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Дисертационният труд се състои от 196 страници. Онагледен е с 53 
фигури, 17 таблици и 5 приложения. Цитирани са 262 литературни източника, 
12 от които на кирилица. 

Експерименталните изследвания са извършени в катедра “Оперативно 
зъболечение и ендодонтия” на ФДМ към МУ-Пловдив, в лабораторните зали на 
катедра “Медицинска физика и биофизика” към МУ-Пловдив, АИПППДМ на 
докторанта. 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на разширен 
катедрен съвет на катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ 
към МУ-Пловдив, състоял се на 26.10.2017, където докторантът работи като 
асистент. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на  
, от    часа, в      на Аудиторен комплекс към МУ-Пловив, бул. “Васил Априлов” 
15А, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности към МУ-Пловдив, на открито 
заседание на научно жури в състав: 

 
Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн 
Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм 
Доц. д-р Жанет Николова Кирилова, дм 
Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм 
Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм 
 
Резервни членове: 
Доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм 
Доц. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм 
 
 
Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на 

МУ-Пловдив.  
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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
ККП – корено-канално пространство 
 
ККС – корено-канална система 
 
КК – коренов канал 
 
ЕС – ендодонтски сийлър 
 
ГП – гутаперка 
 
ЦОЕ – цинков-окис евгенолов 
 
БМ - биоматериал 
 
БКМ – биокерамичен материал 
 
БКС – биокерамичен сийлър 
 
НТС – никел-титаниева сплав 
 
ТТД – температурен трансформационен диапазон 
 
ВАС-визуално-аналогова скала 
 
ЛДМ-лекар по дентална медицина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 4	

 
 
 
2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Обтурирането на корено-каналното пространство (ККП) има за цел да 

постигне херметично запечатване чрез употребата на материали с подходящи 

биологични и физико-химични качества, като по този начин се минимализира 

риска от инфекция или реинфекция на корено-каналната система (ККС). 

Ендодонтско лечение включва няколко основни фактора като инструментиране, 

биомеханична препарация, обтуриране и постендодонтско възстановяване.   

Сложното устройство на ККС, наред с други фактори, предопределя 

разнообразието от техники и материали за обтуриране на тази система, 

състояща се от основен канал и неговите разклонения. 

Към настоящия момент се приема, че средството за избор при 

обтуриране на ККП е гутаперката (ГП). Тя се кондензира по различни начини в 

предварително подготвеното ККП и се използва в комбинация със сийлър. Все 

пак в ендодонтската терапия не съществува единен, общоприет метод за 

обтуриране на кореновия канал (КК), който да гарантира успешен изход от 

проведеното лечение.  

ГП, сама по себе си, въведена в КК не може да осигури херметично 

запечатване на ККП. Ето защо тя винаги се използва в комбинация с 

ендодонтски сийлър (ЕС).  ЕС, използван заедно с гутаперкова сърцевина 

действат синергично, формирайки херметично запечатване на ККП. 

Ролята на ЕС е от голямо значение за дългосрочната прогноза на 

ендодонтското лечение, тъй като той изпълнява ролята на запечатващ материал, 

който да адхерира ГП към корено-каналната стена, както и да изпълни 

оставащите незапълнени пространства. Херметично запечатване не може да 

бъде постигнато без употребата на сийлър, поради факта, че той формира 

бариера, непропускаща преминаване на течности, между кореновия дентин и 

гутаперковата сърцевина коронарно, латерално и апикално. Сред 

многообразието от ЕС, вниманието привличат биокерамичните сийлъри (БКС) с 

качества като стабилност, биосъвместимост и връзка с кореновия дентин. 

Интерес представлява влиянието на температурата, която се генерира във 

вътрешността на КК при изпълнение на някои техники за обтуриране с 
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термопластифицирана ГП, тъй като тази температура може потенциално да 

повлияе качествата на материалите с които влиза в контакт, в това число и 

приложения ЕС. БКС, с различната си природа и механизъм на втвърдяване 

силно зависим от количеството вода в заобикалящата го среда, е възможно да са 

чувствителни към температурно влияние.   

Въпреки неоспоримото значение на триизмерното обтуриране на ККП, то  

не трябва да бъде разглеждано като изолиран фактор, тъй като е в тясна 

взаимовръзка с оформянето и почистването на ККП, както и с коронарното 

възстановяване.  

 

3. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 

 

- температурата, която се генерира по вътрешната коренова стена при 

приложение на кондензационни техники с термопластифицирана ГП-

топла вертикална кондензация, инжекционна техника с 

термопластифицирана ГП и обтуриране на ККП с обтуратори; 

- влиянието на повишената температура при кондензационни техники с 

термопластифицирана ГП върху основните физични качества на БКС; 

- запечатващата способност на кондензационни техники с 

термопластифицирана ГП и БКС, определена чрез тестове за 

микропропускливост; 

- липсата на единен метод за оценка на микропропускане при обтуриране 

на ККП; 

- способността на термопластифицираната ГП, приложена с БКС, да 

обтурира ККП с всичките му разклонения. 

 

4. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се установи 

съвместимостта на биокерамичен сийлър с термопластифицирана гутаперка по 

отношение на основни физични качества и запечатваща способност. 

 

Задачи 

За постигане на така поставената цел се формулираха следните задачи: 
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1. Да се проучат чрез прилагане на анкетен метод най-често 

използваните техники и каналопълнежни средства, и възникналите затруднения 

при обтурирането на ендодонта от практикуващите дентални лекари. 

 

2. Да се измерят температурните промени по вътрешна коренова стена 

при обтуриране на корено-каналното пространство с ThermaFil, топла 

вертикална кондензация, инжекционна техника с пластифицирана гутаперка и 

самостоятелно приложение на биокерамичен сийлър. 

 

3. Да се проследят промените в някои физични качества на биокерамичен 

сийлър с термопластифицирана гутаперка. 

3.1. Да се проследят промени във времето на втвърдяване на 

биокерамичен сийлър с термопластифицирана гутаперка. 

3.2. Да се проследят промени в степента на разтворимост на 

биокерамичен сийлър с термопластифицирана гутаперка. 

 

3.3. Да се проследят промени в течливостта на биокерамичен сийлър с 

термопластифицирана гутаперка.  

 

4. Да се изследва микропропускливостта при обтуриране на корено-

каналното пространство с биокерамичен сийлър и термопластифицирана 

гутаперка. 

 

4.1. Изследване микропропускливостта чрез филтрация на глюкоза. 

4.2. Изследване микропропускливостта чрез филтрация на метиленово 

синьо. 

5. Клинично изследване върху две техники за обтуриране на корено-

каналното пространство-самостоятелно приложение на биокерамичен сийлър и 

ThermaFil обтуратори. 
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5.1. Сравнително изследване качеството на обтуриране по 

рентгенографски белези при две техники за обтуриране на корено-каналното 

пространство-самостоятелно приложение на  биокерамичен сийлър и 

приложение на ThermaFil обтуратори. 

 

5.2. Проследяване болковата реакция спрямо две техники за обтуриране 

на корено-каналното пространство-самостоятелно приложение на биокерамичен 

сийлър и приложение на ThermaFil обтуратори. 

 

5. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Материали и метод по задача 1 

Да се проучат чрез прилагане на анкетен метод най-често 

използваните техники и каналопълнежни средства, и възникналите 

затруднения при обтурирането на ендодонта от практикуващите дентални 

лекари. 

 

 Обект на наблюдение: 157 лекари по дентална медицина, практикуващи 

на територията на град Пловдив (Пловдивска районна колегия). 

Единици на наблюдение: Лекар по дентална медицина, попълнил 

коректно анкетата. 

Признаци на наблюдение: Пол, възраст, трудов стаж, предпочитани 

методи за препарация, иригация и обтуриране на ендодонтското пространство, 

затруднения при прилагането им и информираност относно съвременни техники 

за обтуриране на ендодонтското пространство. 

Време на наблюдение: Февруари-Март 2016 година. 

Органи на наблюдение: За целите на анкетното проучване, дисертантът 

работи в колаборация с преподавател от катедра Социална медицина и 

обществено здраве към МУ-Пловдив. 

Регистриране: За провеждане на проучването е разработена анкетна 

карта, съдържаща 15 въпроса, 3 от които са социално-демографски, останалите 

12 въпроса се отнасят към изследваните признаци на наблюдение, а 4 от тях са с 

възможност за посочване на повече от един отговор. 
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Събраната информация е проверена, кодирана и въведена в компютърна 

база данни (Excel) за по-нататъшна статистическа групировка, прегрупиране и 

анализ. За тази цел са използвани следните статистически методи за анализ и 

обработка: 

1. Анализ на честотните разпределения за описание на количествени 

променливи с нормално или близко до нормалното разпределение. 

2. Алтернативен анализ за оценка на честотните разпределения при 

качествени и групирани данни. 

3. Непараметричен анализ за наличие на връзки и зависимости между 

изучаваните признаци и явления 

4. Графичен анализ-за нагледно представяне на резултатите е иползван EXCEL 

2007. 

 

Материали и метод по задача 2 

Да се измерят температурните промени по вътрешна коренова стена 

при обтуриране на корено-каналното пространство с ThermaFil, топла 

вертикална кондензация, инжекционна техника с термопластифицирана 

гутаперка и самостоятелно приложение на биокерамичен сийлър. 

 

Обект на наблюдение: 18 прясно екстрахирани еднокоренови зъба, 

темперирани посредством лабораторен инкубатор при (37,0±1,0оС); системите 

Obtura и System B, и пещ за загряване на обтуратори Therma Prep. 

Единици на наблюдение: Участъци по хода на кореновия канал, на 5мм 

(граница между апикална и средна трета) и 9мм (граница между средна и 

коронарна трета) от апекса; пещ за загряване на обтуратори Therma Prep, 

гутаперка, затоплена в системата Obtura и топлинен плъгер от системата System 

B. 

Признаци на наблюдение: Температурни промени по вътрешна коренова 

стена при обтуриране на ендодонтското пространство с обтуратор ThermaFill, 

при инжекционна техника със системата Obtura, при топла вертикална 

кондензация със системата System B; температурни стойности на пещ за 

загряване на обтуратори Therma Prep, гутаперка, затоплена в системата Obtura и 

топлинен плъгер от системата System B. 
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Време на наблюдение: Експеримент е проведен в периода Май-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Резултатите са регистрирани чрез 

специализиран софтуер, аналогичен на ChartTM, включени в системата 

PowerLab, като изчислените променливи са съпоставени с еквивалентните им 

такива, измерени в начални период с продължителност 60 сек. 

Статистическа обработка на данните: Статистическият е осъществен 

посредством Statistica 4.5, SPSS 11.5, Excel 7.0 VB for applications и PraphPad 

Prism 3.0. 

За целта на експеримента използвахме 32 прясно екстрахирани 

еднокоренови зъба-по 8 за всяка от проследяваните техники-самостоятелно 

прилагане на биокерамичен сийлър WellRoot ST (Vericom Co, Gangwon-Do, 

South Korea), обтуриране с обтуратор Thermafil (Dentsply Sirona, York, 

Pennsylvania, United States), инжекционна техника със системата Obtura (Obtura 

Spartan Endodontics, IL, USA) и топла вертикална кондензация със системата 

System B Heat Source(Analytic Technology, Redmond, WA, USA). 

След съответните обработка и иригация върху кореновата повърхност на 

всеки зъб бяха маркирани точки на 5ти (граница между апикална и средна 

трета) и 9ти mm (граница между средна и коронарна трета), в които бяха 

препарирани едностранно отвори, преминаващи до вътрешността на кореновия 

канал с цел фиксиране на двата термодатчика. Отворите бяха препарирани с 

помощта на кръгъл метален борер №08, съобразено с диаметъра на 

термодвойките. Процедурите по обтуриране на ККП бяха изпълнени по 

инструкции на фирмата производител на съответния материал или система от 

един и същи оператор. Обтурирането на всички КК се извърши в цилиндричен 

термостатиран блок (37.0оС ± 0.5оС) изготвен изцяло от нашия изследователски 

екип. Термоблока е проектиран специално за ендодонтски изотермни 

измервания и е съобразен с дизайна и целите на експеримента. Той е основен 
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блок на процесорно управляема система, като е модифициран вариант на 

ултратермостата UTerm37 (C-optic Ltd, Вulgaria). 

За избраните методи за обтуриране на ККП беше измерена в динамика 

температурната промяна от прилагане на термопластифицирана по различни 

начини ГП. Използвани са термодвойки с изключително малки размери 

диаметър 0,26 mm и маса от 0,6 mg, реагиращи на температурни промени за 

време по-малко от 0,01ms. На фиг.1A е показана една термодвойка (Type-K) при 

увеличение x 5,5. Двата термосензора са монтирани към опитния екстрахиран 

зъб-Фиг.1В. Изследваната система - зъб с поставените сензори се фиксира по 

оста на цилиндричния термостатиран блок, като над топлопроводящата среда на 

блока остава само коронарната част от зъба. 

 

 

 
Фиг.1.: Микрофотография на А-Термодвойка (Type-K) с диаметър 0.26mm, 
В-Две фиксирани към екстрахиран зъб термодвойки 

 
В хода на експеримента е записан целият процес на обтуриране на ККП: 

загряване от начална температура от 37.0оС ± 0.5оС до явно отчетливи 

максимуми и последващо охлаждане. На Фиг.2. е илюстрирано апаратурното 

обезпечение за провеждането на експеримента по определяне на максимална 

температура при избраните обтурационни техники. 

 

A	

B	
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Фиг.2.: Опитна постановка:горе ляво-инжекционна техника с Obtura, горе 
дясно-топла вертикална кондензация с System B Heat Source, долу ляво и 
дясно-therma prep пещ и Thermafil обтуратори. 
 
 
Материали и метод по задача 3.1 

Да се проследят промени във времето на втвърдяване на биокерамичен 

сийлър с термопластифицирана гутаперка. 

Обект на наблюдение: 7 гипсови матрици, всяка с по 12 отвора, 

изпълнени с биокерамичен сийлър Well Root. 

Единици на наблюдение: Участъци от отделните матрици в съответния 

времеви интервал и съответната температурна стойност. 

Признаци на наблюдение: Време на втвърдяване на биокерамичен 

сийлър в две различни температурни условия в 6 времеви интервала. 
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Време на наблюдение: Експериментът е проведен в периода Май-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Софтуерна програма, регистрираща дълбочина 

на проникване на игла с квадратно сечение в изследвания материал.  

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ Kruskal-Wallis 

test и следващ Dunn's Multiple Comparison test. 

Времето необходимо за втвърдяване на WellRoot ST бе тествано чрез включване 

на материала в изработена за целта гипсова матрицa, съдържаща 12 отвора с 

диаметър 10mm и височина 2mm. За експеримента бяха подготвени 7 такива 

матрици. Гипсовата матрица предварително се потапя в дестилирана вода и се 

съхранява по този начин в инкубатор на 37оС, 100% влажност за 24 часа. Всеки 

от отворите се запълва със сийлър, като на 6 от пробите се въздейства пряко с 

топлинния плъгер от системата за обтуриране на ККП System B (137оС-

температура на върха на топлинния плъгер, установено в задача №2), а 

останалите 6 проби остават на температура от 37оС. Така подготвената матрица 

с експериментални дискове от БКС се поставя в инкубатор на 37оС и 100% 

влажност. Степента на втвърдяване се тества на всеки 30 минути до третия час. 

Към апарат на Вика е прикачена игла с квадратно сечение, диаметър 2mm и 

тегло 100g. (Фигура 3). След пълното втвърдяване на материала, получените 

отпечатъци се обработват посредством софтуерна програма за по-нататъшно 

анализиране. 
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Фигура 3. Тестване на времето на втвърдяване на Well Root ST. 

 

Материали и метод по задача 3.2. 

Да се проследят промени в степента на разтворимост на биокерамичен 

сийлър с термопластифицирана гутаперка. 

 

Обект на наблюдение: 14 гипсови матрици с размери   20 х 2 mm, 

изпълнени с биокерамичен сийлър Well Root. 

Единици на наблюдение: Участъци от отделните матрици за съответната 

температурна стойност. 

Признаци на наблюдение: Разтворимост на биокерамичен сийлър при 

две различни температурни условия. 

Време на наблюдение: Експериментът е проведен в периода Май-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Аналитична везна OHAUS PA114 Pioneer 

Analytical Balance, OHAUS Corporation, New Jersey, USA. 

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ Kruskal-Wallis 

test и следващ Dunn's Multiple Comparison test. 
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На изследване бяха подложени 14 проби от заложения в експеримента 

сийлър. Пробите бяха включени в гипсови матрици, изработени за целите на 

изследването с диаметър 20 mm и височина 2 mm. Върху половината от 

пробите(n=7) бешее въздействано предварително с 137оС. Матриците бяха 

изпълнени със сийлър и така подготвената установка беше съхранене в 

инкубатор на 37оС и 100% влажност до втвърдяване на материала. Времето за 

втвърдяване бе удължено с 50% спрямо даденото от производителя. След 

упоменатото време, образците от сийлър бяха извадени от матрицата и 

претеглени 3 последователни пъти с точност до 0,0001 g с помощта на 

аналитична везна (OHAUS PA114 Pioneer Analytical Balance, OHAUS 

Corporation, New Jersey, USA). Всяка от пробите беше поставена в отделно 

петри, към което бяха добавени по 50 mL дестилирана вода и така подготвени 

бяха поставени за период от 24 часа в инкубатор на 37 оС. След този период 

пробите от сийлър бяха извадени, изплакнати с 2-3 mL дестилирана вода над 

съда, в който са престояли и оставени да се отцедят, отново над него. Дисковете 

тестван материал бяха подсушени и претеглени отново 3 последователни пъти с 

точност до 0,0001 g. Петритата, пълни с дестилирана вода и разтворен сийлър 

бяха изсушени в пещ на 110оС до пълно изпаряване на дестилираната вода, 

охладени до стайна температура и претеглени също 3 пъти с точност до 0,0001 

g. (Фигура 4)  

 

  
 
Фигура 4. Установване разтворимост на Well Root ST:eлектронна везна 
OHAUS PA114 от ляво и една от пробите след изсушаване на петрито от 
дясно. 
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Материали и метод по задача 3.3. 

Да се проследят промени в течливостта на биокерамичен сийлър с 

термопластифицирана гутаперка. 

 

Обект на наблюдение: 21 проби от биокерамичен сийлър, включени 

между две еднакви по размер стъклени плочки с размер 3,5х10х0,4cm.  

Единици на наблюдение: Отделните проби, подложени на две различни 

температурни стойности. 

Признаци на наблюдение: Площ и среден ефективен диаметър на 

образуваните дискове след притискане за 10 min с 100g тежест. 

Време на наблюдение: Експериментът е проведен в периода Май-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Софтуерна програма за измерване на среден 

ефективен диаметър Gel-Pro Analyzer 3.1.0. 

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ Kruskal-Wallis 

test и следващ Dunn's Multiple Comparison test. 

За изследването бяхаа подготвени 21 проби от избрания сийлър, 

разделени в 3 групи. Върху стъклена плочка с размери 3,5х10х0,4 cm бяха 

впръскани 30 µL от тествания материал. Върху първа група от пробите беше 

приложена температурата, която се развива на върха на топлинен плъгер от 

системата System B, а именно 137оС – (3appl 137C), както предварително беше 

установена от нас (Фигура 15, резултати от задача 2). Втората група проби бяха 

третирани по същия начин при трикратно увеличено време на експозиция ( 

9appl 137C). Третата група от пробите бяха подготвени на стайна температура. 

Върху всяка от така подготвените проби беше поставена втора стъклена плочка 

със същите размери и тегло от 20 g (Фигура 5) и добавена тежест от 100 g. 

Установката беше изчакана 10 min, след което бяха отчетени резултатите. Всяка 

от 21-те проби беше анализирана посредством оптична система с дигитална 

визуализация и увеличение 4х (светлинен микроскоп CMO, Carl Zeiss Jena, 
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Germany), куплирана с дигитален 6 mpix фотоапарат (DMC-FX10, Matsushita 

Electronic Industrial Co. Ltd, Japan). Площта на образуваните дискове беше 

определена чрез софтуерна програма Gel-Pro Analyzer 3.1.00, Media Cybernetics, 

Inc. Rockville, USA, изчислен беше среден ефективен диаметър и се потърси 

статистически достоверна разлика между различно третираните групи проби с 

вариационен параметричен анализ. 

 

 
Фигура 5. Впръскан Well Root ST между двете стъклени плочки преди 

поставяне на тежест. 

 
Материали и метод по задача 4.1. 

Изследване микропропускливостта чрез филтрация на глюкоза. 

 

Обект на наблюдение: 52 еднокоренови зъба, разделени в 3 

експериментални и 2 контролни групи. 

Единици на наблюдение: Отделният зъб, включен в система от 

Епендорфови епруветки. 

Признаци на наблюдение: Микропропускане на глюкозен разтвор след 

подаване на налягане от 1 atm за 1 час. 

Време на наблюдение: Експериментът е проведен в периода Юни-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Глюкозен кит GAGO-20 SIGMA, SIGMA-

ALDRICH, MERCK Group 
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Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ Kruskal-Wallis 

test и следващ Dunn's Multiple Comparison test. 

В изследването бяха включени 52 еднокоренови зъба, разделени в 3 

експериментални и 2 контролни групи. 

1 група-зъби (n=14), обтурирани с WellRoot ST и ThermaFil обтуратори  

2 група-зъби (n=14), обтурирани с WellRoot ST и топла вертикална 

кондензация (System B)  

3 група-зъби (n=14), обтурирани с WellRoot ST и инжекционна техника 

(Obtura) 

В негативната контролна група (n=3),  2 пласта лак беше нанесен по 

цялата дължина на корена (control ---).   

В позитивната контролна група (n=7), кореновите канали не бяха 

обтурирани или покрити с лак (control +). 

Всеки от обтурираните зъби беше поставен индивидуално в eпендорфова 

епруветка (1,5ml) с апикалните 7mm на корена протрудиращи от края на съда. 

Горната част на епуветката беше свъзана с контейнер, съдържащ 0,75ml 1 mol/l 

глюкозен разтвор (pH=7.0/ плътност=1.09х103g/L /вискозитет = 1.18х10-3 Ра.s/ 

37оС). Долната част на eпендорфовата епруветка беше поставена в друга такава, 

съдържаща 0.75ml дейонизирана вода, по такъв начин, че 3mm от корена на 

зъба да са потопени във вода.  

Горната част на съда, съдържащ глюкоза бешее свързан с източник на 

налягане, за да се създаде натиск от 103кРа за 60 min. На 60-тата минута от 

експеримента 10µl съизмеримо/ кратно на разтвора бяха изтеглени с 

микропипета от долната eпендорфова епруветка и подложени на анализ (Фигура 

6).  

За анализ на пробите използвахме стандартен глюкозен кит GAGO-20 на 

фирма SIGMA(SIGMA-ALDRICH, MERCK Group, St. Louis, Missouri, USA) 

подходящ за количествено измерване на глюкоза в храни и биологични флуиди, 

гарантиращ възпроизводимост, точност и чувствителност.  
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Материали и метод по задача 4.2. 

Изследване микропропускливостта чрез филтрация на метиленово 

синьо. 

 

Обект на наблюдение: 52 еднокоренови зъба, разделени в 3 

експериментални и 2 контролни групи. 

Единици на наблюдение: Отделният зъб, включен в система от 

Епендорфови епруветки. 

Признаци на наблюдение: Микропропускане на метиленово синьо след 

подаване на налягане от 1 atm за 1 час. 

Време на наблюдение: Експериментът е проведен в периода Юни-Юли 

2016 година. 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с преподавател от катедра Медицинска физика и биофизика, 

Факултет по фармация, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Спектрофотометър Thermo Scientific Genesys 

10 S UV-VIS, Thermo Fischer Scientific. 

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ Kruskal-Wallis 

test и следващ Dunn's Multiple Comparison test. 

В изследването бяха включени 52 еднокоренови зъба, разделени в 3 

експериментални и 2 контролни групи. 

1 група-зъби (n=14), обтурирани с WellRoot STи ThermaFil обтуратори 

2 група-зъби (n=14), обтурирани с WellRoot ST и топла вертикална 

кондензация (System B) 

3 група-зъби (n=14),, обтурирани с WellRoot ST и инжекционна техника 

(Obtura) 

В негативната контролна група (n=3),  2 пласта лак бяха нанесени по 

цялата дължина на корена (control ---).  

В позитивната контролна група (n=7), кореновите канали не бяха 

обтурирани или покрити с лак (control +). 

Всеки от обтурираните зъби беше поставен индивидуално в 

Епендорфова епруветка(1,5ml) с апикалните 7mm на корена протрудиращи от 
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края на съда. Горната част на епуветката беше свъзана с контейнер, съдържащ 

0,75ml 2% метиленово синьо. Долната част на Епендорфовата епруветка беше 

поставена в друга такава, съдържаща 0.75ml дейонизирана вода, по такъв начин, 

че 3mm от корена на зъба да са потопени във вода. Нисковискозен 

цианоакрилатен адхезив беше използван за фиксиране на елементите.  

Горната част на съда, съдържащ глюкоза беше свързан с източник на 

налягане, за да се създаде натиск от 103кРа за 60 min. На 60-тата минута от 

експеримента 10µl съизмеримо/кратно на разтвора бяха изтеглени с 

микропипета от долната Епендорфова епруветка и подложени на анализ 

(Фигура 6).  

За анализ на пробите използвахме спектрофотометър Thermo Scientific 

Genesys 10 S UV-VIS, Thermo Fischer Scientific. Измерването беше извършено в 

диапазона 200-800 nm с концентрация около пика на абсорбция на 

метиленовото синьо - 665 nm. 

 
Фигура 6. Схематично представена опитна постановка. От дясно е 

представен включеният между две Епендорфови епруветки зъб. 

 

Материали и метод по задача 5.1. 

Сравнително изследване качеството на обтуриране по 

рентгенографски белези при две техники за обтуриране на корено-каналното 

пространство-самостоятелно приложение на  биокерамичен сийлър и 

приложение на ThermaFil обтуратори. 

 

Обект на наблюдение: 48 еднокоренови зъба на 41 пациента, 

разпределени в 2 експериментални групи 

Единици на наблюдение: Отделният коренов канал 
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Признаци на наблюдение: Рентгенографски признаци-дължина на обтуриране 

спрямо рентгенографски апекс и хомогенност 

Време на наблюдение: Изследването е проведено в периода Декември 

2016-Юли 2017 година 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, Частна дентална практика 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с двама преподаватели от катедра Оперативно зъболечение и 

ендодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Регистрирането на данните се осъществява 

посредством съответната клинична карта 

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ последван от 

Mann Whitney test. 

Клиничното изследване беше проведено върху 48 еднокоренови зъба на 

41 пациента на възраст от 25 до 64 години. Пациентите бяха разпределени на 

случаен принцип в 2 експериментални групи-по 24  еднокоренови зъба за всяка 

от проучваните техники за обтуриране на ККП: 

I група-обтуриране на ККП с WellRoot ST (“студена” техника); n=24 

II група-обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори и WellRoot ST 

(“топла” техника); n=24   

Всички пациенти бяха насочени за лечение чрез витална екстирпация в 

периода Октомври 2016-Юни 2017. Наличието на витална пулпа беше доказано 

по анамнестични данни, диагностична рентгенография, перкусия и 

термоодонтодиагностика.  

За установяване качеството на обтуриране при самостоятелно 

приложение на WellRoot ST и ThermaFil обтуратори бяха наблюдавани два 

рентгенографски признака на следоперативна паралелна рентгенография-

дължина на обтуриране спрямо рентгенографския апекс и хомогенност на 

пълнежа.  

След оценка на предоперативната рентгенография и съответните 

клинични и параклинични тестове, локална анестезия бе поставена на всеки от 

пациентите. Препариран бе стандартен ендодонтски достъп. Работната дължина 

на всички коренови канали беше измерена посредством апекслокатор propex 

pixi (Dentsply Sirona, York, Pennsylvania, United States) и получената стойност 
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беше документирана за всеки от кореновите канали. За механична обработка на 

ендодонтското пространство, WaveOne Gold (Dentsply Sirona, York, 

Pennsylvania, United States ) бяха използвани с реципрочно движение, 

генерирано от ендодонтски мотор X-Smart Plus (Dentsply Sirona, York, 

Pennsylvania, United States) и редуциращ 6:1 обратен наконечник в режим “Wave 

One”. Пилите бяха използвани с бавно възвратно-постъпателно движение 

според инструкциите на производителя до апикален размер 25/07-WaveOne 

Gold primary или 35/06-WaveOne Gold medium. По време на инструментацията 

беше използван 5.25% натриев хипохлорид като иригант в обем 2 mL за 1 

минута между всеки инструмент. След завършване на препарацията каналът 

беше иригиран с 5 mL ЕДТА и 10 mL 5.25% натриев хипохлорид и подсушен с 

калибрирани хартиени щифтове. 

В първата експериментална група ККП беше обтурирано самостоятелно 

с WellRoot ST, а във втората с ThermaFil обтуратори, а във втората с WellRoot 

ST и ThermaFil обтуратори. 

Преди напускане на денталния кабинет пациентите бяха насочени за 

постоперативна рентгенография по паралелна техника, по която по-късно бяха 

отчетени от оператора хомогенността и дължината на обтуриране върху 

съответната регистрационна карта.  

Всички постоперативни рентгенографии бяха анализирани чрез 

негативоскоп. Към стените на негативоскопа беше прикрепена рамка от плътен 

бял картон, която има за цел да блокира разсейващата външна светлина. 

Наблюдението беше извършено в затъмнена стая посредством лупа с 3,5х 

увеличение. Прозрачна мека линия беше използвана за измерване разстоянието 

между корено-каналния пълнеж и рентгенографския апекс. Трима наблюдатели 

независимо един от друг обследваха всички рентгенографии и документираха 

съответните данни.  

 

 

Материали  и метод по задача 5.2. 

Проследяване болковата реакция спрямо две техники за обтуриране на 

корено-каналното пространство-самостоятелно приложение на биокерамичен 

сийлър и приложение на ThermaFil обтуратори. 
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Обект на наблюдение: 30 пациента, разпределени в 2 експериментални 

групи 

Единици на наблюдение: Отделният зъб със съответното ендодонтско 

лечение 

Признаци на наблюдение: Интензитет на болка след ендодонтско 

лечение на 24, 48 и 72 час 

Време на наблюдение: Изследването е проведено в периода Декември 

2016-Юли 2017 година 

Място на наблюдение: Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 

Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, Частна дентална практика 

Органи на наблюдение: За осъществяване на експеримента, дисертантът 

работи съвместно с двама преподаватели от катедра Оперативно зъболечение и 

ендодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 

Регистриране на данните: Регистрирането на данните се осъществява 

посредством съответната клинична карта. 

Статистическа обработка на данните: Вариационен анализ последван от 

Mann Whitney test 

Клиничното проследяване беше проведено върху 30 пациента на възраст 

от 18 до 65 години. Пациентите бяха разпределени на случаен принцип в 

същите две групи от задача 5.1: 

I група-обтуриране на ККП с WellRoot ST (“студена” техника); n=15 

II група-обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори (“топла” техника); 

n=15   

Ендодонтското лечение беше извършено в същата последователност, със 

същите методи и средства, описани в задача 5.1.  

Нивото на болка след обтуриране на ККП беше измерено количествено 

чрез визуална аналогова скала (ВАС). Поради поставянето на анестезия за 

осъществяване на витална екстирпация, първото отчитане на постоперативната 

болка бе на 24ти час след приключване на лечението.     Следващите две 

отчитания бяха направени на 48 и 72час. След приключване обтурирането на 

ККП и временното затваряне на лекувания зъб, на пациентите беше обяснена 

подробно същността на визуално аналоговата скала, както и начина на 

отбелязване нивото на болка от тяхна страна. Скалите бяха предварително 

подготвени (Приложение №5) и бяха предоставени на пациентите, който се 
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ангажираха коректно и навреме да обозначат нивото на болка, която изпитват. 

Попълнените карти за регистрация на постоперативна болка бяха върнати от 

пациента, заедно с постоперативната рентгенография след 72 час от завършване 

на лечението. 
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6. Резултати и обсъждане 

 

Резултати по задача №1 

От анкетираните 170 лекари по дентална медицина са събрани 157 

коректно попълнени анкети, които са подложени на окончателна статистическа 

обработка, а 13 от тях отпаднаха от изследването, поради некоректно 

попълване. 

 

 
Фигура 7. Разпределение по пол на анкетираните лекари по дентална 

медицина. 

 
 

Разпределението по пол и разпределението по трудов стаж на 

анкетираните лекари по дентална медицина са представени на фигура 7 и 8. 

 

 

Фигура 8. Разпределение по трудов стаж на анкетираните ЛДМ 

 
 

43% от анкетираните ЛДМ провеждат ендодонтско лечение всеки ден, а 

67% определят първичното ендодонтско лечение като преобладаващо в 

практиката им.(Фигура 9) 

25%	75%	

Разпределение	по	
пол	

Мъже	 Жени	

13%	
11%	

7%	69%	

Разпределение	по	трудов	
стаж	

1-5	год.	 5-10	год.	 10-15	год.	 над	15	год.	
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Фигура 9. Отговори на въпроси свързани с честота на ендодонтско лечение 

 

 

39% от анкетираните използват комбинация от ръчни и машинни 

ендодонтски инструменти за оформяне на ККС, 23%- само машинни, 18%-само 

ръчни.(Фигура 10) 

	

 

43%	
42%	

12%	 3%	

Отговори	на	
въпроса	"Колко	

често	
извършвате	
кореново	
лечение?"	

Всеки	ден	 1-3	пъти	сед.	

1-3	пъти	мес.	 към	специалист	

67%	
19%	

15%	

Отговори	на	въпроса	
"Кои	ендодонтскои	

случаи	преобладават	в	
практиката	Ви?"	

Първично	

Повторно	

Не	мога	да	определя	

18%	

22%	

21%	

39%	

"Какъв	вид	инструменти	използвате	основно	
за	обработка	на	кореновите	канали?"	

Ръчни	 Машинни	ротиращи	 Машинни	реципрочни	 Комбинацич	
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Фигура 10. Вид на използвани от анкетираните ЛДМ инструменти за 

препарация 

 

 

48% от анкетираните ЛДМ използват натриев хипохлорид до 3% като 

финален разтвор за обработка на оформената, готова за обтуриране ККС, 29% 

от тях използват 90-процентен спирт, а 24% използват ЕДТА(Таблица 1). 

 

 

 

Таблица 2. Процентно разпределение на разтворите за финална иригация 

сред анкетираните ЛДМ 

Финален	разтвор	 n	 %	

Натриев	хипохлорит	до	3%	 75	 47.77	

Натриев	хипохлорит	над	3%	 9	 5.73	

Спирт	 45	 28.66	

Лимонена	к-на	 6	 3.82	

ЕДТА	 37	 23.56	

Кислородна	вода	 52	 33.12	
 

“Канало-пълнежна паста с/без гутаперков щифт” се посочва от 55% от 

анкетираните, като най-често прилаган от тях метод на обтуриране на ККС, 11% 

прилагат най-често латерална кондензация, 9%-топла вертикална 

кондензация.(Фигура 11) 

Цинк-окис евгеноловите и формалин-резорциновите канало-пълнежни 

пасти все още се посочват от най-голям процент от анкетираните, като си делят 

по 54% от анкетираните. Сийлърите на основа на епоксидна смола се посочват 
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от 27% от анкетираните, калциево-хидроксидните сийлъри от 13%, а 

биокерамичните сийлъри от 9%.(Таблица 2) 

  

 
Фигура 11. Разпределение на най-често използвани от анкетираните ЛДМ 

методи за обтуриране на КК 

 
 
 
 
Таблица 2. Процентно разпределение на сийлъри сред анкетираните ЛДМ 
 
 

	
	 n	 %	

Цинк-окис	евгенолови	 84	 53.5	

Формалин-резорцинови	 84	 53.5	

55%	
25%	

11%	
9%	

"Кой	е	най-често	използвания	от	Вас	метод	за	
обтуриране	на	кореновите	канали?"	

Канало-пълнежна	паста	с/без	гутаперков	щифт	

Единичен	гутаперков	щифт	

Латерална	кондензация	

Топла	вертикална	кондензация	
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На	епоксидна	основа	 42	 26.75	

Калциево-хидроксидни	 21	 13.37	

Биокерамични	 14	 8.92	

Композитни	 3	 1.91	
 

 

80% от анкетираните ЛДМ посочват, че имат нужда от допълнителна 

информация за обтуриране на ККС. 

Така проведеното анкетно проучване набелязва основните проблеми при 

обтуриране на ККС, а именно прилагането на съвременнни методи и средства за  

херметично запечатване на ККС, които са доказали по-високата си ефективност 

в 3Д обтурирането. 

Като извод от така проведеното анкетно проучване сложната клинична и 

анатомична ситуация създава затруднения в обтурирането на ККС. Въпреки 

еволюцията в техниките за оформяне, иригация и обтуруране, по-голяма част от 

практикуващите използват  утвърдени в годините методи и средства за 

обтуриране на ККС. 

 

 

 

Резултати по задача №2 

В хода на експеримента се наблюдава добре темпериран коренов канал-

двете термодвойки отчитат 37оС±0.5оС в рамките на 60 секунди. Процесът по 

обтуриране на ККП започва на 61 секунда и се осъществява по избрания 

протокол за четирите метода на обтуриране. В резултат наблюдаваме 

повишаване на температурата при обтурационните техники, свързани със 

затопляне на гутаперка и в двете направления - апикална/средна трета и 

средна/коронарна трета на кореновия канал.  

Температурните стойности, отчетени в контакт с топлинния плъгер от 

системата System B са представени на Фигура 12.  
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Представените резултати са измерени след достигане на температурна стойност 

от 200оС на дисплея на апарата и са документирани на върха, на 10мм и на 20мм 

от върха на работната част на плъгера 
 
 

 
Фигура 12. Температурни стойности по хода на топлинен плъгер от 

системата System B, затоплен на 200оС. С “apex” е означена температурата 

на върха на топлинния плъгер, с “media” в средна трета, а с “end” в 

последната трета. 

При анализ на температурните промени в динамика открихме най-

съществено повишаване на стойностите при изпълнение на топла вертикална 

кондензация - 83оС±1.0оС за червения (апикална/средна трета) датчик и 

73оС±1.0оС за черния (средна/коронарна трета) датчик (Фигура 13). 
 

 
 Фигура 13. Температурни промени по вътрешна коренова стена, измерени 
в динамика, при обтуриране на ендодонтското пространство по метода 
топла вертикална кондензация и системата System B. Червената линия 
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отговаря на червения датчик-апикална/средна трета, а черната линия 
отговаря на черния датчик-средна/коронарна трета. 
 
 
 

По-високите стойности при апикално разположения термодатчик отдаваме на 

прякото допиране на повърхността на топлинния плъгер до него, поради малкия 

обем на кореновия канал в тази област. След 170 секунда стойностите на двата 

датчика не преминават 63оС±3.0оС. До 420 секунда се наблюдава постепенно 

охлаждане и достигане до  40оС±3.0оС. 

 Съществено различими температурни стойности, спрямо първоначалната 

открихме и при обтуриране на ККП чрез инжекционна техника - максималната 

отчетена стойност за червения(апикална/средна трета) датчик се равнява на 

46оС±1.0оС, а за черния(средна/коронарна трета) - 50оС±1.0оС (Фигура 14). 
 

 
Фигура 14. Температурни промени по вътрешна коренова стена, измерени 
в динамика, при обтуриране на ендодонтското пространство с 
инжекционна техника и системата Obtura. Червената линия отговаря на 
червения датчик-апикална/средна трета, а черната линия отговаря на 
черния датчик-средна/коронарна трета. 
 
 

 

Практически незначително повишаване на температурата с 1.0оС±0.5оС 

по вътрешна коренова стена установихме при обтуриране на ККП с ThermaFil 

обтуратор(Фигура 15).  
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Фигура 15. Температурни промени по вътрешна коренова, измерени в 

динамика, при обтуриране на ендодонтското пространство с обтуратор 
Thermafil. 
 

При самостоятелно прилагане на биокерамичен сийлър не се наблюдава 

статистически значима промяна в температурата по вътрешна коренова 

стена(Фигура 16). 

 
 

Фигура 16. Температурни промени по вътрешна коренова стена, измерени 

в динамика, при самостоятелно прилагане на Well Root ST и уплътняване с 

гутаперков щифт. 
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Таблица 3. Статистически резултати по отношение на достигнати 

максимални температури при приложените техники за  обтуриране на 

ККП. 

 

One-way analysis of variance  
  P value P<0.0001 
  Number of groups 4 
  F 1084 
  R squared 0,9915 
  Do the variances differ signif. (P < 0.05) Yes 
Bonferroni's Multiple Comparison Test Mean Diff. t P value 
  System B vs Obtura 39,75 42,08 P < 0.001 
  System B vs Gutta core 44,06 46,65 P < 0.001 
  System B vs Well rot ST 46,94 49,69 P < 0.001 
  Obtura vs Gutta core 4,313 4,565 P < 0.001 
  Obtura vs Well rot ST 7,188 7,609 P < 0.001 
  Gutta core vs Well rot ST 2,875 3,044 P < 0.05 
 

Анализът, проведен на базата на 32 опитни резултата (Таблица 3) показва явно 

статистическо достоверно различие (P < 0.05) в регистрираните максимални 

температури при четирите използвани метода за обтуриране на ККП. При две от 

техниките се наблюдава експозиция на биологичната тъкан на температура 

значително по-висока от биологично поносимата. Въпросът за евентуално 

увреждане е дискутабилен поради изключително кратковременното 

времетраене на процеса, периодичността и достатъчното време за 

терморелаксация между два последователни акта на апликация на ендодонтския  

инструмент. 

Направеният One-way analysis of variance, последван от Bonferroni's Multiple 

Comparison Test (Таблица 4) доказва статистически, че температурата при топла 

вертикална кондензация е съществено различима от останалите три приложени 

техники, както и, че времевите промени на максималната температура в 

детекрираните точки в канала за Thermafil обтуратор и WellRoot ST са 

статистически неразличими. Те  могат да се охарактеризират като повлияващи 

по еднакъв начин температурно поле в КК.  
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Таблица 4. Статистически данни при сравнение на максималните 

температури достигнати при обтуриране на ККП по избраните техники. 

 
 

 

One-way analysis of variance  
  P value P<0.0001 
  Number of groups 4 
  F 327,9 
  R squared 0,9723 
  Do the variances differ signif. (P < 
0.05) 

Yes 

Bonferroni's Multiple Comparison 
Test 

Mean Diff. t P value 

  System B vs Obtura 4,225 23,39 P < 0.001 
  System B vs Gutta core 4,694 25,99 P < 0.001 
  System B vs Well rot ST 4,863 26,92 P < 0.001 
  Obtura vs Gutta core 0,4688 2,595 P > 0.05 
  Obtura vs Well rot ST 0,6375 3,530 P < 0.01 
  Gutta core vs Well rot ST 0,1688 0,9343 P > 0.05 

 

На база на проведеното от нас изследване могт да бъдат изведени 

следните изводи: 

1. Зададената температура на апарата System B не отговаря на реално 

измерената по хода на съответстващия топлинен плъгер. 

2. Най-високата температура, измерена в хода на експеримента-137оС, 

беше избрана от нашия изследователски екип като отправна точка при 

последвалите проучвания по отношение физичните качества на БКС. 

3. Неповлияващите температурното поле във вътрешността на КК 

техники-обтуриране на ККП с обтуратори и самостоятелно приложение на БКС, 

бяха избрани за проведеното по-късно от нас клинично изследване. 

4. Топла вертикална кондензация и инжекционна техника са отчетени 

като “повлияващи” температурното поле във вътрешността на КК, следователно 

имат потенциален ефект върху приложения ЕС. 
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Резултати по задача №3.1 

Времето на втвърдяване на изследвания материал се измерва според 

дълбочината на проникване в милиметри на иглата с квадратно сечение, 

прикрепена към модифицирания апарат на Vicat. Направена е съпоставка на 

разликите в създадения отпечатък при телесна температура от 37оС и при 

прилагане на температурата на върха на топлинния плъгер на System B-137оС, 

което пресъздава условията на топла вертикална кондензация.   

Получените резултати показват пълно втвърдяване(липса на отпечатък) 

на БКС на 190 min от стартиране на реакцията и при двете температурни 

условия(фигура 17). На 30 min се наблюдава пълно преминаване на иглата през 

височината на диска, изпълнен със сийлър. Дълбочината на оставения 

отпечатък се редуцира на 60 min, но това редуциране става по-отчетливо на 90 и 

120 min от експеримента. Получените резултати не отговарят на времето на 

втвърдяване, посочено от фирмата производител, което е 25 min при 100% 

влажност в лабораторни условия и 150 min в условията на влажността на 

дентина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 17. Схематично представяне на време на втвърдяване на Well Root 

ST при две различни температурни стойности 

 

Резултати по задача №3.2 

Степента на разтворимост на WellRoot ST  е представена като процент 

загуба на материал след накисването на вече втвърдени експериментални 

дискове за 24 часа в дестилирана вода на 37оС. Получените резултати са 

представени на  фигура 18. 
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Фигура 18. Разтворимост в проценти на Well Root при две температурни 

условия. 

Представените резултати са сравнение в степента на разтворимост на 

изследвания материал при телесна температура от 37оС и температурата на 

върха на топлинния плъгер на System B-137оС. Разтворимостта в дестилирана 

вода е 6,7% при 37оС и 6,2% при 137оС. Получените стойности при двете 

температурни условия се различават незначително и не е открита статистически 

значима разлика между тях. И в двата случая резултата надвишава изискването 

на ISO 6876/2001 от 3% загуба на материал.  

Повишаването на температурата от 37°С на 137°С не води до 

статистическо достоверно различие разтворимостта на изследвания материал ( 

37°С VS 100°С; P>0.05; n=7, Paired t-test).  

 

Резултати по задача №3.3 

Промените в течливостта на WellRoot ST се установяват чрез измерване 

на площта на диска, който се получава при прилагане на дозирана тежест върху 

материала. Измерването се осъществява посредством софтуерна програма Gel-

Pro Analyzer 3.1.0, която изчислява среден ефективен диаметър. На фигури 19-

24 е представен полученият образ преди и след обработка на различно 

третираните групи проби. 

Площта на образуваните дискове в mm2 е измерена на 10 min в трите 

групи проби. В групата проби на стайна температура, площта на дисковете е 

най-голяма-150±2 mm2. Тази площ намалява до 117±2 mm2 при 3 апликации с 
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топлинния плъгер на System B и достига до 88±2 mm2 при 9 апликации с него. 

На фигура 25 е представена средната площ на образуваните експериментални 

дискове в изследваните групи. Течливостта на WellRoot ST не отговаря на 

изискавнията по ISO 6876 от 17 mm2 в нито една от трите групи, но стойността 

при стайна температура се доближава най-много до този стандарт.  

  
 

Фигура 19. Изображение на площта на образувания диск след 3 апликации 

на топлинен плъгер 

  

 

  
 

Фигура 20. Изображение на средния ефективен диаметър на образувания 

диск след 3 апликации на топлинен плъгер.   
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Фигура 21. Изображение на площта на образувания диск след 9 апликации 

на топлинен плъгер. 

 
 
 

  
                                                             
                      
Фигура 22. Изображение на средния ефективен диаметър на образувания 

диск след 3 апликации на топлинен плъгер.  
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Фигура 23. Изображение на площта на образувания диск на стайна 

температура. 

 
 
 
 

  
   

 
Фигура 24. Изображение на средния ефективен диаметър на образувания 

диск на стайна температура. 
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Фигура 25. Среден ефективен диаметър на образуваните дискове Well Root 

ST в трите групи проби. 

 

 Направеният One-Way Analysis of Variance, последван от Bonferroni 

Multiple Comparison Test, доказва статистически, че разликата в площта на 

измерените дискове в трите групи е съществено различима. По същия метод са 

обработени резултатите за среден ефективен диаметър, които също показват 

статистически значима разлика и в трите групи.  

 

Изводи 

1. Времето на втвърдяване на Well Root ST при 137оС и 37оС настъпва в 

един и същи времеви интервал и не отговаря на фабрично посочените 

стойности. 

2. Разтворимостта на Well Root ST е 6,2% при 137оС и 6,7% при 37оС. И 

двата резултата не отговарят на изискването за ратворимост на ендодонтски 

материали по ISO otт3%. 

3. Течливостта на Well Root ST при 37оС се различава значимо от тази 

при 137оС.  
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4. И в трите изследвани направления се наблюдава разлика в 

поведението на  Well Root ST при двата избрани температурни режима. Само по 

отношение на течливостта на сийлъра тези различия са статистически значими. 

Резултатите в трите експеримента са получени при внимателно спазване 

условието за втвърдяване на БКС и според нас потвърждават практически 

различната природа на изследвания материал. 

 
Резултати	по	задача	№4.1 

След анализ на получените от изследването проби не са открити следи от 

глюкоза в негативната контролна група, докато в позитивната контролна група 

се открива видимо увеличаване на количеството течност в съответната проба, 

което се потвърждава от химическия анализ с използвания глюкозен кит.  

Концентрацията на глюкоза в долните Епендорфови епруветки е най-

висока в групата на инжекционна техника с Obtura-1,00 [g/L], в групата на топла 

вертикална кондензация със System B концентрацията е 0,92 [g/L], а в групата 

на ThermaFil стойността е най-ниска-0,87 [g/L]. Получените след извършения 

анализ резултати са изобразени на фигура 26. Така получените данни дават 

предимство на обтурираните с обтуратори ThermaFil еднокоренови зъби, но без 

наличие на съществена разлика с останалите групи. 
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Фигура 26. Глюкозна концентрация в трите експериментални групи, 

сравнени с двете контролни. 

При всички проби се отчита намалена глюкозна пропускливост спрямо 

позитивната контрола (Control +) p<0.05, както и съществено различна от 

негативната контрола (Control ---) p<0.05  Вариационният анализ не показва 

междугрупово достоверно различие в микропропускането с използване на 

глюкозен тест (p>0.05). Следователно по отношение на херметичността 

осигурена от трите избрани техники за обтуриране на ККП не може да се 

направи съществена разлика-те дават сходни резултати. Може само да се отчете 

тенденция в по-слаба пенетрация на глюкозния разтвор при каналите запълнени 

с System B и ThermaFil спрямо тези с техниката Obtura. 

 

Резултати по задача №4.2 

Определянето на резултатите от филтрация на метиленово синьо се 

осъществява в пика на поглъщане на видима светлина на багрилото-665nm. На 

фигура 27 е показана абсорбционната крива на метиленово синьо във видимия 

спектър. 
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Фигура 27. Абсорбционна крива на метиленово синьо с два пика при 
поглъщане на видима светлина. 
 

 

Концентрацията на метиленово синьо в групата на топла вертикална 

кондензация с топлинен плъгер на System B е 0,000055%, в  групата на 

инжекционна техника с Obtura концентрацията е 0,000061%, а в групата на 

ThermaFil обтураторите-0,000063% (фигура 28). От така получените резултати 

следва, че най-добро запечатване има при обтуриране на ККП с топла 

вертикална кондензация, следвана от инжекционната техника и най-изразено 

микропропускане на ThermaFil обтураторите. 

 
 
 
Фигура 28. Концентрация в проценти на метиленово синьо в трите 
експериментални групи, сравнена с двете контролни. 

При всички проби се отчита намалена пропускливост на метиленово 

синьо спрямо позитивната контрола (Control +) p<0.05 , както и съществено 

различие спрямо негативната контрола (Control ---) p<0.05  Вариационният 

анализ не показва подобно на експериментите с глюкозен тест наличие на 

междугрупово достоверно различие в микропропускането. И за трите групи 

резултатите се концентрират по-малки от 0,0001% и недостоверно различими 

помежду си (p>0.05). Може да се твърди за осигурена херметичност на канала и 

при трите използвани техники за обтуриране на ККП. Наблюдава се слаба 
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тенденция за по-слабо микропропускане при КК обтурирани по метода топла 

вертикална кондензация спрямо другите два метода. 

  
Изводи 

1.Резултатите и от двата теста показват сходна запечатваща способност 

при трите избрани обтурационни техники, използвани в комбинация с БКС без 

наличие на статистически значима разлика между тях.  

2. Сходните резултати предполагат съпоставимост между глюкозния 

филтрационен метод и модифицираният от нас филтрационен метод с 

метиленово синьо, както и приложимостта на направената от нас модификация. 

3. Съществува многообразие от методи за изследване на 

микропропускливост на ендодонтски материали, данните от които често са 

трудно съпоставими. Смятаме че този тип изследвания могат да имат значение 

повече като ориентир, отколкото като сигурен белег за запечатващите качества 

на даден материал.  

 

Резултати по задача 5.1. 

Клиничното изследване включва 48 еднокоренови зъба на общо 41 

пациента, разпределени на случаен принцип в две групи(n=24). 

Получените данни по отношение  признака “дължина на обтуриране 

спрямо рентгенографски апекс” в двете групи(самостоятелно приложение на 

БКС и обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори) са представени като 

процентно разпределение на фигури 39 и 40.  

При самостоятелно приложение на БКС, обтуриране на нивото на 

рентгенографски апекс(1L на фигура 29) се установи при 63% от изследваните 

зъби, обтуриране между 0,5 и 1,5 mm по-късо или по-дълго от рентгенографски 

апекс(2L на фигура 29) при 25% и обтуриране на повече от 1,5mm по-късо или 

по-дълго от рентгенографски апекс(0L на фигура 29) при 12%.  
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Фигура 29. Процентно разпределение на дължината на обтуриране при 

самостоятелно приложение на биокерамичен сийлър. С WR са означени 

инициалите на използвания биокерамичен сийлър. С 0L е означено 

обтуриране на повече или по-малко от 1,5mm от ренгенографски апекс, с 

1L-обтуриране на нивото на рентгенографски апекс, а с 2L-обтуриране 

между 0,5 и 1,5mm по-късо или по-дълго от рентгенографски апекс. 

 

      
Фигура 30. Процентно разпределение на дължината на обтуриране при 

приложение на ThermaFil обтуратори. С TF са означени инициалите на 

използваните обтуратори. С 0L е означено обтуриране на повече или по-

малко от 1,5mm от ренгенографски апекс, с 1L-обтуриране на нивото на 
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рентгенографски апекс, а с 2L-обтуриране между 0,5 и 1,5mm по-късо или 

по-дълго от рентгенографски апекс. 

 

 

При обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори, обтуриране на нивото 

на рентгенографски апекс(1L на фигура 30) се установява при 83% от 

изследваните зъби, обтуриране между 0,5 и 1,5 mm по-късо или по-дълго от 

рентгенографски апекс(2L на фигура 30) при 17%, а обтуриране на повече от 

1,5mm по-късо или по-дълго от рентгенографски апекс(0L на фигура 30) при 

0%. 

Потърсено е статистически достоверно различие по отношение дължина 

дължина на обтуриране на ККП спрямо рентгенографски апекс в двете 

изследвани групи. 

Въпреки различията в получените резултати, не се установява 

статистически значима разлика между двете групи по отношение на 

изследвания рентгенографски белег. Вариационният анализ и използваният 

Mann Whitney test показва липсва на значимо различие при стойност за (P	 <	

0.05). 

	

 
Фигура 31. Процентно разпределение на хомогенност на обтуриране при 

самостоятелно приложение на биокерамичен сийлър. С WR са означени 

инициалите на използвания сийлър. С 0Н е означен нехомогенен коренов 
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пълнеж с наличие на повече от една видима празнина, 1Н-коренов пълнеж 

с наличие на една видима празнина, а с 2Н-хомогенен коренов пълнеж. 

 

 
Фигура 32. Процентно разпределение на хомогенност на обтуриране при  

приложение на ThermaFil обтуратори. С TF са означени инициалите на 

използваните обтуратори. С 0Н е означен нехомогенен коренов пълнеж с 

наличие на повече от една видима празнина, 1Н-коренов пълнеж с наличие 

на една видима празнина, а с 2Н-хомогенен коренов пълнеж. 

 

В група I-самостоятелно приложение на БКС, хомогенен коренов 

пълнеж, без наличие на видими празнини(2Н на фигура 31) се наблюдава в 75% 

от случаите. Коренов пълнеж с наличие на само една видима празнина(1Н на 

фигура 31) откриваме в 17% от случаите, докато нехомогенен коренов пълнеж с 

наличие на повече от една видима празнина(0Н на фигура 31) се среща в 8% от 

изследваните зъби. 

При обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори-група II в проведеното 

изследване, хомогенен коренов пълнеж, без наличие  на видими празнини(2Н на 

фигура 32) е документиран в 88% от еднокореновите зъби. Коренов пълнеж с 

наличие на само една видима празнина(1Н на фигура 32) откриваме в 12% от 

случаите, а нехомогенен коренов пълнеж с наличие на повече от една видима 

празнина не е открит в съответната група(0Н на фигура 32)-0%. 

Поради несъществените различия в получените резултати, не се 

установява статистически значима разлика между двете групи по отношение на 
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изследвания рентгенографски белег за хомогенност на обтуриране. 

Вариационният анализ и приложеният Mann Whitney test показват липса на 

значимо различие при стойност за (P	<	0.05).	

На фигура 33А-Й са представени някои от случаите участвали в 

изследването по задача 5.1. 

 
Фигура 45А. Зъб 44 с една видима 

празнина и ниво на обтуриране 

до рентгенографски апекс 

(Thermafil+БКС) 

 
 
Фигура 45Б. Зъб 24 с нехомогенен 

коренов пълнеж и ниво на обтуриране до 

рентгенографски апекс (самостоятелно 

приложение на БКС) 

 
Фигура 45В. Зъб 43 с една видима 

празнина и ниво на обтуриране 

на 1mm от рнтгенографски 

апекс (Thermafil+БКС) 

 
Фигура 45Г. Зъб 33 с нехомогенен коренов 

пълнеж и ниво на обтуриране на 1mm 

от рентгенографски апекс 

(самостоятелно приложение на БКС) 



	 48	

 
Фигура 45Д. Зъб 13 с наличие на 

една видима празнина и ниво на 

обтуриране до рентгенографски 

апекс (Thermafil+БКС) 

 
Фигура 45Е. Зъб 25 с хомогенен коренов 

пълнеж и ниво на обтуриране на 1mm 

от рентгенографски апекс 

(самостоятелно приложение на БКС) 

 
Фигура 45Ж. Зъб 12 с 

нехомогенен коренов пълнеж с 

ниво на обтуриране до 

рентгенографски апекс 

(Thermafil+БКС) 

 
Фигура 45З. Зъб 23 с наличие на една 

видима празнина и ниво на обтуриране 

до рентгенографски апекс 

(самостоятелно приложение на БКС) 
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Фигура 45И. Зъб 45 с хомогенен 

коренов пълнеж и ниво на 

обтуриране до рентгенографски 

апекс  

(Thermafil+БКС) 

 
Фигура 45Й. Зъб 34 с хомогенен коренов 

пълнеж и ниво на обтуриране до 

рентгенографски апекс  

(самостоятелно приложение на БКС) 

 
 

 

Резултати по задача 5.2. 

Клиничното изследване е проведено на  30 пациента, разпределени на 

случаен принцип в две групи-самостоятелно приложение на БКС(n=15) и 

обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори(n=15). 

Количествена оценка на болката е регистрирана на 24ти, 48ми и 72ри час 

след обтуриране на ККП и в двете изследвани групи. 

 

1	
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2	
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3	
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4	
19%	
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Фигура 34. Процентно разпределение на интензитет на болката в трите 

часови отчитания за I група-самостоятелно приложение на БКС. С 1 са 

означени случаите без болка, с 2-случаите на лека болка, с 3-случаите на 

умерена болка, а с 4-случаите на слина болка.  

 

При самостоятелно приложение на БКС са отчетени 6% липса на болка 

сумарно за трите часови отчитания. 44% от пациентите са отбелязали лека 

болка, 31%-умерена, докато силна болка е отчетена при 19% от случаите. 

Съответните процентни стойности са представени на фигура 34. 

При обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори са отчетени 0% липса на 

болка сумарно за трите часови отчитания. 47% от пациентите са отбелязали 

лека болка, 33%-умерена, докато силна болка е отчетена при 20% от случаите. 

Съответните процентни стойности са представени на фигура 35. 

 
 
Фигура 35. Процентно разпределение на интензитет на болката в трите 

часови отчитания за II група. С 1 са означени случаите без болка, с 2-

случаите на лека болка, с 3-случаите на умерена болка, а с 4-случаите на 

слина болка.  

Потърсено е статистически достоверно различие по отношение 

интензитет на болката при самостоятелно обтуриране на ККП с БКС. 

Извършеният вариационен анализ на получените данни, както и последвалият 

Kruskal-Wallis test установяват наличие на статистически значима разлика в 
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интензитета на болката на 24 спрямо 48 час, както и на 24 спрямо 72 час. 

Статистически значимо различие липсва на 48 спрямо 72 час. 

Потърсено е статистически достоверно различие по отношение 

интензитет на болката при обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори в трите 

часови интервала. Извършеният вариационен анализ на получените данни, 

както и последвалият Kruskal-Wallis test установяват наличие на статистически 

значима разлика в интензитета на болката на 24 спрямо 48 час, както и на 24 

спрямо 72 час, както е в I група. Статистически значимо различие отново липсва 

на 48 спрямо 72 час. 

Потърсено е статистически значимо различие в двете изследвани групи 

относно интензитета на болка в отделните часови интервали. Вариационният 

анализ е последван от Kruskal-Wallis test и установява някои статистически 

значими различия в интензитета на болка при самостоятелно приложение на 

БКС и обтуриране на ККП с ThermaFil обтуратори. Установените различия са в 

24 час на I група спрямо 72 час на II група; 48 час на I група спрямо 24 час на II 

група и 72 час на I група спрямо 24 час на II група. При всички останали 

съпостаавяния не са открити значими разлики между двете изследвани групи. 

От проведеното проучване могат да бъдат изведени следните изводи: 

1. Обтурирането на ККП с обтуратори и чрез самостоятелно приложение 

на БКС дават сходни и еднакво добри резултати по отношение на признаците 

“хомогенност” и “дължина на обтуриране спрямо рентгенографски апекс”. 

2. Обтурирането на ККП с обтуратори и чрез самостоятелно приложение 

на БКС повлияват по сходен начин болковата реакция от страна на пациента. 
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7. Заключение 

През последните няколко десетилетия се наблюдава изключително 

разнообразие от нови материали предназначени за оптимизиране 3Д 

обтурирането на ККП, което без съмнение 3Д обтурирането допринася за 

развитието на ендодонтското терапия. Критериите за оценка на “добре 

обтуриран коренов канал” непрекъснато се увеличават до превръщането им в 

един вид философски идеал. Високите изисквания увеличават търсенето на 

“идеален” ЕС от практикуващите ЛДМ, които избират практични решения на 

ежедневните ендодонтски предизвикателства. Повечето от скорошно 

представените сийлъри са толкова нови, че все още няма достатъчно 

доказателства, които да подкрепят способността им да подобрят клиничната 

ефективност. Тъй като БКС са производни на материали, използвани от много 

години в медицината, които са доказали своята ефективност, смятаме че 

приложението им може да доведе до по-предвидими резултати в ендодонтското 

лечение. След серията проведени опити по отношение съвместимостта на един 

от представителите на БКС с термопластифицирана ГП, смятаме че 

приложението му  при топла вертикална кондензация може да доведе до 

необратими промени в пространствената стабилност на материала. Поради 

наблюдаваните от нашия изледователски екип разлики във физичните качества 

на БКС, в условия на повишена температура, смятаме за по-оправдано 

приложението му с техники, които не са свързани със силни термични разлики 

спрямо телесната температура. Силно впечатление направи един от опитите, 

който не е описан в настоящия дисертационен труд поради липсата на научна 

издържаност, а именно поставянето на топлинен плъгер директно върху 

впръскан въху стъклена плочка Well Root ST, при което се наблюдава 

моментално втвърдяване на материала около плъгера с образуването на трайна 

коричка от силно втвърден сийлър. Случвайки се във вътрешността на КК, това 

явление, макар и в по-малки мащаби, неоспоримо би повлияло разпределението 

на ЕС по хода на КК, както и изпълването на трудно достъпните части от 

корено-каналната анатомия. Несъвместимостта на БКС със силно повишение в 

температурата се потвърждава и от съвсем скоро представен на пазара БКС, 

оптимизиран за целите на топлата вертикална кондензация. Материалът 

притежава същите качества и характеристики на БКС, но е по-малко вискозен 
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при нагряване. Смятаме също че окончателно приемане или отхвърляне на 

съвместимостта на БКС с термопластифицирана ГП, може да бъде направено 

след съпоставката му с други ЕС в редица тестове, нещо, което не е 

осъществено в настоящия дисертационен труд, но би представлявало интерес.  

Все пак, тъй като нито един от материалите и техники за обтуриране на 

ККП не може да претендира за неоспоримо превъзходство спрямо другите, 

решението за избор на ЕС и метод на обтуриране може да се основава на 

фактори като скорост на работа и протокол на изпълнение, или  на чисто 

икономически съображения. В този ред на мисли изборът на материали за 

обтуриране на ККП от практикуващите ЛДМ обикновено е прагматично 

решение, което се взема на базата на индивидуални предпочитания, 

практически опит, осведоменост и инкономически статус на практиката. Докато 

такава позиция може да изглежда грешна спрямо смисъла на лекарската 

професия, тя подчертава нуждата да бъде обърнато внимание на клинични и 

неклинични тестове върху денталните материали, основани върху научни 

доказателства, които да ориентират практикуващите в предимствата и 

недостатъците на предлаганите продукти на пазара. 

 

8. Основни приноси 

 

Приноси с оригинален характер 

 

1. Разработен е авторски модел за in vitro проследяване динамиката на 

температурните промени по вътрешна коренова стена, съпътстващи обтуриране 

на ККП с термопластифицирана по три начина ГП. 

 

2. Разработен е авторски филтрционен метод за in vitro измерване степента на 

микропропускане при обтуриране на ККП с термопластифицирана по три 

начина ГП. 

 

3. За първи път у нас са проследени лабораторно промените във физичните 

качества на БКС при приложение на толпи техники за кондензация на 

термопластифицирана ГП.  
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4. Установено е сходство в запечатващата способност на три основни техники 

за кондензация на термопластифицирана ГП и БКС посредством два различни 

филтрационни метода. 

 

 

Приноси с потвърдителен характер 

 

1. Документирани са в лабораторни условия максималните температури по 

вътрешна коренова стена при обтуриране на ККП с три основни техники за 

кондензация на термопластифицирана ГП. 

 

2. Доказани са в лабораторни условия промени във физичните качества на БКС 

при обтуриране на ККП с три основни техники за кондензация на 

термопластифицирана ГП. 

 

3. Проследено е качеството на обтуриране на ККП по рентгенографски 

признаци при приложение на БКС-самостоятелно и в комбинация с 

термопластифицирана ГП. 
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