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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Говорната функция е основна привилегия на човешките същества и 

стои в основата на комуникацията в обществото, която оказва влияние 

върху качеството им на живот. Загубата на зъби, често се свързва с 

различни хронични ограничения при изпълнението на обичайни функции, 

като най-засегнати са дъвкателната и говорната функция. Това от своя 

страна предизвиква психо-социални проблеми, които могат да бъдат 

предотвратени посредством възможностите на съвременната протетична 

дентална медицина чрез изработката на протезни конструкции, изцяло 

съобразени с анатомичните особености на индивида, подобряващи както 

нарушените функции (говорна и дъвкателна), така и естетичния му вид.  

Безспорен факт е, че поставянето на снемаеми протези значително 

променя обема на устната кухина, артикулиращите контакти между зъбите 

и езика, твърдото небце и лигавицата по време на реч. Известно е, че при 

адаптирането на пациентите със снемаеми цели протези, често се 

наблюдава нарушение на речта, което в по-късен период намалява или 

изчезва, когато са спазени всички индивидуални характеристики и 

технологични процеси при изработването и поставянето на протезата. В 

случаите, когато има сериозни пропуски в лечението, нарушените функции 

не се възстановят дори и след продължителен период.  

Въпреки напредъка на медицината и безграничния поток от 

информация в научната литература все още липсват съвременни 

изследвания за влиянието на снемаемите протези върху говорната функция 

и адаптацията на пациентите. Факторите, влияещи върху фонетичната 

адаптация на пациентите все още не са напълно обективно изследвани, 

което обуславя липсата на разработени практически препоръки за 

подобряване на резултатите при лечението със снемаеми цели протези. 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 Целта на дисертационния труд е на основата на анкетни, лабораторни и 

клинични изследвания да се проучи влиянието на лечението със снемаеми 

цели протези върху говорната функция при български и арабски пациенти 

чрез съвременни методи за фонетико-акустичен анализ на речта. 

Задачи 

Задача 1: Проучване степента на информираност на ЛДМ и 

зъботехниците у нас относно значението на различни фактори за 

възстановяването и оптимизирането на пълноценната говорна функция. 

Задача 2: Изследване на измененията на фонетичните 

характеристики на речевите звукове при пациенти с цели протези при 

различни дебелини с помощта на съвременни методи за акустичен анализ. 

За изпълнението на задача 2 са дефинирани следните подзадачи: 

       2.1. Изследване влиянието на дебелината на протезата, върху основния 

тон на гласа (Fo, Hz). 
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       2.2. Изследване влиянието  на дебелината на протезата върху спектъра 

на различните съгласни звукове. 

       2.3. Изследване влиянието на дебелината на протезата върху 

формантната структура на гласните звукове. 

Задача 3: Анализ на акустичните параметри, характеризиращи 

говора  преди и по време на адаптационния период. 

Задача 4: Изследване на акустичните параметри (основен тон, 

спектър, формантна структура) и сравнителен акустико-фонетичен анализ 

на речта при български и арабски пациенти с различна дебелина на 

снемаемите цели протези и визуализиране артикулацията на отделни 

звукове в двата езика. 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

3.1. Материал и методи по първа задача 

За изпълнение на първата задача проведохме анкетно проучване като 

обект на наблюдение: информираността на лекарите по дентална 

медицина и зъботехниците относно влиянието на снемаемите цели протези 

върху говорната функция. 

Единици на наблюдение: отговорите по анкетния лист на 369 

лекари по дентална медицина и 84 зъботехника у нас. 

Анкетното проучване е проведено в продължение на 5 месеца – от 

началото на месец януари 2018 г. до края на месец май 2018 г.  Броят на 

включените лекари по дентална медицина(ЛДМ) е 369,  което отговаря на 

4.4 % от всички лекари по дентална медицина в България според данни на 

Националния Статистически институт (НСИ) за 2017 г. Броят на 

включените зъботехници е 84, като не може да се направи справка за 

обхвата поради липса на официални данни за броя на практикуващите 

зъботехници в страната. 

В проучването участват лекари по дентална медицина от 70 населени 

места от 67 града и 3 села. Зъботехниците, които участват в проучването са 

от 19 населени места, от които всички са градове. 

Участието на ЛДМ и зъботехниците в проучването е на случаен 

принцип, без предварителен или лотариен избор, което обуславя 

репрезентативността на извадката. 

Източник на информация са разработени за целта анкетни карти за 

информираността на анкетираните лица.  

Анкетата на ЛДМ е съставена от 16 въпроса, включваща обща част 

(5 въпроса), която обследва като признаци на наблюдение пол, възраст, 

трудов стаж, месторабота и взета специалност на участниците. 

Втората част от анкетата съдържа 11 въпроса и има за цел да проучи  

информираността на ЛДМ относно влиянието на отделни фактори 

(необхващане на клапанната зона на протезната конструкция, височината 

на захапката, нареждането на изкуствените зъби, дебелината на протезата, 

неправилното възстановяване на централна оклузия, възстановяването на 
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rugae  palatinae, силната атрофия на алвеоларния гребен и вида на 

материала) при изработването на  снемаеми протезни конструкции върху 

говорната функция. Също така се изследва при коя група  липсващи зъби 

настъпва по-голямо нарушение на говора и в каква степен нарушената 

говорна функция оказва влияние върху емоционалния и социалния статус 

на пациентите. 

Анкетната карта на зъботехниците е съставена от 11 въпроса, 

включваща обща част (4 въпроса), която обследваше като признаци на 

наблюдение пол, възраст, трудов стаж и месторабота на участниците. 

Втората част от анкетата съдържа 7 въпроса и има за цел да проучи  

информираността на зъботехниците относно влиянието на лабораторните 

фактори при изработването на снемаемите протезни конструкции върху 

говорната функция.  

 

 

3.2. Материал и методи по втора задача 

За изпълнение на задача 2 са дефинирани следните подзадачи: 

Задача 2.1. Изследване влиянието на дебелината на протезата, върху 

основния тон на гласа (Fo, Hz). 

Задача 2.2. Изследване влиянието  на дебелината на протезата върху 

спектъра на различните съгласни звукове. 

Задача 2.3. Изследване влиянието на дебелината на протезата върху 

формантната структура на гласните звукове. 

Обект на наблюдение са промените в говора след поставяне на 

снемаемите протези на 73 напълно обеззъбени пациента от мъжки и 

женски пол на възраст 55 – 70 г., преминали през денталната практика на 

изследователя и подписали информирано съгласие за участие в 

изследването. Селектираните пациенти нямат системни заболявания. 

Всеки от тях е със среден по размер алвеоларен гребен (II степен по 

Боянов) при спазване на адекватна вертикална величина и коректни 

оклузални равнини и със спазени зъбни позиции при нареждането на 

зъбите.  

Условие за участие в проучването е да нямат говорни дефекти и да 

могат да четат по правилен начин предоставените им думи. 

Единици на наблюдение са акустичните параметри в речта на 

пациентите с горна и долна цяла протеза. Протезите са изработени  от 

акрилова пластмаса с дебелина на протезната плака, измерена с 

микрометър.  Установена е средна стойност след измерване на дебелината 

в пет точкки на протезната плака. Пациентите са разделени на две групи: 

 Пациенти с тънка конвенционална плакова протеза от 1,5 mm – 2,0 mm.   

 Пациенти с дебела конвенционална плакова протеза от 2,1 mm – 2,6 mm. 
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Схема 1 -  Акустични изследвания при български пациенти 

     

Използвахме микрометър с игловиден накрайник(Dial Caliper), който 

позволява по-добър достъп, по-добро позициониране и отчитане на 

съответната дебелина в милиметри (Фиг. 1 и Фиг. 2). 

 

  

 
Фиг. 1.  Използваният от нас микрометър за 

определяне на дебелината на протезата 
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тънка протеза  дебела протеза 

Фиг. 2.  Различни дебелини на протезите, измерени с микрометър 

 

В експерименталната си дейност използваме компютърни програми 

за акустичния анализ Speech Analyzer - TREFL (web.uni-plovdiv.bg/rousni), 

която е продукт на многогодишно международно академично 

сътрудничество. Тази програма позволява да се прилагат съвременни 

(надеждни и прецизни) методи за оценка на говорните звукове, както и 

висока продуктивност и качество на експерименталната дейност (чрез 

бързо и прегледно наслагване на цветни графики и извличане на 

сравнителни числени данни) . 

 

3.3. Материал и методи по трета задача 

За тази цел използвахме съвременни методи за акустичен анализ, 

които позволяват да се оценят обективно измененията в геометричните и 

тъканните характеристики на стените на устната кухина от гледна точка на 

речевата ѝ функция.  

Анализът е сравнителен и се основава на съпоставка между четири 

вида еднотипни данни за устната реч: 

1) при нарушена зъбна структура без протеза,  

2) с протеза, при първоначалното ѝ поставяне,  

3) с протеза по време на адаптационния период, 

4) неутрални данни, представителни за произносителната норма с която се 

компенсира липсата на звукозаписи на пациента с интактни зъби.  

Обект на наблюдение са промените в говора по време на 

адаптационния период на 73 напълно обеззъбени пациента от мъжки и 

женски пол на възраст 55 – 70 г.. 

Единици на наблюдение са акустичните параметри в речта на 

пациентите с горна и долна цяла протеза, направени преди поставянета на 

протезата, в деня на поставянето, на 15-тия, на 30-тия и на 45-тия ден. 

Протезите са изработени  от акрилова пластмаса с дебелина на протезната 

плака. Пациентите са разделени в две групи: 

 от 1,5 mm – 2,0 mm.(тънки протези) 

 от 2,1 mm – 2,6 mm.(дебели протези) 
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3.4. Материал и методи по четвърта задача 

Обект на наблюдение са промените в говора след поставяне на 

протезата на 31 напълно обеззъбени арабско говорящи пациента от мъжки 

пол на възраст 55 – 70 г., преминали през денталната практика на 

изследователя, и подписали информирано съгласие за участие в 

изследването. Селектираните пациенти нямат системни заболявания. 

Всеки от тях е със среден по размер алвеоларен гребен (II степен по 

Боянов).  

Условие за участие в проучването е да нямат говорни дефекти и да изчетат 

по правилен начин предоставените им думи.  

Единици на наблюдение са акустичните параметри в речта на пациентите 

с горна и долна цяла протеза, направени преди поставянета на протезата, в 

деня на поставянето, на 15-тия, на 30-тия и на 45-тия ден. Протезите са 

изработени  от акрилова пластмаса. Пациентите са разделени на две групи: 

с тънки протези (от 1,5 mm – 2,0 mm)  и с дебели протези (от 2,1 mm – 2,6 

mm). 

 

 
Схема 2 – Акустични изследвания при арабско говорящи пациенти 
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Методи на статистическа обработка по всички задачи 

 

 Дискриптивен анализ – представяне в табличен вид честотното 

разпределение на разглежданите признаци; 

 Вариационен анализ – за оценка на характеристиките на 

централната тенденция и статистическо разсейване; 

 Корелационен анализ – за проверка наличието на линейна 

зависимост между количествените признаци; 

 Мултирегресионен анализ; 

 Търсене на статистическа зависимост на качествени променливи 

чрез χ2-критерия (chi-square); 

 Графичен анализ – за онагледяване на получените резултати; 

 За провеждане на статическата обработка на данните използвахме 

пакета от приложни програми за анализ на данни от епидемиологични и 

клинични проучвания – SPSS v. 22.0 for Windows.  

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1.  Резултати и обсъждане по първа задача 

      Анкетираните ЛДМ и зъботехници са разпределени по пол, възраст, 

трудов стаж, месторабота и специалност. 

Табл. 1. Характеристика на изследваните специалисти 

Показател 

Лекари по 

дентална 

медицина 

(n=369) 

Зъботехници 

(n=84) 

Месторабота голям град 306/ 82,90 % 79/95,10 % 

малък град и село 63/ 17,10 % 5/ 4,90 % 

Пол мъж 178/ 48,30 % 41/ 48,80 % 

жена 191/ 51,70 % 43/ 51,20 % 

Възраст 25-35 г. 68/ 18,50 % 14/ 16,70 % 

35-45 г. 119/ 32,20 % 25/ 29,80 % 

45-55 г. 114/ 30,80 % 18/ 21,40 % 

над 55 г. 68/ 18,50 % 27/ 32,10 % 

Трудов стаж до 5 г. 42/11,40 % 4/ 4,80 % 

5-10 г. 54/ 14,70 % 7/ 8,30 % 

10-15 г. 72/ 19,60 % 9/ 10,70 % 

15-20 г. 89/ 23,90% 10/ 11,90 % 

над 20 г. 112/ 30,40 % 54/ 64,30 % 

Специалност без специалност 229/ 62,10 % - 

обща дентална медицина 78/ 21,30 % - 

протетична дентална 

медицина 

22/ 6,00 % - 

друга специалност 39/ 10,60 % - 
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Обхванати са приблизително равен брой мъже и жени, като жените 

имат лек превес при ЛДМ и зъботехниците. 

При изследването на специалистите според възрастовия показател 

установихме наличието на съществена разлика (χ
2
=7,82; р < 0,05), която 

показва, че при лекарите по дентална медицина преобладават 

специалистите във възрастовата група 35-45 г. (32,20 %), докато при 

зъботехниците е висок относителният дял на лицата над 55 г. (32,10 %). 

Степен на информираност на лекарите по дентална медицина и 

зъботехниците относно значението на различните фактори за 

възстановяването и оптимизирането на пълноценната говорна 

функция. 

Малко над половината от ЛДМ (58,70 %) оценяват своята 

информираност относно влиянието на снемаемите протезни конструкции 

върху говорната функция като отлична, т.е. познават всички изследвани 

фактори, които повлияват говорната функция (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Оценка на лекарите по дентална медицина за информираността им 

относно влиянието на снемаемите протезни конструкции върху говорната 

функция 

 

Значително по-голяма част от анкетираните зъботехници (85,70%) 

посочват, че са напълно запознати с влиянието, което снемаемите протези 

оказват върху говорната функция (χ
2
=9.21; p < 0.001) (фиг. 4). 

 

58.70% 

39.10% 

2.20% 

Отлична - познавам всички фактори, които повлияват говорната функция 
(n=217) 

Запознат съм отчасти (n=144) 

Не съм запознат (n=8) 
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Фиг. 4.  Информираност на зъботехниците относно влиянието, което 

снемаемите протези оказват върху говорната функция 

 

Медицинските специалисти, които имат придобита специалност се 

определят като много по-информирани в сравнение с техните колеги без 

специалност  (χ
2
=11,58; р < 0,01), - 69,50% от ЛДМ със специалност 

посочват, че са отлично информирани за всички изследвани от нас 

фактори, които повлияват говорната функция (фиг. 5). 

Лекарите със специалност  “Протетична дентална медицина” са най-

информирани относно влиянието на снемаемото протезиране върху 

говорната функция (χ
2
=17,64; р < 0,01) (фиг. 6). 

 

 
Фиг. 5. Сравнителен анализ на ЛДМ според наличето на специалност и 

оценката за информираността им относно влиянието на снемаемите 

протезни конструкции върху говорната функция 

 

85.70% 

13.10% 
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Да (n=72) Запознат съм отчасти (n=11) Не съм запознат (n=1) 
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Фиг. 6. Сравнителен анализ на ЛДМ според вида на специалността и 

оценката за информираността им относно влиянието на снемаемите 

протезни конструкции върху говорната функция 

 

Логично медицинските специалисти, които са посочили, че са 

отлично информирани относно факторите, оказващи влияние върху 

говорната функция имат най-висок относителен дял на отговорите 

подкрепящи тезата, че говорната функция се нарушава при необхващане 

на клапанната зона на протезната конструкция (89,80 %).  Специалистите, 

които посочват, че не са запознати с влиянието на снемаемото протезиране 

върху говорната функция посочват, че тя не се нарушава при необхващане 

на клапанната зона на протезната конструкция (χ
2
=37,87; р < 0,001) (фиг. 

7).  

 
Фиг. 7. Сравнителен анализ на информираността на ЛДМ относно 

влиянието на снемаемото протезиране върху говорната функция и нейното 

нарушаване при необхващане на клапанната зона на протезната 

конструкция 
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При изработването на протезните конструкции говорът се използва 

не само за определяне на правилното позициониране на предните зъби, но 

и за да се направи оценка на правилното вертикално оклузално измерване. 

Резултатите от нашето изследване показват, че 93,80 % от лекарите по 

дентална медицина и 85,80 % от зъботехниците са на мнение, че 

височината на захапката влияе върху говорната функция (фиг. 8). 

 

 
Фиг. 8. Височината на захапката оказва влияние върху говорната функция 

 

От гледна точка на влиянието на нареждането на изкуствените зъби 

върху говорната функция значителната част от лекарите по дентална 

медицина (94,80 %) и зъботехниците (91,70 %) са на мнение, че 

нареждането на зъбите оказва влияние върху говора на пациента (фиг. 9). 

 
Фиг. 9.  Нареждането на изкуствените зъби оказва влияние върху 

говорната функция 

Над 90 % (90,4 %) от изследваните специалисти по дентална 

медицина са на мнение, че височината на захапката и нареждането на 

изкуствените зъби оказват влияние върху говорната функция, като 

установихме правопропорционална зависимост между двата фактора 

(r=0.294; p<0.001). Значителната част и от зъботениците (82,20 %) 

подкрепя мнението на лекарите по дентална медицина, че височината на 

захапката и нареждането на зъбите оказват влияние върху говора на 
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пациентите. Установихме и наличието на правопропорционална 

зависимост между изследваните факторите (r=0.218; p<0.05). 

Дебелината на протезата според 84,70 % от лекарите по дентална 

медицина  и 73,50 % от зъботехниците има отрицателно влияние върху 

говорната функция (фиг. 10). Логично е дебелата протеза да оказва 

отрицателно влияние върху говорната функция защото намалява обема на 

пространството, в което се движи езикът и по-този начин се изменя говора 

на пациентите, но когато дебелината на протезата е минимална, има риск 

от фрактуриране. Често в кабинета,  когато лекарите по дентална медицина 

установят проблеми в говора, дължащи се на дебелината на конструкцията, 

тя се връща на зъботехниците за корекция.  

 

 
Фиг. 10. Влияние на дебелината на протезата върху говорната функция 

 

Според 90,50 % от анкетираните дентални лекари неправилното 

възстановяване на централната оклузия оказва влияние върху фонетиката 

(фиг. 11). 

 
 

Фиг. 11. Неправилното  възстановяване на централната оклузия оказва 

влияние върху говорната функция 
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Неправилното определяне на централната оклузия в процеса на 

протетичното лечение води до подаването на неточна информация на 

зъботехниците при нареждането на зъбите и изработването на цялата 

протеза. Анкетното проучване показва, че има правопропорционална 

зависимост между двата фактора (r=0.237;p<0.001), като 87,40 % от 

лекарите по дентална медицина посочват, че неправилното нареждане на 

изкуствените зъби и неправилното възстановяване на централната оклузия 

нарушават говорната функция. 

Изследването на мнението на лекарите по дентална медицина 

относно нарушенията в говорната функция при различните групи 

липсващи зъби показа при над 90 % от анкетираните, че зъбите във фронта 

(инцизивите) имат най – голямо отношение към нарушаването на 

говорната функция (фиг. 12). 

 

 
 

Фиг. 12. Група на липсващи зъби, която оказва влияние върху говорната 

функция 

 

Резултатите от нашите проучвания потвърждават данните от 

специализираната  литература, че липсващите инцизиви в горната челюст 

имат значително по-голямо влияние върху размера на говорния дефект в 

сравнение с липсата на инцизивите в долната челюст. Това се дължи на по-

голямото участие на горната челюст при изговарянето на повечето звукове, 

основно съгласни. 

Според 83,90 % от лекарите по дентална медицина  и 41,70 % от 

зъботехниците в нашата извадка, използваният материал за изработката на 

зъбопротезната конструкция оказва влияние върху говорната функция 

(фиг. 13). 
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Фиг. 13. Използваният материал за изработката на зъбопротезната 

конструкция оказва влияние върху говорната функция 

 

Установихме съществена разлика в мнението на двете групи 

специалисти (χ
2
=68,63; р < 0,001)., като по-голямата част от зъботехниците 

са на мнение, че материалът от който се изработват целите протезни 

конструкции не оказва влияние върху говорната функция на пациентите 

(47,60 %). 

Според значителна част от лекарите по дентална медицина (95,10 %) 

възстановяването на говорната функция с протезни конструкции е от 

определящо значение за емоционалния и социален статус на пациентите. 

За 4,10 % от анкетираните няма съществена връзка между емоционалния и 

социалния статус на пациента и възстановяването на говорната функция. 

Само един лекар е посочил, че няма наблюдения по разглеждания проблем. 

 

4.2. Резултати и обсъждане по втора задача 

4.2.1. Първа подзадача 

 

С помощта на спектрален анализ изследвахме ефекта на снемаемите 

протези върху промените в говорната функция, като основно изследвахме 

честотата на звука (F0)  при изговарянето на отделните думи при пациенти 

с тънки и с дебели протези.  

На фиг. 14 е представен сравнителен анализ на честотата на 

изговаряне на съгласните при мъжете като резултатите са представени 

според дебелината на протезата (тънка и дебела) на първия ден след 

поставяне на протезата и сравняването им с нормата. Както се вижда от 

представените данни при всички изследвани думи се установява 

статистически значима разлика между честотата на изговаряне на 

съгласните при пациенти с тънки и с дебели протези (р < 0,05) в сравнение 

с нормата. 
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Както се вижда от представените данни при всички изследвани думи 

се установява статистически значима разлика между честотата на 

изговаряне на съгласните при пациенти с тънки и с дебели протези (р < 

0,05) в сравнение с нормата. 

 

 
Фиг. 14. Средни стойности на Fo за съответните думи на 1-я ден при мъже 

 

При пациентите с дебели протези се установяват най-високи честоти 

на изговаряне на съгласните.   

На фиг. 15 са представени резултатите на 45-я ден от поставяне на 

протезата. Както се вижда от данните не се установява съществена разлика 

в честотата на изговаряне на изследваните думи при пациентите с тънки 

протези в сравнение с нормата. Установихме, че при тези пациенти е 

постигнато напълно приближаване към нормата. При пациентите с дебели 

протези продължава да се наблюдава съществена разлика в честотата 

спрямо нормата (р < 0,05) въпреки подобрението спрямо първия ден от 

поставянето на протезата. 
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Фиг. 15. Средни стойности на Fo за съответните думи на 45-я ден при 

мъже 

 

По отношение на думата „скръбта“ се установи съществена разлика 

при пациенти с тънка протеза, честотата е понижена с 15,94%, докато при 

пациенти с дебела протеза честотата е понижена с 10,53%. 

 

Подобна тенденция е установена и при анализа на изменението в 

честотата на изговаряне и на другите съгласни, като при думата „тежка“ 

разликата при пациентите с тънки протези е 12,8 %, а с дебели 7,03 %.  

 

На фиг. 16 са представени резултатите от анализа на честотата на 

изговаряне на съгласните при жените с тънки и с дебели протези. 

Резултатите са аналогични с тези при мъжете. 
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Фиг. 16. Средни стойности на Fo за съответните думи на 1-я ден при жени 

 

 

На фиг. 17 е представен сравнителният анализ на честотата на 

изговаряне на съгласните на 45-я ден след поставяне на протезите, като 

резултатите показват, че честотата при жените с по-тънки протези се 

доближава до честота при нормата. 
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Фиг. 17. Средни стойности на Fo за съответните думи на 45-я ден при жени 

 

При анализиране на измененията в честотата на изговаряне на 

съгласните думи на 45-я ден, спрямо първи ден от поставянето на 

протезата и дебелината на конструкцията установихме, че по отношение на 

думата „скръбта“ пациентите с тънки протези имат понижаване на 

честотата с 13,20 % на 45-я ден спряно първи ден от поставяне на 

протезата, докато при пациентите с дебели протези (2,1-2,6 mm) 

изменението е само 4,48 %. 

При думите „тежка“,  „ламарина“ и „бридж“ пациентите с тънки 

протези имат по-голям относителен дял на намаляване на честотата в 

изговарянето на звукове спрямо пациентите с дебели протези (съответно 

15,25 %, 13,76 % и 16,42 % за тънки протези и 10,38 %, 5,43 % и 

6,25 % за дебели протези). 

194.85 

211.59 

201.12 

202.92 

192.58 

175.06 

193.56 

200.12 

215.4 

206.3 

205.2 

194.3 

189.99 

195.65 

219.6 

234.5 

225.8 

225.32 

205.9 

211.87 

220.58 

0 50 100 150 200 250

Скръбта 

Тежка 

Връзка 

Ламарина 

Циклама 

Щастие 

Бридж 

С дебелина на протезата 2,1-2,6 mm С дебелина на протезата 1,5-2,0 mm Норма  
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По отношение на думата „връзка“ установихме намаляване на 

честотата с 12,96 % при пациентите с тънки протези и 6,85 % при 

пациентите с дебели протези. 

Сходни резултати получихме при изследването на думите „циклама“ 

и „щастие“, където на 45 ден, честотата на изговаряне на тези думи при 

пациентите с тънки протези се намалява (съответно 16,19 % за „циклама“ и 

14,05 % за „щастие“), докато при пациентите с дебели протези се 

наблюдава по-висока честота и съответно по-нисък процент на понижение 

(11,33 % за „циклама“ и 9,46 % за „щастие“). 

 

4.2.2. Втора подзадача 

В настоящия труд се използват софтуерни инструменти (Speech 

Analyzer и TREFL), които позволяват високоинформативна визуализация и 

обективна количествена оценка при сравнение на различни звукови 

реализации, в частност чрез спектрален анализ. Софтуерната система 

подлага първичните числени резултати на математическа обработка с цел 

изглаждане на графиката на спектъра, като така на практика се отстраняват 

грешките  в резултат на алгоритмичните несъвършенства и на практика се 

елиминират извънредните стойности. Благодарение на това отпада 

необходимостта от статистическа обработка на първичните резултати от 

акустичния анализ. 

Относно съгласните звукове най-чувствителни към промени са: „с“, 

„з“, „т“, „д“, „ц“, „ч“, „ш“, „р“, „л“ и „н“ . 

В тази поредица най-засегнати са съгласните „с“ и „з“, за чиято 

артикулация се създава проход между върха на езика и алвеоларния гребен 

(фиг. 18).   

При протетично лечение с цели протези често се създава усещането 

за съскане при изговор. При цели протези спектърът на съгласните „с“ и 

„з“ се характеризира с дифузна структура, т.е. разполага се в ниските и 

високите честоти, като известна концентрация на честотата се наблюдава 

само в зоната на 5000 Нz. Тези занижени стойности на честотите създават 

впечатлението за приглушено изговаряне на съгласните „с“ и „з“ и съскане 

при говор. 

 

 

Фиг. 18. Положение на езика при 

артикулацията на съгласните „с“, „ш“ 

и „з“ 
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Фиг. 19. Форма на звуковата вълна на дадена дума (1),  спектрограмата на 

дадената дума (2), спектър на изследван звук в думата (3) и интензитет на 

думата (4) 

 

За изчерпателна оценка на разликата между два звука в даден момент 

служи разликата между техните спектрални криви. В настоящето 

изследване тази разлика е изразена количествено чрез площта, заключена 

между двете криви(една относителна площтна единица е равна на 1 

пиксел). 

 

Сравнение на спектъра при  жени с дебели и с тънки протези 

 

 
 

Фиг. 20. Форма на звуковата вълна на думата „скръбта“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „с“ в думата “скръбта”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (5430 ОПЕ ); интензитет на думата  
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Фиг. 21. Форма на звуковата вълна на думата „скръбта“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „с“ в думата “скръбта”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (3075 ОПЕ); интензитет на думата  

 

 

 
 

Фиг. 22. Форма на звуковата вълна на думата „скръбта“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „с“в думата “скръбта”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (3464 ОПЕ); интензитет на думата  
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Фиг. 23. Форма на звуковата вълна на думата „скръбта“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „с“ в думата “скръбта”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (2535 ОПЕ); интензитет на думата  

 

Сравнение на спектъра при мъже с дебели и с тънки протези 

 

 
 

Фиг. 24 Форма на звуковата вълна на думата „шосе“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „ш“в думата “шосе”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (8874 ОПЕ); интензитет на думата 
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Фиг. 25 Форма на звуковата вълна на думата „шосе“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „ш“в думата “шосе”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (3791 ОПЕ); интензитет на думата  

 

 

 
 

Фиг. 26 Форма на звуковата вълна на думата „шосе“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „ш“в думата “шосе”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (3998 ОПЕ); интензитет на думата  
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Фиг. 27 Форма на звуковата вълна на думата „шосе“; спектрограма на 

думата; спектър на звука „ш“в думата “шосе”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (1673 ОПЕ); интензитет на думата  

 

При целите протези спектърът на съгласнате „д“ и „т“ се 

характеризира освен с експлозивния си шум, но и с допълнителен 

фрикативен шум в зоната на 4000 Hz. Наличието на този допълнителен 

шум създава слуховото впечатление за съскане и възпроизвеждане на звук 

доближаващ се до съгласната „ц“ без обаче да се покрива с нея (фиг. 28) . 

 

Фиг. 28. Положение на езика при 

артикулацията на съгласните „д“, „т“ и 

„н“ 

Съгласните „р“ и „л“ при лечението с цели протези се 

характеризират с допълнителен шум, който се наслагва върху формантните 

образувания, като именно това създава впечатлението за по-силно изразен 

консонантизъм при изговарянето на тези съгласни и в частност на звука 

„р“ (фиг. 29)  

 

Фиг. 29. Положение на езика при 

артикулацията на съгласните „р“ и 

„л“ 
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Изговарянето на звука „л“ е свързано с правилното подреждане и 

големина на предните зъби и ако тези зъби са издадени в протезата 

произнасянето на тази съгласна може да бъде засегнато. 

 

Резултатите от спектралния анализ потвърждават изводите, 

направени от анализа на основния тон – първоначалното временно 

влошаване на качеството на говорните звукове и постепенното 

нормализиране, което е по-бързо при тънките протези. 

4.2.3. Трета подзадача 

Изследването на формантната структура е най-доброто 

потвърждение за връзката между акустичните изследвания на звуковете на 

речта с другите етапи на речевата комуникация – артикулацията и 

перцепцията (сетивно възприятие чрез слуховия апарат). Действително, 

забележително свойство на формантната структура е и това, че от нея може 

да се извлече информация с голяма степен на достоверност за 

съответстващата конфигурация на гласовия канал. 

Настоящето изследване показва, чрез анализ на формантната 

структура на гласните, че тези звукове също се променят, макар и в по-

малка степен от съгласните, непосредствено след поставянето на протезата 

и в периода на адаптация. 

Speech Analyzer – TREFL автоматично представя формантните 

честоти на гласните в долния десен ъгъл на екрана F1, F2... (фиг.30) 

 

Фиг. 30. Формантна структура на гласната „и“ в думата “три” 

За по-голяма яснота по-долу е показана единствено точковата 

графика за гласните в координатната система F2/F1. 
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Забележка: Необичайният избор на координатните оси (F2/F1 вместо 

F1/F2) е направен с цел да се използва аналогията между полученият 

акустичен триъгълник на гласните и артикулационната схема, която се 

получава като съвкупност от точките на учленяване на гласните (мястото 

на най-голямото стеснение в устната кухина за всяка гласна) в равнината 

на вертикалния надлъжен разрез през устната кухина. 

 

 

Фиг. 31 Точковата графика за гласните в координатната система  

F2/F1 

 
Фиг. 32. Двуформантен модел на звука „и“ в думата  “три” при пациент 

мъж с дебела протеза с червено – без протеза, зелено – първи ден от 

поставяне на протезата, синьо – 45 ден. 

 

Таблица 2 -  числени стойности към фиг. 32 

„три“ F1, Hz F2, Hz 

Езикова норма (по литературни данни) 315 1987 

Гласната „и“ преди поставянето на протезата 375 1921 

Гласната „и“ след поставянето на протезата – 1-ви ден 364 1774 

Гласната „и“ след поставянето на протезата – 45-ти ден 338 1986 
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Гласната „и“ при мъже с тънки протези показва най-високи 

стойности за F2. При произнасяне на гласната „и“ на 45-я ден, F1 показва 

сравнително близки резултати с литературните данни за езиковата норма. 

Докато при мъже с дебели протези стойноста на 45-я ден за F1 е по-голяма 

в сравнение с тънките. 

 
Фиг. 33. Двуформантен модел на звука „и“ в думата  “три” при пациент 

мъж с тънка протеза с червено – без протеза, зелено – първи ден от 

поставяне на протезата, синьо – 45 ден.  

Таблица 3 -  числени стойности към фиг. 33 

„три“ F1, Hz F2, Hz 

Езикова норма (по литературни данни) 315 1987 

Гласната „и“ преди поставянето на протезата 368 2005 

Гласната „и“ след поставянето на протезата – 1-ви ден 322 1740 

Гласната „и“ след поставянето на протезата – 45-ти ден 318 1932 

 

 

 

 
Фиг. 34. Двуформантен модел на звука „е“ в думата  “две” при пациент 

жена с тънка протеза с червено – без протеза, зелено – първи ден от 

поставяне на протезата, синьо – 45 ден. 
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Таблица 4 -  числени стойности към фиг. 34 

„две“ F1, Hz F2, Hz 

Езикова норма (по литературни данни) 418 2064 

Гласната „е“ преди поставянето на протезата 406 2139 

Гласната „е“ след поставянето на протезата – 1-ви ден 310 2060 

Гласната „е“ след поставянето на протезата – 45-ти ден 419 2038 

 

 
Фиг. 35. Двуформантен модел на звука „е“ в думата  “две” при пациент 

жена с дебела протеза с червено – без протеза, зелено – първи ден от 

поставяне на протезата, синьо – 45 ден. 

 

Таблица 5 -  числени стойности към фиг. 35 

„две“ F1, Hz F2, Hz 

Езикова норма (по литературни данни) 418 2064 

Гласната „е“ преди поставянето на протезата 419 1964 

Гласната „е“ след поставянето на протезата – 1-ви ден 564 2038 

Гласната „е“ след поставянето на протезата – 45-ти ден 397 2113 

 

Резултатите от изследването на гласните звукове потвърждават 

тенденцията, че пациенти, които имат по-дебели протези, изговарят с по–

висока честота гласните звукове, а пациентите с по – тънки протези с по – 

ниски честоти.  

Разликите в честотите на гласните звукове в 1-вия и в 45-тия ден от 

поставянето на протезите са по-малки спрямо езиковата норма  в 

сравнение  с промените в основния тон при съгласни звукове. 

Анализът на формантната структура показва, че този вид звукове 

също се променят след поставяне на протезата макар и в по-малка степен 

от съгласните. 

4.3. Резултати и обсъждане по трета задача 

Установихме, че протезната основа трябва да бъде колкото е 

възможно по-тънка, за да се сведе до минимум промяната на устната 

кухина, както и да се сведе до минимум промяната в движението на езика 
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по време на възпроизводството на говорните звукове,  и в същото време 

плаката трябва да е достатъчно дебела, за да издържи на деформацията под 

въздействието на дъвкателните сили. На този етап все още липсват научни 

доказателства за необходимата дебелина на тоталните протези, 

осигуряваща по-бърза фонетичната адаптация на пациентите.  

Думата „връзка“ от нашето изследване е тази, при която се 

установиха съществени разлики в честотите на изговаряне на думата при 

мъжете и жените с тънки и с дебели протези (р < 0,01) (фиг. 36 и фиг. 37). 

Както при мъжете, така и при жените лицата с дебели протези показват по-

високи честоти на гласа, като разликата при жените е около 40-50 Hz, 

докато при мъжете е около 30 Hz.  

 

 
 

Фиг. 36. Проследяване на измененията на Fo в говора при жени – в думата 

“ВРЪЗКА” 

 

 
 

Фиг. 37. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“ВРЪЗКА” 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 153.43 197.86 190.07 181.04 173.93

С тънки протези 152 163.82 154.01 145.07 142.91

С дебели протези 153.43 214.21 207.38 198.3 188.82
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 137.89 149.82 145.59 142.97 138.08

С тънки протези 136 141.31 137.32 132.72 129.02

С дебели протези 138 169.39 164.63 166.56 158.92
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Думата „бридж“ при жените, която показва значителна разлика в 

честотата на говора при изговарянето на думите с тънки и дебели протези 

(р < 0,001), като разликата е около 69 – 112 Hz (фиг. 38). Най-голяма е 

разликата в честотите на първия и петнадесетия ден от поставянето на 

протезата (112,1 Hz и 95,25 Hz). 

За разлика от жените, резултатите при мъжете не са толкова 

разграничаващи при лицата с тънки и дебели протези (фиг. 39). Разликата в 

честотата между тънката и дебелата протеза е около 30 - 40Hz (р < 0,01). 

 
 

Фиг. 38. Проследяване на измененията на Fo в говора при жени – в думата 

“БРИДЖ” 

 

 
 

Фиг. 39 Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“БРИДЖ” 

 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 140.58 234.18 221.18 205.34 196.22

С тънки протези 140.08 161.65 159.53 148.74 151.55

С дебели протези 139.5 273.75 254.82 236.21 220.58
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 135.26 149.72 145.5 141.89 135.62

С тънки протези 134.1 141.95 137.38 133.37 127.78

С дебели протези 136.6 167.59 164.17 161.49 153.66
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На фиг. 40, 41 и 42 са представени резултатите при анализа на 

гласните звукове при жените. Не се установява значителна разлика на Fo в 

говора между  пациенти с тънки и дебели протези с изключение на първия 

ден от поставянето на протезата, когато честотата е по- висока. 

 

 
 

Фиг. 40. Проследяване на измененията на Fo в говора при жени – в думата 

“ДВЕ” 

 

 

 
 

Фиг. 41. Проследяване на измененията на Fo в говора при жени – в думата 

“НУЛА” 

 

 

 

 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 178.68 203.77 203.81 195.58 194.21

С тънки протези 177 172.23 185.14 178.7 172.26

С дебели протези 178 217.78 212.11 203.09 203.96
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 178.42 214.29 210.21 204.93 196.33

С тънки протези 177.8 173.72 183.11 178.85 174.58

С дебели протези 179.4 232.33 222.26 216.52 205.99

100

120

140

160

180

200

220

240

Н
ул
а 



32 
 

При изследване на гласните „е“ и „у“ се запазва тенденцията жените, 

които имат по-дебели протези да изговарят с по-висока честота на 

гласните звукове. 

В думата „старт“ се изследва изговарянето на гласната „а“ (фиг. 42). 

Освен липсата на съществена разлика в честотата установихме, че в 

определени моменти честотите на двете групи пациенти, с тънки и дебели 

протези се доближават. 

 

 
 

Фиг. 42. Проследяване на измененията на Fo в говора при жени – в думата 

“СТАРТ” 

 

При мъжете за разлика от жените е намерена съществена разлика в 

честотата на изговарянето на гласните „и“, „е“ и „у“ през целия период на 

проследяване на пациентите (р < 0,05), докато при изговарянето на „о“ 

статистически значима разлика е установена само на 30-я и 45-я ден 

(р<0,05) (фиг. 43, 44, 45 и 46). Мъжете с тънки протези имат по-ниски 

честоти при изговарянето на гласните звукове в сравнение с   мъжете с по-

дебели протези. Разликата в честотата при изговарянето на думата „три“ 

между двете групи пациенти е около 30 – 50 Hz, за думата „две“ е  около 

10 – 30 Hz, за думата „нула“ е около 30 – 45 Hz. За думата „едно“ на 30-я и 

45-я ден разликата е 10-30 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 166.31 170.75 166.22 158.89 151.55

С тънки протези 165.2 162.58 165.98 158.2 150.4

С дебели протези 167.5 174.38 167.03 159.72 152.4
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Фиг. 43. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“ТРИ” 

 

 
 

Фиг. 44. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“ДВЕ” 

 

 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 157.54 173.81 165.18 168.46 152.93

С тънки протези 156.9 164.24 155.08 159.85 141.01

С дебели протези 157.8 201.14 194.06 193.06 186.96
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 150.87 164.24 155.52 153.48 153.26

С тънки протези 149 160.05 149.36 148.27 147.38

С дебели протези 150 176.21 173.12 168.38 168.04
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Фиг. 45. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“ЕДНО” 

 

 
 

Фиг. 46. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“НУЛА” 

 

При анализа на гласната „а“ при мъжете, също както при жените не е 

намерена съществена разлика по отношение на честотата на изговаряне на 

думата „старт“ с тънки и c дебели протези, като резултатите се доближават 

в изследвания период (фиг. 47). 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 137.16 160.73 156.44 140.05 134.59

С тънки протези 136.2 157.15 154.88 133.15 128.91

С дебели протези 138.8 170.95 160.92 159.75 150.86
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 145.72 163.12 157.65 154.21 149.82

С тънки протези 144 154.91 148.08 143.18 138.06

С дебели протези 145.9 186.58 185.01 185.69 183.42
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Фиг. 47. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“СТАРТ” 

 

Резултатите от нашия анализ на гласните звукове при жените с цели 

протези с дебелина 2,1-2,6 mm и при мъжете, независимо от дебелината на 

протезата, съвпадат със данните съобщени от Г. Георгиев през 1978 г. При 

изговор на гласните „е“ и „и“ при протезиране с цели протези се нарушава 

честотата. Наблюдава се тенденция към приближаване на изговора на 

гласната „и“ към гласната „е“. Това може да бъде обяснено със 

стеснението, което се получава в предната част на гласовия канал при 

лечението с цели протези. 

При изговора на гласната „а“ не установихме съществена разлика в 

честотата между протезите с дебелина 1,5-2,0 mm и тези с дебелина 2,1-2,6 

mm., като се наблюдава слабо понижаване на честотата в края на 

адаптационния период. За подобни резултати при протетично лечение с 

цели протези съобщава и Г. Георгиев. 

От друга страна  Г. Георгиев съобщава, че нарушенията в изговора 

на гласните „о“ и „у“ свързани с лечението с цели протези са най-слабо 

изразени в сравнение с другите гласни. Тези резултати потвърдихме и ние 

при анализа на данните от нашето изследване, като не установихме 

съществена разлика между честотите, които се достигат при изговора на 

гласните на 45-я ден, при пациентите с протетично лечение и честотите на 

гласните, изговорени от човек с интактни зъби, както при мъжете, така и 

при жените.  

Представени са данните за един от пациентите с поставена снемаема 

протеза, за едно от записаните десет изречения: “Три, две, едно, нула, 

старт!” Това изречение е кратко и същевременно съдържа в силна 

(ударена) позиция всички гласни звукове (с изключение на /ъ/). Първият 

запис е направен с протезата, непосредствено след нейното поставяне. В 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 135.13 142.54 135.38 133.98 129.56

С тънки протези 134.4 142.86 136.18 132.73 128.25

С дебели протези 136.3 141.62 133.08 135.86 130.53
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същия ден са направени и записите без протеза (при липсващи всички 

горни и долни зъби). Нови записи с протезата са направени 45 дни по-

късно, след възстановяване на комфорта на пациента по отношение на 

дъвкателната и говорната функция. 

 Затрудненията в говора на пациента след непосредственото 

поставяне на протезата са установени обективно чрез спектрален анализ, с 

помащта на софтуерните програми Speech Analyzer
1
 и TREFL

2
. 

Тези затруднения, както и съответните акустични корелати, липсват 

в края на кратък адаптационен период (в случая 45 дни). Освен с 

необходимостта от придобиване на нови артикулационни навици, 

временните затруднения при пациентите могат да се обяснят и с 

психологическия стрес. Известни са някои физиологични ефекти от този 

стрес - повишена киселинност на стомашните сокове и по-високо 

мускулно напрежение на ларинкса, което води до повишаване на основния 

тон на гласа и което, от своя страна води до влошаване на фонетичното 

качество на речта. На фигура 48 и 49 в червено е представена графиката 

при говор с протеза и в черно – без протеза. Знаците -/+ означава „без/със 

протеза“, а знаците -/++ „без/със протеза след адаптацията“. Всяка графика 

е последвана от таблица със съответните числени стойности, за черната и 

червената графика. Времето е разделено на интервали от 20 милисекунди, 

като за всеки интервал е определена средната стойност на основния тон в 

Херци. При наслагване на графиките в повечето случаи програмата може 

да бъде обработвана по отношение на скалата на времето с цел по-добро 

съвпадение по хоризонталната ос и по-добра информативност от 

изображенията по вертикалната ос, т.е. по отношение на параметъра(F0), 

който ни интересува в случая. Реална информация за времетраенето ни 

дават числените стойности в табличните колони за времето. Тази 

информация, също както и данните за F0, е показателна за системните 

говорни затруднения преди и за липсата на такива (при успешно 

протезиране) след адаптацията – удължено и нормално времетраене на 

изказа, съответно преди и след адаптацията. 

Същият извод произтича от последната фиг. 50 и съответните 

таблични данни, които обобщават резултатите за основния тон и дават 

нагледна представа за установените статистически тенденции, които 

всъщност, за наличните резултати, се очертават  като обективни 

закономерности. 

 

                                                           
1
 https://software.sil.org/speech-analyzer/ 

2
 http://web.uni-plovdiv.bg/rousni/ 
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Фиг. 48:  Графика на основния тон за думата „три“ -/+ 

 

 

Таблица 6 - числени стойности към фиг. 48, през интервал от 20 ms. 

 

Time 

(ms) 

Pitch 

(Hz) 

Time 2 

(ms) 

Pitch 2 

(Hz) 

41.932 175.2 45.820 201.5 

41.952 175.1 45.840 199.6 

41.972 173.6 45.860 199.4 

41.992 169.7 45.880 205.9 

42.012 166.8 45.900 213.1 

42.032 181.9 45.920 218.5 

42.052 194.9 45.940 225.4 

42.072 202.1 45.960 228.1 

42.092 205.4 45.980 228.7 

42.112 206.3 46.000 228.5 

42.132 200.2 46.020 225.5 

42.152 193.9 46.040 221.7 

42.172 187.6 46.060 217.3 

42.192 174.0 46.080 220.0 

 
186.2 46.100 225.3 

 
  46.120 226.4 

 

  45.800 198.2 

 

  

 
216.7 
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Фиг. 49: Графика на основния тон за думата „три“ -/++ 

Таблица 7 - числени стойности към фиг. 49, през интервал от 20 ms. 

Time 

(ms) 

Pitch 

(Hz) 

Time 2 

(ms) 

Pitch 2 

(Hz) 

41.932 175.2 47.703 197.0 

41.952 175.1 47.723 191.2 

41.972 173.6 47.743 183.8 

41.992 169.7 47.763 186.1 

42.012 166.8 47.783 196.4 

42.032 181.9 47.803 205.5 

42.052 194.9 47.823 206.8 

42.072 202.1 47.843 204.1 

42.092 205.4 47.863 202.2 

42.112 206.3 47.883 200.4 

42.132 200.2 47.903 198.6 

42.152 193.9 47.923 194.5 

42.172 187.6 47.943 193.3 

42.192 174.0 

 
196.9 

 

186.2 

 

  

На фиг. 48 първата графика изобразява формата на звуковата вълна, 

а в долната половина на фигурата са насложени двете мелодични криви 

(изменението на F0 във времето) - без протеза и непосредствено след 

поставянето на протезата. От тук се вижда, че стойностите на F0 са 

значително по-високи с протезата за цялата дължина на изказа.  

Графиката на фиг. 49 се отнася същото за думата “три”, но 

мелодичната крива е с по-високи стойности и отразява резултатите след 

периода на адаптация в сравнение с и без протеза. От тук се вижда, че 

средната стойност на F0 остава по-висока с протезата, но разликата е 

незначителна. За останалите думи от изречението, методът е аналогичен, 

като при “три”. 



39 
 

Табл. 8 - Обобщени резултати за основния тон. 

F0 (Hz) – 

средна 

стойност / 

Изказ 

без 

протеза 

с протеза преди 

адаптацията  

с протеза след 

адаптацията 

Три, 186.2 216.7 196.9 

две, 198.7 210.4 185.4 

едно, 171.4 194.8 175.2 

нула, 170.9 191.9 182.9 

старт! 174.1 201.6 178.9 

 

 

Фиг. 50: Графика на основния тон  

 

4.4. Резултати и обсъждане по четвърта задача 

Въз основа на проучена лингвистична литература се налага 

предварително да се уточнят някои изходни понятия, имащи отношение 

към разглеждания проблем: 

 

 Когато се говори за арабски, има се предвид съвременния книжовен 

арабски език, който е държавен език на всички арабски страни.  

 

 От наложилите се в практиката на специалистите два начина за 

транскрипция на арабската фонемна система (с латиница и с кирилица) в 

настоящото изследване се приема предложеният вариант от П.  Самсарева 

транскрибиране с кирилица на арабските консонанти и вокали.  

В арабската консонантна система има още и интердентални, 

посталвеоларни, фарингеални и ларингеални съгласни, които отсъстват 

като фонеми в българския език. 
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Без протеза С протеза [преди адаптацията] С протеза [след адаптацията] 
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При интердентални звукове в арабския език, като „ث“ (

C ) “ذ„ ,(


З ) и 

звука „ظ“ (

З ) в някои диалекти, разположението на езика е между горните 

и долните фронтални зъби. Тази позиция, също може да достави 

информация относно лабиолигвалната позиция на фронталните зъби. При 

неправилното позициониране на зъбите, възпроизвеждането на тези 

звукове може да дестабилизира протезата и да наруши тяхното изговаряне. 

Същото се отнася и за палатолингвалните звукове в областта на А линията 

и мекото небце „خ“(Х), „ح“ (

Х ) “ق„ ,(


К ) “غ„ ,(


Г  Тези звукове .(،) “ع„ ,(

представляват по-малък проблем по отношение на протезирането, с 

изключение на случаите, при които задното палатинално удължаване 

навлиза в мекото небце.  

 

Особеност на българската вокална система е и наличието на гласната 

[ъ] под ударение. В силна позиция [ъ] липсва във фонемните системи на 

другите славянски езици. Корелацията, която се създава между нея и [а], в 

рамките на вокалната система, е типична черта на българския вокализъм. 

Българският звук [ъ], когато не е под ударение, съществува в арабския език 

като вариант на фонемата [а] в позиция след емфатичната съгласна, но не е 

самостоятелна фонема и затова арабите често изговарят: прав вместо пръв, 

мака вместо мъка, сан вместо сън и т.н. 

 

В арабския език липсват българските [п, в, ж, ч, ц, дз, г]. „Естествено 

е да се предположи, че ако в езика, който арабинът е усвоил от детството 

си, [п] и [б] , [в] и [ф] и т.н. не са фонологични корелати, той няма да може 

да ги разграничи в българския език, където в силна позиция те имат 

смислоразличително значение : бор - пор, том - дом и други.  

 

Съществено различие на арабските съгласни фонеми в съпоставка с 

българските е противопоставянето емфатичност - неемфатичност. 

Арабските съгласни [

Т ], [



Д ], [

С ], [


З ] са емфатични (напрегнати). При 

артикулирането им се повдига задната част на гърба на езика към мекото 

небце и се напряга целият артикулационен апарат.  

 

Съвременният фонетичен закон в български език - уподобяване на 

съгласни, не е валиден за арабски, т.е. звучните съгласни в края на думата 

не се обеззвучават. Докато в българския език гласните оказват влияние на 

предходните съгласни, то в арабския се наблюдава обратното явление - 

консонантите оказват въздействие на следходните вокали. 

 

На табл. 9 са представени съгласните звукове в българската и 

арабската азбука според мястото и начина на артикулация. 
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Табл. 9 - Сравняване на българските и арабски съгласни 

 

При подбора на езиков материал за развитие на слуха с помощта на 

интерактивни езикови задачи и игри трябва да се имат предвид следните 

фонеми, минимални двойки и комплексни опозиции: 

Табл. 10 - Фонеми и фонемни противопоставяния 

 
ФОНЕМИ ФОНЕМНИ ПРОТИВОПОСТАВЯНИЯ 

Гласни Съгласни Минимални 

двойки 

Комплексни 

опозиции 

(е) (п) (б) (о :: у) (е :: и :: ъ) 

(ъ) (к) (г) (ф :: в) (п :: б :: в) 

(о) (ф) (в) (к :: г) (з :: с :: ц) 

 (ш) (ж)  (ж :: ш :: ч) 

 (дз) (ц)   

 (ч)   
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С помощта на спектрален анализ изследвахме ефекта на снемаемите 

протези върху промените в говорната функция, като основно се изследва 

честотата на звука (F0)  при изговарянето на отделните думи при пациенти 

с тънки и с дебели протези.   

На фиг. 51 са представени резултатите от сравнителния анализ от 

изговарянето на думата „sual (سؤال)“ на пациентите арабско говорящи мъже 

с тънки и с дебели протези. Резултатите от сравнителният анализ между 

двете групи пациенти показват наличието на съществена разлика през 

целия период на проследяване  (р < 0,001), като мъжете с дебели протези 

имат по-високи стойности на честотите при изговаряне на думата, 

отколкото тези с по-тънки протези. Средно мъжете с тънки протези 

изговарят думата с приблизително 30-40 Hz по-ниско, отколкото мъжете с 

дебели протези. На 45-тия ден разликата в честотата е 31 Hz. 

 
 

Фиг. 51. Проследяване на измененията  на Fo в говора при мъже – в думата 

“SUAL” (سؤال) 

 

На фиг. 52 са представени резултатите от анализа на честотата на 

изговаряне на думата „tayar (تيار)“ при мъжете с тънки и c дебели протези.  

Отчетена е съществена разлика в честотите на изговаряне на думата „tayar“ 

(р < 0,01), като при лицата с дебели протези се наблюдават по-високи 

честоти. Разликата е относително постоянна в изследвания период и е 

около 30 Hz. 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 134 148.3 140.77 134.47 131.16

С тънки протези 134.5 132.3 127.11 121.98 118.44

С дебели протези 133.3 171.57 160.65 152.65 149.66
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Фиг. 52. Проследяване на измененията на Fo в говора при  – в думата  

“TAYAR “(تيار) 

В думата „zilzal (زلزال)“ се установиха съществени разлики в 

честотите на изговаряне на думата при мъжете с тънки и дебели протези (р 

< 0,01) (фиг. 53). Лицата с дебели протези показват по-високи честоти на 

гласа, като разликата е 27,54 Hz. 

 

 
 

Фиг. 53. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“ZILZAL” (زلزال) 

 

Думата „shabab (شباب)“  показва  съществена  разлика в честотата на 

говора при изговарянето на думите с тънки и дебели протези (р < 0,001), 

като разликата е 29,42Hz (фиг. 54) .  

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 137.56 153.39 146.2 140.62 136.13

С тънки протези 136.1 138.15 132.47 127.86 122.75

С дебели протези 137.9 172.15 163.09 156.32 152.59
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Общо 126.77 143.05 138.19 134.51 130.78

С тънки протези 126 127.66 124.83 122.26 120.19

С дебели протези 127.1 167.66 159.58 154.09 147.73
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Фиг. 54. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“SHABAB” (شباب) 

 

На фиг. 55 са представени резултатите от анализа на 

произношението на думата „huia (هوية)“, като разликата между честотата на 

гласа при произношението на думата е установенa  през целият пеиод на 

проследяването (р<0,01). 

 
 

Фиг. 55. Проследяване на измененията на Fo в говора при мъже – в думата 

“HUIA” (هوية) 

 

 

 

Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 139.14 156.84 151.8 148.09 145.44

С тънки протези 138.3 143.84 139.53 134.69 132.25

С дебели протези 140 172.83 166.91 164.59 161.67
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Без протеза 1-5 ден 15-20 ден 30-35 ден 40-45 ден 

Общо 134.35 145.87 143.91 142.01 140.15

С тънки протези 134.6 138.36 135.25 132.32 129.65

С дебели протези 132.2 157.16 156.89 156.53 155.91
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На фиг. 56 е представен сравнителен анализ на честотата на 

изговаряне на съгласните при мъжете като резултатите са представени 

според дебелината на протезата (тънка и дебела) на първия ден след 

поставяне на протезата в сравнение с нормата. Както се вижда от 

представените данни при всички изследвани думи се установява 

статистически значима разлика между честотата на изговаряне на 

съгласните при пациенти с тънки и c дебели протези (р < 0,05) в сравнение 

с нормата.  

 

 
 

Фиг. 56.  Средни стойност на Fo за съответните думи на 1-я ден при мъже. 

 

Впечатление прави, че при всички думи резултатите в изследваните 

групи са над нормата, като при мъжете с тънки протези се наблюдава 

повишаване на честотата от 8,04 % при думата „lamie (المع)“  до 9,78 % за 

думата  „tayar (تيار)“. При мъжете с по-дебели протези установихме същата 

тенденция, като повишаването на честотата е по-голямо отколкото при 

тези с тънки протези (съответно 12,65 % за думата „lamie (المع)“   и 15,43 % 

за думата „tayar (تيار)“. 

 

На фиг. 57 са представени резултатите на 45-я ден след адаптация. 

Както се вижда от данните при думите не се установява съществена 

разлика при пациентите с тънки протези в сравнение с нормата. Може да 

се каже, че при тези пациенти е постигната пълна адаптация към протезата.  
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Фиг. 57. Средни стойност на Fo за съответните думи на 45я ден при мъже. 

  

При пациентите с дебели протези продължава да се наблюдава 

съществена разлика в честотата спрямо нормата (р < 0,05) въпреки 

промените спрямо първия ден от поставянето на протезата. 

 

На фиг. 58 и таблица 11 е представено изменението на думата „tayar 

 на първи и на 45 ден от поставяне на протезата на арабско говорящ “(تيار)

пациент. 

 

 
 

Фиг. 58. Графика на основния тон на думата „tayar” (تيار)“ на първи (черно) 

и 45 ден (червено) от поставяне на протезата на арабско говорящ пациент.  
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Таблица 11 -  Числени стойности към фиг. 58, през интервал от 20 ms. 

Time (ms) Pitch (Hz) Time 2(ms) Pitch 2 (Hz) 

0.003  0.002  

0.023 158.1 0.022 138.3 

0.043 148.1 0.042 130.8 

0.063 136.6 0.062 124.5 

0.083 133.8 0.082 122.5 

0.103 133.5 0.102 121.8 

0.123 135.5 0.122 122.2 

0.143 138.2 0.142 122.2 

0.163 141.1 0.162 122.9 

0.183 146.7 0.182 125.8 

0.203 148.4 0.202 127.8 

0.223 148.2 0.222 130.1 

0.243 149.7 0.242 130.9 

0.263 149.2 0.262 131.2 

0.283 148.8 0.282 132.3 

0.303 147.9 0.302 132.3 

0.323 147.9 0.322 131.4 

0.343 147.6 0.342 131.4 

0.363 146.7 0.362 132.6 

0.383 146.2 0.382 134 

0.403 146.5 0.402 136.5 

0.423 148.8 0.422 139.2 

0.443 150.9 0.442 144.2 

0.463 154.1 0.462 149.5 

0.483 153.5 0.482 150.5 

0.503 150.9 0.502 148.3 

0.523 157.3 0.522 153.4 

0.543 156.3 0.542 155.7 

0.563 155.5 0.562 153.2 

0.583 161.5 0.582 134.8392857 

0.603 166.1 0.602  

0.623 164.7   

0.643    

0.663    

0.683 154.4   

0.703 155.2   

0.723 156.7   

0.743 156.6   

0.763 149.748571   

0.783    

0.803    

0.823    
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На фиг. 59 е представен сравнителният анализ на честотата на 

изговаряне на гласните на първия ден от поставянето на протезите при 

мъжете, като се установява разлика между пациентите с тънки и с дебели 

протези в сравнение с нормата. 

При изговаряне на гласните „и“ и  „у“ пациентите с дебели протези 

имат по-висока честота на изговаряне в началото на адаптационния 

период. По отношение на гласната „а“ се установява минимална разлика в 

честотата при тези с тънки и с дебели протези. 

 

 
Фиг. 59. Средни стойности на Fo за съответните думи на 1-я ден при мъже 

 

На 45-я ден от адаптационния период се установява намаляване в 

честотата на изговаряне на всички гласни (фиг. 60). 

 

 
Фиг. 60. Средни стойности на Fo за съответните думи на 45-я ден при 

мъже 
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Изменението в честотата на гласните „и“ и „у“  при пациентите с 

тънки протези е съответно 4,57 % и 4,1 %, докато при пациентите с 

дебели протези съответно е 3,5 % и 3,3 %. 

 

На фиг. 61 е представено изменението в честотата на изговаряне на 

думата „huia” (هوية)“  на първи и на 45 ден от поставяне на протезата на 

арабско говорящ пациент. 

 

 

 
 

Фиг. 61. Графика на основния тон за думата „huia” (هوية)“  на първия 

(черно) и 45 ден (червено) от поставяне на протезата на арабско говорящ 

пациент. 
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Таблица 12 - Числени стойности към фиг. 61, през интервал от 20 ms. 

Time 

(ms) 

Pitch 

(Hz) 

Time 2 

(ms) 

Pitch 2 

(Hz) 

0.003  0.003  

0.023 108.7 0.023  

0.043 110 0.043 105.5 

0.063 110.4 0.063 106.9 

0.083 113.6 0.083 110.1 

0.103 119.1 0.103 114 

0.123 126.5 0.123 117.8 

0.143 132.3 0.143 122.6 

0.163 140.5 0.163 126.1 

0.183 143 0.183 130.2 

0.203 141.6 0.203 132.4 

0.223 140.8 0.223 132 

0.243 140.1 0.243 131.7 

0.263 142.2 0.263 134 

0.283 145.9 0.283 138 

0.303 149.5 0.303 141.5 

0.323 151.8 0.323 140.9 

0.343 155.3 0.343 138.7 

0.363 155.1 0.363 133.9 

0.383 147.7 0.383 128 

0.403 138.3 0.403 123.8 

0.423 127.9 0.423 114.3 

0.443 115.3 0.443 111.3 

0.463 106.9 0.463 103.9 

0.483 99.2 0.483 97.6 

0.503 96.2 0.503 93.2 

0.523 92.7 0.523 88.9 

0.543 90.3 0.543 84.9 

0.563 88.1 0.563 82.2 

0.583 86.1 0.583 84.6 

0.603 84 0.603 80.4 

0.623 79.7 0.623 81.2 

0.643 65.5 0.643 84.3 

0.663 62.9 0.663 85.2 

0.683 118.4 0.683  

0.703  0.703  

0.723  0.723  

0.743  0.743  

0.763  0.763  

  0.783 25.7 

   109.8727 
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Изследване на влиянието на дебелината на протезата върху 

спектъра на различните съгласни 

 

 
 

Фиг. 62. Форма на звуковата вълна на думата „tayar” (طيار)“; спектрограма 

на думата; спектър на звука „

t “ в думата “tayar”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (5465 ОПЕ); интензитет на думата.  

 

 

 
 

Фиг. 63. Форма на звуковата вълна на думата „tayar “(طيار)“; спектрограма 

на думата; спектър на звука „

t “в думата “tayar”, първи ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (4972 ОПЕ); интензитет на думата. 
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Фиг. 64. Форма на звуковата вълна на думата „tayar” (طيار)“; спектрограма 

на думата; спектър на звука „

t “в думата “tayar”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 2,5 mm (4563 ОПЕ); интензитет на думата. 

 

 
 

Фиг. 65. Форма на звуковата вълна на думата „tayar” (طيار)“; спектрограма 

на думата; спектър на звука „

t “в думата “tayar”, 45 ден (синьо), норма 

(червено) със средна дебелина 1,6 mm (3599 ОПЕ); интензитет на думата. 
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Визуализиране артикулацията на отделни звукове в български и 

арабски език 

 

 

 
 

http://vident.bg/alphabet/ 

Фиг. 66.  Визуализиране артикулацията на отделни звукове в български 

и арабски език 

 

 Визуализирането насочва клиницистите към трудностите при 

изговаряне на отделните звукове и помага за индивидуалната адаптация 

към протезите. 

 

Визуализирането, приложено към изучаване на български и арабски 

език, допринася за по-бързото и правилно усвояване на езика. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При пълно обеззъбяване с поставянето на целите снемаеми протези 

се възстановява естетиката, постепенно – дъвкателната функция и най-

трудно говора. Причините са в намаления обем на устната кухина, 

променените зони на артикулация на езика с небцето и със зъбите. Изисква 

се адаптационен период, който е сложен процес, с различно времетраене, 

зависещ от мотивацията на пациента за преминаване към подвижно 

протезиране, от индивидуалните възможности за преодоляване на стреса и 

преди всичко от качеството на изработената протеза, осигурената 

стабилност в устната кухина и пр. 

 Анкетно проучените сред ЛДМ и зъботехници показа висока степен 

на компетентност относно влиянието на снемаемите протези върху говора 

на пациентите. При анализа на факторите, оказващи влияние акцент е 

поставен върху дебелината на протезата, която трябва да е достатъчно 

дебела, за да противодейства на дъвкателните сили, но и достатъчно тънка, 

за да води до минимални проблеми в артикулацията. 

Промените в говорната функция на пациентите с цели протези бяха 

изследвани със спектрален анализ. Направено е сравнение на честотата на 

звука (FО) при изговаряне на отделни думи, съдържащи съответно 

съгласните и гласните звукове в български и арабски език от пациентите с 

тънки  и с дебели протези. 

  Приложеният от нас акустичен анализ на звуковете от пациентите 

със снемаеми протези е иновативен метод, даващ количествена и 

обективна оценка на промените в говора чрез изследване на звуковата 

честота, която при нарушен говор се повишава. Чрез вградения в 

компютъра специализиран софтуер записите се отчитат статистически, 

обработват, архивират и се използват при необходимост. От проведеното 

изследване е установена зависимост между дебелината на протезната плака 

и честотата(Hz) на изговорените звукове. При пациентите с тънки протези 

звуковата честота е по-ниска от тази при пациентите с дебели протези, 

като разликите при жените са по-силно изразени( р < 0,001), отколкото при 

мъжете( р < 0,01). Обяснението е в разликите на говора по пол – женският 

глас е в по-горния регистър. 

 Промените в говора са най-силно изразени в първия ден на 

поставяне на протезите. Най-чувствителни към промените в устната 

кухина са съгласните звукове „с“, „ш“, „з“, „т“, „ц“, „ч“, „д“, „р“, „л“, „н“. 

Установената тенденция за „съскане“ при някои пациенти се обяснява със 

замяната на „з“ със „с“. За да се избегне „съскането“ и да се преодолеят 

промените в произнасянето на съгласните е необходимо контролиране 

притока на въздух чрез максимален точен избор на дължината на 

фронталните зъби и правилното им позициониране по алвеоларния гребен. 

 Промените при изговарянето на гласните звукове от мъже и жени са по-

слабо изразени, тъй като в артикулацията им не участва активно допира на 

езика с палатиналните повърхности на зъбите и с небцовата плака. 
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6. ИЗВОДИ 

 

1. Анкетното проучване за степен на информираност на ЛДМ и 

зъботехници относно значението на различните фактори за възстановяване 

на говорната функция при пациенти със снемаеми протези показа висок 

дял на информираните мъже и жени от различните възрастови групи, 

особено при ЛДМ със специалност протетична дентална медицина. 

 

2. Адаптацията на пациентите към снемаемите цели протези е 

многофакторен процес, в който възстановяването на говорната функция 

има съществено значение. 

 

3. Спектралният анализ се оказва ефективен метод за целите на 

настоящото изследване; той е всеобхватен количествен метод за акустично 

изследване на гласните и съгласни звукове. Дигиталните записи 

позволяват автоматична обработка, визуализиране и сравняване на 

резултатите. 

 

4. Възстановеното произнасяне на съгласни с участието на езика и на 

твърдото небце е най-същественият тест за настъпила фонетична 

адаптация към протезната конструкция, но той не е единственият. Целите 

протези променят фонетичния аспект на речта глобално – съгласни, 

гласни, основен тон. 

 

5. Установена е количествена зависимост между дебелината на 

протезната плака и характеристиките на произнесените звукове и е  

валидиран използваният метод. 

 

6. Статистически е доказано предимството на тънките протези (1,5 

mm до 2 mm) за по-лесната и бърза фонетична адаптация. 

 

7. Независимо от спецификата на езика (български или арабски) 

пациентите с по-тънки протези се адаптират по-бързо, т.е. възстановяват 

по-бързо естественото произношение на звуковете на речта. 

 

8. Интерденталните звукове, характерни за арабския език, имат 

особено отношение към определянето на оклузията и нареждането на 

фронталните зъби. 
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7. ПРИНОСИ 

 

ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

1. За първи път у нас се провежда анкетно проучване за 

компетентността на ЛДМ и зъботехници относно факторите чрез които 

снемаемите цели протези влияят на говорната функция на пациентите.  

2. За първи път се изследва говорната функция за български и арабски 

говорящи пациенти (съответно българи и араби) с цели протези, като са 

използвани нови акустични методи, създадени за целите на това 

изследване. Тези методи позволиха да се установят обективно нови 

количествени зависимости между целите протези и качеството на 

говорните звукове. 

3. За първи път е направен анализ на говора при снемаеми цели протези 

чрез различни акустични параметри: основен тон, спектър на звука и 

формантна структура на гласните звукове. 

  

 ПРИНОСИ С НАУЧНО–ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

1. Адаптацията на говорната функция при пациенти с цели снемаеми 

протези настъпва по–бързо при дебелина на протезната плака до 2 mm. 

2. Спектралният анализ чрез програмите Speech Analyzer и TREFL е 

модерен, обективен количествен метод за изследване произнасянето на 

съгласните и гласните звукове. Тази софтуерна система позволява да се 

прилагат съвременни (надеждни, прецизни) методи за оценка на говорните 

звукове. 

3. Speech Analyzer – TREFL се прилага за оценка на степента на 

възстановяване на говорната функция при лица с цели снемаеми протези. 

4. При различните акустични параметри е установена еднозначна 

зависимост между дебелината на протезата и качеството на звуковете на 

речта: деформацията на спектъра, на формантната структура и степента на 

повишаване на основния тон се увеличават с увеличаване на дебелината на 

протезата. 

5. При различните акустични параметри е установена еднозначна 

зависимост между дебелината на протезата и времето за адаптация на 

речевата функция: деформацията на спектъра, на формантната структура и 

стойността на основния тон се нормализират по-бързо при протезите с по-

малка дебелина. 

6. Включването в изследването на пациенти, говорещи арабски език, е 

обосновано с оглед наличието на значителни различия в звуковите системи 

на арабския и българския език. Независимо от тези различия, установените 

закономерности са общи и за двата езика, което придава допълнителна 

достоверност на получените резултати. Звуковете в българския и арабския 

език със значителен контраст в характеристиките им са визуализирани чрез 

артикулационни схеми. 
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   ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

1. Потвърждава се значението за възстановяване на говорната функция 

при пациенти със снемаеми цели протези на стриктно спазените клинични 

и лабораторни правила за изработване на протезната конструкция. 

2. Потвърдено е предимството на по-тънките протези пред по-дебелите 

от гледна точка на говорната функция. Това е направено чрез изследване 

на различни акустични параметри.  
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