.  

Приложени са схеми за визуализация на цефалометричните 

ориентири, както и схеми на моделите за модул Диференциална 

диагностика.  

 

 

Трета задача – Тестване на компютърно приложение OrthoMup по 

време на писане на програмния код и отстраняване на грешки. 

 

При тестването на OrthoMup възникнаха поредица от грешки. Те са 

подробно описани в дисертационния труд. За наличието им 

уведомявахме програмистите и те своевременно ги отстраняваха.  

 

 

Четвърта задача – Да се създаде системна и потребителска 

документация на компютърно приложение OrthoMup. 

 

Създаде се системна и потребителска документация на 

компютърното приложение OrthoMUp.  

Системната докуметация включва:  

 минимални изисквания за операционната система; 

 как се инсталирала OrthoMUp; 

 как се стартира OrthoMUp; 

 как се деинсталира OrthoMUp. 

 

Потребителска документация 

Потребителска документация е достъпна чрез бутон 

заглавния панел на OrthoMUp и е под формата на 

Ръководство на потребителя съставено от две части: 

I. Описание на OrthoMUp 
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II. Последователност на работа 

Първата част включва: 

 Пояснения за основните функционалности на това приложение 

(за какво може да се използва); 

 Уточняване с какви графии работи (формат и размери) 

приложението; 

 Разгледани са методите за цефалометричен анализ, които 

прилага; 

 Описание на всички екрани, прозорци, бутони панели и модули; 

 Тълкуване на съобщенията за грешка; 

 Инструкции за запазване и разпечатване на резултатите. 

Във втората част на Ръководството се описва подробно, стъпка по 

стъпка последователността на работа на OrthoMUp. 

 

 

Пета задача – оценка на предимствата и недостатъците на 

OrthoMUp. 

 

За да се оценят предимствата и недостатъците на компютърно 

приложение OrthoMUp е необходимо да се сравни точността на 

измерванията, направени чрез него с измервания, получени при ръчно 

проследяване. Ръчното проследяване все още се счита за “златен 

стандарт“ в ортодонтията.  

 Извърши се цефалометричнo проследяване на 35 фронтални 

телерентгенографии – 18 конвенционални и 17 дигитални. ФТРГ са 

предоставени от архивите на Катедра по ортодонтия на Факултет по 

дентална медицина, Медицински университет – Пловдив и Медицински 

университет – София. Избраните ФТРГ са без артефакти. 

Всяка ФТРГ беше анализирана двукратно от двама оператори, както 

ръчно така и с помощта на OrthoMUp. 

Ръчният цефалометричен анализ се приложи върху разпечатки, с 

помощта на маркер 0,3 мм по Графичния метод, описан в Методиката. 

Резултатите от измерванията се въведоха в таблици.  

Анализът, с помощта на OrthoMUp се извърши по трите му модула. 

Запазиха се генерираните от приложението pdf файлове за печат и 

данните от тях се въведоха в таблици. 
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С дигитален хронометър се измери времето, необходимо на всеки 

ортодонт, за да извърши проследяванията на ръка или с OrthoMUp за 

всеки опит.  

 

1. Резултати от определяне на диференциално диагностичния 

модел на ФТРГ. 

Установи се, че за всяка ФТРГ и двамата оператори при 

двукратните си опити са определили един и същ диференциално-

диагностичен модел, независимо дали са извършвали проследяването 

на ръка или са използвали компютърното приложение OrthoMUp 

(Таблица 4).  

 

Таблица 2. Модели, определени от операторите за различните ФТРГ.  

№ 

ФТРГ 

1 оператор 2 оператор 

РП КП РП КП 

1 

опит 

2 

опит 

1 

опит 

2 

опит 

1 

опит 

2 

опит 

1 

опит 

2 

опит 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 8 8 8 8 8 8 8 8 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 6 6 6 6 6 6 6 6 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 6 6 6 6 6 6 6 6 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 6 6 6 6 6 6 6 6 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 
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21 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 8 8 8 8 8 8 8 8 

23 6 6 6 6 6 6 6 6 

24 8 8 8 8 8 8 8 8 

25 8 8 8 8 8 8 8 8 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 8 8 8 8 8 8 8 8 

31 8 8 8 8 8 8 8 8 

32 7 7 7 7 7 7 7 7 

33 7 7 7 7 7 7 7 7 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Изчисли се средното време от първи и втори опит на всеки 

оператор за определяне на диференциално-диагностичния модел чрез 

ръчния метод и чрез компютърния метод. Изчисли се и средното време 

на двамата оператори за всеки метод. (Диаграма 2) 

 

 
Диаграма 2. Време за определяне на моделите. 

 

Прави впечатление, че времето необходимо за определяне на 

диференциално-диагностичния модел чрез ръчно проследяване на 

ФТРГ е приблизително 5 пъти по-голямо от времето за компютърно 

проследяване. 
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2. Резултати от ръчно и с помощта на OrthoMUp измерване на 

линейни и ъглови параметри по „Метода на концентричните дъги 

спрямо лицевата симетрала“. 

 

Изчислиха се средните стойности на измерените параметри от 

двата опита на всеки ортодонт за ръчния и за компютърния метод, както 

и средните стойности на измерванията опитите на двамата оператори 

по двата метода. Чрез Paired Sapmle t-test се провери 

възпроизводимостта на измерванията по двата метода за всеки 

оператор, както и общо за двамата оператори по методи. Чрез 

коефициента на корелация ICC се оцени надеждността на тези 

измерванията.  

Установи се статистически значима разлика между средните 

стойности от опитите: 

 на първия оператор за двата метода на проследяване за един 

ъглов параметър – α6 (p=0,039); 

 на втори оператор за ръчното и компютърното измерване на два 

от линейните параметъра  - О1В1 (p=0,002) и А5В5 (p=0,020) и на 

две ъглови измервания – α5 (p=0,035) и α8 (p=0,036); 

 на двамата ортодонти съответно за ръчния и за компютърния 

метод на един линеен – О1В1 (p=0,018) и на един ъглов – α6 

(p=0,013) параметър. 

Направи се проверка каква е разликата в измерванията по двата 

метода за тези критични величини. Максималните намерените разлики 

между измерванията са както следва: 

 за измерванията на първи оператор – за ъгъл α6 – 0,6º; 

 за измерванията на втори оператор – за отсечките О1В1 – 0,7 мм, 

А5В5 – 0,65 мм; за ъглите α5 – 0,65º, α8 – 0,6º; 

 за измерванията на двамата оператори – за отсечката О1В1 – 0,55 

мм; за ъгъл α6 – 0,42º. 

Независимо от статистически значимата разлика в тези измервания 

те са клинично незначими, тъй като в клиничната ортодонтия разлика в 

измерванията до 1 единица (мм или º) се считат за клинично приемливи.  

Наблюдаваните високи стойности на коефициента на корелация 

ICC>0,965 са показател за висока надеждност на измерванията 

извършени с помощта на компютърно приложение OrthoMUp.  
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Изчисли се средното време необходимо за измерване на линейните 

и ъглови параметри по „Метода на концентричните дъги спрямо 

лицевата симетрала“ за двата опита на всеки оператор за ръчния и за 

компютърния метод, както и средното време от опитите на двамата 

оператори за двата метода. (Диаграма 3.) 

 

 
Диаграма 3. Време за измерването на линейни и ъглови параметри по 

„Метода на концентричните дъги спрямо лицевата симетрала“. 

 

Измереното време за ръчно проследяване на ФТРГ по „Метода на 

концентричните дъги спрямо лицевата симетрала“ е приблизително 

девет пъти повече, отколкото при проследяване, извършено с OrthoMup. 

 

3. Резултати от ръчно и с помощта на OrthoMUp измерване на 

линейни и ъглови параметри по „Метода на концентричните дъги 

спрямо симетралата на долна челюст“. 

 

Както в предходната точка, за да се провери възпроизводимостта на 

измерванията и оцени надеждността им, се изчислиха средните 

стойности от двата опита на измерените параметри от всеки оператор 

при прилагане на ръчно и компютърно проследяване. Изчислиха се и 

средните стойности за опитите на двамата ортодонти по двата метода. 
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Приложи се Paired Sapmle t-test, за да се провери възпроизводимостта 

на измерванията по двата метода за всеки оператор, както и общо за 

двамата оператори. Чрез коефициента на корелация ICC се оцени 

надеждността на направените измервания.  

Намери се статистически значима разлика между средните от двата 

опита за ръчно и за компютърно проследяване на един ъглов 

параметър, измерен от втори оператор – α4 (p=0,041). 

Установи се и статистически значима разлика между средните на 

измерванията на двамата ортодонти по всеки метод за едно ъглово 

измерване – α8 (р=0,008). 

При проверка на абсолютните разликата в средните измервания за 

тези величини намерихме, че за ъгъл α4 най-голямата разлика е 0,6º, а 

за ъгъл α8 – 0,38º. Тези разлики са клинично незначими, тъй като не 

надвишават една измервателна единица (в случая º). 

Високите нива на коефициента на корелация ICC>0,978 показват, че 

измерванията, извършени с помощта на OrthoMUp са изключително 

надеждни. 

На Диаграма 18 са представени данните от средното време от 

двата опита на ортодонтите (за всеки от тях и общо) по двата метода на 

проследяване. Общото средно време за ръчно проследяване по 

„Метода на концентричните дъги спрямо симетралата на долна челюст“ 

е 26:36 минути и е с 6 пъти повече от времето за проследяване с 

помощта на OrthoMUp – 04:24 минути. (Диаграма 4) 
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Диаграма 4. Време за анализ по „Метода на концентричните дъги 

спрямо симетралата на долна челюст“ чрез ръчен или компютърен 

метод. 
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V. Изводи: 

1. Специализирани ортодонтски софтуерни приложения се 

използва от по-малко от една четвърт от специалистите 

ортодонти в България, като по-голяма част от тях в своята 

практика извършват графичен анализ на профилни и 

фронтални телерентгенографии на ръка с помоща на 

негативоскоп. Специалистите срещат затруднения, особено 

при разчитането на фронтални телерентгенографии, 

където съответстващите точки за анализ са малко. 

2. Нагласите за използване на специализирани ортодонтски 

софтуерни продукти при повечето от специалистите 

ортодонти в България са силно положителни, особено за 

този, предназначен за анализ на фронтални 

телерентгенографии, отговарящ на изисквания за 

визуализация на метода за анализ и подпомагащ  

диагностичния процес. 

3. При използване на OrthoMUp, компютърният анализ на 

ФТРГ се извършва значително по-бързо, отколкото ръчното 

проследяване. Това дава възможност на ортодонта да 

оцени по-голям брой цефалометрични ориентири, за да 

получи по-пълна диагностична картина. 

4. При извършване на цефалометричния анализ, с помощта 

на OrthoMUp линейните и ъглови измервания се извършват 

автоматично от приложната програма, което позволява да 

се елиминират грешките от неточност на измерванията. 

При компютърно разчертаване цифровите изображения 

могат да бъдат обработвани – това улеснява 

идентифицирането на цефалометричните ориентири. 

5. Предложените компютърни модели са надеждни и могат да 

се използват широко от специалистите ортодонти в 

клиничната им практика. 
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VI. Приноси 

 

1. Дисертационният труд предоставя за първи път у нас 

актуалнa информация за използването на специализиран 

ортодонски софтуер за графичен анализ на 

телерентгенографии от ортодонтите в България. 

2. Разработен е алгоритъм за създаване на компютърно 

приложение: 

 За количествена оценка на лицево-скелетната асиметрия 

при анализ на фронтална телерентгенография чрез 

едновременно определяне на линейни и ъглови 

отклонения в долната челюст; 

 За определяне на точната локализация на челюстните 

трансверзалните отклонения върху ФТРГ; 

  За диференциална диагноза на морфологични и 

функционални отклонения в лицево-челюстната област. 

3. Разработено е, тествано и описано софтуерно приложение 

OrthoMup на български език за анализ на фронтални 

телерентгенографии, в помощ на ортодонтите за оценка на 

трансверзалните лицеви несъответствия и диференциаална 

диагностика на морфологични и функционални отклонения в 

лицево-челюстната област.   

4.  Оценени са предимствата на софтуерно приложение 

OrthoMup.
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