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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

PAR (Peer Assessment Rating
Index)

Индекс за класиране на самооценката

IOTN (Ideal Tooth
Relationship Index)

Индекс на идеалните зъбни
съотношения

LII (Little Irregulatiry Index)

Индекс за неправилно подреждане на
Littlе

CC

интерканинова ширина

PP

интерпремоларна ширина

MM

интермоларна ширина

ВФР

вакуум-формован ретайнер

ФР

фиксиран ретайнер

ХР

Hawley ретайнер

ПЛ

периодонтален лигамент

ТРГ

телерентгенография

ЗЧД

Зъбно-челюстна деформация

OR

Odds Ratio
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ортодонтската ретенция е кулминацията на цялото ортодонтско
знание. Това е фазата, в която след детайлно планиране и екзактно
проведено лечение, трябва да се задържи постигнатия лечебен резултат.
Ортодонтската ретенция e неразделна част от ортодонтската терапия.
Независимо от възрастта, ортодонтската малоклузия или вида на лечебната
механика, почти всеки пациент след завършване на активното ортодонтско
лечение се нуждае от някакъв метод за задържане на резултата.
Необходимостта от стабилизиране на коригираната ортодонтска
деформация е свързана главно с два фактора:
1) разбиране, че промените в оклузията след лечението са oчаквани, ако
зъбната редица не е стабилизирана;
2) нарастващото търсене за поддържане на перфектен естетичен
резултат за неопределен период от време.
Добре оформеният преден сегмент в долната зъбна дъга е важна
характеристика на успешно ортодонтско лечение не само заради естетиката
и благосъстоянието на пациента, но и защото рецидивът в тази област може
да повлияе на стабилността и функционалността на оклузията, както и на
позицията на горночелюстните резци. Доказано е, че рецидивът настъпва
приблизително при 70% от ортодонтски лекуваните случаи. Част от тези
промени ще се дължат на ортодонтски рецидив, а други ще се дължат на
нормални възрастови промени. Проблем за ортодонтът е, че не само е
невъзможно да предвиди кои случаи ще претърпят рецидив, но също така е
невъзможно да се предвиди степента, в която това ще се случи.
Най-голяма тенденция за връщане към първоначалната малоклузия се
наблюдава през първите две години след лечение. Това отразява колко
нестабилно е ортодонтското лечение, както и невъзможността да се
дефинират причините за неговата проява. Правилният избор на ретенционен
апарат е от съществено значение за намаляване на риска от рецидив и за
стабилизиране на зъбите и пародонталните тъкани. Снемаемите и
неснемаемите ортодонтски апарати за момента са единственото средство за
превенция на ортодонтския рецидив. Едни от най-често използваните
снемаеми ортодотнски ретайнери са ваккум-формованите ретайнери и
Hawley ретайнерите. Вакуум-формованите ретайнери са с подобрена
естетика, увеличен комфорт, лесна изработка и добра рентабилност. През
последните десетилетия в ортодонтската практика все по-често се прилага
фиксирана ретенция. Фиксираните ретайнери имат редица предимства пред
5

снемаемите: липса на необходима кооперативност от страна на пациента и
по-добра естетика.
По данни от известната литература няма достатъчно категорични
научни доказателства за ефективността на съществуващите разнообразни
вариации в стратегиите за ортодонтска ретенция и различните видове
ретенционни апарати. Всички изброени причини, както и индивидуалните
фактори от страна на пациента, правят избора на конкретен ретенционен
протокол предизвикателство за всеки клиницист.
В познатата литература липсват параметри, които са достатъчно
надеждни и които могат да служат за прогнозиране на риска и степента на
рецидив. Следователно идентифицирането на потенциалните рискови
фактори, както и намирането на връзка между променените параметри по
време на ортодонтското лечение с рецидива, ще имат изключителна
клинична важност за изграждане на по-добра стратегия за постигане на
ортодонтската стабилност.
Изброените съображения определят актуалността на предложената
тема и необходимостта от изработване на прогностични критерии, които
ортодонтите да ползват при вземане на клинични решения за избора на найефективното средство за ретенция.
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II.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящия дисертационен труд е да се оцени стабилността на
ортодонтското лечение и надеждността на използваните ретенционни
апарати при пациенти, лекувани безекстракционно с фиксирана техника.
За постигане на формулираната цел си поставихме следните задачи:
1. Да се проведе анкетно проучване сред практикуващите ортодонти в
България във връзка с предпочитаните от тях ретенционни апарати
– Hawley ретайнер, вакуум-формован ретайнер и фиксиран
ретайнер.
2. Да се проследят промените в горна и долна зъбна дъга в началото
на лечението, в края на лечението и до две години от ретенционния
период, извършен със снемаеми ретайнери (Hawley ретайнер или
вакуум-формован ретайнер) в горна челюст и фиксиран ретайнер в
долна челюст.
3. Да се проследи промяната на наклона в горни и долни резци на
профилна телерентгенография преди лечение, след лечение и до две
години от ретенционния период със снемаеми ретайнери (Hawley
ретайнер или вакуум-формован ретайнер) в горна челюст и
фиксиран ретайнер в долна челюст.
4. Да се подчертаят предимствата и недостатъците на двата вида
ретенция- Hawley ретайнер в горна челюст/фиксиран ретайнер в
долна челюст и вакуум-формован ретайнер в горна
челюст/фиксиран ретайнер в долна челюст.
5. Създаване на прогностичен критерий за настъпване на рецидив на
базата на променени параметри по време на лечението.
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III.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Материал и методи по задача 1
1.

Материал
Беше проведено групово анкетно проучване за мнението на лекарите
по дентална медицина, специализиращи или придобили специалност
Ортодонтия във връзка с методите и средствата, които прилагат за
ограничаване на ортодонтския рецидив във фазата на ретенция.
Характеристика на участниците в анкетата
по социално-демографски и професионални признаци
Анкетата е попълнена от 45 участника, между които 33 жени (73.3%) и
12 мъже (26.7%). Относителният дял на жените е значимо по-висок от този
на мъжете спрямо теста на Фишер (Fisher’s exact test), p < 0.001. (Фиг. 1)
Според продължителността на ордодонската практика, 10 участника (22.2%)
са посочили стаж до 5 години; 15 участника (33.3%) са в категория 6-15
години; 6 участника (13.3%) са с продължителност 16-25 години и останалите
14 участника (31.1%) имат практика повече от 25 години. (Фиг. 2)

Фигура 1. Разпределение по пол на
участниците в анкетата

Фигура 2. Разпределение на
участниците спрямо
продължителността на
ортодонтската практика

Спрямо институцията, в която работят, разпределението на
участниците е както следва: 2-ма участници (4.5%) са посочили
университет; 17 (37.7%) работят в частна практика и останалите 26 (57.8%)
са посочили университет и частна практика. Процентът на участници с
университетска дейност (62.70%) е значимо по-голям p < 0.001. (Фиг. 3)
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Фигура 3. Разпределение на участниците спрямо институцията, в която работят

2.

Методика
Анкетното проучване се осъществи чрез чрез създаване на дисертантна
анонимна Анкетна карта, съдържаща 19 въпроса. Първите три въпроса дават
информация за пол, продължителност на ортодонтска практика и
принадлежност или не към академична общност. Следващите пет въпроса
дават информация за времето за избор на ретенционен протокол, факторите,
които оказват влияние върху избора на ретенционен протокол и
приложението на конкретен вид ретайнер спрямо приложеното лечение.
Следващите седем въпроса дават информация относно продължителността
на ретенционния период и честотата на контролните прегледи след
приключване на ортодонтско лечение.
Критерии за участниците в анкетното проучване са:
- Членове на Българското Ортодонтско Общество (БОО);
- Стаж на анкетираните минимум 3 години.
Разработването на анкетата е съобразено с основното изискване за
анкетно проучване – дискретност, минимална загуба на време за
участниците в анкетата, значимост на събраната информация, ясно
формулирани въпроси.
Първоначално изпратихме анкетата по имейл до 97 ортодонти, като
списъкът с e-mail адресите ни беше предоставен от Българското
Ортодонтско Общество. На нашата покана за участие се отзоваха 45 колеги,
за което изказваме дълбоки благодарности. Времето на наблюдение се
осъществи в периода октомври-февруари 2018-2019 година.
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Материал и методи по задача 2
1.

Материал
Изследвани са ортодонтски гипсови модели на 70 пациенти от 11 до 23
години. Пациентите са провели безекстракционно ортодонтско лечение с
фиксирана техника при специализанти в катедра Ортодонтия към Факултета
по Дентална Медицина, гр. Пловдив и в катедра Ортоднтия към Факултета
по Дентална Медицина гр. София. Пациентите са лекувани с фиксирана
техника (прескрипция MBT или Roth).
В настоящото изследване са включени данни от 70 пациенти,
разпределени в две групи:
- първа група: 35 пациенти, задържани с ХР в горна зъбна дъга и с
ФР в долна зъбна дъга;
- втора група: 35 пациенти, задържани с ВФР в горна челюст и ФР в
долна челюст.
Средната възраст на пациентите от първа група (ХР-ФР) възлиза на
14±3.15 години, с възрастов диапазон между 10.75 години и 23 години.
Изследваната група включва 12 (34%) мъже и 23 (66%) жени, със значимо
по-висок относителен дял на жените, p = 0.016. (Фиг.4) Средната възраст
при мъжете (13.16±3.37 години) и жените (14.46±3.01) беше сходна, без
статистически значима разлика, p = 0.253.

Фигура 4. Демографски данни за изследваната първа група пациенти задържани с ХР
в горна челюст и ФР в долна челюст
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Спрямо типа на растеж беше установено следното разпределение на
пациентите в изследваната група: нормодивергентен тип при 8 (23%)
пациенти, хипердивергентен при 18 (51%), хиподивергентен при 9 (26%).
Очертава се доминиращо присъствие на пациенти с хипердивергентен тип
на растеж.
Спрямо скелетен клас, 8 (23%) пациенти бяха категоризирани в
скелетен клас I; 20 (57%) в скелетен клас II и 7 (20%) в скелетен клас III.
Втората изследвана група (ВФР-ФР) включва 35 пациенти,
задържани с вакуум-формован ретайнер (ВФР) в горна челюст и фиксиран
ретайнер (ФР) в долна челюст. Средната възраст на пациентите възлиза на
16.28±6.49 години, с възрастов диапазон между 12.25 години и 26.75 години.
Половото разпределение показва значимо по-висок относителен дял на
жените 69% (n = 24) в сравнение с този на мъжете 31% (n = 11), p = 0.004.
Средната възраст според пола на пациентите е много сходна: мъже (16±5.32
години); жени (16.41±7.06), без значима разлика, p = 0.863. (Фиг. 5)

Фигура 5. Демографски данни за пациентите задържани с ВФР
в горна челюст и ФР в долна челюст

Спрямо типа на растеж се установи следното разпределение:
нормодивергентен тип при 9 (26%) пациенти, хипердивергентен при 13
(37%) пациенти и хиподивергентен при 13 (37%) пациенти.
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Спрямо скелетен клас, най-висок относителен дял (60%) съставляват
пациентите със скелетен клас II, следвани от скелетен клас I (27%) и
скелетен клас III (13%).
2.

Методика
Включените в изследването пациенти/техните родители бяха подробно
информирани за същността на предстоящото изследване. Беше взето
информирано съгласие за провеждането на необходимите изследвания от
пациента/родителите.
Всички пациенти трябваше да отговарят на следните критерии:
1. По време на клиничния преглед преди лечението не са отбелязани
неправилни функции;
2. Пациенти с изцяло оформено постоянно съзъбие;
3. Пациенти с проведено активно ортодонтско лечение с фиксирана
техника.
Не участват пациенти с:
1. Хиподонтии във фронтален и страничен участък на зъбната дъга;
2. Тежки ЗЧД, изискващи комплексно ортодонтско-хирургично
лечение;
3. Едночелюстно лечение;
4. Проведено предишно ортодонтско лечение.
Методиката на изследването включва клиничен преглед на пациентите
по описаните вече критерии. В деня преди свалянето на лечебната
апаратура, на всеки пациент беше снет отпечатък от долна челюст с
отпечатъчен материал – алгинат Кромопан (клас А тип 1). Непосредствено
след снемането, отпечатъкът беше отлят от твърд гипс клас 3 (Elite Ortho).
Върху гипсовия модел се огъна фиксирания ретайнер от кучешки до
кучешки зъб. Използваният материал е дъга тип Twistflex 0.0195, огъната и
адаптирана индивидуално към лингвалните повърхности на шестте предни
зъба.
На следващия ден беше свалена лечебната апаратура и се снеха
отпечатъци от горна и долна челюст.
Точността и пасивността на подготвената дъга за фиксирания ретайнер
беше проверена преди залепянето.
Лингвалните повърхности на шестте предни зъба бяха полирани с
полирна паста, след което беше аплициран ецващ гел за 30 секунди. След
измиване и подсушаване на зъбната повърхност се приложи свързващ агент,
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аплициран лингвално на шестте предни зъба, който беше полимеризиран за
20 секунди за всеки зъб. Mалко количество течен композит Transbond XT
(3M Unitek) се постави върху лингвалната повърхност на долните централни
резци с последващо адаптиране на ретайнера, спазвайки предварително
определената му позиция върху гипсовия модел. Композитният материал
беше полимеризиран за 20 секунди. Последва поставяне на композит
лингвално на латералните резци и последващо полимеризиране за 20
секунди, по лингвалните повърхности на канините и отново
полимеризиране за 20 секунди. След като телта беше залепена към шестте
предни зъба, всички открити части на телта бяха покрити с течен композит,
като интерпроксималните части на ретайнера останаха свободни от
композит.
Върху горния гипсов модел се изработи Hawley ретайнер или вакуумформован ретайнер. Снемаемия ретенционен апарат беше поставен ден след
сваляне на лечебната апаратура. Пациентите бяха инструктирани да носят
снемаемите ретайнери целодневно през първите 6 месеца, след което само
през нощта през следващите 18 месеца. Провеждаха се контролни прегледи
през 4 месеца и към края на втората година от ретенционния период се снеха
отпечатъци от горна и долна челюст.
Проследените пациенти бяха разделени в две групи в зависимост от
вида ретайнер:
- Първа група: в горна челюст снемаем ретенционен апарат тип
Hawley ретайнер; в долна челюст – фиксиран ретайнер за шестте
фронтални зъба. (Фиг.6 А, Б)

Б

A

Фигура 6. А) Hawley ретайнер в горна челюст; Б) Фиксиран ретайнер към шестте
предни зъба в долна челюст
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-

Втора група: в горна челюст вакуум-формован ретайнер; в долна
челюст- фиксиран ретайнер за шестте фронтални зъба. (Фиг. 7 А, Б)

A

Б

Фигура 7. А) Вакуум-формован ретайнер в горна челюст; Б) Фиксиран ретайнер към
шестте предни зъба в долна челюст

3.

Биометрични методи
Проследихме динамиката между началото и края на лечението (Т0Т1) и между края на лечението и края на 2-годишен ретенционен период
(Т1-Т2) в стойностите на следните показатели:
- индекс на ирегулярност по Little (LII);
- интерпремоларна ширина (PP);
- интермоларна ширина (ММ);
- интерканинова ширина (СС);
- дължина на зъбната дъга (L).
Линейните измервания върху гипсовите модели бяха направени с
електронен цифров шублер TWIN-CAL TESA (IP40 150 SQ) с точност 0,01 мм.
Метод за отчитане на количеството на струпване в областта на
инцизивите
Индекс на ирегулярност по Little (LII)
Отчитането на индекса се изразява в измерването на линеарното
отклонение на петте анатомични контактни точки между канините и резците
в горния и долния фронтален сегмент във вестибуло-лингвална посока.
Контактните точки се проектират вертикално върху оклузалната равнина.
Сумата от разминаванията дава стойността на индекса, като отклоненията
се отчитат по скала от 0 до 10+, както следва:
0-идеално подреждане;
1 – 3 мм минимално нарушение в подреждането;
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4 – 6 умерено нарушение в подреждането;
7 -10 тежко нарушение в подреждането;
>10 много тежко нарушение в подреждането.
Метод за измерване на трансверзалните параметри в отделната
зъбна дъга
За отчитане на трансверзалните промени в PP и MM приложихме
методиката на Little.
Интерпремоларна ширина (PP) – разстоянието от върха на букалния
туберкул на десния първи премолар до върха на букалния туберкул на левия
първи премолар.
Интермоларното разстояние (ММ) се определя като разстоянието от
върха на мезиобукалния туберкул на десния първи постоянен молар до
върха на мезиобукалния туберкул на левия първи постоянен молар.
Интерканинова ширина (CC) – разстоянието между точката в
основата на гингивалния ръб на клиничната корона на ляв и десен
постоянни канини.
Дължина на зъбната дъга (L) – сумата от дясното и лявото разстояние
от мезиалните анатомични контактни точки на първите постоянни молари
до контактната точка на централните резци или до средната точка между
централните резци при наличие на разстояние.
Материал и методи по задача 3
1.

Материал
За изпълнение на третата задача бяха направени цефалометрични
анализи на профилни телерентгенографии на пациентите от двете групи в
трите периода на изследване: преди лечение, след лечение и до 2-годишен
ретенционен период. Профилните телерентгенографии са получени с
помощта на 3D рентгенов апарат (модел Proline PM 2002 CC; Planmeca Oy,
Хелзинки, Финландия). Средното разстояние на равнината на фокуса беше
152 cm със стандартизирана експозиция от 73 kV, 15 mA за 0.64 s.
2.

Методика
Бяха направени ъглови и линейни измервания върху профилна
телерентгенография.
Цефалометричнен
анализ
на
профилна
телерентгенография в централна оклузия е направен със софтуерната
програма AudaxCeph Advantage (version 5.2.0.). Програмата позволява
създаването на собствени модели за цефалометричен анализ съобразно
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необходимите за изследването показатели, както и задаването на
референтни стойности на тези показатели. (Фиг. 8)

Фигура 8. Използвани костни точки и равнини в цефалометричния анализ

Телерентгенографски методи на изследванe
Използвани костни точки:
т. N – най-предната и горна точка на назофронталната сутура
т. S – център на sella turcica
т. ANS – spina nalasis anterior
т. PNS – spina nasalis posterior
т. A – най-вдлъбнатата точка на извивката по предната повърхност на горна
челюст, между т. ANS и алвеоларната кост
т. B – най-вдлъбнатата точка на извивката по предната повърхност на долна
челюст, между т. Pog и алвеоларната кост
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т. Pog – най-предната точка на долночелюстната симфиза
т. Me – най-ниската точка на долночелюстната симфиза
т. Gn – точката по средата между точките т. Me и т. Pog
т. Co – средата между най-задната и най-горната точка на ставната главичка
т. Go – средата между най-задната и най-долната точка на ъгъла на долна
челюст
т. Go – конструкционна точка – пресечната точка по допирателната по задния
ръб на клона да долна челюст и долния ръб на тялото на долна челюст.
Използвани равнини:
SN – предна черепна основа
FH – Конструкционна Франкфуртска равнина. Равнина през точка S,
отклонена на 7° каудално от равнината SN
SpP – спинална равнина на основата на горна челюст, свързва точките ANS
и PNS
OcP – Функционална оклузална равнина. Свързва средата на покритието на
медиалните туберкули на първите постоянни молари със средата на
покритието на първите премолари или временни молари.
MP – мандибуларна равнина. Допирателна към долния ръб на долна челюст,
свързваща най-ниската точка в областа на долночелюстната симфиза с найниската точка в ъгъла на долна челюст.
N пенпердикуляр – перпендикуляр на конструкционната Франкфуртска
равнина през т. N
NA – линия, свързваща точка N с точка A
NB – линия, свързваща точка N с точка B
I – ос на горния централен резец
i – ос на долния централен резец
Показатели за сагитaлни скелетни ъглови съотношения:
∢SNA – Ъглов показател за оценка на сагиталното положение на горна
челюст. Построява се, чрез свързване на точките: т. S, т. N и т. A. За
референтни граници на нормата се приемат стойности от 82° до 84° (Steiner)
∢SNB – Ъглов показател за оценка на сагиталната позиция на долна челюст.
Построява се, чрез свързване на точките: т. S, т. N и т. B. За референтни
граници на нормата се приемат стойности от 78° до 80° (Steiner)
∢ANB – Ъглов показател за оценка на сагиталните съотношения между
горна и долна челюст. Построява се, чрез свързване на: т. A, т. N и т. B. За
референтни граници на нормата, скелетен клас I приемаме стойности от 0°
до 4° според анализа на Tweed
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∢SNPog – Ъглов показател за оценка на предно-задната позиция на
мандибулата. Отчита позицията на предната повърхност на мандибуларната
симфиза т. Pog спрямо черепната база равнината SN
Показатели за типа на растеж:
∢SN/MP – Ъгъл между предната черепна база S-N и мандибуларната
равнина MP. За нормодивергентен приехме случаите, при които ъгълът е
между 29° и 35°.
∢SpP/MP – Ъгъл между мандибуларната равнина MP и палатиналната
равнина SpP, с норма 25°
∢SN/Y – Ъгъл между черепната база S-N и оста Y (линията свързваща т. S с
т. Gn), с норма 66°.
Показатели за зъбно-алвеоларни съотношения:
I-NA (mm)– Отсечката от т. ai до линията N-A, измерена в мм, отчитаща
положението на резеца в сагитално направление. В норма най-предната
точка от вестибуларната повърхност на коронката ai лежи на 4 мм пред
линията N-A. Норма 4мм.
∢I-NA (°)– Ъглов показател, отчитащ наклона на горен резец. Това е
ангуларното взаимоотношение между аксиалната ос горния централен резец
i с линията, свързваща т. N с т. A. Норма 22°.
i-NB (mm) – Линеен показател, отчитащ положението на резеца спрямо
линията N-A. Това е отсечката от най-предната точка на вестибуларната
повърхност на долен централен резец bi до линията, свързваща т. N с т. B. В
норма най-предната точка от вестибуларната повърхност на коронката bi се
намира на 4мм от линията N-B. Норма 4мм.
∢i-NB (°) – Ъглов показател, отчитащ наклона на долен резец с линията,
свързваща т. N с т. B. Норма 25°.
∢I/SN (°) Ъглов показател, отчитащ наклона между аксиалната ос на горен
централен резец спрямо черепната база S-N. Норма 102-105°
∢i/Mp (°) – Ъглов показател, отчитащ наклона между аксиалната ос на долен
централен резец спрямо мандибуларната равнина MP. Диапазонът е от +7°
до -8,5°.
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Материал и методи по задача 4
1.

Материал
За изпълнение на четвъртата задача използвахме ортодонтски гипсови
модели и профилни телерентгенографии на пациентите от двете групи в
трите точки от време: преди лечение, след лечение и в края на втората
година от ретенционния период.
2.

Методика
Данните от биометричните и цефалометричните измервания в трите
точки от време (начални, крайни, двугодишен ретенционен период) се
сравняват таблично за всеки пациент от двете изследвани групи, за да бъдат
оценени настъпилите промени. Същите параметри се сравняват между двете
изследвани групи, за да се оцени ефективността на двата вида ретенция.

Материал и методи по задача 5
1.

Материал
Ортодонтски гипсови модели и профилни телерентгенографии на
пациентите от двете групи в трите точки от време: преди лечение, след
лечение и в края на втората година от ретенционния период.
2.

Методика
За изпълнение на петата изследователска задача за откриване на
потенциални предиктори за настъпилата регресия в индекса на Little в края
на ретенционния период при групата ХР и ФР използвахме модела на
Shields, Little и Chapko и разделихме първата група (ХР-ФР) от 35
пациенти на две подгрупи според стойностите на LII след ретенционния
период (T2).
В първата група бяха включени пациенти със стойности на LII в Т2 ≤
4мм, а във втората група включихме пациенти със стойности на LII в Т2 >
4мм. Категоризацията беше направена за горна и долна челюст поотделно.
Бяха проведени четири бинарни регресии, две за горна и две за долна
челюст. Зависимата величина беше изразена поотделно за горна и долна
челюст със следните две стойности:
- 0 = пациенти със стойности на LII в Т2 ≤ 4мм;
- 1 = пациенти със стойности на LII в Т2 > 4мм.
За всяка челюст проведохме две бинарни регресии.
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В първата бинарна логистична регресия включихмe изследваните
параметри [L, MM, CC, PP, I/SN°/ i/MP°, I/NA°/ i/NB°, I/NAмм/i/NBмм] в
трите точки от време (Т0) преди лечението, след лечението (Т1) и след
ретенционния период (Т2).
С втората бинарна логистична регресия тествахме прогностичната роля
на промяната в стойностите на L, MM, CC, PP, I/SN°/i/MP°, I/NA°/ i/NB°,
I/NA мм/i/NBмм след лечението (Т0-Т1) и след ретенционния период (Т1Т2) относно вероятността от регресия към по-тежка степен на ирегулярност
по Little.
При групата ВФР и ФР индексът на ирегулярност по Little показа пониска степен на рецидив в сравнение с групата ХР и ВФР. В края на
ретенционния период, при 92% от пациентите индексът на ирегулярност е в
диапазон между 0 и 3.5мм, с изключение на два случая със средна степен и
един с тежка степен на ирегулярност. Поради тази причина, при групата
ВФР и ФР не беше възможно да се приложи модела на Shields, Little и
Chapko, при който пациентите се категоризират в две групи, LII в Т2 ≤ 4мм
и LII в Т2 > 4мм. Вместо това пациентите бяха категоризирани според
следните критерии:
- LII в Т2 ≤ 1мм;
- LII в Т2 > 1мм.
Категоризацията беше направена за горна и долна челюст поотделно.
Аналогично на анализите при групата ХР-ФР, в групата ВФР-ФР за
всяка челюст проведохме две бинарни регресии. Както и при групата ХР и
ФР, беше използван метода на Уолд за постепенно премахване на
предиктори без статистическа значимост (Wald’s backward method). Всички
тествани предиктори бяха проверени за наличие на мултиколинеарност и
сингуларност. Резултатите от бинарните регресии бяха допълнени с ROC
криви, сенситивност и специфичност и гранични критерийни
стойности.
3.

Използвани статистически методи
Анализът на данните от анкетното проучване е извършен със
статистическите програми IBM SPSS, версия 25 (2017) и Minitab версия 18.1
(2017). Изборът на статистически методи е направен съобразно вида на
данните, разпределението на величините и задачите, ръководещи
настоящото научно изследване.
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Резултатите по първа задача представят разпределението на отговорите
на анкетираните в брой и процент. Статистически съпоставки за
установяване на доминиращи тенденции са извършени чрез теста Хиквадрат, при въпроси, включващи повече от два отговора и чрез теста на
Фишер за пропорционално съпоставяне на отговори с две опции.
Анализът на данните по втората изследователска задача е извършен със
статистическата програма IBM SPSS, версия 26 (2018) и специализираната
програма за медицински анализи MedCalc, версия 19 (2018). За правилния
избор на статистически методи, продължителните величини са проверени за
нормалност на разпределението чрез теста на Kolmogorov-Smirnov. При
наличие на нормално разпределение бяха приложени параметрични
статистически методи. При нарушения в изискванията за нормално
разпределение или при данни, измерени по дихотомни, номинални и
ординални скали използвахме непараметрични статистически анализи.
За съпоставка на данните между двете пациентски групи в четвърта
задача е използван т-тест за независими извадки (independent-samples t-test).
За петата задача анализът на данните включва бинарна логистична
регресия, ROC крива, сенситивност, специфичност и критериална гранична
стойност. Бяха проведени четири бинарни регресии, две за горна и две за
долна челюст.
Използвахме метода на Уолд за постепенно премахване на предиктори
без статистическа значимост (Wald’s backward method). Всички тествани
предиктори бяха проверени за наличие на мултиколинеарност и
сингуларност - важна предпоставка за валидността на анализа.
Резултатите от бинарните регресии бяха допълнени с ROC криви,
стойности за сенситивност и специфичност и гранични критериални
стойности. Интерпретацията на площта под кривата бешe съобразена със
следните референтни диапазони:
- 0.90-1 = висока надеждност/асоциация;
- 0.80-0.89 = добра надеждност/асоциация;
- 0.70-0.79 = приемлива надеждност/асоциация;
- 0.60-0.69 = ниска надеждност/асоциация;
- 0.50-0.59 = липсва надеждност/асоциация.
Беше използван метода на Уолд за постепенно премахване на
предиктори без статистическа значимост (Wald’s backward method). Всички
тествани предиктори бяха проверени за наличие на мултиколинеарност и
сингуларност. Резултатите от бинарните регресии бяха допълнени с ROC
криви, сенситивност и специфичност и гранични критерийни стойности.
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IV.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

По Задача 1
Да се проведе анкетно проучване сред практикуващите ортодонти в
България във връзка с предпочитаните от тях ретенционни апарати –
Hawley ретайнер, вакуум-формован ретайнер и фиксиран ретайнер.
1.

Резултати по задача 1
На въпроса „Кога решавате ретенционния протокол?“ най-висок
процент от участниците (40%; N = 18) са отговорили в началото на
лечението; а 30% – в края на лечението. Фигура 9 илюстрира
пропорционалното разпределение на отговорите.

Фигура 9. Разпределение на участниците спрямо времето,
когато избират ретенционния протокол

Анкетираните трябваше да определят по степен на важност факторите,
които оказват влияние върху техния избор на ретенционен протокол.
Подреждането по важност е направено на базата на следните два критерия:
1. процента участници, категоризирали определен фактор като много
важен;
2. сборния процент от много важен и важен.
Първият фактор начална деформация е определен като много важен
от 88.9% от участниците. 95.6% от участниците определят
миофункционалното състояние за много важен или важен фактор,
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p < 0.001. Трети по важност фактор е възрастта на пациента, считана като
много важен фактор от 68.9% участника. Четвърти по важност фактор е
резултатът след лечението, считан за много важен или важен фактор от
84.5% от анкетираните. Трети молари се считат за много важен фактор от
33.3% от участниците. което определя трети молари като петия много
важен или важен фактор, според мнението на 84.5% от участниците.
Значително доминиращ е процентът на участници (86.7%), които считат
мотивацията на пациента за много важен или важен фактор (p < 0.001).
Общо процентът на анкетираните, които считат нивото на орална
хигиена като много важен или важен фактор възлиза на 66.7% и е значимо
по-висок от процентът на ортодонти, които го смятат за не особено важен
фактор, p = 0.0016.
Обратна тенденция се наблюдава относно важността на последните три
фактори: зъбна анатомия, желанието на пациент/родител и пола на
пациента. При тези фактори, мнозинството от участниците са изразили
мнение, че те са или не много важни или без значение за избора на
ретенционен протокол.
60% от анкетираните считат зъбна анатомия за не особено важен
фактор или без значение. Въпреки че за по-голям брой от участниците зъбна
анатомия не е важен фактор, разликата с тези които я определят като важен
фактор не е статистически значима, p = 0.059.
Подобна на гореописаната тенденция се очертава относно следващия
фактор желанието на пациент/родител. Преобладава мнението, че този
фактор не е особено важен или е без значение, което се изразява от 80% от
участниците, p < 0.001.
Най-маловажен фактор за избора на ретенционен протокол е полът на
пациента, който се определя като не особено важен от 35.6% от
анкетираните и без значение от 25 %.
Отговорите на следващия въпрос дават информация за приложението
на различни видове ретенционни апарати спрямо лекувания проблем. При
лечение на (диастема), мнозинството от анкетираните (N = 32; 71.1%) са
посочили използването на фиксиран ретайнер, 26.7% (N = 12) използват
фиксиран и снемаем ретайнер. При ротации, 66.7% (N = 30) от участниците
използват фиксиран ретенционен апарат; 31.1% (N = 14) използват
фиксиран и снемаем. При лечение на възрастен пациент, 49% (N = 22) от
анкетираните са посочили фиксиран ретайнер, 44.4% (N=20) на фиксиран и
снемаем и 6.6% (N = 3) снемаем. (Фиг. 10)
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Фигура 10. Най-често прилаганите ретенционни апарати
след лечение на определени деформации

При екструзия на предни зъби 44.4% (N = 20) от участниците използват
фиксиран ретайнер; 37.8% (N = 17) фиксиран и снемаем; 17.8% (N = 8)
снемаем. Най-висок процент (62.2%; N = 28) участници, които използват
снемаем апарат се наблюдава при пациенти с кръстосана захапка.
При overjet, 51.1% (N = 23) от участниците посочват използване на
фиксиран и снемаем апарат; 28.9% (N = 13) използват снемаем апарат;
останалите 20% (N = 9) посочват фиксиран апарат.
Сходна тенденция се наблюдава при отворена захапка в предния
участък. 51.1% (N = 23) от участниците използват фиксиран и снемаем
апарат; 28.9% (N = 13) използват фиксиран апарат; останалите 20% (N = 9)
посочват снемаем апарат.
От 45 участника, 24 (53.3%) са отговорили утвърдително, че
съобразяват вида на ретенционния апарат с наклона на горни и долни
резци, отчетен на ТРГ след лечение. Останалите 21 (46.7%) са отговорили
отрицателно. 37.7% от участниците са отговорили ,че проследяват дали
има или не промяна в наклона на инцизивите на ТРГ по време на
ретенционния период. Останалите 28 (62.3%) са дали отрицателен отговор.
Следващите два въпроса предоставят възможност на участниците да
определят кои видове ретайнери използват най-често в горна и долна челюст.
В горна челюст най-голям брой от анкетираните използват вакуумформован ретайнер (35.6%), 24.4% използват комбинация от фиксиран
ретайнер, вакуум-формован ретайнер, последван от Hawley ретайнер.
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В долна челюст най-често се прилага фиксиран ретайнер (66.7%),
последван от комбинация от Вакуум-формован ретайнер и фиксиран
ретайнер (17.7%).
2.

Обсъждане по задача 1
Данните от проведеното анкетно проучване показват, че по-голямата част
от участниците определят вида на ретайнера в началото на лечението (40%) и
в края на лечението (30%). От първостепенно значение за избора на метода на
ретенция е видът на началната деформация. Половината от анкетираните
посочват мъдреците като важен фактор при избора на вида ретенция, което не
съвпада с резултатите от други проучвания. Получените резултати могат да се
обяснят със съществуващите данни в литературата, които предполагат важна
роля на мъдреците в струпването на долночелюстния фрагмент. Резултати от
подобни изследвания обаче показват, че липсва връзка между наличието на
мъдреци със струпването в долния фронтален участък.
Резултатите от нашето проучване показват, че най-често прилагания
ретенционен апарат в горна челюст е вакуум-формованият ретайнер
(35.6%), следван от комбинация от фиксиран и вакуум-формован ретайнер,
последван от Hawley ретайнер (24.4%). Получените резултати съвпадат с
резултатите от други проучвания. От друга стана само един от анкетираните
посочва Hawley ретайнер като избор на ретенционен апарат в горната зъбна
дъга. Вероятното обяснение за наблюдаваната тенденция към по-често
приложение на вакуум-формованите ретайнери отколкото Hawley
ретайнерите е по-голямата кооперативност от страна на пациентите с
вакуумно оформените ретайнери.
Мнозинството от анкетираните предпочитат фиксиран ретайнер
(66.7%) за ретенционно средство в долната зъбна дъга. Сред предимствата
на фиксираните ретайнери са тяхната ефективност, естетика и добро
приемане от страна на пациента. Проучвания сочат, че в сравнение с вакуумформованите, фиксираните ретайнери са по-ефективни по отношение на
стабилността на долночелюстния фрагмент. Други проучвания констатират,
че дори и с фиксиран ретайнер се наблюдава рецидив в областта на
долночелюстните резци.
Повечето от анкетираните прилагат период на задържане с фиксиран
ретайнер между 2-5 години при подрастващи пациенти. Получените
резултати са сходни с резултати от други проучвания. Въпреки че в
литературата няма консенсус относно времето на приключване на
фиксираната ретенция, Zachrisson препоръчва по-продължителна ретенция
с фиксираните ретайнери до завършване на скелетния растеж.
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По Задача 2
Да се проследят промените в горна и долна зъбна дъга в началото, в края
на лечението и до 2 години от ретенционния период, извършен със
снемаеми ретайнери (Hawley ретайнер или вакуум-формован ретайнер)
в горна челюст и фиксиран ретайнер в долна челюст.
1.

Резултати по задача 2
1.1. Група ХР в горна челюст и ФР в долна челюст
Динамика в индекса на ирегулярност по Little (LII) в горна и долна
челюст

Фигура 11. Динамика в индивидуалните и средни стойности на индекса на
ирегулярност по Little (LII) в горна и долна челюст в групата ХР-ФР

Динамиката в индекса на ирегулярност по Little (LII) в трите
измерителни точки от време (Т0-преди лечение, Т1-след лечение и Т2-в края
на ретенционния период) може да се проследи от представените
статистически данни на фигура 11.
В горна челюст, преди лечението LII има средна стойност 12.22±4.92
мм, а след лечението 1.70±1.65 мм. Установи се значимо намаляване на
стойността с 10.51 мм в резултат на проведеното лечение (p < 0.001). В
периода между края на лечението и края на ретенционния период настъпва
увеличаване на LII от 1.70мм на 5.23 мм±2.86, със значима разлика от 3.53
мм (p < 0.001).
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В долна челюст се наблюдава сходна тенденция, но трябва да
отбележим, че промените са по-малки. Преди лечението LII има средна
стойност 8.74±4.52 мм и намалява на 2.01±1.76 мм след лечението.
Разликата от 6.73 мм е статистически значима (p < 0.001). В периода между
края на лечението и края на ретенционния период се установи увеличаване
на LII от 2.01 мм на 4.14±2.31 мм, със значима разлика от 2.13 мм (p <0.001).
Динамика в стойностите на интермоларната ширина (ММ) в
горна и долна челюст
В горна челюст се установи значимо увеличение на интермоларната
ширина в резултат на лечението. Преди лечението ММ има стойност
50.26±3.18 мм, която нараства на 51.44±2.40 мм след лечението. В резултат
на ретенционния период се наблюдава леко увеличение от 51.44±2.40 мм на
51.89±2.35 мм, но разликата от 0.44 мм не достига значимост (p = 0.071).
В долна челюст също се установи увеличаване на интермоларната
ширина от 44.81±3.07 мм преди лечението на 46.29±2.42 мм след лечението.
В края на ретенционния период се наблюдава значимо намаляване на
интермоларната ширина от 46.29±2.42 мм на 45.42±2.16 мм, с разлика от
0.86 мм (p = 0.003).
Динамика в стойностите на интерпремоларната ширина (PP) в
горна и долна челюст
В началото на лечението, PP в горна челюст има средна стойност
39.94±2.40 мм, която се увеличава на 43.97±2.27 мм след лечението.
Увеличението на интерпремоларната ширина с 3.66 мм е статистически
значимо (p = 0.001). В периода между края на лечението и края на
ретенционния период настъпва леко намаляване на интерпремоларната
ширина от 43.97±2.27 мм на 43.69±2.05 мм, но разликата от 0.28 мм не е
значима (p = 0.220).
Тенденцията в долна челюст е сходна на тази в горна челюст. Преди
лечението PP има средна стойност 33.34±2.66 мм, която се увеличава на
36.34±1.92 мм след лечението. Настъпилото увеличение от 3 мм е
статистически значимо (p < 0.001). В периода между края на лечението и
края на ретенционния период установихме слабо понижение в стойността
на интерпремоларната ширина от 36.34±1.92 мм на 36.01±1.63 мм, с
минимална разлика от 0.32 мм (p = 0.123).

27

Динамика в стойностите на интерканиновата ширина (СС) в
горна и долна челюст
В края на лечението, в горна челюст се установи увеличаване на СС от
24.86±2.23 мм на 26.58±2.36 мм. Разликата от 1.71 мм е значимa при ниво на
грешка 0.05 (p = 0.049). В края на ретенционния период се наблюдава леко
намаляване на интерканиновата ширина от 26.58±2.36 мм на 26.25±1.82 мм,
но разликата от 0.32 мм не е значима (p = 0.248).
В долна челюст тенденциите са сходни на тези в горна челюст. В края
на лечението интерканиновата ширина се увеличава от 20.09±1.66 мм на
21.59±1.33 мм, със значима разлика от 1.50 мм (p = 0.033). В края на
ретенционния период стойността намалява на 21.47±1.43 мм, но разликата
от 0.12 мм е минимална, без статистическа значимост (p = 0.468).
Динамика в стойностите на дължината на зъбната дъга (L) в
горна и долна челюст
В горна челюст, в края на лечението установихме увеличаване на
дължината на зъбната дъга от 68.08±4.66 мм на 69.96±4.04 мм, със
значима разлика от 1.87 мм (p = 0.036). След ретенционния период се отчете
ново увеличаване на 70.06±4.19 мм, но с минимална разлика от 0.10 мм, без
статистическа значимост (p = 0.736).
В долна челюст, в края на лечението настъпва увеличаване на
дължината на зъбната дъга от 59.79±3.72 мм на 62.16±3.20 мм. Разликата
от 2.37 мм е от висока статистическа значимост (p < 0.001). След
ретенционния период установихме намаляване на дължината с 0.36 мм, от
62.16±3.20 мм на 61.80±3.49 мм, без статистическа значимост.
1.2. Група ВФР в горна челюст и ФР в долна челюст
Динамика в индекса на ирегулярност по Little (LII) в горна и долна
челюст
В горна челюст, средната стойност на LII намалява с 7.66 мм, от
7,91±5,51 мм преди лечението на 0.25±0.58 мм след лечението, със
значимост на промяната (p < 0.001). В периода между края на лечението и
края на ретенционния период настъпва увеличаване на LII с 0.95 мм, от 0.25
мм на 1.20 мм±1.27, със значима промяна (p < 0.001).
Тенденцията в долна челюст е сходна. Преди лечението LII има средна
стойност 7.08±4.98 мм и намалява на 0.25±0.596 мм след лечението.
Настъпилото намаляване на LII възлиза на 6.83 мм и е статистически
значимо (p < 0.001). В периода между края на лечението и края на
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ретенционния период се установи увеличаване на LII от 0.25 мм на 1.28±1.78
мм, със значима разлика от 1.03 мм (p =0.001). (Фиг. 12)

Фигура 12. Динамика в индивидуалните и средни стойности в индекса на ирегулярност
по Little (LII) в горна и долна челюст при пациентите с ВФР и ФР

Динамика в стойностите на интерпремоларната ширина (PP) в
горна и долна челюст
В горна челюст се установи увеличаване на PP между началото и края
на лечението, от 40.53±3.44 мм на 43.40±2.45 мм. Увеличаването на PP с 2.87
мм е статистически значимо (p < 0.001). В периода между края на лечението
и края на ретенционния период настъпва намаляване на PP с 0.34 мм, от
43.40 мм на 43.06±2.43 мм (p = 0.001).
В долна челюст значима промяна в PP се отчита между началото и
края на лечението, от 33.99±2.73 мм на 35.43±1.88 мм, със значимо
увеличение от 1.44 мм (p = 0.003). В периода между края на лечението и края
на ретенционния период настъпва понижаване на стойността на PP от 35.43
мм на 35.15±1.86 мм, с минимална разлика от 0.31 мм (p = 0.141).
Динамика в стойностите на интермоларната ширина (ММ) в
горна и долна челюст
В горна челюст, преди лечението ММ има стойност 50.53±3.82 мм, която
нараства на 51.43±2.98 мм след лечението, със значима разликата от 0.90 мм (p
= 0.020). По време на ретенционния период се наблюдава намаляване от 51.43
на 51.07±3.05 мм, със значима промяна от 0.36мм (p = 0.004).
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В долна челюст също се установи увеличаване на интермоларната
ширина от 44.79±3.35 мм преди лечението на 46.15±2.95 мм след лечението,
със значима промяна от 1.36 мм (p <0.001). В края на ретенционния период
се наблюдава намаляване на интермоларната ширина от 46.15 на 45.55±3.01
мм, със значима разлика от 0.60 мм (p = 0.001).
Динамика в стойностите на интерканиновата ширина (СС) в
горна и долна челюст
Интерканиновата ширина в горна челюст показва увеличаване с
0.36 мм в края на лечението, от 25.43±2.78 мм на 26.79±1.80 мм, но без
статистическа значимост (p = 0.456). В края на ретенционния период
интерканиновата ширина намалява с 0.32мм (p = 0.004).
В долна челюст в края на лечението интерканиновата ширина се
увеличава от 20.31±2.09 мм на 21.31±1.63 мм, със значима разлика от 1.00
мм (p = 0.003). В края на ретенционния период стойността намалява на
20.80±1.56 мм, със значима разликата от 0.51мм (p = 0.003).
Динамика в стойностите на дължината на зъбната дъга (L) в
горна и долна челюст
В горна челюст, в края на лечението се установи намаляване на
дължината на зъбната дъга от 70.40±4.86 мм на 69.12±4.67 мм. В края на
ретенционния период се отчете ново намаляване с 0.42 мм, със
статистическа значимост (p = 0.016).
В долна челюст, в края на лечението настъпва увеличаване на
дължината на зъбната дъга от 61.40±4.15 мм на 62.49±4.01 мм, без
значимост на разликата от 1.09 мм (p = 0.136). В края на ретенционния
период се наблюдава намаляване на дължината с 0.89 мм, от 62.49 мм на
61.60±3.62 мм със статистическа значимост (p = 0.032).
2. Обсъждане по задача 2
Първа група пациенти: ХР в горна челюст и ФР в долна челюст
Данните от нашето проучване показват, че в ретенционния период
настъпва увеличение в индекса на Little в горна челюст със средна стойност
от 5.23±2.86 мм.
Други проучвания съобщават за значително по-ниски стойности на LII
в период на активна ретенция в горна челюст с ХР. Rowland et al установяват
увеличаване на индекса на ирегулярност с 0,51 мм за 6-месечен период на
ретенция. (Rowland H 2007) Kaya et al проследяват пациенти в 6-месечен
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период на ретенция и установяват увеличаване на индекса с 1,5 мм. (Kaya Y
2019). Разликите в данните от цитираните проучвания могат да се обяснят с
по-краткия период на проследяване в сравнение с нашето изследване.
Въпреки че няма консенсус относно продължителността на ретенционния
период със снемаеми ретайнери, много автори препоръчват
продължителността на ретенционния период да бъде най-малко 1 година
след приключване на ортодонтското лечение (Melrose C 1998) (Tynelius E
2010)
Много е важно при интерпретация на резултатите да се вземат под
внимание разликите в началните стойности на LII и тежестта на струване
във фронталния сегмент при сравняване на проучванията. Някои автори
съобщават за значително по-ниски стойности на струпване преди лечение в
сравнение с по-високите стойности получени от нас, което означава, че и
степента на очаквания рецидив ще бъде значително по-малка.
В края на ретенционния период в групата с ХР в горна и ФР в долна
челюст се установи увеличаване на LII в долна челюст с 2.13 мм. Данните
от нашето проучване са в подкрепа на други, които показват, че рецидивът
в долния фронтален сегмент се проявява дори и с фиксиран ретайнер. (R. A.
Renkema AM 2011) (Atack N 2007) (Lang G 2002)
Steinnes et al наблюдават увеличаване на индекса със средно 1,7 мм,
когато фиксираният ретайнер обхваща шестте предни зъба в долна челюст.
(Steinnes J 2017). Tynelius et al проследяват пациенти на втората и петата
година след ретенция и установяват увеличаване на индекса на
ирегулярност с 0,9 мм и 2,1 мм. Всички тези данни са в подкрепа на нашите
резултати. Little et al съобщават, че 89% от ортодонтски лекуваните случаи
без екстракции след ретенция демонстрират неприемливо подреждане на
долния фронтален сегмент. Според автора за успешна ретенция се считат
стойности на индекса на ирегулярност под 3,5 мм. (Tynelius E 2010)
Извадката от пациенти, задържани с ХР и ФР отчита малко по-високи
стойности на индекса и се доближава до средната степен на ирегулярност.
По отношение на биометричния показател PP в рамките на изследвания
ретенционен период данните показват минимално намаление в периода от
края на ортодонтското лечение до края на ретенционния период, което не е
статистически значимо. Сходни са и заключенията от други подобни
изследвания. (Lang G 2002) (Xian L 2020).
В края на ретенционния период, в горна челюст е постигнато задържане
на ММ. Нашите данни се потвърждават и от други автори (Rowland H 2007)
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(Ramazanzadeh B 2018) (Barlin S 2011) (Dayer K 2012) (Lang G 2002).
Особено важно е да се отбележи, че съпоставката с някои от изследванията
е трудна, поради по-краткото време в на проследяване на някои проучвания.
(Ramazanzadeh B 2018) (Barlin S 2011)
За разлика от горна челюст, в долна челюст настъпва значимо
намаляване на ММ в края на ретенционния период с 0,86 мм. Други
проучвания също докладват за значително намаляване на MM в долната
зъбна дъга с фиксиран ретайнер. (Glenn G 1987) (Lang G 2002) Резултатите
могат да се обяснят с факта, че фиксираният ретайнер не обхваща моларната
област и в този сегмент от зъбната дъга стабилността зависи изцяло от
отлична интердигитация на букалните сегменти.
В резултат на лечението, в нашата извадка, и в двете челюсти се
наблюдава значимо увеличаване на СС ширина, а в края на ретенционния
период и в двете челюсти е постигнато задържане на резултата от лечението.
Добрата стабилност в СС ширина може да се дължи на факта, че
изследваната група пациенти е лекувана безекстракционно. Увеличаване на
интерканиновата ширина се наблюдава в случаи с проведена екстракция в
зъбната дъга, тъй като при ретракцията канинте се преместват дистално в
по-широк участък на зъбната дъга, но голяма част от постигнатото
разширение в СС област бива загубено в периода на ретенция.
В следретенционен период интерканиновата ширина в долна челюст
демонстрира силна тенденция за рецидив към първоначалните стойности
преди лечение. Тази неприкосновеност на интерканиновата ширина е била
предложена преди години от McCauley, Strang и е била документирана и от
други автори. (McCauley 1944), (R. Strang 1952), (Arnold 1963)
Втора група пациенти: ВФР в горна челюст и ФР в долна челюст
При втората група пациенти, задържани с ВФР в горна челюст,
ирегулярността остава в диапазона на лека степен. Получените резултати са
сходни с тези на други автори. (Demir A. 2012), (Rowland H 2007) Ниските
стойности на рецидив в горна челюст в групата с ВФР се дължат на
обстоятелството, че вакуум-шината обхваща плътно вестибуларните и
лингвални зъбни повърхности, както и част от алвеоларния гребен,
осигурявайки добра ретенция.
Находките в отделната зъбна дъга по отношение трансверзалните
ширини в PP и MM са идентични и в двете челюсти. Имаме статистически
незначимо понижаване на ширините в ретенционния период със стойност
по-малка от 0.50 мм и в двете челюсти. Сходни резултати се съобщават и в
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други изследвания (Rowland H 2007) (Demir A. 2012) (Barlin S 2011)
(Ramazanzadeh B 2018)
Промените в CC показват, че и в двете челюсти настъпва статистически
значимо намаляване, но трябва да отбележим, че намаляването е ≤0.5 мм.
Това е доказателство, че постигнатото разширение остава стабилно,
независимо че в долна челюст е приложена само фиксирана ретенция. В
контраст с нашите открития, други автори регистрират по-голям процент на
рецидив в ММ и PP с фиксиран ретайнер. (Lang G 2002)
Увеличаването на дължината на зъбната дъга по време на
ортодонтското лечение има тенденция да се връща към стойностите преди
лечението. Резултатите могат да се обяснят с настъпилите промени в
дължината след лечение, тъй като след отстраняване на лечебната апаратура
в горна челюст настъпва леко намаляване на дължината, докато в долна
челюст леко увеличаване. И в двата случая промяната в дължината на
зъбната дъга не е статистически значима. Тези статистически незначими
промени са доказателство, че ако оригиналната форма на дъгата се
поддържа по време на лечението, тя ще има тенденция да остане стабилна и
в ретенционния период.

По Задача 3.
Да се проследи промяната на наклона в горни и долни резци на профилна
телерентгенография преди лечение, след лечение и до две години от
ретенционния период със снемаеми ретайнери (Hawley ретайнер или
вакуум-формован ретайнер) в горна челюст и фиксиран ретайнер в долна
челюст.
1.

Резултати по задача 3
Първа група пациенти: ХР в горна челюст и ФР в долна челюст
В горна челюст средната стойност на I/SN° преди лечението e
103.60±6.98°. След лечението, отчетохме увеличаване на наклона на I/SN°
на 106.03±7.84°. В края на ретенционния период, наклонът нараства на
107.40±7.26°, без значима разлика (p = 0.064). Резултатите в градуси са
обобщени на Фигура 13.
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Фигура 13. Динамика в наклона на горни (I/SN°) и долни (i/MP°) резци в групата ХР-ФР

При долните резци, преди лечението i/MP° има средна стойност
3.86±3.23°, която се увеличава на 7.03±5.23°, със значима разлика от 3.17°
(p=0.001). В края на ретенционния период, отчетохме намаляване от 0.72°
до средна стойност 6.31±5.42°, но без значима разлика (p = 0.323).
По отношение на параметрите, измерени в мм в трите точки от време,
се установи че в горна челюст, преди лечението средната стойност на I/NA
възлиза на 1.43±2.38мм. След лечението се установи увеличаване на
наклона на горните резци на 3.52±2.51 мм, със значима разлика от 2.08 мм
(p<0.001). В края на ретенционния период, наклонът нараства с
допълнителни 0.49 мм и достига средна стойност от 4±2.59 мм, но без
значима разлика (p=0.78).
При долните резци, преди лечението i/NB има средна стойност
3.23±2.12 мм, която се увеличава на 4.71±2.58 мм, със значима разлика от
2.12 мм (p=0.002). В края на ретенционния период отчетохме допълнително
нарастване от 0.52 мм до средна стойност 5.23±2.37 мм, но без значима
разлика (p=0.101).
Втора група пациенти: ВФР в горна челюст и ФР в долна челюст
В горна челюст, преди лечението средната стойност на I/SN° възлиза
на 104.11±8.89°, а след лечението се наблюдава увеличаване на наклона на
104.54±7.46º, но разликата от 0.43º не достига статистическа значимост
(p=0.774). В края на ретенционния период наклонът намалява минимално
без значима разлика (p=0.907).
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При долните резци, преди лечението i/MP° има средна стойност
5.57±5.81°, която се увеличава на 7.37±6.90° в резултат на лечението, със
значима промяна от 1.80° (p = 0.033). В края на ретенционния период се
наблюдава допълнително увеличаване на наклoна с 0.51°, но без значимост
на промяната (p = 0.321). (Фиг.14)

Фигура 14. Динамика в наклона на горни (I/SN°) и долни (i/MP°)
резци при пациентите с ВФР и ФР

Преди лечението ъгълът I/NAº има средна стойност 22.65±7.43º, която
се увеличава на 23.02±6.26º в края на лечението, но промяната от 0.63º не е
статистически значима, p=0.810. В края на ретенционния период се
наблюдава леко намаляване на ъгъла с минимална стойност от 0.05º, без
статистическа значимост, p=0.921.
Ъгълът i/NBº се увеличава от 24.28±6.09º на 26.74±5.25º, със значима
промяна от 2.46º, p = 0.009. В края на ретенционния период се отчита ново
увеличаване с 0.08º, без статистическа значимост, p = 0.857.
В горна челюст преди лечението средната стойност на I/NA възлиза на
3.60±2.79 мм. След лечението се установи минимално намаляване с 0.12 мм,
без статистическа значимост на промяната (p = 0.859). В края на
ретенционния период наклонът нараства с минималната стойност от 0.09
мм, която не е статистически значима (p = 0.731).
При долните резци също не се установи значима промяна. Преди
лечението i/NB има средна стойност 4.22±2.10 мм, която се увеличава на
4.82±2.46 мм, без значимост на промяната (p= 0.085). В края на
ретенционния период, се наблюдава допълнително нарастване от 0.32 мм до
средна стойност 5.14±2.51 мм, но без значима разлика (p = 0.086).
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2.

Обсъждане по задача 3
Нашето изследване потвърждава резултатите от предишни проучвания,
които показват, че постигнатата ангулация на резците вследствие на
ортодонтското лечение остават много стабилни през ретенционния период.
(Schütz-Fransson U 2019) Данните относно цефалометричните стойности в
нашето изследване са съпоставими с тези от изследването на Schütz-Fransson
et al. след 6 и 12-годишен следретенционен период. (Schütz-Fransson U 2019)
Въпреки че авторите не посочват какъв вид подвижен ретайнер са изследвали
в горна челюст, те установяват слабо, но статистически незначимо
увеличаване на стойностите в наклона на горни и долни резци.
В съответствие с нашите резултати, Gómez-Gómez et al., Kaya et al и
Demir et al оценяват стабилността в наклона на зъбите, изследвайки
страничните цефалометрични рентгенографии и не откриват статистически
значима разлика в наклоните на резците в групите с вакуум-формовани
ретайнери и с Hawley ретейнери. (Gómez-Gómez SL 2016) (Kaya Y 2019)
(Demir A, Comparison of retention characteristics of Essix and Hawley retainers
2012) Yavari et al също не установяват статистически значима промяна в
инклинацията на горни и долни инцизиви две години след края на
ретенционния период. (Yavari J 2000)
От друга страна има данни, които показват тенденция за увеличаване
наклоните на горни и долни инцизиви при подрастващи нелекувани
пациенти (Thordarson A 2006). Glenn et al заключават, че горните резци имат
тенденция към проклинация, но по отношение на наклона на долните резци,
той остава стабилен. (G Glenn 1987). Brodie изучава неекстракционните
ортодонтски случаи и заключава, че след проведена ортодонтска терапия
аксиалният наклон на зъбите има тенденция да се връща към оригиналните
стойности преди лечение. За разлика от него, ние доказваме, че ангулацията
на горни и долни резци остава стабилна и при двете изследвани групи.
(Brodie 1938).

По Задача 4
Да се подчертаят предимствата и недостатъците на двата вида
ретенция – Hawley ретайнер в горна челюст/фиксиран ретайнер в долна
челюст и вакуум-формован ретайнер в горна челюст/фиксиран ретайнер
в долна челюст.
1.

Резултати по задача 4
За целта беше направена съпоставка на двете пациентски групи: група
ХР и ФР с група ВФР и ФР спрямо биометричните и цефаломеритричните
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данни в трите периода на изследване – преди лечение (T0), след лечение (T1)
и в края на ретенционния период (T2). Резултатите от съпоставката на
биометричните параметри показват шест значими разлики между
пациентите задържани с ХР и ФР в сравнение с пациентите с ВФР и ФР, от
които три се наблюдават при индекса на ирегулярност по Little (LII).
В края на лечението, при групата ХР – ФР ирегулярността по Little
намалява със средно -10.52±4.69 мм и с -7.66±5.68 мм при групата с ВФР и
ФР, със статистически значима разлика между двете групи, p = 0.025. В края
на ретенционния период, средната стойност на индекса за ирегулярност в
групата ХР и ФР е значимо по-голяма (3.53±2.72 мм) в сравнение с групата
ВФР и ФР (0.95±1.22 мм), p < 0.001.
В долна челюст, в края на лечението индексът на ирегулярност на Little
намалява със сходни средни стойности и при двете групи, без значима
разлика (p = 0.932), но в края на ретенционният период средната стойност
на рецидив е значимо по-висока при групата, задържани с ХР и ФР (+
2.13±2.30 мм) в сравнение с групата ВФР и ФР (1.03±1.71 мм), p = 0.027.
Следващата значима разлика между двата вида ретенция се наблюдава
относно промяната в интерпремоларната ширина (PP) при долна челюст в края
на лечението, която има по-висока средна стойност при лечението с ХР и ФР
(3.00±3.06 мм) в сравнение с 1.44±2.66 мм при групата с ВФР и ФР, p=0.027.
Последните две значими разлики между двата вида ретенционни
протоколи се очертават при промяната на дължината на зъбната дъга (L) в
горна челюст. Докато при групата ХР и ФР в края на лечението се наблюдава
увеличаване на L със средна стойност 1.87±5.07 мм, при групата с ВФР и
ФР настъпва намаляване с 1.28±5.96 мм, със значимост на разликата (p =
0.020). Тази тенденция се запазва в края на ретенционния период, когато L
се увеличава с 0.10±0.90 мм при групата с ХР и ФР и намалява с -0.42±0.99
мм при групата с ВФР и ФР (p = 0.025).
Промяната в индекса на ирегулярност по Little (LII) при двете групи е
илюстрирана на Фигура 15. Фактът че няма индивидуални стойности на
промяна над нулевата линия показва намаляване на ирегулярността при
всички пациенти в резултат на лечението и при двете групи, но докато при
групата ВФР и ФР голяма част от пациентите задържат постигнатите
резултати, илюстрирани чрез индивидуалните стойности, разположени на
нулевата линия, при групата ХР и ФР при мнозинството от пациентите
настъпва рецидив.
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Фигура 15. Промяна в индекса на ирегулярност по Little (LII)
при двете пациентски групи

Останалите биометрични показатели със значими разлики между двете
пациентски групи са илюстрирани на Фигура 16.

Фигура 16. Промяна в дължината на зъбната дъга (L) в горна челюст и промяна в
интерпремоларната ширина (PP) в долна челюст при двете пациентски групи
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При мнозинството от пациентите в групата ХР и ФР се наблюдава
увеличаване на дължината на зъбната дъга (L) в горна челюст, с
положителна средна стойност. Обратно, при групата ВФР и ФР промяната
на L е с отрицателна средна стойност. Същата тенденция се запазва в края
на ретенционния период.
Интерпремоларната ширина (PP) в долна челюст се увеличава при
мнозинството от пациентите, но с по-висока средна стойност при
пациентите задържани с ХР и ФР. Имайки предвид ниските стойности на
промяна в края на ретенционния период, можем да приемем че и при двете
групи се наблюдава задържане на интерпремоларната ширина в
ретенционния период.
Резултатите от съпоставителния анализ между двете групи пациенти:
ХР и ФР и ВФР и ФР относно промяната в цефаломеритричните параметри
след лечението (Т1) и в края на ретенционния период (Т2) не показват
статистически значима разлика между двете пациентскии групи (Т1: p <
0.05 за всички съпоставки). В края на ретенционния период също не се
установи значима разлика между двата вида ретенция относно промяната в
цефаломеритричните параметри (Т2: p < 0.05 за всички съпоставки).
2.

Обсъждане по задача 4
Данните ни дават основание да заключим, че ВФР са по-ефективни в
предотвратяването на рецидива във горния фронтален участък. До такова
заключение са достигнали и други автори. (Rowland H 2007) (Lindauer SJ 1998)
(Lang G 2002) (Ramazanzadeh B 2018) (Demir A, Comparison of retention
characteristics of Essix and Hawley retainers 2012) (Vaida LL. 2020) Други автори
не откриват статистически значими разлики в ефективността на ВФР и ФР в
задържане на инцизивната позиция. (Jäderberg S 2012) (Thickett E 2010)
За този показател обяснението може да се търси в разликите между
тежестта на струпване в горна челюст преди лечение в двете изследвани
групи. В нашата извадка началната тежест на струпване в горна челюст при
пациентите задържани с ХР в горна челюст беше по-висока (12,22 мм) в
сравнение с началните стойности на ирегулярност в групата задържани с
ВФР (7,91 мм). От литературните данни знаем, че колкото по-голямо е
количеството на начално струпване, толкова по-голям е очаквания рецидив
в ретенционния период. (Artun J 1996) (de la Cruz A 1995) (Ormiston JP 2005)
(Quaglio CL 2011)
По-високата степен на рецидив в групата с ХР може да се обясни и с
конструкционните различия между ХР и ВФР, тъй като ВФР обхващат
плътно всички зъбни повърхности, докато хоризонталната част на
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вестибуларната дъга при ХР осигурява точкови контакти по лабиалната част
на зъбната коронкa и позволява зъбно движение.
При групата ВФР-ФР ирегулярността достига стойности от 1.28 мм
(<3.5 мм), което се счита за клинично приемлив резултат. Нашите
изследвания показват, че дори и фискираната ретенция не е гаранция за
пълна дългосрочна стабилност. Други автори констатират дори по-високи
стойности на ирегулярност за период на ретенция от една година. (Gunay
2018) Струпването в долночелюстната дъга има нарастваща тенденция с
времето въпреки наличието на фиксиран ретайнер (R. A. Renkema AM 2011)
(Atack N 2007) Това предполага, че или деформацията на многонишковата
тел позволява зъбни движения, или че телта не е била в абсолютно пасивно
състояние по време на фиксирането.
Видът на използваната тел за фиксирана ретенция също е от значение.
Ретайнер с дебелина 0.0195 демонстрира значително по-голяма степен на
ирегулярност, отколкото тел с дебелина 0.0175. (Gunay 2018) (Atack N
2007) В контраст с тези открития други автори установяват, че по-твърдите
ретайнери, изработени от тел с по-голям диаметър ще увеличат силата,
необходима за трайна деформация на ретайнера и следователно ще намали
рецидивът. (Bearn 1995) (Störmann I 2002)
Трансверзалните промени, които настъпват в двете зъбни дъги след
края на лечението и в рамките на изследвания ретенционен период, са почти
идентични и при двете групи пациенти. В резултат на ортодонтското
лечение настъпва значимо увеличаване на CC, PP и ММ и в двете челюсти,
което остава стабилно за изследвания ретенционен период. Тези резултати
ни дават основание да смятаме, че въпреки популярното мнение сред
ортодонтите, че ХР осигуряват по-добро задържане на трансверзалните
параметри, ВФР и ХР са еднакво ефективни по отношение на запазване на
трансверзалната стабилност в зъбната дъга. До това заключение са
достигнали и други автори. (Rowland H 2007) (Demir A. 2012) (Ledvinka
2009) (Ramazanzadeh B 2018) (Barlin S 2011) (Ashari A 2021)
Цефалометричните измервания показаха минимални разлики между
двете групи. В края на ретенционния период при някои от показателите се
отчете промяна, но трябва да отбележим, че стойността на промяната е
ниска и не е от практическо значение. Не се установява статистически
значима промяна в инклинацията на горни и долни инцизиви 2 години след
края на ретенционня период независимо от вида на използвания ретайнер.
Сходни са наблюденията и на други автори. (Yavari J 2000) (Glenn G 1987)
(Demir A 2012) (Kaya Y 2019)
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По Задача 5
Създаване на прогностичен критерии за настъпване на рецидив на
базата на променени параметри по време на лечението.
1.

Резултати по задача 5

Изследване на потенциални предиктори за рецидив по индекса на
Little в края на ретенционния период при групата ХР-ФР
За намиране на потенциални предиктори за настъпилата регресия в
индекса на Little в края на ретенционния период при групата ХР и ФР беше
използван моделът на Shields, Little и Chapko (1985). Разделихме
изследваната група от 35 пациенти на две подгрупи според стойностите на
LII след ретенционния период (T2). В първата група бяха включени
пациенти със стойности на LII в Т2 ≤ 4 мм, а във втората група включихме
пациенти със стойности на LII в Т2 > 4мм.
За всяка челюст проведохме две бинарни регресии.
В първата бинарна логистична регресия включихме изследваните
параметри [L, MM, CC, PP, I/SN°/ i/MP°, I/NA°/ i/NB°, I/Naмм/i/NBмм] в
трите точки от време (Т0) преди лечението, след лечението (Т1) и след
ретенционния период (Т2).
С втората бинарна логистична регресия тествахме прогностичната роля
на промяната в стойностите на L, MM, CC, PP, I/SN°/i/MP°, I/NA°/ i/NB°,
I/NA мм/i/NBмм след лечението (Т0-Т1) и след ретенционния период (Т1Т2) относно вероятността от регресия към по-тежка степен на ирегулярност
по Little.
Горна челюст
В горна челюст, с код 0 бяха категоризирани 14 пациенти с LII ≤ 4 мм,
а с код 1 бяха обозначени 21 пациенти със стойности на LII > 4 мм. Това
разделение на пациентите формира зависимата бинарна величина в двата
регресионни анализа в горна челюст.
Резултати от бинарната логистична регресия с предиктори L, MM,
CC, PP, I/SN°, I/NA° и I/NA мм в трите точки от време (Т0, Т1 и Т2)
Чрез първата регресия тествахме прогностичната роля на 18
потенциални предиктори, включващи измеренията на L, MM, CC, PP, I/NA°
и I/NA мм в трите точки от време.
От общо всички тествани величини, 17 нямаха значима прогностична
роля относно вероятността от регресия в индекса на ирегулярност след
ретенционния период. Величините без прогностична роля включват:

41

1) всички измерения на базово ниво L (T0) (p = 0.148), PP (T0) (p =
0.936), MM (T0) (p = 0.404), CC(T0) (p = 0.430), I/SN° (T0) (p =
0.546), I/NAº (T0) (p = 0.765), I/NA (Т0) мм (p = 0.984);
2) шест от седем измерения след лечението L (T1) (p = 0.148), MM (T1)
(p = 0.404), CC(T1) (p = 0.430), I/SN° (T1) (p = 0.546), I/NAº (T1) (p =
0.560), I/NA (Т1) мм (p = 0.985);
3) всички измерения след ретенционния период L (T2) (p = 0.954), PP
(T2) (p = 0.985), MM (T2) (p = 0.981), CC(T2) (p = 0.982), I/SN° (T2)
(p = 0.980), I/NAº (T2) (p = 0.653) и I/NA мм (Т2) (p = 0.960).
Интерпремоларната ширина (PP) след лечението (T1) се установи като
единственият значим предиктор относно вероятността от регресия в индекса
на ирегулярност след ретенционния период. B-коефициентът = 0.372 (p =
0.033) е с положителен знак, което означава, че по-високи стойности на PP
след лечението се асоциират с по-висока вероятност за регресия в индекса
на ирегулярност по Little. Според съотношението на шанса OR (Odds Ratio)
този шанс е 1.64 пъти по-висок при пациентите с по-високи стойности на PP
(T1) след лечението. Резултатите от бинарната логистична регресия за горна
челюст със значим предиктор PP са представени на Фигура 17.
Вероятността от регресия в индекса на ирегулярност започва да нараства,
когато стойността на PP след лечението достига 43 мм и продължава да се
увеличава в интервала между 44 мм и 49 мм. (Фиг. 17)

Фигура 17. Връзка между вероятността за регресия в LII (T2)
и стойностите на PP (T1)
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По-детайлна информация за прогностичната роля на PP (T1) относно
регресия към по-висока степен на ирегулярност след ретенционния период
се предоставя в следващия анализ, включващ ROC крива, площ под кривата
(AUC), сенситивност, специфичност и критерийна гранична стойност.
Стойността на AUC = 0.79 e значима (p < 0.001) и показва сравнително добра
(79%) надеждност относно правилното класифициране на пациентите в
двете категории, пациенти с LII в Т2 ≤ 4 мм и пациенти с LII в Т2 > 4 мм, на
базата на стойностите на интерпремоларна ширина след лечението (PP T1).
Интерпремоларната ширина след лечението (PP -T1) показва сенситивност
67% и специфичност 85%, при критерийна гранична стойност > 44.96 мм.
Този резултат е близък до заключенията, които направихме по-рано на
базата на бинарната графика, но сега можем да определим с по-голяма
прецизност, че в случаите, когато след лечението PP (Т1) достига стойност
по-висока от критерийната, рискът от връщане към по-висока степен на
ирегулярност след ретенционния период се увеличава.
Резултати от бинарната логистична регресия с предиктори,
съответстващи на промяната в L, MM, CC, PP, I/NA°, I/NA° и I/NA
мм между Т0-Т1 и Т1-Т2
Втората бинарна регресия в горна челюст беше построена на базата на
промяната в стойностите на L, MM, CC, PP, I/SN°, I/NA° и I/NA мм след
лечението (Т0-Т1) и след ретенционния период (Т1-Т2) относно
вероятността от регресия към по-тежка степен на ирегулярност по Little.
От тестваните 14 величини, само промяната в PP след лечението (T1)
се оказа значим предиктор за рецидив в индекса на ирегулярност след
ретенционния период. Останалите 13 величини не показаха прогностичен
потенциал както следва:
- промяна L (T1) (p = 0.356);
- промяна MM (T1) (p = 0.774);
- промяна CC(T1) (p = 0.371);
- промяна I/SN° (T1) (p = 0.556);
- промяна I/NA° (p = 0.334);
- промяна I/NAмм (Т1) (p = 0.731);
- промяна L (T2) (p = 0.482);
- промяна PP (T2) (p = 0.453);
- промяна MM (T2) (p = 0.404);
- промяна CC(T2) (p = 0.486);
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- промяна I/SN° (T2) (p = 0.530);
- промяна I/NA° (Т2) (p = 0.633);
- промяна I/NA мм (Т2) (p = 0.348).
Долна челюст
В долна челюст бяха проведени две бинарни логистични регресии
аналогични на тези в горна челюст, допълнени от ROC криви, сенситивност,
специфичност и критериалните гранични стойности. Пациентите бяха
категоризирани в две групи спрямо индекса на ирегулярност в долна челюст
края на ретенционния период.
В първата група (код 0) бяха включени 16 пациенти с LII ≤ 4 мм, а във
втората група (код 1) останалите 19 пациенти с LII > 4 мм.
Резултати от бинарната логистична регресия с предиктори L, MM,
CC, PP, I/MP°, i/NBº и i/NB мм в трите точки от време (Т0, Т1 и Т2)
Чрез
първата
бинарна
логистична
регресия
изследвахме
прогностичната роля на параметрите L, MM, CC, PP, i/MP°и, i/NBº, i/NB мм
в трите точки от време (Т0) преди лечението, след лечението (Т1) и след
ретенционния период (Т2) относно вероятността от регресия към по-тежка
степен на ирегулярност по Little.
От всички тествани величини, само наклонът на долни резци след
лечението i/MP° (Т1) показа значима прогностична роля относно
вероятността от регресия към по-тежка степен на ирегулярност по Little.
Величините без прогностична роля включват:
1) всички измерения на базово ниво L (T0) (p = 0.999), PP (T0) (p =
0.967), MM (T0) (p = 0.999), CC(T0) (p = 0.985), i/MP° (T0) (p = 0.999),
i/NBº(Т0) (p = 0.945) и i/NB (Т0) мм (p = 0.948);
2) шест от седем измерения след лечението L (T1) (p = 0.999), PP (T1)
(p = 0.998), MM (T1) (p = 0.786), CC(T1) (p = 0.560), i/NBº(Т1) (p =
0.471) и i/NB (Т1) мм (p = 0.976);
3) всички измерения след ретенционния период L (T2) (p = 0.945),
PP (T2) (p = 0.989), MM (T2) (p = 0.456), CC(T2) (p = 0.678), i/MP°
(T2) (p = 0.890), i/NBº(Т2) (p = 0.755) и i/NB мм (Т2) (p = 0.760).
Подобно на предходния анализ, B-коефициентът = 0.174 (p = 0.030)
обозначава положителна връзка между предиктора и зависимата величина,
при която по-високи стойности на промяна в i/MP° след лечението се
асоциират с по-висока вероятност за регресия в индекса на ирегулярност по
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Little. Според съотношението на шанса OR (Odds Ratio) този шанс е 1.20
пъти по-висок при пациентите с по-голяма промяна в i/MP° след лечението.
С нарастване на стойностите на наклона над 10° настъпва увеличаване на
вероятността от регресия. (Фиг. 18)

Фигура 18. Връзка между вероятността за регресия в LII (T2) и LII (Т2) и i/MP° (Т1) в
долна челюст

Надеждността на прогнозата, базирана на стойностите на наклона на
долни резци след лечението относно потенциално връщане към по-висока
степен на ирегулярност след ретенционния период беше проверена чрез
анализ с ROC крива. Прогностичната роля на i/MP° (Т1) относно правилното
идентифициране на пациенти с LII в Т2 ≤ 4 мм от пациенти с LII в Т2 > 4 мм
е с приемлива надеждност от 71% (AUC = 0.710, p < 0.017). Промяната в
i/MP (T1) показва сенситивност 68% и специфичност 75%, при критерийна
гранична стойност > 5°, над която вероятността от връщане към по-висока
степен на ирегулярност след ретенционния период се увеличава.
Изследване на потенциални предиктори за рецидив по индекса на
Little в края на ретенционния период при групата ВФР-ФР
При групата ВФР и ФР индексът на ирегулярността по Little показа пониска степен на рецидив в сравнение с групата ХР и ВФР. В края на
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ретенционния период, при 92% от пациентите индексът на ирегулярност е в
диапазон между 0 и 3.5 мм, с изключение на два случая със средна степен и
един с тежка степен на ирегулярност. Поради тази причина при групата ВФР
и ФР не беше възможно да се приложи модела на Shields, Little и Chapko
(1985), при който пациентите се категоризират в две групи, LII в Т2 ≤ 4мм и
LII в Т2 > 4мм. Вместо това пациентите бяха категоризирани според
следните критерии: LII в Т2 ≤ 1мм и LII в Т2 > 1мм. Категоризацията беше
направена за горна и долна челюст поотделно. Аналогично на анализите при
групата ХР и ФР, за всяка челюст проведохме две бинарни регресии
В първата бинарна логистична регресия включихмеe всички
биометрични и цефалометрични параметри [L, MM, CC, PP, I/SN°/ i/MP°,
I/NA°/ i/NB°, I/Naмм/i/NB мм] в трите точки от време (Т0) преди лечението,
след лечението (Т1) и след ретенционния период (Т2).
Във втората бинарна логистична регресия бяха включени величините,
съответстващи на промяната в биометричните и цефалометрични
показатели (L, MM, CC, PP, I/SN°/i/MP°, I/NA°/ i/NB°, I/NA мм/i/NB мм)
след лечението (Т0-Т1) и след ретенционния период (Т1-Т2).
Бяха проведени четири бинарни регресии – две за горна и две за долна
челюст. Зависимата величина беше изразена поотделно за горна и долна
челюст със следните две стойности:
- 0 = пациенти със стойности на LII в Т2 ≤ 1мм ;
- 1 = пациенти със стойности на LII в Т2 > 1мм.
Както и при групата ХР и ФР, беше използван метода на Уолд за
постепенно премахване на предиктори без статистическа значимост (Wald’s
backward method). Всички тествани предиктори бяха проверени за наличие
на мултиколинеарност и сингуларност (Kirk, 1996). Резултатите от
бинарните регресии бяха допълнени с ROC криви, сенситивност и
специфичност и гранични критерийни стойности.
Горна челюст
В горна челюст, с код 0 бяха категоризирани 23 пациенти с LII ≤ 1 мм,
а с код 1 бяха обозначени 12 пациенти със стойности на LII > 1 мм. Това
разделение на пациентите формира зависимата бинарна величина в двата
регресионни анализа в горна челюст.
Бинарната логистична регресия, включваща биометричните и
цефалометрични параметри L, MM, CC, PP, I/SN°, I/NA° и I/NA мм в трите
точки от време (Т0, Т1 и Т2) не показа значими предиктори за рецидив в
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индекса на ирегулярност по Little със стойности >1мм. Величините без
прогностична роля включват:
1) всички измерения на базово ниво L (T0) (p = 0.321), PP (T0) (p =
0.898), MM (T0) (p = 0.980), CC(T0) (p = 0.276), I/SN° (T0) (p = 0.940),
I/NAº (T0) (p = 0.574), I/NA (Т0) мм (p = 0.315);
2) всички измерения след лечението L (T1) (p = 0.064), PP (T1) (p =
0.296), MM (T1) (p = 0.915), CC(T1) (p = 0.202), I/SN° (T1) (p = 0.653),
I/NAº (T1) (p = 0.978), I/NA (Т1) мм (p = 0.843);
3) 3) всички измерения в края на ретенционния период L (T2) (p =
0.156), PP (T2) (p = 0.385), MM (T2) (p = 0.941), CC(T2) (p = 0.164),
I/SN° (T2) (p = 0.266), I/NAº (T2) (p = 0.306) и I/NA мм (Т2) (p = 0.728).
От втората бинарна логистична регресия, включваща величините,
съответстващи на промяната в биометричните и цефалометрични параметри
(L, MM, CC, PP, I/NA°, I/NA° и I/Naмм) между Т0-Т1 и Т1-Т2 се установи
прогностична роля на промяната в дължината на зъбната дъга ( L) в края
на лечението (Т1) (p = 0.019) и липса на такава при останалите показатели:
- промяна MM (T1) (p = 0.493);
- промяна CC(T1) (p = 0.426);
- промяна I/SN° (T1) (p = 0.431);
- промяна I/NA° (p = 0.339);
- промяна I/NA мм (Т1) (p = 0.169);
- промяна L (T2) (p = 0.138);
- промяна PP (T2) (p = 0.339);
- промяна MM (T2) (p = 0.624);
- промяна CC(T2) (p = 0.927);
- промяна I/SN° (T2) (p = 0.827);
- промяна I/NA° (Т2) (p = 0.395);
- промяна I/NA мм (Т2) (p = 0.667).
B-коефициентът = 0.178 (p = 0.049) обозначава положителна връзка
между предиктора и зависимата величина, при която по-високи стойности
на промяна в L след лечението се асоциират с по-висока вероятност за
рецидив в индекса на ирегулярност по Little със стойности LII > 1 мм.
Според съотношението на шанса OR (Odds Ratio) вероятността за рецидив е
1.20 пъти по-висока при пациентите с по-голяма промяна в L (T1) след
лечението. (Фиг. 19)
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Фигура 19. Връзка между вероятността за регресия в LII (T2) и промяната в L (T1)
при групата ВФР и ФР

Промяната в L след лечението показва сенситивност 71% и
специфичност 77.78%, при критерийна гранична стойност на промяна L >
0.29 мм. При случаите с промяна в дължината над критерийната стойност,
вероятността от регресия към степен на ирегулярност по-висока от 1 мм се
увеличава.
Долна челюст
В долна челюст, с код 0 бяха категоризирани 18 пациенти с LII ≤ 1 мм
и с код 1 останалите 17 пациенти, със стойности на LII > 1 мм.
Чрез първата бинарна логистична регресия изследвахме прогностичната
роля на параметрите L, MM, CC, PP, i/MP°и, i/NBº, i/NBмм в трите точки от
време (Т0) преди лечението, след лечението (Т1) и след ретенционния период
(Т2) относно вероятността от регресия към по-тежка степен на ирегулярност
по Little. От тестваните величини, само интерканиновата ширина (CC) след
лечението показа значима прогностична роля относно вероятността от
регресия към ирегулярност по Little.
Величините без прогностична роля включват:
1) на базово ниво L (T0) (p = 0.812), PP (T0) (p = 0.428), MM (T0) (p =
0.279), CC(T0) (p = 0.553), i/MP° (T0) (p = 0.216), i/NBº(Т0) (p =
0.723) и i/NB (Т0) мм (p = 0.156);
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2) след лечението L (T1) (p=0.814), PP (T1) (p=0.857), MM (T1)
(p=0.577), i/MP° (T1) (p=0.332), i/NBº(Т1) (p=0.700) и i/NB (Т1) мм
(p=0.096);
3) в края на ретенционния период L (T2) (p = 0.933), PP (T2) (p =
0.200), MM (T2) (p = 0.202), CC(T2) (p = 0.598), i/MP° (T2) (p = 0.704),
i/NBº(Т2) (p = 0.727) и i/NB мм (Т2) (p = 0.287).
Бинарната графика на Фигура 20 илюстрира връзката между CC (Т1)
и вероятността за регресия в индекса на ирегулярност в края на
ретенционния период. Вижда се, че с нарастване на стойностите на CC (Т1)
вероятността от рецидив намалява до нула.

Фигура 20. Връзка между вероятността за регресия в LII (Т2) и СС (Т1)

B-коефициентът (-0.61) е с отрицателен знак, обозначаващ отрицателна
асоциация между интерканиновата ширина (CC) и вероятността от
регресия към ирегулярност по индекса на Little (p = 0.018). Отношението на
шанса OR = 0.543 показва понижена вероятност за рецидив по Little при
пациентите с по-високи стойности на интеканиновата ширина в края на
лечението.
Ролята на СС (Т1) относно прогнозиране вероятността пациентите да
бъдат категоризирани с LII в Т2 ≤ 1 мм или с LII в Т2 > 1 мм се асоциира с
добра степен на надеждност от 80.1% (AUC = 0.801, p < 0.001).
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Стойности на СС (Т1) ≤ 19.45 мм се свързват с повишена вероятност
пациентите да бъдат категоризирани в групата LII в Т2 > 1 мм. Обратно, ако
интерканиновата ширина в края на лечението има стойност СС (Т1) > 19.45,
шансът за регресия на LII в Т2 > 1 мм значимо намалява. Тази стойност се
асоциира с висока сенситивност от 91.67% и специфичност от 70%.
С втората бинарна логистична регресия беше анализирана
прогностичната роля на промяната в стойностите на L, MM, CC, PP, i/MP°,
i/NBº и i/NB мм след лечението (Т0-Т1) и в края на ретенционния период
(Т1-Т2) относно вероятността за регресия по индекса на Little в края на
ретенционния период. Резултатите не дават основание тестваните величини
да бъдат използвани за прогнозиране на рецидив в ирегулярността по
индекса на Little. В края на лечението резултатите показаха липса на
значими предиктори на базата на промяната постигната в резултат на
лечението:
- промяна L (T1) (p = 0.556); промяна PP (T1) (p = 0.668);
- промяна MM (T1) (p = 0.302);
- промяна CC(T1) (p = 0.352);
- промяна i/MP° (T1) (p = 0.975);
- промяна i/NBº (Т1) (p = 0.112);
- промяна i/NB мм (Т1) (p = 0.344).
Също в края на ретенционния период не бяха установени значими
предиктори на базата на стойностите на промяната:
- промяна L (T2) (p = 0.468);
- промяна PP (T2) (p = 0.073);
- промяна MM (T2) (p = 0.119);
- промяна CC(T2) (p = 0.879);
- промяна i/MP° (T2) (p = 0.549);
- промяна i/NBº (Т2) (p = 0.344);
- промяна i/NB мм (Т2) (p = 0.089).
2.

Обсъждане на резултатите по задача 5
2.1. Биометрични прогностични критерии

Група ХР-ФР
В резултат на направените регресионни анализи за групата ХР-ФР не
се установи корелация между терапевтичното разширение в
интерканиновата област и ретенционното струпване в областта на резците.
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Тъй като интерканиновата ширина остава стабилна в рамките на
изследвания период на ретенция до 2 години, нашите резултати
кореспондират с концепцията за запазване на оригиналните размери на
интерканиновата ширина. Нашите данни са в съгласие с резултатите от
Paquette et al., които също съобщават, че рецидивът в интерканиновата
област не трябва да се посочва като единствена причина за
следретенционното струпване.
Други автори изследват корелацията между интермоларното
разширение и следретенционното струпване, но не успяват да установят
асоциация между терапевтичното разширение в интермоларната ширина и
рецидива в предния мандибуларен сегмент. Нашите резултати доказват, че
преразширението в премоларната област на зъбната дъга се асоциира с поголям процент на рецидив в областта на резците в ретенционния период.
Група ВФР- ФР
В горна челюст се установи прогностична роля на промяната в
дължината на зъбната дъга (L) в края на лечението и регресия към по-висока
степен на ирегулярност в ретенционния период. Увеличаване на дължината
на горната зъбна дъга с повече от 0.29 мм в резултат на лечението повишава
вероятността от регресия в индекса на ирегулярност към стойности поголеми от 1 мм в ретенционния период. В подкрепа на установената
корелация са и проучванията на Kahl-Nieke et al и Årtun et al, според които
увеличаването на зъбната дължина се свързва със следретенционно
струпване.
В долна челюст само интерканиновата ширина (CC) от тестваните
величини показа значима прогностична роля относно вероятността от
регресия към ирегулярност по индека на Little. Установи се понижена
вероятност за рецидив по Little при пациентите с по-високи стойности на
интерканиновата ширина в края на лечението. Aко интерканиновата ширина
в края на лечението има стойност СС (Т1) > 19.45, шансът за струпване над
1 мм във фазата на ретенция значимо намалява.
В резултат на регресионните анализи ние установихме, че ако
постигнатата терапевтична интерканиновата ширина в края на лечението
има стойност СС 19.45 мм, шансът за регресия на LII към стойности над 1
мм във фазата на ретенция значимо намалява.
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Доказаната от нас корелация може да се обясни с количеството на
постигнатото разширение вследствие на ортодонтската терапия, което е в
рамките на нормалното биологично разширение от 1 мм.
2.2. Цефалометрични прогностични критерии
Група ХР-ФР
В резултат на проведените регресионни анализи се установи връзка
между промяната в наклона на долните инцизиви и ретенционното
струпване. Увеличаването на наклона на долни резци i/MP° с повече от 5° в
резултат на лечението се свързва с 1.20 пъти по-висок риск от връщане към
по-тежка степен на ирегулярност по индекса на Little в ретенционния
период. Нашите резултати доказват, че стабилността на позицията на
резците зависи от постигнатият след ортодонстко лечение нормален наклон
на резците спрямо базалната кост, потвърдено и от други автори.
Увеличеният наклон на долните инцизиви в края на лечението в
групата ХР-ФР може да се обясни с факта, че изследваната група се състои
от пациенти, лекувани без екстракции въпреки високите начални стойности
на ирегулярност и тежкото струпване. Един от терапевтичните подходи за
създаване на място в зъбната дъга е чрез протризуя, което обяснява и повисоките цефалометрични стойности в ангулацията на резците в края на
лечението. Установената корелация показва, че протрудирането на долни
инцизиви с повече от 5 градуса ги поставя в небалансирана позиция и е
предпоставка за бъдещ рецидив в долна челюст и увеличава струпването.
Нашите данни потвърждават твърденията, че за да се осигури дългосрочна
стабилност в позицията на резците, наклона на долния резец трябва да се
поддържа непроменена по време на ортодонтското лечение.230, 281
Данните на много автори не успяват да докажат връзка между промяната в
наклона на резците в резултат на лечението и следретенционното струпване
в областта на долния фронтален сегмент.
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V.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заключения по задача 1
Да се проведе анкетно проучване сред практикуващите ортодонти в
България във връзка с предпочитаните от тях ретенционни апарати –
Hawley ретайнер, вакуум-формован ретайнер и фиксиран ретайнер.
1. 40% от анкетираните ортодонти определят вида на ретайнера в началото
на ортодонтското лечение, а 30% - в края на лечението.
2. От първостепенно значение при избора на метода за ретенция е вида на
началната малоклузия.
3. Най-често приложимият ретенционен апарат след лечение на диастема,
ротации, възрастова ортодонтия, екструзия на зъби в предния участък на
зъбната дъга е фиксирания ретайнер.
4. Половината от анкетираните съобразяват вида на ретайнер с крайната
ангулация на резците постигната в резултат на ортодонтското лечение.
5. Най-често прилаганият ретенционен апарат в горна челюст е вакуумформования ретайнер, а в долна челюст – фиксиран ретайнер.
6. Половината от анкетиратните прилагат миотренери като ретенционно
средство.
7. Клиницистите препоръчват снемаемите ретайнери в горна челюст да се
носят по-продължително време в денонощието, в сравнение със
снемаемите ретайнери в долна челюст.
8. Средната продължителност на ретенция при млади индивиди с фиксиран
ретайнер е от 2 до 5 години, докато при възрастова ортодонтия се
прилага дългосрочна ретенция.
9. 1/4 от анкетираните препоръчват доживотна ретенция при млади
индивиди и 1/3 при възрастни пациенти.
10. Мнозинството от анкетираните назначават първи контролен преглед във
фаза на ретенция между 1-я и 2-я месец след лечение, а втори контролен
преглед – до 5 месеца след проведения първи преглед.
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Заключения по задача 2
Да се проследят промените в горна и долна зъбна дъга в началото, в края
на лечението и до 2 години от ретенционния период, извършен със
снемаеми ретайнери (Hawley ретайнер и вакуум-формован ретайнер) в
горна челюст и фиксиран ретайнер в долна челюст.
1.

В резултат на лечението индексът на ирегулярност намалява от тежка
степен до лека степен или до нула и при двете пациентски групи.

2.

В края на двугодишния ретенционен период в групата, задържани с ХРФР, индексът на ирегулярност се увеличава до средна степен в горна и
долна зъбна дъга, докато при 92% от случаите, задържани с ВФР-ФР,
ирегулярността нараства само до лека степен и в двете челюсти.

3.

Значимо увеличение на траснверзалните параметри се отчете в горна и
долна зъбна дъга в края на лечението и при двете групи.

4.

Трансверзалните параметри в отделната зъбна дъга остават стабилни в
рамките на двугодишния ретенционен период и с двата вида ретенция.
Единствено интермоларната ширина в долна челюст намалява в
групата ХР-ФР.

5.

В групата задържани с ВФР-ФР се наблюдава скъсяване на дължината
на зъбната дъга в долна челюст в периода на ретенция, докато в групата
задържани с ХР-ФР има задържане на резултата и в двете челюсти.

Заключения по задача 3
Да се проследи промяната на наклона в горни и долни резци на профилна
телерентгенография преди лечение, след лечение и до две години от
ретенционния период със снемаеми ретайнери (Hawley ретайнер и
вакуум-формован ретайнер) в горна челюст и фиксиран ретайнер в долна
челюст.
1.

В резултат на лечението наклонът на горни и долни резци се увеличава
значимо и при двете групи.

2.

В края на ретенционния период се наблюдава задържане на
постигнатата линеарна и ангуларна позиция на горни и долни резци и
при двата вида ретенция.
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Заключения по задача 4
Да се подчертаят предимствата и недостатъците на двата вида
ретенция – Hawley ретайнер в горна челюст/фиксиран ретайнер в долна
челюст и вакуум-формован ретайнер в горна челюст/фиксиран ретайнер
в долна челюст.
1.

ВФР са по-ефективни в предотвратяването на струпването в горния
фронтален участък в ретенционния период в сравнение с ХР.

2.

Въпреки приложението на фиксиран ретайнер в долна зъбна дъга и при
двете групи, индексът на ирегулярност в долна челюст се увеличава
значително повече в групата, задържани с ХР в горна зъбна дъга и ФР
в долна зъбна дъга.

3.

Hawley ретайнерите са по-ефективни в стабилизирането на дължината
на зъбната дъга в горна челюст в ретенционния период за разлика от
вакуум-формованите ретайнери.

4.

И двата вида ретенция осигуряват надеждна стабилност по отношение
на трансверзалните параметри в отделните зъбни дъги в ретенционния
период.

5.

Двата вида ретенция са еднакво ефективни в поддържането на
постигнатата ангулация на резците в двугодишен ретенционен период.
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Заключения по задача 5
Създаване на прогностичен критерий за настъпване на рецидив на
базата на променени параметри по време на лечението.
1.

Преразширението в премоларната област в горната зъбна дъга в
диапазона 44-49 мм се асоциира с по-голям процент на рецидив в
областта на резците в ретенционния период.

2.

Необосновано преразширение в интерпремоларното разстояние
повишава риска от рецидив в горна зъбна дъга 1.64 пъти.

3.

Най-значимият предиктор за увеличен риск към по-тежка степен на
ирегулярност в ретенционен период е ширината в интерпремоларната
област в края на лечението.

4.

Увеличаването на наклона на долни резци с повече от 5° от
максималната норма (отчетено по Downs) в края на лечението се
свързва с по-висок риск от връщане към по-тежка степен на
ирегулярност по индекса на Little в ретенционния период.

5.

Увеличаване на дължината на горната зъбна дъга с повече от 0.29 мм в
резултат на лечението се свързва с 1.20 пъти по-висок риск от рецидив
и утежняване на ирегулярността към стойности по-големи от 1 мм в
ретенционния период.

6.

Рискът от струпване в долна зъбна дъга над 1 мм във фазата на ретенция
се увеличава при по-ниска стойност на интерканиновата ширина от
19,45 мм в края на лечението.
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VI.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

ИЗВОДИ
Прилагането на определен ретенционен протокол е индивидуално
решение за всеки клиницист, продиктувано от особеностите на
конкретния случай, възрастта на пациента, вид и тежест на
първоначалната деформация.
За разлика от Hawley ретайнерите, вакуум-формованите ретайнери
демонстрират по-голяма ефективност в стабилизирането на резултата в
областта на резците в горна челюст.
Hawley ретайнерите и вакуум-формованите ретайнери имат сходна
клинична ефективност в стабилизирането на трансверзалното
максиларно разширение.
Фиксираните ретайнери могат да бъдат надеждно средство за
поддържане на стабилността в долночелюстния фронтален сегмент.
Вакуум-формованите ретайнери, Hawley ретайнерите и фиксираните
ретайнери са еднакво ефективни в поддържане на постигнатата след
ортодонтско лечение ангулация на инцизивите в горна и долна челюст.
Рискът от рецидив на струпване в долна челюст е по-голям при
протрудиране на долните резци повече от 5° от максималната норма
(отчетено по Downs) вследствие на ортодонтското лечение.
Необоснованото преразширение в областта на премоларите по време на
ортодонтското лечение води до рецидив в областта на резците.
Дори малки промени в дължината на максиларната зъбна дъга над 0.3
мм в резултат на ортодонтското лечение се асоциират с повишен риск
от рецидив във фронталния сегмент
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VII. ПРИНОСИ
1. За първи път у нас се провежда анкетно проучване във връзка с
ретенционните методи и средства, прилагани след ортодонтско лечение.
2. За първи път у нас се проследяват промените в трансверзалните и
сагиталните параметри в горна и долна зъбни дъги в 2-годишен
ретенционен период с приложение на снемаеми ретенционни апарати в
горна челюст и неснемаеми ретенционни апарати в долна челюст.
3. За първи път у нас се проследяват промените на цефалометричните
показатели в двугодишен период на ретенция.
4. Подчертават се предимствата и недостатъците на трите вида ретайнери –
вакуум-формован ретайнер, Hawley ретайнер и фиксиран ретайнер.
5. Създадоха се прогностични критерии за очаквания рецидив.
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