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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ 

 

ЛДМ – Лекар по дентална медицина 

Al2Cl3 – алуминиев хлорид 

CAD/CAM -  Computer aided desing/computer-aided 

manufacturing 

Fe2(SO4)3 – железен сулфат 

IOS – интраорален скенер 

NaCl - натриев хлорид 

 

ИЗПОЛЗВАНИ  СЪКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦИТЕ 

 

χ² - Хи квадратна стойност ( Тест на Фишер) 

U -  Тест на Ман-Уитни 

p - числова стойност  

t- t-тест на Стюдънт  

df- степени на свобода 

mean square – средна квадратична стойност 

F- Дисперсионен анализ  

Sig.- степен на статистическа значимост 

SEM- стандартна грешка на средната  

SD- стандартно отклонение 
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I. Въведение 

 

  Клиницистите често предлагат неподвижни конструкции 

(корони и мостове) на пациентите като възможност за 

лечение на дефекти на зъбните редици. Независимо дали 

да предпази зъба от счупване, да се подобри естетиката 

или да се възстановят разрушените повърхности, 

коронките осигуряват решение за различни 

възстановителни нужди.  

     

Поддържането на сухо оперативно поле е много 

важно при неподвижния тип конструкции за създаване на 

прецизни отпечатъци. Ако не се поддържа сухо поле, 

вземането на отпечатък ще бъде възпрепятствано, което 

от своя страна ще се отрази на пределната цялост. 

Пределната цялост е една от основните изисквания към 

възстановителните протези, за да се поддържа добро 

пародонтално здраве.  

 

За да се определи ясно локализацията на всякакви 

линии, е необходимо да се премине отвъд техните 

граници. Следователно, с разположението на границите 

на подготвения препариран зъб, е необходимо да се 

придобият впечатления и за гингивалния сулкус, поради 

което процесът на ретракция и управлението на меките 

тъкани днес е задължителен предварителен етап за 

получаване на точен и подробен отпечатък. 

    

   Целта на временното отдръпване на венците 

(ретракция) е да се разшири венечнозъбната бразда, да се 
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блокира кървенето и се намали отделянето на гингивална 

течност. Без тази важна клинична стъпка в протетичната 

дентална медицина не могат да бъдат осигурени 

оптимални качества и дългосрочен успех на 

неподвижните протези. Поради тази причина настоящата 

разработка е насочена към проверката на методите и 

средствата, които са част от тази рутинна процедура. 
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II. Цел и Задачи 

 

Целта на дисертационният труд е оценка на физико-

химичните и механични качества на изработените 

ретракционни шнурчета за проучването в in vitro среда и 

определяне на отдръпването на венеца чрез дигитална 

техника за визуализиране. 

 

Задача №1. Провеждане на анкетно проучване сред 

лекарите по дентална медицина (ЛДМ) относно 

използването на ретракционни методи при рутинна 

употреба. 

 

Задача №2. Изработване на два типа ретракционни конци 

по „braiding“ технология без и с монофиламент. 

 

Задача №3. In vitro изследване на времевия ход на 

абсорбция на течност чрез ретракционни конци, потопени 

в хемостатични разтвори. 

 

Задача №4. Изработване на опитни тела и сравнително 

изследване на якостта на опън на ретракционните 

шнурчета в експериментални условия взависимост от 

типа шнур и импрегниране с хемостатични разтвори. 

 

Задача №5. Клинично изследване посредством 

интраорален скенер за визуализация на отдръпването и 

отварянето на венечното джобче при употребата на 

различни ретракционни средства.  
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III. Материал и методи 

 

1. Материал и методи по задача № 1 

 

1.1. Единици на наблюдението: 

Логическа единица на наблюдението са 226 ЛДМ.  

 

1.2. Признаци на наблюдение. 

Факториални признаци – пол и трудов стаж 

Резултативни признаци – Определят се от 

конструираните въпроси в анкетното проучване. 

Време на проучването – По своя характер проучването е 

срезово и е проведено в периода от м. февруари 2020 до м. 

юни 2020 година. 

Организация на проучването – Проучването е анонимно и 

доброволно, посредством онлайн анкетна форма. 

 

1.3. Анкетен метод.  

Анкетната карта се състои се от 2 демографски и 8 целеви 

въпроса, насочени към проучване на използваните 

ретракционни методи, средства и проблеми свързани с 

употребата им. 

 

1.4. Статистически методи за обработка на 

информацията. 

Събраната първична информация e кодирана и въведена в 

компютърна база данни, където е извършена 

статистическа групировка, прекодиране и анализ. Данните 

са обработени с помощта на специализирания 

статистически продукт SPSS (версия 20). За таблична и 
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графична обработка се използват продуктите на Microsoft 

Office.  

При статистическата обработка на събраната първична 

информация са използвани:  

 Дескриптивен анализ. Използвани са:  

 Едномерни таблици на честотното разпределение 

(определяне на структура чрез относителни дялове) и 

на разновидността на признаците, характеризиращи 

различните параметри (разновидностите на 

възможните отговори на поставени въпроси). 

 Двумерни таблици на честотното разпределение 

(крос-табулация) за търсене на връзка между 

категорийни величини. Вариационен анализ на 

количествени променливи – за изчисляване на средни 

стойности и показатели за разсейване на 

количествените признаци. 

 Непараметричен анализ – търсене на статистическа 

зависимост между два признака, измерени в 

качествени скали, чрез използване на χ² (критерия на 

съгласие на Пирсън, хи-квадрат). 

 Корелационен анализ – анализът е използван за 

оценка на силата на връзката между изследваните 

показатели: Kendall’s tau-b коефициент на корелация 

и Spearman’s rho коефициент на корелация. 

 Графичен анализ – за онагледяване на процесите и 

явленията. 

 Използва се критично ниво на значимост 0,05. 

Нулевата хипотеза се отхвърля при стойност на 

p>0,05 (H0), а при алтернативната (H1) P<0.05. 
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2. Материали и методи по задача № 2 

 

      За изпълнението на задача №2 бяха 

изработени два типа ретракционни шнурчета със 

съдействието на фирма „Искра“ ООД, гр. Първомай. 

Първият тип ретракционен шнур е без сърцевина със 

състав 100% памук. Вторият тип е със сърцевина 

монофиламент, със състав 92% памук и 8% полиамид 

(Фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Ретракционни шнурове по “braiding” технология. 

 

     Артикулът се произвежда на кръгло 

преплитаща машина на фирма “Herzog” (Германия) с 8 бр. 

носачи /кукли/ по системата „Брейдинг“. Четният брой 

оплитащи носачи формират кръгла плетка. 

  

3. Материали и методи по задача № 3 

      

    За това изследване е избран често достъпният 

обикновен ретракционен шнур Ultrapak #00  (Ultradent 

Products, South Jordan, Юта, САЩ), както и двата 

създадени артикула от задача № 2. От всеки вид шнур – 
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100% памук сплетени шнурчета, 92% памук и 8 % 

полиамид сплетени шнурчета и 100% памук Ultrapak # 00 

плетени (трикотажни), бяха отрязани по 90 парчета, общо 

270 проби с идентична дължина 50 mm. След това тези 90 

парчета от всяка група шнур бяха разделени в три групи 

по 30 парчета според вида ретракционен медикамент, в 

който бяха тествани.  Различните разтвори, които се 

използваха като препарати за отдръпване на венечното 

джобче бяха 0,9 %  NaCl; 10 % Al2Cl3 на фирма Roeko и 

12,7 % Fe2(SO4)3 на фирма Ultradent (Фиг. 2).  

 

 
Фиг. 2.  Хемостатични разтвори прилагани като медикамент за 

отдръпване на венечното джобче. 

 

    Количеството на абсорбираната течност се 

определя чрез изваждане на стойността на теглото на 

пробата, измерена преди потапянето (в сухо състояние), 

от стойността на теглото, измерена в края на потапянето 

(в мокро състояние) с аналитична везна (ACS 120-4, Kern, 

BRD) (Фиг. 3). Измерванията са проведени с точност на 

единичното измерване ± 0,1 mg. По тридесет проби (n=30) 

от всяка група конци бяха потопени в стъклени чаши от 

50 ml, пълни с разтвор на натриев хлорид, алуминиев 

хлорид и железен сулфат за съответно времеви ход от 10 
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s, 30 s, 60 s, 120 s, 180 s, 300 s и за 1200 s, като пробите 

бяха контролно вадени.  

 

 
 

Фиг. 3. Измерване масата на използвания шнур заедно с 

абсорбирания флуид чрез аналитична везна ACS 120-4. 

 

4. Материали и методи по задача № 4 

 

Изработи се матрична форма от силикон (Silibest, 

BMS Italy) (Фиг. 4), от която реализирахме 450 брой 

опитни тела с помощта на розов плаков восък. 

 

 
Фиг. 4. Матрица от силикон. 
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Така подготвените прототипни тела фиксирахме 

върху полипропиленова подложка с кръгла форма. Около 

подложката поставихме маншон от розов плаков восък с 

височина 20 mm и дебелина 1,5 mm (Фиг. 5). 

 

 
Фиг. 5. Подготвени прототипни опитни тела за изработване на 

матрична форма. 

 

Подготвената постановка изпълнихме с лабораторен 

силикон за дублиране на модели (Elite Double 22, 

Zhermack Italy) (Фиг. 6). 

 

                             
Фиг. 6. Етапи от изработване на крайна матрична форма. 

 

След еластифициране на силиконовата маса, 

освободихме восъчните прототипи, и така получихме 

готова форма за изработване на бъдещите опитни тела. 
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В освободените гнезда поставихме подложените 

на изпитание ретракционни корди, като фиксирането им в 

така заложената вече форма се осъществи с епоксидна 

смола (Еповит, Вектор) (Фиг. 7). 

 

 

            
Фиг. 7. Етапи от изработване на окончателната форма на 

тестовите образци. 

 

Опитните тела разделихме в 3 групи със 150 броя 

опитни тела, в зависимост от вида на тестваната 

ретракционна корда (Ultrapak #00; двата създадени 

артикула от задача № 2). След това тези 150 броя от всяка 

група шнур бяха разделени в три групи по 50 броя опитни 

тела, които подложихме на тестово изследване за якост на 

опън (в сухо състояние; накиснати за 20 min в 0,9 % р-р на 

NaCl (Фиг. 8) и съответно 10% р-р на Al2Cl3). 
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Фиг. 8. Тестова група, накисната в р-р 0,9 % NaCl. 

 

Изпитването за устойчивост на опън 

осъществихме в апарат за микроопън LMT 100 (LAM 

Industry, Italy)  (Фиг. 9). 

 

 
Фиг. 9. Опитен образец в задръжните елементи на апарата 

LMT100. 

 

 

5. Материал и методи по задача №5 

 

Цел: Количествена оценка на постигнатото отдръпване на 

венечния ръб в следствие от приложението на два метода 

за химично-механична ретракция. 

 

Материал: В задачата се включиха 30 здрави доброволци 

(n=14 мъже, n=16 жени) на възраст от 19 до 31 години. 

 

Обект на наблюдение: Настъпилите промени във 

вестибуларната ретрахираната област на първи 

долночелюстни молари след прилагане на двете 

ретракционни средства. 

 



16 

 

Единици на наблюдение: Ретрахираният гингивален ръб 

във вестибуларната област при наблюдаваните 44  

долночелюстни молари на 30 пациента.  

Признаци на наблюдение: 

 

1. Факториални променливи: 

- Тествани ретракционни метода; 

- Пол; 

- Възраст; 

     - Групиране на зъбите (леви и десни долни молари); 

- Пародонтален биотип 

- Област на измерване (медиовестибуларна, средна, 

дистовестибуларна) 

- Вредни навици (тютюнопушене, алкохол) 

 

2. Резултативни променливи 

- Линейна разлика в мм между 

неретрахиран/ретрахиран венечен ръб. 

 

Време на наблюдение: 

- Март – Май 2021 година 

 

Технически единици (място на наблюдение): 

- CAD/CAM ЦДМ НИ-МУ - Пловдив;  

 

Органи на наблюдение: 

Изследването се извърши от докторанта под 

ръководството на научните му ръководители. 

 

Средства за ретракция (използвани ретракционни 

методи): 
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1. Ретракционен конец без сърцевина 100 % памук, 

напоен с 10% р-р на Al2Cl3  

2. Ретракционен конец със сърцевина от 

монофиламент 92% памук и 8% полиамид, напоен с 10% 

р-р на Al2Cl3 

 

Клиничен протокол: 

 

1. Попълване на информирано съгласие и 

запознаване на доброволците със същността на 

изследването. 

2. Снемане на секторен двуслоен едночелюстен 

отпечатък от лява и/или дясна половина на долната зъбна 

редица. 

3. Отливане на модел от твърд гипс. 

4. Изработване на шина чрез метода на 

термовакуумното формоване. 

5. Оформяне на отвори в шината с цилиндричен 

борер. 

6. Оценка на пародонталния биотип чрез Cоlorvuе 

HuFriedy сонди. 

7. Интраорално сканиране на лява и/или дясна 

половина на долната зъбна редица – преди поставяне на 

ретракционното средство – Pre-scan. 

8. Маркиране на точки върху зъбната повърхност (с 

перманентен маркер) през предварително оформените 

отвори на шината. 

9.  Поставяне на ретракционния конец напоен в 10 % 

алуминиев хлорид. 
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10.  Интраорално сканиране на долночелюстния 

молар заедно с ретракционния конец. 

11.  Премахване на шнура след напояване с воден 

шпрей. 

12.  Интраорално сканиране на половината горна 

зъбна редица (зъбите антагонисти). 

13.  Интраорално сканиране на горна и долна зъбна 

редица в захапка. 

14.  След 14 дневна почивка на тъканите, процедурата 

се повтаря с второто ретракционно следство. 

 

Техника на изпълнение на приложените 

ретракционни методи: 

 

В първият етап от клиничното изследване се 

снема секторен едночелюстен отпечатък от лява и/или 

дясна половина на долната зъбна редица по еднофазна 

двупластова техника с кондензационен C-силикон 

SwissTec (Фиг. 10). 

 
Фиг. 10. Кондензационен C-силикон SwissTec. 

 

Отлива се модел от твърд гипс, върху който чрез 

метода на термовакуумното формоване се изработва 

шина. Материалът за изработване на шините е плака с 



19 

 

размери 125x125 mm и дебелина 1.0 mm (Leone, Италия). 

Използваният апарат е PlastvacP7 (BioArt, Бразилия) (Фиг. 

11). 

 

 
Фиг. 11. Апарат  PlastvacP7 (BioArt, Бразилия). 

 

В шината се оформят с цилиндричен борер по 

три отвора във вестибулолингвална посока за 

медиовестибуларната, средна и дистовестибуларна област 

на ляв или десен долночелюстен молар (Фиг. 12). 

 

 

 
Фиг. 12. Оформяне на отворите в шината. 

 

В клинична обстановка се оцени  пародонталния 

биотип като тънък, среден, дебел и много дебел със сонди  

Cоlorvuе (HuFriedy, САЩ) (Фиг. 13).  
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Фиг. 13. Измерване на пародонталния биотип с Colorvue сонди 

№1,2,3 (HuFriedy, САЩ). 

 

С помощта на скенера Trios2 (3Shape, Дания) се 

извърши вторият етап от проучването - сканиране на зъба 

преди поставянето на ретракционното шнурче. Файлът се 

преобразува в STL и се съхранява на твърдия диск на 

компютъра.  

Маркираха се точки през отворите на шината, 

които спомогнаха за точната позиция по-късно на 

равнините, през които ставаше измерването, при 

прилагане и на двата ретракционни метода (Фиг. 14). 

 

 

 

      
Фиг.  14. Построяване на  равнини в програма Dental Designer, 

функцията 3D Preview. 
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И двата вида ретракция се извършват по техника 

за поставяне на един ретракционен шнур във венечно-

зъбната бразда. Конците са напоени с 10% разтвор на 

алуминиев хлорид в стъклена чашка 50 ml за 5 минути . 

Използва се ретракционен инструмент за внимателно 

поставяне на кордата само във вестибуларния участък на 

сулкуса. Процедурата се извършва внимателно с цел да не 

се причини хеморагия или разкъсване на маргиналната 

гингива. Ако последното условие не се спази пациента се 

повиква за повторна ретракция след 14 дневен период. 

След престой на шнурчетата (около 2 мин.), се сканират 

долночелюстните молари заедно с поставения шнур с 

помощта на скенера Trios2 (3Shape, Дания). След 

сканирането конецът се напоява с вода, за да не се 

причини разкъсване при отстраняването му и се снема 

атравматично. 

 

Протокол за измерване 

1. Отваряне на получената поръчка в Dental 

Designer, чрез функцията 3D Preview. 

2. Построяване на равнина през маркираните в 

клиничния етап три точки. 

3. Измерване на полученото след ретракцията 

отстояние. 

 

В програмата Dental Designer (3Shape, Дания) 

функция  3D Preview се построяват три 

вестибулолингвални равнини (в медиовестибуларната, 

средната  и дистовестибуларна област) през маркираните 

в клиничния етап точки.  Измерва се разликата в mm 

между двата образа (пре-препарация и окончателен скан) 
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преди и след ретракция в трите равнини (Фиг. 15). 

Полученото след ретракция отстояние е от най-високата 

точка на свободния венечен ръб до дъното на гингивалния 

джоб. 

 

 
Фиг. 15. Измерване на полученото след ретракцията отстояние. 

 

Статистически методи: 

Статистическите методи са осъществени със 

статистическа програма SPSS ver. 20, като резултатите се 

приемат за статистически значими при ниво на значимост 

p<0,05.  

Приложени статистически анализи:  

- Описателен анализ за оценка на структурата на 

изследваните променливи;  

- X2-анализ (Chi-squared test) за установяване на 

зависимости между качествени променливи; 

- Т-тест тип (първичен-вторичен);  

- Графичен анализ за онагледяване на 

получените резултати. 
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IV. Резултати и обсъждане 

 

1. Резултати и обсъждане по задача № 1 

 

Настоящото анкетно проучване, което е срезово 

по своя характер, цели да проучи различни ретракционни 

методи и средства, използвани в практиката на лекарите 

по дентална медицина (ЛДМ). Анкетата беше 

конструирана посредством 8 въпроса в три направления: 

методи, техники и средства. 

 При първи въпрос свързан с резултативните 

признаци „Считате ли, че отдръпването (ретракция) на 

венците е необходимо, за да се осигурят оптимални 

възстановявания на зъбите в областта на шийката?” 

най-голям е процентът при отговор „напълно съгласен” 

54,4±0,07%, следван от „съгласен съм” 35,8±0,09% (диагр. 

1). Този резултат потвърждава използването на 

ретракцията като рутинен метод, необходим при 

неподвижния тип конструкции за създаване на точни и 

прецизни отпечатъци.  

 
Диаграма 1. Структура на отговорите по резултатитивен 

признак – въпрос №1. 
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При втори въпрос „Според вас, кой от следните 

методи е най-лесно приложим и най-ефективен за 

отдръпване (ретракция) на венците?” 73,5±0,12% от 

анкетираните лица са дали за отговор „ретракционни 

шнурчета”, следван от „ретракционни пасти” с 8,8±0,34% 

(диагр. 2). Големият процент на отговорите, концентриран 

в използването на ретракционни шнурчета в практиката е 

породено от причиняването на по-малка травма на 

гингивалната тъкан, за разлика от хирургичните методи, 

водещи до необратимо разрушаване на меките тъкани. 

Вторият по честота отговор, свързан с избора на 

ретракционна паста, се дължи на улеснената употреба, 

състояща се в директно инжектиране във венечното 

джобче. Ретракционни пасти, също така, имат предимство 

в комфортна на пациента и по-малка възможност за 

възпалителна реакция.  

 
Диаграма 2. Структура на отговорите по резултатитивен 

признак – въпрос №2. 
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От въпрос №4 „Във вашата практика кой от 

методите за ретракция предпочитате?” 83,2±0,08% са 

отговорили „ретракционни шнурчета”, следван от „ 

ретракционни пасти 6,2±0,30% (диагр.3). 

 
Диаграма 3. Структура на отговорите по резултатитивен 

признак – въпрос №4. 

 

 
Диаграма 4. Структура на отговорите по резултатитивен 

признак – въпрос № 7 

 

На седми въпрос „Смятате ли, че съществуват 

трудности при употребата на ретракционни 
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шнурчета?” с най-голям процент е отговор „съгласен” с 

50,9±0,16%, следван от „неутрален” с 21,2±0,13% (диагр. 

4).  

 

 
Диаграма 5. Структура на отговорите по резултатитивен 

признак – въпрос № 8. 

 

При последния осми въпрос „Според вас, кой от 

следните отговори, представлява най-голямо 

препятствие за използването на ретракционни 

шнурчета?” 42,9±0,09% отговор „удължено клинично 

време”, 31,4±0,10% „неподходящи ретракционни 

шнурчета” и  24,8±0,12% „дискомфорт на пациента“. Едва 

двама ЛДМ са дали отговор „висока цена” 0,9±0,62%  

(диагр. 5). Водещият отговор „удължено клинично време” 

се дължи на предварителната подготовка преди 

поставянето на шнурчето – локална анестезия, избор на 

точен диаметър на конеца, време за овлажняване с 

лекарствено средство и самото поставяне, което изисква 

използването на специални инструменти и времето за 

престой на ретракционните конци (3-15 min) в 

гингивалния сулкус. Вторият по честота отговор 



27 

 

„неподходящи ретракционни шнурчета” е свързан с 

употребата на шнурчета от различни производители, 

които имат сходни обозначения на диаметъра, се открива 

разлика по този критерий. 

 

 

2. Резултати и обсъждане по задача № 2 

 

       В тази задача бяха произведени два типа ретракционни 

шнурчета със следните технико-технологични 

характеристики: 

 

   2. 1. Първи тип ретракционен шнур – без сърцевина 

(Фиг. 16) 

 Състав: 100% Памук 

 Машина: Кръгло преплитаща машина с 8 бр. носачи 

/кукли/ 

 Прежда: Памук пениран с линейна плътност Tt = 7,5 х 

2 tex   /титърна система/, или метрична Ne 80/2 

 Брой катове на шпул: Памук 7,5 х 2 tex х 1 кат прежда 

 Гъстина на оплетка: 14 бримки в 1 см 

 Маса на 1 л. м = 0,130 гр/м 

 Маса на 1000 л. м = 1,300 кг/1000 м 

 Диаметър: 0,75 мм 

 Производителност: 12 м за час от 1 работна глава 
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Фиг. 16. Ретракционен шнур без сърцевина. 

  

2.2.  Втори тип ретракционен шнур – със сърцевина 

монофиламент (Фиг. 17) 

 Състав: 92% Памук и 8% Полиамид 

 Машина: Кръгло преплитаща машина с 8 бр. носачи 

/кукли/ 

 Прежда за оплетка: Памук пениран с линейна 

плътност Tt = 7,5 х 2 tex   /титърна система/, или 

метрична Ne 80/2 

 Прежда за сърцевина: Монофиламент Полиамид 

7,7 tex 

 Брой катове на шпул: Памук 7,5 х 2 tex х 1 кат прежда 

 Гъстина на оплетка: 14 бримки в 1 см 

 Маса на 1 л. м = 0,140 гр/м 

 Маса на 1000 л. м = 1,400 кг/1000 м 

 Диаметър: 0,85 мм 

 Производителност: 12 м за час от 1 работна глава 

 

 
Фиг. 17. Ретракционен шнур със сърцевина монофиламент. 
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3. Резултати и обсъждане по задача № 3 

 

Капацитетът на абсорбция (Abs fluid g/g cord) 

при шнуровете за трите медикамента и времето на 

инкубация е илюстриран с фамилия криви за всеки един 

от използваните материали. Във всяка група, независимо 

от типа на шнурчетата (Ultrpak № 00, 100% памук, 

92%памук и 8% полиамид) или разтвор на лекарство 

(физиологичен разтвор, Fe2(SO4)3, Al2Cl3), съществува 

връзка между времето на накисване и количеството на 

абсорбираната течност. 

  Кинетичната абсорбция показва логаритмична 

връзка на линейните диаграми. За изобразяване на 

наблюдавано статистически достоверно различие 

използваме следните символи :    

 * - p<0.05  Ultrapak 00  VS  100% памук, p<0,05  U  vs  P ;   

 ‡ -  p<0.05  Ultrapak 00  VS  92% памук, 8% полиамид,  

p<0,05  U  vs  PP;  


-  p<0.05  92% памук, 8% полиамид VS  100% памук, p< 

0,05 PP vs  P . 
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Диаграма 6. Абсорбция (Abs fluid g/g cord) на шнуровете 

(U,P,PP) за р-р 10% Al2Cl3  и времето на накисване. 

 

При изследването, в което ретракционните 

шнурове се тестват в разтвор на алуминиев хлорид (Диаг. 

6, 7), откриваме статистическа значима разлика при 

съпоставянето на конци U vs P; U vs PP; P vs PP. Най-

високи стойности регистрираме при двойката U - PP при 

t=20,53 (p<0,001) за време 180 s; при t=19,98 (p<0,001) за 

време 300 s и при t=22,26 (p<0,001) за 1200 s. Възможните 

причини за тази разлика се дължат на диаметъра на 

шнуровете, техния състав, технологията на оплитане и 

лекарственото средство Al2Cl3. 
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Диаграма 7. Абсорбция (Abs fluid g/g cord) на шнуровете 

(U,P,PP) за р-р 10% Al2Cl3  и времето на накисване 1200 s. 

 

 
Диаграма 8. Абсорбция (Abs fluid g/g cord) на шнуровете 

(U,P,PP) за р-р 12,7% Fe2(SO4)3  и времето на накисване. 

 

От изследването на ретракционните конци, 

потопени в разтвор 12,7% Fe2 (SO4)3 (Диаг. 8, 9), 

отбелязваме статистически значима разлика между U и PP 

за време 60 s и 120 s, която се запазва и до края за време 
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от 1200 s, при t=11,03 (p<0,001). Аналогична зависимост 

откриваме и при двойките P - PP, и P – U. 

 
Диаграма 9. Абсорбция (Abs fluid g/g cord) на шнуровете (U, P, 

PP) за р-р 12,7% Fe2(SO4)3  и времето на накисване 1200s. 

 

При проследяване до 1200 s, откриваме 

статистически значима разлика и при двете създадени 

шнурчета от задача 2 (P и PP) , като сравняваме 

разтворите Al2Cl3 и Fe2(SO4)3. Изследването ни обобщава, 

че железният сулфат е по-добро лекарство за повишаване 

на абсорбцията на течности на нишките.  

 

4. Резултати и обсъждане по задача № 4 

 

При сравнението на средните показатели на 

издръжливост при трите вида ретракционни конци, 

отбелязваме, че с най-висока стойност на скъсване е 

ретракционният конец с монофиламент 41,93±0,47 N/mm
2
, 

следван с близък среден резултат от шнурчета със същата 

памучна опетка без монофиламент с 39,80±0,88 N/mm
2
 и 
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на последно място конец Ultrapak  22,11±0,62 N/mm
2
 

(диаг. 10). 

 

  
Диаграма 10. Сравнение между вида ретракционен шнур и 

якостта на опън (без разтвор). 

 

При сравнението на средните показатели на 

издръжливост при трите вида ретракционни конци, 

тествани в 0,9% разтвор на NaCl, отбелязваме, че с най-

висока стойност на скъсване е конец с монофиламент 

44,30±0,50 N/mm
2
, следван с близък среден резултат от 

шнурчета със същата памучна оплетка без монофиламент 

42,50±0,40 N/mm
2
 и на последно място конец Ultrapak 

22,07±0,72 N/mm
2
  (диаг. 11) 
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Диаграма 11. Сравнение между вида ретракционен шнур и 

якостта на опън (в 0,9% р-р на NaCl) 

 

 

При сравнението на средните показатели на 

издръжливост при трите вида ретракционни конци, 

тествани в 10% разтвор на Al2Cl3, отбелязваме, че с най-

висока стойност на скъсване е конец с монофиламент 

41,96±0,52 N/mm
2
, следван с близък среден резултат от 

шнурчета със същата памучна оплетка без монофиламент 

40,30±0,82 N/mm
2
 и на последно място търговска марка 

Ultrapak 19,75±0,49 N/mm
2
 (диаг.12). 
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Диаграма 12. Сравнение между вида ретракционен шнур и 

якостта на опън (в 10% р-р на Al2Cl3). 

 

Получените резултати са обобщени на Диаг. 13. 

 

 
 

Диаграма 13. Якост на опън на шнуровете (P, PP и U), тествани 

без разтвор, в 0,9% р-р на NaCl и в 10% р-р на Al2Cl3. 
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5. Резултати и обсъждане на задача № 5 

 

Общият брой на изследваните лица в задача № 5 е 30 

(наблюдавани са 44 първи долночелюстни молара), на 

възраст от 19 до 31 години, за които средната възраст е 

22.45 ± 2.519 години (Табл. 1).   

 

Таблица 1.  Разпределение по възраст, тютюнопушене, прием на 

алкохол за изследваната група. 
 Общо Мъже Жени 

Variable Mean 

or % 

SD±Std Er Mean 

or % 

SD±Std Er Mean 

or % 

SD±Std Er 

Възраст 22,45 2,519±0,380 22,30 1,867±0.417 22,58 2,992±0.611 

Тютюнопушене 

(% да) 

20.50  25,00  16,62  

Алкохол (% да) 34.20  20,00  45,83  

 

При съпоставка на изследваната група по възрастов и 

полов признак, не се открива статистически значима 

разлика [χ²=12.593, p>0.05].  От изследваните лица 14 

съставляващи 46,7% от извадката са мъже и 16 - 53,3% са 

жени. От тях разпределени за изследване на 

долночелюстни молари са 20 при мъжете (45,5%) и 24 при 

жените (54,55%). 

Разпределението по факториален признак 

пародонтален биотип (Диаг. 14), показва, че 17 (38,64%) 

от тях са с дебел, 15 (34,09%) са със среден, 7 (15,91%) са 

с много дебел и 5 (11.36%) са с тънък. Групата по 

пародонтален биотип е унифицирана по демографските 

характеристики - пол [χ2=3.680, p >0,05] и възраст p >0,05 

(F=0,942).  
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Диаграма 14. Разпределение на пародонталния биотип. 

 

Съпоставимо между двата факториални признака 

(пародонтален биотип и тютюнопушене), се открива 

статистически значима разлика по полов признак при 

мъжете 8,889 (p=0.031). От разпределението на 

отговорите се открива, че 60% от мъжете, които заявяват, 

че пушат са с много дебел пародонтален биотип, а 40% в 

групата са с  дебел пародонтален биотип.  (Диаг. 15).  

 

 
Диаграма 15. Сравнение биотип, тютюнопушене и пол (мъже). 
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Съпоставимо между двата факториални признака 

(пародонтален биотип и тютюнопушене), се открива 

статистически значима разлика по полов признак при 

жените 17,455 (p=0.001). От разпределението на 

отговорите , че 75% от жените, които заявяват, че пушат 

са с много дебел пародонтален биотип, а 25% с дебел 

пародонтален биотип.  (Диаг. 16). Откриването на дебел 

биотип и кератинизирането на гингивата при такива 

пациенти се дължи на честото им излагане на токсини и 

катрани. 

 

 
Диаграма 16. Сравнение пародонтален биотип, тютюнопушене 

и пол (жени). 

 

При сравнение на отместването в mm на двата 

ретркационни конеца - памук и памук с монофиламент, 

при отделните групи (медиовестибуларна, средна и 

дистовестибуларна области), се открива статистически 

значими разлики (p<0.001). 

От извършения непараметричен анализ (wilcoxon mann 

whitney test) за група 1, памук и монофиламент в 
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медиовестибуларната област, се открива статистически 

значима разлика между двата шнура p<0.001 (U=347.0) 

(Диаг. 17). 

 

 
Диаграма 17. Сравнение на средната стойност между P (MV) и 

PP (MV) в мм. 

 

От извършения непараметричен анализ (wilcoxon mann 

whitney test) за група 2 (памук и монофиламент в средната 

област), се открива статистически значима разлика между 

двата шнура p<0.001 (U=297,5) (Диаг. 18). 

 

 
Диаграма 18. Сравнение на средната стойност между P (Med) и 

PP (Med) в мм. 
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От извършения непараметричен анализ (wilcoxon mann 

whitney test) за група 2 (памук и монофиламент в 

дистовестибуларната област), се открива статистически 

значима разлика между двата шнура p<0.001 (U=358,5) 

(Диаг. 19). 

 

 
Диаграма 19. Сравнение на средната стойност между P (DV) и 

PP (DV) в мм. 

 

При сравнение на отместването в mm на 

медиовестибуларната, средна и дистовестибуларна област 

за двата отделни ретракционни конеца памук и памук с 

монофиламент (Табл. 40), не се открива статистически 

значими разлики (p>0.05). 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

1. Заключение и изводи по задача №1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По задача №1 се проведе анкетно проучване сред 226 

ЛДМ. Изследва се информираността им относно 

използваните ретракционни методи, средства и проблеми 

свързани с употребата им. 

От получените резултати може да се заключи, че:  

 ЛДМ са добре запознати с класическите механично-

химични ретракционни методи и средства и по-малко 

с хирургичната ретракция на гингивата.  

 Колкото по-млади и с по-малък трудов стаж са ЛДМ, 

толкова са по-информирани и използват 

съвременните ретракционни методи. Анкетираните с 

по-продължителен трудов стаж по-често прилагат 

класическите ретракционни методи. 

 Според данните на настоящото изследване 

ретракционните шнурчета са най-лесно приложимият 

и най-ефективен метод за ретракция на гингивата. 

 

ИЗВОДИ 

 

1.  Голяма част от ЛДМ използват често 

ретракционните конци като средство за отдръпване на 

венците с цел необходимо осигуряване на оптимални 

възстановявания на зъбите в областта на шийката и по-

малко познати за тях са хирургичните методи. 



42 

 

2. ЛДМ с по-голям трудов стаж и току-що 

завършилите специалисти използват основно 

ретракционни шнурове като средство за ретракция на 

венеца. 

3. Познания за видовете хирургични ретракционни 

методи притежават основно по-младите лекари (с по-

кратък трудов стаж).  

4. Удълженото клинично време, неподходящи 

ретракционни шнурчета и дискомфорта на пациента са  

основните препятствия, които срещат ЛДМ при 

употребата на ретракционни конци. 

5. ЛДМ предпочитат да използват ретракционни 

шнурчета, напоени с  течност и да прилагат поставянето 

им по техника с един ретракционен конец. 

 

2. Заключения и изводи по задача № 2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение по задача № 2 може да се обобщи, че се 

изработиха два типа ретракционни шнурчета по „braiding“ 

технология. Първият тип ретракционен шнур е без 

сърцевина със състав 100% памук. Вторият тип е със 

сърцевина монофиламент, със състав 92% памук и 8% 

полиамид. 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Техниката на оплитане на ретракционните 

шнурчета има важна роля за техните манипулатични 

свойства. 
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2. Плътното и последователно тъкане по „braiding“ 

технология позволява лесно поставяне на преплетените 

корди в гингивалния сулкус като се използват както 

набраздени, така и гладки инструменти, без опасения от 

страна на клинициста. 

 

3. Заключения и изводи по задача № 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     По задача № 3 се направи количествена оценка на 

абсорбираната течност от ретракционните шнурове – 

Ultrapak # 00, сплетени корди без и със сърцевина от 

монофиламент, които бяха потопени в разтвори на 0,9 % 

NaCl; 10 % Al2Cl3 и 12,7 % Fe2(SO4)3 за съответно времеви 

ход от 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 180 s, 300 s и за 1200 s, като 

пробите бяха контролно вадени. 

     Като заключение може да се обобщи, че: Резултатите 

от това проучване показват, че кинетичната абсорбция на 

шнурчетата се увеличава при накисването им в 

хемостатични агенти. Най-голямо насищане на конците от 

разтворите се получава за време от 1200 s. Железният 

сулфат е по-добър адстрингент за повишаване на 

абсорбцията на течности на нишките. 

 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Диаметърът на шнуровете, техния състав, 

технологията на оплитане и видът лекарствено средство 

са възможните причини за статистически значимата 
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разлика, която се открива при тестването на шнуровете в 

разтвори на алуминиев хлорид и железен сулфат. 

2. Шнурът без монофиламент абсорбира разтворите 

по-добре и по-бързо, в сравнение с този в който има 

сърцевина от монофиламент. 

3. За времеви ход от 1200s, ретракционните шнурове 

имат най-голяма абсорбционна способност. 

4. За железния сулфат се отчитат по-високи 

стойности за количество абсорбционна способност на 

ретракционните конци, в сравнение за алуминиевия 

хлорид. 

 

4. Заключения и изводи по задача № 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   По задача № 4 се направи сравнително изследване за 

тестване силата на опън на 450 броя опитни образци на 

ретракционните шнурчета използвани в задача № 3. 

Опитните тела разделихме в 3 групи със 150 броя опитни 

тела, в зависимост от вида на тестваната ретракционна 

корда (Ultrapak #00; двата създадени артикула от задача 

№ 2). След това тези 150 броя от всяка група шнур бяха 

разделени в три групи по 50 броя опитни тела, които 

подложихме на тестово изследване за якост на опън (в 

сухо състояние; накиснати за 20 min в 0,9 % р-р на NaCl и 

съответно 10% р-р на Al2Cl3). 

От получените резултати може да се заключи, че: 

 При сравнението на средните показатели на 

издръжливост при трите вида ретракционни конци, 

тествани в 0,9% разтвор на NaCl, отбелязваме, че с най-
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висока стойност на скъсване е конец с монофиламент 

44,30±0,50 N/mm
2
, следван с близък среден резултат от 

шнурчета със същата памучна оплетка без монофиламент 

42,50±0,40 N/mm
2
 и на последно място конец Ultrapak 

22,07±0,72 N/mm
2
 . 

 При сравнението на средните показатели на 

издръжливост при трите вида ретракционни конци, 

тествани в 10% разтвор на Al2Cl3, отбелязваме, че с най-

висока стойност на скъсване е конец с монофиламент 

41,96±0,52 N/mm
2
, следван с близък среден резултат от 

шнурчета със същата памучна оплетка без монофиламент 

40,30±0,82 N/mm
2
 и на последно място търговска марка 

Ultrapak 19,75±0,49 N/mm
2
. 

 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Импрегнирането с 0,9 % NaCl и хемостатичното 

средсво 10% Al2Cl3 увеличават якостта на опън на 

образците с монофиламент. 

2. Импрегнирането с 0,9 % NaCl и хемостатичното 

средсво 10% Al2Cl3 увеличават якостта на опън на 

образците без монофиламент. 

3. Импрегнирането с 0,9 % NaCl и хемостатичното 

средсво 10% Al2Cl3 понижават якостта на опън на 

образците от Ultrapak конец. 
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5. Заключения и изводи по задача № 5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В задача № 5 се наблюдава ретрахирания гингивален ръб 

във вестибуларната област при  44  долночелюстни 

молари на 30 здрави доброволци ( n – 14 мъже и n- 16 

жени). Оценяват се настъпилите промени във 

вестибуларната ретрахирана област на първи 

долночелюстни молари при двата ретракционни метода 

(двата разработени конеца напоени в 10 % разтвор Al2Cl3) 

в три зони - медиовестибуларна, средна  и 

дистовестибуларна. 

 

От получените резултати може да се заключи, че: 

Статистически значима разлика се открива при 

сравнението на шнуровете 100% памук и памук с 

монофиламент, приложени в медиовестибуларната 

средната и дистовестибуларна области. Конецът с 

монофиламент има средна стойност на отместване 0,28 

мм, измерено и в трите области. Памучният конец е със 

средна стойност 0,19 мм за MV и DV области, и 0,20 мм 

за средната област (Диаг.17, 18, 19). 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Установи се, че честото излагане на токсини и 

катрани, и употребата на алкохол, предизвикват 

кератинизиране на гингивата и при такива пациенти се 

открива дебел пародонтален биотип. 
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2. Открива се статистически значима разлика между 

двата създадени шнура, като по-големи стойности на 

отместване се измерват за ретракционния конец с 

монофиламент. 

3. При сравнение на отместването в mm на 

медиовестибуларна, средна и дистовестибуларна области 

за двата ретракционни конеца поотделно, не се открива 

статистически значими разлики. 
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VI. ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер 

 

1. За първи път в България са произведени два типа 

ретракционни шнурчета със собствени технико-

технокологични характеристики и подложени на 

изпитвания. 

2. За първи път у нас се провежда in vitro изследване, 

в което се проучва  абсорбционната способност на 

ретракционни конци. 

3. За първи път в България се направи сравнителна 

характеристика между достъпните и произведени 

ретракционни конци и се направи тестово изследване на 

тяхната якост на опън. 

4. Направи се клинично изследване за оценка на 

отдръпването на венечното джобче при употребата на 

създадените ретракционни шнурчета посредством 

интраорален скенер. 

5. За първи път у нас се предлага клиничен протокол 

за отчитане на отместването на гингивалните тъкани след 

приложение на ретракционни шнурчета посредством 

интраорален скенер, без да се налага снемането на 

конвекционални отпечатъци. 

 

Приноси с научно-приложен характер 

 

1. Доказва се от проведеното анкетно проучване, че 

ретракционните шнурчета са най-употребяваните, най-

лесно приложими и най-ефективни за отдръпване 
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(ретракция) на венците сред ретракционните средства и 

методи. 

2. Предлагане на собствена методика за изработване 

на опитни тела за изследване якостта на опън на 

ретракционни конци, след като са потопени в различни 

адстрингентни средства. 

3. Установи се, че конецът със сърцевина от 

монофиламент притежава най-голяма якост на опън. 

4. Установи се, че кинетичната абсорбция на 

шнурчетата се увеличава при накисването им в 

хемостатични агенти. 

 

Приноси с потвърдителен характер 

 

1. Доказа се временното отдръпване на гингивалните 

тъкани вследствие прилагането на ретракционни 

шнурчета. 

2. Сравнителна характеристика на ефекта от 

използването на ретракционните шнурове потопени в  

различни ретракционни течности върху тяхната якост на 

опън. 

3. Доказа се безспорната зависимост между 

пародонтален биотип и вредни навици (тютюнопушене и 

алкохол). 
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