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Дисертационният труд съдържа 180 страници и е онагледен с 64 фиури, 6 

микрофотографии, 18 таблици, 15 диаграми, 8 схеми и 2 графики. 

Библиографията включва  299 литературни източника, от които 29 на 

кирилица и 270 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширен катедрен 

съвет на катедрата „Протетична дентална медицина“ на ФДМ, МУ-Пловдив, 

където докторанта работи като асистент. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на .......................... 

от 11:00 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив, 

бул. „В. Априлов“ 15 А, съгласно Правилника за условията и реда на 

придобиване на научни степени и знания и заемане на академична длъжност 

в МУ-Пловдив и Заповед № ............................ на Ректора на МУ-Пловдив, на 

открито заседаниe на научно жури в състав: 

 

 

 

 

Материалите по защита са на разположение в Катедра по протетична 

дентална медицина на ФДМ, Пловдив и са публикувани на интернет 

страница на МУ-Пловдив. 

 

Забележка: В автореферата номера на фигури, таблици, диаграми, схеми и 

графики не съответстват на номерата в дисертационния труд. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА: 

PEEK - Полиетеретеркетон 

BioHPP - високотехнологичен биополимер на компанията Bredent, Germany 

Bis-GMA - Бисфенол-А-глицидил метакрилат 

UDMA - Уретан диметакрилат 

TGDMA - Триглицидил диметакрилат 

МКЕ - Метод на крайните елементи 

ЛДМ - Лекари по дентална медицина 

ДЗК - Дефекти на зъбната корона 

ДЗР - Дефекти на зъбните редици 

ANOVA - Вариационен анализ 

MРa - Мегапаскали 

SEM - Сканиращ електронен микроскоп 

ТS - Изследване на якост на опън 

ZrО2 - Циркониев диоксид 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦИТЕ: 

U - Тест на Ман-Уитни 

P - числова стойност  

T - t-тест на Стюдънт  

Df - степени на свобода 

mean square – средна квадратична стойност 

F - Дисперсионен анализ  

Sig.- степен на статистическа значимост 

SEM - стандартна грешка на средната  

SD - стандартно отклонение 

Mean - средна стойност 

χ² - Хи квадратна стойност, тест на Фишер 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

     Стремежът към подобряване качествата на известните в медицината, и в 

частност в денталната медицина, материали води до усъвършенстване на 

начините за инкорпорирането им в организма. Понижаването на нежеланите 

реакции от страна на обекта на имплантиране е водещо при избора на 

възстановителен материал. 

     Дефектите на зъбните редици налагат използването на протезни 

елементи с възможности за противопоставяне на постоянния динамичен 

стрес. Изискванията към възстановителните материали се разглеждат, както 

от страна на механичните показатели, така и на стойностите на повлияване 

нормалното функциониране на клетъчните култури в непосредствен 

контакт с тях. 

     Моделът на съчетаване на относително ниско тегло с ефикасни якостни 

показатели е водещ при избора на възстановителен материал. Бурното 

развитие на материалите притежаващи тези особености, доведе до 

разширени възможности за избор на протетично решение при една и съща 

клинична ситуация. 

    Дългогодишният опит с полимери, закономерно определя подлагането на 

всяка нова група материали на допълнителни мониторни изследвания, 

съчетаващи не само конкретен физичен параметър, но и тестове за доказване 

на алергологичния им потенциал. Основни са тестовете за биотолерантност 

и биосъвместимост. 

     Оценката на качествата на избраният от клинициста биоматериал, би 

била позитивна при пълно запознаване с технологичния  му режим на работа 

и дългосрочно проследяване във времето. 
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II. Цел и задачи 

     Целта на дисертационния труд е изследване на различни методи за 

съчетаване на положителните качества на полиетеретеркетон (PEEK) и 

метални сплави при изработване на комбинирани протезни конструкции. 

                                                   

     За постигане на така формулираната цел си поставихме следните задачи: 

 

1.     Анкетно проучване относно информираността на ЛДМ за 

използването на полиетеретеркетон (PEEK) в ежедневната клинична 

практика.      

2.      Биологично изследване и сравнение на реакциите на клетъчни 

линии към полиетеретеркетон (PEEK). 

 

3.      Изработване на собствена опитна постановка за подготовка на 

тестови образци от метална сплав и полиетеретеркетон (PEEK)  за 

изследване сила на връзката между два материала, посредством 

якост на огъване. 

 

4.      Изследване на връзката между инкрустация от полиетеретеркетон 

(PEEK) и метална сплав, осъществена чрез различни механични 

средства за задържане. 

 

5.    Апробиране на лабораторен протокол за изработване на лято 

щифтово пънче с естетична инкрустация от полиетеретеркетон 

(PEEK) чрез пресоване. 
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III. Материали и методи 

      1. Материали 

     Реализирането на Задача 1 беше осъществено чрез анонимно анкетно 

проучване сред практикуващи лекари по дентална медицина (ЛДМ), като за 

тази цел беше подготвена стандартизирана анкетна карта, състояща се от 9 

затворени въпроса. 

     Първите три въпроса са свързани с половата принадлежност, години 

трудов стаж и придобита специалност (при наличие на такава) на 

анкетираните. Два от въпросите засягат информираността на анкетираните 

по отношениe на  проучвания от нас материал (PEEK) и опита на 

практикуващите с този тип материали.  

     Последните три въпроса конкретно проследяват критичният поглед на 

респондентите относно изследвания материал. В анкетното проучване бяха 

включени 144 ЛДМ.  

     Анкетните проучвания бяха проведени в периода януари 2017г. – март 

2017г.  

     В изпълнение на Задача 2, използвахме: 

     - Монослойна клетъчна култура - McCoy – Plovdiv – отглежда се в 

хранителна среда Ham’s F-12 (Sigma-Aldrich) и DMEM (Sigma-Aldrich) в 

съотношение 1:1. Към средата се добавят 100 U/ml penicillin и 100 mg/ml 

streptomycin. Клетките успешно се култивират в матрачета и при плътност 

на засяване 2x105 кл/cm2 формират конфлуентен монослой до 24 часа. Той 

е представен от плътно допрени, полигонални клетки.  

     - PEEK стружки от BioHPP (Bredent, Germany) – за изработването на 

подходяща форма от полиетеретеркетона за изследване използвахме 
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стружките на биополимера, които се получават след рязането на 

стандартните РЕЕК-дискове в CAM установка.  (Фиг. 1). 

 

 Фиг. 1. BioHPP – стружки. 

     За изработването на тестовите образци от метална сплав в Задача 3 

използвахме: 

      - Профилен восък с размер - 2,0мм х 1,00мм - Dentaurum, Germany (Фиг. 

2 и Фиг. 3). 

                                                  

      Фиг. 2. Профилен восък (общ вид).                  Фиг. 3. Профилен восък  

                                                                                       (единични гредички). 

- Стандартна отливна муфа-(Bego, Germany), с диаметър 5см (Фиг. 4). 

                                 

                              Фиг. 4. Стандартна отливна муфа  

                                       с восъчните прототипи. 
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- Неблагородна кобалт хромова сплав – Cristalloy М (Sandental). 

Съставът на металната сплав е:  Co - 66,5%, Cr - 27%, Мо - 5%, Si – 

0,5%, Mn – 1%. Плътност - 8,1 g/mm3, твърдост НВ - 215, интервал на 

топене – 1270 -1210оС; температура на леене – 1365 оС, якост на опън 

– 570 N/mm2 (Фиг.5). 

 

Фиг. 5. Cristalloy М - кобалт хромова сплав. 

- Специфична опаковъчна маса – състояща се от Bresol for2press и 

Brevest for2press (Bredent – Германия). Специален, фин опаковъчен 

материал за for 2 press системата. Подходящ за използване като шоков 

(бързо) опаковъчен материал или за конвенционално загряване. Лесен 

за отстраняване (Фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Опаковъчна маса – състояща  

  се от прах и течност. 

- Пясъкоструен апарат с Al2O3 – компактно устройство с 2 резервоара, 

които могат да се снабдят с абразив, съответно от 25 - 70 μm и 70 - 250 
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μm. Превключвателят за резервоарите, който се намира в камерата за 

пясъкоструене, улеснява работата и повишава ефективността на 

апарата (Фиг. 7). 

 

           Фиг. 7. Renfert Basic Classic - пясъкоструен апарат 

           (Renfert Gmbh & Co - Hilzingen, Germany). 

 

     - РЕЕК, BioHPP (Bredent, Germany) –  специално оптимизиран 

биополимер за дентална употреба. Благодарение на подсилването със 

специален керамичен пълнеж (20% от общия обем, големина на частиците 

0,3 - 0,5 микрона) и оптимизирани механични свойства. Характеризира с 

много добра полируемост (Фиг. 8). 

 

Фиг. 8. BioHPP гранули. 

- Пещ - MIDITHERM 100MP (Bego, Германия) – апартат, изработен от 

от неръждаема стомана, устойчива на корозия. Притежава 

микропроцесор, чрез който се регулира температурата и се 

http://www.usdentaldepot.com/Dental-supplies/MIDITHERM-100MP-PREHEATUING-FURNACE-(-)P10-26151
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визуализира на цифровия дисплей. Могат да бъдат настроени до 9 

отделни програми и да се въведат до 4 температурни нива на 

задържане. Линейната скорост на загряване варира от 1 до 9 ° C  в 

минута (Фиг. 9). 

 

Фиг. 9. MIDITHERM 100MP, Bego, Германия. 

- Керамично бутало – бутало за еднократна употреба за пресване на 

РЕЕК, заоблено от едната страна за по-добро плъзване по време на 

процеса. Постоянно охлаждане на опаковъчния материал, без риск от 

счупване при натиск (Фиг. 10). 

 

Фиг. 10. Керамично бутало на фирмата Bredent, Германия. 

- Прес-система for 2 press, Bredent, Германия - вакуум устройство за 

производство на безметални и биосъвместими възстановявания. При 

използване на for 2 press устройството, термопластичният РЕЕК се 

обработва в муфата, изпълнена с фосфатен опаковъчен материал. 

Крайният резултат е безметална скелетна структура, която се покрива  

http://www.usdentaldepot.com/Dental-supplies/MIDITHERM-100MP-PREHEATUING-FURNACE-(-)P10-26151
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с облицовъчни лабораторни композити за постигане на високи 

естетични и индивидуални резултати. Процедурата на шприцване в 

системата for 2 press е напълно автоматизирана и продължава 35 

минути. Това, което прави системата for 2 press специална, е фактът, 

че процесът на шприцване продължава до пълното охлаждане на 

опаковъчната маса (Фиг. 11).  

 

Фиг. 11. for 2 press system, Bredent, Германия. 

За изследването на връзката в Задача 4, използвхаме: 

- Опитни образци, получени в Задача 3 (Фиг. 12). 

 

Фиг. 12. BioHPP, пресован върху                     

 метални гредички (страничен изглед). 
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- Термоциклатор LTC 100 (LAM Tehnologies, Italy) (Фиг. 13) – 

устройството е съставено от два контейнера, изпълнени с дестилирана 

вода. Температурата на първия контейнер е 15 ОC, а на втория e 55 ОC. 

                  

Фиг. 13. Термоциклатор LTC 100, LAM Tehnologies, Italy. 

- Софтуер LTC 100 Ver 1.04 (LAM Tehnologies, Italy) (Фиг. 14)  – 

компютърна програма за проследяване и обработване на процесът на 

термоциклиране: брой цикли, зададена температура в двете ванички, 

време за сушене, скорост на потапяне, време на престой във всяка 

вана. 

 

Фиг. 14. Екранна снимка при работа с LTC 100 Ver 1.04 (LAM 

Tehnologies, Italy). 
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- Апарат за изследване на микроопън и микронатиск LMT 100 (LAM 

Tehnologies, Italy) (Фиг. 15)  – апаратът е съставен от камера със 

стойки, към които се фиксират задръжните елементи при тестване, 

чрез сили на микроопън и микронатиск.    

 

Фиг. 15. Апарат за изследване на микроопън и микронатиск LMT 100 

(LAM Tehnologies, Italy). 

- Софтуерен продукт LMT1xx Ver 1.12 (LAM Tehnologies, Italy) (Фиг. 

16)  – компютърна програма, чрез която проведохме, отчетохме и 

записахме стойностите при изследването. 

 

Фиг. 16.  Екранна снимка при работа с LMT1xx Ver 1.12 (LAM 

Tehnologies, Italy) 
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-    Задръжни елементи. Съобразно техническите параметри на апарат 

за микроопън и микронатиск LMT 100 (LAM Tehnologies, Italy) (Фиг. 

15) бяха проектирани и изработени задръжни елементи с фиксираща 

и натоварваща част.  

     Материалът за изработване беше неръждаема стомана, като след 

изрязването им те бяха закалени и поцинковани. Размерите на 

задръжните и натоварващи елементи отговаряха на възможния 

оптимален стандарт на тестващия апарат. 

 

 

Фиг. 16. Задръжен елемент – изглед отстрани  

 

 

                   

              Фиг. 17. Задръжен елемент – изглед отгоре 
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Фиг. 18. Задръжен елемент – изглед отзад 

 

 

 

Фиг. 19. Задръжен елемент – изглед отдолу 

   

 

 

Фиг. 20. Натоварващ елемент – изглед отстрани  
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Фиг. 21. Натоварващ елемент – изглед отгоре  

 

 

Фиг. 22. Натоварващ елемент – изглед отзад  

 

 

 

Фиг. 23. Натоварващ елемент – изглед отпред 
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За осъществяването на Задача 5 използвахме: 

- Моделажен восък – в този етап използвахме син моделажен восък на 

фирмата Interdent (Словения) (Фиг. 24). 

 

 

Фиг. 24. Моделажен восък Interdent (Словения). 

- Комплект фрези за обработване на PEEK - осигуряват лесна работа и 

гладки повърхности (Фиг. 25). 

Комплектът съдържа: 

Tungsten carbide bur 2,3 mm Ø - conical round H200 M8 23, 

Tungsten carbide bur 1,4 mm Ø - Grenade H272 M8 14, 

Tungsten carbide bur 4,0 mm Ø - Grenade H274 M8 40, 

Tungsten carbide bur 2,3 mm Ø - Pear H237 M8 23, 

Diamond discs 0,30 mm Giflex-TR Master x-tray, ds 25 mm, 

Polisher coarse, Polisher medium. 

 

   Фиг. 25. Комплект фрези за обработване на PEEK (Bredent, 

Germany). 
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     Използвана апаратура в Катедра по протетична дентална медицина на 

ФДМ – Пловдив: 

 

- Renfert Basic Classic - пясъкоструен апарат, Renfert Gmbh & Co - 

Hilzingen, Germany; 

- Пещ - MIDITHERM 100MP, Bego, Германия; 

- Прес-системата for 2 press system, Bredent, Germany; 

- Термоциклатор LTC 100, LAM Tehnologies, Italy; 

- Софтуер за LTC 100, Ver 1.04, LAM Tehnologies, Italy; 

- Апарат за изследване на микроопън и микронатиск LMT 100, LAM 

Tehnologies, Italy; 

- Софтуерен продукт LMT1xx Ver 1.12, LAM Tehnologies, Italy. 

 

2. Методи: 

- По Задача 1:  

     Анкетен метод: използвахме директен анкетен метод, като форма на 

писмен разпит, при която изследваните лица отговарят писмено на 

представени въпроси и отговори. Анкетната карта се състои от 9 въпроса 

за набиране на първична емпирична информация относно мнението и 

отношението към представения проблем „Приложение на 

полиетеретеркетон (PEEK) в ежедневната клинична практика”. За 

таблична и графична обработка са приложени продуктите на Microsoft 

Office.  

     При статистическата обработка на събраната първична информация 

бяха използвани различни видове анализи:  

 Дескриптивен анализ: 

http://www.usdentaldepot.com/Dental-supplies/MIDITHERM-100MP-PREHEATUING-FURNACE-(-)P10-26151
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 Едномерни таблици на честотното разпределение (определяне на 

структура чрез относителни дялове) и на разновидността на 

признаците, характеризиращи различните параметри 

(разновидностите на възможните отговори на поставени въпроси);  

 Двумерни таблици на честотното разпределение (крос-табулация) за 

търсене на връзка между категорийни величини.  

 Вариационен анализ на количествени променливи – за изчисляване на 

средни стойности и показатели за разсейване на количествените 

признаци. 

 Непараметричен анализ: търсене на статистическа зависимост между 

два признака, измерени в качествени скали, чрез използване на χ² 

(критерия на съгласие на Пирсън, хи-квадрат).  

 Графичен анализ: за онагледяване на процесите и явленията. 

 Използва се критично ниво на значимост 0,05.  

 Нулевата хипотеза се отхвърля при стойност на p < 0,05.  

      По Задача 2:  

-    Монослойна клетъчна култура - McCoy – Plovdiv се отглеждат 24 ч. 

При посочените условия и след достигане на монослой, клетките се третират 

с PEEK в четири различни концентрации, посочени в таблица 1 (10 µl от 

всеки елуат е добавян към 100 µl хранителна среда), като клетките се 

отглеждат за още 24 часа в инкубатор Heraeus (Germany) на 37° C, при 5% 

CO2 и висока влажност. Всяка концентрация е заложена в дупликат. Като 

негативни контроли се използват нетретирани клетки. След изтичане на 

времето на инкубация в 96 ямковите плаки се провежда МТТ-тест за 

определяне на клетъчна виталност. За отчитане промените в броя на 
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ядърцата, клетките се култивират върху микроскопски стъкла в 6-ямкови 

плаки, третират се с PEEK и се фиксират в абсолютен етанол за оцветяване 

с хематоксилин и реактив на Schiff.  

 

 

- МТТ – тест за цитотоксичност : 

     Влиянието на PEEK върху митохондриалната функция се отчита с 

помощта на МТТ тест. Способността на клетките да редуцират МТТ 

(тетразолиева сол, 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолиум 

бромид) е показател за интактност и функционална активност на 

митохондриите. След проникването през мембраната на митохондриите, 

ММТ се редуцира до неразтворим  формазанов продукт, при което жълтият 

цвят, дължащ се на тетразолиевата сол, се променя в пурпурен. 

Формазановият продукт не може да премине през мембраната и се натрупва 

в клетката. Способността на клетките да редуцират тетразолиевата сол до 

формазанов продукт след третиране по определен начин, и сравнението с 

контролни клетки, позволява оценка на токсичността и изчисляване на 

процента витални клетки. Този тест е използван в редица проучвания за 

доказване на токсичен ефект върху различни клетъчни линии. В нашия 

модел на изследване MTT- тестът позволява проследяване ефектите на 

РЕЕК върху виталността на клетките, въз основа интактността на 

митохондриите. 

- Оцветяване по Schiff : 

     Клетките се третират с абсолютен етанол, лизират се с 5N HCl и се 

оцветяват с реактив на  Schiff. Оцветяването с този реактив се основава на 

Feulgen-реакцията. ДНК-молекулата се подлага на киселинна хидролиза, 

при която селективно се отделят пуриновите базипод действие на реактив 
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на Schiff. Той се използва, докато свободните дезоксирибози се променят в 

алдехиди в киселинна среда. ДНК се оцветява в наситено розово, а 

неоцветените участъци от ядрото представляват РНК и белтък (ядърца).  На 

светлинен микроскоп се отчитат промяната в броя, формата и големината на 

ядърцата. Преброяват се нуклеолите в ядрата на 100 клетки при увеличение 

х 40.  

     Статистически методи на изследване: 

     Обработката на опитните данни е извършена със статистическия продукт 

Statistica 4.5 (StatSoft, Inc. Microsoft). При нормално разпределение на 

опитните резултати се използва параметричният Student’s t-test за 

определяне на статистически значимата разлика в средните величини в 

групите при ниво на значимост p<0.05. Използван е вариационен анализ - 

One Way ANOVA. Резултатите са изразени като средна аритметична 

стойност  средно квадратично отклонение: Mean  SDМ.  

     По Задача 3: 

     При измерване якост на огъване важи постановката (двойно запъната 

греда), като по време на натоварването една част от опитното тяло (от 

страната на натоварването) ще бъде подложена на натиск, а от другата 

страна (противоположна) ще бъде подложена на опън. 

 

     Изработване на собствена опитна постановка за подготовка на 

тестови образци от метална сплав и полиетеретеркетон (PEEK) – 

BioHPP (Bredent, Germany) 

    -  Опитните тела изработихме по класическия метод за моделиране на 

восъчни прототопи и последващо отливане от метална сплав, при спазване 

на следната последователност: 

      За направата на металните греди, използвахме  профилен восък с 

размери 2,0мм х 1,00мм (Dentaurum, Germany) (Фиг. 2 и Фиг. 3). Дължината 

на опитните образци е 25мм. 
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      Прототипните тела разделихме в три групи, в зависимост от 

конфигурацията на металната повърхност: 

- гладка метална повърхност – 35 броя; 

- пясъкоструйна метална повърхност – 35 броя; 

- пясъкоструйна метална повърхност с ретенционни кристали – 35 броя. 

- Опаковане и отливане 

 

     Восъчните прототипи бяха опаковани в стандартна отливна муфа Bego, 

Germany с диаметър 5см (Фиг. 4) по 30 броя във всяка муфа, следвайки 

стандартния протокол за опаковане и отливане. Подготовката на восъчните 

образци за отливане е представена на следните фигури (Фиг. 26 и Фиг. 27). 

 

 

Фиг. 26. Запълване на муфата и прототипите с опаковъчна маса. 

 

Фиг. 27. Изпълване на муфата и прототипите с опаковъчна маса. 
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      Восъчните прототипи бяха опаковани и отляти от неблагородна кобалт - 

хромова сплав – Cristalloy М, (Sandental –  България) (Фиг. 5), спазвайки 

установения лабораторен протокол. 

 

Фиг. 28. Готови метални греди. 

     Извършено беше сепариране, почистване и групиране на отлятите 

метални греди по групи (Фиг. 29): 

 

Фиг. 29. Готови метални греди от III-та група. 

- Пясъкоструйна обработка  
     Опитните тела от втора и трета група подложихме на пясъкоструйна 

обработка, чрез пясъкоструен апарат Renfert Basic Classic (Renfert Gmbh & 

Co - Hilzingen, Germany) (Фиг. 7) Устройството с Al2O3 е с размери на 

частиците 110 μм, насочва се под ъгъл от 45º, с отстояние от 

разпрашаващата дюза 2 см и налягане 2 бара. 
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Фиг. 30.  Пясъкоструйна обработка. 

- Подготовка за пресоване на PEEK 

     Върху вече изработените метални греди, моделирахме зона от восък  с 

големина 7мм х 2мм, която да се замести от биополимера след пресоване 

(Фиг. 31). 

 
      Фиг. 31. Подготовка на опитните образци за опаковане. 

     Фиксирахме металните образци с восък около греда профилен восък и 

позиционирахме внимателно композицията в опаковъчната муфа (Фиг. 32 и 

Фиг. 33). 

                                    
Фиг. 32. Подредените восъчни прототипи.   Фиг. 33. Восъчните прототип 

                                                                                                      в муфата. 
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- Опаковане на тестовите образци 

     Използва се специална опаковъчна маса (Bresol for2press, Brevest 

for2press, Bredent - Germany) (Фиг. 6), както за шоково (бързо), така и за 

конвенционално загряване (Фиг. 34). 

 
Фиг.34. Изпълване на муфата с огнеоупорна маса. 

     След втвърдяването на опаковъчната маса, пристъпихмe към бавно 

загряване на муфата до 400 о С (8 о С в минута). Задържахме на тази 

температура за 1 час. Заедно с муфата, в пещта положихме и буталото, с 

което се осъществява пресването на биополимера, за да се темперира.     

Измерихме необходимото количество PEEK (гранули BioHPP) с електронна 

везна (Фиг. 35) 

 
Фиг. 35. Измерване на необходимото тегло на гранулите BioHPP. 

- Загряване и пресоване на PEEK 
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      След като муфата и буталото се темперират за един час при 400 о С, се 

прибавя 5 гр. от РЕЕК (Фиг. 36, Фиг. 37, Фиг. 38, Фиг. 39). Биоматериалът 

остава в пещта (Фиг. 8) за 40 мин, за да се разтопи до фаза, в която ще се 

позволи пресоването му в кухината на муфата чрез специално за системата 

керамично бутало (Фиг. 10). 

 

Фиг. 36. Темпериране на муфата и буталото. 

 

Фиг. 37. Изсипване на РЕЕК в муфата. 
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Фиг. 38. Позициониране на керамичното бутало. 

 

 Фиг. 39. Пластифициране на РЕЕК в пещта. 

     След пластифицирането на РЕЕК, се пристъпва към неговото 

шприцоване  във образувалата се кухина след изгарянето на восъка (Фиг. 40 

и Фиг. 41). Това изпълване с биополимер се осъществява, чрез специална 

прес-система - for 2 press за BioHPP, Bredent, Германия (Фиг. 11).    
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Фиг. 40. Подготовка за пресоване на РЕЕК чрез for 2 press, Bredent, 

Германия. 

 

Фиг. 41. Подготовка за пресоване на РЕЕК чрез for 2 press, Bredent, 

Германия. 

     След полагане на муфата върху металната основа на устройството, тя се 

притиска с две ръце до получаване на плътно запечатване на стъкления 

цилиндър на апарата. Устройството се активира и задейства помпата, която 
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изсмуква въздуха в цилиндъра, докато не се получи налягане от 2atm. След 

това се задържа 40 мин. за охлаждане на муфата до 22 о С. 

                                            

                            Фиг. 42. Упражняване на натиск в пълен вакуум. 

 

     Процедурата на шприцване в системата for 2 press е напълно 

автоматизирана и продължава 40 минути. След това металната платформа 

се спуска, освобождавайки охладенaта до стайна температура муфа (Фиг. 

43). 
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Фиг. 43. Крайна фаза на пресоване на РЕЕК (BioHPP). 

 

     Внимателно се разчупва опаковъчната маса, опитните тела се почистват 

и подготвят за термоциклиране. 

     По Задача 4 :  

- Предварителна подготовка на опитните образци чрез 

термоциклиране       
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Всички групи метални гредички (Фиг. 44) бяха събрани и подготвени 

за термоциклиране с дестилирана вода, в апарат зa термоциклиране 

LTC 100,LAM Technologies, Italy (Фиг. 13). 

 

Фиг. 44. Подготовка на металните греди за термоциклиране в LTC 100, 

LAM Technologies, Italy. 

      Избрахме параметри за термоциклиращ режим чрез софутера на апаратa 

(Фиг. 14) : 

1. Температурен диапазон 15-55 ОC (първата ваничка е с температура на 

дестилираната вода 15 ОC, а втората с температура на дестилираната вода - 

55 ОC); 

2. Престой на образците във всяка вана за 30 секунди; 

3. Междинно време на съхнене - 5 секунди; 

4. Общ брой на циклите – 1500, за всяка група опитни тела. 

След позиционирането на опитните тела в кошницата на термоциклатора, 

те се подложиха на потапяне за 30 секунди във вода с температура 15 ОC и 

55 ОC, с междинно съхнене за 5 секунди (Фиг. 45, Фиг. 46, Фиг. 47). 
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Фиг. 45. Потапяне на опитни тела във вана В с температура 55ОC за 30 сек. 

 

Фиг. 46. Междинно съхнене на опитните образци за 5 сек. 

   
Фиг. 47. Потопяне на опитни тела във вана А с температура 15ОC за 30 сек. 

- Изследване на силата на връзката между неблагородна метална 

сплав и полиетеретеркетон (PEEK) 

     Съобразно техническите параметри на апарат за микроопън и 

микронатиск LMT 100 (LAM Tehnologies, Italy (Фиг. 15) се проектираха и 

бяха изработени задръжни елементи с фиксираща и натоварваща част (Фиг. 
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16, Фиг. 17, Фиг. 18, Фиг. 19, Фиг. 20, Фиг. 21, Фиг. 22, Фиг. 23) Всички 

детайли се изработиха от метална сплав със следния процентен химичен 

състав:  

Таблица 1. Метална сплав за изработване на задръжно-опорните елементи 

– химичен състав: 

     След преминаването на тестовите образци през 1500 термоцикъла, се 

пристъпи към тяхното натоварване и описване на стойностите в специално 

създадената за това работна карта. 

     Стойностите зададени към компютърния софтуер (Фиг. 16) бяха 

конфигурирани по следният начин:  

- модел на действие: компресия; 

- път от началото на компресията: 5мм; 

- скорост : 1мм/сек; 

- разстояние от фиксиращия и натоварващия елемент: 20мм. 

     Опитна постановка за изследване силата на връзката между 

неблагородна метална сплав и полиетеретеркетон (PEEK) се изпълни в 

следната последователност (Фиг. 48, Фиг. 49, Фиг. 50, Фиг. 51): 

 

Фиг. 48. Метална гредичка, прикрепена към фиксиращия елемент. 

Елемент C Si Cr Mn P Mo S Cu Ni Al 

% състав 0,44 0,18 0,02 0,77 0,016 0,001 0,018 0,04 0,07 0,001 



35 
 

 

Фиг. 49. Придвижване на натоварващата част към фиксирания образец. 

 

Фиг. 50. Прилагане на сила от натоварващата част към фиксирания 

образец. 

 

Фиг. 51. Крайна фаза на теста – разрушаване на връзката между РЕЕК и 

неблагородната метална сплав. 

     След всеки изследван образец, данните от програмата бяха 

систематизирани в отделни таблица и предоставени за обработка. 
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     По Задача 5: 

     Прототипът на щифтово пънче с естетична инкрустация от 

полиетеретеркетон изработихме по класическата методика за моделиране на 

восъчен прототип и последващо отливане от метална сплав, при спазване на 

следната последователност: 

- Моделиране на щифтовото пънче от восък : 

В този етап използвахме син моделажен восък на компанията Interdent 

(Словения) (Фиг. 30). Моделажът на прототипното щифтово пънче 

беше оформен с умалена екстракоронарна част, за да има достатъчно 

място за последващата облицовка от PEEK (BioHPP). 

- Опаковане и отливане на восъчния щифт от метална сплав : 

 Опаковането и отливането на прототипа на естетичното лято щифтово 

пънче се извърши паралелно с изработването, отливането и 

опаковането на тестовите образци от трите групи от Задача 2. 

- Моделиране на екстракоронарната част с восък, която 

впоследствие беше заместена с полиетеретеркетон BioHPP:  

След почистването и ажустирането на лятото щифтово пънче, в 

прототипния модел беше моделирана, отново със син моделажен 

восък, окончателната екстракоронарна част на естетичното щифтово 

пънче, която впоследствие се замести с полиетеретеркетон (PEEK).  

- Опаковане и подготовка на образеца за пресване с 

полиетеретеркетон:  

Опаковането отново се извърши по стандартен лабораторен протокол. 

Грамажът необходим за изработването на образците беше претеглен 

на електронна везна и добавен към вече темперираната до 400 о С муфа. 

Последва пресоване, чрез “for 2 press 2” системата на Bredent 

(Германия) в продължение на 5 мин с налягане от 2 atm. След това, се 

задържа 40 мин. до охлаждане на муфата до 22 о С. 

- Почистване и ажустиране:  

След внимателно освобождаване и почистване от муфата, се премина 

към ажустиране и полирането на вече готовото естетично лято 

щифтово пънче, с инкрустация от PEEK. 
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IV. Резултати и обсъждане   

     Резултати по Задача 1:   

     Разпределението на резултатите следва връзката между демографски и 

специализирани въпроси от проведената анкета. Събраната първична 

информация бешe кодирана и въведена в компютърна база данни, където е 

извършена статистическа групировка, прекодиране и анализ. Данните бяха  

обработени с помощта на специализирания статистически продукт SPSS 

(Версия 17). 

 

     Разпределение на резултатите по пол 

Диаграма 1. Разпределение на резултатите по пол. 

 

     От анкетираните лица 61,1±0,05 % са жени, 38,89±0,06 % са мъже 

(Диаграма 1). При направената съпоставка по полов признак се потвърди 

алтернативната хипотеза u=7,11 (P<0,01). 
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     Разпределение на резултатите по трудов стаж: 

Диаграма 2. Разпределение на резултатите по трудов стаж. 

 

     Разпределението по факториален признак „трудов стаж” е с най-висок 

процент при денталните лекари с трудов стаж над 21 години 39,6±0,16 %, 

следвани от тези с трудов стаж до 5 години с 25,7±0,20% от 11 до 20 години 

с 20,1±0,23%, а най-малка е групата от 6 до 11 години с 14,6±0,27% 

(Диаграма 2). При направената съпоставка по възрастов признак се 

потвърди алтернативната хипотеза, където u=19,889 (P<0,001). 

Разпределение на резултатите на въпрос 6 от анкетната карта 

Диаграма 3. Разпределение на изработваните типове конструкции от PEEK 

в практиката. 

 

     Разпределението на данните, свързани с въпрос 6, отнасящ се до 

изработването на тип конструкции от полиетеретеркетон (PEEK) в 
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практиката, установи, че най-голям процент с отговор „Не съм изработвал” 

е при 91,7±0,07% (132 лица). По 4 лица (2,8%) са отговорили „индивидуални 

обвивни корони” и „снемаеми протезни конструкции”. С равен брой - 2 лица 

(1,4%) са отговорили „мостови протезни конструкции” и „индивидуални 

имплантни надстройки”. При направената съпоставка по този признак се 

потвърди алтернативната хипотеза u=462,4 (P<0,001). 

     Разпределение на резултатите на въпрос 7 от анкетната карта 

Диаграма 4. Разпределение на отговори по отношение на това дали 

полиетеретеркетоните са ефективен аналог на металокерамичните 

конструкции. 

 

     Разпределението на данните, свързани с въпрос 7, отнасящо се до 

ефективни аналози на конструкции от полиетеретеркетон (PEEK), установи, 

че процентното разпределение при отговор „Не” е 55,6±0,07%, с отговор 

„нямам опит с този материал” са отговорили 31,3±0,10% от анкетираните 

лица, а за отговор „Да” процентът е 13,2±0,15%. При направената 

съпоставка по този признак се потвърди алтернативната хипотеза u=39,042 

(P<0,001). 
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Обсъждане по Задача 1: 

     Получените анкетни резултати дават закономерна информация за 

запознаването с конкретно изследвания материал РЕЕК. Основните изводи, 

които могат да бъдат направени са свързани със запознаването на 

професионалистите с дългогодишен стаж с конкретния материал и 

заинтересоваността на колегите с малък професионален опит от новите 

материали в областта на подвижното и неподвижното протезиране. 

     Достоверността на получените резултати се подкрепя от приблизително 

равния процент специалисти и общопрактикуващи стоматолози. Дори и в 

малък процент преимуществено, респондентите упротребяващи или имащи 

наблюдения върху РЕЕК съобщават за изработване на конструкции главно 

в областта на неподвижното протезиране. Макар и посочвайки, че нямат 

достатъчен опит с материала и дългосрочно проследяване на качествата му, 

някои от анкетираните определят като негов основен недостатък отлепянето 

на инкрустацията (облицовката), което вероятно е свързано с клинични 

технологични пропуски при фиксирането на такъв тип конструкции. 

     Позитивния резултат от проведената анкета, недвусмислено показва 

креативния интерес на младите специалисти към нововъведенията в 

областта. До сходни анкетни резултати, проучвайки материал сравнително 

нов в областта на протетичната дентална медицина, достига и Св. 

Александров в свое изследване (1). Консервативен е погледът на 

практикуващите към материала РЕЕК по отношение на неговата 

конкуретноспособност спрямо другите налични протетични материали. Тъй 

като в анкетното проучване е обхванато мнението на ЛДМ от големи 

областни градове, може да се направи извода, че при получените конкретни 

данни, запознаването на практикуващите от малки населени места с новите 

биополимерни материали като РЕЕК, все още остава незадоволително.  
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     Необходим е допълнителен период на внедряване и проследяване на 

конструкции изработени от полиетеретеркетон за категорична оценка на 

неговите качества и други подобни продукти (290). Както и други материали  

(напр. Valplast), описани  от български изследователи (А. Влахова) (7), така 

и РЕЕК имат нужда да бъдат по-дългосрочно апробирани в сферата на 

денталната медицина.  

     Оценка на повърхността на титаниеви импланти, свързани с 

биопоносимост и остеоинтеграция, е проведено от авторски колектив (20, 

49). Съпоставимо с титана, PEEK материалът е изключително биопоносим 

и с превъзходни физични качества. С нарастването на възможностите за 

имплантологично лечение биха могли да се оценят и използват позитивите 

му върху надимплантни конструкции (88, 147).  

     Резултатите от Задача 2  

     Резултати от МТТ-тест: 

     Резултатите от МТТ-теста за цитотоксичност показват, че за 24 часа 

РЕЕК в изследваните концентрации няма негативен ефект върху 

пролиферативната активност на клетки McCoy-Plovdiv. При всички 

изследвани елуати виталността е близка до тази на контролните клетки. 

Усреднените  стойности от минимум 12 повторения за всяка една 

концентрация са следните: при РЕЕК-елуат 1 виталността на клетките е 

102%, при РЕЕК-елуат 2– 96%, РЕЕК елуат 3 отново показва слаба 

пролиферативна активност - 103%. Такъв резултат се наблюдава и при 

последния изследван РЕЕК-елуат 4, при която виталността на клетките е 

102,33%.  
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Диаграма 5. Преживяемост на клетки McCoy-Plovdiv след третиране с 

BioHPP. (n=6). Не се установява статистически достоверна разлика между 

контролни клетки и такива, третирани с РЕЕК за 24 часа. 

  

 

     Резултати от Schiff-метод 

     При оцветяване по Schiff в третираните с РЕЕК клетки Mc Coy-Plovdiv 

се наблюдава промяна в броя на нуклеолите – докато в контролите броят им 

е 1 – 3 (среден брой 2,00), при третиране с РЕЕК-елуат 1  средният брой 

нараства до 2,14. При следващия РЕЕК-елуат 2 се наблюдават средно 2,31 

ядърца. При третиране с РЕЕК-елуат 3 броят на ядърцата е средно 2,40 на 

100 клетки, а при РЕЕК-елуат 4 броят е 2,8. Не се установяват статистически 

значими концентрационни различия по отношение на броя на ядърцата.   
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Диаграма 6. Промяна  в броя на нуклеолите на клетки McCoy-Plovdiv при 

третиране с РЕЕК за 24 часа. (n=6). Не се установява статистически 

достоверна разлика между контролни клетки и такива, третирани с РЕЕК. 

 

 

Незначителното увеличаване в средния брой на нуклеолите не показва 

статистически достоверна разлика, но морфологията на ядърцата и 

нуклеолоподобните структури в третираните с РЕЕК клетки се променя 

(микрофотографии 1-6). При РЕЕК-елуат 1 се установяват 1-2 ядърца с 

контрастно оцветяване на хроматина в перинуклеоларната област. При 

РЕЕК-елуат 2  ядърцата най-често се 2-3 и ясно се наблюдават клетки в 

митоза. При РЕЕК-елуат 3 и 4 размерът на ядърцата намалява, а броят им се 

увеличава (в голям процент от клетките се визуализират 5-6 нуклеоли с по-

малки размери) при запазен пролиферативен капацитет. 
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Контролни клетки McCoy-Plovdiv. Оцветяване с 

хематоксилин. Увеличение х40. 

Контролни клетки McCoy-Plovdiv. Оцветяване 

по Schiff. Увеличение х100. 

      

Клетки McCoy-Plovdiv, третирани с PEEK-елуат 

1. Оцветяване по Schiff. Увеличение х100. 

Клетки McCoy-Plovdiv, третирани с PEEK-елуат 

2. Оцветяване по Schiff. Увеличение х100. 

      

Клетки McCoy-Plovdiv, третирани с PEEK-елуат 

3. Оцветяване по Schiff. Увеличение х100. 

Клетки McCoy-Plovdiv, третирани с PEEK-

елуат 4. Оцветяване по Schiff. Увеличение х100. 
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     Обсъждане по Задача 2: 

     PEEK е термопластичен полимер с приложение в денталната практика, 

който не взаимодейства с други материали е и не притежава странични 

ефекти (83). Неговата биосъвместимост е доказана in vitro върху клетъчни 

линии, като е установена липсата на цито- и генотоксичен ефект (282). 

Клетъчното култивиране е удобен метод за in vitro изследване 

въздействието на биологично-активни или синтетични вещества, тъй като 

дава възможност за многократни експерименти при еднакви условия и е по-

изгодно в икономическо и етично отношение в сравнение с опитите с 

животни.  

     Ключови индикатори за клетъчния отговор на различни увреждащи 

нокси са модификациите, настъпващи в клетката. Отклоненията от 

нормалната ядрена морфология и структурата на органелите са 

свидетелство за клетъчна патология. Множество проучвания, използващи 

различни техники, показват че ядрените морфологични характеристики са 

показател за важни молекулярно-генетични процеси и маркери за клетъчния 

метаболизъм (42). Нуклеолите са неустойчиви структури в ядрата на 

еукариотните клетки, чийто брой  нормално варира от 1 до 3,  но може да 

достигне 7 – 8 в ядро при различни физиологични или патологични 

състояния (134). Обикновено са локализирани в центъра на ядрото, но може 

да са разположени и близо до ядрената мембрана. Образуват се от сливането 

на специализирани области (ядърцеви организатори – nuclear organizing 

region-NOR) на определени хромозоми), които съдържат рРНК. В 

човешките диплоидни клетки има общо 10 хромозоми, съдържащи NORs, 

поради което съществуват 10 нуклеоли в ядро. Обикновено ядърцевите 

организатори на няколко хромозоми се обединяват и изграждат 

общо ядърце, поради което в клетките се наблюдават по–малък брой (134).  

Нуклеолите са добре видими през интерфазата на клетъчния цикъл, но по 
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време на деленето изчезват и след това се образува отново. Морфологично 

в ядърцата се разграничават следните области – фибриларен център, плътен 

фибриларен компонент, гранулиран компонент и нуклеарна област. На 

границата между фибриларния център и плътния фибриларен компонент се 

осъществява транскрипцията на рРНК. Първоначално върху ДНК се 

синтезират пре-рРНК молекули, които чрез зреене  се превръщат във 

функционални рРНКи, изграждащи малките и големи субединици на 

рибозомите. Процесът се извършва в гранулирания компонент на ядърцето. 

След сглобяването на рибозомните субчастици, те напускат ядрото през 

ядрените пори и мигрират в цитоплазмата, където участват в белтъчната 

синтеза.    

     В повечето клетки, непосредствено след деленето, първоначално се 

образуват няколко нуклеоли, които се сливат и образуват единично 

ядърце. Размерът му зависи от метаболитната активност на клетката. В 

период на растеж и активна транслация клетките имат ясно изразени големи 

нуклеоли, а когато клетките са в период на покой, ядърцата намаляват 

размера си. Тези вариации се дължат главно на разликите в размера на 

гранулирания компонент, отразяващ нивата на рибозомен синтез (89).  

     Увеличаването на броя им се асоциира с усилена белтъчна продукция. 

При въздействие с токсични вещества в ядрата се появяват хетероморфни 

нуклеолоподобни структури с различна форма и големина (42). 

     Наблюдаваните от нас промени в броя на нуклеолите и 

нуклеолоподобните структури в ядрата след третиране с РЕЕК, предполага 

наличието на ефект върху белтъчната синтеза. Повишената транскрипция, 

обаче не е доказателство за негативно въздействие. Промяната в броя и 

размера на ядърцата се наблюдава и в нормални физиологични условия. 

Освен това, резултатите от МТТ-теста показват запазен пролиферативен 
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потенциал при всички изследвани концентрации. Това позволява да 

заключим, че независимо от промяната в размерите на ядърцата, РЕЕК не 

проявява цитотоксичен ефект върху клетки McCoy-Plovdiv. 

     Резултати по Задача 3: 

     След достигане до стайна температура, внимателно се разчупва 

огнеупорната маса и се освобождават опитните образци (Фиг. 52., Фиг. 53., 

Фиг. 54.). 

      В резултат на използваната от нас методика получихме три групи 

образци: 

- Тестови образци с гладка повърхност – 35 броя; 

-           Тестови образци с повърхност, обработена с пясъкоструен апарат – 

35 броя; 

-             Тестови образци с повърхност, обработена с пясъкоструен апарат и 

кристали – 35 броя. 

 

Фиг. 52. Гладки тестови образци. 
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Фиг. 53. Пясъкоструйно обработени тестови образци. 

 

Фиг. 54. Тестови образци с пясъкоструйна обработка и кристали. 

     След стриктното изпълнение на лабораторния протокол за пресоването 

на BioHPP върху метална неблагородна сплав, получихме следните тестови 

образци: 

 

Фиг. 55. BioHPP, пресован върху метални гредички (изглед отгоре). 

     Тези групи използвахме за реализирането на триточков тест за 

изследване силата на връзката между неблагородна сплав и РЕЕК в Задача 

4. 
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     Обсъждане по Задача 3: 

     Поради така заложената необходимост от изработване на голям брой 

тестови тела, основната технологична част се изпълни по традиционен 

метод на опаковане и отливане на неблагородна метална сплав, 

съобразявайки се със заложените стандарти за дентална материали по ISO 

(142, 143). 

     Специфичният момент бяха конкретно зададените параметри на 

тестовите образци (11). Тъй като основна наша цел беше получаването на 

резултати за сила на връзката посредством триточков микротест, се заложи 

специфична контактна повърхност между изследваните от нас материали. 

Ефективността на предложената постановка се доказа и се сравни с 

резултати от изследвания на автори, изследващи сила на връзката между два 

материала (24, 156, 157). 

      Отлятите от неблагородна метална сплав образци и обработени по 

специфичен начин за всяка една отделна група използвахме за 

реализирането на Задача 4, в предложена от нас собствена тестова 

установка. 

     Моделът, който използвахме за изследване силата на връзката заложи 

формата и размерите на опитните тела. Подкрепяйки резултатите от работа 

с апарата за микроопън и микронатиск LMT 100 (LAM Technologies, Italy) и 

на други автори (2), можем да определим прецизния характер на получените 

данни.  

     Недостатък при изготвените от нас опитни тела е невъзможността им да 

бъдат използвани повторно поради тяхното унищожаване по време на 

изследването и дългото технологично време за тяхното изработване.  
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     Фрактурният модел по време на изследването би могъл да се визуализира 

освен цифрово, още посредством графика заложена софтуерно в апарата 

LMT 100 (LAM Technologies, Italy). Якостта на изследвания от нас материал 

е обект на проучване от други авторски колективи (68, 69).  

     Ефектът от термоциклирането на опитните тела съпоставихме с 

резултатите на Е. Boinard (59), които потвърдиха необходимостта от 

подлагане на опитните образци в условия на термичен шок, копиращ 

(доближаващ се) до условията в устната кухина. 

     Заложените ретенционни микроформи при две от групите опитни тела са 

класически, утвърдени  и доказани с надежността си в практиката (152). 

Беше невъзможно да се включи друга тестова група със съвременни 

адхезивни системи, като полимерни и метални праймери. Причината е , че 

при температурния режим на шприцоване на BioHPP е възможно изгаряне 

и увреждане на нанесения повърхностен адхезив (123). 

     Бъдещи изследвания върху надежността на връзката между покритие от 

BioHPP и повърхността на неблагородна метална сплав могат да включват 

ретенционни елементи (кристали, изгарящи без пепелен остатък) с 

неправилна форма върху металната повърхност, пясъкоструйно 

обработване с различен размер частици от 110 микрона Al2O3, както и 

лазерно или киселинно обработване на металната повърхност (147).  
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     Задача 4. Изследване на връзката между инкрустация от полиетер 

етеркетон (PEEK) и метална сплав, осъществена чрез различни 

механични средства за задържане. 

     Резултати по Задача 4: 

     Резултатите по Задача 4 са представени в следните таблици: 

 

Таблица 3. Честотно разпределение на образци без песъкоструйна 

обработка и ретенции 

 

ОБРАЗЦИ БЕЗ ПЕСЪКОСТРУЙНА ОБРАБОТКА И РЕТЕНЦИИ 

Средна стойност 5,8543 

Статистическа грешка на средната ,08296 

Медиана 5,9700 

Стандартно отклонение ,49079 

Асиметрия -,849 

Стат.грешка на асиметрия ,398 

Ексцес 1,182 

Стат.грешка на ексцеса ,778 

Минимална стойност 4,45 

Максимална стойност 6,66 

критерий на Колмогоров-Смирнов ,664 

Значимост ,771 

t (df) 70,569 (34) 

Долна граница (95% CID) 5,6857 

Горна граница (95% CID) 6,0229 

  

 

 

     В Таблица 3 е отбелязано, че средната стойност на образците без 

песъкоструйна обработка и ретенции е 5,85±0,08. Съобразно коефициентът 

на асиметрия и статистическа грешка -0,849±0,40, заключаваме, че валидния 

брой стойности са несиметрично разпределени. Минималната отчетена сила 

за счупване на образец без песъкоструйна обработка и ретенции е 4,45 
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N/mm2, а максималната 6,66 N/mm2. При 95% интервал на доверителност на 

средната сила необходима да разруши връзката на образците от I-ва група е 

5,68 N/mm2 долна граница и 6,023 N/mm2 горна граница. Чрез 

непараметричния анализ и критерия на Колмогоров - Смирнов, 

установяваме нормалност на разпределение с коефициент от 0,664 при 

значимост 0,771. 

 

Таблица 4. Честотно разпределение на образци с песъкоструйна обработка. 

 

ПЕСЪКОСТРУЙНО ОБРАБОТЕНИ ОБРАЗЦИ 

Средна стойност 8,5603 

Статистическа грешка на средната ,30444 

Медиана 8,4500 

Стандартно отклонение 1,80111 

Асиметрия 0,027 

Стат.грешка на асиметрия ,398 

Ексцес -,286 

Стат.грешка на ексцеса ,778 

Минимална стойност 4,56 

Максимална стойност 7,56 

критерий на Колмогоров-Смирнов 1,035 

Значимост ,234 

t (df) 28,118 (34) 

Долна граница (95% CID) 7,9416 

Горна граница (95% CID) 9,1790 

 

   В Таблица 4 средната стойност на образците от II-ра група е 8,56±0,30. 

Съобразно коефициентът на асиметрия и статистическа грешка 0,027±0,40, 

заключаваме, че разпределението на валидния брой стойности е симетрично 

разпределено. Минималната отчетена сила за счупване на образеца при 

образците след песъкоструйна обработка е 4,56 N/mm2, а максималната 7,56 

N/mm2. При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима 
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да разруши връзката е 7,94 долна граница и 9,18 горна граница. Чрез 

непараметричния анализ и критерия на Колмогоров-Смирнов, установяваме 

нормалност на разпределение с коефициент от 1,035 при значимост 0,234. 

 

Таблица 5. Честотно разпределение на образци с ретенционни кристали. 

 

ОБРАЗЦИ С РЕТЕНЦИОННИ КРИСТАЛИ 

Средна стойност 12,9634 

Статистическа грешка на средната ,28898 

Медиана 13,2900 

Стандартно отклонение 1,70963 

Асиметрия -,881 

Стат.грешка на асиметрия ,398 

Ексцес ,731 

Стат.грешка на ексцеса ,778 

Минимална стойност 8,00 

Максимална стойност 15,51 

критерий на Колмогоров-Смирнов ,639 

Значимост ,808 

t (df) 44,859 (34) 

Долна граница (95% CID) 12,3761 

Горна граница (95% CID) 13,5507 

  

 

     В Таблица 5, средната стойност на образците от III-та група е 12,96±0,29. 

Съобразно коефициентът на асиметрия и статистическа грешка -0,881±0,40, 

заключаваме, че валидният брой стойности е симетрично разпределен. 

Минималната отчетена сила за счупване на образеца с ретенционни 

кристали е 8,00 N/mm2, а максималната 15,51 N/mm2. При 95% интервал на 

доверителност на средната сила, необходима да разруши връзката е 12,37 

N/mm2 долна граница и 13,55 N/mm2 горна граница. Чрез непараметричния 
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анализ и критерия на Колмогоров-Смирнов, установяваме нормалност на 

разпределение, с коефициент от 0,639, при значимост 0,808. 

Таблица 6. Дисперсионен анализ на групи „с ретенционни кристали“, „с песъкоструйна 

обработка“ и „образци без песъкоструйна обработка и ретенции“ 

 

     От Таблица 6, можем да заключим, че разпределение на стойностите на 

трите групи, посредством дисперсионен анализ (ANOVA One Way), се 

потвърждава статистически значима разлика между образци с ретенционни 

кристали и образци без песъкоструйна обработка и ретенции, където 

F=8,362 (P<0,5) (виж. Графика 1). 

 

Графика 1. Сравнение между образци с ретенционни кристали и образци 

без песъкоструйна обработка и ретенции 

 

ANOVA 

    

df 

Mean 

Square F Sig. 

образци без 

песъкоструйна 

обработка и 

ретенции 

 

Между 

групите 

 Комбинирано 31 ,261 8,362 ,049 

Линейно Контраст 1 ,066 2,108 ,242 

Отклонение 30 ,268 8,570 ,050 

образци с 

песъкоструйна 

обработка. 

 

Между 

групите 

 Комбинирано 31 3,429 2,584 ,237 

Линейно Контраст 1 6,387 4,812 ,116 

Отклонение 30 3,331 2,509 ,245 
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     Като заключение ще отбележим, че независимо от разликата между 

отделните стойности на разрушаване на трите комбинации, откриваме 

статистически значима разлика само при съпоставката на образците с 

ретенционни кристали и образците, които не бяха обработени с 

песъкоструен апарат, докато образците с песъкоструйна обработка се 

припокриват и доближават до стойностите на първата комбинация (виж. 

Графика 2). 

Графика 2. Сравнение между образците с гладка повърхност, 

„песъкоструйна” и „кристално подобрена повърхност” 

 

 

     Обсъждане по Задача 4: 

     На база заложените параметри в апарат за микроопън и микронатиск 

LMT 100 (LAM Technologies, Italy) се проектираха задръжни и натоварващи 

елементи, които позволиха провеждането на триточков тест за определяне 

силата на връзката между РЕЕК и неблагородна метална сплав, като 

получените резултати съпоставихме с изследвания  на други автори (156).  

С триточковия тест (двойно запъната греда), се целеше да се провери 
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ефективността на облицоващия материал в условия, доближаващи се до  

клиничните, при изработването на мостови конструкции с два 

мостоносителя (5). При този тест се разглежда ефектът от силите, които се 

развиват в зоната на натоварване и по-специално силите на натиск и опън, 

целящи да деформират опитния образец (6). 

     Задръжният елемент беше предварително фрезован в размери, 

отговарящи на формата и големината на тестовите опитни тела от Задача 3. 

В този елемент бе заложена и фрезована част, в която натоварващия елемент 

да реализира софтуерно определено разстояние. 

     Натоварващият елемент беше проектиран с клиновидна форма с ъгъл при 

върха 120о, осигуряващ необходимия точков натиск в избрана от нас зона. 

     Сравнявайки получените резултати с други автори (1) бихме могли да 

заключим задължителната необходимост от използването на допълнителни 

механични ретенции за подсилване връзката между РЕЕК и неблагородна 

метална сплав. 

     За практиката бихме могли да предложим пясъкоструйна обработка, като 

самостоятелна задръжка само в области с минимално функционално 

натоварване. Този ефект е подкрепен от изследвания  на А. Mehmet-Alkan 

(189, 190), при които се потвърждава категоричния ефект от механичните 

ретенции. При всички останали случаи, необходимостта от придружаваща 

ретенционна част е задължителна за увеличаване здравината на връзката 

между неблагородна метална сплав и полиетер етеркетон (152).  

     Гладката метална повърхност не осигурява необходимия ретенционен 

потенциал, но в нашите изследвания се явява контролна (базова) група 

(253). 
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     Доказаният потенциал на разработената от нас опитна постановка би 

могъл да бъде използван и при други статични натоварващи изследвания за 

определяне сила на връзката, както и якост на огъване на материали 

предназначени за дентална употреба (147). Този фрактурен модел би могъл 

да бъде проследен и подкрепен с компютърен триизмерен модел, като 

предложения от J.R. Sarot et al. (231), при който ясно се очертават зоните на 

максимално натоварване, при симулирана компютърна графика, които 

прогнозно биха довели до разрушаване на материала. 

     Задача 5. Апробиране на лабораторен протокол за изработване на 

лято щифтово пънче с естетична инкрустация от полиетер етеркетон 

(PEEK), чрез пресоване. 

     Резултати по Задачи 5: 

     Следвайки протокола за работа с BioHPP и резултатите от изследванията 

на връзката между него и металната сплав, реализирахме заложената от нас 

Задача 5, като резултатите са фотодокументирани и представени чрез 

следните фигури: 

 

Фиг. 56. Готово естетично щифтово пънче от метална сплав и BioHPP. 
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Фиг.57. Щифтовото пънче, ажустирано на гипсовия модел  

                                                    (поглед оклузално ). 

 

Фиг. 58. Щифтовото пънче, ажустирано на гипсовия модел  

    (вестибуларен изглед). 

 

     Обсъждане по задача 5: 

     Категоричните резултати от проведените от нас изследвания в Задача 3 и 

4 дадоха възможност за проектиране и реализиране на лято щифтово пънче 

от неблагородна метална сплав с естетична инкрустация от РЕЕК (BioHPP) 

(150). Базирайки се на описаните и разгледани възможности на материала 

от A. Abanny (31), който систематизира различни групи материали, които 

играят ролята на инфраструктура, взехме решение за апробиране на 

методика за изработване на лято щифтово пънче с естетична инкрустация 

от полиетер етеркетон (PEEK) 
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     Основен момент беше доказаното и задължително използване на 

ретенционни перли (кристали) или друг тип задръжни средства за 

осъществяване на връзката между металната повърхност и облицоващия 

биоматериал (269). 

     Бихме могли да предложим разработената от нас методика, като избор на 

естетична основа при изработването безметални възстановявания – 

композитни и керамични (с налична транслуцентност) (155). Позитивните 

резултати ни дават основание да предложим този вид възстановявания като 

алтернатива на металокомпозитните и металокерамичните щифтови 

изграждания, подкрепяйки данните на Nieminen (203), за категоричен 

неалергичен потенциал на разглеждания от нас материал. 

     Ние потвърждаваме, че като необходимост се явява допълнителната 

пясъкоструйна обработка на вече изработеното инкрустирано щифтово 

пънче, с цел осъществяване на ефикасна връзка с циментиращия агент. Това 

неминуемо потвърждава връзката между лабораторните разработки, 

подкрепени от нашите резултати и заключенията на Wilson  (284, 285).  
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VII. Заключение: 

     Целта на дисертационния труд e съчетаване на положителните качества 

на полиетер етеркетония материал BioHPP  и металните сплави. За нейното 

достигане проведохме биологично изследване и сравнение на реакциите на 

клетъчна линия към РЕЕК, както и разработихме собствена опитна 

постановка за изследване силата на връзката между РЕЕК и неблагородна 

метална сплав. Чрез изследване на якостта на огъване, при използване на 

различна обработка на повърхността бяха направени практически изводи, 

които позволиха изработване, на лято щифтово пънче с естетична 

инкрустация от РЕЕК. От изпълнението на поставените задачи бяха 

получени резултати, които дават основание за следните констатации: 

     По първа задача: беше осъществено анкетно прочуване относно 

информираността на лекарите по дентална медицина (ЛДМ) за използването 

на РЕЕК в ежедневната им практика. След анализ на получените резултати 

бяха направени следните констатации: 

     1.  Резултатите от анкетното проучване са на базата на анкетираните на 

равен брой специалисти и общопрактикуващи стоматолози.  

     2.  Анкетираните съобщават за преимуществено приложение на РЕЕК в 

областта на неподвижното зъбопротезиране.  

     3. Като основен недостатък анкетираните посочват отлепянето на 

естетичната инкрустация върху конструкцията от РЕЕК.  

     4.  Анкетното прочуване дава положителен резултат по отношение на 

заинтересоваността на младите специалисти от нововъведението в областта 

на биополимерите. 
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     По втора задача, свързана с изследване на реакции на клетъчна линия 

към РЕЕК и с оглед на получените резултати, могат да се направят следните 

констатации:  

          1. РЕЕК в изследваните концентрации няма токсичен ефект върху 

клетъчна линия McCoy-Plovdiv 

          2. Не се наблюдава статистически достоверно увеличаване в средния 

брой на нуклеолите на третираните клетки, но морфологията се променя. 

          3. При третиране с РЕЕК-елуати размерът на ядърцата намалява, а броят 

им се увеличава до 5-6, при запазен пролиферативен капацитет. 

           4. Липсата на цитотксичен ефект РЕЕК е предпоставка за приложението 

му в денталната практика.  

     В изпълнение на трета задача зададохме точни (фиксирани) параметри 

на тестови образци, с основна цел получаване на резултати за сила на 

връзката между неблагородна метална сплав и РЕЕК, посредством 

триточков микротест на огъване. Изпълнението на тази задача, дава 

възможност да се направят следните констатации:  

     1. Зададените параметри на опитните тела отлично съвпадат с 

необходимите изисквания на апарата за микроопън и микронатиск LMT 100 

(LAM Technologies, Italy).  

     2. Създадените от нас опитни тела дават идеална възможност за 

изследване на якостта, чрез триточков микротест на огъване.  

     3. Методиката, апробирана от нас, позволява изработването на голям 

брой опитните тела с унифицирани размери.  
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     4. На база получените резултати, ние препоръчваме методиката, 

апробирана от нас, за осъществяване и на други статични натоварващи 

тестове, за изследване връзката между два материала.  

     По четвърта задача, бяха използвани различни механични методи за 

задържане на РЕЕК върху неблагородна метална сплав – гладки, обработени 

на пясъкоструйник, обработени на пясъкоструйник в комбинация с 

кристали с неправилна геометрична форма, проведе се изкуствено 

състаряване на опитните тела (термоциклиране), съчетано с триточков 

миркотест. От изпълнението на тази задача може да направим следните 

заключения:  

     1. Термоциклирането се явява основен приоритетен елемент преди 

провеждане на статични методи на натоварване, в това число и на 

предложената от нас методика.  

     2. Категорично потвърждение на ефективността на триточковия 

микротест, тип двойно запъната греда, за получаване на резултати от нашето 

изследване. 

     3. Данните от проектираната от нас опитна постановка, бяха идеално 

възпроизведени визуално, посредством софтуера на апарата за микроопън и 

микронатиск LMT 100 (LAM Technologies, Italy).  

     4. Неоспорим ефект от използването на микроретенции за задръжка на 

полиетер етеркетон върху неблагородна метална сплав.  

     5. Атакуването на металната повърхност с различни агенти, с цел 

повишаване на ретенционната площ, е категорично изискване за ефикасно 

задържане на РЕЕК.  
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     Във връзка с изпълнение на пета задача, беше апробиран лабораторен 

протокол за изработване на лято щифтово пънче, с естетична инкрустация 

от полиетер етеркетон, като по него бихме могли да направим следните 

констатации:  

     1. Предложеният от нас протокол, ефикасно покрива металната 

повърхност и дава възможност за здраво фиксиране на изцялоестетични 

конструкции.  

     2. Въз основа на механичните, физични и биологични качества на РЕЕК, 

този метод може да бъде използван, като една алтернатива на 

металокерамичните щифтови пънчета.  

     3. Бихме препоръчали, апробирания от нас лабораторен протокол на лято 

щифтово пънче, като алтернативен метод за възстановяването на 

ендодонтско лекувани зъби.



 
 

VIII. Изводи: 

     1. Вследствие направеното анкетно проучване е доказана 

необходимостта от запознаване на лекарите по дентална медицина с 

качествата на биоматериала РЕЕК. 

     2.  Независимо от наблюдаваната  промяна в размерите на ядърцата, 

РЕЕК не проявява цитотоксичен ефект върху клетки McCoy-Plovdiv, което 

е предпоставка за приложението му в денталната практика.  

     3.  Разработен е оптимален вариант на тестов образец за изследване 

силата на връзката между РЕЕК и неблагородна метална сплав. 

     4.   Апробираната от нас тестова постановка дава надеждни резултати при 

провеждане на статични тестове на натоварване. 

     5.  Термоциклирането се явява ключов, необходим етап от всяко едно 

проучване, в което е застъпено изследване на сила на връзката. 

     6.    За качествена задръжка на РЕЕК върху неблагородна метална сплав 

е необходимо наличие на подходящи механични ретенции. 

     7. Пясъкоструйната обработка на металната инфраструктура е 

задължителен етап от фиксирането на РЕЕК върху  нея. 

     8.   Апробираният от нас лабораторен протокол, за изработване на лято 

щифтово пънче с инкрустация от РЕЕК се явява подходяща естетична 

алтернатива на металокерамичните щифтови изграждания.  

     9.  Естетичното лято щифтово пънче с инкрустация от РЕЕК дава 

възможност за изграждане на силно разрушени зъби под безметални 

възстановявания.  



 
 

IX. Приноси 

Приноси с потвърдителен характер: 

     1.  За първи път у нас се извършва проучване относно информираността 

на ЛДМ за използването на полиетер етеркетон (PEEK) в ежедневната 

клинична практика. 

     2.   За първи път у нас се установява ефект от прилагането на ретенционни 

кристали с неправилна форма с размери 0,5 мм за увеличаване силата на 

връзката между неблагородна метална сплав и BioHPP (РЕЕК). 

     3.  Сравнителна характеристика на ефекта от използването различните 

видове ретенции, между неблагородна метална сплав и биополимера. 

     4.    За първи път у нас се апробира лабораторен протокол за изработване 

на лято щифтово пънче с естетична инкрустация от BioHPP (РЕЕК). 

     5. Доказано отсъствие на негативна промяна в пролиферативната 

активност на клетките от фибробластна линия McCoy – Plovdiv, след 

третиране на РЕЕК- елуати в различни концентрации. 

 

Приноси с научно-приложен характер: 

     1.   За първи път у нас се изследва силата на връзка между неблагородна 

метална сплав и BioHPP (РЕЕК). 

     2.    За пръв път у нас се провеждат биологични изследвания с участието 

на BioHPP (РЕЕК), като материал за изработване на протезни конструкции. 

     3.  Предлагане на собствена методика за изработване на опитни тела за 

изследване сила на връзката между неблагородна метална сплав и BioHPP 

(РЕЕК). 

     4.  Създаване на собствена методика за изследване силата на връзката 

между неблагородна метална сплав и BioHPP (РЕЕК) чрез якост на огъване. 
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