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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Клас II малоклузията е една от най-често срещаните зъбно-челюстни 

деформации(ЗЧД), което с времето е позволило нейното детайлно 

изучаване и създаване на широк набор от методи за лечението ѝ. Като 

проблем, който засяга голям процент от ортодонтските пациенти, 

прецизната диагностика и изборът на най-подходящ метод за корекция 

според конкретния подтип малоклузия са от водещо значение за всеки 

специалист. 

Съществуват три основни подхода за корекцията на тази скелетна 

деформация в зависимост от тежестта ѝ и костната възраст на пациента – 

ортопедичен, хирургично-ортодонтски и ортодонтско-хирургичен. Към 

първия метод се включват функционалните и екстраоралните апарати, като 

тяхното самостоятелно или едновременно приложение зависи от 

конкретния тип на клас II малоклузията. 

В по-големия процент от случаите дисталната захапка се дължи на  

ретромандибулия (дистална позиция на долната челюст), чиято корекция  

изисква медиалното преместване и/или стимулиране растежа на 

мандибулата. За постигане на този ортопедичен ефект в практиката 

успешно се прилага голямо разнообразие от подвижни и фиксирани 

функционални апарати. Това са група ортодонтски апарати, които 

използват активността на лицевите и мастикаторните мускули, за да 

предизвикат промени в позицията и съотношението на отделните зъби,  

зъбни дъги и челюсти. Първите подобни апарати са създадени преди повече 

от век. С въвеждането на нови материали в медицината и натрупването на  

все повече познания за физиологията на лицево-челюстната област и 

закономерностите на човешкото развитие се предлагат нови апарати за 

лечение на клас II малоклузия, а известните ни – еволюират. 

Миофункционалните апарати (миотренерите) са съвременни 

силиконови фабрично изработени апарати, чиито дизайн позволява не само 

позиционирането на челюстите в правилно триизмерно положение, но и  

подобряването на жизненоважни функции в орофациалния комплекс като  

дишане, дъвчене, гълтане и др. чрез повлияване на мекотъканната матрица. 

Следвайки световните тенденции за намаляване времето на лечение, се 

създадоха модификации на тези апарати, които могат да се приложат в 

комбинация с фиксирана техника. 



Избрахме нашето проучване да се фокусира върху сравнителната 

оценка от терапевтичните ефекти на клас II ластици и EF Braces апарата  

(EF Line, Orthoplus), тъй като и двете средства се прилагат в съчетание с  

най-популярната в днешно време фиксирана техника. Интермаксиларното 

теглене посредством II клас ластици се прилага рутинно за корекция на 

дисталната захапка на зъбно-алвеоларно и скелетно ниво. От друга страна,  

основният принцип на действие на EF Braces е медиализирането на долната 

челюст чрез стимулиране на мускулите пропулсори на мандибулата и 

растеж в кондиларния израстък. Специфичният дизайн на този апарат 

позволява правилното позициониране на езика, нормализиране на тонуса на 

долната устна и m.mentalis и освобождаване на неутралната зона в 

страничния участък на устната кухина от мускулно въздействие. 

Благодарение на тези си ефекти миофункционалните апарати спомагат и за 

нормалния и синхронен растеж на алвеоларните дъги и челюстите и 

подобряване на лицевия профил. Оказват благоприятен ефект върху 

развитието и функцията на темпоромандибуларните стави и спомагат за  

окончателното позициониране на фронталните зъби. Не на последно място 

пациентите в днешно време са все по-критични към предлаганите средства 

за лечение от естетична гледна точка и търсят варианти, които да не 

смущават социалния им живот. Тъй като тези апарати се носят само вкъщи, 

се приемат добре от пациентите, а именно тяхната кооперативност в 

подходящия етап от лечението е от решаващо значение за постигане на 

стабилен клиничен резултат. 

Изброените предимства на EF Braces апарата и липсата на достатъчно 

проучвания върху действието му в наличната литературата ни даде 

основание да изследваме по-задълбочено неговото действие. 

Детайлизирането на клиничните възможности на този миофункционален 

апарат ни позволява да определим диапазона на ортодонтските и 

ортопедичните му ефекти. 



II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се сравнят денто- 

алвеоларните и скелетни ефекти от приложението на клас II ластици и EF  

Braces миотренер при подрастващи пациенти с клас II 1 ретромандибулия в 

основна фаза на лечение с фиксирана техника. 

 

 
За изпълнение на формулираната цел си поставихме следните задачи: 

 

 
1. Да се направи сравнителна цефалометрична оценка на сагиталните 

скелетни и денто-алвеоларни параметри при лечението на клас II 1  

малоклузия с клас II ластици и миофункционални апарати при 

постигане на I клас съотношения. 

 
2. Да се сравнят вертикалните скелетни цефалометрични промени при  

двата метода за лечение. 

 
3. Да се проследят промените в трансверзалните размери в горна и долна 

зъбна дъга на ортодонтски модели при изследваните методи за 

лечение. 

 
4. Да се създаде модел за прогнозиране на продължителността на 

лечението и очакваните промени в зависимост от скелетната възраст  

и вертикалния тип на растеж при приложение на миофункционални 

апарати. 



III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

 
 

III.1 Материал 

Обект на настоящето изследване бяха 70 пациенти на възраст от 10 до 16 

г. (със средна възраст 13.45±2.17) от българската популация, лекувани в  

специализантската практика на Катедра „Ортодонтия“ към Факултет по 

дентална медицина, Медицински университет – Пловдив и в  собствената 

практика на докторанта за период от 3,5 години. 

Критерии за подбор на пациентите, включени в настоящето изследване: 

✓ Пациенти с дистална захапка, клас II подклас I с 4 o≤ANB≤8o; 

✓ Да не са провеждали предходно ортодонтско лечение; 

✓ Лечението да бъде безекстракционно и пациентите да са без 

хиподонтия; 

✓ Да са приели лечебен план, включващ лечение с вестибуларна 

фиксирана техника; 

✓ Пациентите да са в ранно или оформено постоянно съзъбие; 

✓ Да бъдат мотивирани за лечение със снемаеми апарати. 

Изследваният контингент от пациенти бяха разпределени в две равни 

групи според избора на лечебното средство. 

1 група: Пациенти, лекувани с клас II ластици; 

2 група: Пациенти, лекувани с EF Braces апарат. 

На всички пациенти бяха снети горен и долен отпечатък с алгинат и  

восъчна захапка и бяха направени профилни телерентгенографии преди  

започване на лечението с клас II ластици и EF Braces апарат и след 

достигане на клас I моларни съотношения. Всички гипсови отпечатъци и  

профилни телерентгенографии бяха подробно анализирани според нуждите 

на изследването. 

Бяха изследвани 11 линейни и 12 ъглови показателя на профилна 

телерентгенография преди и след лечението на 70-те пациенти. Бяха 

направени общо 3220 измервания. Върху началните и крайните гипсови 

модели(общо 140) се измериха 6 метрични параметъра при всичките 70 

пациенти. Бяха направени 840 измервания. 



Пациентите в двете групи имаха сходни показатели относно възраст,  

полово разпределение и стадий на растеж (табл.1). 

Таблица 1: Характеристика на пациентите 

Величини EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици 

(N=35) 

p 

Възраст 

o X̅ (±SD) 

o Медиана 

o Мин.-Макс. 

 
13.06 (±2.19) 

13 

10 - 16 

 
13.83 (±2.15) 

13.50 

11 - 16 

 

0.142t 

Пол (Брой, %) 

o Мъже 

o Жени 

 
16 (46%) 

19 (54%) 

 
18 (51%) 

17 (49%) 

 
0.811f 

Стадий на растеж (CVM) 

(Брой, %) 

o II-ри 

o III-ти 

o IV-ти 

o V-ти 

 

 
4 (12%) 

9 (26%) 

11 (31%) 

11 (31%) 

 

 
1 (3%) 

7 (20%) 

15 (43%) 

12 (34%) 

 
 

 
0.439χ2 

X̅ : Средноаритметична стойност; SD: стандартно отклонение; t: т-тест за независими 

извадки; f:тест на Фишер; χ2: тест Хи-квадрат 

 
Част от материалите за проведените изследвания бяха осигурени по  

Вътреуниверситетски проект НО 01/2019. Проучванията бяха одобрени  

от етична комисия No 4760/02.07.2020 и протокол No 6/09.07.2020. 

 

III.2 Методика 

 
IV.2.1. Прилаган клиничен протокол 

Фиксираха се брекети MBT 0,22’ в горна и долна челюст, както и  

канюли или пръстени на първите молари. Вторите молари не бяха включени 

в системата, за да може да се постигне съпоставимост на резултатите, тъй  

като не при всички пациенти бяха пробили. След нивелиране на горна и  

долна зъбна дъга се поставиха дебели стоманени дъги, които влязоха без  

напрежение в брекетния слот и в двете челюсти. По този начин преди да се 

пристъпи към корекция на клас II съотношенията се постигна стабилност  

на отделните зъбни редици. 



На този етап, в началото на ажустиращата фаза, от всички 70 

пациенти се снеха горни и долни контролно-диагностични отпечатъци. 

Направиха се профилни телерентгенографии преди включването на клас II 

ластици или EF Braces апарат, за да се изследват техните конкретни и  

специфични ефекти. 

На първата група пациенти, лекувани посредством интермаксиларно 

теглене, се дадоха пакет с ластици с големина ¼‘ и сила heavy (голяма) – 6,5 

oz. Пациентите бяха инструктирани да ги поставят на канюлата или 

пръстена на долен шести зъб и кукичката на брекета на горен трети зъб 

двустранно. Тези ластици бяха назначени за носене през цялото денонощие, 

като се свалят само за хранене и хигиена, и се сменят всеки ден. 

На втората група пациенти беше даден фабричен силиконов апарат 

EF Braces. Те бяха инструктирани да го носят по следната схема: 

1. Първите 7-10 дена по 3-4 часа през деня, които могат да бъдат 

разделени на интервали от по един час или по-малко, за 

привикване към миотренера. Това беше адаптационният период. 

2. След това се премина към 12-часово носене на денонощие. Този  

часови период включваше нощното носене, а през деня носенето  

можеше да е на интервали с почивки между тях до достигане на  

необходимото времетраене. 

Всички пациенти бяха инструктирани да идват на контролни 

прегледи на всеки 4-5 седмици. След достигане на I клас моларни 

съотношения се взеха отново контролно-диагностични отпечатъци и се 

направиха контролни профилни телерентгенографии. 

 

 
IV.2.2. Линейни и метрични методи за оценка на профилна 

телерентгенография и гипсови модели 

Началните и крайните профилни телерентгенографии бяха 

разчертани дигитално с помощта на ортодонтската софтуерна програма 

AudaxCeph (фиг.1). За целите на дисертационния труд бяха подбрани за  

изследване определени ъглови и линейни параметри от различни автори,  

които най-точно отговарят на поставената цел и задачи. 



 
 

Фигура 1: Разчертана профилна телерентгенография с помощта на 

софтуерна програма AudaxCeph. 

 
Задача 1:Да се направи сравнителна цефалометрична оценка на  

сагиталните скелетни и денто-алвеоларни параметри при лечението на 

клас II 1 малоклузия с клас II ластици и миофункционални апарати 

при постигане на I клас съотношения. 

Ъглови сагитални скелетни параметри: 

∢ SNA – За референтни стойности се приеха 82o-84о; 

∢ SNB – За референтни стойности се приеха 80o-82о; 

∢ANB – За референтни стойности се приеха 0o-4о. 
 

Линейни сагитални скелетни параметри: 

AoBo – оценка по Wits. За референтни стойности се приеха от -2 до + 2 мм; 

Co-A – Effective midfacial length – показател, отчитащ ефективната дължина 

на среден лицев етаж от т. Co до т. А в мм; 

Co-Gn – Effective mandibular length – показател, отчитащ ефективната 

дължина на долна челюст от т. Co до т. Gn в мм; 

Go-Gn – дължина на долна челюст от т. Go до т. Gn, отчетена в мм. 



Горен фаринкс – от задния контур на мекото небце до най-близката точка 

на фарингеалната стена. За референтни стойности се приеха от 15 до 20 мм; 

Долен фаринкс – от пресечната точка на задния контур на езика с долния  

ръб на долната челюст до най-близката точка от фарингеалната стена. За  

референтни стойности се приеха от 11 до 14 мм; 

Ъглови зъбни параметри: 

∢I/SpP – Референтни стойности – 110о+/-5о; 

∢I/Sn – Референтни стойности – 102о-105о; 

∢I/NA – Референтна стойности – 22о; 

∢i/MP – Референтни стойности – 85о-95о; 

∢i/NB – Референтна стойности – 25o; 

Линейни зъбни параметри: 

I-NA – показател, отчитащ сагиталната позиция на горен резец спрямо 

линията NA в мм (4 мм). 

i-NB – показател, отчитащ сагиталната позиция на долен резец спрямо 

линията NB в мм (4 мм). 

Задача 2: Да се сравнят вертикалните скелетни цефалометрични 

промени при двата метода за лечение. 

Ъглови вертикални параметри: 

∢MP/Sn – За референтни стойности се приеха 29о-35о; 

∢Mn/SpP – За референтни стойности се приеха 22о-28о; 

∢OcP/Sn – За референтни стойности се приеха -14о-16о. 

Линейни вертикални параметри и съотношения 

N:Me – предна лицева височина (Anterior facial height – AFH). 

S:Go – задна лицева височина (Posterior facial height – PFH). 

S:Go/N:Me – индекс на Jaraback. За норма се приеха стойности между 62% 

и 65%. 



Задача 3: Да се проследят промените в трансверзалните размери 

в горна и долна зъбна дъга на ортодонтски модели при изследваните 

методи за лечение 

За изпълнението на тази задача използвахме отлетите гипсови модели 

за оценка на промените в трансверзалните размери на горна и долна челюст 

преди и след лечението на клас II малоклузията. Измерихме 

интерканиновото, интерпремоларното и интермоларното разстояние в 

горна и долна челюст с точност до 1 знак след запетаята, използвайки  

електронен шублер(фиг.2). 
 

Фигура 2: Електронен дигитален шублер 

(Hammacher D-42699, Solingen, Germany) 

 

 
Интерканиново разстояние (C-C): 

За измерване на интерканиновото разстояние използвахме 

заимствана по методиката на Андреева точка в средата на основата на 

кучешкия зъб от орално (Фиг. 3). Изборът на тази референтна точка в 

нашето изследване е продиктуван от нейната стабилност и репродуктивност 

при отчитане на трансверзални измервания при различни пациенти. 

За измерване на интерпремоларното и интермоларното разстояние 

използвахме рутинната методика по Pont на стандартния биометричен 

анализ (Фиг. 3). Параметрите бяха отчетени в мм. 



Интерпремоларно разстояние (P-P): 

PP за горна челюст измерихме в средата на централната фисура на  

първите горни премолари. 

PP за долна челюст измерихме в контактната точка между първи и  

втори долен премолар от вестибуларно. 

Интермоларно разстояние (M-M): 

MM за горна челюст измерихме в централната фисура под 

медиовестибуларния туберкул на горен първи молар. 

ММ за долна челюст измерихме при върха на втория вестибуларен 

туберкул на първи долен молар. 
 

Фигура 3: Гипсови модели на горна и долна челюст, линейно измерване на 

трансверзалните размери на зъбната дъга: А – измерване на интерканиново 

разстояние; Б – измерване на интерпремоларно разстояние; В – измерване 

на интермоларно разстояние 

IV.2.3. Определяне костната възраст на пациентите на 

профилна телерентгенография– използван метод на Baccetti 

В съвременната практика най-разпространеният метод за 

идентифициране на стадия на костен растеж е посредством методиката на  

Baccetti на профилна телерентгенография. Скелетното съзряване се отчита  

според степента на промяна на морфологията на шийните прешлени 

(CVM – cervical vertebrae maturation). Двете променливи, които се оценяват 

по тази методика, са следните: 



1. Наличие или отсъствие на конкавитет по долната повърхност на 

телата на C2, C3 и C4; 

2. Формата на телата на C3 и C4. 

Въз основа на тези два критерия се дефинират шест основни стадия 

на морфологично съзряване на шийните прешлени (фиг. 4). 
 

Фигура 4: Схематично изображение на шестте стадий на костната възраст 

по Baccetti. 

Стадий 1(CS 1) – Долните повърхности на всички шийни прешлени(C2-C4) 

е равна, телата на C3 и C4 са трапецовидни. Пикът на мандибуларния 

растеж се очаква да настъпи около 2 години след този стадий. 

Стадий 2(CS 2) – Наблюдава се вдлъбнатина по долния ръб на тялото на  

втори шиен прешлен. Долните повърхности на шийни прешлени C3 и C4 са 

равни, а формата им е трапецовидна. Пикът на растеж на долната челюст  

ще настъпи след около една година. 

Стадий 3(CS 3) – Долните повърхности на C2 и C3 са конкавни; телата на  

прешлените са трапецовидни или хоризонтални правоъгълни(по – широки 

отколкото високи). Пикът на растеж на долната челюст ще настъпи през 

следващата година. 

Стадий 4(CS 4) – Долните повърхности на телата на С2, C3 и C4 са 

конкавни. Телата на C3 и C4 са хоризонтално правоъгълни. Пикът на 



долночелюстния растеж е настъпил в рамките на една или две години преди 

този стадий. 

Стадий 5(CS 5) – долните повърхности на телата на С2, C3 и C4 са конкавни; 

телата на прешлените на поне един от C3 или C4 са квадратни; другият е с  

хоризонтално правоъгълна форма на тялото. Пикът на долночелюстен 

растеж е бил 1-2 години преди този стадий. 

Стадий 6(CS 6) – долните повърхности на телата на C2, C3 и C4 са конкавни; 

телата на прешлените на поне един от C3 и C4 е с правоъгълна форма с 

увеличен вертикален размер (по-високи, отколкото широки); другият е с  

квадратна форма на тялото. Пикът на долночелюстен растеж е настъпил 

поне две години преди този стадии. 

Според авторите най-подходящият стадий за лечение на клас II 

скелетна малоклузия е по време на пубертетния пик на растеж, защото 

тогава е демонстриран максималният растежен отговор. Този период 

отговаря на стадий CS3 и CS4. 

За изпълнението на 4 задача при всеки участник в изследването беше 

определен стадият на неговото костно развитие според описаната методика 

в началото на корекцията на клас II малоклузията. 

IV.2.4. Статистически методи и дефиниране на визуалното 

представяне на резултатите 

Изборът на статистически методи беше съобразен с целите на 

дисертационния труд и вида на величините (метрични, рангови, номинални, 

дихотомни). Основните параметри (сагиталните скелетни и зъбни 

параметри, вертикални ъглови и линейни параметри и трансверзални 

размери в горна и долна челюст) бяха измерени по метрични скали и са 

представени със средноаритметичната стойност и стандартното отклонение 

(±SD). Вътрешногруповата динамика в тези параметри, за всеки метод на  

лечение (EF Braces апарат и с клас II ластици) беше проследена чрез т-тест 

за свързани извадки (paired-samples t-test). 

Междугруповите съпоставки (между двата метода на лечение) бяха  

направени чрез т-тест за две независими извадки (independent-samples t - 

test). При липса на сходна вариабилност на промяната в таргетните 

параметри при двата метода на лечение, резултатите от т-теста са отчетени 



при условието липса на еднаквост на вариабилността (equal-variances not 

assumed). При представяне на данните в таблици, тези случаи са отбелязани 

със знак ! в колонката за стойността на p. 

За уточняване на връзката между промяната в MP/Sn и промяната в  

OcP/Sn с изходните стойности на MP/Sn, според които пациентите бяха  

категоризирани в три групи: MP/Sn преди лечението <30º; MP/Sn преди 

лечението 30º до 34º; MP/Sn преди лечението >34º беше използвана 

ранговата корелация на Спирмън (Spearman rank-order correlation) – 

Задача 2. 

В изпълнение на Задача 4, беше проследена промяната в ъгловите 

параметри SNB и ANB, дължината на долната челюст Go-Gn и 

продължителността на лечението спрямо стадия на растеж и типа на растеж 

(Mp/Sn < 30о, 30 до 34о и > 34о). За съпоставка между отделните стадии на 

растеж и между категориите според типа на растеж е проведен 

еднофакторен вариационен анализ (one-way ANOVA) и пост-хок анализ по 

двойки чрез теста на Туки (Tukey’s HSD post-hoc multiple comparison test) 

при величините, които показаха статистически значима връзка със стадия  

и/или степента на растеж. Прогностичната функция и критерийните 

стойности на величините със значима връзка беше установена чрез анализ  

с РОК крива (ROC curve). 

Всички анализи са проведени при допустимо ниво на грешка (alpha) 5% 

(p < 0.5), но резултатите са градирани според статистическата значимост 

както следва: * - значима разлика/промяна при p < 0.05; : ** - значима 

разлика/промяна при p < 0.01; *** - значима разлика/промяна при p < 0.001. 

. За анализ и графично представяне на данните са използвани следните 

статистически програми: IBM SPSS, версия 26 (2019),  Minitab версия 19 

(2020) и MedCalc® version 20.008 (2021). 



IV. РЕЗУЛТАТИ 
 

 

IV.1 Задача 1: Да се направи сравнителна цефалометрична 

оценка на сагиталните скелетни и денто-алвеоларни параметри при 

лечението на клас II 1 малоклузия с изследваните апарати след 

постигане на I клас съотношения. 

Резултати по задача 1 

IV.1.1 Промяна в ъгловите сагитални скелетни параметри 
 

Лечение с EF Braces апарат 

Динамиката в ъгловите сагитални скелетни параметри за групата 

лекувана с EF Braces апарат е обобщена на Таблица 2. При ∢SNA се 

наблюдава намаляване на стойността с -0.12°, от 82.10±2.79° преди 

лечението на 81.98±2.68° след лечението, но настъпилата промяна не 

достига статистическа значимост, p =0.339. Значимо увеличаване от 2.10°  

се отчете в ъгловия показател ∢SNB, от 76.35±3.13° преди лечението  на 

78.45±2.82° след лечението, p <0.001. При ∢ANB беше постигнато значимо 

намаляване от -2.21°, от 5.71±2.0° преди лечението на 3.50±1.76° след 

лечението, p <0.001. Това намаляване на ∢ ANB се дължи основно на 

увеличаването на стойностите на ∢SNB. 

Таблица 2: Промяна в ъгловите сагитални скелетни параметри след 

лечението на клас II 1 малоклузия с EF Braces апарат 

Ъглови сагитални 

скелетни параметри 

X̅ 

(±SD) 

Промяна  т-тест 

Промяна 95% ДИ p 

SNA° преди лечението 82.10 

(±2.79) 

   

SNA° след лечението 

(82°-84°) 

81.98 

(±2.68) 

-0.12 

(±0.69) 

-0.12 до 0.35 0.339 

SNB°преди лечението 76.35 

(±3.13) 

  

 

+ 2.10 

(±1.38) 

1.62 до 2.57 0.000*** 
SNB° след лечението 

(80°-82°) 

78.45 

(±2.82) 

ANB°преди лечението 5.71 

( ±2.00 ) 

   

 

- 2.21 

(±1.21) 

- 2.63 до -1.79 0.000*** 
ANB° след лечението 

(0°-4°) 

3.50 

( ±1.76) 

X̅ : Средноаритметична стойност; SD: Стандартно отклонение; -: намаляване на 
стойността след лечението; +: увеличаване на стойността след лечението; 
***: Статистически значима промяна при p < 0.001 



Лечение с клас II ластици 

Данни за промяната в ъгловите скелетни параметри в резултат на 

лечението с клас II ластици са представени на Таблица 3. Ъгловият 

показател ∢SNA показва значимо намаляване с -1.95°, от 83.01±4.68° преди 

лечението на 81.05±3.72° след лечението, p <0.001. При ∢SNB се отчете 

увеличаване с 0.29°, от 77.18±4.48° преди лечението на 77.47±4.21° след  

лечението, без статистическа значимост на промяната (p = 0.560). При 

∢ANB се установи значимо намаляване с -2.24°, от 5.97±1.40° преди 

лечението на 3.72±1.53° след лечението, p <0.001. Това намаляване се 

дължи основно на намаляването на стойностите на ∢SNA. 

 
Таблица 3: Промяна в ъгловите сагитални скелетни параметри след 

лечението на клас II 1 малоклузия с клас II ластици 

Ъглови сагитални 

скелетни 

параметри 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 

    

95% ДИ 
 

p 

SNA° преди 83.01    

лечението (±4.68) 

SNA° след 

лечението 

81.05 

(±3.72) 

-1.95 

( ±1.98) 

-2.64 до -1.27 0.001*** 

(82°-84°)     

SNB°преди 77.18   

лечението (±4.48) 
+ 0.29 

(±1.72) 

-0.42 до 0.76 0.560 
SNB° след 

лечението 

77.47 

(±4.21) 

(80°-82°)    

ANB°преди 5.97    

лечението ( ±1.40 ) 
- 2.24 -2.68 до -1.80 0.001*** 

  

(±1.28 ) 
  

ANB° след 3.72   

лечението ( ±1.53)  

(0°-4°)   

 
Съпоставка на промяната в ъгловите сагитални скелетни параметри при 

лечение с EF Braces апарат и с клас II ластици 

 
Резултатите от съпоставката на промяната в ъгловите сагитални 

скелетни параметри между двата вида лечение (Таблица 4) показват две 

значими разлики, свързани с метода на лечение. Ъгловия параметър SNA и 



при двата вида лечение показва намаляване на градусите, но със значително 

по-висока стойност на намаляване при лечението с клас II ластици (-

1.95±1.98°) в сравнение с -0.12±0.69° при лечението с EF Braces, с разлика 

от – 1.84° (p < 0.001). 

Обратна тенденция се наблюдава при промяната в ∢SNB, където и  

при двата вида лечение се отчита увеличаване на стойностите, но в този  

случай промяната е значително по-голяма в резултат на лечението с EF 

Braces (2.10±1.38°) в сравнение с 0.29±1.72° при лечението с клас II 

ластици, с разлика от 1.81° (p < 0.001). 

И при двата вида лечение настъпва намаляване в ANB° със сходни  

стойности (EF Braces 2.21±1.21°; клас II ластици - 2.24 ±1.28) и минимална 

разлика от -0.028°, без статистическа значимост, p = 0.924. 

 

Таблица 4: Съпоставка на промяната в ъгловите сагитални скелетни 

параметри при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Ъглови 

сагитални 

скелетни 

параметри 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици 

(N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

SNA° промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.12 (±0.69) 

 
-1.95 ( ±1.98) 

1.84 

-1.13 до -2.55 

 
0.000*** 

SNB° промяна 

X̅ (±SD) 

 

+ 2.10 (±1.38) 

 

+ 0.29(±1.72) 

1.81 

1.18 до 2.67 

 

0.000*** 

ANB° промяна 

X̅ (±SD) 

 

- 2.21 (±1.21) 

 

- 2.24(±1.28 ) 

0.03 

-0.56 до 0.62 

 

0.924 



IV.1.2 Промяна в линейни сагитални скелетни параметри 

Лечение с EF Braces апарат 

При групата пациенти лекувани с EF Braces апарат линейните 

сагитални скелетни параметри показват значими промени (Таблица 5) с 

изключение на ефективната дължина на среден лицев етаж Co-A, при която 

се отчита увеличаване с 0.58 мм, но без значимост на промяната, p = 0.430. 

Значимите промени са описани и илюстрирани графично на Табл. 5. 

 

Таблица 5: Промяна в линейни сагитални скелетни параметри с EF Braces 

апарат 

Линейни 

сагитални 

скелетни 

параметри (мм) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 

Промяна 95% ДИ p 

AoBo преди 

лечението 

2.63 

(±2.46) 

   

AoBo след 

лечението 

(-2 до +2 мм) 

0.49 

(±2.49) 

-2.14 

( ±1.61) 

-1.58 до -2.69 0.000*** 

Co-A - преди 

лечението 

85.51 

(±8.08) 

 

+ 0.58 

(±4.09) 

-0.82 до 1.99 0.430 
Co-A след 

лечението 

86.10 

(±6.66) 

Co-Gn преди 

лечението 

108.39 

( ±7.68 ) 

 

+3.65 

(±3.80 ) 

 

2.35 до 4.96 

 

Co-Gn след 

лечението 

112.04 

( ±6.52) 

0.000*** 

Go-Gn преди 

лечението 

62.13 

(±6.29) 

 
+ 2.85 1.93 до 3.77 

(±2.67) 

 

Go-Gn след 

лечението 

64.98 

(±5.26) 
0.000*** 

Горен фаринкс 

преди лечението 

12.25 

(±4.29) 

 

+ 1.95 2.79 до 4.74 0.000*** 

(±2.44) 
Горен фаринкс 

след лечението 

(15 до 20 мм) 

14.21 

(±3.27) 

Долен фаринкс 

преди лечението 

9.95 

(±3.71) 

 

+ 1.01 1.93 до 2.24 0.031* 

(±2.67) 
Долен фаринкс 

след лечението 

(11 до 14 мм) 

10.97 

(±3.11) 



Лечение с клас II ластици 

При групата пациенти лекувани клас II ластици промените в 

линейните сагитални скелетни параметри са обобщени на Таблица 6. 

Показателят AoBo намалява от 2.54±2.55мм преди лечението на 1.60±2.02мм 

след лечението със значителна промяна от -0.94мм, p = 0.016. Ефективната 

дължина на среден лицев етаж Co-A също намалява от 87.40±86.88мм на  

86.88±5.25мм, със значима разлика от -0.51мм, p = 0.047. 

 
При останалите линейни сагитални скелетни показатели (Таблица 6) 

настъпилите промени не са от статистическа значимост. Ефективната 

дължина на долна челюст Co-Gn се увеличава с 0.65мм, от 111.14±6.57мм 

преди лечението на 111.79±7.12 след лечението, но промяната не достига 

значимост (p = 0.062). Дължината на долна челюст Go-Gn, се увеличава от  

68.06±5.46мм на 68.47±5.49мм, с разлика от +0.41мм, без статистическа 

значимост, p =0.061. 

Промените в Горен и Долен фаринкс са минимални. При Горен 

фаринкс се отчита намаляване от 0.09мм, от 12.63±2.30мм преди лечението 

на 12.54±3.06 мм след лечението, p = 0.843. При Долен фаринкс настъпва  

увеличаване от 0.01мм от 9.40±2.56мм на 9.41±2.49мм, p = 0.967. 

 
Таблица 6: Промяна в линейни сагитални скелетни параметри с клас II 

ластици 

Линейни 

сагитални 

скелетни 

параметри 

(мм) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

AoBo преди 2.54    

лечението (±2.55) 

AoBo след 1.60 -0.94 -0.18 до -1.69 0.016* 

лечението (±2.02) ( ±2.20)   

(-2 до +2 мм)     

Co-A - преди 87.40   

лечението (±5.25) 
- 0.51 

(±1.47) 

-0.08 до -1.02 0.047* 
Co-A след 

лечението 

86.88 

(±5.25) 

Co-Gn преди 111.14    

лечението ( ±6.57 ) 
+0.65 

(±2.01 ) 

-0.03 до 1.34 
Co-Gn след 

лечението 

111.79 

( ±7.12) 

0.062 



Линейни 

сагитални 

скелетни 

параметри 

(мм) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

Go-Gn преди 

лечението 

68.06 

(±5.46) 

 
+ 0.41 -0.019 до 0.85 

(±1.26) 

 

Go-Gn след 

лечението 

68.47 

(±5.49) 
0.061 

Горен фаринкс 

преди лечението 

12.63 

(±2.30) 
- 0.09 -0.96 до 0.79 0.843 

(±2.54) 
Горен фаринкс 

след лечението 

(15 до 20 мм) 

12.54 

(±3.06) 

Долен фаринкс 

преди лечението 

9.40 

(±2.56) 
+0.01 -0.67 до 0.70 0.967 

(±2.01) 
Долен фаринкс 

след лечението 

(11 до 14 мм) 

9.41 

(±2.49) 

 

Съпоставка на промяната в линейните сагитални скелетни параметри 

при лечение с EF Braces апарат и с клас II ластици 

 
Резултатите от съпоставката на промяната в линейните сагитални  

скелетни параметри между двата вида лечение показват значими разлики 

относно четири от общо шест изследвани параметри (Таблица 7). Първата 

значима разлика се наблюдава при промяната в AoBo. И при двата вида 

лечение настъпва намаляване на този показател, но със значително по- 

висока стойност на намаляване при групата лекувана с EF Braces апарат (- 

2.14±1.61мм) в сравнение с -0.94±2.20мм при лечението с клас II ластици, с 

разлика от – 1.20мм (p= 0.01). 

Обратна тенденция се наблюдава при промяната в ефективната 

дължина на долна челюст Co-Gn, която при групата с EF Braces апарат се 

увеличава с +3.65±3.80мм, а при лечението с клас II ластици намалява с – 

1.85±6.29мм. Разликата в промяната при двете лечения от 5.51мм е 

значителна и статистически значима (p < 0.001). Дължината на долна 

челюст Go-Gn се увеличава и при двете лечения (+2.85±2.67мм EF Braces 

апарат – +0.41±1.26мм клас II ластици), но със значително по-висока 

стойност от 2.44мм при лечението с EF Braces апарат (p < 0.001). Горен  

фаринкс показва увеличаване с +1.95±2.44мм при групата лекувана с EF 



Braces апарат, докато при клас II ластици настъпва намаляване с -0.09 

±2.54мм, със значителна разлика от 2.04мм, p = 0.001. 

При останалите два линейни показатели настъпилите промени не 

достигат статистическа значимост. Ефективната дължина на среден лицев  

етаж Co-A се увеличава с + 0.58±4.09мм при лечението с EF Braces апарат 

и намалява с - 0.51±1.47мм при лечението с клас II ластици, но разликата 

от 1.09мм не достига статистическа значимост, p = 0.139. 

И при двата вида лечение настъпва минимално увеличаване в 

стойността на Долен фаринкс (+1.01±2.67мм EF Braces апарат - 

+0.01±2.01мм клас II ластици), с разлика от 1мм, без статистическа 

значимост, p = 0.082. 

 
Таблица 7: Съпоставка на промяната в линейни сагитални скелетни 

параметри при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Линейни 

сагитални 

скелетни 

параметри 

(мм) 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици 

(N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

AoBo промяна 

X̅ (±SD) 

 
-2.14 (±1.61) 

 
-0.94 ( ±2.20) 

1.20 

-0.27 до -2.12 

 
0.011* 

Co-A промяна 

X̅ (±SD) 

 

+ 0.58(±4.09) 

 

-0.51 (±1.47) 

1.09 

0.38 до 2.58 

 

0.139 

Co-Gn промяна 

X̅ (±SD) 

 

+3.65 (±3.80) 

 

+0.65 (±2.01) 

3.00 

1.54 до 4.45 

 

0.000***! 

Go-Gn промяна 

X̅ (±SD) 

 
+2.85 (±2.67) 

 
+0.41 (±1.26) 

2.44 

1.44 до 3.43 

 
0.000*** 

Горен фаринкс 

промяна X̅ (±SD) 

 

+1.95 (±2.44) 

 

-0.09 (±2.54) 

2.04 

0.85 до 3.23 

 

0.001** 

Долен фаринкс 

промяна X̅ (±SD) 

 
+1.01 (±2.67) 

 
+0.01 (±2.01) 

1.00 

0.13 до 2.13 

 
0.082 



IV.1.3 Промяна в ъглови зъбни параметри 

Лечение с EF Braces апарат 

При групата пациенти лекувани с EF Braces апарат динамиката в  

ъгловите зъбни параметри е обобщена на Таблица 8 и описана след това. 

Таблица 8: Промяна в ъглови зъбни параметри след лечението с EF Braces 

апарат 

Ъглови зъбни 

параметри 

(°) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 

Промяна 95% ДИ p 

∢I/SpP преди 

лечението 

114.71 

(±9.37) 

   

∢I/SpP след 

лечението 

(110±5°) 

114.05 

(±7.12) 

-0.66 

( ±5.24) 

-2.45 до 1.14 0.463 

∢I/Sn преди 

лечението 

105.81 

(±8.38 

 

- 0.66 

(±5.47) 

-2.53 от 1.22 0.482 ∢I/Sn след 

лечението 

(102°-105°) 

105.15 

(±6.75) 

∢I/NA преди 

лечението 

25.04 

(±5.87) 

  

-2.69 до 1.07 

 

∢I/NA след 

лечението 

(22°) 

24.22 

(±5.87) 

- 0.81 

(±5.48 ) 

0.386 

∢i/MP преди 

лечението 

99.07 

(±7.75) 

 

+ 2.83 2.01 до 3.66 

(±2.36) 

 

∢i/MP след 

лечението 

(85° - 95°) 

101.91 

(±7.35) 
0.000*** 

∢i/NB преди 

лечението 

28.39 

(±7.73) 

 

+ 2.33 1.15 до 3.52 0.000*** 

(±3.44) 
∢i/NB след 

лечението 

( 25°) 

30.72 

(±7.12) 

Наклонът на горен резец спрямо спиналната равнина ∢I/SpP намалява 

от 114.71±9.37° на 114.05±7.12°, но промяната от -0.66° не достига 

значимост (p = 0.463). Наклонът на горен резец спрямо базата на черепа 

∢I/Sn също намалява с -0.66° от 105.81±8.38° на 105.15±6.75° без значимост 

на промяната (p = 0.482). Намаляване от -0.81° (без статистическа 



значимост, p = 0.386) настъпва в инклинацията на горен резец спрямо 

линията NA - ∢I/NA от 25.04±5.87° на 24.22±5.87°. 

Значимо увеличаване се наблюдава при следващите два показатели. 

Наклонът на долен централен резец ∢i/MP се увеличава от 99.07±7.75° на  

101.91±7.35°, със значителна промяна от ±2.83° (p < 0.001). Значително 

увеличаване от +2.33° настъпва в инклинацията на долен резец спрямо 

линията NB - ∢i/NB от 28.39±7.73° на 30.72±7.12°, p < 0.001. 

Лечение с клас II ластици 

Динамиката в ъгловите зъбни параметри при пациентите лекувани с  

клас II ластици е представена на Таблица 9 с описание на промените след 

това. 

Таблица 9: Промяна в ъглови зъбни параметри след лечението с клас II 

ластици 

Ъглови зъбни 

параметри 

(°) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

∢I/SpP преди 

лечението 

110.97 

(±7.25) 

   

∢I/SpP след 

лечението 

(110±5°) 

107.91 

(±8.97) 

-3.06 

( ±5.93) 

-1.01 до -5.09 0.004** 

∢I/Sn преди 

лечението 

103.55 

(±10.92) 

 

-1.54 

(±6.45) 

-3.75 до 0.67 0.166 
∢I/Sn след 

лечението 

(102°-105°) 

102.01 

(±7.54) 

∢I/NA преди 

лечението 

23.51 

(±9.20) 

  

-3.38 до 1.55 

 

∢I/NA след 

лечението 

(22°) 

22.60 

(±5.50) 

-0.91 

(±7.19) 

0.457 

∢i/MP преди 

лечението 

96.62 

(±6.48) 

 

+ 4.92 3.33 до 6.52 

(±4.63) 

 

∢i/MP след 

лечението 

(85° - 95°) 

101.55 

(±5.88) 
0.000*** 

∢i/NB преди 

лечението 

27.23 

(±5.18) 

 

+3.65 1.14 до 6.16 0.006** 

(±6.46) 
∢i/NB след 

лечението 

(25°) 

30.88 

(±4.63) 



В резултат на лечението с клас II ластици се отчита значително 

намаляване на наклона на горен резец спрямо спиналната равнина ∢I/SpP, 

от 110.97±7.25° на 107.91±8.97°, с големина на промяната от -3.06° (p < 

0.001). Наклонът на горен резец спрямо базата на черепа ∢I/Sn също 

намалява от 103.55±10.92° на 102.01±7.54° с разлика от -1.54°, но без 

статистическа значимост (p = 0.166). Намаляване от -0.91° без 

статистическа значимост (p = 0.457) настъпва в инклинацията на горен  

резец спрямо линията NA - ∢I/NA от 23.51±9.20° на 22.60±5.50°. 

Значимо увеличаване се наблюдава в наклона на долен централен  

резец спрямо мандибуларната равнина ∢i/MP, от 96.62±6.48° на 

101.55±5.88° със значителна промяна от ±4.92° (p< 0.001). Увеличава се 

също инклинацията на долен резец спрямо линията NB - ∢i/NB, от 

27.23±2.85° на 30.88±5.18°, със значителна промяна от +3.65° (p= 0.006). 

 
Съпоставка на промяната в ъгловите зъбни параметри при лечение с EF 

Braces апарат и с клас II ластици 

 
Промяната в ъгловите зъбни параметри между двата вида лечение 

(Таблица 10) не показва значими разлики свързани с метода на лечение.  

Наклонът на горен резец ∢I/SpP намалява и при двата вида лечение, с по- 

висока стойност на промяна -3.06 ±5.93° в групата лекувана с клас II 

ластици в сравнение с -0.66±0.54° при лечението с EF Braces, със 

значителна разлика от – 2.40°, която не достига статистическа значимост (p 

= 0.077). Намалява също наклонът на горен резец ∢I/Sn  и при двата вида 

лечение, с по-голяма стойност на промяна от -1.54±6.45° при лечението с  

клас II ластици в сравнение с -0.66±5.47° при лечението с EF Braces с 

разлика от -0.88° (p = 0.538). Инклинацията на горен резец ∢I/NA намалява 

с -0.81±5.48° при лечението с EF Braces и с -0.91±7.19° при лечението с клас 

II ластици, с минимална разлика от -0.10°, p = 0.948. Наклонът на долен  

централен резец ∢i/MP показва значително увеличаване и при двата метода 

на лечение, с по-висока стойност на промяна (+4.92±4.63°) при пациентите 

лекувани с клас II ластици в сравнение с EF Braces апарат (+2.83±2.36°),  

със значима разлика от + 2.09°, p = 0.022. Инклинацията на долен резец 

∢i/NB се увеличава с +2.33±3.44° при лекуваните с EF Braces апарат и с 

+3.65 ±6.46° при пациентите лекувани с клас II ластици с разлика от 1.32°,  

без статистическа значимост (p= 0.229). 



Таблица 10: Съпоставка на промяната в ъгловите зъбни параметри при 

групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Ъглови зъбни 

параметри 

(°) 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

∢I/SpP промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.66 (±5.24) 

 
-3.06 ( ±5.93) 

2.40 

-5.06 до 0.26 

 
0.077 

∢I/Sn промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.66(±5.47) 

 
-1.54 (±6.45) 

0.88 

-1.96 до 3.73 

 
0.538 

∢I/NA промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.81 (±5.48) 

 
-0.91(±7.19) 

0.10 

-3.15 до 2.95 

 
0.948! 

∢i/MP промяна 

X̅ (±SD) 

 
+2.83 (±2.36) 

 
+4.92 (±4.63) 

2.09 

0.31 до 3.86 

 
0.022*! 

∢i/NB промяна 

X̅ (±SD) 

 
+2.33 (±3.44) 

 
+3.65 (±6.46) 

1.32 

-0.84 до 3.47 

 
0.229! 

 
IV.1.4 Промяна в линейни зъбни параметри 

Лечение с EF Braces апарат 

Динамиката в линейните зъбни параметри I/NA и i/NB при лечението 

с EF Braces апарат показва намаляване на I/NA от 4.61±1.57мм на 

4.32±1.45мм, без значимост на разликата от -0.29мм, p = 0.195. Обратна 

тенденция се наблюдава при i/NB, където настъпва значимо увеличаване с  

0.91мм от 5.22±2.97мм преди лечението на 6.14±2.77мм след лечението, p < 

0.001 (Таблица 11) 

Таблица 11: Промяна в линейните зъбни параметри след лечението с EF 

Braces апарат 

Линейни зъбни 

параметри 

(мм) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 

Промяна 95% ДИ p 

I/NA преди 

лечението 

4.61 

(±1.57) 

  

-0.72 до 0.15 

 

I/NA след 

лечението 

(4мм) 

4.32 

(±1.45) 

-0.29 

(±1.27 ) 

0.195 

i/NB преди 

лечението 

5.22 

(±2.97) 

 

+0.91 0.56 до 1.26 0.000*** 

(±1.01) 
i/NB след 

лечението 

( 4мм) 

6.14 

(±2.77) 



Лечение с клас II ластици 

 
При пациентите лекувани с клас II ластици се установи сходна 

динамика в линейните зъбни параметри I/NA и i/NB с тази при лечението с 

EF Braces апарат (Таблица 12). Стойността на I-NA намалява от 

5.50±2.90мм на 4.61±1.63мм, с разлика от -0.88мм без статистическа 

значимост, p = 0.063. При i-NB настъпва значимо увеличаване с 1.31мм, от  

5.07±1.94 мм преди лечението на 6.45±1.72мм след лечението, p < 0.001. 

 
Таблица 12: Промяна в линейните зъбни параметри след лечението с клас II 

ластици 

Линейни зъбни 

параметри 

(мм) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

I/NA преди 

лечението 

5.50 

(±2.90) 

  

-1.82 до 0.52 

 

I/NA след 

лечението 

(4мм) 

4.61 

(±1.63) 

-0.88 

(±2.73 ) 

0.063 

i/NB преди 

лечението 

5.07 

(±1.94) 

 

+1.38 0.70 до 2.06 0.000*** 

(±1.98 ) 
i/NB след 

лечението 

(4мм) 

6.45 

(±1.72) 

 
Съпоставка на промяната в линейните зъбни параметри при лечение с EF 

Braces апарат и с клас II ластици 

 
Промяната в линейните зъбни параметри I/NA и i/NB между двата 

вида лечение (Таблица 13) не показва значими разлики свързани с метода  

на лечение. И при двете пациентски групи настъпва намаляване на I/NA,  

което е с -0.59мм по-голямо при лечението с клас II ластици (-0.29±1.27мм) 

в сравнение с лечението с EF Braces апарат (-0.88±2.73мм), но без 

статистическа значимост (p = 0.245). И при двата метода на лечение се 

наблюдава увеличаване на i/NB, което е с +0.47мм по-голямо при 

пациентите лекувани с клас II ластици (+1.38±1.98мм) в сравнение с EF 

Braces апарат (+0.91±1.01мм), но разликата не достига статистическа 

значимост (p = 0.216). 



Таблица 13: Съпоставка на промяната в линейни зъбни параметри при 

групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Линейни зъбни 

параметри 

(мм) 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

I/NA промяна   0.59  

X̅ (±SD) -0.29 (±1.27) -0.88 (±2.73) -1.61 до 0.41 0.245! 

i/NB промяна   0.47  

X̅ (±SD) +0.91 (±1.01) +1.38 (±1.98) -0.28 до 1.22 0.216! 

 

 

 
Обсъждане по Задача 1 

 

Ъглови сагитални скелетни параметри 

При сравнението на резултатите получени с двата метода на лечение 

се забелязва, че и двете средства успешно коригират скелетната клас II 

малоклузия, доказателство за което е сходното намаляване и нормализиране 

на ∢ANB в двете групи. Съществено различие обаче се наблюдава в 

причинния фактор за подобрението на ∢ANB. Докато в групата, лекувана с 

клас II ластици, то се дължи на намаляване на ∢SNA, то в групата, лекувана 

с EF Braces апарат, се дължи основно на увеличаване на ∢SNB. Значима е 

разликата в ефектите на двата апарата върху горна и долна челюст- 

интермаксиларното теглене намалява стойността на ∢SNA с 1,95о повече от 

EF Braces, a миотренерът увеличава тази на ∢SNB с 1,81о повече от клас II 

ластиците. Последните въздействат предимно върху максилата, като 

потискат растежа ѝ и не оказват изразен ефект върху мандибулата. 

Линейни сагитални скелетни параметри 

При сравнението между промените в линейните сагитални скелетни 

показатели при групите, лекувани с EF Braces и клас II ластици, се откриват 

значими разлики в 4 от 6-те параметъра – AoBo, Co-Gn, Go-Gn и горен 

фаринкс. Отдаваме по-голямото увеличение на AoBo с 1,2 мм в групата,  

носещи миотренер, на липсата на промяна в наклона на оклузалната 

равнина(промяната на ∢OcP/Sn е +0,48о без статистическа значимост). В  

групата, лекувани с интермаксиларно теглене, оклузалната равнина 

променя значимо инклинацията си(+1,47о) и се завърта по посока на 

часовниковата стрелка. Значително увеличение се забелязва в стойностите 



на Co-Gn и Go-Gn в групата, лекувани с EF Braces, спрямо тази лекувана с  

клас II ластици – съответно с 3,00 мм и 2,44 мм. По-засиленият сагитален 

растеж се дължи на енхондралната осификация, индуцирана в кондиларния 

хрущял. Тези резултати са доказателство за по-добрия клиничен ефект на  

EF Braces при намален размер на долната челюст. Терапията с EF Braces  

увеличава горния фаринкс с 1,95 мм, докато тази с клас II ластици го 

намалява с 0,09 мм, като средната разлика в ефекта от двата метода е 2,04  

мм, която е статистически значима. Този резултат потвърждава, че EF 

Braces има позитивен ефект върху развитието на фарингеалното 

пространство. 

Ъглови сагитални зъбни параметри 

От съпоставката на ъгловите денто-алвеоларни показатели между 

двете групи можем да проследим следните тенденции: и при клас II 

ластиците, и при EF Braces се забелязва намаляване на инклинацията на  

горните резци спрямо равнините Sn и SpP и отсечката NA и увеличаване на 

инклинацията на долните резци към мандибуларната равнина и отсечката 

NB. Тези ъглови промени посочват, че движението на резците е тип 

инклинация, а не корпусно, тъй като силата се прилага далече от центъра на 

резистентност. Всички промени са по-изразени при пациентите, лекувани с 

интермаксиларно теглене като статистическа значимост достига само 

разликата в ∢i/MP от 2,09о. Клинично значение има разликата от 2,40о  в  

наклона горните резци към Sn равнината и разликата от 1,32о в наклона на 

долните резци към отсечката NB. 

Линейни сагитални зъбни параметри 

При сравнение между средните стойности на промяна на линейните 

дентоалвеоларни показатели при двете групи не се достига до 

статистическа значимост. 



IV.2 Задача 2: Да се сравнят вертикалните скелетни цефалометрични 

промени при двата метода на лечение 

 

Резултати по Задача 2 
 

IV.2.1 Промяна във вертикалните ъглови параметри 

 
Лечение с EF Braces апарат 

При пациентите лекувани с EF Braces апарат не се отчете значима 

промяна във вертикалните ъглови параметри (Таблица 14). При първия 

показател ∢MP/Sn се наблюдава намаляване на градусите от 31.81±7.44° на 

31.34±6.69° с разлика -0.47° без статистическа значимост (p = 0.444). 

Стойността на ∢MP/SpP намалява от 22.95±6.46° на 22.37±6.01° с разлика  

от – 0.58° (p = 0.201). Показателят ∢OcP/Sn показва увеличаване от 

13.84±4.69° преди лечението на 14.32±4.84° след лечението с разлика от 

+0.48°, която не достига статистическа значимост (p = 0.350). 

 
Таблица 14: Промяна във вертикални ъглови параметри след лечението с 

EF Braces апарат 

Вертикални ъглови  Промяна  т-тест 

параметри 

(°) 

X̅ 

(±SD) 

Промяна 95% ДИ p 

MP/Sn преди 
лечението 

31.81 
(±7.44) 

   -0.47 -1.70 до 0.76 
0.444

 

MP/Sn след 

лечението 

(29°-35°) 

MP/SpP преди 

лечението 

MP/SpP след 

лечението 

(22°-28°) 

OcP/Sn преди 

31.34 

(±6.69) 

 
22.95 

(±6.46) 
 

22.37 

(±6.01) 

 
13.84 

(±3.60 ) 

 

 

 

-0.58 -1.49 до 0.32 0.201 

(±2.65) 

лечението (±4.69) +0.48 0.55 до 1.52 0.350 
(±3.03 ) 

OcP/Sn след 

лечението 

(14°-16°) 

14.32 

(±4.82) 

 
 



Лечение с клас II ластици 

За разлика от лечението с EF Braces апарат, при което промяната във 

вертикалните ъглови параметри не показа статистическа значимост, при  

лечението с клас II ластици се отчете значима промяна в два от тях 

(Таблица 15). При първия показател ∢MP/Sn настъпва леко увеличаване с 

+0.30°, от 32.88±5.90° на 33.18±6.50°, но без статистическа значимост (p =  

0.499). При следващите два показатели промяната показа статистическа  

значимост. ∢MP/SpP се увеличава от 26.54±5.80° на 27.81±6.43°, със 

значима разлика от +1.27° (p = 0.008). При третия показател ∢OcP/Sn се 

наблюдава значимо увеличаване с +1.47°, от 15.29±4.68° преди лечението  

на 16.75±4.25° след лечението (p = 0.013). 

 

Таблица 15: Промяна във вертикални ъглови параметри след лечението с 

клас II ластици 

Вертикални ъглови 

параметри 

(°) 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 

Промяна 95% ДИ p 

MP/Sn преди 

лечението 

32.88 

(±5.90) 

  

-0.59 до 1.19 

 

MP/Sn след 

лечението 

(29°-35°) 

33.18 

(±6.50) 

+0.30 

(±2.59 ) 

0.499 

MP/SpP преди 

лечението 

26.54 

(±5.80) 

 

+1.27 0.35 до 2.18 0.008** 

(±2.65) 
MP/SpP след 

лечението 

(22°-28°) 

27.81 

(±6.43) 

OcP/Sn преди 

лечението 

15.28 

(±4.68) 

 
+1.47 0.31 до 2.61 0.013* 

(±3.33 ) OcP/Sn след 

лечението 

(14°-16°) 

16.75 

(±4.25) 

 
Съпоставка на промяната във вертикални ъглови параметри при 

групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

 
Промяната във вертикалните ъглови параметри не показа значима 

връзка с метода на лечение (Таблица 16). При пациентите лекувани с EF 

Braces апарат се отчете намаляване в ∢MP/Sn с -0.47±3.60°, докато при 



лечението с клас II ластици настъпва увеличаване с +0.30±2.59°, но без 

значимост на разликата от 0.77° (p = 0.308). ∢MP/SpP намалява с - 

0.58±2.65° в групата лекувана с EF Braces апарат и се увеличава с 

1.27±2.65º при лечението с клас II ластици, със значима разлика от 1.85° (p 

= 0.005). При третия показател ∢OcP/Sn се наблюдава увеличаване и при  

двете лечения, с по-голяма стойност на промяната при лекуваните с клас II 

ластици (+1.47±3.33°) в сравнение с групата лекувана с EF Braces апарат 

(+0.48±3.03°), като разликата от 0.98° не е статистически значима (p = 

0.200). 

 
Таблица 16: Съпоставка на промяната във вертикални ъглови параметри 

при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Вертикални 

ъглови 

параметри 

(°) 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

MP/Sn промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.47 (±3.60) 

 
+0.30 (±2.59) 

0.77 

-0.72 до 2.26 

 
0.308 

MP/SpP промяна 

X̅ (±SD) 

 
-0.58 (±2.65) 

 
+1.27 (±2.65) 

1.85 

0.58 до 3.12 

 
0.005** 

OcP/Sn промяна 

X̅ (±SD) 

 
+0.48 (±3.03) 

 
+1.47 (±3.33) 

0.98 

-0.53 до 2.50 

 
0.200 

 

IV.2.2. Връзка между промяната в ∢MP/Sn и промяната в ∢OcP/Sn в 

зависимост от изходните стойности на ∢MP/Sn 

Потенциалната връзка между промяната в ∢MP/Sn и промяната в 

∢OcP/Sn в зависимост от изходните стойности на ∢MP/Sn, според които 

пациентите бяха категоризирани в три групи: ∢Mn/Sn преди лечението 

<30º; ∢Mn/Sn преди лечението 30º до 34º; ∢Mn/Sn преди лечението >34º  

беше анализирана чрез ранговата корелация на Спирмън (Spearman rank - 

order correlation). 

 

Анализ на връзката между промяната в ∢Mn/Sn и изходните стойности 

на ∢Mn/Sn 

При лечението с EF Braces апарат се установи значима връзка между 

промяната във вертикалния ъглов параметър ∢Mn/Sn и стойностите на 

∢Mn/Sn преди лечението (Фиг. 5). Aсоциацията е от средна величина, с 

обратна посока (rs = -0.454, p = 0.006). Увеличаване на стойностите на 



∢Mn/Sn се наблюдава при пациентите с базови стойности на Mn/Sn <30º .  

Вижда се, че при тази група пациенти средната промяна е с положителен 

знак +1.17±3.62º, докато при останалите две категории, промяната е с 

отрицателен знак, съответстващ на намаляване на градусите на ∢Mn/Sn 

след лечението, конкретно -2.0±3.89º при пациенти в категория ∢Mn/Sn 30º 

до 34º и -2.05±2.43º при пациенти в категория ∢Mn/Sn >34º. 

 

Фигура 5: Обратна асоциация между промяната в ∢Mn/Sn и изходните 

стойности на ∢Mn/Sn при лечението с EF Braces апарат 

 
При лечението с клас II ластици не се установи значима асоциация 

между промяната в ∢Mn/Sn и базовите стойности на ∢Mn/Sn преди 

лечението (rs = -0.078, p = 0.658). При пациенти в категория ∢Mn/Sn <30º  

средната стойност на промяна в ∢Mn/Sn възлиза на +0.43±2.89º; в категория 

∢Mn/Sn 30º до 34º промяната в ∢Mn/Sn има средна стойност +0.50±3.11º; в 

категория ∢Mn/Sn > 34º промяната е с отрицателен знак (намаляване) но с  

ниска стойност -0.04±1.73º. 

 

Анализ на връзката между промяната в ∢OcP/Sn и базовите стойности 

на ∢Mn/Sn 

При лечението с EF Braces апарат, стойностите на промяната в 

OcP/Sn се променят спрямо базовите стойности на Mn/Sn по следния начин: 

+0.92±2.87º при групата Mn/Sn <30º; +0.50±3.56º при Mn/Sn 30º  до 34º; - 

0.12±3.03º при Mn/Sn >34º. Съществува определена обратна асоциация, 

която не достига статистическа значимост (rs = -0.155, p = 0.374) (Фиг. 6). 



 

Фигура 6: Промяната в ∢OcP/Sn спрямо базовите стойности на ∢Mn/Sn при 

лечението с EF Braces апарат. Очертава се обратна асоциация, но без 

статистическа значимост. 

 
При лечението с клас II ластици стойностите на промяната в ∢OcP/Sn 

са с положителен знак при трите категории пациенти спрямо базовата 

стойност на ∢Mn/Sn, но се забелязва определена обратна асоциация, при 

която най-голямо увеличаване на ∢OcP/Sn от +2.37±2.55º се установява при 

пациентите в категория ∢Mn/Sn <30º, следвани от категория ∢Mn/Sn 30º до 

34º с увеличаване на ∢OcP/Sn с 1.46±3.13º и най-ниска стойност на 

увеличаване 0.87±4.07º при категория ∢Mn/Sn >34º. Корелационният 

коефициент е нисък и без статистическа значимост, rs = -0.225, p = 0.193 

(Фиг. 7). 
 
 

Фигура 7: Промяната в ∢OcP/Sn спрямо базовите стойности на ∢Mn/Sn при 

лечението с клас II ластици. Очертава се обратна асоциация, но без 

статистическа значимост. 



IV.2.3. Промяна във вертикални линейни параметри и съотношения 

 
Лечение с EF Braces апарат 

След лечение с EF Braces апарат се установи значима промяна при 

двата вертикални линейни показатели (Таблица 17). При първия показател 

N:Me настъпва значително увеличаване с 3.55мм, от 111.43±8.30 на 

114.98±8.25мм, p = 0.001. Вторият показател S:Go също се увеличава 

значително с 2.85мм, от 78.10±10.22мм на 80.95±8.93мм, p = 0.001. 

Съотношението S:Go/N:Me намалява минимално с -0.03% от 69.85±6.34% 

на 69.82±7.06% без статистическа значимост на разликата, p = 0.976. 

 
Таблица 17: Промяна във вертикални линейни параметри и съотношения  

след лечението на клас II 1 малоклузия с EF Braces апарат 

Вертикални 

линейни 

параметри и 

съотношения 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

N:Me преди 

лечението (мм) 

111.43 

(±8.30) 

  

+1.19 до 4.51 

 

N:Me след 

Лечението (мм) 

114.98 

(±8.25) 

+3.55 

(±5.59 ) 

0.001** 

S:Go преди 

лечението (мм) 

78.10 

(±10.22) 

 

+2.85 +1.63 до 5.47 0.001** 

(±4.82) 
S:Go след 

лечението (мм) 

80.95 

(±8.93) 

S:Go/N:Me преди 

лечението (%) 

69.85 

(±6.34) 
-0.03 -1.94 до 1.88 0.976 

(±5.57) 
S:Go/N:Me след 

Лечението (%) 

69.82 

(±7.06) 

 
Лечение с клас II ластици 

 
При пациентите лекувани с клас II ластици се установи значима 

промяна при последните два от вертикалните линейни показатели и 

съотношения (Таблица 18). При първия показател N:Me настъпва 

увеличаване с 0.11 мм, от 115.17±6.51мм на 115.28±6.69мм, без значимост  

на промяната (p = 0.773). Вторият показател S:Go намалява значимо с -1.03 

мм, от 78.51±7.85мм на 77.48±8.01мм (p = 0.00)4. Значимо намаляване се 



установи също при съотношението S:Go/N:Me, от 68.14±5.17% на 

67.25±5.33%, със значима разлика от -0.89%, p = 0.009. 

 
Таблица 18: Промяна във вертикални линейни параметри и съотношения 

след лечението с клас II ластици 

Вертикални 

линейни 

параметри и 

съотношения 

 Промяна  т-тест 

X̅ 

(±SD) 
Промяна 95% ДИ p 

N:Me преди 

лечението (мм) 

115.17 

(±6.51) 

  

-0.68 до 0.91 

 

N:Me след 

Лечението (мм) 

115.28 

(±6.69) 

+0.11 

(±2.32) 

0.773 

S:Go преди 

лечението (мм) 

78.51 

(±7.85) 

 

-1.03 -0.35 до - 1.70 0.004** 

(±1.96) 
S:Go след 

лечението (мм) 

77.48 

(±8.01) 

S:Go/N:Me преди 

лечението (%) 

68.14 

(±5.17) 

 

-0.89 -0.23 до -1.53 0.009** 

(±1.89) 
S:Go/N:Me след 

Лечението (%) 

67.25 

(±5.33) 

 
Съпоставка на промяната във вертикални линейни параметри и 

съотношения при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

 
Промяната във вертикалните линейни параметри и съотношения 

показа значима връзка с метода на лечение при два от изследваните три  

параметри (Таблица 19). Първата значима разлика се отнася до 

изменението в стойностите на N:Me, при който се отчете увеличаване и при 

двата метода на лечение, но със значимо по-голяма промяна при лечението 

с EF Braces апарат +3.55 ±5.59мм в сравнение с +0.11±2.32мм при 

лечението с клас II ластици със значителна разлика от +3.44мм, p = 0.001. 

Втората значителна разлика се установи при промяната в S:Go, който показа 

увеличаване с +2.85±4.82мм при лечението с EF Braces апарат и 

намаляване с -1.03±1.96мм при пациентите лекувани с клас II ластици. 

Разликата между двата метода от 3.88мм показа висока статистическа 

значимост, p < 0.001. 



Съотношението S:Go/N:Me намалява и при двата метода на лечение - 

0.03±5.57% EF Braces апарат; 0.89 ±1.89% клас II ластици с разлика от 

0.86% без статистическа значимост p = 0.364. 

 
Таблица 19: Съпоставка на промяната във вертикални линейни параметри и 

съотношения при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Вертикални 

линейни 

параметри и 

съотношения 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер 

(N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 

95% ДИ 

на разликата 

 
p 

N:Me промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+3.55 (±5.59) 

 
+0.11 (±2.32) 

3.44 

1.39 до 5.48 

 
0.001**! 

S:Go промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+2.85 (±4.82) 

 
-1.03 (±1.96) 

3.88 

2.12 до 5.64 

 
0.000***! 

S:Go/N:Me промяна 

X̅ (±SD) (%) 

 
-0.03 (±5.57) 

 
-0.89 (±1.89) 

0.86 

-0.99 до -2.90 

 
0.364! 

 

 
Обсъждане по Задача 2 

 

Ъглови вертикални параметри 

При съпоставката между средните резултати, получени след лечението с 

клас II ластици и EF Braces, се наблюдава статистически значима разлика  

само в промяната на наклона на мандибуларната равнина спрямо 

спиналната, която е с 1,85 по-голяма при групата с интермаксиларно 

теглене. При сравнение на резултатите на другите параметри също се 

забелязва по-голямо увеличаване на стойностите в групата, лекувана с клас 

II ластици. Това недвусмислено показва, че клас II ластиците са подходящи 

за приложение само при хипо- и нормодивергентни типове на растеж, 

защото предизвикват задна ротация на долната челюст. Разделението на  

пациентите по тип на растеж в двете групи и изследването на промяната на 

∢MP/SN и ∢OcP/Sn в зависимост от него затвърждава този извод. При 

хипердивергентни пациенти е по-подходящо да се използва EF Braces 

заради миофункционалния му ефект, който спира прекомерния вертикален 

растеж. Миотренерът може успешно да се приложи и при хипо- и 

нормодивергентни типове, като съответно нормализира и запазва типа на  

растеж. 



Линейни вертикални показатели и съотношения 

При съпоставката между ефектите в линейните вертикални показатели  

вследствие на двата метода на лечение се забелязва значителна разлика в  

промените както в предната, така и в задната лицева височина. Действието 

на EF Braces увеличава значимо N:Me с 3,44 мм повече отколкото това на  

клас II ластиците. S:Go намалява под действие на интермаксиларното 

теглене, а се увеличава под действие на миотренера с разлика от 3,88 мм.  

Тези резултати сочат, че растежът във вертикална посока се стимулира в  

много по-голяма степен в резултат от приложението на EF Braces.. 

 

 

IV.3. Задача 3: Да се проследят промените в трансверзалните размери 

в горна и долна зъбна дъга на ортодонтски модели при изследваните 

методи за лечение 
 

Резултати по Задача 3 
 

Лечение с EF Braces апарат 

При пациентите лекувани с EF Braces апарат в горна челюст не се  

установи значима промяна в трансверзалните размери (Таблица 20).  При  

интерканиновото разстояние С-С се наблюдава увеличаване с 0.19мм от  

25.83±1.95мм преди лечението на 26.02±1.91мм след лечението (p = 0.207). 

Интерпремоларното разстояние P-P се увеличава с 0.26мм от 37.85±2.83мм 

преди лечението на 38.11±2.59мм след лечението, (p = 0.207). Не се 

наблюдава промяна при интермоларното разстояние M-M, което запазва 

средната стойност от преди лечението (45.95±3.00мм), p = 0.207. 

В долна челюст всички три измервания показват значима промяна. 

Интерканиновото разстояние С-С се увеличава с 0.60мм, от 20.29±1.81мм 

преди лечението на 20.89±1.81мм след лечението (p < 0.001). Значимо 

увеличаване от 0.79мм (p < 0.001) се наблюдава при интерпремоларното  

разстояние P-P от 37.55±2.48мм преди лечението на 38.28±2.40мм след 

лечението. Интермоларното разстояние M-M нараства с 0.60мм, от 

47.38±3.03мм преди лечението на 47.98±3.04 мм след лечението (p < 0.001). 



Таблица 20: Промяна трансверзалните размери след лечението с EF Braces 

апарат 

Tрансверзални 

размери (мм) 

X̅ 

(±SD) 

Промяна  т-тест 

Промяна 95% ДИ p 

Горна Челюст     

C-C преди лечението 25.83    

 (±1.95) +0.19 -0.10 до 0.48  

C-C след лечението 26.02 (±0.86 )  0.207 

 (±1.91)   

P-P преди лечението 37.85  

 (±2.83) +0.26 -0.03 до 0.55 0.083 

P-P след лечението 38.11 (±0.86)   

 (2.59)    

M-M преди лечението 45.95  

 (±3.00) 0.00 -0.41 до 0.41 1.000 

M-M след лечението 45.95 (±1.19)   

 (±2.79)    

Долна Челюст     

C-C преди лечението 20.29  

 (±1.81) +0.60 0.34 до 0.85 0.000*** 

C-C след лечението 20.89 (±0.74) 

 (±1.81)  

P-P преди лечението 37.55  

 (±2.48) + 0.73 0.40 до 1.06 0.000*** 

P-P след лечението 38.28 (±0.96) 

 (±2.40)  

M-M преди лечението 47.38  

 (3.03) +0.60 0.34 до 0.86 0.000*** 

M-M след лечението 47.98 (±0.75) 

 (±3.04)  

 

Лечение с клас II ластици 

При пациентите лекувани с клас II ластици трансверзалните размери 

в горна челюст показват значима промяна при интерканиновото разстояние 

С-С (Таблица 21). От 25.48±2.74мм преди лечението С-С намалява на 

25.20±2.76мм след лечението, със значима разлика от – 0.28мм (p = 0.014).  

Интерпремоларното разстояние P-P се увеличава с 0.03мм от 37.31±2.03мм 

преди лечението на 37.34±2.04мм след лечението без значимост на 

промяната (p = 0.226). Промяната в интермоларното разстояние M-M 

показва минимално увеличаване с 0.05мм от 44.89±2.78мм преди лечението 

на 44.94±2.68мм след лечението, p = 0.733. 



В долна челюст значима промяна се наблюдава само по отношение на 

интермоларното разстояние M-M, което намалява с -0.76мм от 

47.40±3.44мм преди лечението на 46.64±3.06 мм след лечението (p < 0.001). 

При останалите два изследвани параметъра промяната не достига 

статистическа значимост. Интерканиновото разстояние С-С се увеличава с 

0.03мм, от 20.32±1.48мм преди лечението на 20.35±1.47мм след лечението 

(p= 0.264). Интерпремоларното разстояние P-P намалява с -0.04мм от 

37.52±2.20мм преди лечението на 37.48±2.19мм след лечението без 

значимост на промяната, p= 0.341. 

 
Таблица 21: Промяна в трансверзалните размери след лечението с клас II 

ластици 

Tрансверзални 

размери 

X̅ 

(±SD) 

Промяна  т-тест 

Промяна 95% ДИ p 

Горна Челюст     

C-C преди лечението 25.48 

(±2.74) 

   

 -0.28 

(±0.63 ) 

-0.06 до -0.49  

C-C след лечението 25.20 

(±2.76) 

 0.014* 

P-P преди лечението 37.31 

(±2.03) 

 

 +0.03 -0.22 до 0.09 0.226 

(±0.16) P-P след лечението 37.34 

(±2.04) 

M-M преди лечението 44.89 

(±2.78) 

 

 +0.05 -0.21 до 0.29 0.733 

(±0.73) M-M след лечението 44.94 

(±2.68) 

Долна Челюст     

C-C преди лечението 20.32 

(±1.48) 

 

 +0.03 -0.01 до 0.06 0.264 

(±0.11) C-C след лечението 20.35 

(±1.47) 

P-P преди лечението 37.52 

(±2.20) 

 

 -0.04 -0.10 до 0.4 0.341 

(±0.20) P-P след лечението 37.48 

(±2.19) 

M-M преди лечението 47.40 

(±3.44) 

 

 -0.76 -0.36 до – 1.15 0.000*** 

(±1.16) M-M след лечението 46.64 

(±3.06) 



Съпоставка на промяната в трансверзалните размери в горна и долна 

челюст при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

 
Промяната в интерканиновото разстояние С-С показва обратна 

посока при двата метода на лечение. При EF Braces апарат се отчита 

увеличаване с +0.19±0.86мм, докато при лечението с клас II ластици 

настъпва намаляване с -0.28±0.63 със значима разлика от 0.47мм, p = 0.012  

(Таблица 22). 

Интерпремоларното разстояние P-P се увеличава и при двата метода  

на лечение с +0.26 ±0.86мм при EF Braces апарат и с 0.03±0.16мм при 

лечението с клас II ластици, без значимост на разликата от 0.23мм (p = 

0.137). При лечението с EF Braces апарат не се наблюдава промяна в 

интермоларното разстояние M-M, а при лечението с клас II ластици 

настъпва минимално увеличаване с 0.05±0.73 мм без значимост на 

разликата между двата метода, p = 0.510. 

В долна челюст, промяната във всички трансверзални размери показа 

значима връзка с метода на лечението. В интерканиновото разстояние С-С 

се установи увеличаване и при двата метода на лечение. При EF Braces 

апарат се отчита увеличаване с +0.60 ±0.75 мм, а при клас II ластици с 

+0.03±0.11мм със значима разлика от 0.57мм, p < 0.001. Интерпремоларното 

разстояние P-P се увеличава при лечението с EF Braces апарат с 

+0.73±0.96мм и намалява с -0.04±0.20мм при лечението с клас II ластици, 

със значима разлика от 0.77мм, p < 0.001. 

Най-голяма разлика между двата метода се установи относно 

промяната в интермоларното разстояние M-M. При лечението с EF Braces 

апарат се отчете увеличаване с +0.60±0.75мм, докато при лечението с клас 

II ластици се наблюдава намаляване с -0.76±1.16 със значителна разлика от 

1.36мм, p < 0.001. 

 
Таблица 22: Съпоставка на промяната в трансверзалните размери след 

лечението при групите лекувани с EF Braces апарат и с клас II ластици 

Tрансверзални 

размери 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер (N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 95% ДИ 

на разликата 

 
p 

Горна челюст     

C -C промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+0.19 (±0.86) 

 
-0.28 (±0.63) 

0.47 

0.10 до 0.82 

 
0.012* 



Tрансверзални 

размери 

Лечение   т-тест 

EF Braces 

миотренер (N = 35) 

Клас II 

ластици (N=35) 

Разлика 95% ДИ 

на разликата 

 

 p 

P -P промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+0.26 (±0.86) 

 
+0.03 (±0.16) 

0.23 

-0.52 до 0.07 

 
0.137! 

M -M промяна 

X̅ (±SD) (%) 

 
0.00 (±1.19) 

 
+0.05 (±0.73) 

0.05 

-0.43 до -2.90 

 
0.510 

Долна челюст     

C-C промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+0.60 (±0.75) 

 
+0.03 (±0.11) 

0.57 

0.12 до 0.82 

 
0.000***! 

P-P промяна 

X̅ (±SD) (мм) 

 
+0.73 (±0.96) 

 
-0.04 (±0.20) 

0.77 

0.16 до 1.10 

 
0.000***! 

M-M промяна 

X̅ (±SD) (%) 

+0.60 (±0.75)  1.36 

0.89 до 1.83 

 

 -0.76 (±1.16) 0.000*** 
 
 

Обсъждане по Задача 3 

Като сравним трансверзалните ефекти след лечението с клас II 

ластици и EF Braces, се забелязва значима разлика от 0,47 мм в 

интерканиновото разстояние в горна челюст, 0,57 мм в интерканиновото 

разстояние, 0,77 мм в интерпремоларното и 1,36 мм в интермоларното 

разстояние в долна челюст. Тези стойности показват, че при необходимост 

от леко разширение в зъбните дъги, което да компенсира вероятния рецидив 

след приключване на ортодонтското лечение, е по-добре да предпочетем EF 

Braces миотренера. Продължителното приложение на клас II ластици не е  

подходящо, тъй като накланя долния първи молар лингвално и след 

корекция на сагиталното несъответствие в този регион има опасност да се  

получи разноименна туберкулна захапка. 

 
IV.4 Задача 4: Да се създаде модел за прогнозиране на 

продължителността на лечението и очакваните промени в зависимост  

от скелетната възраст и вертикалния тип на растеж при приложение  

на миофункционални апарати 

 
Резултати по Задача 4 

 

IV.4.1 Стадий на растеж 

Резултатите от съпоставката на средните стойности на промяна в  

ъгловите параметри SNB и ANB, дължината на долната челюст Go-Gn и  

продължителността на лечението са обобщени на Таблица 23. Като цяло 



пациентите в 4-ти стадий на растеж показаха значими разлики от другите 

два стадия на растеж. 

Една от значимите разлики се отнася до продължителността на 

лечението, която има най-ниска стойност при пациентите в 4-ти стадий на 

растеж (11.15±3.71 месеца) в сравнение с 3-ти стадий (13.67±2.44 месеца) 

и 5-ти стадий (15.36±4.17 месеца), p = 0.025. Също при 4-ти стадий се 

отчете значимо най-висока стойност на увеличаване на ъгловия параметър 

SNB с 3.19±0.87° в сравнение с 2.27±1.27° при 3-ти стадий и 1.86±1.38° при 

5-ти стадий, p = 0.028. При пациентите в 4-ти стадий на растеж се отчете 

най-голяма стойност на намаляването в ъгловия показател ANB с – 

3.65±1.10° в сравнение с -2.22±1.32° при 3-ти стадий и -2.18±1.34° при 5- 

ти стадий, p = 0.01. Промяната в дължината на долната челюст Go-Gn не 

показа значима връзка със стадия на растеж, p = 0.315. 

 
Таблица 23: Продължителност на лечението, стойности на промяната в  

ъгловите параметри SNB и ANB и дължината на долната челюст Go-Gn 

според стадия на растеж 

Параметри Стадий 

растеж 

X̅ SD 95% Доверителен 

Интервал 

ANOVA 

p 

    Долна 

Граница 

Горна 

Граница 

 

Продължителност 

на лечението 

(месеци) 

3-ти 13.67 2.44 11.78 15.55  

4-ти 11.15* 3.71 8.91 13.40 0.025* 

5-ти 15.36 4.17 12.56 18.17  

SNB промяна (°) 3-ти 2.27 1.27 1.29 3.25  

 4-ти 3.19* 0.87 2.61 3.72 0.028* 

 5-ти 1.86 1.38 0.93 2.79  

ANB промяна (°) 3-ти -2.22 1.32 -1.20 -3.24  

 4-ти -3.65* 1.10 -2.98 -4.32 0.010* 

 5-ти -2.18 1.34 -1.27 -3.08  

Go-Gn промяна 

(мм) 

3-ти 3.66 2.29 1.90 5.42  

4-ти 2.61 2.93 0.84 3.09 0.315 

 5-ти 2.00 1.67 0.87 3.12  

 
Величините със значима връзка със стадия на растеж бяха 

допълнително изследвани чрез анализ с РОК крива. Целта на анализа е да  

се провери възможността за прогнозираме резултатите от лечението с EF 

Braces апарат като се установят критерийни стойности, които 

разграничават пациенти в 4-ти стадий на растеж. 



Относно прогностичната роля на стадия на растеж за 

продължителността на лечението се установи площ под кривата AUC =  

0.781 със статистическа значимост (p = 0.003). На практика това означава,  

че пациенти в 4-ти стадий на растеж могат да бъдат разграничени от 

останалите стадии със 78% прецизност на базата на продължителността 

на лечение. 

Както стана ясно от еднофакторния вариационен анализ (Таблица 23) 

тези пациенти се открояват със значимо по-къс период на лечение от 

останалите стадии. Според анализа с ROK крива, критерийната стойност,  

характерна за пациентите в 4-ти стадий, показва продължителност на 

лечението не по-дълга от 11 месеца, за да се постигнат заложените промени. 

Видяхме, че средната стойност на продължителност на лечението в 

конкретната група пациенти в 4-ти стадий на растеж възлиза на 11.15 

месеца, но за други извадки тя може да варира според 95% доверителен 

интервал между 8.91 месеца до 13.40 месеца. 

Критерийната стойност показва, че при пациентите в 4-ти стадий на 

растеж може да се прогнозира увеличаване на SNB със стойност по-голяма 

от 2.6 °. Според еднофакторния вариационен анализ (Таблица 23) средната 

стойност на увеличаването в SNB при конкретните пациенти в 4-ти стадий 

възлиза на 3.19°, а 95% доверителен диапазон показва, че при други извадки 

промяната в SNB може да варира между 2.61° до 3.72°. 

Най-висока надеждност на прогностичната роля на стадия на 

растеж се установи при промяната в ъгловия показател АNB с площ под  

кривата AUC = 0.813, p < 0.001. Според критерийната стойност, при 

пациентите в 4-ти стадий на растеж може да се прогнозира намаляване в 

АNB със стойност по-голяма от - 2.98 °. На Таблица 23, средната стойност 

на намаляване на АNB при пациентите в 4-ти стадий възлиза на -3.65°.  

Според 95% доверителен диапазон при други пациентски групи в 4-ти 

стадий на растеж намаляването на АNB може да варира между -2.98° до - 

4.32°. 

 

IV.4.2 Тип на растеж 

Връзката между типа на растеж, продължителността на лечението, 

промяната в ъгловите параметри SNB и ANB и дължината на долната 

челюст Go-Gn беше изследвана по аналогичен начин на стадия на растеж. 



Резултатите (Таблица 24) от проведения еднофакторен вариационен анализ 

не показаха значима връзка между типа на растеж и таргетните показатели, 

включващи продължителността на лечението (p = 0.958), промяната в SNB 

(p = 0.319), промяната в АNB (p = 0.339) и промяната в дължината на 

долната челюст Go-Gn (p = 0.645). Все пак можем да отбележим, че най - 

ниски стойности на промяна се наблюдават при пациентите в категория 

∢MP/Sn < 30о. 

 
Таблица 24: Продължителност на лечението, стойности на промяната в 

ъгловите параметри SNB и ANB и дължината на долната челюст Go-Gn 

според типа на растеж 

Параметри Тип 

растеж 

Mp/Sn 

X̅ SD 95% 

Доверителен 

Интервал 

ANOVA 

p 

    Долна 

Границ 

а 

Горна 

Границ 

а 

 

Продължител 

ност на 

лечението 

(месеци) 

<30 13.35 5.074 10.74 15.96  

30-34 13.83 5.672 7.88 19.79 0.958 

> 34 13.17 2.823 11.37 14.96  

SNB промяна 

(°) 

<30 1.73 1.37 1.03 2.44  

30-34 2.33 1.21 1.06 3.60 0.319 

 > 34 2.50 1.46 1.57 3.42  

ANB промяна 

(°) 

<30 -1.91 1.24 -2.54 -1.27  

30-34 -2.66 .81 -3.52 -1.80 0.339 

 > 34 -2.41 1.3 -3.24 -1.58  

Go-Gn 

промяна (мм) 

<30 2.41 2.87 .93 3.8  

30-34 3.25 2.27 .86 5.63 0.645 

 > 34 3.29 2.66 1.59 4.9  

 
IV.4.3 Обобщение на прогностичните тенденции относно лечението с 

EF Braces 

Нашите резултати определят стадия на растеж като показател с 

прогностична роля при лечението с EF Braces апарат относно 

продължителността на лечението и промяната в ъгловите параметри SNB и 

ANB. На Таблица 25 сме обобщили основните тенденции, които могат да  

бъдат използвани като насоки в ортодонтската практика. 



Таблица 25: Основни прогнози при лечението с EF Braces апарат 
 
 

Продължителност на 

лечението 

Промяна в SNB Промяна в ANB 

Заложените промени 

могат да бъдат 

постигнати в рамките на  

11 месеца при пациенти 

в 4-ти стадий на растеж. 

Прогнозира се най- 

висока стойност на 

увеличаване при 

пациенти в 4-ти 

стадий на растеж със 

стойности на промяна 

в SNB > 2.6°. 

Прогнозира се най- 

висока стойност на 

намаляване при 

пациенти в 4-ти 

стадий на растеж със 

стойности на промяна 

в АNB > - 2.9°. 

 
Този период може да 

варира между ≈ 9 и 13 

месеца при различни 

пациенти в 4-ти стадий 

на растеж. 

 
Промяната може да 

варира между 2.61° и 

3.72° при различни 

пациенти в 4-ти 

стадий на растеж. 

 
Промяната може да 

варира между - 2.98° 

и - 4.32° при различни 

пациенти в 4-ти 

стадий на растеж. 

 

 

При пациенти в 3-ти 

 

 

В 3-ти стадий се 

прогнозира 

увеличаване на SNB в 

диапазон между 1.29° 

и 3.25°. 

 

 

В 3-ти стадий се 

стадий се очаква прогнозира 

лечението да продължи намаляване на АNB в 

по-дълго с горна граница диапазон между - 

≈16 месеца. 1.20° и -3.24°. 

При пациенти в 5-стадий 

се 

прогнозира още по- 

дълъг период, достигащ 

≈ 18 месеца. 

В 5-стадий могат да 

се очакват стойности 

на увеличаване между 

0.93° 

и 2.79°. 

В 5-стадий 

намаляването на АNB 

се прогнозира да бъде 

в рамките на -1.27° и 

-3.08° при различни 

пациенти. 



Обсъждане по задача 4 

 

Резултатите от нашето изследване корелират с наличните в 

литературата относно подходящото време за лечение и ги доказват от 

гледна точка на миофункционалните апарати(EF Braces). Също така 

очертават границите на очакваните промени в зависимост от стадия на 

растеж. Ние установихме, че със статистическа достоверност можем да 

заявим, че клас II малоклузията може да се коригира на скелетно ниво чрез 

медиализиране на долна челюст, прилагайки апарат EF Braces в CS4, за 

период от средно 11 месеца при 12-часово носене на апарата на денонощие. 

Този стадий значимо се различава от останалите с по-кратката се 

продължителност на лечението – в CS3 са необходими средно 13 месеца, а  

в CS5 – средно 15 месеца. 11 месеца е само част от продължителното 

ортодонтско лечение, което при пациенти в растеж може да трае и няколко 

години. 

Установените от нас средни стойности на увеличение на ∢SNB и 

намаление на ∢ANB в 3-ти, 4-ти и 5-и стадий дават на лекуващия лекар  

добра ориентировъчна представа относно тежестта на случаите, за които 

може да приложи EF Braces според стадия на растеж. В 4-ти стадий това са 

съответно промяна в ∢SNB +3,19о, и промяна в ∢ANB – 3,65о. За 3-ти и 5-и 

стадий стойностите за същите параметри са около 2-2,5о. Това показва, че 

по-тежките случаи на клас II малоклузия е препоръчително да се лекуват в  

пика на растеж с оглед по-кратка продължителност на лечението. За да 

постигнем същите резултати в 3-ти и 5-и стадий е необходимо по- 

продължително време на носене на апарата, което респективно ще се отрази 

и в изявата на по-големи дентоалвеоларни ефекти, които невинаги са 

търсени. 

Известно е, че типът на вертикален растеж се отразява върху тежестта 

и подхода при лечението на сагиталните несъответствия. Ние не 

установихме статистическа значимост между вертикалния растеж и 

продължителността на лечението, промяната в ∢ANB, ∢SNB и Go-Gn. При 

някои от показателите обаче се оформи тенденция за най-слаба промяна 

при хиподивергентните пациенти. 



V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

 
 

Целта на дисертационния труд да се сравнят лечебните ефектите на  

клас II ластици и EF Braces миотренер при корекцията на клас II 1 

малоклузия беше изпълнена и на базата на документираните резултати  

могат да се формулират следните заключения: 

 
Заключения по 1 задача: 

 

1. Клас II ластиците коригират клас II малоклузията за сметка основно  

на промени в горната челюст, отчетени посредством намаляване на 

∢SNA средно с 1,95о. EF Braces миотренерът постига същия резултат, 

но чрез медиализиране на долната челюст - ∢SNB се увеличава 

средно с 2,10о. 

2. При сравнение на ефектите на двата метода върху големината на 

челюстите се очертаха следните резултати: 

➢ Клас II интермаксиларно теглене предизвиква намаляване 

дължината на среден лицев етаж с 0,51 мм, докато при EF Braces 

тя се увеличава с 0,58 мм. Следователно клас II ластиците 

потискат слабо растежа на горна челюст. 

➢ Значителните разлики в увеличението на ефективната дължина 

на долна челюст Co-Gn с 3,00 мм и на дължината на тялото на  

долна челюст Go-Gn с 3,44 мм илюстрират изразен стимулиращ 

ефект върху сагиталния растеж на мандибулата вследствие 

приложението на EF Braces. 

3. Лечението с EF Braces увеличава сагиталните размери на горен и 

долен фаринкс съответно с 1,95 мм и 1,00 мм, докато клас II ластиците 

практически не оказват ефект върху тях. 

4. Въпреки приложението на двете лечебни средства на дебели 

стоманени дъги, се отчетоха следните денто-алвеоларни ефекти: 

➢ Клас II ластиците предизвикват намаляване на инклинацията на 

горните резци спрямо спиналната равнина с 2,40о повече от EF 

Braces, което, макар да не достига статистическа значимост, е 



от клинична важност. Другите изследвани показатели 

илюстриращи сагиталната позиция на горните резци(∢I/Sn, 

ъглов и метричен I/NA) отразяват същата тенденция с по-ниски 

стойности на разликата. 

➢ Инклинацията на долните резци се увеличава значително в 

резултат и от двата метода на лечение. Разликата в стойностите 

на промяна са по-големи с 1,32о и 0,47 мм спрямо отсечката NB 

и значимо по-големи с 2,09о спрямо мандибуларната равнина в 

резултат от лечението с клас II ластици. 

5. И двата метода за лечение притежават денто-алвеоларни и скелетни 

ефекти, но денто-алвеоларните са по-изразени в групата, лекувана с  

интермаксиларно теглене, докато скелетните са по-изразени в 

групата, лекувана с EF Braces. 

 

Заключения по 2 задача: 
 

 

1. EF Braces повлиява лицевата височина диференцирано в 

зависимост от типа на вертикален растеж. При хиподивергентните 

пациенти се увеличава инклинацията на мандибуларната равнина 

спрямо базата на черепа средно с 1,17о, докато при 

хипердивергентните тя намалява средно с 2,05о. Подобна 

тенденция се наблюдава и при инклинацията на оклузалната 

равнина, но тя не достига статистическа достоверност, тъй като  

кривата на Шпее е предварително изправена с помощта на 

фиксираната техника. 

2. При използваните от нас клас II ластици се отчита завъртане на  

оклузалната равнина по часовниковата стрелка – ∢OcP/Sn се 

увеличава значимо с 1,47о. 

3. EF Braces миотренер повишава и предната, и задната лицева 

височина синхронно, като по този начин запазва пропорциите на  

лицето. Клас II ластиците намаляват задната лицева височина с  

1,03 мм, което се отразява в намаляване височинния индекс на 

Jaraback. 



Заключения по 3 задача: 

 

1. В резултат от лечението с клас II ластици се наблюдава статистически 

значимо намаляване в интерканиновото разстояние в горна челюст с  

0,28 мм и в интермоларното разстояние в долна челюст с 0,76 мм.  

Останалите параметри практически не се променят. 

2. Апаратът EF Braces предизвиква слабо разширение във всички 

изследвани трансверзални параметри(СС, РР и ММ) с изключение на 

ММ в горна челюст, което не се променя. По-големи стойности на 

промяна се отчитат в долна челюст. 

 

Заключения по 4 задача: 

 

1. Установихме, че най-подходящият период за приложение на EF  

Braces е CVM4, тъй като тогава се наблюдават най-изразени 

скелетни промени за най-кратък период на лечение. 

2. Описани са прогностичните стойности на промяна на ∢ANB, 

∢SNB и Go-Gn в зависимост от вертикалния тип на растеж, като  

най-слаб ефект се наблюдава при хиподивергентните пациенти. 

Следователно при тях е необходимо да се заложи по-дълъг лечебен 

период за постигане на желаните резултати. 



VI. ИЗВОДИ 
 

 

От изпълнението на поставената цел и задачи в дисертационния труд 

може да се направят следните изводи: 

 
1. Лечението на клас II малоклузия както с клас II ластици, така и с EF  

Braces миотренер, е ефективно при подрастващи пациенти, но двата  

терапевтични метода имат различни показания. 

1.1. Приложението на клас II ластици се препоръчва при 

преразвита горна челюст, тъй като те упражняват задържащ ефект 

върху нейния растеж. 

1.2. Лечението с EF Braces се препоръчва при ретромандибулия  

поради по-изразения стимулиращ ефект върху сагиталния растеж 

на долната челюст, тъй като миотренерът коригира сагиталните 

съотношения посредством подобряване позицията и големината  

на долна челюст. 

1.3. И двете средства за лечение водят до протрузия на долните  

фронтални зъби и ретрузия на горните фронтални зъби, но тези  

ефекти са по-изразени при пациентите, лекувани с клас II ластици. 

2. EF Braces позволява в по-голяма степен от клас II ластиците 

изразяването на естествения сагитален растеж на горния и долния  

фаринкс, което е свързано с подобряване на функцията дишане. 

3. Лечението с клас II ластици предизвиква завъртане на оклузалната  

равнина по часовниковата стрелка, което е неблагоприятно при 

наличие на гингивална усмивка и хипердивергентен тип на растеж. 

4. Терапията с EF Braces миотренер благоприятства нормализирането 

на вертикалния растеж както при хиподивергентни, така и при 

хипердивергентни пациенти в заложените граници. 

5. Лечението с EF Braces предизвиква леко трансверзално разширение, 

въпреки съпътстващото лечение с фиксирана техника, по-изразено 

в долна челюст. Клас II ластиците стесняват зъбната дъга в областта 

на кучешките зъби в горна челюст и на първите молари в долна 

челюст. 



6. Установи се най-подходящият период за приложението на EF Braces 

от гледна точка на продължителност на лечението и желани 

скелетни ефекти. Също както при другите функционални апарати  

това е пубертетният пик на растеж, който отговаря на периода около 

4 стадий на растеж по методиката на Baccetti. В другите стадии също 

се отчита ефект, но по-слаб и за по-продължително време. 



VII. ПРИНОСИ 
 

 

1. За първи път в България е направено задълбочено проучване върху  

промените, индуцирани от EF Braces миотренер. 

2. За първи път в България са изследвани скелетните и денто- 

алвеоларни трансверзални, сагитални и вертикални ефекти от 

приложението на клас II ластици. 

3. Изследвани са скелетните и денто-алвеоларни трансверзални, 

сагитални и вертикални ефекти на EF Braces апарат. 

4. Сравнени са лечебните ефекти на клас II ластици и EF Braces 

миотренер в трите равнини. 

5. Дадени са ясни насоки за избор на приложение на изследваните два 

метода на лечение в зависимост от търсения клиничен ефект. 

6. Определи се средната продължителност на сагиталното лечението с 

EF Braces апарат в зависимост от стадия на скелетно съзряване и  

типа на вертикален растеж. 

7. Определи се средният диапазон на очакваните промени в 

показателите ANB, SNB и Go-Gn в зависимост от стадия на скелетно 

съзряване и типа на вертикален растеж. 
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