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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ВК – временна конструкция 

ВЦ – временен цимент 

ЛДМ – лекари по дентална медицина 

CAD/CAM – Компютърно подпомогнат дизайн – компютърно подпомог-
ната изработка 

2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

   Временните конструкции са метод за защита на твърдите зъбни тъкани 
след тяхното изпиляване, чрез който се предотвратява механичното, 
химичното и термичното дразнене на зъбната пулпа. Те запазват 
съществуващите оклузо-артикулационни съотношения  и апроксимални 
контакти и така дъвкателното налягане се разпределя равномерно и  нито се 
разместват зъби, нито се травмират меки тъкани. 

   Както всяка една протезна конструкция, така и временната, задължително 
трябва да отговаря на функционалните изисквания – да запази или подобри 
дъвкателната и говорната функция. Но колкото и добре да са издържани те, 
временната конструкция няма да бъде оценена от пациента, ако не се 
възстановят съществуващите форма, големина и цвят на естествените зъби. 

   Независимо от разнообразните цветови предпочитания на пациентите, 
всеки от тях държи избраният цвят да се запази през целия престой на 
временната конструкция в устната кухина. Установява се, че цветът е 
показател, който при временните конструкции не е константен, а под 
влиянието на определени фактори се променя. За да се избегне този 
недостатък е необходимо да се проведат редица изследвания, за да се открие 
етиологията на поставения проблем. 

   В достъпната литература и у нас не е публикувана достатъчно информация 
за промяната в цвета и това ни дава основание да направим сравнително 
изследване на различните видове материали за временни конструкции и 
тяхната цветова устойчивост за различен период от време. Получените 
данни ще ни позволят да дадем обективна оценка и препоръки за употребата 
на различните видове материали и технологии за временни конструкции при 
неснемаемо протезиране. 
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3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

   Целта на дисертационния труд е да проследим промяната в цвета на 
неснемаемите временни конструкции в лабораторни и клинични условия и 
да посочим кой материал за изработването им демонстрира най-голяма 
цветова стабилност към различни оцветяващи вещества.  
За изпълнението на набелязаната цел, бяха поставени следните задачи: 
 
Задача №1. Провеждане на анкетно проучване сред лекарите по дентална 
медицина относно промените в цвета на временните конструкции. 
Задача №2. Създаване на собствена матрица с индивидуални параметри и 
дизайн за изследване на опитни тела за промяната в цвета на различни 
видове материали за временни конструкции.  
Задача №3. Лабораторно изследване на оцветяването на създадените 
форми. 
Задача №4. Клинично проследяване на временните конструкции за промяна 
в цвета (единични коронки и мостови конструкции) в областта на 
фронталните и странични зъби.  
 

4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

4.1. Материал и методи по задача №1 
 

    Анкетното проучване по задача №1 се проведе по време на конгресите и 
семинарите за повишаване на квалификацията, организирани от БЗС. 
Анкетирането бе реализирано в периода: юни 2017 г. – март 2018 г.   
   Използван беше директен анкетен метод, като форма на писмен разпит, 
при която изследваните лица, отговарят писмено на представени въпроси и 
отговори, подредени във въпросник (анкетна карта), за набиране на 
първична емпирична информация относно мнението и отношението към 
изследвания проблем.  
   Приложена бе пряка индивидуална анкета, при която въпросникът достига 
до всяко лице, включено в изследваната група, при съхранена анонимност 
на получените отговори.   
   За целите на анкетното проучване бяха изработени 180 анкетни карти, 
състоящи се от 10 въпроса (четири, от които отворени) и изискваха свободен 
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отговор от анкетираните, касаещи:  
- пол  
- изработване на временни конструкции  
- метод на изработване   
- предпочитан материал  
- дни на престой на изработените временни конструкции в устната       
  кухина 
- най-често използван цвят   
- забелязани промени в цвета на временните конструкции след  
циментиране с временен цимент  
- забелязани промени в цвета на поставените временни конструкции след 
престой в устната кухина   
- начин на корекция на настъпилите промени в цвета  
- вида на изработваните временни конструкции  

4.2. Материал и методи по задача №2 
 

   Създаването на матрица за изследване на опитни тела цели да постигне 
форма, максимално наподобяваща анатомичната и морфологична такава, за 
да се гарантира достоверност на получените резултати. Поради това се 
съобразихме с факта, че зъбната повърхност е дъговидна, а не плоска. Така 
създаденият профил ще се характеризира и с различна дебелина на 
материала в различните участъци.  
   За постигане на поставената цел използвахме пластмасови фантомни 
модели “Frasaco №А-3”, а зъбите (в горен десен и долен ляв сегмент) 
препарирахме като за естетични вестибуларни възстановявания (фиг. 1). 
При всички зъби изработихме изразена препарационна граница – 
вестибуларен хоризонтален праг със заоблен вътрешен ъгъл.  

   
Фиг.1 Графика на препарираните зъби на пластмасови фантомни модели 



6 
 

   Препарираните зъби на горна и долна челюст са общо 10 на брой и 
обхващат всички зъбни групи – резци, кучешки, премолари и молари 
(фиг.2).  

          
                 Фиг. 2 Препарирани зъби на горен и долен модел  

   Така оформените препарации, възстановихме с моделажен восък 
„Bredent”, съобразявайки се със специфичната анатомия, морфология и 
функция на всеки зъб според модела на горна и долна челюст (фиг.3). Двата 
модела включихме в артикулатор със средни стойности. 

                                                 

                            
                   Фиг. 3 Восъчни фасети на горен и долен модел                      
   

   Моделираните от восък пластмасови зъби опаковахме в бронзова кювета 
с гипс „Shera Pure” супер твърд IV клас като оформихме отливни канали за 
изтичане на излишния материал при пресоване(фиг. 4-1). От двете страни 
създадохме и водещи улеи (фиг.4-2) с ролята на ключ за точното 
съпоставяне на матрицата и патрицата (фиг.4).   

 
Фиг. 4 Опаковани в кювета зъби от двата модела  
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   След като отляхме и горната част на кюветата и изплавихме восъка, 
получените форми подложихме на сканиране с лабораторен скенер за 
създаване на файл за фрезоване по CAD/CAM технологията. Наличният 
софтуер не позволяваше създаване на модел по тази технология. Файлът 
послужи за изграждане на модел чрез 3D принтиране, но резултатът не ни 
удовлетвори и затова матрицата със собствен, оригинален дизайн се 
изработи чрез точно отливане от месинг  посредством вакуум.  
   За целта двете половини на кюветата бяха разделени на две през средата 
до получаване на  четири гипсови блокчета с най-минимални размери, без 
това да уврежда съпоставката помежду им (фиг.5). 

 
Фиг.5 Правоъгълно оформени гипсови матрици и патрици 

   С дублирен силикон от всяко блокче се взе отпечатък, съответстващ на 
негативното и позитивното изображение на бъдещите опитни тела. 
Силиконовия отпечатък дублирахме с восък (фиг.6). Получената восъчна 
форма разделихме, зъб по зъб, на 5 малки части, за да избегнем свиване на 
материала (фиг.7).  

    
        Фиг. 6 Восъчен отпечатък Фиг.7 Разделен зъб по зъб            

                                          восъчен отпечатък 

                                                                                                   
   При технологията на отливане восъчният модел се опакова в кювета със 
специална опаковъчна маса и се поставя на водна баня при 100°. Восъкът 
изтича от моделите и се образуват кухини. Кюветата се слага в специална 
пещ с програмиран терморегулатор и се изпича по специална осем стъпкова 
програма в температурният интервал от 150° до 730° (фиг. 8). След като 
температурата се понижи до 550° се изважда и се поставя върху 
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предварително стопения месинг в пещ за топене. Пространството около 
кюветата се вакуумира и стопеният материал влиза по каналите в отливката.                     

 
Фиг. 8 Програма за изпичане на гипса при вакуумно леене 

   По така описаната методика получихме общо 20 матрици  от горна и долна 
челюст. За всеки препариран зъб има две части – позитивна и негативна 
(Фиг. 9).  

 
                           Фиг.9  Готовите месингови матрици      

                                    
4.3. Материал и методи по задача №3 

 

   За изпълнението на задача №3 използвахме създадените в задача №2 
матрици. Направени бяха общо 150 пробни тела от три различни материала 
за временни конструкции – Protemp II, Protemp IV и LuxatempStar с изходен 
цвят на опаковката А3. От всеки от трите материала бяха направени по 50бр. 
тестови екземпляра (фиг. 10, 11).                                  

                    
                            Фиг.10 Тестови екземпляри Protemp II               
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               Фиг.11 Тестови екземпляри Protemp IV и LuxatempStar 

 
   Така изработените пробни тела бяха подложени на действието на пет 
оцветяващи разтвора от по 100мл. в пет отделни съда: кока-кола, кафе 
еспресо, чай горски плодове, сок портокал и червено вино. Всеки материал 
беше изследван поотделно, като в петте съда поставяхме по десет 
екземпляра от общо петдесетте.    

   Измерванията на промените в цвета се осъществяваха с помощта на два 
спектрофотометрични апарата – Vita EasyShade и Spectro Shade (фиг.12),  
през различни времеви интервали – непосредствено преди поставянето в 
оцветяващ разтвор, на 1, 4, 7 и 14 ден.  
 

                          
         Фиг.12 Апарати за цветоопределяне, с които се провеждаше                       
                                                     изследването  

        
   Цветоопределянето с всеки един от апаратите започва с неговото кали-
бриране. При измерването на цвета с Vita EasyShade могат да се получат 
основният цвят на обекта, осреднени стойности за целия обект или 
индивидуални такива за всяка една от трите зони на зъба – шийка, тяло и 
режещ ръб. За целите на нашето проучване избрахме измерването по зони.  
При Spectro Shade данните за цвета могат да бъдат онагледени по зони или 
да получим основния цвят на зъба, но ние отново избрахме зоналното 
представяне (фиг. 13).  
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Фиг.13  Цветоопределяне на тестови образец с Vita EasyShade (ляво) и със 
Spectro Shade (дясно) 

   Условията на съхранение и на петте разтвора бяха уеднаквени – престоят 
им бе на стайна температура и без пряк достъп на слънчева светлина. За 
достоверност и точност на получените резултати при измерванията 
използвахме LED апарат за определяне цвета на зъбите (фиг. 14).   

                     
                   Фиг.14 LED апарат за определяне цвета на зъбите 
 

4.4  Материал и методи по задача №4 

   За изпълнението на тази задача се проведе клинично проследяване на 45 
временни конструкции (11 единични коронки и 34 мостови конструкции) за 
промяна в цвета при различни пациенти.  Всички те са изработени по 
директния метод, който в резултат на анкетното проучване се установи като 
най-предпочитан метод на работа сред ЛДМ. За целта разработихме 
клинична карта, чрез която се систематизира и описа, събраната от всеки 
пациент по време на клиничното изследване, информация.  
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                                               Клинична карта  
 
Пациент .............................................................. Пол:    Мъж     Жена 
Възраст...............  
Адрес...................................................................................................................  
Консумация и употреба на вещества, водещи до промяна на цвета: 
   Не   

  Кафе     Кока-кола    Червено вино     Плодови сокове   Чай     

  Тютюнопушене    

  Други 

Вид на временната конструкция:    Единична коронка    Мост 

          
 

Материал 
за ВК 
 

 

Вид на 
временния 
цимент 

 

Цвят при циментиране на 
ВК 

 

Цвят при поставяне на 
постоянната 
конструкция 

 

Време 
на 
престой 

Шийка Тяло Режещ 
ръб 

Шийка Тяло Режещ 
ръб 

 

        

 
   Освен клинична карта, всеки пациент се подписа и върху специално 
изработено информирано съгласие, с което удостовери, че доброволно 
участва в тези изследвания и е запознат с характера на самото проучване и 
безвредността на двата апарата за цветоопределяне.   

   При снемането на анамнезата всеки пациент съобщи дали консумира 
вещества, водещи до промяна в цвета на конструкцията (като тези, 
използвани в лабораторните изследвания) и по този начин резултатите от 
лабораторните и клинични изследвания могат да бъдат сравнени.  
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   На всяка временна конструкция определяхме цвета при нейното 
изработване, а след това и преди циментирането на постоянната такава, за 
да проследим промяната в цвета на различните материали за времето на 
техния престой в устната кухина. Съществена разлика между престоя на ВК 
в клинични и лабораторни условия е времето на контакт между  
оцветяващия разтвор и дадения материал. Ако дадена ВК престои 14 дни в 
устната кухина, то тя ще е по-малко оцветена от същата, престояла 14 дни в 
оцветяващ разтвор. Това е така, защото влиянието на оцветителя в 
лабораторни условия е непрекъснато, а на това в устната кухина еднократен 
акт, траещ няколко секунди.       
   Материалите, от които се изработваха временните конструкции, са същите 
като тези, използвани в лабораторните изследвания от задача №3 – Protemp 
II, Protemp IV и LuxatempStar.  
   За да проследим влиянието и на временния цимент върху промяната в 
цвета на временните конструкции, записвахме неговото наименование в 
една от графите на лабораторната карта. 

   Повечето от анкетираните ЛДМ в задача №1 съобщават, че не наблюдават 
промяна в цвета след циментиране. Всяка една ВК в хода на нашето 
клинично проучване е циментирана по стандартен клиничен протокол с 
един от следните безевгенолови временни цимента – Adhesor TC NE (Spofa 
Dental) или NetC ( Meta Biomed), за да проверим дали статистически ще се 
отчете промяна в цвета (фиг.15).  

                           
                               Adhesor TC NE           NetC Meta Biomed  
 
                                         Фиг.15 Временни цименти 

 
   Цветоопределянето следваше протокола за цветоопределянето от задача 
№3 и се осъществи посредством двата спектрофотометрични апарата – Vita 
EasyShade и Spectro Shade (фиг 16, 17).  
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Фиг.16 Данни от Spectro Shade при поставяне на ВК (ляво) и след 7 дневен 
престой (дясно) при пациент Г.У.  

          
Фиг.17 Данни от Vita EasyShade при поставяне на ВК (ляво) и след 7 дневен 
престой (дясно) при пациент Г.У.  

   Този етап започва отново с калибриране като измервателният накрайник 
на всеки от двата уреда се насочва към съответната му поставка. При Vita 
EasyShade там се разполага калибриращ блок за баланс на бяло, докато при  
Spectro Shade последователно се калибрира първо спрямо бял, а в 
последствие и спрямо зелен блок. Задържа се за няколко секунди до 
получаване на звуков сигнал за успешно завършен процес и готовност за 
работа. Тъй като измервателният накрайник се използва за изследвания на 
различни пациенти, е необходимо да се спази определен санитарен 
протокол. Накрайникът на Spectro Shade се стерилизира, а този на Vita 
EasyShade се дезинфекцира и се опакова в специален предпазител 
индивидуален за всеки пациент.   
   При измерването на цвета с Vita EasyShade измервателният накрайник се 
поставя последователно върху всяка една от трите зони на зъба, като за всяка 
от тях се натиска основния бутон, осъществяващ заснемането на цвета. След 
това  на екрана схематично се изобразяват данните.  
   При Spectro Shade заснемането се извършва еднократно, като 
измервателният накрайник се насочва към обекта и се цели точното му 
фокусиране. Основна разлика при този апарат е наличието на голям и цветен 
сензорен екран, по който удобно се борави с писалка. 
   Заснеманият обект се наблюдава в дисплея, което улеснява правилното 
позициониране. След края на заснемането изследователят очертава 
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границите на тестовия образец върху екрана на апарата. След което може да 
изберем дали данните за цвета да бъдат онагледени по зони или да получим 
основния цвят на зъба.  
   Това, което прави впечатление при работата с апаратите в сравнение с 
лабораторното проучване е, че разликата в дизайна на двете устройства 
играе значителна роля за улесняването на измерванията в клинична 
обстановка. Поради по-малкия измервателен накрайник Vita Easyshade е по-
удобен за измерване на цвета и на по-дистални зъби, доколкото с апарата 
Spectroshade това е възможно едва до премоларите. 
   Измерванията и резултатите отново са подредени по зони – шийка, тяло, 
режещ ръб, за да се проследи и в устната кухина ли оцветяването е по-силно 
в дадени зони както се установява при лабораторните образци.  
      
          
Методи на статистическа обработка по всички задачи 

 
• Графичен анализ – за визуализация на получените резултати; 
• Дескриптивна статистика – точкови оценки на параметри – намиране 
на средни стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на 
средните; 
• Точен тест на Фишер – проверка на статистическата значимост на 

влияние между параметри (Fisher's exact test) за таблици 2х2; 
• χ2 тест (Chi-Square Tests) (тест на Пирсън) – за статистическа проверка 
на хипотези при номинални скали на измерване. 
• Статистическият анализ се извърши посредством програма за 
статистическа обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 21.0. 
 
 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

5.1. Резултати и обсъждане по задача №1 
   Анкетирани бяха общо 180 ЛДМ относно използваните от тях методи и 
материали за изработване на временни конструкции. От тях 112 са жени, а 
68 – мъже.  
На въпрос №2 – „Изработвате ли временни неснемаеми конструкции”, 143-
ма от анкетираните отговарят положително – 83 жени и 60 мъже. Броят на 
отговорилите отрицателно на този въпрос е 37 – 29 жени и само 8 мъже. 
Много по-голям е броят на отрицателно отговорилите жени и този факт е 
статистически значим (критерий χ2 със  χ2 = 5,172 и значимост P=0,023) 
(диаграма 1). Тези данни могат да бъдат съпоставени с проучването на 
М. Димова от 2003 г., при което се установява, че приблизително 65% от 
ЛДМ изработват ВК. Резултатите от нашите анкетни карти 15г. по-късно 
демонстрират по-честа употреба на този вид конструкции (79%).  
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Диаграма 1  Изработвате ли временни неснемаеми конструкции 

 
   На въпрос №3 – „Кой метод за изработване на временни конструкции 
предпочитате ?”, най-голям процент отговарят, че работят по директния 
метод, следван от индиректния, комбинирания, а най-малко използват 
стандартни фабрични корони (диаграма 2). 

 
             брой 

              
Диаграма 2 Предпочитан метод за изработване на временни конструкции 
 

   Тези данни са в противовес с изводите на М. Димова, която установява, че 
най-голям дял от ЛДМ използват лабораторно изработени ВК, следвани от 
стандартните фабрични корони и на последно място – директно изработени 
такива. Прави впечатление, че 15г. по-късно директният метод става най-
предпочитан от лекарите по дентална медицина у нас. 

   Тези от анкетираните, посочили отговор „индиректен метод” 
конкретизираха дали е чрез восъчен моделаж и полиметилметакрилатна 
пластмаса, с лабораторни композити или по CAD/CAM технологията. Най-
много са посочили восъчния моделаж, следван от лабораторните композити 
и на последно място – по CAD/CAM технологията (диаграма 3). Тези данни 
се обясняват с факта, че тя е все още по-скъпа и недостъпна за масовата 
практика в сравнение с другите методи.  
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                      Диаграма 3 Индиректни методи на изработване на ВК 

   На въпрос №4 анкетираните отговориха в свободен текст кой е 
предпочитаният от тях материал за изработване на ВК. Най-често срещаните 
отговори бяха следните: Protemp (II и IV), Dentalon, Evicrol, Luxatemp и 
Prevision temp (диаграма 4).   
 
                         брой 

                     
                          Диаграма 4 Предпочитан материал за ВК  
 
   Въпрос №5 гласеше – „Колко дни средно престояват изработените от Вас 
ВК до поставянето на окончателната протезна конструкция ?”. Получените 
отговори бяха много разнообразни, затова ги сведохме до два времеви 
интервала (до 10 дни и 2 седмици и повече) за по-лесна статистическа 
обработка (диаграма 5).   

                       
                  Диаграма 5 Време на престой на ВК в устната кухина   
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   На въпрос № 6 анкетираните отговориха кой е най-често използваният от 
тях цвят. Резултатите посочиха, че това са А3, А2 и А1 (диаграма 6). 

        
           Диаграма 6 Най-често използвани цветове материали за ВК 

   На седми въпрос анкетираните отговориха дали наблюдават промяна в 
цвета на ВК след циментиране с временен цимент. Повечето от тях (82-ма) 
отбелязват, че не наблюдават промяна в цвета, а 58 посочват, че има 
промяна в цвета след циментиране (диаграма 7).  
                            брой 

                       
      Диаграма 7 Наблюдавана промяна в цвета след циментиране  

   Въпрос №8 гласеше: „Наблюдавате ли промяна в цвета на поставените от 
Вас ВК след престой в устата на пациента?”. Разпределението на 
резултатите показва, че повечето от ЛДМ (84) забелязват промяна в цвета 
след престой, докато 56 от тях не забелязват такава (диаграма 8).  
 

                    
     Диаграма 8 Промяна в цвета след престой в устната кухина  
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   На въпрос №9, анкетираните описаха в свободен текст начините на 
корекция на настъпилите промени в цвета на ВК. Получихме разнообразни 
отговори, които групирахме в следните три категории (диаграма 9):   
          брой 

             
Диаграма 9 Начини на корекция на промените в цвета при ВК 

   На последния въпрос №10 от анкетната карта, ЛДМ трябваше да 
отбележат вида на изработваните от тях ВК – единични коронки, мостове 
или и двете (диаграма 10). 
               брой 

                
                  Диаграма 10 Вид на изработваните ВК  

   Резултатите показват, че повечето изработват както единични корони, така 
и мостови конструкции, малко са тези отбелязали само едно от двете. 
   След обработка и анализ на анкетните карти, потърсихме статистическа 
значимост в следните връзки между отделните въпроси:  
- Вид на временната конструкция спрямо използвания материал   
    брой 

     
   Диаграма 11 Вид на конструкцията спрямо използвания материал  
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   Видно е, че Protemp (II и IV) е най-използваният материал, както за 
единични корони, така и за мостове (диаграма 11). От тук следва и логичната 
зависимост, че ВК, изработени от Protemp (II и IV) престояват по-дълго 
време в устата на пациентите спрямо останалите материали.  
 
   - Корекция на промените спрямо използвания материал 
          брой 

           
Диаграма 12 Корекция на промените спрямо използвания материал 

 

   От диаграма 12 става ясно, че ЛДМ, работещи с Protemp (II или IV) в най-
голям процент не коригират настъпили промени в цвета на ВК. Тези от тях, 
които все пак коригират го правят посредством нова временна, а не чрез 
полиране. Полирането е отбелязано като средство за корекция от 
анкетираните работещи с Prevision temp.     

 

- Време на престой на конструкцията спрямо използвания материал 
при директен метод  

            брой 

            
Диаграма 13 Време на престой на конструкцията спрямо използвания 
материал при директен метод  
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   Изработените от Dentalon и Luxatemp конструкции по директния метод 
престояват за срок до 10 дни, докато тези от Protemp, Evicrol и Prevision temp 
в повечето от случаите за 2 седмици и повече (диаграма 13).  

 
5.2. Резултати и обсъждане по задача №2  

 
   Масова практика (стандарт) за изработването на опитните тела е да се 
използват цилиндрични или плоски такива. Матрица с индивидуален дизайн 
не е създавана досега у нас, не открихме и в достъпната ни литература. 
Избраната от нас конфигурация се налага от факта, че за изработването на 
опитни тела сме предвидили материали, в състава на които, голям процент 
се заема от неорганични вещества, които се разполагат в органичен матрикс. 
Съвкупността от различни среди поглъща и отразява в различна степен 
багрилата и светлината, като по този начин променя цвета на опитните тела. 
   Първоначалната идея за създаването на матрица по CAD/CAM техно-
логията не бе реализирано, поради липсата на подходящ софтуер. Сложната 
и неконвенционална форма на желаната от нас матрица, направи 
неподходящо използването и на 3D принтерната технология. След дискусии 
и консултации с различни специалисти, работещи с CAD/CAM, 3D 
принтери и др. се оказа, че желаният от нас дизайн е твърде сложен за 
изработване. Това се дължи на спецификата на препарираните зъби – отнет 
е нееднакъв обем от тъкани в различните зони шийка, тяло и режещ ръб. 
Наличието на оттичащ канал също усложнява изработката, защото е много 
фин и трябва да бъде възпроизведен с голяма точност. Всички тези 
характеристики правят желаната от нас матрица изключително специфична. 
Вестибуларната повърхност е също с индивидуална форма и размер като на 
естествените зъби и изисква много прецизно възпроизвеждане, тъй като  
двете части на матрицата трябва да паснат много точно помежду си. По този 
начин в последствие, когато поставим различни материали за временни 
конструкции в получената кухина между двете части на матрицата ще се 
получат винаги еднакви тестови образци, максимално пресъздаващи 
анатомичната конфигурация на естествените зъби. Именно точната 
съпоставка и липсата на каквито и да е отклонения от първоначално 
създадените от восък прототипи се оказа най-голямата пречка за 
изработването от гореспоменатите методи на такъв тип матрица с 
индивидуален дизайн.   
   Поради всичко казано дотук реализирането ѝ се оказа възможно чрез 
технологията на вакуумно леене. Чрез нея се получи точен обект, който не 
изискваше допълнителна намеса като по този начин се гарантира 
първоначално заложените размери от восък. Считаме, че създадената от нас 
матрица се доближава максимално до анатомичната конфигурация на 
естествените зъби, което ще допринесе за подобрен анализ на промяната в 
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цвета. Благодарение на точната съпоставка се гарантира изработването на 
еднакви тестови екземпляри от различни материали за ВК. Корекции бяха 
необходими единствено за допълнително оформяне на каналите за изтичане 
на излишния материал (фиг.18). В последствие при сглобяването на двете 
части на матрицата и в областта на каналите се получава кухина, както и на 
вестибуларната повърхност, която ще изследваме. Когато тя се запълни с 
материал за ВК и той втвърди се получава тестови образец, състоящ се от 
дръжка (получена от канала) и желаната от нас за изследване дъговидна 
повърхност.  

                                              
                      Фиг.18 Тестов образец получен от матрицата 

   Тази дръжка в голяма степен улесни последвалото измерване на цвета, 
защото така се осигурява зона за захват и позиционирането спрямо 
измерващия апарат е по-точно. В противен случай една от крайните зони – 
шийка или режещ ръб нямаше да бъде определена с точност, защото щеше 
да бъде скрита от пинсета или друг захващащ инструмент (фиг.19).   

                               
                Фиг.19 Измерване на тестови образец със Spectroshade 

   Материалът, от който бяха изработени матриците – месинг, е с доста-
тъчна твърдост и точност на отливката, за да осигури многократна 
повтаряемост на пресоване на материалите, без това да доведе до дефор-
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мации в матрицата или на самите тестови образци. Месингът е материал, 
който е използван и от други изследователи за изработването на матрици 
като Janani и Prasad, например, но в техните случаи матриците са плоски и 
съответно кръгли и правоъгълни. А формата при нас е дъговидна, а не 
плоска, като наподобява вестибуларната повърхност и профила на зъбите и 
се характеризира с различна дебелина в различните участъци. Такава 
конфигурация се създава за пръв път у нас с цел лабораторните изследвания 
да бъдат максимално точни и пресъздаващи коронка на естествено съзъбие. 
Плоските или цилиндрични опитни тела няма как да отразяват светлинните 
лъчи по различен начин, тъй като дебелината на материала е една и съща 
във всяка зона. Също така при едно кръгло или цилиндрично тяло липсва 
изпъкналост каквато е характерна за вестибуларната повърхност на зъбите.  
  Изработените 20 матрици ни послужиха за създаването на общо 150 
пробни тела от три различни материала за временни конструкции – Protemp 
II, Protemp IV и LuxatempStar. Резултатите от измерването на промяната в 
цвета в задача №3 ще отговорят на няколко въпроса. Трите зони на зъба в 
различна степен ли се оцветяват от определени оцветители и в коя от тях 
това е най-изразено, а също така и оказва ли влияние дебелината на 
материала за оцветяването им.  

 
5.3. Резултати и обсъждане по задача  №3 

I. Резултати преди оцветяване за материалите Protemp II и Protemp IV 

   За пръв път у нас се провежда апаратно проучване на ВК. Резултатите от 
него са още по-точни и с по-голяма значимост, когато са сравнени два 
апарата – в случая Vita Easyshade и Spectroshade, за да се подчертаят 
позитивите и негативите на всеки от тях. Резултатите от измерванията 
доказват, че разликата между тях не се състои само в дизайна и в начина на 
работа, но и в стойностите за цветовете, които отчитат.  
   Данните въз основа на статистическия анализ по задача №3 проследява 
честотата на отчитане на цветовете В3, В4 и D2, защото това са най-често 
срещаните цветове преди измерването. Апаратът Vita Easyshade отчита 
предимно цветовете B3 и B4 и в нито едно от измерванията D2. Това е в 
противовес с апарата Spectroshade, който отчита в най-голям процент 
именно D2. По-малък е делът на цвят B4 и само в два от случаите е отчел 
В3. Цветът В4 е отчетен  в почти равен брой измервания и от двата апарата 
(табл.1).   
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Таблица 1 Измерен цвят спрямо апарат за цветоопределяне 

 Цвят 
                       Апарат      

                    
 Vita Easyshade        Spectroshade 
 

  
  Общо 

D2 0 84 84 
B3 100 2 102 
B4 75 71 146 

 

   Тези данни са показателни, че Vita Easyshade и Spectroshade за един и същ 
образец в една и съща зона дават различни цветове, въпреки че всички 
измервания се осъществиха при неутрална дневна светлина от LED апарат. 
Поради този факт резултатите от изследванията ни ще бъдат разпределени 
по апарати и ще проследят промяната в цвета между първото и последното 
измерване. Ако подобно разпределение не се осъществи данните няма да 
следват логическа последователност и изводите, които ще си извадим за 
даден материал или оцветител няма да бъдат точни. Например преди 
оцветяването сме измерили един от образците с Vita Easyshade и той показва 
цвета В3, а при второто измерване на първи ден след потапянето в 
оцветяващ разтвор със Spectroshade резултатът е D2. Това би показало, че 
има изсветляване на цвета, а не потъмняване и също така, че водещите 
цветове не са вече червено и жълто както в група В, а червено и сиво както 
е в D. 
   Вторият основен показател, по който ще следим промяната в цвета е 
материалът за ВК. Първоначално ще разгледаме разликата между двата 
материала Protemp II и Protemp IV, а в последствие ще ги сравним и с третия, 
подложен на лабораторно тестване – Luxatemp Star. Установява се, че цветът 
D2 се отчита и при двата материала, за разлика от цветовете В3 и В4. 
Първият се наблюдава при тестовите образци, изработени от Protemp II, а 
вторият – при тези от Protemp IV (табл.2).  
 
Таблица 2 Измерен цвят спрямо материал  
Цвят 
                        Материал 

                    
    Protemp II                  Protemp IV 

 
Общо 

D2 61 23 84 
B3 98 4 102 
B4 7 139 146 

 

   Фактът, че Protemp II отчита в по-голяма степен цвета В3, който е по-
светъл нюанс от В4 (измерен предимно от Protemp IV) не означава, че в края 
на измервания период тези образци ще са отново по-светли. За нас като 
изследователи и за ЛДМ като клиницисти е по-важно кой от двата материала 
е по-стабилен цветово, а не кой е по-светъл. Но ако не извършим 
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изследването за всеки материал по отделно изводите няма да бъдат точни за 
дадения оцветител и стабилността на конкретния материал към него. 
Получените резултати биха улеснили избора на материал във всеки 
индивидуален клиничен случай. 
   При материалите Protemp II и Protemp IV преди третирането им с 
оцветители сумарно от всички зони и апарати се наблюдава, че най-често 
срещаните цветове са D2, B3 и В4, въпреки че производителят отбелязва A3 
на опаковката (табл.3). Това доказва, че не винаги преобладаващият цвят ( в 
случая А3) съвпада със зоналното разпределение на цветовете. Този факт 
нямаше как да бъде доказан без тестови образци, получени от матрици, 
наподобяващи естествената форма и изпъкналост на зъба.    

Таблица 3 Зависимост между материал и зона на измерване 
Измерен цвят 

                Зони 
Шийка Тяло Режещ 

ръб Общо 

D2 44 23 17 84 

D3 10 15 18 43 

B3 41 33 28 102 

B4 42 44 60 146 

C3 6 30 8 44 

A4 24 25 13 62 

C4 0 0 1 1 

Общо 200 200 200 600 
 

Данните са онагледени и в диаграма 14.  
брой 

 
Диаграма 14 Общ брой на измерванията в трите зони и с двата апарата 
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   Друго, което прави впечатление е, че и трите най-често измерени цвята са 
по-тъмни от А3 по скалата на Vita. Това означава, че ако измерването на 
тестовите образци беше започнало от първия ден на потапянето им в 
оцветяващите разтвори със сигурност щеше да се отчете промяна в цвета, 
защото щяхме да сравняваме с изходен цвят А3 от опаковката, въпреки че 
реално потъмняване няма. Когато цветът бъде измерен и предварително 
както направихме ние, можем с точност да докажем, че въпреки 
продължителния престой при някои оцветители не се наблюдава значителна 
промяна в цвета, а при други е видима такава още на първия ден от 
изследването.  
   Разликата в цветовете в трите зони на зъба се обяснява с факта, че 
материалът в тях е с различна дебелина и светлината преминава през тях по 
различен начин. За нас беше важно да докажем зоналното разпределение на 
цветовете, за да проследим и оцветяването на ВК по зони, независимо една 
от друга.  
    
II. Обобщени резултати след оцветяване по дни  

   След първоначалното измерване ефектът на оцветителите е отчетен на 1, 
4, 7 и 14 ден при материалите Protemp II и Protemp IV за двата апарата и в 
трите зони. Долупосочените резултати проследяват как трите най-често 
срещани  първични цвята  D2, B3 и В4 се променят за дадения период от 
различните оцветители. Така наблюдавайки конкретно промяната от един 
цвят в друг, с точност можем да твърдим за стабилността в цвета на 
отделните материали.  
   На 1 ден екземплярите от цветовете D2 и B3, потопени в кока-кола, чай и 
натурален сок (портокал) запазват първоначалния си цвят преди потапянето. 
Образците с цвят B4 при чай се променят до C3. Докато тези, потопени в 
кафе и червено вино още след 24 час дават значителни цветови промени. И 
трите цвята (D2, B3 и B4) потъмняват предимно до C4 (фиг. 20). 
   Значителното оцветяване при чая според Ruyter се дължи на повърхностна 
адсорбция на оцветители, а при кафето на адсорбция и абсорбция както сме 
описали в литературния обзор.  

                       
       Фиг.20 Тестови образци от Protemp IV на 1 ден от измерването със 
Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно)  
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   На 4 ден екземплярите от D2 потопени в Кока-Кола се променят до B4, в 
чай до B4 и C4, а при натуралния сок предимно B4 и C3. Потопените в кафе 
и вино си остават C4.  
   Образците от B3 запазват цвета си при разтвор Кока-Кола, при чай се 
променят до А3.5 и А4, а при сок се разпределят между В3, А3.5 и В4. Кафе 
и червено вино отново остават С4.  
   В4 запазва цвета си в Кока-Кола, чай и натурален сок и остава С4 и на 
четвъртия ден при кафе и червено вино (фиг.21).  

                 
Фиг.21 Тестови образци от Protemp IV на 4 ден от измерването със 
Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно)  

 
   На 7 ден екземплярите с първоначален цвят D2 потопени в Кока-кола и 
натурален сок отново показват В4, както на 4 ден. Тези потопени в чай – С3 
и С4, а от червено вино и кафе отново е С4 (фиг.22).  

                    
Фиг.22 Тестови образци от Protemp II на 7 ден от измерването със 
Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно)  

 
   Образците от В3 потопени в Кока-Кола запазват цвета си. Тези от чай се 
променят предимно до А4, а тези от сок се разпределят по равно между В3, 
А3.5 и В4. Кафе и червено вино остават без промяна и на 7 ден – С4.  
   На 7 ден екземплярите от В4 потопени в Кока-Кола се променят до А4, 
при чай и натурален сок се запазват, както на 4 ден – В4, а от кафе и червено 
вино отново С4.   
   На 14 ден екземплярите от D2 потопени в Кока-Кола запазват цвета си В4 
от 7 ден. Тези от чай отново са предимно С3 и С4, а от вино и кафе – C4. 
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Образците от В3, потопени в Кока-Кола запазват цвета си. В чай отново са 
А4, а в натурален сок отново – В3, А3.5 и В4. Кафе и червено вино – С4. При 
цвят В4, тези в Кока-Кола показват равностойно В4 и А4, тези в чай се 
променят до С4. В натурален сок запазват цвета си, както и на 7 ден – В4. А 
в червено вино и кафе, цветът е трайно променен до С4 (фиг. 23).  

                   
Фиг. 23 Тестови образци от Protemp II на 14 ден от измерването със 
Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно)  
 
   Горепосочените резултати и от двата апарата доказват, че кафето и 
червеното вино имат най-силно изразен оцветяващ ефект и върху двата 
материала за временни конструкции, с което потвърждаваме данните от 
литературния обзор. До същите изводи достигат и Guler, Aroha и Bagheri с 
техните колективи в независимо едно от друго проучвания. При тези 
оцветители предимно се достига цвят С4 за разлика от останалите. След тях 
се нарежда чаят, при който също се достига цвят С4. Силната оцветяваща 
способност на чая доказва и Janani, чието изследване е описано в 
литературния обзор. Разликата от нашите изводи се състои в това, че според 
него чаят е по-силен оцветител от кафето. От колата и натуралния сок 
промяната в цвета е по-малка – достига се до цвят В4, с което също 
потвърждаваме изследването на Begum Turker, изложено в литературния 
обзор. Също така се установява, че настъпилите промени на 7 ден се 
запазват и на 14 ден от изследването при различните оцветители.  
  

III. Резултати по зони, апарати и материал    
   За разлика от данните в литературния обзор, измерването и 
систематизирането им се осъществи по зони:  

2.1 Шийка  
2.1.1 Цвят D2  
   Образците от Protemp II с първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade, 
в областта на шийката са 32. На първия ден цветът предимно се запазва, но 
при 12 от тях се променя до С4 след оцветяване с кафе и червено вино. На 4 
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ден образците, които са запазили своя цвят, сега се оцветяват до D4, В4 и 
С3, а оцветените до С4 запазват своя брой. На 7 ден оцветените от кафе и 
червено вино остават непроменени, чаят оцветява до С4 и в по-малка степен 
до С3, а кока-колата и натуралния сок до В4. На 14 ден част от оцветените с 
кока-кола и натурален сок екземпляри потъмняват до С3. При кафето, 
червеното вино и чаят данните се запазват (диаграма 15).  
 брой

 
Диаграма 15 Protemp II с първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade 
 
   Цветът D2 в областта на шийката бе измерен и при тестовите образци от 
материал Protemp IV. На 1 ден потопените в кока-кола запазват пър-
воначалния си цвят, а тези от червено вино потъмняват до С4. На 4 ден 
екземплярите в кока-кола се променят до В4. На 7 ден резултатите се 
запазват, а на 14 ден преобладаващият цвят вече е С4, следван от В4 и С2 
(диаграма 16).   
      брой 

       
Диаграма 16 Protemp IV първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade 

 
2.1.2. Цвят В3  
   Цветът В3 в областта на шийката при материал Protemp II, измерен с 
апарата Vita Easyshade се среща при 40 екземпляра. След 1 ден се променя 
до С4 от кафе и червено вино и до А3.5 от Кока-Кола и чай. Една част от 
образците (4 броя), оцветени с Кока-Кола запазват първоначалния си цвят. 
На 4 ден 5 броя от тези потопени в чай от А3.5 потъмняват до А4, а 
оцветителите кафе и червено вино запазват оцветяването до С4. На 7 ден 
резултатите се запазват – кока-кола оцветява до А3.5, кафе и червено вино 
до С4, а чай до А4. На 14 ден резултатите отново се запазват, като само 
натуралния сок води до частично потъмняване от А3.5 до В4 (диаграма 17).  
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брой 

 
Диаграма 17 Protemp II първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade 

2.1.3 Цвят В4 

   Образците от материал Protemp IV при първоначален цвят В4, измерен с 
апарат Vita Easyshade, в областта на шийката промените клонят към С4 при 
оцветяване с кафе и червено вино, но 6 от тях на 1 ден запазват цвета си В4. 
На 7 ден се наблюдава промяна в образците, потопени в кока-кола, които се 
оцветяват до А4, останалите остават непроменени от 24 час. В края на 
изследвания период (14 ден) промени се наблюдават само при оцветените с 
натурален сок, които са потъмнели до А4 (диаграма 18).  
 

                 брой 

              
Диаграма 18 Protemp IV при първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade 
 

   Цветът В4 в областта на шийката е отчетен и от апарата Spectroshade. На 
1 ден образците потопени в кафе потъмняват до С4, а тези от чай до С3. На 
4 ден се наблюдават предимно цвят В4 на тези, потопени в чай и натурален 
сок и цвят А4 на тези в кафе. На 7 ден резултатите се запазват. На 14 ден 
всички екземпляри потопени в кафе потъмняват до С4, тези от натурален 
сок до В4, а тези от чай до С3 и С4 (диаграма 19). 
         брой 

        
Диаграма 19 Protemp IV при първоначален цвят В4, апарат Spectroshade 
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   От горепосочените резултати може да се направи следния извод: 
Независимо, че апаратите не показват еднакви стойности за една и съща 
зона в даден образец, промяната в цвета следва една тенденция. Кафето и 
червеното вино са с най-силен оцветяващ ефект, който е виден още на 1 ден 
от изследването докато при натуралния сок и колата е необходимо по-дълго 
време и достигнатите цветове са по-светли.  

2.2 Тяло  
2.2.1 Цвят D2   
   Образците от Protemp II, измерени със Spectroshade с първоначален цвят 
D2, на 1 ден запазват цвета си при оцветителите кока-кола, чай и натурален 
сок. При кафе и червено вино се променят до С4. 
   На 4 ден при оцветителите кафе и червено вино данните се запазват. От 
кока-кола потъмняват до С3, а от чай до В4. На 7 ден натуралния сок също 
потъмнява до В4. На 14 ден чаят потъмнява до С3 и С4, а резултатите за 
кафе и червено вино се запазват (диаграма 20). 
             брой 

               
Диаграма 20 Protemp II с първоначален цвят D2, апарат Spectroshade 

   При материала Protemp IV в областта на тялото също е измерен  
първоначален цвят D2 с апарат Spectroshade. И  при тях червеното вино се 
откроява като по-изявен оцветител в сравнение с кока-кола и натурален сок. 

2.2.2 Цвят B3 

   Образците от Protemp II, измерени с Vita Easyshade с първоначален цвят 
В3 в областта на тялото на 1 ден се запазва при оцветителите Кока-кола, чай 
и натурален сок, повечето потопени в кафе и всички в червено вино се 
променят до С4. На 4 ден данните при червеното вино се запазват, но вече 
всички са оцветени до С4. Три от образците, потопени в кола се променят 
до В4. На 7 ден се наблюдава промяна само в образците, потопени в чай, 
които потъмняват до А4. На 14 ден данните се запазват (диаграма 21). 
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           брой 

            
Диаграма 21 Protemp II с първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade 

 
2.2.3 Цвят B4  
   Образците от Protemp IV, измерени с Vita Easyshade с първоначален цвят 
В4 в областта на тялото на 1 ден се променя до С4 при оцветителите кафе и 
червено вино. При натуралният сок първоначалният цвят предимно се 
запазва, а при кока-кола и чай няма отчетлива разлика. На 4 данните се 
запазват. На 7 ден промяна има при колата, която се е оцветила до А4, при 
чая, който е потъмнял до С4 и А4. На 14 ден вече се наблюдава потъмняване 
и при натуралния сок, който е оцветен до В4 и А4 (диаграма 22).  
 
              брой 

               
Диаграма 22 Protemp IV с първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade 

 

   Образците от Protemp IV, с първоначален цвят В4, са измерени и с апарата 
Spectroshade. На 1 ден всички образци, потопени в кафе се променят до С4, 
всички от чай до С3, а тези от натурален сок до С2 и С3. В края на 
изследвания период данните за кафето и кока-колата остават непроменени, 
а при чая промените са предимно до С4 (диаграма 23). 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 ден 4 ден 7 ден 14 ден 

В3

А3.5

В4

А4

С4

0

2

4

6

8

10

12

1 ден 4 ден 7 ден 14 ден

В4

А4

С4



32 
 

               брой 

                
Диаграма 23 Protemp IV, с първоначален цвят В4, апарат Spectroshade 
 

   Заключенията от областта на шийката се потвърдиха и в тази част на зъба- 
червеното вино и кафето са най-силни оцветители, следвани от чая, колата 
и натуралния сок.  
 
2.3 Режещ ръб  

2.3.1 Цвят D2 

   В областта на режещия ръб образците от материал Protemp II с 
първоначален цвят D2, измерен от апарат Spectroshade на 1 ден показват 
следните резултати: всички образци, потопени в кола, чай и натурален сок 
запазват първоначалния си цвят, а тези в кафе и червено вино се оцветяват 
до С4. На 4 ден натуралният сок оцветява до D4, а чаят до А4. На 7 ден  
колата и натуралният сок са потъмнили образците до В4. На 14 ден  промяна 
се наблюдава само при чая, който вече е оцветил образците не само до А4, 
а и до С4 (диаграма 24). 
                 брой 

                 
Диаграма 24 Protemp II с първоначален цвят D2, апарат Spectroshade 
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   От материала Protemp IV също се наблюдават образци с първоначален 
цвят D2 в областта на режещия ръб, измерени с апарата Spectroshade. При 
тях в края на изследвания период се установява, че червеното вино оцветява 
до С4, а натуралният сок и колата до В4. 

 

2.3.2 Цвят B3 

   В областта на режещия ръб, образците от материал Protemp II с 
първоначален цвят В3, измерен от апарат Vita Easyshade на 1 ден показват 
следните резултати: при оцветителите кока-кола, чай и натурален сок 
първоначалният цвят се запазва, а при кафе и червено вино се променя до 
С4. На 4 ден се установяват  промени само при чая, който оцветява 
образците  до А3,5 и А4 и при натуралния сок, който оцветява до А3.5 и В4. 
На 7 ден две от тези в кока-кола потъмняват до В4 и А4, а при тези от чай 
А4 вече преобладава над А3.5. На 14 ден данните се запазват като само при 
натуралния сок промените са предимно до В4 (диаграма 25). 

 
              брой 

              
Диаграма 25 Protemp II с първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade 

 

2.3.3 Цвят B4  
   Образците от Protemp IV с първоначален цвят В4 в областта на режещия 
ръб измерени с VitaEasyshade  дават следните резултати на 1 ден: при 
оцветителите кока-кола и натурален сок имаме предимно запазване на 
първоначалния цвят. При кафе всички се оцветяват до С4, а при червено 
вино до С4 и А4. На 4 ден екземплярите от червено вино са почти изцяло 
С4, а при чая има оцветяване и до А4. На 7 ден образците, потопени в кока-
кола са изцяло А4. При кафе, червено вино и натурален сок няма промени 
от предходното измерване. На 14 ден само един от тези, оцветени в чай, 
потъмнява до С4, а при останалите не се наблюдават промени (диаграма 26).  
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                      брой 

                       
Диаграма 26 Protemp IV с първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade 
 
   С апарата Spectroshade също е установен първоначален цвят В4 при някои 
от образците от материала Protemp IV. На 1 ден резултатите показват, че 
всички образци, потопени във вино са се оцветили до С4 а тези, потопени в 
кафе, до С4 и А4. Почти всички образци, потопени в кола и натурален сок 
са запазили първоначалния си цвят, чаят оцветява до С3. На 14 ден от 
изследването всички образци, потопени в кафе, вино и по-голямата част от 
тези в чай са вече С4. Екземплярите в  кола и натурален сок са запазили 
предимно първоначалния си цвят (диаграма 27).  
    брой         

 
Диаграма 27 Protemp IV, първоначален цвят В4, апарат Spectroshade 

 
   Сравнявайки данните от двата материала Protemp, стигнахме до следните 
изводи:  
- поради факта, че по-малък брой тестови образци от Protemp IV са 
достигнали на 7 ден цвят C4 и А4, можем да заключим, че той показва по-
голяма цветова стабилност от Protemp II за този период.  
- на 14 ден резултатите на двата материала са много сходни, което означава, 
че с продължителния престой и влиянието на силните оцветители 
стабилността на материала значително намалява. Поради тази причина 
препоръчваме  ВК да не престояват за дълъг период в устната кухина, за да 
не се прави компромис с техните качества и естетика. Същият съвет дава и 
Ergun и неговия колектив след направеното от тях проучване. 
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IV. Резултатите за Luxatemp  
 
   Данните от статистическата обработка на направените лабораторни 
изследвания за материала LuxatempStar преди третиране с оцветяващи 
разтвори показват, че най-често отчитаните цветове, независимо от зоната и 
апарата на измерване, са В4, А3.5, B3. Поради тази причина проследяваме 
именно тяхната промяна в цвета по дни в трите зони на зъба.   
 
1. Резултати по зони, измерени с апарат Vita Easyshade  
 
1.1.Шийка  

1.1.1. Цвят В3  
   Образците на 1 ден дават следните резултати: всички образци потопени в 
кафе се оцветяват до С4, всички в червено вино до А4, тези в чай се 
променят до А3.5, а от натурален сок до В4 (фиг.24).  
 

                       
Фиг.24 Тестови образец от LuxatempStar на 1 ден от измерването с Vita 
Easyshade   
  
   На 4 ден четири от образците, потопени в червено вино с цвят А4 
потъмняват до С4. На 7 ден всички, потопени в чай потъмняват до А4. На 
14 ден всички екземпляри, потопени в кафе и червено вино показват 
промяна до С4, тези от чай до А4, а от натурален сок нямат промяна от 24 
час.   
1.1.2. Цвят А3.5  
   Тестовите образци на 1 ден показват следните резултати: по-голямата част 
от тези, потопени в кафе са с цвят С4, тези от червено вино и чай – А4, а 
натурален сок и кока-кола – А3.5, т.е. остават непроменени. На 4 ден вече 
всички екземпляри от кафе и червено вино са С4. На 7 ден данните остават 
непроменени, а на 14 ден С4 показват освен тези в кока-кола и червено вино, 
а и по-голямата част от тези в чай. Четири от образците, потопени в 
натурален сок са вече оцветени до А4. Тези от кока-кола са без промяна. 
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1.1.3. Цвят В4  
   Образците с този първоначален цвят в шийката, измерени с Vita Easyshade, 
показват същата закономерност на оцветяване като предходните два цвята, 
но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 28).  
 брой 

 
Диаграма 28 LuxatempStar в шийката, апарат Vita Easyshade  
 
1.2. Тяло  
1.2.1. Цвят В3  
   Образците на 1 ден показват следните резултати: екземплярите, потопени 
в кафе и червено вино се променят до А4, а тези от кока-кола, чай и 
натурален сок до А3.5. На 4 ден кафето и червеното вино стигат до С4, а 
всички образци от кока-кола са А3.5. На 14 ден освен кафето и червеното 
вино и чаят потъмнява до С4. 
1.2.2. Цвят А3.5  
   На 1 ден всички образци от кафе са С4, повечето от червено вино са А4, 
всички от кока-кола са А3.5, а от чай и натурален сок преобладават тези от 
А3.5. На 4 ден тези, потопени в червено вино са вече предимно С4, а от чай 
предимно А4 (фиг.25).   
 

                           
Фиг. 25 Тестови образец от LuxatempStar на 4 ден от измерването с Vita 
Easyshade   
 
На 7 ден не се забелязват значими цветови промени. На 14 ден равен брой 
тестови образци, потопени в чай са с цвят С4 и А4. При тези от натурален 
сок се забелязва преобладаване на тези променени до цвят А4. При 
останалите няма промени.  
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1.2.3. Цвят В4  
   Образците с първоначален цвят В4 в тялото, измерени с Vita Easyshade, 
показват същата закономерност на оцветяване като предходните два цвята, 
но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 29).  
брой 

 
     Диаграма 29 LuxatempStar в тялото, апарат Vita Easyshade  

1.3. Режещ ръб  
1.3.1. Цвят В3  
   Образците на 1 ден показват следните резултати: всички образци от 
червено вино са оцветени до А4, от кафето са А4 и С4, от чай са А3.5 и А4, 
при тези от кока-кола или има запазване на първоначалния цвят, или се 
променя до А3.5. Натуралният сок или запазва първоначалния цвят, или 
води до промяна до В4. На 4 ден почти всички образци от кафе са потъмнели 
до С4, четири от тези в кока-кола са се променили до А3.5. На 7 ден всички 
екземпляри от червено вино са С4, а от натурален сок А3.5 и В4 (фиг.26). 

                         
Фиг.26 Тестови образец от LuxatempStar на 7 ден от измерването с Vita 
Easyshade   

На 14 ден почти всички образци потопени в чай са с цвят С4.  

1.3.2. Цвят А3.5       
   На 1 ден резултатите показват, че всички, потопени в кока-кола и 
натурален сок запазват цвета си. Всички от кафе потъмняват до С4, а две-
трети от тези, потопени в чай и всички в червено вино до А4. На 4 ден една 
част от образците в червено вино потъмняват до С4. На 7 ден всички от 
червено вино са вече С4 и една част от тези в натурален сок потъмняват до 
А4. На 14 ден няма значими промени в екземплярите (фиг.27).   
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Фиг.27 Тестови образец от LuxatempStar на 14 ден от измерването с Vita 
Easyshade 

 

1.2.3. Цвят В4  
   Образците с първоначален цвят В4 в режещият ръб, измерени с Vita 
Easyshade, показват същата закономерност на оцветяване като предходните 
два цвята, но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 30).
  
брой 

 
Диаграма 30 LuxatempStar в режещия ръб, апарат Vita Easyshade 
  

2. Резултати по зони, измерени с апарат Spectroshade  

2.1 Шийка 

   Образците с първоначален цвят В4 в областта на шийката на 1 ден 
показват следните резултати: една трета от тези, потопени в кока-кола 
запазват първоначалния си цвят, а други се променят до С3 и А4. 
Екземплярите в кафе, червено вино и по-голямата част от тези в чай 
потъмняват до С4, а всички от натурален сок запазват цвят В4 (фиг.28).  
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Фиг.28 Тестови образец от LuxatempStar на 1 ден от измерването със 
Spectroshade 

На 4 и 7 ден резултатите се запазват. На 14 ден вече всички образци, 
потопени в чай са с цвят С4 и само един от натурален сок е променил 
първоначалния си цвят от В4 до А4, при останалите оцветители резултатите 
остават непроменени (диаграма 31).   
                                брой 

                             
     Диаграма 31 LuxatempStar в шийката, апарат Spectroshade   

 

2.2 Тяло  
   Образците с първоначален цвят В4 в областта на тялото дават следните 
промени: на 1 ден повечето от тези в оцветителите кафе и червено вино 
потъмняват до С4. Почти всички в натурален сок запазват първоначалния си 
цвят. Екземплярите, потопени в чай се променят до А4 и С4. На 4 ден всички 
образци, потопени в кока-кола запазват изходния цвят В4. На 7 ден част от 
тези, потопени в кока-кола се променят до С3 и А4, а само половината от 
потопените в натурален сок са запазили първоначалния си цвят, а 
останалите са потъмнели до А4 и С4. На 14 ден всички образци от кафе, чай 
и червено вино са с цвят С4, по-голямата част от кока-кола са С3, а в 
натурален сок промяната остава най-малка, тъй като голяма част от 
образците запазват първоначалния си цвят (диаграма 32).  
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                               брой 

                                 
             Диаграма 32 LuxatempStar в тялото, апарат Spectroshade 

 

2.3 Режещ ръб  
   Образците с първоначален цвят В4 в областта на режещия ръб показват 
следните резултати: на 1 ден тези, потопени в кафе и червено вино се 
променят до С4 и А4. Тези от кока-кола и натурален сок предимно запазват 
първоначалния си цвят, а по-голямата част от тези, потопени в чай – 
потъмняват до А4.   
   На 4 ден част от екземплярите, потопени в натурален сок потъмняват до 
А4. За останалите оцветители данните остават непроменени (фиг.29). 

                                   
Фиг.29 Тестови образец от LuxatempStar на 4 ден от измерването със 
Spectroshade 
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   На 7 ден всички образци, потопени в кафе се променят до С4, от тези в 
кока-кола преобладават оцветените до А4 (фиг.30).  

                                    
Фиг.30 Тестови образец от LuxatempStar на 7 ден от измерването със 
Spectroshade 

   На 14 ден всички екземпляри в оцветител червено вино са вече С4. Тези в 
чай са равен брой С4 и А4. При кока-кола най-много от образците са 
запазили първоначалния си цвят, други са оцветени до А4 и само един до 
С4. При натуралния сок отново преобладава изходния цвят В4, но за разлика 
от кока-колата максималното оцветяване достига до А4 (диаграма 33).  
брой 

 
Диаграма 33 LuxatempStar в режещия ръб, апарат Spectroshade 

   В режещия ръб е отчетен и първоначален цвят В3 с апарата Spectroshadе 
при оцветител вино, който до 14 ден се променя до С4 (фиг.31).  
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Фиг.31 Тестови образец от LuxatempStar на 14 ден от измерването със 
Spectroshade 

   Анализирайки резултатите, получени за материала LuxatempStar, можем 
да обобщим, че независимо от апарата и от зоната на измерване, кафето и 
червеното вино отново са с най-силен оцветяващ ефект.   
   Като резултат от нашето изследване искахме да проследим промените, 
настъпващи в цвета на всеки един от посочените материали, за да заключим 
кой от тях е най-стабилен цветово в условията на проведените лабораторни 
изследвания.  
   Според броя на образците достигнали до цвят C4 на 7 ден от трите 
материала, стигнахме до следния извод: 41% от екземплярите от 
LuxatempStar са се оцветили до този цвят, независимо от оцветител, зона и 
апарат на измерване. От Protemp II това са 45%, а от Protemp IV са най-малко 
– 29%. Следователно нашите лабораторни изследвания показват, че Protemp 
IV е най-стабилен цветово за дадените условия и период на измерване. 
  
   С увеличаване на дните на престой, промяната в цвета е все по-
забележима, а стабилността – по-незначителна, което потвърждава изводите 
и на Mazaro, описани в литературния обзор.  
   Съпоставяйки резултатите на 7 ден от оцветяването в трите зони, 
достигнахме до извода, че приблизително еднакъв брой от образците в 
шийката, тялото и режещия ръб потъмняват до цвят С4. Наблюдава се лек 
превес в областта на тялото (42%), следван от шийка (39%) и режещ ръб 
(36%). Това може да се обясни с по-дебелия слой на материала в тази зона, 
който имбибира в по-голяма степен оцветителя. Този наш извод 
потвърждава мнението на Awad, според който цветът зависи от дебелината 
на материала и неговата грапавост, а също така и на Hajira, според който с 
увеличаването на дебелината се увеличава наситеността на даден цвят, но 
намаля неговата яркост. 
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                        5.4. Резултати и обсъждане по четвърта задача 

   Клиничното проучване има за цел да установи какви промени настъпват 
във временните конструкции в устната кухина и дали те са сходни с тези, 
настъпили в лабораторни условия. Затова и тук използвахме същите 
материали за ВК – Protemp II, Protemp IV и Luxatemp Star, а резултатите 
отчитахме отново с апаратите Vita Easyshade и Spectroshade. По този начин 
можем по-категорично да утвърдим предимствата на даден материал пред 
друг, защото е по-важна цветовата им стабилност в устната кухина, 
отколкото в изкуствено създадена от нас среда.   
  
   В клиничната карта пациентите посочваха едни от най-оцветяващите 
разтвори като често консумирани от тях. Въпреки честата им употреба, 
времето на контакт между кафето, например, и ВК в устната кухина е едва 
няколко секунди, доколкото в лабораторни условия опитните образци 
престояваха в продължение на дни в дадения оцветител. Това обяснява и 
защо резултатите от потъмняването в задача №3 са много по-категорични и 
промяната в цвета е много по-видима.  
 

   Цветът на ВК на пациентите е измерван първо при поставянето ѝ в устната 
кухина и впоследствие непосредствено преди замяната ѝ с постоянната при 
второто посещение на пациента. Цветовете по зони от второто измерване са 
представени в следната диаграма (диаграма 34): 

  

 
Диаграма 34 Честота на измерване на даден цвят от всички зони при 
второто измерване 

   При анализиране на резултатите трябва да се вземе предвид, че за 
изработването на ВК на дадените пациенти не се е налагала употребата на 
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временен материал с цвят А1 или В1. Поради тази причина те не са отчетени 
от апаратите при цветоопределянето. Освен това те са най-светлите 
естествени цветове по разцветката на Vita и тяхното наличие в последното 
измерване би означавало, че част от зоните на ВК са се избелили в голяма 
степен. 

   Друг факт, който може да се отбележи е, че с най-голяма честота са по-
тъмните цветове като C3 (16,29%), B4 (15,55%) и A4 (11,48%), а в много по-
малка степен по-светлите С1 и А2. Това нагледно показва, че независимо от 
престоя в устната кухина и материала на изработване, се наблюдава 
потъмняване на цвета поради употребата на различни оцветяващи храни и 
напитки. Цветът С4  е отчетен в едва 7,77% от измерванията, което се 
различава от данните на лабораторното ни изследване. Там на 14 ден, 
особено при оцветителите кафе и червено вино, беше значително по-често 
срещан от останалите цветове. Това е така, защото в устната кухина 
престоят на ВК е често по-малък от 14 дни и защото времето на контакт 
между оцветител и ВК е по-малко, а не постоянно както в лабораторни 
условия. 

   За по-лесното анализиране и отчитане на данните ги разпределихме в 
следните корелации: 

1. Потъмняване спрямо вида оцветител 

   В клиничната карта най-много пациенти (35,55%) са посочили кафето 
като най-често консумиран оцветител. Резултатите от ВК, оцветени с кафе 
показват, че най-често достиганите цветове по зони при второто измерване 
са А4 и С3, а в по-малка степен до С4. Единствената разлика спрямо 
лабораторните изследвания е, че при клиничните броят на зоните 
достигнали до цвят С4 е много по-малък, което се обяснява с по-малкото 
време на контакт между ВК и кафето. Тези данни потвърждават, че кафето 
е най-силният оцветител сред останалите, посочени в клиничната карта.
 

 
Диаграма 35 Потъмняване на ВК след консумация на кафе при различните 
материали за изработване 
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   Зоните, които са потъмнели след първичното измерване при материалите 
Protemp II и Luxatemp Star са винаги повече от тези, които са запазили цвета 
си след употреба на кафе, доколкото при Protemp IV се наблюдава точно 
обратното – процентът на зоните със запазен цвят и след последното 
измерване е по-голям от този на потъмнелите, което отново доказва по-
голямата цветова стабилност на този материал спрямо другите два въпреки 
силния оцветител (диаграма 35). 

   С тези данни потвърждаваме проучванията на Gnjjari и Yannikakis, според 
които кафето е най-силният оцветител, а и нашето лабораторно проучване 
от задача №3. 

   Втората най-консумирана напитка е кока-кола (28,88%). Тя не променяше 
цвета на лабораторните образци в голяма степен като и в клинични условия 
се наблюдава същата тенденция – достига се най-често до цветовете В4 и 
D3. Тъй като броят на зоните, запазили цвета си след консумация на кола е 
по-голям спрямо потъмнелите, това означава, че колата не е силен оцветител 
и материалите за ВК са стабилни спрямо нея (диаграма 36). 

 

 
Диаграма 36 Промяна на цвета на ВК след консумация на кока-кола  

 

   Чаят, натуралният сок и цигарите също са често консумирани от 
пациентите. Данните за тях от клиничните карти са разпределени по следния 
начин (диаграма 37): 
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Диаграма 37 Промяна на цвета на ВК след консумация на чай, натурален 
сок и цигари  

  От посочените резултати става ясно, че чаят води до по-значително 
оцветяване на ВК в сравнение с натуралния сок, което отново потвърждава 
данните от литературния обзор на Begum Turker (54) и от направеното от 
нас лабораторно проучване. Те са по-слаби оцветители от кафето и затова и 
трите материала за ВК, които използвахме са стабилни спрямо тях. 

Потъмняване спрямо вида материал  

   Установява се, че ВК, изработени от Protemp II потъмняват в по-голяма 
степен, отколкото тези, изработени от Protemp IV и Luxatemp Star (диаграма 
38). 

 

 
Диаграма 38 Потъмняване на ВК спрямо материала на изработване 

 
   Тези данни доказват, че най-стабилен цветово в условията на устната 
кухина е материалът Protemp IV, а най-малко стабилен Protemp II, което 
потвърждава данните от лабораторните проучвания. В лабораторни условия 
Luxatemp Star е с показатели по-скоро като Protemp II, доколкото тук 
показва задоволителна цветова стабилност близка до тази на Protemp IV. 
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1.1  Protemp II  

   За по-детайлно анализиране на данните ще проследим най-често 
срещаните цветове по зони до кои цветове са се променили между двете 
измервания, за да сравним цветовата стабилност на материалите (таблица 
4).  

Таблица 4 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала Protemp 
II 

Protemp II 
 
№ 

Цвят 
преди        след 
        престой  

 
А3 

 
А3,5 

 
В4 

 
С3 

 
А4 

 
С4 

 
Общо 

1 D4 2 0 0 2 0 0 4 
2 В3 0 1 0 4 3 0 8 
3 А3,5 0 0 1 0 7 0 8 
4 В4 0 0 0 3 0 0 3 
5 А4 0 0 0 0 0 6 6 
          Общо 2 1 1 9 10 6 29 

 
   От таблица 4 се установява, че и петте първоначални цвята в дадените зони 
независимо от вида оцветител са потъмнели с няколко тона при второто им 
измерване. Освен това най-често срещаните цветове при второто измерване 
са именно С3, А4 и С4, които са най-тъмните цветове по разцветката на Vita. 
Тези данни доказват слабата цветова стабилност на дадения материал за 
изработване на ВК. 

1.2  Luxatemp Star 

Таблица 5 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала 
Luxatemp Star 

LuxatempStar 

№ 
Цвят  
преди        след 
          престой                                                                  

 
А3,5 

 
В4 

 
С3 

 
А4 

 
С4 

 
Общо 

 1 D4 0 0 2 0 0 2 

 2 B3 3 0 3 4 0 10 
 3 A3.5 0 3 1 3 0 7 
 4 B4 0 0 0 2 0 2 
 5 C3 0 0 0 1 2 3 
            Общо 3 3 6 10 2 24 
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   Първоначалните измерени цветове са същите както при материала Protemp 
II и така в зависимост от това до какви цветове потъмняват зоните, можем 
да направим извод дали Luxatemp Star е по-стабилен цветово. Отново най-
много зони променят цвета си до А4, но са по-малко тези, които се променят 
до С4. В групата на по-светлите цветове като А3,5 и В4 има повече бройки, 
от което можем да направим извода, че Luxatemp Star е малко по-стабилен 
цветово от Protemp II, но в дадените статистически изследвани бройки 
разликата не е значителна (таблица 5). 

2.3. Protemp IV 

Таблица 6 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала Protemp 
IV 

Protemp IV 

№ 
Цвят  
преди     след 
           престой                                           

 
C2 

 
D3 

 
В4 

 
С3 

 
А4 

 
С4 

 
Общо 

 1 D2 1 1 1 1 0 1 5 
 2 C1 0 1 0 0 0 0 1 
 3 C2 0 1 0 0 0 0 1 
 4 B3 0 0 2 0 0 0 2 
 5 A3.5 0 0 1 0 2 0 3 
 6 B4 0 0 0 0 1 0 1 
            Общо 1 3 4 1 3 1 13 

   Броят на отделните зони от материала Protemp IV са по-малко от тези при 
Luxatemp Star и Protemp II, но процентното съотношение на зоните от него, 
достигнали до цветовете А4 и С4 е много по-малко в сравнение с другите 
два. При Protemp IV 30,7 % потъмняват в най-голяма степен, при Luxatemp 
Star 50 %, а при Protemp II – 55,17%. Това сравнение и най-добре подрежда 
трите материала по цветова стабилност, започвайки с най-стабилния 
Protemp IV и продължавайки с близките по стойности Luxatemp Star и 
Protemp II (таблица 6). 

3. Влияние на временния цимент върху промяната в цвета на ВК 

Таблица 7 Обобщени данни на цветовете за всички зони за оценка на 
влиянието на временния цимент върху промяната в цвета на ВК 

 
 
№ 

Цвят 
преди    след 
        престой 

 
B2 

 
D2 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

1 B2 6 - 1 - - 1 - - - 8 
2 D2 - 9 1 1 - - 2 - 1 14 
3 C2 - - 3 - 1 2 - 1 - 7 
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4 A3 - - - 2 5 5 1 3 2 18 
5 D3 - - 1 1 - 1 2 2 - 7 
6 B3 - - - 7 12 8 1 3 - 31 
7 A3,5 - - - - 14 2 1 5 1 23 
8 B4 - - - - - 22 1 7 4 34 
9 C3 - - - - - - 8 4 16 28 
10 A4 - - - - - - - 7 1 8 
11 C4 - - - - - - - - 12 12 
 общо 6 9 6 11 32 41 16 32 37 190 

 

   На горепосочената таблица (таблица 7) са представени данните от 
измерванията по зони на ВК, фиксирани и с двата временни цимента – 
Adhesor TC NE и NetC. В по-голяма част от случаите първоначално 
измерения цвят се запазва и при повторното измерване (цифрите са 
отбелязани с червено). При други първоначални цветове се наблюдава 
потъмняване с няколко тона повече, но дори и в тези случаи разликата не е 
значителна, защото рядко се достига до най-тъмните цветове С4 и А4. Тези 
резултати потвърждават анкетното проучване от задача №1 и литературния 
обзор, че не се наблюдава потъмняване на ВК вследствие на временния 
цимент, а дори и да има такова, то е минимално и незабележимо от 
невъоръжено око, а само чрез спектрофотометричните апарати. Strassler 
обяснява тази липса на повлияване върху цвета на ВК с цвета на 
съвременните временни цименти, който се доближава до този на 
естествените зъби, за да не попречи на цветовото определяне, както сме 
описали в литературния обзор. Нашият извод за влиянието на временния 
цимент върху цвета на ВК е в противовес с Clark, според който циментът 
влияе върху определяния от нас цвят.   

   Двата временни цимента сравнихме и като измерихме цвета на временните 
конструкции по зони (шийка, тяло и режещ ръб), но статистическият анализ 
не представи данни със статистическа значимост, от които да направим по-
категорични изводи. Това, което направи впечатление е, че независимо дали 
временната конструкция е циментирана или не, тенденцията към 
потъмняване е една и съща, което потвърждава обобщените данни от 
горепосочената таблица – временният цимент не оказва значително влияние 
върху промяната на цвета на ВК. Също така не се установява и голяма 
разлика в резултатите при различните временни цименти, която да открои 
един от тях като по-добро средство за фиксиране на ВК.  

   Така можем да заключим, че водещото при избора на временен цимент 
няма как да бъде неговата цветова стабилност, а по-скоро силата на 
фиксиране и биологичната му поносимост. 
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4. Промяна в цвета по групи зъби 
4.1. Резци 

Таблица 8  Данни за промяната в цвета на ВК при резците 
 
 
№ 

Цвят  
преди        след 
       престой                

 
B2 

 
D2 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

1 B2 3 - 1 - - 1 - - - 5 
2 D2 - 4 1 - - - 2 - 1 8 
3 A2 - - - - - - 2 - 1 3 
4 C2 - - 1 - - 2 - 1 - 4 
5 A3 - - - 2 1 3 1 2 1 10 
6 D3 - - - 1 - 1 2 1 - 5 
7 B3 - - - 4 7 3 1 1 - 16 
8 A3,5 - - - - 6 1 1 2 - 10 
9 B4 - - - - - 12 - 3 - 15 
10 C3 - - - - - - 5 2 6 13 
11 A4 - - - - - - - 2 - 2 
12 C4 - - - - - - - - 2 2 
 общо 3 4 3 7 14 23 14 14 11 93 

 

   В таблица 8 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички 
материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни и долни резци. С 
червено са отбелязани броя зони, които запазват цвета си и при повторното 
измерване. Прави впечатление, че предимно по-тъмните първоначални 
цветове не се променят след дадения престой, доколкото по-светлите са по-
податливи на промяна дори с няколко тона, но по-рядко до най-тъмния С4. 
 
 

4.2. Кучешки зъби и премолари 

Таблица 9 Данни за промяната в цвета на ВК при кучешки зъби и премолари 
 
 
№ 

 Цвят  
преди      след 
            престой                        

 
B2 

 
D2 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

1 B2 3 - - - - - - - 3 
2 D2 - 4 1 - - - - - 5 
3 D4 - - - 1 - - 2 - 3 
4 A3 - - - 2 1 - - - 3 
5 B3 - - 3 3 2 - 2 - 10 
6 A3,5 - - - 6 - - 3 - 9 
7 B4 - - - - 8 1 4 4 17 
8 C3 - - - - - 3 2 6 11 
9 A4 - - - - - - 4 1 5 
10 C4 - - - - - - - 4 4 
 общо 3 4 4 12 11 4 17 15 70 
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   В таблица 9 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички 
материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни и долни кучешки 
зъби и премолари. С червено отново са отбелязани броя зони, които запазват 
цвета си и при повторното измерване. Тенденцията от промяната в цвета при 
резците се запазва и тук – при по-светлите цветове макар и да има 
потъмняване при повторното измерване, то не се стига до С4, а по-голямата 
част от по-тъмните първоначални цветове остават непроменени въпреки 
действието на различни оцветяващи разтвори. 

4.3. Молари 

    В таблица 10 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички 
материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни молари. Тъй като 
вече обяснихме, че измерването на цветовете на дистални зъби е по-трудно, 
затова и броят на изследваните зони е по-малък. Прави впечатление, че 
повече от половината първоначални цветове запазват цвета си и при 
повторното измерване. Това е така, защото при моларите бяха измерени 
първоначално предимно по-тъмни цветове, които не са се повлияли 
значително от оцветяващите разтвори. 

 

Таблица 10 Данни за промяната в цвета на ВК при молари 
 
 
№ 

Цвят  
преди    след 
       престой                        

 
D2 

 
A3,5 

 
B4 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

1 D2 1 - - - - 1 
2 A3 - 2 1 1 1 5 
3 B3 - 2 3 - - 5 
4 A3,5 - 2 1 - 1 4 
5 B4 - - 2 - - 2 
6 C3 - - - - 4 4 
7 A4 - - - 1 - 1 
8 C4 - - - - 6 6 
 общо 1 6 7 2 12 28 

 

   В резултат на анализа на трите таблици, проследяващи промяната на цвета 
по групи зъби, можем да заключим, че не се наблюдава значителна разлика 
между тях. Независимо от това къде са подредени в устната кухина, 
временните конструкции се повлияват по един и същи начин от 
оцветяващите разтвори. Това доказва ключовата роля на материала за 
временни конструкции за тяхната цветова стабилност и разбира се силата на 
действие на оцветяващия разтвор. Следователно ако в практиката се 
използват материали, чиято цветова стабилност е висока, то цвета на 
конструкцията ще се запази в много по-голяма степен независимо от това 
дали ще възстановяваме централен резец или молар. Единственото, което би 



52 
 

оказало влияние в избора на материал  може да бъде естетиката. В 
дисталните участъци може да бъде използван дори и материал с по-ниска 
цветова стабилност поради факта, че не се намира във видимата зона и няма 
да наруши естетиката, доколкото във фронталната област препоръчваме на 
лекарите по дентална медицина да бъдат безкомпромисни и да използват 
само материали с доказано висока цветова стабилност. 

 

5. Промяна в цвета по зони 
5.1. Шийка 

5.1.1. Vita Easyshade 

В таблица11 са посочени измерените цветове в дадената зона за съответния 
материал. Това, което прави впечатление е, че най-светлият измерен цвят е 
D3, но за сметка на това няма нито едно показание на апарата С1. 

 

Таблица 11  Обобщени данни в областта на шийката на зъба за всички 
материали, измерени с Vita Easyshade 

Материал 
              цвят 

 
D2 

 
A3 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - 2 3 8 1 - 6 - 20 
LuxatempStar - - - 5 3 1 1 1 - 11 
Protemp IV - - - 4 6 4 - - - 14 
общо - - 2 12 17 6 1 7 - 45 

 

   Съдейки по липсата на най-тъмните цветове по разцветката на Vita – С3, 
А4 и С4 при материала Protemp IV можем да потвърдим, че това е 
материалът с най-висока цветова стабилност в сравнение с другите два. 

 

5.1.2. Spectroshade 

Таблица 12 Обобщени данни в областта на шийката на зъба за всички 
материали, измерени със Spectroshade 

Материал 
              цвят 

 
D2 

 
С2 

 
D4 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - 1 3 1 4 11 20 
LuxatempStar - - 1 - 3 4 3 11 
Protemp IV 7 1 1 - 2 - 3 14 
общо 7 1 3 3 6 8 17 45 
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   При измерванията с апарата Spectroshade (таблица 12) се установява 
обратната тенденция спрямо Vita Easyshade – отчетеният цвят С4 е с много 
по-голяма честота, а в същото време се измерват и цветове по-светли от D3 
като С2 и D2 (само при материала Protemp IV ). Резултатите от работата с 
двата материала доказват наблюденията ни от лабораторните изследвания, 
при които за една и съща зона и материал двата апарата показваха различна 
стойност, но с еднаква тенденция към потъмняване или запазване на цвета 
в зависимост от оцветителя.  

 

5.2. Тяло  
5.2.1. Vita Easyshade 

   В областта на тялото на зъба (таблица 13) апаратът Vita Easyshade отново 
няма нито едно показание за цвета С4, но вече има и няколко отчетени по-
светли цвята от D3. Най-често отчитаните цветове в тази област независимо 
от материала са В3, А3,5 и В4. 

 

Таблица 13 Обобщени данни в областта на тялото на зъба за всички 
материали, измерени с Vita Easyshade 

Материал 
              цвят 

 
D2 

 
A3 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - - 7 10 3 - - - 20 
LuxatempStar - 1 - 3 5 1 - 1 - 11 
Protemp IV 1 - - - - 13 - - - 14 
общо 1 1 - 10 15 17 - 1 - 45 

  
5.2.2. Spectroshade 

Таблица 14 Обобщени данни в областта на тялото на зъба за всички 
материали, измерени със Spectroshade 

Материал 
      цвят 

 
D2 

 
С1 

 
D4 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - 1 - 3 2 4 10 20 
LuxatempStar - - 1 2 - 3 3 2 11 
Protemp IV 6 1 - - 1 5 - 1 14 
общо 6 1 2 2 4 10 7 13 45 

 
   При Spectroshade и в тази зона (таблица 14) се отчитат повече на брой 
светли цветове, но и значително по-голям брой С4 и А4. В сравнение с Vita 
Easyshade честотата на измерване на А3,5 и В4 е значително по-малка, а В3 
изобщо не е отбелязан. 
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5.3. Режещ ръб 
5.3.1. Vita Easyshade 

Таблица 15  Обобщени данни в областта на режещия ръб на зъба за всички 
материали, измерени с Vita Easyshade 

Материал 
              цвят 

 
D2 

 
A3 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - - 1 9 3 1 6 - 20 
LuxatempStar - - - 4 6 1 - - - 11 
Protemp IV - - - 1 - 9 - 4 - 14 
общо - - - 6 15 13 1 10 - 45 

 

   Тенденцията за този апарат и в областта на режещия ръб се запазва 
(таблица 15) като тук отчетените бройки за цвета А4 са повече и от шийката, 
и от тялото на зъба. Най-измерваните цветове отново са А3,5 и В4. 

5.3.2. Spectroshade 

Таблица 16  Обобщени данни в областта на режещия ръб на зъба за всички 
материали, измерени със Spectroshade 

Материал 
              цвят 

 
В2 

 
С1 

 
С2 

 
D4 

 
D3 

 
B3 

 
A3,5 

 
B4 

 
C3 

 
A4 

 
C4 

 
общо 

Protemp II - - - 2 - 2 1 3 - 6 6 20 
LuxatempStar - - - - - 2 1 2 3 1 2 11 
Protemp IV 6 1 1 - 5 - - - - - 1 14 
общо 6 1 1 2 5 4 2 5 3 7 9 45 

 

   Spectroshade и в областта на режещия ръб ( таблица 16) отчита по-светли 
цветове от Vita Easyshade, които се срещат отново само при Protemp IV. 
Бройките по цветове не са съсредоточени само в два или три цвята, а в много 
по-голям спектър от цветове, в който не може да се каже кой точно нюанс 
доминира. 

Основните изводи, които можем да си направим по тази точка са следните: 

1.  Апаратите Vita Easyshade и Spectroshade мерят по различен начин, но 
с еднаква тенденция към потъмняване на изследваните временни 
конструкции. 

2. Материалът Protemp IV отново доминира по цветова стабилност пред 
Protemp II и  Luxatemp Star, защото при него се отчитат по-светли 
цветове от останалите два и също така при него броят на отчетените 
зони с цветове А4 и С4 е значително по-малък. 
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3. Както при лабораторните проучвания, така и при клиничните идеята 
за измерване на цвета по зони е за да докажем дали има зона, която  
потъмнява повече от останалите след известен период от време под 
действието на определени оцветяващи храни и напитки. Това 
сравнение можем да направим и тук като пресметнем процентното 
съотношение на по-тъмните цветове (С3, А4 и С4) в отделните зони 
независимо от материала и апарата на измерване. Тук за разлика от 
лабораторното изследване резултатите показват, че в областта на 
шийката (43,3%) временната конструкция потъмнява повече откол-
кото в областта на тялото (34,4%)  или режещия ръб (33,3%). От 
резултатите по задача №3 се доказва, че при режещия ръб промяната в 
цвета е най-малка, поради факта, че това е областта във временната 
конструкция с най-малка дебелина на материала.  Потъмняването на 
шийката наподобява и разпределението на цветовете по зони на 
естествения зъб, където цветът става по-светъл от шийката към 
режещия ръб, както сме описали в литературния обзор и сме цитирали 
изследването на Р. Тодоров. Лабораторните проучвания показаха лек 
превес на тялото над шийката, а в клинични условия се наблюдава 
обратното. Това е така тъй като двете области са с много близка 
дебелина на материала в тях и натрупването на пигмента на 
оцветяващите разтвори съответно е много близко. Причината, поради 
която се наблюдава тази лека разлика е условията в устната кухина, 
които се различават от наподобяващите ги в лабораторни условия. 
Консумацията на оцветяващи храни и напитки не е постоянен процес 
както е в лабораторни условия, а и в устната кухина оказват влияние 
измиващото действие на различните хигиенни средства и  водата. 
 

 
                                                6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По първа задача: 

 Установено бе, че 79% от всички анкетирани ЛДМ изработват 
временни неснемаеми конструкции като по-голяма част от тях са 
мъже. 

 Статистическият анализ показа, че най-често използваният метод за 
изработване на ВК е директният, а най-рядко чрез стандартни 
фабрични корони. Восъчния моделаж предпочитат 61% от ЛДМ, 
които използват индиректния метод, а най-малък дял се пада на 
CAD/CAM технологията (14%). 

 От отговорите на анкетираните става ясно, че най-използваният 
материал за ВК (единични корони и мостове) е Protemp (II и IV), а по-
малък процент от тях работят с Luxatemp, Dentalon, Prevision temp и 
Evicrol.  
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 При статистическия анализ се установиха два основни времеви 
интервала на престой на ВК в устната кухина – до 10 дни и над две 
седмици.  

 Най-често използваният цвят за временните възстановявания се 
оказва А3 със своите 51%. След него е А2 с 29%. 

 Преобладаващата част от анкетираните не наблюдава промяна в цвета 
на ВК след циментиране.  

 След престой в устната кухина съобщават за оцветяването им при 
всички методи на изработване. 

 Повече от половината от анкетираните (60%)  не коригират ВК при 
настъпила промяна в цвета, а много по-малка част от тях или полират, 
или заменят оцветената ВК с нова. 
 

2. По втора задача: 

 За пръв път е създадена месингова матрица с индивидуален дизайн и 
конфигурация по технологията на вакуумно леене за нуждите на 
лабораторните изследвания. 

 Месинговата матрица се доближава максимално до анатомичната 
конфигурация на естествените зъби – дъговидна форма, ко ято нaпо-
добява вестибуларната повърхност и е с различна дебелина в трите 
зони на зъба. 

 Масово използваните цилиндрични и плоски опитни тела няма как да 
отразят светлинните лъчи така както една дъговидна повърхност, тъй 
като дебелината на материала при тях е еднаква във всяка зона. 

 Създадената от нас матрица осигурява точна съпоставка, чрез която 
получените екземпляри са винаги с първоначално заложените размери 
от восък. 

 3D CAD/CAM принтерната и фрезова технология се оказаха 
неподходяща за сложната и неконвенционалната форма на желаната 
от нас матрица. 

3. По трета задача: 

 При някои оцветители въпреки продължителния престой не се 
наблюдава значителна промяна в цвета, а при други такава е видима 
още на първия ден от изследването. 

 Апаратите за цветоопределяне Spectroshade и Vita Easyshade отчитат 
различни стойностите на цветовете при измерването на един и същ 
образец при едни същи условия, но са с еднаква тенденция в 
промяната на цвета при съответния оцветител. 

 Първоначалните данни при измерванията с двата апарата показаха 
стойности, различни (по-тъмни) от обявените на опаковката от 
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производителя, което доказва, че не винаги преобладаващият цвят 
съвпада с разпределението на цветовете по зони. 

4. По четвърта задача: 

 Влиянието на оцветителите в устната кухина е по-слабо отколкото в 
лабораторни условия поради по-краткото им време на контакт с ВК. 

 Установи се предимство в цветовата стабилност на едни материали за 
ВК пред други. 

 В нито едно от измерванията и с двата апарата не са отчетени 
цветовете А1 и В1. 

 С най-голяма честота са измерени зони с по-тъмни цветове като С3, 
В4 и А4. 

 

                                                  7. ИЗВОДИ 
 
1. Най-използваният материал за временни конструкции у нас е 

Protemp.  
2. Голяма част от колегите декларират, че забелязват промяна в цвета на 

временните конструкции след престой в устната кухина. 
3. По технологията на вакуумно леене се създаде матрица, чиято 

точност и съпоставимост на частите, позволява многократно 
пресоване и получаване на тестови образци с еднакви параметри и 
индивидуални форми.     

4. Месингът е твърд и точен материал, благодарение на което 
многократно се пресова материал без да бъдат увредени нито 
тестовите образци, нито самите матрици.  

5. Предложената и изработената от нас матрица с индивидуални 
параметри доказа, че трите зони на зъба се оцветяват в различна 
степен от различните оцветители.  

6. Protemp IV е по-стабилен цветово от Protemp II и LuxatempStar за   
7 дневен престой и в лабораторни, и в клинични условия.  

7. Колкото по-дълъг е престоят на ВК в оцветяващ разтвор, толкова 
повече намалява неговата цветова стабилност.  

8.  Апаратът Vita Easyshade отчита предимно цветове B3 и B4 за 
материал Protemp (II и IV), докато апаратът Spectroshade в най-голям 
процент отчита цвят D2. 

9.  Апаратът Vita Easyshade е по-удобен за измерване на цвета на по-
дистални зъби в сравнение със Spectroshade.  

10.  Кафето и червеното вино имат най-силно изразен оцветяващ ефект, 
достигащ до цвят C4. Следвани от чая, при който отново се достига 
цвят C4, а кока-кола и натурален сок са най-слаби оцветители. 

11.  В клинични условия ВК по-рядко достига до цвят С4. 
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12.  В областта на тялото по-често се наблюдава потъмняване до цвят С4 
на 7 ден в сравнение с шийка и режещ ръб в лабораторни условия. 

13.  В областта на шийката по-често се наблюдава потъмняване в 
сравнение с тяло и режещ ръб в клинични условия.  

14.  Материалите Protemp II и LuxatempStar показват сходна цветова 
стабилност при лабораторните изследвания за 7 дневен престой в 
оцветяващи разтвори.   

15.  Материалите LuxatempStar и Protemp IV показват сходна цветова 
стабилност в клинични условия.  

16.  Временният цимент не оказва влияние върху промяната на цвета на 
ВК. 

17.  Не се наблюдава значителна разлика в промяната на цвета при 
отделните групи зъби – резци, кучешки, премолари и молари. 
 

8. ПРИНОСИ 
      

                Приноси с потвърдителен характер    
 
1. Създадената от нас анкетна карта потвърди проучването на М.Димова от 
2003г., че по-голямата част от ЛДМ изработват ВК.  
 
2. Честата употреба на кафе, червено вино и в по-малка степен на чай води 
до промяна в цвета на временните конструкции.  
 
                 Приноси с научно-приложен характер  

  
1. Създадената от нас пациентска карта дава информация за промяната в 
цвета на временните конструкции в условията на устната кухина за 
определен период от време, както и възможност за статистическа обработка 
на събраните данни.  
2. Създадените от нас месингови матрици дават възможност за 
изработването на множество опитни тела с един и същ размер и форма, с 
цел унифициране на изследването.  
3. За пръв път се изследва промяната в цвета по трите зони на зъба – шийка, 
тяло и режещ ръб.  
4. За пръв път се изследва промяната в цвета на ВК по групи зъби – резци, 
кучешки, премолари и молари.  
 
                 Приноси с оригинален характер   
 
1. За първи път се създава матрица с индивидуална форма и дизайн, 
наподобяващ този на естествената вестибуларна зъбна повърхност.  
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2. При анализа на резултатите за първоначален цвят на ВК се прие не този, 
посочен от производителя, а измерения от двата апарата преди 
оцветяването.  
3. За първи път у нас се изследва промяната в цвета на временните 
конструкции в лабораторни условия с помощта на два различни 
спектрофотометрични апарата – Vita Easyshade и Spectro Shade.  
4. За първи път у нас се проведе клинично изследване за промяната в цвета 
на ВК чрез апаратите Vita Easyshade и Spectro Shade. 

 
9. НАУЧНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Участията и публикациите са на база на успешно реализиран 
вътреуниверситетски проект №14/2018, който послужи за основа на 
дисертационния труд. 
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1.Изработване на временни конструкции при неснемаемо протезиране – 
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2. Създаване на матрица със собствен дизайн за изработване на пробни тела 
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                                         10. АВТОБИОГРАФИЯ  
 
 
 
   Д-р Атанас Васков Дошев е роден в гр. Пловдив на 02.08.1990 г. 
Завършва средното си образование в ЕГ „Иван Вазов“ с профил немски, 
руски и английски език през 2009 г.   
   През 2016 г. завършва МУ – Пловдив със специалност Дентална 
медицина. От 2017 г. практикува професията си в собствена практика. 
Редовен член на БЗС.   
   През 2017 г. след издържан конкурсен изпит започва работа като 
асистент в катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ, МУ – 
Пловдив. 
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	1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
	ВК – временна конструкция
	ВЦ – временен цимент
	ЛДМ – лекари по дентална медицина
	CAD/CAM – Компютърно подпомогнат дизайн – компютърно подпомог-ната изработка
	2. ВЪВЕДЕНИЕ
	   Временните конструкции са метод за защита на твърдите зъбни тъкани след тяхното изпиляване, чрез който се предотвратява механичното, химичното и термичното дразнене на зъбната пулпа. Те запазват съществуващите оклузо-артикулационни съотношения  и апроксимални контакти и така дъвкателното налягане се разпределя равномерно и  нито се разместват зъби, нито се травмират меки тъкани.
	   Както всяка една протезна конструкция, така и временната, задължително трябва да отговаря на функционалните изисквания – да запази или подобри дъвкателната и говорната функция. Но колкото и добре да са издържани те, временната конструкция няма да бъде оценена от пациента, ако не се възстановят съществуващите форма, големина и цвят на естествените зъби.
	   Независимо от разнообразните цветови предпочитания на пациентите, всеки от тях държи избраният цвят да се запази през целия престой на временната конструкция в устната кухина. Установява се, че цветът е показател, който при временните конструкции не е константен, а под влиянието на определени фактори се променя. За да се избегне този недостатък е необходимо да се проведат редица изследвания, за да се открие етиологията на поставения проблем.
	   В достъпната литература и у нас не е публикувана достатъчно информация за промяната в цвета и това ни дава основание да направим сравнително изследване на различните видове материали за временни конструкции и тяхната цветова устойчивост за различен период от време. Получените данни ще ни позволят да дадем обективна оценка и препоръки за употребата на различните видове материали и технологии за временни конструкции при неснемаемо протезиране.
	3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
	   Целта на дисертационния труд е да проследим промяната в цвета на неснемаемите временни конструкции в лабораторни и клинични условия и да посочим кой материал за изработването им демонстрира най-голяма цветова стабилност към различни оцветяващи вещества. За изпълнението на набелязаната цел, бяха поставени следните задачи:Задача №1. Провеждане на анкетно проучване сред лекарите по дентална медицина относно промените в цвета на временните конструкции.Задача №2. Създаване на собствена матрица с индивидуални параметри и дизайн за изследване на опитни тела за промяната в цвета на различни видове материали за временни конструкции. Задача №3. Лабораторно изследване на оцветяването на създадените форми.Задача №4. Клинично проследяване на временните конструкции за промяна в цвета (единични коронки и мостови конструкции) в областта на фронталните и странични зъби. 
	4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
	4.1. Материал и методи по задача №1
	    Анкетното проучване по задача №1 се проведе по време на конгресите и семинарите за повишаване на квалификацията, организирани от БЗС. Анкетирането бе реализирано в периода: юни 2017 г. – март 2018 г.     Използван беше директен анкетен метод, като форма на писмен разпит, при която изследваните лица, отговарят писмено на представени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта), за набиране на първична емпирична информация относно мнението и отношението към изследвания проблем.    Приложена бе пряка индивидуална анкета, при която въпросникът достига до всяко лице, включено в изследваната група, при съхранена анонимност на получените отговори.     За целите на анкетното проучване бяха изработени 180 анкетни карти, състоящи се от 10 въпроса (четири, от които отворени) и изискваха свободен отговор от анкетираните, касаещи: - пол - изработване на временни конструкции - метод на изработване  - предпочитан материал - дни на престой на изработените временни конструкции в устната        кухина- най-често използван цвят  - забелязани промени в цвета на временните конструкции след  циментиране с временен цимент - забелязани промени в цвета на поставените временни конструкции след престой в устната кухина  - начин на корекция на настъпилите промени в цвета - вида на изработваните временни конструкции 
	4.2. Материал и методи по задача №2
	   Създаването на матрица за изследване на опитни тела цели да постигне форма, максимално наподобяваща анатомичната и морфологична такава, за да се гарантира достоверност на получените резултати. Поради това се съобразихме с факта, че зъбната повърхност е дъговидна, а не плоска. Така създаденият профил ще се характеризира и с различна дебелина на материала в различните участъци.    За постигане на поставената цел използвахме пластмасови фантомни модели “Frasaco №А-3”, а зъбите (в горен десен и долен ляв сегмент) препарирахме като за естетични вестибуларни възстановявания (фиг. 1). При всички зъби изработихме изразена препарационна граница – вестибуларен хоризонтален праг със заоблен вътрешен ъгъл.   //
	Фиг.1 Графика на препарираните зъби на пластмасови фантомни модели
	   Препарираните зъби на горна и долна челюст са общо 10 на брой и обхващат всички зъбни групи – резци, кучешки, премолари и молари (фиг.2). 
	         //                 Фиг. 2 Препарирани зъби на горен и долен модел 
	   Така оформените препарации, възстановихме с моделажен восък „Bredent”, съобразявайки се със специфичната анатомия, морфология и функция на всеки зъб според модела на горна и долна челюст (фиг.3). Двата модела включихме в артикулатор със средни стойности.
	                                                       //                                       Фиг. 3 Восъчни фасети на горен и долен модел                        
	   Моделираните от восък пластмасови зъби опаковахме в бронзова кювета с гипс „Shera Pure” супер твърд IV клас като оформихме отливни канали за изтичане на излишния материал при пресоване(фиг. 4-1). От двете страни създадохме и водещи улеи (фиг.4-2) с ролята на ключ за точното съпоставяне на матрицата и патрицата (фиг.4).  
	/Фиг. 4 Опаковани в кювета зъби от двата модела 
	   След като отляхме и горната част на кюветата и изплавихме восъка, получените форми подложихме на сканиране с лабораторен скенер за създаване на файл за фрезоване по CAD/CAM технологията. Наличният софтуер не позволяваше създаване на модел по тази технология. Файлът послужи за изграждане на модел чрез 3D принтиране, но резултатът не ни удовлетвори и затова матрицата със собствен, оригинален дизайн се изработи чрез точно отливане от месинг  посредством вакуум.    За целта двете половини на кюветата бяха разделени на две през средата до получаване на  четири гипсови блокчета с най-минимални размери, без това да уврежда съпоставката помежду им (фиг.5).
	/Фиг.5 Правоъгълно оформени гипсови матрици и патрици
	   С дублирен силикон от всяко блокче се взе отпечатък, съответстващ на негативното и позитивното изображение на бъдещите опитни тела. Силиконовия отпечатък дублирахме с восък (фиг.6). Получената восъчна форма разделихме, зъб по зъб, на 5 малки части, за да избегнем свиване на материала (фиг.7). 
	/   /        Фиг. 6 Восъчен отпечатък Фиг.7 Разделен зъб по зъб                                                     восъчен отпечатък
	                                                                                                     При технологията на отливане восъчният модел се опакова в кювета със специална опаковъчна маса и се поставя на водна баня при 100°. Восъкът изтича от моделите и се образуват кухини. Кюветата се слага в специална пещ с програмиран терморегулатор и се изпича по специална осем стъпкова програма в температурният интервал от 150° до 730° (фиг. 8). След като температурата се понижи до 550° се изважда и се поставя върху предварително стопения месинг в пещ за топене. Пространството около кюветата се вакуумира и стопеният материал влиза по каналите в отливката.                    
	/
	Фиг. 8 Програма за изпичане на гипса при вакуумно леене
	   По така описаната методика получихме общо 20 матрици  от горна и долна челюст. За всеки препариран зъб има две части – позитивна и негативна (Фиг. 9). 
	/                           Фиг.9  Готовите месингови матрици                                         
	4.3. Материал и методи по задача №3
	   За изпълнението на задача №3 използвахме създадените в задача №2 матрици. Направени бяха общо 150 пробни тела от три различни материала за временни конструкции – Protemp II, Protemp IV и LuxatempStar с изходен цвят на опаковката А3. От всеки от трите материала бяха направени по 50бр. тестови екземпляра (фиг. 10, 11).                                                    /                            Фиг.10 Тестови екземпляри Protemp II                                    //               Фиг.11 Тестови екземпляри Protemp IV и LuxatempStar
	   Така изработените пробни тела бяха подложени на действието на пет оцветяващи разтвора от по 100мл. в пет отделни съда: кока-кола, кафе еспресо, чай горски плодове, сок портокал и червено вино. Всеки материал беше изследван поотделно, като в петте съда поставяхме по десет екземпляра от общо петдесетте.   
	   Измерванията на промените в цвета се осъществяваха с помощта на два спектрофотометрични апарата – Vita EasyShade и Spectro Shade (фиг.12),  през различни времеви интервали – непосредствено преди поставянето в оцветяващ разтвор, на 1, 4, 7 и 14 ден.                          //         Фиг.12 Апарати за цветоопределяне, с които се провеждаше                                                                           изследването 
	          Цветоопределянето с всеки един от апаратите започва с неговото кали-бриране. При измерването на цвета с Vita EasyShade могат да се получат основният цвят на обекта, осреднени стойности за целия обект или индивидуални такива за всяка една от трите зони на зъба – шийка, тяло и режещ ръб. За целите на нашето проучване избрахме измерването по зони.  При Spectro Shade данните за цвета могат да бъдат онагледени по зони или да получим основния цвят на зъба, но ние отново избрахме зоналното представяне (фиг. 13). 
	                 //
	Фиг.13  Цветоопределяне на тестови образец с Vita EasyShade (ляво) и със Spectro Shade (дясно)
	   Условията на съхранение и на петте разтвора бяха уеднаквени – престоят им бе на стайна температура и без пряк достъп на слънчева светлина. За достоверност и точност на получените резултати при измерванията използвахме LED апарат за определяне цвета на зъбите (фиг. 14).                      //                   Фиг.14 LED апарат за определяне цвета на зъбите
	4.4  Материал и методи по задача №4
	   За изпълнението на тази задача се проведе клинично проследяване на 45 временни конструкции (11 единични коронки и 34 мостови конструкции) за промяна в цвета при различни пациенти.  Всички те са изработени по директния метод, който в резултат на анкетното проучване се установи като най-предпочитан метод на работа сред ЛДМ. За целта разработихме клинична карта, чрез която се систематизира и описа, събраната от всеки пациент по време на клиничното изследване, информация. 
	                                               Клинична карта Пациент .............................................................. Пол:    Мъж     ЖенаВъзраст...............  Адрес................................................................................................................... Консумация и употреба на вещества, водещи до промяна на цвета:   Не  
	  Кафе     Кока-кола    Червено вино     Плодови сокове   Чай    
	  Тютюнопушене   
	  Други
	Вид на временната конструкция:    Единична коронка    Мост
	         /
	Материал за ВК
	Вид на временния цимент
	Цвят при циментиране на ВК
	Цвят при поставяне на постоянната конструкция
	Време на престой
	Шийка
	Тяло
	Режещ ръб
	Шийка
	Тяло
	Режещ ръб
	   Освен клинична карта, всеки пациент се подписа и върху специално изработено информирано съгласие, с което удостовери, че доброволно участва в тези изследвания и е запознат с характера на самото проучване и безвредността на двата апарата за цветоопределяне.  
	   При снемането на анамнезата всеки пациент съобщи дали консумира вещества, водещи до промяна в цвета на конструкцията (като тези, използвани в лабораторните изследвания) и по този начин резултатите от лабораторните и клинични изследвания могат да бъдат сравнени.    На всяка временна конструкция определяхме цвета при нейното изработване, а след това и преди циментирането на постоянната такава, за да проследим промяната в цвета на различните материали за времето на техния престой в устната кухина. Съществена разлика между престоя на ВК в клинични и лабораторни условия е времето на контакт между  оцветяващия разтвор и дадения материал. Ако дадена ВК престои 14 дни в устната кухина, то тя ще е по-малко оцветена от същата, престояла 14 дни в оцветяващ разтвор. Това е така, защото влиянието на оцветителя в лабораторни условия е непрекъснато, а на това в устната кухина еднократен акт, траещ няколко секунди.         Материалите, от които се изработваха временните конструкции, са същите като тези, използвани в лабораторните изследвания от задача №3 – Protemp II, Protemp IV и LuxatempStar.    За да проследим влиянието и на временния цимент върху промяната в цвета на временните конструкции, записвахме неговото наименование в една от графите на лабораторната карта.
	   Повечето от анкетираните ЛДМ в задача №1 съобщават, че не наблюдават промяна в цвета след циментиране. Всяка една ВК в хода на нашето клинично проучване е циментирана по стандартен клиничен протокол с един от следните безевгенолови временни цимента – Adhesor TC NE (Spofa Dental) или NetC ( Meta Biomed), за да проверим дали статистически ще се отчете промяна в цвета (фиг.15). 
	                          //                               Adhesor TC NE           NetC Meta Biomed                                          Фиг.15 Временни цименти
	   Цветоопределянето следваше протокола за цветоопределянето от задача №3 и се осъществи посредством двата спектрофотометрични апарата – Vita EasyShade и Spectro Shade (фиг 16, 17).                 //Фиг.16 Данни от Spectro Shade при поставяне на ВК (ляво) и след 7 дневен престой (дясно) при пациент Г.У. 
	         //Фиг.17 Данни от Vita EasyShade при поставяне на ВК (ляво) и след 7 дневен престой (дясно) при пациент Г.У. 
	   Този етап започва отново с калибриране като измервателният накрайник на всеки от двата уреда се насочва към съответната му поставка. При Vita EasyShade там се разполага калибриращ блок за баланс на бяло, докато при  Spectro Shade последователно се калибрира първо спрямо бял, а в последствие и спрямо зелен блок. Задържа се за няколко секунди до получаване на звуков сигнал за успешно завършен процес и готовност за работа. Тъй като измервателният накрайник се използва за изследвания на различни пациенти, е необходимо да се спази определен санитарен протокол. Накрайникът на Spectro Shade се стерилизира, а този на Vita EasyShade се дезинфекцира и се опакова в специален предпазител индивидуален за всеки пациент.  
	   При измерването на цвета с Vita EasyShade измервателният накрайник се поставя последователно върху всяка една от трите зони на зъба, като за всяка от тях се натиска основния бутон, осъществяващ заснемането на цвета. След това  на екрана схематично се изобразяват данните. 
	   При Spectro Shade заснемането се извършва еднократно, като измервателният накрайник се насочва към обекта и се цели точното му фокусиране. Основна разлика при този апарат е наличието на голям и цветен сензорен екран, по който удобно се борави с писалка.
	   Заснеманият обект се наблюдава в дисплея, което улеснява правилното позициониране. След края на заснемането изследователят очертава границите на тестовия образец върху екрана на апарата. След което може да изберем дали данните за цвета да бъдат онагледени по зони или да получим основния цвят на зъба. 
	   Това, което прави впечатление при работата с апаратите в сравнение с лабораторното проучване е, че разликата в дизайна на двете устройства играе значителна роля за улесняването на измерванията в клинична обстановка. Поради по-малкия измервателен накрайник Vita Easyshade е по-удобен за измерване на цвета и на по-дистални зъби, доколкото с апарата Spectroshade това е възможно едва до премоларите.
	   Измерванията и резултатите отново са подредени по зони – шийка, тяло, режещ ръб, за да се проследи и в устната кухина ли оцветяването е по-силно в дадени зони както се установява при лабораторните образци.               Методи на статистическа обработка по всички задачи
	 Графичен анализ – за визуализация на получените резултати;
	 Дескриптивна статистика – точкови оценки на параметри – намиране на средни стойности, стандартни отклонения, стандартни грешки на средните;
	 Точен тест на Фишер – проверка на статистическата значимост на влияние между параметри (Fisher's exact test) за таблици 2х2;
	 χ2 тест (Chi-Square Tests) (тест на Пирсън) – за статистическа проверка на хипотези при номинални скали на измерване.
	 Статистическият анализ се извърши посредством програма за статистическа обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) версия 21.0.
	5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
	5.1. Резултати и обсъждане по задача №1
	   Анкетирани бяха общо 180 ЛДМ относно използваните от тях методи и материали за изработване на временни конструкции. От тях 112 са жени, а 68 – мъже. 
	На въпрос №2 – „Изработвате ли временни неснемаеми конструкции”, 143-ма от анкетираните отговарят положително – 83 жени и 60 мъже. Броят на отговорилите отрицателно на този въпрос е 37 – 29 жени и само 8 мъже. Много по-голям е броят на отрицателно отговорилите жени и този факт е статистически значим (критерий χ2 със  χ2 = 5,172 и значимост P=0,023) (диаграма 1). Тези данни могат да бъдат съпоставени с проучването на М. Димова от 2003 г., при което се установява, че приблизително 65% от ЛДМ изработват ВК. Резултатите от нашите анкетни карти 15г. по-късно демонстрират по-честа употреба на този вид конструкции (79%). 
	/Диаграма 1  Изработвате ли временни неснемаеми конструкции
	   На въпрос №3 – „Кой метод за изработване на временни конструкции предпочитате ?”, най-голям процент отговарят, че работят по директния метод, следван от индиректния, комбинирания, а най-малко използват стандартни фабрични корони (диаграма 2).
	             брой             /Диаграма 2 Предпочитан метод за изработване на временни конструкции
	   Тези данни са в противовес с изводите на М. Димова, която установява, че най-голям дял от ЛДМ използват лабораторно изработени ВК, следвани от стандартните фабрични корони и на последно място – директно изработени такива. Прави впечатление, че 15г. по-късно директният метод става най-предпочитан от лекарите по дентална медицина у нас.
	   Тези от анкетираните, посочили отговор „индиректен метод” конкретизираха дали е чрез восъчен моделаж и полиметилметакрилатна пластмаса, с лабораторни композити или по CAD/CAM технологията. Най-много са посочили восъчния моделаж, следван от лабораторните композити и на последно място – по CAD/CAM технологията (диаграма 3). Тези данни се обясняват с факта, че тя е все още по-скъпа и недостъпна за масовата практика в сравнение с другите методи. 
	               /                      Диаграма 3 Индиректни методи на изработване на ВК
	   На въпрос №4 анкетираните отговориха в свободен текст кой е предпочитаният от тях материал за изработване на ВК. Най-често срещаните отговори бяха следните: Protemp (II и IV), Dentalon, Evicrol, Luxatemp и Prevision temp (диаграма 4).                           брой                    /
	                          Диаграма 4 Предпочитан материал за ВК    Въпрос №5 гласеше – „Колко дни средно престояват изработените от Вас ВК до поставянето на окончателната протезна конструкция ?”. Получените отговори бяха много разнообразни, затова ги сведохме до два времеви интервала (до 10 дни и 2 седмици и повече) за по-лесна статистическа обработка (диаграма 5).                        /                  Диаграма 5 Време на престой на ВК в устната кухина  
	   На въпрос № 6 анкетираните отговориха кой е най-често използваният от тях цвят. Резултатите посочиха, че това са А3, А2 и А1 (диаграма 6).
	       /
	           Диаграма 6 Най-често използвани цветове материали за ВК
	   На седми въпрос анкетираните отговориха дали наблюдават промяна в цвета на ВК след циментиране с временен цимент. Повечето от тях (82-ма) отбелязват, че не наблюдават промяна в цвета, а 58 посочват, че има промяна в цвета след циментиране (диаграма 7). 
	                            брой
	                      /
	      Диаграма 7 Наблюдавана промяна в цвета след циментиране 
	   Въпрос №8 гласеше: „Наблюдавате ли промяна в цвета на поставените от Вас ВК след престой в устата на пациента?”. Разпределението на резултатите показва, че повечето от ЛДМ (84) забелязват промяна в цвета след престой, докато 56 от тях не забелязват такава (диаграма 8).                    /
	     Диаграма 8 Промяна в цвета след престой в устната кухина 
	   На въпрос №9, анкетираните описаха в свободен текст начините на корекция на настъпилите промени в цвета на ВК. Получихме разнообразни отговори, които групирахме в следните три категории (диаграма 9):  
	          брой           / 
	Диаграма 9 Начини на корекция на промените в цвета при ВК
	   На последния въпрос №10 от анкетната карта, ЛДМ трябваше да отбележат вида на изработваните от тях ВК – единични коронки, мостове или и двете (диаграма 10).
	               брой
	               /
	                  Диаграма 10 Вид на изработваните ВК 
	   Резултатите показват, че повечето изработват както единични корони, така и мостови конструкции, малко са тези отбелязали само едно от двете.
	   След обработка и анализ на анкетните карти, потърсихме статистическа значимост в следните връзки между отделните въпроси: - Вид на временната конструкция спрямо използвания материал      брой
	    /   Диаграма 11 Вид на конструкцията спрямо използвания материал 
	   Видно е, че Protemp (II и IV) е най-използваният материал, както за единични корони, така и за мостове (диаграма 11). От тук следва и логичната зависимост, че ВК, изработени от Protemp (II и IV) престояват по-дълго време в устата на пациентите спрямо останалите материали.    - Корекция на промените спрямо използвания материал
	          брой
	          /
	Диаграма 12 Корекция на промените спрямо използвания материал
	   От диаграма 12 става ясно, че ЛДМ, работещи с Protemp (II или IV) в най-голям процент не коригират настъпили промени в цвета на ВК. Тези от тях, които все пак коригират го правят посредством нова временна, а не чрез полиране. Полирането е отбелязано като средство за корекция от анкетираните работещи с Prevision temp.    
	- Време на престой на конструкцията спрямо използвания материал при директен метод 
	            брой           /Диаграма 13 Време на престой на конструкцията спрямо използвания материал при директен метод 
	   Изработените от Dentalon и Luxatemp конструкции по директния метод престояват за срок до 10 дни, докато тези от Protemp, Evicrol и Prevision temp в повечето от случаите за 2 седмици и повече (диаграма 13). 
	5.2. Резултати и обсъждане по задача №2 
	   Масова практика (стандарт) за изработването на опитните тела е да се използват цилиндрични или плоски такива. Матрица с индивидуален дизайн не е създавана досега у нас, не открихме и в достъпната ни литература. Избраната от нас конфигурация се налага от факта, че за изработването на опитни тела сме предвидили материали, в състава на които, голям процент се заема от неорганични вещества, които се разполагат в органичен матрикс. Съвкупността от различни среди поглъща и отразява в различна степен багрилата и светлината, като по този начин променя цвета на опитните тела.
	   Първоначалната идея за създаването на матрица по CAD/CAM техно-логията не бе реализирано, поради липсата на подходящ софтуер. Сложната и неконвенционална форма на желаната от нас матрица, направи неподходящо използването и на 3D принтерната технология. След дискусии и консултации с различни специалисти, работещи с CAD/CAM, 3D принтери и др. се оказа, че желаният от нас дизайн е твърде сложен за изработване. Това се дължи на спецификата на препарираните зъби – отнет е нееднакъв обем от тъкани в различните зони шийка, тяло и режещ ръб. Наличието на оттичащ канал също усложнява изработката, защото е много фин и трябва да бъде възпроизведен с голяма точност. Всички тези характеристики правят желаната от нас матрица изключително специфична. Вестибуларната повърхност е също с индивидуална форма и размер като на естествените зъби и изисква много прецизно възпроизвеждане, тъй като  двете части на матрицата трябва да паснат много точно помежду си. По този начин в последствие, когато поставим различни материали за временни конструкции в получената кухина между двете части на матрицата ще се получат винаги еднакви тестови образци, максимално пресъздаващи анатомичната конфигурация на естествените зъби. Именно точната съпоставка и липсата на каквито и да е отклонения от първоначално създадените от восък прототипи се оказа най-голямата пречка за изработването от гореспоменатите методи на такъв тип матрица с индивидуален дизайн.     Поради всичко казано дотук реализирането ѝ се оказа възможно чрез технологията на вакуумно леене. Чрез нея се получи точен обект, който не изискваше допълнителна намеса като по този начин се гарантира първоначално заложените размери от восък. Считаме, че създадената от нас матрица се доближава максимално до анатомичната конфигурация на естествените зъби, което ще допринесе за подобрен анализ на промяната в цвета. Благодарение на точната съпоставка се гарантира изработването на еднакви тестови екземпляри от различни материали за ВК. Корекции бяха необходими единствено за допълнително оформяне на каналите за изтичане на излишния материал (фиг.18). В последствие при сглобяването на двете части на матрицата и в областта на каналите се получава кухина, както и на вестибуларната повърхност, която ще изследваме. Когато тя се запълни с материал за ВК и той втвърди се получава тестови образец, състоящ се от дръжка (получена от канала) и желаната от нас за изследване дъговидна повърхност. 
	                                             /                      Фиг.18 Тестов образец получен от матрицата
	   Тази дръжка в голяма степен улесни последвалото измерване на цвета, защото така се осигурява зона за захват и позиционирането спрямо измерващия апарат е по-точно. В противен случай една от крайните зони – шийка или режещ ръб нямаше да бъде определена с точност, защото щеше да бъде скрита от пинсета или друг захващащ инструмент (фиг.19).  
	                              /
	                Фиг.19 Измерване на тестови образец със Spectroshade
	   Материалът, от който бяха изработени матриците – месинг, е с доста-тъчна твърдост и точност на отливката, за да осигури многократна повтаряемост на пресоване на материалите, без това да доведе до дефор-мации в матрицата или на самите тестови образци. Месингът е материал, който е използван и от други изследователи за изработването на матрици като Janani и Prasad, например, но в техните случаи матриците са плоски и съответно кръгли и правоъгълни. А формата при нас е дъговидна, а не плоска, като наподобява вестибуларната повърхност и профила на зъбите и се характеризира с различна дебелина в различните участъци. Такава конфигурация се създава за пръв път у нас с цел лабораторните изследвания да бъдат максимално точни и пресъздаващи коронка на естествено съзъбие. Плоските или цилиндрични опитни тела няма как да отразяват светлинните лъчи по различен начин, тъй като дебелината на материала е една и съща във всяка зона. Също така при едно кръгло или цилиндрично тяло липсва изпъкналост каквато е характерна за вестибуларната повърхност на зъбите.   Изработените 20 матрици ни послужиха за създаването на общо 150 пробни тела от три различни материала за временни конструкции – Protemp II, Protemp IV и LuxatempStar. Резултатите от измерването на промяната в цвета в задача №3 ще отговорят на няколко въпроса. Трите зони на зъба в различна степен ли се оцветяват от определени оцветители и в коя от тях това е най-изразено, а също така и оказва ли влияние дебелината на материала за оцветяването им. 
	5.3. Резултати и обсъждане по задача  №3
	I. Резултати преди оцветяване за материалите Protemp II и Protemp IV
	   За пръв път у нас се провежда апаратно проучване на ВК. Резултатите от него са още по-точни и с по-голяма значимост, когато са сравнени два апарата – в случая Vita Easyshade и Spectroshade, за да се подчертаят позитивите и негативите на всеки от тях. Резултатите от измерванията доказват, че разликата между тях не се състои само в дизайна и в начина на работа, но и в стойностите за цветовете, които отчитат.    Данните въз основа на статистическия анализ по задача №3 проследява честотата на отчитане на цветовете В3, В4 и D2, защото това са най-често срещаните цветове преди измерването. Апаратът Vita Easyshade отчита предимно цветовете B3 и B4 и в нито едно от измерванията D2. Това е в противовес с апарата Spectroshade, който отчита в най-голям процент именно D2. По-малък е делът на цвят B4 и само в два от случаите е отчел В3. Цветът В4 е отчетен  в почти равен брой измервания и от двата апарата (табл.1).  
	Таблица 1 Измерен цвят спрямо апарат за цветоопределяне
	   Тези данни са показателни, че Vita Easyshade и Spectroshade за един и същ образец в една и съща зона дават различни цветове, въпреки че всички измервания се осъществиха при неутрална дневна светлина от LED апарат. Поради този факт резултатите от изследванията ни ще бъдат разпределени по апарати и ще проследят промяната в цвета между първото и последното измерване. Ако подобно разпределение не се осъществи данните няма да следват логическа последователност и изводите, които ще си извадим за даден материал или оцветител няма да бъдат точни. Например преди оцветяването сме измерили един от образците с Vita Easyshade и той показва цвета В3, а при второто измерване на първи ден след потапянето в оцветяващ разтвор със Spectroshade резултатът е D2. Това би показало, че има изсветляване на цвета, а не потъмняване и също така, че водещите цветове не са вече червено и жълто както в група В, а червено и сиво както е в D.
	   Вторият основен показател, по който ще следим промяната в цвета е материалът за ВК. Първоначално ще разгледаме разликата между двата материала Protemp II и Protemp IV, а в последствие ще ги сравним и с третия, подложен на лабораторно тестване – Luxatemp Star. Установява се, че цветът D2 се отчита и при двата материала, за разлика от цветовете В3 и В4. Първият се наблюдава при тестовите образци, изработени от Protemp II, а вторият – при тези от Protemp IV (табл.2). 
	Таблица 2 Измерен цвят спрямо материал 
	   Фактът, че Protemp II отчита в по-голяма степен цвета В3, който е по-светъл нюанс от В4 (измерен предимно от Protemp IV) не означава, че в края на измервания период тези образци ще са отново по-светли. За нас като изследователи и за ЛДМ като клиницисти е по-важно кой от двата материала е по-стабилен цветово, а не кой е по-светъл. Но ако не извършим изследването за всеки материал по отделно изводите няма да бъдат точни за дадения оцветител и стабилността на конкретния материал към него. Получените резултати биха улеснили избора на материал във всеки индивидуален клиничен случай.
	   При материалите Protemp II и Protemp IV преди третирането им с оцветители сумарно от всички зони и апарати се наблюдава, че най-често срещаните цветове са D2, B3 и В4, въпреки че производителят отбелязва A3 на опаковката (табл.3). Това доказва, че не винаги преобладаващият цвят ( в случая А3) съвпада със зоналното разпределение на цветовете. Този факт нямаше как да бъде доказан без тестови образци, получени от матрици, наподобяващи естествената форма и изпъкналост на зъба.   
	Таблица 3 Зависимост между материал и зона на измерване
	Измерен цвят
	                Зони
	Шийка
	Тяло
	Режещ ръб
	Общо
	D2
	44
	23
	17
	84
	D3
	10
	15
	18
	43
	B3
	41
	33
	28
	102
	B4
	42
	44
	60
	146
	C3
	6
	30
	8
	44
	A4
	24
	25
	13
	62
	C4
	0
	0
	1
	1
	Общо
	200
	200
	200
	600
	Данните са онагледени и в диаграма 14. 
	брой
	/Диаграма 14 Общ брой на измерванията в трите зони и с двата апарата
	   Друго, което прави впечатление е, че и трите най-често измерени цвята са по-тъмни от А3 по скалата на Vita. Това означава, че ако измерването на тестовите образци беше започнало от първия ден на потапянето им в оцветяващите разтвори със сигурност щеше да се отчете промяна в цвета, защото щяхме да сравняваме с изходен цвят А3 от опаковката, въпреки че реално потъмняване няма. Когато цветът бъде измерен и предварително както направихме ние, можем с точност да докажем, че въпреки продължителния престой при някои оцветители не се наблюдава значителна промяна в цвета, а при други е видима такава още на първия ден от изследването. 
	   Разликата в цветовете в трите зони на зъба се обяснява с факта, че материалът в тях е с различна дебелина и светлината преминава през тях по различен начин. За нас беше важно да докажем зоналното разпределение на цветовете, за да проследим и оцветяването на ВК по зони, независимо една от друга.    II. Обобщени резултати след оцветяване по дни 
	   След първоначалното измерване ефектът на оцветителите е отчетен на 1, 4, 7 и 14 ден при материалите Protemp II и Protemp IV за двата апарата и в трите зони. Долупосочените резултати проследяват как трите най-често срещани  първични цвята  D2, B3 и В4 се променят за дадения период от различните оцветители. Така наблюдавайки конкретно промяната от един цвят в друг, с точност можем да твърдим за стабилността в цвета на отделните материали.    На 1 ден екземплярите от цветовете D2 и B3, потопени в кока-кола, чай и натурален сок (портокал) запазват първоначалния си цвят преди потапянето. Образците с цвят B4 при чай се променят до C3. Докато тези, потопени в кафе и червено вино още след 24 час дават значителни цветови промени. И трите цвята (D2, B3 и B4) потъмняват предимно до C4 (фиг. 20).
	   Значителното оцветяване при чая според Ruyter се дължи на повърхностна адсорбция на оцветители, а при кафето на адсорбция и абсорбция както сме описали в литературния обзор.                       //       Фиг.20 Тестови образци от Protemp IV на 1 ден от измерването със Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно) 
	   На 4 ден екземплярите от D2 потопени в Кока-Кола се променят до B4, в чай до B4 и C4, а при натуралния сок предимно B4 и C3. Потопените в кафе и вино си остават C4.    Образците от B3 запазват цвета си при разтвор Кока-Кола, при чай се променят до А3.5 и А4, а при сок се разпределят между В3, А3.5 и В4. Кафе и червено вино отново остават С4.    В4 запазва цвета си в Кока-Кола, чай и натурален сок и остава С4 и на четвъртия ден при кафе и червено вино (фиг.21).                 //Фиг.21 Тестови образци от Protemp IV на 4 ден от измерването със Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно) 
	   На 7 ден екземплярите с първоначален цвят D2 потопени в Кока-кола и натурален сок отново показват В4, както на 4 ден. Тези потопени в чай – С3 и С4, а от червено вино и кафе отново е С4 (фиг.22).                    //Фиг.22 Тестови образци от Protemp II на 7 ден от измерването със Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно) 
	   Образците от В3 потопени в Кока-Кола запазват цвета си. Тези от чай се променят предимно до А4, а тези от сок се разпределят по равно между В3, А3.5 и В4. Кафе и червено вино остават без промяна и на 7 ден – С4.    На 7 ден екземплярите от В4 потопени в Кока-Кола се променят до А4, при чай и натурален сок се запазват, както на 4 ден – В4, а от кафе и червено вино отново С4.     На 14 ден екземплярите от D2 потопени в Кока-Кола запазват цвета си В4 от 7 ден. Тези от чай отново са предимно С3 и С4, а от вино и кафе – C4. Образците от В3, потопени в Кока-Кола запазват цвета си. В чай отново са А4, а в натурален сок отново – В3, А3.5 и В4. Кафе и червено вино – С4. При цвят В4, тези в Кока-Кола показват равностойно В4 и А4, тези в чай се променят до С4. В натурален сок запазват цвета си, както и на 7 ден – В4. А в червено вино и кафе, цветът е трайно променен до С4 (фиг. 23). 
	                  //Фиг. 23 Тестови образци от Protemp II на 14 ден от измерването със Spectrodshade (вляво) и Vita Easyshade (вдясно)    Горепосочените резултати и от двата апарата доказват, че кафето и червеното вино имат най-силно изразен оцветяващ ефект и върху двата материала за временни конструкции, с което потвърждаваме данните от литературния обзор. До същите изводи достигат и Guler, Aroha и Bagheri с техните колективи в независимо едно от друго проучвания. При тези оцветители предимно се достига цвят С4 за разлика от останалите. След тях се нарежда чаят, при който също се достига цвят С4. Силната оцветяваща способност на чая доказва и Janani, чието изследване е описано в литературния обзор. Разликата от нашите изводи се състои в това, че според него чаят е по-силен оцветител от кафето. От колата и натуралния сок промяната в цвета е по-малка – достига се до цвят В4, с което също потвърждаваме изследването на Begum Turker, изложено в литературния обзор. Също така се установява, че настъпилите промени на 7 ден се запазват и на 14 ден от изследването при различните оцветители.   
	III. Резултати по зони, апарати и материал      За разлика от данните в литературния обзор, измерването и систематизирането им се осъществи по зони: 
	2.1 Шийка 2.1.1 Цвят D2    Образците от Protemp II с първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade, в областта на шийката са 32. На първия ден цветът предимно се запазва, но при 12 от тях се променя до С4 след оцветяване с кафе и червено вино. На 4 ден образците, които са запазили своя цвят, сега се оцветяват до D4, В4 и С3, а оцветените до С4 запазват своя брой. На 7 ден оцветените от кафе и червено вино остават непроменени, чаят оцветява до С4 и в по-малка степен до С3, а кока-колата и натуралния сок до В4. На 14 ден част от оцветените с кока-кола и натурален сок екземпляри потъмняват до С3. При кафето, червеното вино и чаят данните се запазват (диаграма 15). 
	 брой/
	Диаграма 15 Protemp II с първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade   Цветът D2 в областта на шийката бе измерен и при тестовите образци от материал Protemp IV. На 1 ден потопените в кока-кола запазват пър-воначалния си цвят, а тези от червено вино потъмняват до С4. На 4 ден екземплярите в кока-кола се променят до В4. На 7 ден резултатите се запазват, а на 14 ден преобладаващият цвят вече е С4, следван от В4 и С2 (диаграма 16).  
	      брой
	      /
	Диаграма 16 Protemp IV първоначален цвят D2, измерен със Spectroshade
	2.1.2. Цвят В3    Цветът В3 в областта на шийката при материал Protemp II, измерен с апарата Vita Easyshade се среща при 40 екземпляра. След 1 ден се променя до С4 от кафе и червено вино и до А3.5 от Кока-Кола и чай. Една част от образците (4 броя), оцветени с Кока-Кола запазват първоначалния си цвят. На 4 ден 5 броя от тези потопени в чай от А3.5 потъмняват до А4, а оцветителите кафе и червено вино запазват оцветяването до С4. На 7 ден резултатите се запазват – кока-кола оцветява до А3.5, кафе и червено вино до С4, а чай до А4. На 14 ден резултатите отново се запазват, като само натуралния сок води до частично потъмняване от А3.5 до В4 (диаграма 17). 
	брой
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	Диаграма 17 Protemp II първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade
	2.1.3 Цвят В4
	   Образците от материал Protemp IV при първоначален цвят В4, измерен с апарат Vita Easyshade, в областта на шийката промените клонят към С4 при оцветяване с кафе и червено вино, но 6 от тях на 1 ден запазват цвета си В4. На 7 ден се наблюдава промяна в образците, потопени в кока-кола, които се оцветяват до А4, останалите остават непроменени от 24 час. В края на изследвания период (14 ден) промени се наблюдават само при оцветените с натурален сок, които са потъмнели до А4 (диаграма 18). 
	                 брой             /Диаграма 18 Protemp IV при първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade
	   Цветът В4 в областта на шийката е отчетен и от апарата Spectroshade. На 1 ден образците потопени в кафе потъмняват до С4, а тези от чай до С3. На 4 ден се наблюдават предимно цвят В4 на тези, потопени в чай и натурален сок и цвят А4 на тези в кафе. На 7 ден резултатите се запазват. На 14 ден всички екземпляри потопени в кафе потъмняват до С4, тези от натурален сок до В4, а тези от чай до С3 и С4 (диаграма 19).
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	Диаграма 19 Protemp IV при първоначален цвят В4, апарат Spectroshade
	   От горепосочените резултати може да се направи следния извод: Независимо, че апаратите не показват еднакви стойности за една и съща зона в даден образец, промяната в цвета следва една тенденция. Кафето и червеното вино са с най-силен оцветяващ ефект, който е виден още на 1 ден от изследването докато при натуралния сок и колата е необходимо по-дълго време и достигнатите цветове са по-светли. 
	2.2 Тяло 2.2.1 Цвят D2     Образците от Protemp II, измерени със Spectroshade с първоначален цвят D2, на 1 ден запазват цвета си при оцветителите кока-кола, чай и натурален сок. При кафе и червено вино се променят до С4.
	   На 4 ден при оцветителите кафе и червено вино данните се запазват. От кока-кола потъмняват до С3, а от чай до В4. На 7 ден натуралния сок също потъмнява до В4. На 14 ден чаят потъмнява до С3 и С4, а резултатите за кафе и червено вино се запазват (диаграма 20).
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	Диаграма 20 Protemp II с първоначален цвят D2, апарат Spectroshade
	   При материала Protemp IV в областта на тялото също е измерен  първоначален цвят D2 с апарат Spectroshade. И  при тях червеното вино се откроява като по-изявен оцветител в сравнение с кока-кола и натурален сок.
	2.2.2 Цвят B3
	   Образците от Protemp II, измерени с Vita Easyshade с първоначален цвят В3 в областта на тялото на 1 ден се запазва при оцветителите Кока-кола, чай и натурален сок, повечето потопени в кафе и всички в червено вино се променят до С4. На 4 ден данните при червеното вино се запазват, но вече всички са оцветени до С4. Три от образците, потопени в кола се променят до В4. На 7 ден се наблюдава промяна само в образците, потопени в чай, които потъмняват до А4. На 14 ден данните се запазват (диаграма 21).
	           брой
	           /Диаграма 21 Protemp II с първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade
	2.2.3 Цвят B4    Образците от Protemp IV, измерени с Vita Easyshade с първоначален цвят В4 в областта на тялото на 1 ден се променя до С4 при оцветителите кафе и червено вино. При натуралният сок първоначалният цвят предимно се запазва, а при кока-кола и чай няма отчетлива разлика. На 4 данните се запазват. На 7 ден промяна има при колата, която се е оцветила до А4, при чая, който е потъмнял до С4 и А4. На 14 ден вече се наблюдава потъмняване и при натуралния сок, който е оцветен до В4 и А4 (диаграма 22). 
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	Диаграма 22 Protemp IV с първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade
	   Образците от Protemp IV, с първоначален цвят В4, са измерени и с апарата Spectroshade. На 1 ден всички образци, потопени в кафе се променят до С4, всички от чай до С3, а тези от натурален сок до С2 и С3. В края на изследвания период данните за кафето и кока-колата остават непроменени, а при чая промените са предимно до С4 (диаграма 23).
	               брой
	               /
	Диаграма 23 Protemp IV, с първоначален цвят В4, апарат Spectroshade
	   Заключенията от областта на шийката се потвърдиха и в тази част на зъба- червеното вино и кафето са най-силни оцветители, следвани от чая, колата и натуралния сок. 2.3 Режещ ръб 
	2.3.1 Цвят D2
	   В областта на режещия ръб образците от материал Protemp II с първоначален цвят D2, измерен от апарат Spectroshade на 1 ден показват следните резултати: всички образци, потопени в кола, чай и натурален сок запазват първоначалния си цвят, а тези в кафе и червено вино се оцветяват до С4. На 4 ден натуралният сок оцветява до D4, а чаят до А4. На 7 ден  колата и натуралният сок са потъмнили образците до В4. На 14 ден  промяна се наблюдава само при чая, който вече е оцветил образците не само до А4, а и до С4 (диаграма 24).
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	Диаграма 24 Protemp II с първоначален цвят D2, апарат Spectroshade
	   От материала Protemp IV също се наблюдават образци с първоначален цвят D2 в областта на режещия ръб, измерени с апарата Spectroshade. При тях в края на изследвания период се установява, че червеното вино оцветява до С4, а натуралният сок и колата до В4.
	2.3.2 Цвят B3
	   В областта на режещия ръб, образците от материал Protemp II с първоначален цвят В3, измерен от апарат Vita Easyshade на 1 ден показват следните резултати: при оцветителите кока-кола, чай и натурален сок първоначалният цвят се запазва, а при кафе и червено вино се променя до С4. На 4 ден се установяват  промени само при чая, който оцветява образците  до А3,5 и А4 и при натуралния сок, който оцветява до А3.5 и В4. На 7 ден две от тези в кока-кола потъмняват до В4 и А4, а при тези от чай А4 вече преобладава над А3.5. На 14 ден данните се запазват като само при натуралния сок промените са предимно до В4 (диаграма 25).
	              брой
	             /
	Диаграма 25 Protemp II с първоначален цвят В3, апарат Vita Easyshade
	2.3.3 Цвят B4    Образците от Protemp IV с първоначален цвят В4 в областта на режещия ръб измерени с VitaEasyshade  дават следните резултати на 1 ден: при оцветителите кока-кола и натурален сок имаме предимно запазване на първоначалния цвят. При кафе всички се оцветяват до С4, а при червено вино до С4 и А4. На 4 ден екземплярите от червено вино са почти изцяло С4, а при чая има оцветяване и до А4. На 7 ден образците, потопени в кока-кола са изцяло А4. При кафе, червено вино и натурален сок няма промени от предходното измерване. На 14 ден само един от тези, оцветени в чай, потъмнява до С4, а при останалите не се наблюдават промени (диаграма 26). 
	                      брой
	                      /
	Диаграма 26 Protemp IV с първоначален цвят В4, апарат Vita Easyshade
	   С апарата Spectroshade също е установен първоначален цвят В4 при някои от образците от материала Protemp IV. На 1 ден резултатите показват, че всички образци, потопени във вино са се оцветили до С4 а тези, потопени в кафе, до С4 и А4. Почти всички образци, потопени в кола и натурален сок са запазили първоначалния си цвят, чаят оцветява до С3. На 14 ден от изследването всички образци, потопени в кафе, вино и по-голямата част от тези в чай са вече С4. Екземплярите в  кола и натурален сок са запазили предимно първоначалния си цвят (диаграма 27). 
	    брой         /
	Диаграма 27 Protemp IV, първоначален цвят В4, апарат Spectroshade
	   Сравнявайки данните от двата материала Protemp, стигнахме до следните изводи: - поради факта, че по-малък брой тестови образци от Protemp IV са достигнали на 7 ден цвят C4 и А4, можем да заключим, че той показва по-голяма цветова стабилност от Protemp II за този период. - на 14 ден резултатите на двата материала са много сходни, което означава, че с продължителния престой и влиянието на силните оцветители стабилността на материала значително намалява. Поради тази причина препоръчваме  ВК да не престояват за дълъг период в устната кухина, за да не се прави компромис с техните качества и естетика. Същият съвет дава и Ergun и неговия колектив след направеното от тях проучване.
	IV. Резултатите за Luxatemp    Данните от статистическата обработка на направените лабораторни изследвания за материала LuxatempStar преди третиране с оцветяващи разтвори показват, че най-често отчитаните цветове, независимо от зоната и апарата на измерване, са В4, А3.5, B3. Поради тази причина проследяваме именно тяхната промяна в цвета по дни в трите зони на зъба.  1. Резултати по зони, измерени с апарат Vita Easyshade 1.1.Шийка 
	1.1.1. Цвят В3    Образците на 1 ден дават следните резултати: всички образци потопени в кафе се оцветяват до С4, всички в червено вино до А4, тези в чай се променят до А3.5, а от натурален сок до В4 (фиг.24).                       /Фиг.24 Тестови образец от LuxatempStar на 1 ден от измерването с Vita Easyshade      На 4 ден четири от образците, потопени в червено вино с цвят А4 потъмняват до С4. На 7 ден всички, потопени в чай потъмняват до А4. На 14 ден всички екземпляри, потопени в кафе и червено вино показват промяна до С4, тези от чай до А4, а от натурален сок нямат промяна от 24 час.  1.1.2. Цвят А3.5    Тестовите образци на 1 ден показват следните резултати: по-голямата част от тези, потопени в кафе са с цвят С4, тези от червено вино и чай – А4, а натурален сок и кока-кола – А3.5, т.е. остават непроменени. На 4 ден вече всички екземпляри от кафе и червено вино са С4. На 7 ден данните остават непроменени, а на 14 ден С4 показват освен тези в кока-кола и червено вино, а и по-голямата част от тези в чай. Четири от образците, потопени в натурален сок са вече оцветени до А4. Тези от кока-кола са без промяна.
	1.1.3. Цвят В4    Образците с този първоначален цвят в шийката, измерени с Vita Easyshade, показват същата закономерност на оцветяване като предходните два цвята, но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 28). 
	 брой
	/Диаграма 28 LuxatempStar в шийката, апарат Vita Easyshade 1.2. Тяло 1.2.1. Цвят В3    Образците на 1 ден показват следните резултати: екземплярите, потопени в кафе и червено вино се променят до А4, а тези от кока-кола, чай и натурален сок до А3.5. На 4 ден кафето и червеното вино стигат до С4, а всички образци от кока-кола са А3.5. На 14 ден освен кафето и червеното вино и чаят потъмнява до С4. 1.2.2. Цвят А3.5    На 1 ден всички образци от кафе са С4, повечето от червено вино са А4, всички от кока-кола са А3.5, а от чай и натурален сок преобладават тези от А3.5. На 4 ден тези, потопени в червено вино са вече предимно С4, а от чай предимно А4 (фиг.25).                            /Фиг. 25 Тестови образец от LuxatempStar на 4 ден от измерването с Vita Easyshade  На 7 ден не се забелязват значими цветови промени. На 14 ден равен брой тестови образци, потопени в чай са с цвят С4 и А4. При тези от натурален сок се забелязва преобладаване на тези променени до цвят А4. При останалите няма промени. 1.2.3. Цвят В4    Образците с първоначален цвят В4 в тялото, измерени с Vita Easyshade, показват същата закономерност на оцветяване като предходните два цвята, но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 29). брой
	/     Диаграма 29 LuxatempStar в тялото, апарат Vita Easyshade 
	1.3. Режещ ръб 1.3.1. Цвят В3    Образците на 1 ден показват следните резултати: всички образци от червено вино са оцветени до А4, от кафето са А4 и С4, от чай са А3.5 и А4, при тези от кока-кола или има запазване на първоначалния цвят, или се променя до А3.5. Натуралният сок или запазва първоначалния цвят, или води до промяна до В4. На 4 ден почти всички образци от кафе са потъмнели до С4, четири от тези в кока-кола са се променили до А3.5. На 7 ден всички екземпляри от червено вино са С4, а от натурален сок А3.5 и В4 (фиг.26).
	                        /Фиг.26 Тестови образец от LuxatempStar на 7 ден от измерването с Vita Easyshade  
	На 14 ден почти всички образци потопени в чай са с цвят С4. 
	1.3.2. Цвят А3.5         На 1 ден резултатите показват, че всички, потопени в кока-кола и натурален сок запазват цвета си. Всички от кафе потъмняват до С4, а две-трети от тези, потопени в чай и всички в червено вино до А4. На 4 ден една част от образците в червено вино потъмняват до С4. На 7 ден всички от червено вино са вече С4 и една част от тези в натурален сок потъмняват до А4. На 14 ден няма значими промени в екземплярите (фиг.27).  
	                           /Фиг.27 Тестови образец от LuxatempStar на 14 ден от измерването с Vita Easyshade
	1.2.3. Цвят В4    Образците с първоначален цвят В4 в режещият ръб, измерени с Vita Easyshade, показват същата закономерност на оцветяване като предходните два цвята, но поради малкия им брой не се описват подробно (диаграма 30). 
	брой
	/Диаграма 30 LuxatempStar в режещия ръб, апарат Vita Easyshade  
	2. Резултати по зони, измерени с апарат Spectroshade 
	2.1 Шийка
	   Образците с първоначален цвят В4 в областта на шийката на 1 ден показват следните резултати: една трета от тези, потопени в кока-кола запазват първоначалния си цвят, а други се променят до С3 и А4. Екземплярите в кафе, червено вино и по-голямата част от тези в чай потъмняват до С4, а всички от натурален сок запазват цвят В4 (фиг.28). 
	                                  /
	Фиг.28 Тестови образец от LuxatempStar на 1 ден от измерването със Spectroshade
	На 4 и 7 ден резултатите се запазват. На 14 ден вече всички образци, потопени в чай са с цвят С4 и само един от натурален сок е променил първоначалния си цвят от В4 до А4, при останалите оцветители резултатите остават непроменени (диаграма 31).  
	                                брой                            /
	     Диаграма 31 LuxatempStar в шийката, апарат Spectroshade  
	2.2 Тяло    Образците с първоначален цвят В4 в областта на тялото дават следните промени: на 1 ден повечето от тези в оцветителите кафе и червено вино потъмняват до С4. Почти всички в натурален сок запазват първоначалния си цвят. Екземплярите, потопени в чай се променят до А4 и С4. На 4 ден всички образци, потопени в кока-кола запазват изходния цвят В4. На 7 ден част от тези, потопени в кока-кола се променят до С3 и А4, а само половината от потопените в натурален сок са запазили първоначалния си цвят, а останалите са потъмнели до А4 и С4. На 14 ден всички образци от кафе, чай и червено вино са с цвят С4, по-голямата част от кока-кола са С3, а в натурален сок промяната остава най-малка, тъй като голяма част от образците запазват първоначалния си цвят (диаграма 32). 
	                               брой                              /               Диаграма 32 LuxatempStar в тялото, апарат Spectroshade
	2.3 Режещ ръб    Образците с първоначален цвят В4 в областта на режещия ръб показват следните резултати: на 1 ден тези, потопени в кафе и червено вино се променят до С4 и А4. Тези от кока-кола и натурален сок предимно запазват първоначалния си цвят, а по-голямата част от тези, потопени в чай – потъмняват до А4.     На 4 ден част от екземплярите, потопени в натурален сок потъмняват до А4. За останалите оцветители данните остават непроменени (фиг.29).
	                                  /
	Фиг.29 Тестови образец от LuxatempStar на 4 ден от измерването със Spectroshade
	   На 7 ден всички образци, потопени в кафе се променят до С4, от тези в кока-кола преобладават оцветените до А4 (фиг.30). 
	                                   /
	Фиг.30 Тестови образец от LuxatempStar на 7 ден от измерването със Spectroshade
	   На 14 ден всички екземпляри в оцветител червено вино са вече С4. Тези в чай са равен брой С4 и А4. При кока-кола най-много от образците са запазили първоначалния си цвят, други са оцветени до А4 и само един до С4. При натуралния сок отново преобладава изходния цвят В4, но за разлика от кока-колата максималното оцветяване достига до А4 (диаграма 33). 
	брой/Диаграма 33 LuxatempStar в режещия ръб, апарат Spectroshade
	   В режещия ръб е отчетен и първоначален цвят В3 с апарата Spectroshadе при оцветител вино, който до 14 ден се променя до С4 (фиг.31). 
	                                 /
	Фиг.31 Тестови образец от LuxatempStar на 14 ден от измерването със Spectroshade
	   Анализирайки резултатите, получени за материала LuxatempStar, можем да обобщим, че независимо от апарата и от зоната на измерване, кафето и червеното вино отново са с най-силен оцветяващ ефект.     Като резултат от нашето изследване искахме да проследим промените, настъпващи в цвета на всеки един от посочените материали, за да заключим кой от тях е най-стабилен цветово в условията на проведените лабораторни изследвания.    Според броя на образците достигнали до цвят C4 на 7 ден от трите материала, стигнахме до следния извод: 41% от екземплярите от LuxatempStar са се оцветили до този цвят, независимо от оцветител, зона и апарат на измерване. От Protemp II това са 45%, а от Protemp IV са най-малко – 29%. Следователно нашите лабораторни изследвания показват, че Protemp IV е най-стабилен цветово за дадените условия и период на измерване.     С увеличаване на дните на престой, промяната в цвета е все по-забележима, а стабилността – по-незначителна, което потвърждава изводите и на Mazaro, описани в литературния обзор.    Съпоставяйки резултатите на 7 ден от оцветяването в трите зони, достигнахме до извода, че приблизително еднакъв брой от образците в шийката, тялото и режещия ръб потъмняват до цвят С4. Наблюдава се лек превес в областта на тялото (42%), следван от шийка (39%) и режещ ръб (36%). Това може да се обясни с по-дебелия слой на материала в тази зона, който имбибира в по-голяма степен оцветителя. Този наш извод потвърждава мнението на Awad, според който цветът зависи от дебелината на материала и неговата грапавост, а също така и на Hajira, според който с увеличаването на дебелината се увеличава наситеността на даден цвят, но намаля неговата яркост.
	                        5.4. Резултати и обсъждане по четвърта задача
	   Клиничното проучване има за цел да установи какви промени настъпват във временните конструкции в устната кухина и дали те са сходни с тези, настъпили в лабораторни условия. Затова и тук използвахме същите материали за ВК – Protemp II, Protemp IV и Luxatemp Star, а резултатите отчитахме отново с апаратите Vita Easyshade и Spectroshade. По този начин можем по-категорично да утвърдим предимствата на даден материал пред друг, защото е по-важна цветовата им стабилност в устната кухина, отколкото в изкуствено създадена от нас среда.      В клиничната карта пациентите посочваха едни от най-оцветяващите разтвори като често консумирани от тях. Въпреки честата им употреба, времето на контакт между кафето, например, и ВК в устната кухина е едва няколко секунди, доколкото в лабораторни условия опитните образци престояваха в продължение на дни в дадения оцветител. Това обяснява и защо резултатите от потъмняването в задача №3 са много по-категорични и промяната в цвета е много по-видима. 
	   Цветът на ВК на пациентите е измерван първо при поставянето ѝ в устната кухина и впоследствие непосредствено преди замяната ѝ с постоянната при второто посещение на пациента. Цветовете по зони от второто измерване са представени в следната диаграма (диаграма 34):
	/
	Диаграма 34 Честота на измерване на даден цвят от всички зони при второто измерване
	   При анализиране на резултатите трябва да се вземе предвид, че за изработването на ВК на дадените пациенти не се е налагала употребата на временен материал с цвят А1 или В1. Поради тази причина те не са отчетени от апаратите при цветоопределянето. Освен това те са най-светлите естествени цветове по разцветката на Vita и тяхното наличие в последното измерване би означавало, че част от зоните на ВК са се избелили в голяма степен.
	   Друг факт, който може да се отбележи е, че с най-голяма честота са по-тъмните цветове като C3 (16,29%), B4 (15,55%) и A4 (11,48%), а в много по-малка степен по-светлите С1 и А2. Това нагледно показва, че независимо от престоя в устната кухина и материала на изработване, се наблюдава потъмняване на цвета поради употребата на различни оцветяващи храни и напитки. Цветът С4  е отчетен в едва 7,77% от измерванията, което се различава от данните на лабораторното ни изследване. Там на 14 ден, особено при оцветителите кафе и червено вино, беше значително по-често срещан от останалите цветове. Това е така, защото в устната кухина престоят на ВК е често по-малък от 14 дни и защото времето на контакт между оцветител и ВК е по-малко, а не постоянно както в лабораторни условия.
	   За по-лесното анализиране и отчитане на данните ги разпределихме в следните корелации:
	1. Потъмняване спрямо вида оцветител
	   В клиничната карта най-много пациенти (35,55%) са посочили кафето като най-често консумиран оцветител. Резултатите от ВК, оцветени с кафе показват, че най-често достиганите цветове по зони при второто измерване са А4 и С3, а в по-малка степен до С4. Единствената разлика спрямо лабораторните изследвания е, че при клиничните броят на зоните достигнали до цвят С4 е много по-малък, което се обяснява с по-малкото време на контакт между ВК и кафето. Тези данни потвърждават, че кафето е най-силният оцветител сред останалите, посочени в клиничната карта. /
	Диаграма 35 Потъмняване на ВК след консумация на кафе при различните материали за изработване
	   Зоните, които са потъмнели след първичното измерване при материалите Protemp II и Luxatemp Star са винаги повече от тези, които са запазили цвета си след употреба на кафе, доколкото при Protemp IV се наблюдава точно обратното – процентът на зоните със запазен цвят и след последното измерване е по-голям от този на потъмнелите, което отново доказва по-голямата цветова стабилност на този материал спрямо другите два въпреки силния оцветител (диаграма 35).
	   С тези данни потвърждаваме проучванията на Gnjjari и Yannikakis, според които кафето е най-силният оцветител, а и нашето лабораторно проучване от задача №3.
	   Втората най-консумирана напитка е кока-кола (28,88%). Тя не променяше цвета на лабораторните образци в голяма степен като и в клинични условия се наблюдава същата тенденция – достига се най-често до цветовете В4 и D3. Тъй като броят на зоните, запазили цвета си след консумация на кола е по-голям спрямо потъмнелите, това означава, че колата не е силен оцветител и материалите за ВК са стабилни спрямо нея (диаграма 36).
	/
	Диаграма 36 Промяна на цвета на ВК след консумация на кока-кола 
	   Чаят, натуралният сок и цигарите също са често консумирани от пациентите. Данните за тях от клиничните карти са разпределени по следния начин (диаграма 37):
	/
	Диаграма 37 Промяна на цвета на ВК след консумация на чай, натурален сок и цигари 
	  От посочените резултати става ясно, че чаят води до по-значително оцветяване на ВК в сравнение с натуралния сок, което отново потвърждава данните от литературния обзор на Begum Turker (54) и от направеното от нас лабораторно проучване. Те са по-слаби оцветители от кафето и затова и трите материала за ВК, които използвахме са стабилни спрямо тях.
	Потъмняване спрямо вида материал 
	   Установява се, че ВК, изработени от Protemp II потъмняват в по-голяма степен, отколкото тези, изработени от Protemp IV и Luxatemp Star (диаграма 38).
	/
	Диаграма 38 Потъмняване на ВК спрямо материала на изработване
	   Тези данни доказват, че най-стабилен цветово в условията на устната кухина е материалът Protemp IV, а най-малко стабилен Protemp II, което потвърждава данните от лабораторните проучвания. В лабораторни условия Luxatemp Star е с показатели по-скоро като Protemp II, доколкото тук показва задоволителна цветова стабилност близка до тази на Protemp IV.
	1.1  Protemp II 
	   За по-детайлно анализиране на данните ще проследим най-често срещаните цветове по зони до кои цветове са се променили между двете измервания, за да сравним цветовата стабилност на материалите (таблица 4). 
	Таблица 4 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала Protemp II
	   От таблица 4 се установява, че и петте първоначални цвята в дадените зони независимо от вида оцветител са потъмнели с няколко тона при второто им измерване. Освен това най-често срещаните цветове при второто измерване са именно С3, А4 и С4, които са най-тъмните цветове по разцветката на Vita. Тези данни доказват слабата цветова стабилност на дадения материал за изработване на ВК.
	1.2  Luxatemp Star
	Таблица 5 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала Luxatemp Star
	LuxatempStar
	№
	Цвят 
	преди        след
	          престой                                                                 
	А3,5
	В4
	С3
	А4
	С4
	Общо
	 1
	D4
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	 2
	B3
	3
	0
	3
	4
	0
	10
	 3
	A3.5
	0
	3
	1
	3
	0
	7
	 4
	B4
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	 5
	C3
	0
	0
	0
	1
	2
	3
	            Общо
	3
	3
	6
	10
	2
	24
	   Първоначалните измерени цветове са същите както при материала Protemp II и така в зависимост от това до какви цветове потъмняват зоните, можем да направим извод дали Luxatemp Star е по-стабилен цветово. Отново най-много зони променят цвета си до А4, но са по-малко тези, които се променят до С4. В групата на по-светлите цветове като А3,5 и В4 има повече бройки, от което можем да направим извода, че Luxatemp Star е малко по-стабилен цветово от Protemp II, но в дадените статистически изследвани бройки разликата не е значителна (таблица 5).
	2.3. Protemp IV
	Таблица 6 Промяна на цветовете обобщено по зони при материала Protemp IV
	Protemp IV
	№
	Цвят 
	преди     след
	           престой                                          
	C2
	D3
	В4
	С3
	А4
	С4
	Общо
	 1
	D2
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	5
	 2
	C1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	 3
	C2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	 4
	B3
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	 5
	A3.5
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	3
	 6
	B4
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	            Общо
	1
	3
	4
	1
	3
	1
	13
	   Броят на отделните зони от материала Protemp IV са по-малко от тези при Luxatemp Star и Protemp II, но процентното съотношение на зоните от него, достигнали до цветовете А4 и С4 е много по-малко в сравнение с другите два. При Protemp IV 30,7 % потъмняват в най-голяма степен, при Luxatemp Star 50 %, а при Protemp II – 55,17%. Това сравнение и най-добре подрежда трите материала по цветова стабилност, започвайки с най-стабилния Protemp IV и продължавайки с близките по стойности Luxatemp Star и Protemp II (таблица 6).
	3. Влияние на временния цимент върху промяната в цвета на ВК
	Таблица 7 Обобщени данни на цветовете за всички зони за оценка на влиянието на временния цимент върху промяната в цвета на ВК
	   На горепосочената таблица (таблица 7) са представени данните от измерванията по зони на ВК, фиксирани и с двата временни цимента – Adhesor TC NE и NetC. В по-голяма част от случаите първоначално измерения цвят се запазва и при повторното измерване (цифрите са отбелязани с червено). При други първоначални цветове се наблюдава потъмняване с няколко тона повече, но дори и в тези случаи разликата не е значителна, защото рядко се достига до най-тъмните цветове С4 и А4. Тези резултати потвърждават анкетното проучване от задача №1 и литературния обзор, че не се наблюдава потъмняване на ВК вследствие на временния цимент, а дори и да има такова, то е минимално и незабележимо от невъоръжено око, а само чрез спектрофотометричните апарати. Strassler обяснява тази липса на повлияване върху цвета на ВК с цвета на съвременните временни цименти, който се доближава до този на естествените зъби, за да не попречи на цветовото определяне, както сме описали в литературния обзор. Нашият извод за влиянието на временния цимент върху цвета на ВК е в противовес с Clark, според който циментът влияе върху определяния от нас цвят.  
	   Двата временни цимента сравнихме и като измерихме цвета на временните конструкции по зони (шийка, тяло и режещ ръб), но статистическият анализ не представи данни със статистическа значимост, от които да направим по-категорични изводи. Това, което направи впечатление е, че независимо дали временната конструкция е циментирана или не, тенденцията към потъмняване е една и съща, което потвърждава обобщените данни от горепосочената таблица – временният цимент не оказва значително влияние върху промяната на цвета на ВК. Също така не се установява и голяма разлика в резултатите при различните временни цименти, която да открои един от тях като по-добро средство за фиксиране на ВК. 
	   Така можем да заключим, че водещото при избора на временен цимент няма как да бъде неговата цветова стабилност, а по-скоро силата на фиксиране и биологичната му поносимост.
	4. Промяна в цвета по групи зъби
	4.1. Резци
	Таблица 8  Данни за промяната в цвета на ВК при резците
	№
	Цвят 
	преди        след
	       престой               
	B2
	D2
	D3
	B3
	A3,5
	B4
	C3
	A4
	C4
	общо
	1
	B2
	3
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	5
	2
	D2
	-
	4
	1
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	8
	3
	A2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	3
	4
	C2
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	1
	-
	4
	5
	A3
	-
	-
	-
	2
	1
	3
	1
	2
	1
	10
	6
	D3
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	2
	1
	-
	5
	7
	B3
	-
	-
	-
	4
	7
	3
	1
	1
	-
	16
	8
	A3,5
	-
	-
	-
	-
	6
	1
	1
	2
	-
	10
	9
	B4
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	3
	-
	15
	10
	C3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	2
	6
	13
	11
	A4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	12
	C4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	общо
	3
	4
	3
	7
	14
	23
	14
	14
	11
	93
	   В таблица 8 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни и долни резци. С червено са отбелязани броя зони, които запазват цвета си и при повторното измерване. Прави впечатление, че предимно по-тъмните първоначални цветове не се променят след дадения престой, доколкото по-светлите са по-податливи на промяна дори с няколко тона, но по-рядко до най-тъмния С4.
	4.2. Кучешки зъби и премолари
	Таблица 9 Данни за промяната в цвета на ВК при кучешки зъби и премолари
	№
	 Цвят 
	преди      след
	            престой                       
	B2
	D2
	B3
	A3,5
	B4
	C3
	A4
	C4
	общо
	1
	B2
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	D2
	-
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	3
	D4
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	3
	4
	A3
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	3
	5
	B3
	-
	-
	3
	3
	2
	-
	2
	-
	10
	6
	A3,5
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	3
	-
	9
	7
	B4
	-
	-
	-
	-
	8
	1
	4
	4
	17
	8
	C3
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	6
	11
	9
	A4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1
	5
	10
	C4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	общо
	3
	4
	4
	12
	11
	4
	17
	15
	70
	   В таблица 9 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни и долни кучешки зъби и премолари. С червено отново са отбелязани броя зони, които запазват цвета си и при повторното измерване. Тенденцията от промяната в цвета при резците се запазва и тук – при по-светлите цветове макар и да има потъмняване при повторното измерване, то не се стига до С4, а по-голямата част от по-тъмните първоначални цветове остават непроменени въпреки действието на различни оцветяващи разтвори.
	4.3. Молари
	    В таблица 10 са обобщени цветовете по зони, измерени при всички материали Protemp II, Luxatemp Star и Protemp IV за горни молари. Тъй като вече обяснихме, че измерването на цветовете на дистални зъби е по-трудно, затова и броят на изследваните зони е по-малък. Прави впечатление, че повече от половината първоначални цветове запазват цвета си и при повторното измерване. Това е така, защото при моларите бяха измерени първоначално предимно по-тъмни цветове, които не са се повлияли значително от оцветяващите разтвори.
	Таблица 10 Данни за промяната в цвета на ВК при молари
	№
	Цвят 
	преди    след
	       престой                       
	D2
	A3,5
	B4
	A4
	C4
	общо
	1
	D2
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	A3
	-
	2
	1
	1
	1
	5
	3
	B3
	-
	2
	3
	-
	-
	5
	4
	A3,5
	-
	2
	1
	-
	1
	4
	5
	B4
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	6
	C3
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	7
	A4
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	8
	C4
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	общо
	1
	6
	7
	2
	12
	28
	   В резултат на анализа на трите таблици, проследяващи промяната на цвета по групи зъби, можем да заключим, че не се наблюдава значителна разлика между тях. Независимо от това къде са подредени в устната кухина, временните конструкции се повлияват по един и същи начин от оцветяващите разтвори. Това доказва ключовата роля на материала за временни конструкции за тяхната цветова стабилност и разбира се силата на действие на оцветяващия разтвор. Следователно ако в практиката се използват материали, чиято цветова стабилност е висока, то цвета на конструкцията ще се запази в много по-голяма степен независимо от това дали ще възстановяваме централен резец или молар. Единственото, което би оказало влияние в избора на материал  може да бъде естетиката. В дисталните участъци може да бъде използван дори и материал с по-ниска цветова стабилност поради факта, че не се намира във видимата зона и няма да наруши естетиката, доколкото във фронталната област препоръчваме на лекарите по дентална медицина да бъдат безкомпромисни и да използват само материали с доказано висока цветова стабилност.
	5. Промяна в цвета по зони
	5.1. Шийка
	5.1.1. Vita Easyshade
	В таблица11 са посочени измерените цветове в дадената зона за съответния материал. Това, което прави впечатление е, че най-светлият измерен цвят е D3, но за сметка на това няма нито едно показание на апарата С1.
	Таблица 11  Обобщени данни в областта на шийката на зъба за всички материали, измерени с Vita Easyshade
	   Съдейки по липсата на най-тъмните цветове по разцветката на Vita – С3, А4 и С4 при материала Protemp IV можем да потвърдим, че това е материалът с най-висока цветова стабилност в сравнение с другите два.
	5.1.2. Spectroshade
	Таблица 12 Обобщени данни в областта на шийката на зъба за всички материали, измерени със Spectroshade
	   При измерванията с апарата Spectroshade (таблица 12) се установява обратната тенденция спрямо Vita Easyshade – отчетеният цвят С4 е с много по-голяма честота, а в същото време се измерват и цветове по-светли от D3 като С2 и D2 (само при материала Protemp IV ). Резултатите от работата с двата материала доказват наблюденията ни от лабораторните изследвания, при които за една и съща зона и материал двата апарата показваха различна стойност, но с еднаква тенденция към потъмняване или запазване на цвета в зависимост от оцветителя. 
	5.2. Тяло 
	5.2.1. Vita Easyshade
	   В областта на тялото на зъба (таблица 13) апаратът Vita Easyshade отново няма нито едно показание за цвета С4, но вече има и няколко отчетени по-светли цвята от D3. Най-често отчитаните цветове в тази област независимо от материала са В3, А3,5 и В4.
	Таблица 13 Обобщени данни в областта на тялото на зъба за всички материали, измерени с Vita Easyshade
	5.2.2. Spectroshade
	Таблица 14 Обобщени данни в областта на тялото на зъба за всички материали, измерени със Spectroshade
	      цвят
	   При Spectroshade и в тази зона (таблица 14) се отчитат повече на брой светли цветове, но и значително по-голям брой С4 и А4. В сравнение с Vita Easyshade честотата на измерване на А3,5 и В4 е значително по-малка, а В3 изобщо не е отбелязан.
	5.3. Режещ ръб
	5.3.1. Vita Easyshade
	Таблица 15  Обобщени данни в областта на режещия ръб на зъба за всички материали, измерени с Vita Easyshade
	   Тенденцията за този апарат и в областта на режещия ръб се запазва (таблица 15) като тук отчетените бройки за цвета А4 са повече и от шийката, и от тялото на зъба. Най-измерваните цветове отново са А3,5 и В4.
	5.3.2. Spectroshade
	Таблица 16  Обобщени данни в областта на режещия ръб на зъба за всички материали, измерени със Spectroshade
	   Spectroshade и в областта на режещия ръб ( таблица 16) отчита по-светли цветове от Vita Easyshade, които се срещат отново само при Protemp IV. Бройките по цветове не са съсредоточени само в два или три цвята, а в много по-голям спектър от цветове, в който не може да се каже кой точно нюанс доминира.
	Основните изводи, които можем да си направим по тази точка са следните:
	1.  Апаратите Vita Easyshade и Spectroshade мерят по различен начин, но с еднаква тенденция към потъмняване на изследваните временни конструкции.
	2. Материалът Protemp IV отново доминира по цветова стабилност пред Protemp II и  Luxatemp Star, защото при него се отчитат по-светли цветове от останалите два и също така при него броят на отчетените зони с цветове А4 и С4 е значително по-малък.
	3. Както при лабораторните проучвания, така и при клиничните идеята за измерване на цвета по зони е за да докажем дали има зона, която  потъмнява повече от останалите след известен период от време под действието на определени оцветяващи храни и напитки. Това сравнение можем да направим и тук като пресметнем процентното съотношение на по-тъмните цветове (С3, А4 и С4) в отделните зони независимо от материала и апарата на измерване. Тук за разлика от лабораторното изследване резултатите показват, че в областта на шийката (43,3%) временната конструкция потъмнява повече откол-кото в областта на тялото (34,4%)  или режещия ръб (33,3%). От резултатите по задача №3 се доказва, че при режещия ръб промяната в цвета е най-малка, поради факта, че това е областта във временната конструкция с най-малка дебелина на материала.  Потъмняването на шийката наподобява и разпределението на цветовете по зони на естествения зъб, където цветът става по-светъл от шийката към режещия ръб, както сме описали в литературния обзор и сме цитирали изследването на Р. Тодоров. Лабораторните проучвания показаха лек превес на тялото над шийката, а в клинични условия се наблюдава обратното. Това е така тъй като двете области са с много близка дебелина на материала в тях и натрупването на пигмента на оцветяващите разтвори съответно е много близко. Причината, поради която се наблюдава тази лека разлика е условията в устната кухина, които се различават от наподобяващите ги в лабораторни условия. Консумацията на оцветяващи храни и напитки не е постоянен процес както е в лабораторни условия, а и в устната кухина оказват влияние измиващото действие на различните хигиенни средства и  водата.
	                                                6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	1. По първа задача:
	 Установено бе, че 79% от всички анкетирани ЛДМ изработват временни неснемаеми конструкции като по-голяма част от тях са мъже.
	 Статистическият анализ показа, че най-често използваният метод за изработване на ВК е директният, а най-рядко чрез стандартни фабрични корони. Восъчния моделаж предпочитат 61% от ЛДМ, които използват индиректния метод, а най-малък дял се пада на CAD/CAM технологията (14%).
	 От отговорите на анкетираните става ясно, че най-използваният материал за ВК (единични корони и мостове) е Protemp (II и IV), а по-малък процент от тях работят с Luxatemp, Dentalon, Prevision temp и Evicrol. 
	 При статистическия анализ се установиха два основни времеви интервала на престой на ВК в устната кухина – до 10 дни и над две седмици. 
	 Най-често използваният цвят за временните възстановявания се оказва А3 със своите 51%. След него е А2 с 29%.
	 Преобладаващата част от анкетираните не наблюдава промяна в цвета на ВК след циментиране. 
	 След престой в устната кухина съобщават за оцветяването им при всички методи на изработване.
	 Повече от половината от анкетираните (60%)  не коригират ВК при настъпила промяна в цвета, а много по-малка част от тях или полират, или заменят оцветената ВК с нова.
	2. По втора задача:
	 За пръв път е създадена месингова матрица с индивидуален дизайн и конфигурация по технологията на вакуумно леене за нуждите на лабораторните изследвания.
	 Месинговата матрица се доближава максимално до анатомичната конфигурация на естествените зъби – дъговидна форма, ко ято нaпо-добява вестибуларната повърхност и е с различна дебелина в трите зони на зъба.
	 Масово използваните цилиндрични и плоски опитни тела няма как да отразят светлинните лъчи така както една дъговидна повърхност, тъй като дебелината на материала при тях е еднаква във всяка зона.
	 Създадената от нас матрица осигурява точна съпоставка, чрез която получените екземпляри са винаги с първоначално заложените размери от восък.
	 3D CAD/CAM принтерната и фрезова технология се оказаха неподходяща за сложната и неконвенционалната форма на желаната от нас матрица.
	3. По трета задача:
	 При някои оцветители въпреки продължителния престой не се наблюдава значителна промяна в цвета, а при други такава е видима още на първия ден от изследването.
	 Апаратите за цветоопределяне Spectroshade и Vita Easyshade отчитат различни стойностите на цветовете при измерването на един и същ образец при едни същи условия, но са с еднаква тенденция в промяната на цвета при съответния оцветител.
	 Първоначалните данни при измерванията с двата апарата показаха стойности, различни (по-тъмни) от обявените на опаковката от производителя, което доказва, че не винаги преобладаващият цвят съвпада с разпределението на цветовете по зони.
	4. По четвърта задача:
	 Влиянието на оцветителите в устната кухина е по-слабо отколкото в лабораторни условия поради по-краткото им време на контакт с ВК.
	 Установи се предимство в цветовата стабилност на едни материали за ВК пред други.
	 В нито едно от измерванията и с двата апарата не са отчетени цветовете А1 и В1.
	 С най-голяма честота са измерени зони с по-тъмни цветове като С3, В4 и А4.
	                                                  7. ИЗВОДИ
	1. Най-използваният материал за временни конструкции у нас е Protemp. 
	2. Голяма част от колегите декларират, че забелязват промяна в цвета на временните конструкции след престой в устната кухина.
	3. По технологията на вакуумно леене се създаде матрица, чиято точност и съпоставимост на частите, позволява многократно пресоване и получаване на тестови образци с еднакви параметри и индивидуални форми.    
	4. Месингът е твърд и точен материал, благодарение на което многократно се пресова материал без да бъдат увредени нито тестовите образци, нито самите матрици. 
	5. Предложената и изработената от нас матрица с индивидуални параметри доказа, че трите зони на зъба се оцветяват в различна степен от различните оцветители. 
	6. Protemp IV е по-стабилен цветово от Protemp II и LuxatempStar за  7 дневен престой и в лабораторни, и в клинични условия. 
	7. Колкото по-дълъг е престоят на ВК в оцветяващ разтвор, толкова повече намалява неговата цветова стабилност. 
	8.  Апаратът Vita Easyshade отчита предимно цветове B3 и B4 за материал Protemp (II и IV), докато апаратът Spectroshade в най-голям процент отчита цвят D2.
	9.  Апаратът Vita Easyshade е по-удобен за измерване на цвета на по-дистални зъби в сравнение със Spectroshade. 
	10.  Кафето и червеното вино имат най-силно изразен оцветяващ ефект, достигащ до цвят C4. Следвани от чая, при който отново се достига цвят C4, а кока-кола и натурален сок са най-слаби оцветители.
	11.  В клинични условия ВК по-рядко достига до цвят С4.
	12.  В областта на тялото по-често се наблюдава потъмняване до цвят С4 на 7 ден в сравнение с шийка и режещ ръб в лабораторни условия.
	13.  В областта на шийката по-често се наблюдава потъмняване в сравнение с тяло и режещ ръб в клинични условия. 
	14.  Материалите Protemp II и LuxatempStar показват сходна цветова стабилност при лабораторните изследвания за 7 дневен престой в оцветяващи разтвори.  
	15.  Материалите LuxatempStar и Protemp IV показват сходна цветова стабилност в клинични условия. 
	16.  Временният цимент не оказва влияние върху промяната на цвета на ВК.
	17.  Не се наблюдава значителна разлика в промяната на цвета при отделните групи зъби – резци, кучешки, премолари и молари.
	8. ПРИНОСИ
	                Приноси с потвърдителен характер   1. Създадената от нас анкетна карта потвърди проучването на М.Димова от 2003г., че по-голямата част от ЛДМ изработват ВК. 2. Честата употреба на кафе, червено вино и в по-малка степен на чай води до промяна в цвета на временните конструкции.                  Приноси с научно-приложен характер 
	 1. Създадената от нас пациентска карта дава информация за промяната в цвета на временните конструкции в условията на устната кухина за определен период от време, както и възможност за статистическа обработка на събраните данни. 2. Създадените от нас месингови матрици дават възможност за изработването на множество опитни тела с един и същ размер и форма, с цел унифициране на изследването. 3. За пръв път се изследва промяната в цвета по трите зони на зъба – шийка, тяло и режещ ръб. 4. За пръв път се изследва промяната в цвета на ВК по групи зъби – резци, кучешки, премолари и молари.                  Приноси с оригинален характер  1. За първи път се създава матрица с индивидуална форма и дизайн, наподобяващ този на естествената вестибуларна зъбна повърхност. 2. При анализа на резултатите за първоначален цвят на ВК се прие не този, посочен от производителя, а измерения от двата апарата преди оцветяването. 3. За първи път у нас се изследва промяната в цвета на временните конструкции в лабораторни условия с помощта на два различни спектрофотометрични апарата – Vita Easyshade и Spectro Shade. 4. За първи път у нас се проведе клинично изследване за промяната в цвета на ВК чрез апаратите Vita Easyshade и Spectro Shade.
	9. НАУЧНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
	Участията и публикациите са на база на успешно реализиран вътреуниверситетски проект №14/2018, който послужи за основа на дисертационния труд.
	Пълнотекстови публикации: 1. А. Дошев, Т. Божкова, Д. Славчев, Д. Шопова, В. Дошев, В.Александрова. Изработване на временни конструкции при неснемаемо протезиране – анкетно проучване. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2018;22:243-246 2. А. Дошев, Д. Славчев, В. Дошев. Създаване на матрица със собствен дизайн за изработване на пробни тела. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г.Медицина, фармация и дентална медицина. 2019;23:452-456  3. А. Дошев, Д.Славчев, В.Дошев, П.Ганчовска, Д.Иванова. Точност на временните коронки в маргиналната зона – обзор. Научни трудове на СУБ-Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медици-на.2020;XXIV:308-311
	Участия в научни форуми: 1.Изработване на временни конструкции при неснемаемо протезиране – анкетно проучване в научна сесия на тема: „Дни на науката 2017 на СУБ-Пловдив”.2. Създаване на матрица със собствен дизайн за изработване на пробни тела в научна сесия на тема: „Дни на науката 2018 на СУБ-Пловдив”.3. Точност на временните коронки в маргиналната зона – обзор в научна сесия „Дни на науката – 2019” на СУБ-Пловдив.  
	                                         10. АВТОБИОГРАФИЯ    Д-р Атанас Васков Дошев е роден в гр. Пловдив на 02.08.1990 г. Завършва средното си образование в ЕГ „Иван Вазов“ с профил немски, руски и английски език през 2009 г.     През 2016 г. завършва МУ – Пловдив със специалност Дентална медицина. От 2017 г. практикува професията си в собствена практика. Редовен член на БЗС.     През 2017 г. след издържан конкурсен изпит започва работа като асистент в катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ, МУ – Пловдив.
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