
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 

 

 

 

Добромира Антонова Шопова  

 

 

Сравнителен анализ на отпечатъчни материали  

за функционално оформяне индивидуалната 

лъжица на изцяло обеззъбена горна челюст 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

Пловдив 2019 



Дисертационният труд съдържа 165 страници и 14 приложения. Онагледен е с 

62 фигури, 32 диаграми и 16 таблици. Библиграфията включва  289 автора, от които 45 

на кирилица и 244 на латиница. 

Дисертационният труд е представен и насочен за защита на разширен 

катедрен съвет на катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ – Пловдив, 

проведен на 08.11.2018 г. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 07.03.2019 г. от 

11:00 часа във II аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив, бул „Васил 

Априлов“ 15А, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и звания, и заемане на академични длъжности в МУ – Пловдив,  и Заповед № 

Р-24/ 07.01.2019 г. на Ректора на МУ – Пловдив.  

На Факултетен съвет е прието Научно жури в състав: 

Членове: 

Проф. д-р Божидар Йорданов, дм – външен член и рецензент 

Проф. д-р Явор Калъчев, дм – вътрешен член и рецензент 

Доц. д-р Диян Славчев, дм – вътрешен член и научен ръководител 

Доц. д-р Димитър Филчев, дм – външен член  

Доц. д-р Тодор Узунов, дм – външен член  

 

Резервни членове: 

Доц. д-р Стоян Кацаров, дм – външен член  

Доц. д-р Илиан Христов, дм – вътрешен член  

 

Материалите по защитата са на разположение в катедра „Протетична 

дентална медицина“, ФДМ – Пловдив и са публикувани на интернет страницата на МУ 

– Пловдив. 

 

Част от задачите в дисертацинния труд са извършени по Научно-

изследователски проект: НО 12/2017г. на тема „Изследване точността на различни 

групи отпечатъчни материали, използвани за функционално оформяне ръба на 

индивидуална лъжица при изцяло обеззъбена горна челюст.” 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерацията на фигурите, таблиците и диаграмите в автореферата не 

съответстват на тази в дисертационния труд. 



Съдържание: 

1.  Въведение ..........................................................................................1 

2.  Цел и задачи ......................................................................................2 

3.  Материали и методи ........................................................................3 

4. Резултати и обсъждане ...................................................................19 

5. Анализ на получените резултати .................................................44 

6. Изводи ................................................................................................47 

7. Приноси .............................................................................................48 

8. Научна дейност, свързана с дисертационния труд....................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Използвани съкращения: 

 

ЛДМ – лекар по дентална медицина 

ЦОЕ – цинков окис евгенол 

А-силикон – адитивен силикон 

С-силикон – кондензационен силикон 

кг – килограм 

гр - грам 

Кг/см
2
 – килограм на квадратен сантиметър 

Гр/см
3
 – грам на кубичен сантиметър 
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мин. – минути 

сек. - секунди 
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FI-A2P – Foramen  infraorbitale – alveola dens premolaris secundus 

FI-AC – Foramen infraorbitale - alveola dens caninus 
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TM – Tuber maxillae 

TM-PP – Tuber maxillae – Processus pterygoideus 

CAD/CAM – computer added design/ computer added manufacturing 

RP – Rapid Phototiping 

DLP – Didital Light Processing 

ADA – American Dental Association 
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HU – Хънсфилдови единици 

МPa – мегапаскала 

mPa/s – милипаскал за секунда 

kJ/m
2
 – килоджаул на квадратен метър 

mm - милиметър 

nm – нанометър 

µm – микрометър 

kg - килограм 

bar – бар (1 бар=1,02 кг) 
о
С – градус Целзий  

sd – стандартно отклонение 
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1.  Въведение 

Тоталното обеззъбяване е широко застъпен проблем в съвременното общество. 

Стресът, нерационалното хранене, парафункциите и ниската култура водят до 

увеличаване броя на този вид пациенти. 

Класическата методика на изработване на цели протези включва 5 клинични 

етапа, които могат да бъдат последвани от различен брой контролни посещения. Във 

втория клиничен етап се извършва снемането на окончателен отпечатък. Той може да 

бъде изпълнен чрез целенасочени двигателни тестове (често се прилагат тестове по 

Хербс), които оформят определени зони от преходната гънка. 

Стабилността при целите протези на горна челюст се определя от анатомичните 

ѝ особености и от възможността да се образува отрицателно налягане (вакуум) между 

протезното поле и конструкцията. Използването  на имплантологични методи е много 

добра опция на лечение, но не винаги е приложим вариант – поради анатомични 

особености или финансови причини. 

Функционалният отпечатък цели оформянето на граничната повърх-ност и 

последващото максимално адаптиране на готовата протеза в областта на клапанната 

зона. Непознаването на важността му води до чести незадоволителни резултати. 

Конструкцията би могла да не се задържа добре или да е стабилна в статично 

положение, но да е мобилна при хранене и говор. Функционалното оформяне е част от 

класическата методика за изработване на цели протези и в някои съкратени методи на 

лечение се допуска пропускането на този етап.  

Съществуват различни типове отпечатъчни материали, които могат да бъдат 

използвани. 

 Първият тип, определени като класически, са термопластичните 

материали - восъци, восъчни маси, стенц, кермаса и гутаперча.  

 Втори тип са твърдите отпечатъчни материали – цинков окис 

евгенолова паста, пластмаси, и отпечатъчен гипс.  

 Трети тип материали са от групата на съвременните еластомери.  

 Четвърти тип са фотополимерните композитни материали за 

функционално оформяне. 

 Пети тип са дигиталните отпечатъци като новоразвиващ се метод, 

прилаган при CAD/CAM и 3D принтерната технология. 

В дентална медицина отпечатъчните материали търпят непрекъснато развитие. 

Създават се различни вискозитети и се профилира приложението им – за подвижно и 

неподвижно протезиране, за фиксиране на оклузия, за отпечатване на импланти, за 

функционално оформяне и др. В същото време някои много добри материали са 

забравени или отречени от съвременните автори.  

Настоящият труд цели да сравни различни класически и съвременни 

отпечатъчни материали за функционално оформяне, поведението и точността им в 

лабораторни и клинични условия. 
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2.  Цел и задачи 

 

Целта е провеждане на анализ на отпечатъчни материали за функционално 

оформяне ръба на индивидуалната лъжица при изцяло обеззъбена горна челюст. 

 

Задачи: 

 

1. Анкетно проучване между лекарите по дентална медицина, относно познаването 

на отпечатъчни материали, използвани за функционално оформяне на ръба на 

индивидуалната лъжица. 

2. Измерване на анатомични ориентири: 

2.1. Костни величини на горна челюст в специфични за снемаемото протезиране 

зони (черепи). 

2.2. Ширината на анатомо-морфологичния субстрат на клапанната зона върху 

работни гипсови модели на изцяло обеззъбена горна челюст (работни 

модели). 

3. Създаване на оптимизиран модел по средни стойности по 3D принтерна 

технология. 

4. Лабораторно изследване точността на различните видове отпечатъчни материали, 

предназначени за функционално оформяне ръбовете на индивидуалната лъжица. 

4.1. Рентгенографско заснемане 

4.2. Лабораторно линейно измерване  

5. Клинично измерване на отрицателното налягане, създадено между 

индивидуалната лъжица и протезното поле след функционално оформяне с 

различни видове отпечатъчни материали. 
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3. Материал и методи 

1. Материал и методи по първа задача  

В изпълнението на първа задача се изготви анонимна анкетна карта, целяща да 

установи информираността и познаването на отпечатъчните материали за 

функционално оформяне ръба на индивидуалните лъжици при лечение с цели протези. 

Анкетата се разпространи сред 178 лекари по дентална медицина на хартиен носител и 

по електронен път. 

Анкетите на хартиен носител се раздаваха лично по време на конгреси и лекции в 

гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Сливен и гр. София, като бяха анкетирани 126 лица. Същата 

се разпространи и по електронен път на лекари по дентална медицина от различни 

области на страната, като се получиха 52 отговора.  Отговорите от електронния 

формуляр се получават автоматично в таблица. 

Приложи се анкетен метод за установяване информираността относно 

отпечатъчните материали и прилагането на функционалното оформяне в ежедневната 

практика. Събирането на първичната информация се извърши чрез анкетна карта на 

хартиен носител и електронна бланка*. 

Спази се условието за анонимност и по двата метода. При електронното отчитане 

резултатите се нанасяха автоматично в таблици, след което се сумираха с получените 

от пряката анкета на хартиен носител и се обработиха статистически. 

2. Материал и методи по втора задача 

      2.1. Първа подзадача  

Проучването се провеждаше в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ на 

Медицински университет-Пловдив. На изследване се под-ложиха 16 черепа с напълно 

запазена двустранно горна челюст. Направиха се общо 160 измервания, които се 

нанесоха в таблица. 

Измериха се следните симетрични размери в дясната и лявата половина, фиг. 1:  

1- хоризонтална ширина на Spina nasalis anterior (SNA);  

2- разстоянието от долния ръб на  Foramen infraorbitale до най-изпък-налата точка 

на алвеолата на кучешкия зъб (FI-AC);  

3- разстоянието от долния ръб на  Foramen infraorbitale до най-изпък-налата точка 

на алвеолата на първи премолар (FI-A1P);  

4- разстоянието от долния ръб на  Foramen infraorbitale до най-изпък-налата точка 

на алвеолата на втори премолар (FI-A2P);  

5- хоризонтално разстояние между Tuber maxillae и Lamina lateralis на Processus 

pterygoideus (TM-PP).  

 

 

 

 

 

* https://goo.gl/forms/fRWnhvtttZG6ndl53 - линк към електронния формуляр на анкетата 
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Фиг. 1. Страничен изглед на горна челюст 

2.2. Втора подзадача  

Втората част от изследването проведохме в Катедра ’’Протетична Дентална 

Медицина’’, Факултет по Дентална Медицина, Медицински университет-Пловдив. 

Обект на изследване бяха гипсови работни модели, получени след снемане на 

функционален отпечатък. Общият им брой бе 154. След приложен подбор, на 

статистическа обработка се подложиха 122 от тях. Направени бяха общо 1220 

замервания, които се нанесоха в работни карти и работна таблица.  

Измерени бяха следните симетрични размери в дясната и лявата половина, фиг. 2: 

1 - областта на Spina nasalis anterior (SNA), двустранно от Frenulum labii superioris;  

2 – зоната на кучешкия зъб dens caninus (DC); 

3 – областта на Processus zygomaticus (PZ);  

4 – вестибуларно от Tuber maxillae (TM);  

5 – задтуберното пространство Spacies posttuberalis (SPT). 

  

 

Фиг.2. Фантомен модел Frasaco B-3 NT с нанесени ориентири 

За осъществяването на втора задача за  измерването на определените от нас 

разстояния беше използван дигитален шублер Electronic digital caliper 0-150 mm, с 

точност до 0,01 мм, фиг. 3. След измерването на разстоянията върху запазените черепи 

в споменатите 10 двустранно симетрични точки, резултатите се нанесоха в таблица и се 

Легенда към фиг.1: 

1 – Spina nasalis anterior (SNA) 

2 – Foramen infraorbitale – alveola dens caninus 

(FI-AC) 

3 – Foramen infraorbitale – alveola dens 

premolaris primus (FI-A1P) 

4 – Foramen infraorbitale – alveola dens 

premolaris secundus (FI-A2P) 

5 – Tuber maxillae – Processus pterygoideus (TM-

PP) 
 

Легенда към фиг. 2: 

1 – SNA dextra  

1' – SNA sinistra  

2  – SDC dextra  

2' – SDC sinistra  

3 – PZ dexter  

3'– PZ sinister  

4 – TM dexter  

4' – TM sinister  

5 – SPT dextra  

5' – SPT sinistra  
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обработиха статистически. При измерването на работните гипсови модели, фиг. 4, 

резултатите се нанасяха в работна карта. След първоначална визуална обработка на 

моделите, в работна таблица се записаха само измерените данни от моделите, 

отговарящи строго на изискването за изцяло обеззъбена горна челюст с добре 

отпечатъна морфологична проекция на клапанната зона.  

 

      
Фиг. 3. Измерване върху човешки 

череп  

Фиг. 4. Измерване върху работен 

модел 

 

3. Материал и методи по трета задача  

Реализирането се проведе в зъботехническа лаборатория в Берлин, Германия, 

поради изискваната голяма точност при създаване на модела. Там се извърши 

сканиране, софтуерна обработка и принтиране на модела. Използва се лабораторен 

скенер от 3D принтерна установката и стандартен фантомен модел Frasaco B-3 NT.    

От силиконов фантомен калъп Frasaco B-3 NT се отля работен модел от твърд 

гипс клас III. Извърши се сканиране на отливката чрез лабораторен скенер. Данните от 

проведеното сканиране се запазиха като STL файл за обработка на виртуални обекти.  

При модификацията на фантомния модел, в областта на морфологичната проекция на 

клапанната зона се зададоха средните стойности за ширината ѝ, получени при 

обработката на данните от втора подзадача на втора задача. Избра се дълбочина от 2 

mm, която е необходима и достатъчна за навлизане на отпечатъчния материал и 

провеждането на лабораторните тестове.  

След проведен анализ на съществуващия софтуер установихме, че наличните 

инструменти за работа и промяна на виртуални обекти не позволяват нанасяне на 

корекции с изискваната от нас точност до 0,01 mm. Това наложи извършване на 

консултация и допълване възможностите на софтуера в лаборатория на Bego, 

Германия. По този начин се постигнаха зададените от нас средни стойности на 

настоящото изследване. 

Последователно се изработиха общо 3 модела. Първият принтиран модел бе 

неплътен, създаден според стандартните изисквания на фирмата. Следващите два 

модела бяха идентични, но с плътна база, с което се постигна увеличаване на 

механично-якостните му качества и намаляване огъването на модела при прилагане на 

натоварване върху него. 
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Използва се материал VarseoWax Model (Bego), предназначен за пространствено 

създаване на модели. Материалът е течен мономер на основата на акриловите естери. 

След отпечатване на модела, същият внимателно се почисти с етанолов спирт (96%) и 

се подложи на завършваща светлинна полимеризация чрез UV-A лъчи за 6 мин., фиг. 5 

и 6. 

      
Фиг. 5. Неплътен модел, получен 

чрез 3D принтерна технология 

Фиг. 6. Плътен модел, получен п 3D 

принтерна технология 

 

При изработването на създаденият модел със средни стойности се избра принтер 

Varseo S (Bego), с метод на работа чрез дигитална обработка със светлина (DLP). 

При получаването на нашия модел се зададоха следните параметри на принтера: 

- дебелина на пласта 50 µm;  

- ударна сила  ≥ 3kJ/m
2
; 

- дължина на вълната 405 nm.  

Полученият модел притежава следните механично-якостни характеристики: 

- плътност – 1,12 гр/см
3
; 

-вискозитет – 1,100 mРа/s; 

-сила на огъване – ≥ 50 МРа; 

-модул на еластичност – ≥ 1,500 MPa. 

4. Материал и методи по четвърта задача 

Изследването се извърши на два етапа - в Зъботехническата лаборатория на 

катедра ’’Протетична Дентална Медицина’’ и Рентгеновата лаборатория на катедра 

„Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“, Факултет по Дентална 

Медицина, Медицински Университет - Пловдив.  

Модифициране на индивидуалната лъжица и използвани материали 

Наложи се модификация на индивидуалната лъжица, целяща постигане на 

плоскостен контакт с натоварващата пета на хидравличната дентална преса и 

повишаване на механично-якостните ѝ качества, фиг. 7. Върху принтираният модел се 

изработиха 60 броя модифицирани индивидуални лъжици от фотополимерна плака. 

Вертикалните ѝ стени и зоната на алвеоларния гребен бяха двупластови (фиг. 7А), като 

външният пласт се оформи  с 1 мм по-високо от вътрешния и се образува улей (фиг. 



       
 

7 
 

7Б), използван като механична ретенция за прилаганите материали. Палатиналната 

вдлъбнатина се запълни и хоризонтира до нивото на алвеоларния гребен. 

 

     

 Фиг. 7. Модифицирана индивидуална лъжица 

(А - оформен вътрешен пласт; Б - вътрешна повърхност) 

Така създадената хоризонтална плоскост гарантираше плътен контакт между 

индивидуалната лъжица и петата на хидравличната дентална преса. Тази модификация 

целеше и по-голяма механична якост и намаляване на деформацията при прилагане на 

налягане от 1 кг/см
2
. Според клинично изследване, включено в литературния обзор, 1 

кг/см
2 

е минимално установената стойност при снемане на отпечатъци. Протезното 

поле на създадения модел имаше трапецовидна форма и лице приблизително 40 см
2
. За 

правилното извършване на лабораторните тестове бе необходимо натоварване с около 

40 кг (40 bar).  

За всеки от тестваните материали се изработиха по 10 модифицирани 

индивидуални лъжици. Подложени на  изследване бяха следните материали: 

1.  Bredent functional margin wax - термопластичен восъчен материал. 

Восъчните пръчки са пластични при стайна температура (около 25
о
С), лесно 

лепливи и оформящи се. 

2. Dentiplast - термопластичен восъчен материал. Шприцата изисква 

температура на омекчаване 60-70
о
С и позволява лесно нанасяне върху ръба на 

индивидуалната лъжица. 

3. GC Iso functional sticks – термопластичен материал. Ланцетите от синтетична 

смола са твърди при стайна температура (около 25
о
С) и изискват температура 

на омекчаване 40-45
о
С, при която са силно лепливи и с много добри 

манипулативни качества. 

4. Kerr Impression compound green sticks– стенц, зелен. Ланцетите от стенц са 

изключително твърди при стайна температура (около 25
о
С), с температура на 

омекчаване 50-51
о
С, при която са лесно оформящи се, в пластична нелеплива 

консистенция. 

5. Sta-seal f - кондензационен силикон за функционално оформяне.  

6. Detaseal function - адитивен силикон за функционално оформяне.  

Лабораторното изследване се извърши на пневматична дентална преса, снабдена 

с манометър отчитащ в bar. Правилната последователност на работа изисква затягане 
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на макровинта, микровинта и последващо повишаване на налягането чрез ръчно 

напомване с ръкохватката. За достигане на работната височина, поради ограничение на 

минималната такава на уреда, се постави плътен метален посредник. След 

последователното затягане на макро и микровинта, налягането се повишава до 40 кг 

посредством ръкохватката на пресата (40 bar), отговарящо на минималния клиничен 

натиск при снемане на отпечатък, съобразен с площта на протезното поле. 

Композицията се задържа в пресата до придобиване на окончателната 

твърдост/еластичност на материала, фиг. 8. 

 

 
 

Фиг. 8. Лабораторна композиция на снемане на отпечатък 

Лабораторна постановка за пластифициране 

За пластифициране на термопластичните материали беше изработена 

лабораторна постановка за темпериране на водата и съответния материал според 

изискванията на производителя. Тя се състои от контролен блок и термична вана, фиг. 

9.  

Терморегулаторът от контролната кутия (1 от фиг. 9) представлява механично 

устройство за промяна на температурата от 5 до 75
о
С. Копчето на регулатора е с 

ограничено движение  – по часовниковата стрелка увеличава температурата, обратно на 

часовниковата я намалява. Посредством тънка тръбичка, пълна с газообразно вещество, 

терморегулаторът завършва с цилиндрично разширение. 

Дигиталният термометър (2 от фиг. 9) е с диапазон на работа от 0 до 100
 о

С. 

Измервателната му част е изолирана в пластмасова капсула и се свързва с дисплея чрез 

тънък кабел.  За да се извърши прецизен контрол на температурата, накрайникът на 

терморегулатора и термометъра се привързаха един за друг чрез пластмасово 

приспособление за затягане.  

Правилната експлоатация на контролния блок изисква включването му в 

електрическата мрежа и поставяне на захранващия кабел на нагревателя в контакта на 

контролния блок (3 от фиг. 9). Това гарантира координирана работа на нагревателя и 

терморегулатора. 

За по-добра визуализация работата на нагревателя, се постави сигнална червена 

лампа (4 от фиг. 9). 
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Фиг. 9.  Лабораторна установка за контролирано темпериране 

А – контролен блок;         Б – термична вана 

1 – терморегулатор  

2 – дигитален термометър 

3 – контакт за включване на нагревателя 

4 – сигнална лампа, светеща при работа на нагревателя 

Преди започване на работа, се изисква ръчна настройка на терморегулатора 

според работната температура на изследвания материал. При достигане на изискваната 

температура, показана на дисплея, терморегулатора се завърта ръчно обратно на 

часовниковата стрелка до изключване работата на нагревателя. За по-голяма сигурност 

се изчаква повторното включване и отново се проверява температурата. Този процес на 

включване и изключване лесно се проследява чрез сигналната лампа. Нагласяването на 

работната температура е ръчен процес, но поддържането ѝ е автоматично. Работната 

температура, която се използва бе съобразена с изискванията на фирмата производител: 

за GC Iso functional sticks – 40
о
С; за Kerr Impression compound green sticks – 50

о
С. 

За осъществяване на връзка между индивидуалната лъжица и силиконовите 

материали се нанесе адхезив за силикони Universal tray adhesive (Zhermack). 

След прилагане на така описаната методика и премахване на отпечатъчния 

материал извън интересуващата ни зона, получените отпечатъци се заснеха 

рентгенологично и се измериха с дигитален шублер, фиг. 10, 11, 12, 13. 

               
Фиг. 10. Отпечатък снет с GC Iso 

functional sticks* 

Фиг. 11. Отпечатък снет с Kerr 

Impression compound green** 

*GC Iso functional sticks (GC) 

**Impression compound green (Kerr) 
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Фиг. 12. Отпечатък снет с 

адитивен силикон Detaseal* 

 

Фиг. 13. Отпечатък снет с 

кондензационен силикон 

 Sta-seal f ** 

Лабораторните тестове на четвърта задача разделихме на две подзадачи: 

 

Рентгенологично заснемане 

За правилното позициониране на изследваните обекти в зоната на лъчите се 

изработи допълнителна поставка по авторски дизайн. Използва се светлинно-

полимеризища базис плака. Приставката се изработи по авторска схема, фиг. 14.  

 

 
Фиг. 14. Схема на приставката за апарата Planmeca Promax 3D classic 

(А- изглед отгоре; Б-изглед отпред; В- страничен изглед) 

 

*Detaseal function (Detax) 

**Sta-seal f (Detax) 
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Приставката се състои от три основни части, фиг. 15: 

 

 
Фиг. 15. Приставка за апарата Planmeca Promax 3D classic 

(А - носачи; Б - наклонена повърхност; В - хоризонтална площадка) 

- Вертикални цилиндрични носачи с диаметър 10 мм, дължина 45 мм и 

междуосово разстояние между тях 26 мм (фиг. 15А); 

- Наклонена повърхност с ширина 50 мм, дължина 54 мм, повди-гаща 

хоризонталната площадка с 20 мм над нивото на носачите (фиг. 15Б); 

- Хоризонтална площадка с трапецовидна форма с размери 50 мм малка 

основа, 70 мм голяма основа, 70 мм височина (фиг. 15В). 

Двата цилиндрични носача се поставиха във фабричния държач на скенера, 

използващ се за позициониране брадичката на пациента. Наклонената повърхност 

повиши хоризонталната площадка до необходимото за заснемане ниво при режим за 

долна челюст. Между двете се изработи вертикален борд с височина 5 мм и централно 

триъгълно изрязване за лесно и еднакво позициониране на снетите лабораторни 

отпечатъци, фиг. 16. 

 

 
Фиг. 16. Авторска приставка за рентгенологично заснемане на отпечатъци 

От всеки материал се направиха по 3 отпечатъка, които се заснеха трикратно 

рентгенологично по метода на конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) - 

непосредствено след втвърдяване/еластифициране на материала, на 24 и 48 час.  

Използва се апарат Planmeca Promax 3D classic (Planmeca), фиг. 17. 
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Фиг. 17. Позициониране на обекта в рентгенова установка  

Planmeca Promax 3D classic (близък и общ план) 

Основната функция за изследване „Explorer“ позволява линейни и ъглови 

измервания, преместване и визуализиране на трите равнини (сагитална, трансверзална 

и хоризонтална).  Технологията позволява и измерване на плътност в Хънсфилдови 

единици (HU), при които плътността на въздуха се приема за -1000 HU.  

Възможно е нанасяне на разрези чрез преместване на ортокръста в различни 

позиции. Това преместване се визуализира в долния десен ъгъл на екрана. Нанесените 

разрези позволяват използване на измервателните инструменти само успоредно на тези 

три равнини, което за целта на проучването не е адекватно. Затова избрахме функцията 

„Implant“ на програмата Planmeca Romexis Viewer, която позволява избор на брой 

срезове, разположени радиално, както и разстояние между тях. 

За обхващане на по-голяма част от отпечатъка се избраха 10 среза на разстояние 

10 мм, фиг. 18. 

 
Фиг. 18. Разположение на радиалните срезове чрез Planmeca Romexis Viewer 

Launcher 4.4.2.R – Implant 
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Всеки от получените рентгенографски образи се записа на отделен  диск HP 

DVD+R, данните се обработиха и изведоха в табличен вид. 

Получените данни от рентгенографското измерване бяха проверени чрез 

инструментално измерване с дигитален шублер. Измерванията бяха идентични, поради 

което лабораторното изследване продължи само с измерване чрез дигитален шублер. 

Получените отчети бяха нанесени в таблица, статистически те се обработиха заедно.  

Лабораторно линейно измерване  

За лабораторните тестове на втора подзадача на  четвърта задача, от всеки от 

материалите бяха снети по 10 отпечатъка, които се измериха трикратно в 10 точки с 

Electronic digital caliper 0-150 mm - непосредствено след втвърдяване/еластифициране 

на материала, 24 и 48 час, фиг. 19. 

 
Фиг. 19. Точки на измерване при лабораторните тестове 

 

5. Материал и методи по пета задача 

Проучванията се провеждаха в клиничните зали на Катедра ’’Протетична Дентална 

Медицина’’, Факултет по Дентална Медицина, Медицински университет - Пловдив. 

След обстоен преглед и отчитане на включващи и изключващи критерии, бяха 

подбрани 35 пациента с изцяло обеззъбена горна челюст. От тях 17 бяха мъже и 18 

жени, на възраст между 51 и 87 години. За всеки бяха изработени по 4 индивидуални 

лъжици и се тестваха 4 отпечатъчни материала. 

Критерий за включване на лицата: 

 Лица с изцяло обеззъбена горна челюст, с нормална и здрава устна 

лигавица. 

Критерий за изключване на лицата:  

 Лица с частично обеззъбяване на горна челюст, с резекции, 

цистектомии, силно подвижна лигавица (петльов гребен). 

Пациентите бяха предварително запознати с целта и характера на изследването. 

Всяко лице попълни бланка за информирано съгласие, съгласувана с Комисията по 

етика на Научните изследвания при Медицински Университет – Пловдив. 
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За настоящото изследване се използваха 4 вида отпечатъчни материали: 

 Detaseal function – адитивен силикон за функционално оформяне 

 Sta-seal F – кондензационен силикон за функционално оформяне 

 Kerr Impression compound green sticks – стенц за функционално оформяне 

 GC Iso functional sticks – синтетична смола за функционално оформяне 

За клиничното тестване бе създадена специална методика за измерване на 

отрицателно налягане, създадено при снемането на отпечатък чрез различни материали, 

изискваща специфично изработена индивидуална лъжица. Тя се направи по 

предварително взет анатомичен отпечатък от светлинно-полимеризираща базис плака, 

фиг. 20 и 21.  

 
Фиг. 20. Вътрешна палатинална (А) и странична повърхност (Б) 

на индивидуалната лъжица 

 

Фиг. 21. Индивидуалната лъжица с поставени механични ретенции, преди (А) 

и след (Б) фиксиране на 90
0 

преходник  

Вестибуларните ръбове на лъжицата отстояха на 2 мм от проекцията на 

клапанната зона на гипсовия модел. Вместо класически оформена дръжка се изработи 

наклонена повърхност с ширина около 1,5 см, обхващаща приблизително зоната на 

фронталните зъби. Тази модификация се наложи за да се осигури безпрепятственото 

съчленяване на преходника на лъжицата и еластичната тръбичка, свързана с помпата. 
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Поради това размерът и положението на тази наклонена повърност, използвана за 

дръжка, бе различно в зависимост от дълбочината на небцето и позицията на 

преходника. По средната линия палатинално се направи кръгъл отвор с диаметър 7 мм 

чрез притискане на металната част на преходника, в който се фиксира същият този 90-

градусов преходник  7 мм (фиг. 20А, 20Б). За по-добра ретенция между 

фотополимерната плака и топлия силикон, които са химически несъвместими, се 

направиха механични ретенции от 0,7 мм стоманена тел за ортодонтски цели, които се 

фиксираха около палатиналния отвор в светлинно-полимеризиращата базис плака 

преди нейното полимеризиране. Така оформената индивидуална лъжица (ниво на 

вестибуларните ръбове, наклонена повърхност, палатинален отвор и ретенции) се 

подложи на едноетапна светлинна полимеризация. Фабричните улеи от страна на 

преходника също се използваха за механична ретенция (фиг. 21А). Окончателното 

свързване се осъществи чрез топъл силикон за технически цели, който затвори 

херметически тясното пространство между фотополимерната плака и преходника, и 

свърза здраво отделните части на индивидуалната лъжица, предназначена за клинично 

измерване на отрицателно налягане при снемане на функционален отпечатък (фиг. 

21Б). 

За създаване и измерване на отрицателното налягане се използва комбинирана 

помпа за налягане, състояща се от следните елементи, фиг. 22: 

 
Фиг. 22. Комбинирана помпа за налягане  

1 – манометър 

2 – работна част 

3 – пръстен за промяна на работния режим 

4 – еластична тръбичка 

5 – дръжки за създаване на налягане 
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- Манометър - с вертикално разположена нулева стойност, с максимални 

стойности 3 bar за налягане и -1 bar за отрицателно налягане (1 от фиг. 22) 

- Работната или изходящата  част - с конично-конусовидна форма и 

напречно разположени ретенции за по-стабилно фиксиране на еластичната 

тръбичка (2 от фиг. 22) 

- Пластмасов пръстен - уплътнен във вътрешната си част от гумен 

пръстен, служещ на промяна на режима на работа – в крайно външно положение 

създава отрицателно налягане, в крайно вътрешно – налягане (3 от фиг. 22).   

- Еластична тръбичка 6 мм - за свързване и съвместна работа на помпата 

и индивидуалната лъжица (4 от фиг. 22). 

- Дръжки за създаване на налягане (5 от фиг. 22). 

При извършване на клиничните тестове, трите основни елемента от системата 

за измерване на отрицателното налягане (модифицирана индивидуална лъжица, 

еластична тръбичка и комбинирана помпа) се съединяваха плътно, недопускайки 

въздух отвън, който би компрометирал резултата. 

За всеки пациент се изработиха по 4 индивидуални лъжици с палатинален 

преходник. След химична дезинфекция на елементите чрез Zhivasept rapid, 

композицията се приложи клинично. Първо се тестваха силиконовите материали. След 

ръчно смесване компонентите на кондензационния силикон Sta-seal f съгласно 

инструкциите на фирмата производител (основна маса с по-нисък вискозитет от 

тестообразната и по-висок от пастообразната, и активатор под формата на капки), 

отпечатъчната маса се оформи подобно на издължен цилиндър с дължина 

приблизително равна на обиколката на лъжицата и диаметър около 5 mm,  който се 

постави по ръбовете на индивидуалната лъжица. Следва позициониране, притискане и  

извършване на функционалните тестове по Хербст. Изчака се окончателното им 

еластифициране. Извърши се съединяване на еластичната тръбичка с металната част на 

преходника. Индивидуалната лъжица се придържаше внимателно през цялото време на 

манипулацията, поради това че свързващата тръбичка бе умерено твърда и при 

движение на помпата съществуваше риск да я размести. Другият край на еластичната 

тръбичка предварително бе свързан с комбинираната помпа, фиг. 23. 

 
Фиг. 23. Клинична постановка на измерване на отрицателно налягане след 

функционално оформяне индивидуалната лъжица на изцяло обеззъбена горна челюст 
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Извърши се създаване на отрицателно налягане до достигане на стабилна и 

непроменлива стойност на манометъра. След установяване на метричната му стойност, 

за освобождаване на лъжицата от устата на пациента, помпата бе необходимо да 

премине в режим за налягане и след неколкократно напомпване системата се 

разхерметизира безболезнено. 

Същата процедура се повтори с адитивния силикон Detaseal function. При него 

двата съставни компонента бяха с еднакъв вискозитет, подобен на този на основната 

маса на  кондензационния силикон Sta-seal f. 

Термопластичните (GC Iso functional sticks, Kerr Impression compound green 

sticks) се нанeсоха по ръба на индивидуалната лъжица след загряване на спиртна 

лампа. Клинично не беше приложена лабораторната постановка за темпериране на 

водна баня, поради трудното закрепване на мокрия отпечатъчен материал по ръба на 

лъжицата. Получените резултати се нанесоха в таблица. 

При всички материали се спазваше един протокол на работа: 

1. Едноетапно нанасяне на отпечатъчния материал по ръба на 

индивидуалната лъжица; 

2. Поставяне, позициониране и извършване на функционалните тестове по 

Хербст; 

3. Изчакване еластифицирането или втвърдяването на материала; 

4. Сглобяване на клиничната установка за измерване на отрицателно 

налягане; 

5. Измерване на създаденото отрицателно налягане и отчитане на резултата; 

6. Освобождаване на индивидуалната лъжица от устата на пациента. 

 

Лабораторното и клиничното изпитване на материалите изцяло бе извършено по 

Вътрешно университетски проект НО №12/ 2017 г.  

 

 

6. Статистически методи, използвани в дисертационния труд: 

 Статистическият анализ на получените данни се осъществи чрез статистическа 

програма SPSS, версия 19.0, и се онагледиха чрез Microsoft Office Excel 2010.  

p-value < 0,05 - ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза 

(Н0) 

 Дескриптивна статистика – точкови и интервални оценки на параметри  

95%CI (confidential interval) – интервал на доверителност; в настоящия 

научен труд е приложен 95% доверителен интервал 

 Вариационен анализ – за описване на количествени показатели с нормално 

или близко до нормалното разпределение 

анализ „R” по двойки групи и езика за статистическа обработка за 

анализиране на симетричните области, целящо да се открият статистически 

значими разлики между груповите средни емпирични стойности. 
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F-test - за еднаквост на вариансите; използва се при нормално разпределение 

на популацията и еднакво стандартно отклонение 

Welch t-test - за сравнение на груповите средни и установяване на значима 

разлика между тях 

ANOVA repetition - дисперсионен анализ за сравняване на повече от две 

групови средни 

тестове на Тъки, Бонферони и Дънкан (Tukey, Bonferroni, Dun-can) – за 

проверка на резултатите от ANOVA repetition анализа; параметрични методи, 

които са по-мощни и проверяват резултатите от непараметричните методи 

Анализ по абсолютна стойност – за сравняване на отрицателни стойности 

Log трансформиращ анализ – логаритмична трансформация; проверка на 

резултати с отрицателна стойност; при прилагането му се нормализира 

разпределението, линеаризира се връзката между две променливи  

 Графичен анализ – нагледно средство, което представя получените резултати 

графично, таблично или чрез обобщаващи описателни статистики 
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4. Резултати и обсъждане 

1. Резултати и обсъждане на първа задача 

Анкетното проучване се разпространи общо сред 178 лекари по дентална 

медицина, като 45,6 % са мъже и 54,4 % са жени, което показва феминизиране на 

професията у нас и активно участие на жените в научни форуми и конгреси. 

Разпределението на анкетираните лица по критерий пол е представено на диаграма 1. 

 

Диагр. 1. Разпределение на анкетираните по пол 

Отговорите на въпроса  „Притежавате ли специалност и ако е „да“, каква е тя 

?“ са онагледени на диаграма 2. 

 

Диагр. 2. Разпределение на анкетираните по специалност 

Високият процент на ЛДМ без специалност и неотговорили (общо 68,5%) показва 

занижаване значението за придобиване на такава. Този висок процент е сравнително 

равномерно разпределен между мъжете и жените в анкетата (46,2% жени, 53,8% мъже). 

Въпросът „Колко цели протези изработвате годишно в клиничната си 

практика?“ изисква активен отговор от анкетираните. Посочените отговори са 

разделение в четири групи и са онагледени на диаграма 3. 
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Диагр. 3. Разпределение броя на изработените цели протези годишно 

Отговорите на въпрос № 4 „Повечето изработени от Вас протези са?“ са 

посочени на диаграма 4. 

 

Диагр.  4. Разпределение на изработените протези 

При съпоставка на специалистите и неспециалистите в анкетата се установява, че 

неспециалистите изработват повече комплекти цели протези – 73,24% от общия брой. 

Това показва, че целите протези са масово средство за протетично лечение. Най-голям 

брой комплекти цели протези от групата на специалистите изработват ЛДМ със 

специалност „Протетична дентална медицина“ – 68,26%, следвани от ЛДМ със 

специалност „Ортодонтия“ – 13,72% и „ОЗЕ“ – 8,56%. Останалите 9,46% са 

разпределени между останалите специалисти. 

На диаграма  5 са посочени отговорите на въпроса № 5 „В клиничната си 

практика оформяте ли функционално ръба на индивидуалната лъжица?” 
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Диагр. 5.Оформяте ли ръба на индивидуалната лъжица 

По-голямата част от лекарите по дентална медицина оформят функционално ръба 

на индивидуалната лъжица в клиничната си практика – 68,4 % и само 26,1 % отговарят 

отрицателно на въпроса. Въпреки, че само 15,1 % от анкетираните притежават 

специалност, 68,4 % оформят функционално ръба, което е показател за познаване на 

методиката. 

Въпрос № 6 е активен и изисква посочване на вида на материала за 

функционално оформяне на индивидуалната лъжица от всеки анкетиран. 

Посочените отговори са групирани в пет групи и са онагледени на диаграма 6. 

 

Диагр. 6. Материал за функционално оформяне  

на индивидуалната лъжица 

На горепосочения въпрос не отговарят 38,2 % от анкетираните. Не се споменават 

гутаперча, меки ребазиращи материали, фотополимеризиращи отпечатъчни материали, 

което съчетано с относително високия процент на неотговорили показва непознаване 

възможностите на материалите за функционално оформяне. Използват се основно 

восъчни композиции, които имат добро манипулативно време (на практика 

неограничено), достъпни и широкоразпространени са, и имат ниска себестойност. 

Корелирането на неотговорилите  на въпрос 5 и 6 (съотв. 5,5% и 38,2%), заедно с 

неизползващите функционално кантиране на индивидуалната лъжица (26,1 %) отново 

демострира непознаване на проблема. Високият процент неотговорили (38,2%) е 
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неравномерно разпределен между специалистите и неспециалистите – 68,5% от 

неспецилистите не са означили конкретен материал за функционално оформяне. Това 

показва,че въпреки че се прилага като етап от лечението, ЛДМ неспециалисти нямат 

основен материал, който да прилагат целево за функционално оформяне. 72,8% от 

посочилите восъка за отговор притежават специалност „Протетична дентална 

медицина“. Силиконът се среща по-често като отговор на неспециалистите (78,2%). 

Отговорите на въпрос № 7 „При оценка на получената форманта съобразявате 

ли се с костната основа?“ са посочени в диаграма 7. 

 

Диагр. 7. Съобразявате ли се с костната основа 

От всички анкетирани лекари по дентална медицина 58,43 % се съобразяват с 

костната основа и 6,74 % посочват, че не се съобразяват. На горепосочения въпрос не 

са отговорили 34,83 %, което показва рутинно изпълнение на процедурата или 

неинформираност. 

Въпрос № 8 „Според Вас в какви граници варира размерът (дебелината) на 

тази функционална зона на горна челюст?” също изисква активен отговор от 

анкетираните. Посочените отговори от нас са групирани в три групи, съответно – тясна 

(1-3 mm); средна (3-5 mm) и широка (над 5 mm), и са онагледени на диаграма 8. 

 

Диагр. 8. Граници на размера на функционалната зона на горна челюст 
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Напосочения по-горе въпрос не отговарят 48,32 % от всички анкетирани. Лекарите 

по дентална медицина посочват в най-голям процент, че размерът на функционалната 

зона на горната челюст е от 1 до 3 мм (38,2 %), следван от отговора от 3 до 5 мм (11,24 

%). Само 2,24 % са отговорили, че дебелината на функционалната зона е над 5 мм. 

Отговорите на въпроса „Според Вас след колко време се отлива моделът след 

вземането на отпечатъка?“ са групирани в четири групи, диагр. 9. 

 
Диагр. 9. Време за отливане на модела 

На посочения по-горе въпрос, не са дали отговор 5,62 % от всички 

анкетирани.Според 62,93 % от лекарите по дентална медицина посочват, че отливането 

на модела трябва да се извърша до 2 часа след вземането на отпечатъка. Времето за 

отливане на модела се определя в зависимост от вида на материала, с които се взема 

отпечатъка от 8,99 % от анкетираните. Тези отговори показват слабо познаване на 

качествата на отпечатъчните материали. 

Отговорите на въпрос № 10 „Според Вас функционалното оформяне на ръба на 

индивидуалната лъжица с колко ще удължи времето за клинична манипулация?“ 

са посочени на диаграма 10. 

Диагр. 10. Удължаване на клиничната манипулация  
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Само 5,62 % отговарят, че функционалното оформяне на ръба на индивидуалната 

лъжица не удължава времето на клиничната манипулация, което според нас означава,че 

този процес се прилага рутинно в практиката. В обобщение на резултатите, ЛДМ 

отделят между 10 и 20 минути за функционално оформяне (59,55%). В този процент 

броя на неспециалистите е по-висок от броя на специалистите (64,3% от всички 

посочили този интервал са неспециалисти). 

Отговорите на въпроса „Представя ли пречка за Вас удълженото клинично 

време?“ са представени на диаграма 11. 

 

Диагр. 11. Пречка ли е удължаването на клиничната манипулация  

Високият процент ЛДМ,  прилагащи функционалното офор-мяне (68,4%) е почти 

идентичен с процента на ЛДМ, за които времетраенето на процедурата не е пречка 

(71.91%). Същевременно броя на неизползващи (26,1%) е подобен на броя ЛДМ, за 

които времето е от значение (24,72%). 

2. Резултати и обсъждане на втора задача 

2.1. Първа подзадача  

Измерените стойности от десните и леви симетрични участъци нанасяхме в 

таблица, табл. 1. 

Табл. 1. Измерени стойности на горна челюст 

3.37 % 

24.72 % 

71.91 % 

без отговор Да Не 

измерена 

зона 

 

череп № 

SNA FI-AC FI-A1P FI-A2P TM-PP 

 

десен 

 

ляв 

десен ляв  

десен 

 

ляв 

десен ляв  

десен 

 

ляв 

череп 1 3,16 3,31 14,78 18,16 17,25 17,75 14,24 16,42 2,07 1,68 

череп 2 4,26 4,15 20,08 20,6 20,3 19,01 20,49 18,22 2,54 2,15 

череп 3 2,38 2,6 21,53 22,05 23,27 24,18 19,93 21,48 1,74 1,98 

череп 4 1,95 1,88 16,35 16,58 16,05 16,64 17,15 15,43 2,15 1,61 

череп 5 2,61 2,8 17,57 17,52 18,69 16,5 19,94 16,73 1,89 1,38 

череп 6 2,59 2,31 17,44 17,31 17,66 15,61 18,53 15,27 1,59 1,18 
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Проведохме анализ на симетрично разположените реперни точки, както следва: 

1. Spina nasalis anterior (SNA) 

Установихме несъществена разлика от 0,01 mm в размерите на изследваната 

величина в дясната и лявата половина, съответно 3,04 и 3,05 mm. Това показва 99,6% 

идентичност. Най-малкият размер в дясно е 1,95 mm, в ляво – 1,88 mm. Най-

голямият размер в дясната половина е 4,75 mm, в ляво – 4,60 mm. Установената 

асиметрия между минималните отчети е 3,6%, а между максималните – 3,2%. 

Най-голямата установена разлика в този симетричен участък на един и същи 

череп е 0,89 mm (череп № 7 – десен отчет 2,79 mm, ляв – 1,90 mm), което е 32% 

несъответствие между дясната и лявата половина. Най-голяма стойност двустранно 

се наблюдаваше при череп №12, който се отличаваше с наличие на естествени зъби 

във фронталния участък. 

2. Foramen infraorbitale – alveola dens caninus (FI-AC) 

Установи се среден размер за десния участък от 16,33 mm и 17,19 mm за 

левия, което показва разлика  от 0,86 mm или 95% симетрия в размерите на 

изследваната величина в лявата и дясната половина. Най-малкият размер в дясно е 

12,54 mm, в ляво – 13,33 mm. Най-голямият размер в дясната половина е 21,53 mm, в 

ляво – 22,05 mm. Спрямо тези измервания може да се изчисли процентна асиметрия 

– 6% между минималните размери и 2% между максималните. 

Амплитудата в симетричен участък на един и същи череп е 3,38 mm (череп  

№ 1 – десен отчет 14,78 mm, ляв – 18,16 mm), което процентно е 19% асиметрия 

между двете половини.  

3. Foramen infraorbitale – alveola dens premolaris primus (FI-A1P) 

Средният размер на посочената реперна точка в дясната половина е 17,25 mm, 

за лявата – 17,34 mm. Това показва идентичност от 99,5%. Най-малкият размер в 

дясно е 13,80 mm, в ляво – 14,77 mm. Най-голямият размер в дясната половина е 

23,27 mm, в ляво – 24,18 mm. Процентната асиметрия спрямо минималните 

стойности е 6,6% и 3,8% спрямо максималните.  

Най – голямата измерена разлика в симетричен участък на един и същи череп 

е 2,19 mm (череп № 5 с десен отчет 18,69 mm и ляв отчет 16,50 mm), което е 12%  

асиметрия.  

 

 

череп 7 2,79 1,9 13,3 14,62 15,27 14,77 18,8 16,34 1,63 2,03 

череп 8 2,72 3,04 16,67 15,66 17,58 17,98 19,45 19,38 1,83 1,72 

череп 9 3,77 3,94 13,55 15,19 14,76 15,29 15,3 15,74 1,72 2,03 

череп10 3,99 3,83 12,54 13,33 13,8 14,79 15,39 14,9 1,68 2,02 

череп11 3,03 3,08 14,43 14,89 14,86 15,03 16,34 16,97 1,56 1,7 

череп12 4,75 4,6 16,02 16,77 17,65 18,01 19,8 19,97 2,03 2,16 

череп13 3,75 3,34 16,78 18,2 17,88 17,84 19,62 19,82 2,34 2,46 

череп14 2,06 2,67 19,95 20,94 19,9 21,83 20,46 21,2 1,87 1,98 

череп15 2,42 3,02 16 18,75 15,5 16,05 17,65 18,34 1,24 1,37 

череп16 2,38 2,4 14,26 14,49 15,54 16,18 15,84 17,09 1,67 1,93 
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     4. Foramen infraorbitale – alveola dens premolaris secundus (FI-A2P) 

След анализ на информацията се установи средна стойност  в дясната 

половина 18,06 mm и 17,71 mm в лявата. Разликата между тези стойности е 0,35 mm, 

което показва 98% идентичност. Най-малкият размер в дясно е 14,24 mm, в ляво – 

14,90 mm. Най-голямият размер в дясната половина е 20,49 mm, в ляво – 21,48 mm. 

При съпоставката на тези стойности се изчисли асиметрия от 4,4% между 

минималните размери и 4,6% между максималните. 

Най - голяма амплитуда в симетричен участък на един и същи череп е 3,26 

mm (череп № 6 с десен отчет 18,53 mm и ляв отчет 15,27 mm), което е 17,6% 

асиметрия. 

4. Tuber maxillae – Processus pterygoideus (TM-PP) 

Установиха се средни стойности за измерения участък от 1,85 mm в дясно и 

1,84 mm в ляво, което показва 99,5% идентичност между двете половини. Най-

малкият размер в дясно е 1,24 mm, в ляво – 1,18 mm. Най- голямият размер в дясната 

половина е 2,54 mm, в ляво – 2,46 mm. Спрямо тези стойности се изчисли 

несъответствие от 4,8% между минималните стойности и 3,2% между максималните 

такива. 

Най- голяма амплитуда в симетричен участък на един и същи череп е 0,54 

mm (череп № 4 с 2,15 mm десен отчет и 1,61 mm ляв отчет), което показва 25,1% 

асиметрия между двете половини.  

За коректното интерпретиране на резултатите,  изведените процентни стойности 

на идентичност и асиметрия трябва да се съпоставят със изчисленото стандартно 

отклонение (sd) и ранга на разсейването (range), табл. 2.  

Табл. 2. Статистически дескриптивни величини 

Изчисленият ранг на разсейването (range) дава представа за границите, в които 

се проявяват измерените дължини на съответните участъци. Той е най-висок в FI-A1P, 

последвано от FI-AC и FI-A2P. Най-малка амплитуда се наблюдава в TM-PP и SNA. В 

допълнение, катo мярка за разсейването на дължините от средната стойност, дава 

стандартно отклонение (sd). Изчислената стойност има отклонения от 2,57/2,51при FI-

AC, 2,46/2,59 при FI-A1P и леко по-ниска 2,08/2,13 при FI-A2P. Като най-ниска 

стойност е тази при TM-PP и SNA. 

Спрямо тези показатели, петте изследвани области могат да се подредят в 

следната последователност от стабилни към податливи на промени: 

1. TM-PP (задтуберно пространство) 

участък 

 

величина 

SNA FI-AC FI-A1P FI-A2P TM-PP 

десен ляв десен ляв десен ляв десен ляв десен ляв 

mean 3,04 3,05 16,33 17,19 17,25 17,34 18,06 17,71 1,85 1,84 

sd 0,83 0,78 2,57 2,51 2,46 2,59 2,08 2,13 0,32 0,34 

min 1,95 1,88 12,54 13,33 13,80 14,77 14,24 14,90 1,24 1,18 

max 4,75 4,60 21,53 22,05 23,27 24,18 20,49 21,48 2,54 2,46 

range 2,80 2,72 8,99 8,72 9,47 9,41 6,25 6,58 1,30 1,28 
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2. SNA (Spina nasalis anterior) 

3. FI-A2P (зоната на втори премолар) 

4. FI-AC (зоната на кучешки зъб) 

5. FI-A1P (зоната на първи премолар) 

От приложените статистически методи, изложени в таблица 3, установихме, че 

статистическа значима разлика между симетричните пет точки в дясната и лява 

половина не е открита. Това потвърждава основното пред-положение за симетрична 

вариабилност.  

Табл. 3. Резултати от F-test и Welch t-test 

Вид тест 

Изсл. участък 

 

F-test 

 

Welch t-test 

SNA dex.-SNA sin. F = 1.1175, p-value = 0.8324 t = -0.0569, p-value = 0.955 

FI-AC dex.–FI-AC sin. F = 1.045, p-value = 0.9332 t = -0.9603, p-value = 0.3446 

FI-A1P dex.–FI-A1P sin. F = 0.8987, p-value = 0.8388 t = -0.105, p-value = 0.9171 

FI-A2P dex.–FI-A2P sin. F = 0.9604, p-value = 0.9387 t = 0.473, p-value = 0.6397 

TM-PP dex.–TM-PP sin. F = 0.9047,p-value = 0.8488 t = 0.0911, p-value = 0.928 

Визуализацията на средните стойности, измерени за горна челюст е представена на 

диаграма 12. 

 
 

Диагр. 12. Сравнителна графика между средните стойности на лява и дясна 

симетрична област 

 

2.2. Втора подзадача  

Проведе се анализ на симетрично разположените измервания, както следва: 

1. Spina nasalis anterior (SNA) 

Отчетена е средна стойност 2,01 mm за дясната половина и 2,05 mm за лявата. 

Това показва 98% идентичност на симетричните участъци. Най-малкият размер в дясно 

е 1,45 mm, в ляво – 1,54 mm. Най-голямият размер в дясната половина е 2,36 mm, в ляво 

– 2,45 mm. Спрямо тях изчислената асиметрия е 5,8% между минималните и 3,7% 

между максималните стойности. Диаграма 13  показва 95% интервал за доверителност, 

заключен между долната и горната граница, при което се изключват 2,5% от 

стойностите под и над границата. Медианата посочва средната стойност на 

проучваната група. Интерквартилният ранг, визуализиран като правоъгълник, 

представя струпването на 50% от стойностите (между 25
тия 

и 75
тия

 персентил), което 
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показва, че 25% се намират под долната граница на ранга и 25% са над горната му 

граница. 

 
Диагр.  13. Сравнителна графика (box-plot) на получените средни 

стойности в дясна (V1) и лява (V2) половина на зона SNA. 

2. Spacies dens caninus (SDC) 

Установи се средна стойност 2,12 mm в десния участък и 2,16 mm в левия. Това 

показва 98% симетричност. Най-малкият размер в дясно е 1,28 mm, в ляво – 1,37 mm. 

Най- голямият размер в дясната половина е 2,45 mm, в ляво – 2,52 mm. Тези стойности 

показват асиметрия от 6,6% между минималните и 2,8% между максималните отчети, 

диагр. 14. 

 
Диагр.  14. Сравнителна графика (box-plot) на получените средни 

стойности в дясна (V1) и лява (V2) половина на зона SDC. 

 

3. Processus  zygomaticus (PZ) 

 
Диагр. 15. Сравнителна графика (box-plot) на получените средни 

стойности в дясна (V1) и лява (V2) половина на зона PZ. 

Установи се средна стойност 1,99 mm и 1,98 mm, съответно в дясната и лявата 

половина. Тези отчети показват 99,5% симетрия на участъците. Най-малкият размер в 
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дясно е 1,53 mm, в ляво – 1,55 mm. Най- голямият размер в дясната половина е 2,35 

mm, в ляво – 2,36 mm. Тези стойности също показват голямо подобие – 99,5% 

двустранно, диагр. 15. 

 

4. Tuber maxillae (TM) 

Изчисли се средна стойност 1,88 mm в дясно и 1,91 mm в ляво. Това демонстрира 

98,4% идентичност в двете половини. Най-малкият размер в дясно е 1,39 mm, в ляво – 

1,71 mm. Най-голямият размер в дясната половина е 2,68 mm, в ляво – 2,33 mm. Спрямо 

тези крайни стойности е установена асиметрия от 18,7% в дясната половина и 13,1% в 

лявата, диагр. 16. 

 
Диагр. 16. Сравнителна графика (box-plot) на получените средни стойности в 

дясна (V1) и лява (V2) половина на зона TM. 

5. Spacies posttuberalis (SPT) 

Установи се еднаква средна стойност в дясната и лявата половина от 1,53 mm, 

което показва 100% двустранна идентичност . Най-малкият размер в дясно е 1,26 mm, в 

ляво – 1,33 mm. Най- голямият размер в дясната половина е 2,08 mm, в ляво – 2,01 mm. 

Спрямо тези стойности асиметрията е 5,3% за минималните и 3,4% за максималните 

размери, диагр. 17. 

 

 
Диагр. 17. Сравнителна графика (box-plot) на получените средни стойности в  

дясна (V1) и лява (V2) половина на зона SPT. 

При съпоставяне ширината на морфологичната проекция на клапанната зона, се 

установи най-малка ширина в задтуберното пространство (1,53 mm двустранно), 

следвано от зоната на Spina nasalis anterior (2,01 mm в дясно и 2,05 mm в ляво), участъка 
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на горночелюстния тубер (1,88 mm в дясно и 1,91 mm в ляво) и зигоматичния израстък 

(1,99 mm в дясно и 1,98 mm в ляво). Най-голяма ширина показа зоната около кучешкия 

зъб (2,12 mm в дясно и 2,16 mm в ляво), диагр.  18. 

 

 
Диагр.  18. Сравнителна графика между средните стойности на лява и дясна 

симетрична област 

След прилагане на необходимите статистически методи (анализ „R“, F-test, t-test) 

не се установи статистически значима разлика между груповите средни на 

изследваните участъци.  Въпреки това най-големи колебания се наблюдават в областта 

на горночелюстния тубер, табл. 4. 

 

Табл. 4. Резултати от F-test и t-test 

 Вид тест 

Изсл.  

участък 

 

F-test 

 

t-test 

SNA dex.-SNA sin. F = 1.2683, p-value = 0.1926 t = -1.5028, p-value = 0.1342 

SDC dex.-SDC sin. F = 1.0576, p-value = 0.7584 t = -1.3812, p-value = 0.1685 

PZ dex.-PZ sin. F = 0.7511, p-value = 0.1167 t = 0.2581, p-value = 0.7965 

TM dex.-TM sin. F = 2.2301, p-value = 1.391e-05 t = -1.4257, p-value = 0.1554 

SPT dex.-SPT sin. F = 1.2997, p-value = 0.1508 t = 0.1271, p-value = 0.899 

Изчислената стойност  на стандартно отклонение (sd) има най – голямо 

отклонение от 0,23/0,16 при  горночелюстния тубер (TM). В останалите зони 

отлонението е незначително – 0,24/0,21 при Spina nasalis anterior (SNA), 0,23/0,22 в 

зоната на кучешкия зъб (SDC), 0,17/0,19 в участъка на зигоматичния израстък (PZ),  

0,14/0,12 в задтуберното пространство (SPT), табл. 5.  

За правилното разчитане на получените резултати има значение рангът на 

разсейването (range). Установена е най-висока разлика в амплитудата на дясната и 

лявата половина  в зоната на горночелюстния тубер (TM), последвано от задтуберното 

пространство (SPT). Най-малка разлика в амплитудите се наблюдава в участъците на 

кучешкия зъб (SDC) и зигоматичния израстък (PZ), като няма разлика в участъка на 

Spina nasalis anterior (SNA). Зоната на SNA и кучешкия зъб са част от фронталния 
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участък, участващ в процеса на отхапване на храната, което в повечето случаи е 

еднократен акт. Останалите зони участват активно в процеса на стриване на храната, 

подложени са на различни по посока сили  и натоварвания, което обяснява и по-

голямата им вариабилност. 

Табл. 5. Статистически дескриптивни величини 

 

3. Резултати и обсъждане на трета задача 

Първоначално полученият пространствен работен модел по 3D принтерна 

технология притежаваше относителна гладкост и прецизно изработена морфолофична 

проекция на клапанната зона. Избраният прозрачен субстрат за създаване на модела бе 

с цел контрол върху адаптацията на отпечатъчния материал на следващия етап от 

проучването, фиг. 24А.  

Фабрично зададените параметри за изработване на модели на фирма Bego, доведе 

до изработката на стандартен профилен неплътен модел с дебелина на стената 3 мм. 

Полученият обект бе полупрозрачен, с относително гладка неполирана повърхност и 

много добре възпроизведена проекция на клапанната зона. Според характеристиките на 

материала, моделът притежаваше сила на огъване до 50 МРа и модул на еластичност до 

1,500 MPa.  

При провеждане на първоначалните тестови натоварвания, въпреки описаните 

достатъчни механично-якостни качества, при прилагане на налягане от 25 bar (1 

кг/см
2
=0,98 bar), моделът се счупи, фиг. 24Б.  

 

 
Фиг. 24. Работен стандартен неплътен модел, създаден по 3D технология  

(А - първоначално състояние, Б - след натоварване от 25 bar) 

Участък 

 

 

Величина 

 

SNA 

 

SDC 

 

PZ 

 

TM 

 

SPT 

десен ляв десен ляв десен ляв десен ляв десен ляв 

mean 2,01 2,05 2,12 2,16 1,99 1,98 1,88 1,91 1,53 1,53 

sd 0,24 0,21 0,23 0,22 0,17 0,19 0,23 0,16 0,14 0,12 

min 2,36 2,45 2,45 2,52 2,35 2,36 2,68 2,33 2,08 2,01 

max 1,45 1,54 1,28 1,37 1,53 1,55 1,39 1,71 1,26 1,33 

range 0,91 0,91 1,17 1,15 0,82 0,81 1,29 0,62 0,82 0,68 
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Това наложи модифицирането му на такъв с плътна база. Изработването на втория 

модел се извърши отново в Берлин, Германия, по същата 3D принтерна технология и 

материал. Принтираха се общо два плътни модела в случай на фрактура при 

многобройните натоварвания. Повърхността на полученият втори модел бе 

относително гладка и неполирана, с точно оформена проекция на клапанната зона и 

намалена транспарентност поради дебелината на материала. При направените пробни 

изпитвания, той беше натоварен с налягане от 40 bar, което издържа успешно, фиг. 25. 

 
Фиг. 25. Плътен работен модел по 3D принтерна технология 

(А- изглед отгоре, Б – изглед отдолу) 

Полученият плътен модел напълно удовлетвори целите на проучването. 

Изработената проекция на клапанната зона с еднаква дълбочина и различна ширина 

позволи много добра адаптация и оформяне на отпечатъчните материали в следващия 

етап. Постигна се повишаване на механично-якостните качества. Тъй като 

приблизителната палатинална повърхност на модела е около 40 см
2
, необходимо 

условие за правилното провеждане на лабораторните тестове е натоварване с 40 bar. 

 

4. Резултати и обсъждане на четвърта задача 

4.1. Първа подзадача – Рентгеново изследване 

Получените дигитални образи се отличиха с много добра 

рентгеноконтрастност, различна в зоната на фотополимерната индивидуална лъжица и 

отпечатъчния материал. След анализ на данните бе установена вариабилност  в  

плътността на материалите, измерена в Хънсфилдови единици (HU). За сравнение, 

плътността на въздуха измерена на апарата е отрицателна стойност -1000 HU, фиг. 26. 

 
Фиг. 26. Напречен разрез на индивидуална лъжица, кантирана със синтетична 

смола GC – измерена плътност в маркирания участък 388 HU 
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- индивидуална лъжица – 1150-1350 HU 

- стенц Kerr – 450 до 590 HU 

- синтетична смола GC – 350 до 480 HU 

- кондензационен силикон – 220 до 300 HU 

- адитивен силикон – 200 до 280 HU 

Може да се заключи, че най-голяма плътност притежава стенца на Kerr, 

следван от синтетичната смола на GC. Силиконовите материали са с подобна плътност. 

Фирмите производители на конкретните материали не дават информация за плътността 

им след процеса на втвърдяване/ еластифициране.   

 

4.2. Втора подзадача – Лабораторно линейно замерване 

4.2.1. Bredent профилен восък - термопластичен восъчен материал. Поради 

високата му пластичност и лесна деформируемост при стайна температура, счетохме за 

неудачно лабораторното тестване на този материал. 

4.2.2. Dentiplast - термопластичен восъчен материал. Въпреки, че се изисква 

температура на омекчаване 60-70
о
С, при охлаждането си той не придобива твърда 

структура, остава пластичен и се провлачва при отделянето му от работния модел, 

което го прави неточен и неподходящ за лабораторни тестове. 

4.2.3. GC Iso functional sticks – термопластичен материал, синтетична смола.  

След статистическата обработка на резултатите не се установи значима разлика 

в измерените стойности непосредствено, след 24 и 48 ч. Резултатите на ANOVA 

repetition анализа се провериха  от тест на Тъки, Бонферони и Дънкан, табл. 6. 

 

Табл.6. Резултати от ANOVA repetition 

Показател 

Сравнени интервали 

Difference Standardized 

difference 

Critical 

value 

Pr > 

Diff 

Значимост 

непостредствено vs след 48 ч. 0,037 1,223 2,356 0,441 Не 

непостредствено vs след 24 ч. 0,022 0,734 2,356 0,743 Не 

24 ч. vs 48 ч. 0,015 0,491 2,356 0,876 Не 

От нанесените обобщени резултати в таблица 7 могат да се извлече следната 

информация: 

 

Табл. 7. Статистически дескриптивни величини за GC Iso functional sticks 

Показатели 

Сравнени  

интервали 

 

Minimum 

 

Maximum 

Mean 

(средна 

стойност) 

Станд. 

Отклонение 

(sd) 

Непосредствено 2,550 3,460 2,960 0,213 

След 24 ч. 2,540 3,440 2,937 0,213 

След 48 ч. 2,520 3,420 2,923 0,214 

 Минималната средна стойност намалява с 0,01 mm за времевия интервал  

„непосредствено/24 ч.“  и с 0,02 mm за интервала „24/48 ч.“; 

 Максималната средна стойност намалява с 0,02 mm за интервала 

„непосредствено/24 ч.“ и с 0,02 mm за интервала „24/48 ч.“; 
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 Средната стойност намалява с 0,023 mm за интервала 

„непосредствено/24 ч.“ и с 0,014 mm за „24/48 ч.“. 

Налице е минимално свиване, по-силно изразено в първите 24 часа след 

снемането на отпечатъка (0,023 mm).  

Получените динамични резултати са визуализирани на диаграма 19. 

 
Диагр. 19. Средни стойности в десетте зони на измерване непосредствено, 

24 ч. и 48 ч. след втвърдяването на GC Iso functional sticks 

 

4.2.4. Kerr Impression compound green sticks – стенц, зелен. 

След статистическата обработка на резултатите не се установи значима 

разлика в измерените стойности непосредствено, след 24 и 48 ч., табл. 8. 

 

Табл.8. Резултати от ANOVA repetition 

Показател 

Сравнени интервали 

Difference Standardized 

difference 

Critical 

value 

Pr > 

Diff 

Значимост 

непостредствено /  след 48 ч. 0,001 0,024 2,356 1,000 Не 

непостредствено /  след 24 ч. 0,000 0,010 2,356 1,000 Не 

24 ч. / 48 ч. 0,000 0,014 2,356 1,000 Не 

От показаните резултати в таблица 9 могат да се обобщи: 

 Минималната средна стойност намалява с 0,01 mm при съпоставяне на 

данните от интервала „непосредствено/24 ч.“ и се запазва в интервала 

„24/48 ч.“; 

 Максималната средна стойност се запазва в интервала 

„непосредствено/24 ч.“ и се увеличава с 0,02 mm  при интервала  „24/48“ 

 Средната стойност се запазва и при трите времеви интервала. 

Касае е се за изключително стабилен материал с еднаква средна стойност в трите 

времеви диапазона. 

 

5 4 3 2 1 1' 2' 3' 4' 5'

след 48 ч. 2,61 2,88 3,28 3,01 2,98 3,1 2,86 3,09 2,77 2,64

след 24ч. 2,63 2,89 3,3 3,01 3 3,11 2,88 3,1 2,79 2,66

непосредствено 2,64 2,91 3,32 3,04 3,02 3,14 2,9 3,13 2,82 2,69
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Табл. 9. Статистически дескриптивни величини за Kerr impression 

compound green 

Показатели 

Сравнени  

интервали 

 

Minimum 

 

Maximum 

Mean 

(средна 

стойност) 

Станд. 

Отклонение 

(sd) 

Непосредствено 2,460 3,340 2,935 0,207 

След 24 ч. 2,470 3,340 2,935 0,208 

След 48 ч. 2,470 3,360 2,935 0,208 

Получените резултати в трите времеви интервала са показани на диаграма 20. 

 
Диагр. 20. Средни стойности в десетте зони на измерване непосредствено, 

24 ч. и 48 ч. след втвърдяването на Kerr impression compound green 

 

4.2.5. Sta-seal f - кондензационен силикон за функционално оформяне 

След статистическата обработка на резултатите се установи значима разлика 

в измерените стойности на интервалите непосредствено и след 24 ч., както и между 

двата интервала непосредствено и след 48 ч. Не се установи статистически 

значима разлика между интервалите след 24ч.  и 48 ч., табл. 10. 

 

Табл.10. Резултати от ANOVA repetition 

Показател 

Сравнени интервали 

Difference Standardized 

difference 

Critical 

value 

Pr > Diff Значимост 

непостредствено /  след 48 ч. 0,184 5,244 2,356 < 0.0001 Да 

непостредствено /  след 24 ч. 0,175 4,966 2,356 < 0.0001 Да 

24 ч. / 48 ч. 0,009 0,269 2,356 0,961 Не 

От обобщените резултати в таблица 11 се дава следната информация: 

 Минималната средна стойност намалява с 0,12 mm при сравняване на 

данните от интервала „непосредствено/24 ч.“ и се запазва в интервала 

„24/48 ч.“; 

5 4 3 2 1 1' 2' 3' 4' 5'

след 48 ч. 2,67 2,92 3,23 2,9 2,89 3,03 2,92 3,26 2,82 2,71

след 24 ч. 2,67 2,92 3,23 2,9 2,89 3,04 2,92 3,26 2,83 2,71

непосредствено 2,67 2,91 3,23 2,89 2,9 3,03 2,92 3,26 2,83 2,72
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 Максималната средна стойност намалява с 0,12 mm в интервала 

„непосредствено/24 ч.“ и с 0,02 mm  при „24/48 ч.“; 

 Средната стойност намалява с 0,174 мм в интервала „непосредствено/24 

ч.“ и с 0,01 mm  при „24/48 ч.“. 

От движението на стойностите се вижда, че те намаляват и е на лице свиване, 

особено силно изразено през първите 24 ч. – 0,174 mm. Обемът се променя минимално 

с 0,01 mm в интервала между 24 и 48 ч.  

 

Табл. 11. Статистически дескриптивни величини за Sta-seal f 

Показатели 

Сравнени  

интервали 

 

Minimum 

 

Maximum 

Mean 

(средна 

стойност) 

Станд. 

Отклонение 

(sd) 

Непосредствено 2,200 3,230 2,753 0,249 

След 24 ч. 2,080 3,110 2,579 0,248 

След 48 ч. 2,080 3,090 2,569 0,247 

        Получените динамични резултати са показани на диаграма 21. 

 
Диагр. 21. Средни стойности в десетте зони на измерване нeпосредствено, 

24 ч. и 48 ч. след еластифицирането на Sta-seal f 

 

4.2.6. Detaseal function - адитивен силикон за функционално оформяне 

След статистическата обработка на резултатите не се установи значима 

разлика в измерените стойности непосредствено, след 24 и 48 ч., табл. 12.  

 

Табл.12. Резултати от ANOVA repetition 

Показател 

Сравнени интервали 

Difference Standardized 

difference 

Critical 

value 

Pr > 

Diff 

Значимост 

непостредствено /  след 48 ч. 0,043 1,444 2,356 0,320 Не 

непостредствено /  след 24 ч. 0,021 0,696 2,356 0,766 Не 

24 ч. / 48 ч. 0,022 0,747 2,356 0,736 Не 

5 4 3 2 1 1' 2' 3' 4' 5'

след 48 ч. 2,41 2,62 2,97 2,69 2,23 2,25 2,56 2,88 2,67 2,41

след 24 ч. 2,42 2,63 2,98 2,7 2,23 2,26 2,58 2,88 2,69 2,41

непосредствено 2,63 2,81 3,13 2,88 2,39 2,39 2,76 3,05 2,88 2,6
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Таблица 13 показва основните дескриптивни величини и дава следната 

информация: 

 Минималната средна стойност намалява с 0,03 mm при съпоставяне на 

данните от времевия интервал „непосредствено/24 ч.“ и с 0,02 mm в 

интервала „24/48 ч.“; 

 Максималната средна стойност намалява с 0,01 mm в интервала 

„непосредствено/24 ч.“ и с 0,02 mm  при „24/48 ч.“; 

 Средната стойност намалява с 0,02 mm в интервала „непосредствено/24 

ч.“ и с 0,023 mm  при „24/48 ч.“. 

 

Табл. 13. Статистически дескриптивни величини за Detaseal function 

Показатели 

Сравнени  

интервали 

 

Minimum 

 

Maximum 

Mean 

(средна 

стойност) 

Станд. 

Отклонение 

(sd) 

Непосредствено 2,220 3,100 2,690 0,212 

След 24 ч. 2,190 3,090 2,670 0,212 

След 48 ч. 2,170 3,070 2,647 0,212 

 

След анализ на средните стойности се установи минимално свиване с еднакъв 

размер (0,02 mm) в интервалите непосредствено и след 24 ч., както между 24 и 48 ч. 

         Получените резултати са показани на диаграма 22. 

 
Диагр. 22. Средни стойности в десетте зони на измерване нeпосредствено, 

24 ч. и 48 ч. след еластифицирането на Detaseal function 

 

Наблюдава се вариабилност между средногруповите стойности на изследваните 

материали. Двата термопластични и двата силиконови материала се групират с близки 

отчети. В първоначалния момент след втвърдяването/ еластифицирането на материал, 

най-голям обем притежава синтетичната смола на GC (2,960 mm), следва стенца на Kerr 

(2,935 mm). Разликата помежду им е 0,025 mm. Със значително по-малък обем са 

силиконовите материали – Sta-seal f (2,753 mm) и Detaseal function (2,690 mm). Тяхната 

разлика е 0,063 mm.  

5 4 3 2 1 1' 2' 3' 4' 5'

след 48 ч. 2,31 2,63 2,94 2,81 2,59 2,68 2,82 2,82 2,48 2,4

след 24 ч. 2,32 2,64 2,95 2,83 2,61 2,7 2,84 2,85 2,51 2,43

непосредствено 2,34 2,66 2,98 2,85 2,63 2,72 2,87 2,87 2,53 2,45
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При съпоставяне на двете групи обаче се установи статистически значима 

разлика, варираща от 0,18 mm до 0,27 mm. Термопластичните материали показват по-

голяма средна стойност в сравнение със средната стойност на силиконовите материали. 

Таза вариация  е демонстрирана на таблица 14. 

Табл. 14. Средногрупови стойности на тестваните материали в трите 

времеви интервала 

Материали  

Сравнени  

интервали 

GC Iso 

functional 

sticks 

Kerr impression 

compound 

green 

 

Sta-seal f 

Detaseal 

function 

Непосредствено 2,960 2,935 2,753 2,690 

След 24 ч. 2,937 2,935 2,579 2,670 

След 48 ч. 2,923 2,935 2,569 2,647 

 

При три от отпечатъчните материали (GC Iso functional sticks, Kerr Impression 

compound green sticks, Detaseal) не се установи статистически значима разлика. 

Наблюдава се значима разлика при кондензационния тип силикон Sta-seal f между 

първоначалният момент и 24 ч., което не е от клинично значение за целите на 

функционалното оформяне. Термопластичните отпечатъчни материали отпечатаха 

проекцията на клапаннта зона по-широко от силиконовите такива.  

 

5. Резултати и обсъждане на пета задача 

 

1. GC Iso functional sticks – термопластичен материал, синтетична смола.  

Синтетичната смола показа много добри манипулативни свойства. След загряване 

става леплива и пластична, което позволи лесно и фино да се нанесе по ръба на 

индивидуалната лъжица. Пластичните свойства се запазиха достатъчно дълго време и 

функционалното оформяне на ръба се извърши едноетапно. След извършване на 

тестовете на Хербст се наблюдава много добро оформяне на ръба без избутване на 

материала към протезното поле, фиг. 27. 

  
Фиг. 27. Индивидуална лъжица след функционално оформяне със 

синтетична смола GC Iso functional sticks 

(А- изглед отгоре, Б- страничен изглед) 
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При клинично измерване на създаденото отрицателно налягане след 

функционално оформяне със синтетичната смола се установи минимална 

стойност -0,1 bar (при силно резорбиран алвеоларен гребен) и максимална 

стойност от -0,55 bar. Средната стойност на измереното отрицателно налягане  за 

този материал е -0,38 bar, диагр. 23. 

 
Диагр. 23. Стойности на измереното клинично отрицателно налягане след 

функционално оформяне с GC Iso functional sticks 

 

2. Kerr Impression compound green sticks – стенц, зелен. 

Стенцът показа добри манипулативни качества. За разлика от синтетичната смола, 

той не бе толкова леплив и се нанасяше в по-широк слой от нея. Пренесен в условията 

на устната кухина, този материал бързо загубваше манипулативните си качества и 

едноетапното оформяне в повечето случаи бе невъзможно. Поради по-високата 

температура на омекчаване и характерния мирис, стенцът бе определен от пациентите 

като некомфортен. По-голямата твърдост на материала изискваше повече повторения и 

по-засилено изпълнение на функционалните тестове. Стенцът се оформи само по 

ръбовете на индивидуална лъжица, с незначително навлизане към зоната на протезното 

поле, фиг. 28. 

 

  
Фиг. 28. Индивидуална лъжица след функционално оформяне със стенц 

Kerr Impression compound green sticks (А- изглед отгоре, Б- страничен изглед) 
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След клинично оформяне и измерване на полученото отрицателно налягане се 

наблюдава минимална стойност от -0,2 bar  и максимална стойност от -0,5 bar. 

Установената средна стойност бе -0,34 bar, диагр. 24.  

 
Диагр. 24. Стойности на измереното клинично отрицателно налягане след 

функционално оформяне с Kerr Impression compound green sticks 

 

3. Sta-seal f – кондензационен силикон за функционално оформяне 

Кондензационният силикон поради умерената си твърдост позволяваше 

размесване както с широк шпатул върху хартиено блокче, така и между пръстите на 

клинициста. Издължаването и нанасянето по ръба на лъжицата бе лесно и сигурно, след 

нанасянето на адхезив за силикони. Функционалните тестове се извършваха лесно и 

бързо. Материалът обаче поради средното ниво на вискозитет се разтичаше и 

обхващаше и част от протезното поле. При поставянето на по-малко количество 

силикон не винаги беше успешно затварянето на клапанната зона и създаването на 

отрицателно налягане. След функционално оформяне се извърши изрязване на 

излишния материал, фиг. 29.  

 

    
Фиг. 29. Индивидуална лъжица след функционално оформяне с 

кондензационен силикон Sta-seal f (А- изглед отгоре, Б- страничен изглед) 
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Минималната установена стойност на отрицателно налягане за изследвания 

кондензационен силикон е -0,2 bar, максималната такава -0,6 bar. Средната стойност бе 

-0,36 bar, диагр. 25. 

 
Диагр. 25. Стойности на измереното клинично отрицателно налягане след 

функционално оформяне с кондензационен силикон Sta-seal f 

 

4. Detaseal function – адитивен силикон за функционално оформяне 

Изследваният А-силикон имаше много подобен клиничен протокол на 

кондензационния – лесно размесване и нанасяне, бързо оформяне без излишни усилия 

от пациента. След функционално оформяне, материалът отпечатваше и част от 

алвеоларния гребен, което наложи изрязване на излишъците извън клапанната зона, 

фиг.30. 

 

    
Фиг. 30. Индивидуална лъжица след функционално оформяне с адитивен 

силикон Detaseal function (А- изглед отгоре, Б- страничен изглед) 

 

След клинично функционално оформяне се установи минимална стойност на 

вакуум -0,2 bar и максимална -0,5 bar. Средната изчислена стойност бе -0,34 bar, диагр. 

26. 

Описаните стойности могат да бъдат обобщени таблично, табл. 15, и 

визуализирани чрез диаграма, диагр. 27. 

 

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
b

a
r 

пациенти  



       
 

42 
 

 
Диагр. 26. Стойности на измереното клинично отрицателно налягане след 

функционално оформяне с адитивен силикон Detaseal function 

 

Табл. 15. Статистически дескриптивни величини на клинично тестваните 

материали. 

Изсл. 

материали 

 

Величина 

 

GC Iso 

functional 

sticks (GC) 

 

Impression 

compound 

(Kerr) 

 

Sta-seal f 

(Detax) 

 

Detaseal 

function 

(Detax) 

Mean -0,3843 -0,3357 -0,3629 -0,3429 

sd 0,08 0,07 0,08 0,07 

Min. -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Max. -0,55 -0,5 -0,6 -0,5 

range 0,45 0,3 0,4 0,3 

 

 
Диагр. 27. Средни стойности на клинично измерен вакуум на изследваните 

материали (bar) 

 

Статистически значима разлика се наблюдава между двата термопластични 

материала GC Iso functional sticks и Kerr Impression compound green sticks. Този 
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резултат е получен при ANOVA анализа, потвърден с анализ по абсолютна стойност, 

приложим при сравняване на отрицателни резултати,  и Log трансформиращ анализ за 

по-голяма прецизност също при сравняване на отрицателни данни. Средногруповата 

разлика между тези материала е 0,049 bar. 

 Между останалите групи материали не е установена статистически значима 

разлика. При тяхното ставняване разлика варира от 0,007 до 0,041 bar. С най-голяма, но 

не и статистически значима са GC Iso functional sticks сравнен с Detaseal function, табл. 

16: 

 

Табл. 16. Резулати от анализа по абсолютна стойност  

Показатели  

 

Сравнени групи  

материали 

 

Разлика между средните 

стойности на групите 

 

Статистически значима 

разлика 

GC Iso functional sticks – 

Detaseal function 

 

0,04142 

 

Не 

Impression compound – 

 Detaseal function 

 

-0,00714 

 

Не 

Sta-seal f –  

Detaseal function 

 

0,02000 

 

Не 

Impression compound – 

GC Iso functional sticks 

 

-0,04857 

 

Да 

Sta-seal f –  

GC Iso functional sticks 

 

-0,02142 

 

Не 

Sta-seal f –  

Impression compound 

 

0,02714 

 

Не 

 

При сравняване на средногруповите стойности бе установена статистически 

значима разлика само между двата термопластични материали – синтетичната смола 

GC Iso functional sticks и стенца Kerr Impression compound green sticks.  

Клиничният протокол на работа с двата термопластични материала показва 

различия. Температурата на пластифициране на синтетичната смола GC Iso functional 

sticks е по-ниска (около 40
о
С) и манипулативните му качества се запазват по-дълго 

време, което обуславя и по-добрата адаптация на този материал. Температурата за 

пластифициране на стенца е по-висока (около50
о
С) и в условията на устната кухина той 

бързо преминава в твърдо състояние. Тези манипулативни различия обясняват отчасти 

получената статистическа разлика. 

Измерените средни стойности на отрицателно налягане, създаден между 

протезното поле и индивидуалната лъжица, показаха близки стойности при всеки 

пациент. Прави впечатление, че стойността на установеното отрицателно налягане е с 

разлика от -0,05 до -0,1 bar. Това показва, че анатомичните особености на протезното 

поле имат голямо значение. 
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5. Анализ на получените резултати 

Анализ на получените резултати от първа задача: 

1. В проведеното анкетно проучване са включен 178 лекари по дентална 

медицина. 

2. Резултатите показват, че по-голямата част от анкетираните са жени. 

3. Преобладаващата част от включените в анкетното проучване лекари по 

дентална медицина не притежават клинична специалност, а от тези които 

притежават, най-много са с Протетична дентална медицина. 

4. Лекарите по дентална медицина  изработват в клиничната си практика най-

често комплект цели протези. 

5. По-голямата част от лекарите по дентална медицина оформят функционално 

ръба на индивидуалната лъжица в клиничната си практика.  

6. Най-често използваният материал за функционално оформяне на ръба на 

индивидуалната лъжица е восък, а най-рядко използван е кермаса.  

7. Лекарите по дентална медицина  посочват в най-голям процент, че размерът 

на функционалната зона на горната челюст е от 1 до 3 мм.  

8. Според лекарите по дентална медицина моделът трябва да се отлива до 2 часа 

след вземането на отпечатъка.  

9. Функционалното оформяне на ръба на индивидуалната лъжица удължава 

клиничната манипулация с 15 минути.  

10. Удълженото клинично време при функционалното оформяне на ръба на 

лъжицата не представлява пречка за ЛДМ. 

 

 

Анализ на получените резултати от втора задача: 

1. Въз основа на черепното изследване се установи, че зоните на Spina nasalis 

anterior и задтубералното пространство са по-стабилни и симетрично 

променящи се.  

2. По – податливи на промени и вариабилност са участъците на първи 

премолар, канин и втори премолар. 

3. Не се откри статистически значима разлика в симетрията на дясната и 

лявата половина в същото черепно измерване. 

4. При лабораторното изследване на гипсови модели, получени след 

функционално оформяне, се установиха средни стойности на морфологичната 

проекция на клапанната зона.  

5. Ширината на тази проекция бе най-тясна в задтуберното пространство (1,53 

mm) и най-широка в областта на канина (2,16 mm). 

6. При лабораторното измерване морфологичната проекция на клапанната зона 

не се установи статистически значима разлика между дясната и лява половина. 

Най-големи колебания се наблюдаваха в областта на горночелюстния тубер. 
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Анализ на получените от трета задача резултати: 

1. 3D принтирането на пространствени обекти е точен съвременен метод, 

приложим в денталната медицина. Прилаганата методика на работа не позволява 

свиване на материала след полимеризационния процес, което се засилва при 

увеличаване дебелината на обекта.  

2. Използваният софтуер за обработка на данните даде възможност за 

проектиране с точност до 0,01 mm. 

3. Проектираната дълбочина на проекцията на клапанната зона от 2 mm се 

оказа удачна за правилното изпълнение на лабораторните тестове. 

4. Механично-якостните качества на материала се доказаха и дори при 

многократно натоварване със сила от 40 bar не настъпи фрактура на модела или 

негови крайни части. 

5. Плътната основа на модела не само го направи по-устойчив на фрактуриране, 

но и на усукване и огъване, което би променило ширината на  проекцията на 

клапанната зона и би компрометирало лабораторното тестване на отпечатъчните 

материали. 

 

Анализ на получените резултати от четвърта задача: 

1. Конусно-лъчевата компютърна томография е метод, приложим в 

протетичната дентална медицина за заснемане на отпечатъци. 

2. Наблюдава се много добра рентгеноконтрастност на изследваните 

отпечатъчни материали и фотополимерната лъжица с резки и гладки очертания. 

3. Установиха се диапазони на плътността на материалите, измерена в 

Хънсфилдови единици. 

4. Не се наблюдава статистически значима разлика в обемната ста-билност 

на изследваните термопластични материали и адитивния тип силикон. 

5. Кондензационният тип силикон показа статистически значима разлика в 

обемната си стабилност през първите 24 ч. след полимеризационната реакция, което 

е препоръка за отливане на модела в първите часове след снемане на отпечатъка.  

6. Не се установи статистически значима разлика за интервала 24 - 48 ч. в  

стабилността на кондензационния силикон. 

7. Наблюдава се разлика в ширината на ръба на отпечатъците, снети с 

термопластични и силиконови материали. Термопластичните материали отпечатаха 

клапанната зона по-широка средно с 0,22 mm в сравнение със силиконовите. 

 

Анализ на получените резултати от пета  задача: 

 

1. Количественото измерване на отрицателно налягане е напълно възможно в 

клинични условия. 

2. Термопластичните материали за функционално оформяне се задържат и 

оформят само по ръба на индивидуалната лъжица. 
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3. Силиконовите отпечатъчни материали се разстилат не само по ръба на 

лъжицата, но и към алвеоларния гребен. 

4.  Най-висока стойност на отрицателно налягане бе установена при 

синтетичната смола GC Iso functional sticks, следван от кондензационния силикон 

Sta-seal f, и еднаква стойност при адитивния силикон Detaseal function и стенца 

Kerr Impression compound green sticks. 

5. Статистически значима разлика бе установена между термопластичните 

материали GC Iso functional sticks и Kerr Impression compound green sticks. 

6. Значима разлика не се наблюдава при комбинирано сравняване на 

средногруповите стойности на останалите материали. 

7. Стойността на измереното отрицателно налягане при еди пациент варира с -

0,05 до -0,1 bar, което показва основното влияние на анатомичните особености. 
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6. Изводи: 

1. От проведеното анкетно проучване е установено, че лекарите по дентална 

медицина прилагат функционалното оформяне на индивидуалната лъжица в 

ежедневната си практика. 

2. Удължението на клиничната манипулация за функционално оформяне е 

около 15 мин. 

3. Установено е, че костната база в участъците Spina nasalis anterior и Tuber 

maxillae е стабилна и симетрични променяща се, докато зоната на канини и 

премолари проявява значителна вариабилност. 

4. Средната ширина на проекцията на клапанната зона е между 1,53 и 2,16 

mm, като най-тясна е в областта на Tuber maxillae, най-широка около канина. 

5. 3D принтерната технология позволява прецизна обработка и създаване на 

точни модели от материал по избор. 

6. Изследваните отпечатъчни материали за функционално оформяне 

притежават много добра рентгеноконтрастност и различна плътност, измерена чрез 

конично-лъчева компютърна томография. 

7. Най-голяма плътност в Хънсфилдови единици (HU) притежава стенца на 

Kerr, следван от синтетичната смола на GC. 

8. При лабораторно изследване стабилността на отпечатъчните материали 

Kerr Impression compound green sticks, GC Iso functional sticks и Detaseal  function  

не се установи статистически значима разлика за времевите интервали 

непосредствено, 24 и 48 ч. след полимеризирането/ втвърдянето им. 

9. При кондензационният силикон Sta-seal f се установи значима разлика 

между стойностите непосредствено и след 24 ч., и не се изчисли такава за 

интервала 24 – 48 ч. Считаме, че тази статистически значима разлика не е клинично 

важна за целите на функционалното оформяне. 

10. Термопластичните материали отпечатват клапанната зона по-широка от 

силиконовите при лабораторни условия. 

11. Най-голяма стойност на отрицателно налягане след функционално 

оформяне бе установена при използването на синтетичната смола на GC Iso 

functional sticks, следван от кондензационния силикон  Sta-seal f, адитивния 

силикон Detaseal function, и най-малка стойност при стенца Kerr Impression 

compound green sticks. 

12. Статистически значима разлика от 0,049 bar се наблюдава между 

средногруповите стойности на GC Iso functional sticks и Kerr Impression compound 

green sticks. 

13. Термопластичните материали показват добра линейна стабилност, но 

изискват повече манипулативно време, сръчност и апаратура от еластичните, те 

обаче се задържат и оформят само по ръба на индивидуалната лъжица. 

14. Еластомерите са материали с лесен клиничен протокол за работа, добра 

линейна и обемна стабилност, но се разстилат не само по ръба на лъжицата, а и към 

алвеоларния гребен. 
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7. Приноси: 

С потвърдителен характер: 

1. Най-тясна е морфологичната проекция на клапанната зона в областта на Tuber 

maxillae. 

2. Най-вариабилна по отношение на обемни промени за горна челюст е зоната на 

канина и премоларите. 

3. Кондензационните силикони са линейно и обемно нестабилни материали. 

4. Термопластичните материали отпечатват по–широко клапанната зона. 

 

С научно – приложен характер: 

1. Извърши се сравнителен анализ на различни групи отпечатъчни материали – 

термопластични и еластомери. 

2. Конично-лъчевата компютърна томография се приложи за сканиране на 

отпечатъчни материали, при което се измери ширината на оформения ръб и се 

определи тяхната плътност в Хънсфилдови единици. 

3. Създаде се опитна постановка за прецизно темпериране на термопластични 

материали, работеща в широк температурен диапазон (от 5
0
 до 75

0
С). 

 

С оригинален характер: 

1. Към съществуващия софтуер на обработка на пространствени модели по 3D 

принтерна технология се добави прецизен измервателен инструмент, целящ 

извършването на линейни и обемни промени с точност до 0,01 mm. 

2. Модифицира се дизайна на лабораторно приложената индивидуална лъжица, 

което позволи нейното натоварване без деформация и фрактуриране до 40 bar. 

3. Приложи се собствен метод на лабораторно снемане на отпечатъци под 

дозирано налягане. 

4. Създаде се допълнителна приставка за сканиране на модели чрез конично-

лъчева компютърна томография. 

5. За първи път се приложи клинично опитна постановка за количествено 

измерване на отрицателно налягане, създадено между индивидуалната лъжица и 

протезното поле след функционалното ѝ оформяне с различни материали. 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

49 
 

8. Научна дейност, свързана с дисертационния труд 

 

Пълнотекстови публицации: 

 

1. Shopova D, Bozhkova T, Slavchev D, Muletarov S, Ivanova Z, Bozhikova E. 

Evaluation of maxillary bone dimensions in specific areas for removable dentures. J of 

IMAB, 2017, Jan-Mar; 23 (2): 1523-1526. DOI: 10.5272/jimab.2017232.1527 

2. Shopova D, Bozhkova T, Slavchev D, Hristov I, Hristozova M, "A Survey about 

Functional Impression Materials in Complete Dentures Fabrication", International 

Journal of Science and Research (IJSR), Volume 6, Issue 10, October 2017, 608 – 

610. DOI: 10.21275/ART20177301 

 http://www.ijsrpublications.com/ijsr.net/archive/v6i10/v6i10.php 

3. Шопова Д., Божкова Т., Славчев Д., Христозова М., Христов И. Значението на 

функционалното оформяне на индивидуалната лъжица при цели протези – 

анкетно проучване. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив 

Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т.ХХI. ISSN 1311-9427 

(Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2017, 154-157. 

4. Shopova D, Slavchev D. Laboratory investigation to check the accuracy of impression 

materials desired for border molding. Folia Medica, 2018, под печат. 

 

Участия: 

 

1. Шопова Д, Божкова Т, Славчев Д, Христозова М. Анкетно проучване относно 

функционалното оформяне на индивидуалната лъжица при цели протези. 17-и 

Научен Конгрес на БЗС, Бургас, Постерна сесия, 15- 18 юни 2017. 

2. Шопова Д., Божкова Т., Славчев Д., Христозова М., Христов И. Значението на 

функционалното оформяне на индивидуалната лъжица при цели протези – 

анкетно проучване. VII
-ма

  международна научна конференция на младите учени 

– Пловдив, Постерна сесия, 15- 16 юни 2017. 

3. Шопова Д., Славчев Д., Божкова Т., Ганчовска П. Лабораторно изследване 

точността на силиконови отпечатъчни материали за функционално оформяне – 

пилотно проучване. 1-ви Научен Конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, 

ФДМ - Пловдив, Постерна сесия, 20-21.04.2018. 

4. Шопова Д., Славчев Д., Божкова Т., Христозова М., Хаджигеоргиева-

Каназирска П., Петрова Б.. Конусно - лъчевата компютърна томография като 

метод за изследване точността на отпечатъчни материали. 18-и Научен Конгрес 

на БЗС, Бургас, Орална презентация, 8- 10 юни 2018. 

 

Научно-изследователски проект:  

НО 12/2017г. на тема „Изследване точността на различни групи отпечатъчни 

материали, използвани за функционално оформяне ръба на индивидуална лъжица при 

изцяло обеззъбена горна челюст.” 

https://dx.doi.org/10.5272/jimab.2017232.1527
http://www.ijsrpublications.com/ijsr.net/archive/v6i10/v6i10.php

