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РEЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ  

 

1. Аl₂O₃ - двуалуминиев триоксид 

2. AGC Micro (от англ.)- електроформовъчна техника 

3. ASTM (от англ. American Society of Testing and Materials)-Американска 

Общност за изследвания и материали 

4. CAD/CAM (от англ. Computer aided design/computer aided 

manufacturing) – компютърно насочен дизайн/ компютърно насочено 

изработване; метод за изработване на протетични конструкции чрез 

изрязване под контрола на компютърна система 

5. Ce-TZP – Церио-стабилизиран тетрагонален циркониев поликристал 

6. Co-Cr дентална сплав – кобалт-хромова дентална сплав 

7. Cr – хром, химичен елемент 

8. Cr-Co-Mo дентална сплав – кобалт-хром-молибденова дентална сплав 

9. 3DP (от англ. inkjet-based system) 

10. FDM (от англ. fused deposition modeling) 

11. FGP – Friktion-Geschiebe-Passung 

12. FPM (oт англ.)-термопласт, флуорполимер 

13. GAMMAT®free – система за галваноформиране 

14. GES (от англ. – Gold electroforming System)- система за галванотехника 

15. OHRQoL (oт англ. Oral Health-related Quality of Life) 

16. PA (от англ.) – полиамид 

17. Pattern Resin  LS (от англ.) – моделажна пластмаса с ниско свиване 

18. PEEK (oт англ.) – полиетер етер кетон 

19. RL  (от англ. - Retention level) – ниво на ретенция 

20. RF (от англ. – Retention force)- сила на задържане 

21. SLM - (от англ. Selective Laser Melting) – селективно лазерно стапяне; 

процес, при който се изграждат компоненти в метални прахове с 

помощта на лазер с висока мощност  
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22. Ti-6Al-7Nb дентална сплав – вид титанова сплав 

23. TK-Snap-System (от немски) – система за изработване на телескоп 

коронки 

24. USIG Folie (от немски) – термопластично фолио за подобряване 

фрикцията при телескоп коронки 

25. Y-TZP – Итрий-стабилизиран тетрагонален циркониев поликристал 

26. ZrO₂  - циркониев диоксид 

27. ПММА – полиметилметакрилат 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Целта на протетичната стоматология е да се възстановят функция, фонетика и 

естетика. Частичните протези са едни от най-старите методи за възстановяване на 

обеззъбени участъци в устната кухина. От решаващо значение при проектирането на 

снемаемите частични протези е правилният избор на вида конструкция, дизайна, 

елементите на задържане и материалите, които се използват. 

 Частичните протези могат да бъдат класифицирани според различни аспекти. 

Според начина на тяхната техническа изработка се различават кламерни протези от 

моделно-ляти протези. Комбинираните конструкции спрямо начина на свързване 

разделяме на – комбинирани конструкции със ставно, телескопно, шарнирно или 

комбинирано свързване. Предпочитани опорно-задръжни средства са прецизните 

двучастови средства, тъй като те предлагат разнообразни решения на 

предизвикателството за баланс между функционална стабилност и естетиката. 

Задържането на частичните снемаеми протези е един от най-важните критерии. Въпреки 

разнообразието от предлагани материали и опорно-задръжни системи, само малък брой 

научни изследвания са посветени на влиянието на подбора на материала и типа опорно-

задръжно средство за дългосрочното поведение на тези тип елементи. 

Телескоп-коронките имат приложение както като сложен опорно-задръжен елемент 

в комбинираното протезиране, така и в изработването на  подвижни снемаеми сложни 

мостови протези с телескоп-коронки. 

 Едно  от основните предимства на частичните снемаеми протези с опорно-задръжно 

средство телескоп-корони е вторичното шиниране на опорните зъби, тъй като те са 

индиректно свързани един с друг. 

 Понастоящем може да се заключи, че броят на опорните зъби и задълбочените 

последващи грижи оказват значително влияние върху дългосрочния успех на частични 

протези с опорно-задръжен елемент - телескоп-коронки. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационния труд е да се изследва и оцени силата на задържане при 

телескоп-коронки, изработени с различен дизайн. 
 

За изпълнение на определената цел, се поставиха 5 задачи: 

Задача №1: Провеждане на анкетно проучване относно информираността на лекари по 

дентална медицина и на зъботехници за работа с телескоп-коронки 

Задача №2: Предлагане и  разработване на  метод за изработване на телескоп-коронки, 

осигуряващ добро и дългосрочно  задържане. 

Задача № 3: Разработване на апарат за циклично-механично натоварване на тестови 

образци. 

Задача №4: Изследване задържането на четири групи тестови образци телескоп-коронки 

с различен дизайн 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали и методи по задача №1 

➢ Да се проведе анкета относно информираността на лекари по дентална 

медицина и зъботехници  за работа с телескоп-коронките и технологиите за 

тяхното изработване. 

1.1 Зъботехници 

За провеждането на анкетното проучване бяха попълнени  общо 65 анкетни карти. 

Проучването  се извърши в периода Февруари – Юли 2018година по време на 

национални форуми, конгреси. 

Разработи се собствена анкетна карта включваща 8 въпроса. Чрез три от тях се разкри 

разпределението на анкетираната извадка по отношение на факториалните признаци на 

наблюдение – пол, възраст и трудов стаж. Останалите 5 са насочени към темата за 

телескоп-коронките -  изработването им, технологични и конструкционни особености 

при направата, както и мнението на зъботехниците относно евентуалните им предимства 

спрямо  останалите типове опорно-задръжни елементи. 

Получените данни са систематизирани в табличен и графичен вид. 

За статистическа обработка на данните са използвани програмния език R, aнализ на 

честотни разпределения, модифицирания метод на Rao-Scott, както и Pearson chi² анализ. 

1.2 Лекари по дентална медицина 

За провеждането на анкетното проучване бяха попълнени общо 208  анкетни. 

Изследването се извърши в периода Февруари – Юли 2018 година  карти сред лекари по 

Дентална медицина практикуващи на територията на страната по време на национални 

форуми и конгреси.  

Разработи се собствена анкетна карта включваща 8 въпроса. Чрез пет от тях се разкри 

разпределението на анкетираната извадка по отношение на факториалните признаци на 

наблюдение – пол, възраст, трудов стаж и клинична специалност. Останалите три са 

насочени към темата за телескоп-коронките – изработването им, технологични и 

конструктивни особености при направата и клиничната им употреба. 

Получените резултати се обработиха с помощта на програмния език R, като се 

използваха описателни, графични методи и анализи за асоциация между отделните 

променливи. 
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Статистическите методи използвани за обработка на данните включват: 

• Анализ на честотни разпределения и разлика в пропорциите на отделните дялове с U 

критерия за нормално разпределение 

• Анализ на Пиърсън chi² ,за асоциация между въпроси с един възможен отговор 

• Модифициран анализ на Rao-Scott за асоциация при  въпроси с повече от един 

възможен отговор (5). 

2. Материали и методи по задача №2 

За изпълнението на поставената цел първичната и вторичната телескоп-коронки  се 

изработиха върху препариран първи горен кътник на фантомен модел (Frasaco Typodont 

A3) от Cr-Co сплав (фиг.1). Пънчето на фантомния модел бе препарирано с дъговидна 

околовръстна препарационна граница -  в основата цилиндично, а в оклузална посока с 

коничност 4˚. Зъбното пънче, на което  се изработиха телескоп-коронките, се изолира  и 

се накапа с восък за фрезоване като се оформя улей по апроксималната повърхност, 

който завършва над шийката с вдлъбнатина за сферично топче (сачма). Следва фрезоване 

с фреза за восък, дооформяне с моделажно ножче, фиксиране  на перла за трансфер с 

индивидуално преносим ключ (фиг.2). Пристъпва се към отливане от метал, почистване 

на пясъкоструен апарат и ажустиране на първичния телескоп върху пънчето (фиг.3). 

 
Фиг.1. Препарация 

 
Фиг.2.  Трансфериране на първичните телескопи 
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Фиг.3. Първичен телескоп 

 
Фиг.4. Моделирано кепе на вторичен телескоп 

Първичната телескоп-коронка се фрезова и полира, освобождава се от Патеризина. 

Кепето се прави на две части, които впоследствие се свързват и отгоре се накапва 

вторична корона (фиг.4), по чиято вътрешна повърхност има сферично топче (сачма) и 

профила на улея. 

Последната стъпка се изразява в отливане на вторичната телескоп корона от Cr-Co 

сплав, почиства се на пясъкоструен апарат и се полира. 

3. Материали и Методи по Задача №3 

For the fulfillment of the set task, in the apparatus designed by the scientific team there are 

possibilities for mechanical-cyclic laboratory study of the retention in the telescopic crowns, 

made by different methods, setting different parameters (number of cycles, time for one 

cycle, strength of load). The design, implementation and settings were carried out with the 
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help of lecturers from TU-Plovdiv, Department of Electronics. За да се конструира такъв 

апарат се извърши следното: 

• Бяха анализирани данните в научната литература относно апаратите, използвани 

за изследване задържането при телескоп-коронките 

• Анализираха се изискванията към апарата и се определиха компонентите, които 

да осигурят постигането на тези изисквания 

• Бяха проведени пробни тестове 

Конструкционният принцип на предложения от научния колектив апарат дава 

възможност за многократно циклично и механично натоварване в среда на изкуствена 

слюнка, задавайки желаните параметри – брой цикли (0-10000), време за извършване на 

един цикъл (в секунди), сила на натоварване (0-50N). 

Предложените опитни образци бяха проектирани по CAD/CAM (3Shape) и 

принтирани на 3D-принтера (EOS M 100). Апаратурата е налична във ФДМ-Пловдив. 

Изследванията се проведоха със съдействието на преподаватели от катедрата 

Химични науки в Медицински колеж Пловдив към МУ-Пловдив. Разработи се специална 

среда от изкуствена слюнка за лабораторно изследване при циклично-механично 

натоварване на предложения лабораторен апарат.  

Отчитането на стойностите при изследването се регистрира софтуерно чрез специална 

програма. Авторския колектив предлага специално разработени фиксиращи елементи за 

фиксиране на опитните образци (Фиг.5.) 

 
Фиг.5. Специално разработени фиксиращи елементи 
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Опитните образци  бяха подложени на циклично-механично натоварване. Силата 

необходима за преодоляване на фрикцията между първичния и вторичния телескоп се 

измери чрез използваната опитна постановка, по която се работи във ФДМ-Пловдив чрез 

апарата LMT 100  на фирмата Lam technology Italy.  

Настройка на апарата: 

i. Повдигане на средна плоча чрез завъртане на маховика (поз.1) в посока на 

часовниковата стрелка на 4-5 оборота. 

ii. Включване на захранването. 

iii. Натискане на бутон ADJUST, при което двигателят се завърта и двата червени 

маркера на кулисата и редуктора съвпадат. ( това отговаря на крайно долно положение) 

iv. Измерва се размер А ( виж монтажен чертеж)(Приложение №6) 

v. Пресмята се хода на кулисата по формулата Н= 2(А-Ао), където Н е хода; Ао = 

18.8мм 

vi. Промяна на хода на кулисата става чрез завъртане главата на винта срещу 

червения маркер ( увеличаване -  на дясно, намаляване – на ляво). Един оборот изменя 

хода с 1.6мм. 

vii. При крайно долно положение на кулисата се закрепват двете части на опитните 

образци. След това с маховика се премества горната част на пробата срещу долната на 

разстояние 3-4мм. Скобите (поз. 15) се повдигат за леко натягане на пружините(поз.13). 

Дясните пружини се натягат малко повече от левите заради разположението на ваната. 

viii. С изместване на съда (поз. 16) се центрват първичната и вторичната телексоп 

коронка. С планките (поз. 28 и 33) и винтове (поз. 31 и 21) се фиксира съда неподвижно. 

ix. Съда се пълни с изкуствена слюнка и се фиксира контейнера към горната плоча. 

x. Настройка на силата на натиск. Натиска се бутон ADJUST, при което двигателят 

се завърта и двата червени маркера на кулисата и редуктора съвпадат( това отговаря на 

крайно долно положение). Маховикът се върти внимателно в посока обратна на 

часовниковата, като се следи показанието на дислея. При натиск по-голям от 50N започва 

да мига червен индикатор. Трябва да се спре и да се зададе коректна стойност. Ако се 

упражни прекалено голям натиск тензодатчикът ще дефектира. След като се зададе 

желаната стойност, се излиза от този режим и се натиска бутон ADJUST повторно. 
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xi. Настройка на времето за един цикъл. Възможно е задаване на стойности от 1 до 3 

секунди. Извършва се с бутоните от двете страни на индикатора. 

xii. Завършване на броя цикли. Възможно е задаване на стойности от 1 до 5999. 

Извършва се с бутоните от двете страни на индикатора (фина настройка) и или с 

плъзгача. При задържане на бутон промяната се извършва автоматично с по-голяма 

скорост. 

При натискане на бутона START апаратът започва работа и корекции на стойностите 

са невъзможни. Задаване и корекции се правят в режим стоп. 

4.  Материали и Методи по Задача №4     

                           

Фиг.6. Групи опитни образци 

Изработиха се 4 групи опитни образци чрез 3D-принтиране, всяка от които съдържа 

еднакъв брой образци( n= 10) .  

1ва група – класически метод. Първичният телескоп се проектира с цилиндрично-

коничен дизайн, отговарящ на утвърдените стандарти. Коничната част се проектира под 

ъгъл от  4˚. 

2ра група – по методиката FGP на Bredent, Germany. Методиката включва 

спомагателна система за задържане между телескопите, базирана на композитна смола. 

Първичният телескоп се проектира с цилиндрично-коничен дизайн, с ъгъл на коничност 

4˚. 

3та група – по методиката Usig-folie на Erkodent, Germany. При този метод също се 

използва спомагателен материал на основата на композитна смола межу двата телескопа 

за подобряване на задържането. Дизайнът на телескоп-коронките отново е цилиндрично-

коничен, с ъгъл на  коничност 4˚. 
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4та група – Използван е разработеният от научния колектив метод - по 

апроксималната стена на първичната телескоп корона има допълнителен ретентивен 

елемент - улей завършващ с полусфера. 

 Изработени са четири подгрупи, различаващи се по формата на вътрешния телескоп, 

височината и ъгъла на коничност.  

Първа подгрупа – височина на телескопа 5мм, цилиндрично-коничен дизайн и ъгъл 

на коничност 4˚ на първичния телескоп  

Втора подгрупа – височина на телескопа 6мм, цилиндрично-коничен дизайн и ъгъл 

на коничност 2˚ 

Трета подгрупа(c) – височина на телескопа 5мм, цилиндрично-коничен дизайн и ъгъл 

на коничност 2˚. 

Четвърта подгрупа(d) – височина на телескопа 5мм, цилиндричен дизайн  (ъгъл на 

коничност 0˚).  

Виртуалният прототип на първичния и вторичния телескоп бе направен едновременно 

на софтуерната програма при всички опитни образци, преди да бъдат принтирани на 3D- 

принтера (фиг. 8б). Параметрите, които бяха зададени са : 5мм височина на зъбното 

пънче; диаметър на прага 0,6мм, минимална дебелина на първичния и вторичния 

телескоп 0,5мм; разстояние между първичния и вторичния телескоп 10 микрона. 

Допълнителната задръжка с дължина 10мм на вторичния телескоп на образците бе 

зададена при създаването на цялостния виртуален прототип на образците. 

 
Фиг.7. Screen shot на проектирани първичен и вторичен телескоп с USIG Folie 
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Фиг.8. а) Screen Shot на проект. първичен телескоп четвърта а група 

 
Фиг.8. б) Screen Shot на проектираните първичен и вторичен телескоп по разработения 

от научния  колектив метод 

                         
Фиг.9. Щопнато фолио на термопресов.ап-т          Фиг.10. Оформено фолио 
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Фиг.11. Адаптирано фолио, USIG върху първичния телескоп 

 
Фиг.12. Четвърта b група; Първична  телескоп коронка 

            
Фиг.13. а) Четвърта c група; Първична телескоп-коронка б) Вторична телескоп-коронка 
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Фиг.14. Четвърта d група; Първична телескоп-коронка 

Всички образци са обработени и полирани по определен протокол. При 2ра група 

първичните телескоп-коронки се полираха за 1 минута на електорполир, след което се 

полираха до  огледално гладка повърхност. 

 При трета група след полирането на първичния телескоп, същия бе поставен на 

пънчето, изолиран, фиксиран в гранулата на термопресовъчната машина (Dreve) и бе 

щопнато фолиото спрямо инструкциите дадени от фирмата производител (фиг.9, 10). 

Излишъците около кепетата се изрязват със спираловидно борче-HSS и под 

препарационната граница се изрязва с кръгло метално борче. Последва финиране с диск, 

преди кепето от USIG-folie, да бъде фиксирано с лепило за вторичния телескоп 

(фиг.10,11). 

 След стриктно спазване на инструкциите за работа на апарата за механично 

натоварване се фиксираха с композитен материал допълнителни задръжки и на 

първичните телескопи. Задръжката на вторичната телескоп-коронка е с цилиндрична 

форма и диаметър 10мм, като тя бе създадена при проектирането на вторичните 

телескоп-коронки на всички групи образци. 

 Опитните образци от четирите групи бяха подложени на 6000 цикъла механично 

натоварване в изкуствена слюнка и за определяне на задържащите сили  бяха подложени 

на тест за опън на наличния във ФДМ апарат LMT 100 (Italy) на всеки 500 цикъла 

(фиг.12). 
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Фиг.12. LMT 100 (Italy) 

 
Фиг.13. Параметри зададени за механично-циклично натоварване на опитни образци 

С образците се проведоха тестове за циклично-механично натоварване в изкуствена 

слюнка. 

Прилагането на Usig – folie на фирмата Erkodent, Germany е система за възстановяване 

на загубена фрикция при телескоп протезите. Тя се състои от фолио с дебелина 0,5мм, 

адхезивна система (лепило и праймер) и фин запълващ гранулат. Фрикцията се увеличава 

значително ако Usig-фолиото се термопресова без мястото за държане на фолиото. При 

повече от 5 пънчета, много дълги първични телескоп корони, при хлабави кепета и при 

имплантати трябва да се термопресова уплътняващо фолио. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Резултати и Обсъждане по задача №1 

1.1 Зъботехници 

В резултат на проведеното проучване беше анализирана информираността на 

зъботехниците относно работата с телескоп-коронките. Факториалните признаци – пол, 

възрастова група и години трудов стаж на респондетите са представени на Таблица 2. 

А) Факториални признаци на  наблюдение – пол , възраст, трудов стаж 

• Пол 

Броят на мъжете включени в анкетното проучване слабо надвишава този на жените 

(Таблица 2). Проверката с U критерия за нормално разпределение показа статистически 

значима разлика в показателите (U=0,87 ; P>0,05). Последното определя 

еквивалентността в пропорционалното разпределение на признака „ пол“ сред 

анкетираните. 

  
Брой % Sp 

Пол 
Жена 30 46,15 6,23 

Мъж 35 53,85 6,23 

 
 

   

Възрастова 

група 

До 30 10 15,38 4,51 

От 31 до 40 11 16,92 4,69 

От 41 до 50 20 40,00 6,12 

Над 51 24 27,69 5,59 

 
 

 
  

Трудов 

стаж 

До 5 6 9,23 3,62 

От 6 до 10 10 15,38 4,51 

От 11 до 20 14 21,54 5,14 

Над 21 35 53,85 6,23 

Таблица 2. Факториални признаци на наблюдение 

На Фигура 14 е представено разпределението на респондентите спрямо признака 

„пол“ във вид на стъбловидна графика като по х оста са разположени двете категории на 

променливата – мъж и жена; по у оста са представени броят случаи за всяка от 
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категориите, които се срещат в извадката, а върху стълбовете са показани и процентните 

съотношения между последните. 

 

 

Фиг.14. Разпределение на анкетираните спрямо фактора – пол 

• Възраст 

 От интерес за настоящето проучване е установяване на възрастта на анкетираните 

лица. Минималната регистрирана възраст на респондентите е 20 години, а максималната 

е 69 години като средната стойност е променливата 44.86±10.65 години. Плътността в 

разпределението на възрастта е представено на Фигура 15 в ляво , а в дясно е показана 

корелационната зависимост между честотите за фактора и теоретичните честоти. 

 Внимателният преглед на Фигура 15 и проведения тест на Шапиро-Уилкс показаха 

нормално разпределение на показателя възраст , което дава възможност за използване на 

параметрични тестове при последващата обработка на резултатите.( W=0.98 ; p = 0.378) 

 На Таблица 2 и Фигура 16 са показани честотните разпределения на групите 

извлечени от показателя Възраст. Прави впечатление пика на анкетираните в четвъртата 

декада като пропорционалната разлика с останалите дялове е статистически 

значима.(U=4.95; P< 0.001). 

 



20 

 

 

Фиг.15. Оценка на нормалното разпределение на показателя Възраст в извадката 

При останалите формирани възрастови групи разпределението на анкетираните е 

близко с незначима разлика в представените дялове. 

 

 

Фиг.16 Разпределение на анкетираните спрямо фактора Възрастова група 

• Години Трудов стаж 

 Последният факториален признак  на наблюдение в проучването е  трудовият стаж 

на анкетираните лица. На Фиг.17 са представени отделните сформирани групи за 

показателя. Прегледа на фигурата показва, че повече от половината респонденти са с 

трудов стаж над 21 години. Последното се потвърждава и от проведения тест с U 

критерия за различие в пропорционалното разпределение ( U=5 ; P< 0.001). 
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Фиг.17. Разпределение на анкетираните спрямо фактора – години трудов стаж 

Б) Резултативни признаци на наблюдение 

Резултативните признаци на наблюдение включват  всички въпроси от четвърти  до 

осми. 

• Изработване на телескопи в ежедневната практика 

 Броят на зъботехниците изработвали телескоп-коронки включени в анкетното 

проучване слабо надвишава броя на тези, които не са работили с такъв тип конструкции. 

Проверката с U критерия за нормално разпределение не показа статистически значима 

разлика в показателите (U =1.94 ; P > 0.05). Последното определя еквивалентността в 

пропорционалното разпределение на признака „ изработване на кострукции тип 

телескоп-коронки“ сред анкетираните. 

 На Фигура 18  е представено разпределението на респондентите спрямо признака „ 

изработване на конструкции тип телескоп-коронки“ във вид на стълбовидна графика. 

Като по оста х  са разположени двете категории на променливата – положителен и 

отрицателен отговор за изработване на телескоп-коронки. По у оста са представени броя 

случаи за всяка от категориите, които се срещат в извадката, а върху стълбовете са 

показани и процентните съотношения между последните. 
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Фиг.18. Разпределение на анкетираните спрямо фактора – изработване на телескоп- 

коронки. 

• Технология за изработване на телескоп-коронки 

 Интересен е въпросът за предпочитаната технология за изработване на телескоп- 

коронки сред зъботехниците. На Фигура 19 е показано разпределението на отговорите, 

които са дали респондентите на предложените им възможности за отговор. Прегледът на 

диаграмата показва отчетливо предпочитание за употреба на техниката на моделно леене 

и фрезоване пред алтернативите. Една от причините за това е рядкото приложение на 

телескоп-коронките в страната. 

 
Фиг.19. Разпределение на анкетираните според предпочитаната техника на изработване 

на телескоп-коронки. 



23 

 

• Минимална височина за приемлива адхезия 

 Важно значение за проучването има мнението на зъботехниците относно 

минималната височина на фрезоване на първичния телескоп, при която ще се получи 

адекватна адхезия. 

На Фигура 20 са представени отговорите, като в по-голяма част от случаите  - 40% е 

предпочетена височина от 3мм. Фрезоване с височина „2мм“ и „5мм“ са избрани 

съответно от 13,85% и 15,38% от анкетираните. 

 Проведеният тест за еквивалентност в пропорциите показа силно изразено различие 

между дяловете[x2(2) = 15.93, p = 0]. За да се провери вероятността за наличие на 

тенденция в пропорциалността на дяловете в зависимост от дадените отговори се 

проведе тест за линейна зависимост, който не показа наличие на значима такава [x2(1= 

0.04, p = 0.834]. 

 

Фиг.20. Минимална височина на фрезоване за постигане на приемлива адхезия 

• Предпочитана сплав за изработване на телескоп-коронки 

 Важно е мнението на зъботехниците относно предпочитаната от тях сплав за 

изработване на телескоп-коронки. 

 На Фигура 21 са представени отговорите, като в по-голяма част от случаите – общо 

60% от всички респонденти предпочитат употребата  на неблагородни сплави. 

Различието между неблагородните и златната сплав е слабо изразено. Никой от 

анкетираните не е предпочел отговора „22 карата златна сплав“. Предполага се, че 

причината затова е високата цена на въпросната сплав. 
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Фиг.21. Предпочитана сплав за изработване на телескоп-коронки 

•  Преимущества на телескоп-коронките пред другите опорно-задръжни 

средства 

 Ключово за настоящето проучване е мнението на респондентите относно 

преимуществата на телескоп-коронките спрямо останалите опорно-задръжни елементи. 

Проверката с U критерия за нормално разпределение не показа статистически значима 

разлика в показателите [U = 1.43, P > 0.05]. Последното определя еквивалентността в 

пропорционалното разпределение. 

 На Фигура 22 е представено разпределението на респондентите спрямо отговора им 

на въпрос 8 във вид на стълбовидна графика,  като  по оста х са разположени категориите 

на променливата, но по оста у са представени броят случаи за всяка от категориите, които 

се срещат в извадката, а върху стълбовете са показани и  процентните съотношения 

между последните. 
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Фиг.22. Разпределение на анкетираните според мнение за предимства на телескоп- 

коронките като опорно-задръжни средства. 

1.2 Лекари по дентална медицина   

В резултат на проведеното проучване се анализира информираността на ЛДМ 

относно работата с телескоп-коронки. Факториалните признаци – пол, възрастова група 

и години трудов стаж на респондентите са представени в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Факториални признаци на наблюдение 
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А) Факториални признаци на наблюдение – пол, възраст, трудов стаж, 

клинична специалност 

• Пол 

 Броят на жените включени в анкетното проучване слабо надвишава този на мъжете 

(Таблица 3). Проверката с U критерия за нормално разпределение не показа 

статистически значима разлика в показателите [U = 0.78, P > 0.05]. Последното определя 

еквивалентността в пропорционалното разпределение на признака „пол“ сред 

анкетираните. 

 На Фигура 23  е представено разпределението на респондентите спрямо признака 

„пол“ във вид на стълбовидна графика като по х оста са разположени двете категории на 

променливата – мъж и жена, по у оста са представени броят случаи за всяка от 

категориите, които се срещат в извадката, а върху стълбовете са показани и процентните 

съотношения между последните. 

 

       Фиг.23. Разпределение на анкетираните спрямо фактора „ пол“ 

• Възраст 

 От интерес за настоящето проучване е установяване на възрастта на анкетираните 

лица. Минималната регистрирана възраст на респондентите е 24 години, а максималната 

75 години като средната стойност на променливата 42.42±11.9 години. 
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Фиг.24.  Оценка на нормалното разпределение на показателя възраст в извадката 

Плътността в разпределението на възрастта е представено на Фигура 24 в ляво, а в 

дясно е показана корелационната зависимост между честотите за фактора и теоретичните 

честоти. 

Внимателният преглед на Фигура 24  и проведения тест на Шапиро – Уилкс показаха 

нормално разпределение на показателя Възраст, което дава възможност за използване 

на параметрични при последващата обработка на резултатите. [ W = 0.95 , p = 0.000]. 

На Таблица 3 и Фигура 25 са представени  честотните разпределения на групите 

извлечени за показателя Възраст. Прави впечатление близкото разпределение на 

респондентите във възрастовите групи със по-слабо представяне на най-възрастните – 

над 61 години. Разликата с останалите фактори е статистически значима [U = 6.26, P < 

0.001]. При останалите формирани възрастови групи разпределението на анкетираните е 

близко с незначима разлика в представените дялове. 

• Години трудов стаж 

Последният факториален признак на наблюдение в проучването е трудовият стаж на 

анкетираните лица. На Фигура 25 са представени отделните сформирани групи за 

показателя. Прегледа на фигурата показа, че 38% от респондентите са с трудов стаж над 

21 години. 
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Фиг.25. Разпределение на анкетираните спрямо фактора Възрастова група 

Останалите групи са представени сравнително  равномерно, като разлика в дяловете 

се установява единствено при сравнение с най-добре представената група [U = 4.83, P < 

0.001]. 

 

Фиг.26. Разпределение на анкетираните спрямо фактора – години трудов стаж 
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Б) Резултативни признаци на наблюдение 

• Употреба на телескоп-коронки в ежедневната практика 

Броят на стоматолозите изработвали телескоп-коронки включени в анкетното 

проучване съставлява малко повече от една трета от извадката. Проверката с U критерия 

за нормално разпределение показа статистически значима разлика в показателите [U = 

5.04, P< 0.001]. Последното определя изразената разлика в пропорционалното 

разпределение на признака „изработване на конструкции тип телескоп-коронки“ сред 

анкетираните. 

На Фигура 27 е представено разпределението на респондентите спрямо признака 

„изработване на конструкции тип телескоп-коронки“ във вид на стълбовидна графика 

като по х оста са разположени двете категории на променливата – положителен и 

отрицателен отговор за изработване на телескоп-коронки, по у оста са представени броят 

случаи за всяка от категориите, които се срещат в извадката, а върху стълбовете са 

показани и процентните съотношения между последните. 

 

Фиг.27 Разпределение на анкетираните спрямо фактора – употреба на телескоп-

коронки 

Следващият въпрос от анкетата изисква от участниците да посочат с коя техника за 

изработване на телескоп-коронки са работили досега. Отговорите включват 4 техники 

както следва: а) 3D принтиране; б) CAD/CAM; в) FGP (Bredent); г) фрезоване/моделно 

леене. Резултатите са представени на Таблица 4. 

От общо 208 анкетирани, 84 участника (40.5%) предоставиха отговори и 124 (59.50%) 

не отговориха на въпросите. В мнозинството от отговорите (N = 69 или 33% от 208 
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анкетирани) беше отбелязана единична техника, а при останалите 15 (7.5% от 208) бяха 

посочени повече от една техника. 

Сред единичните отговори най-често фигурира  фрезоване/моделно леене, което беше 

посочено от  46 участника, съставляващи 22.1% от всички 208 анкетирани. Деветнадесет 

участника, или 9% от цялата група, използват CAD/CAM, в три отговора  (1.4%) 

присъства  техниката FGP (Bredent) и един участник (0.5%) е посочил 3D- принтиране. 

Сред участниците, предоставили повече от една техника, отново преобладава 

фрезоване/моделно леене, което присъства в 14 от 15 отговора и често се съчетава с 

техниката CAD/CAM, която фигурира в 12 от общо 15 отговора с повече от една техника. 

FGP (Bredent) и 3D принтиране присъстват в 5 от 15-те отговори с комбинация от 

техники. 

На базата на отговорите, обобщени на Таблица 4, се очертават следните тенденции 

относно най-често използваните техника за изработване на телескоп-коронки. 

1) Фрезоване/моделно леене се очертава като  най-често използваната техника от 

участниците в анкетата, като самостоятелна практика и в комбинация с други техники. 

2) CAD/CAM  се оказва следващата по честота на използване техника, самостоятелно 

и в съчетание с други техники. 

3)  FGP (Bredent) и 3D принтиране са рядко използвани техники в практиката на 

участващите дентални лекари  до момента на провеждане на анкетата. 
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Таблица 4. Техники за изработване на телескоп-коронки посочени от участниците в 

анкетата 
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Осмият въпрос от анкетата цели да агрегира впечатленията на участниците от ефекта 

на телескоп-коронките върху подвижността на зъбите. По-конретно, въпросът беше 

формулиран както следва: “Наблюдавали ли сте във вашата  практика  стабилизиране 

на подвижни зъби след поставяне на телескоп-коронки?“ 

От 208 анкетирани, 50 (24%) отговориха утвърдително, 120 (58%) избраха отговор 

„Не“ и останалте 38 (18%) не предоставиха отговор. За да се съпостави относителния дял 

на утвърдителните и отрицателни отговори бе използван теста на Фишер (Fisher’s exact 

test), който показа значимо по-висок относителен дял на участниците, според 

наблюденията на които телескоп-коронките не оказват влияние върху стабилизиране на 

подвижни зъби в сравнение с тези, които споделиха положителни наблюдения, p<0.001 

(фиг.28) 

 

*** - p < 0.001 

Фиг.28.: Относителен дял на участниците според отговора им на въпроса 

“Наблюдавали ли сте във вашата  практика  стабилизиране на подвижни зъби след 

поставяне на телескоп-коронки?” 

В последния въпрос участниците трябваше да изразят мнение дали телескоп- 

коронките превъзхождат другите опорно-задръжни елементи. От всички 208 

анкетирани, 56 (27%) дадоха утвърдителен отговор, 97 (47%) отговориха отрицателно, 4 
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(2%) имаха двоично мнение „да и не“, 2 (1%) дадоха отговор „не зная“ и 49 (23%) не 

отговориха на въпроса. 

Съпоставката между положителните (Да) и отрицателни отговори (Не) чрез теста на 

Фишер (Fisher’s exact test) показа значимо доминиране на мнението, че телескоп- 

коронките не превъзхождат другите опорно-задръжни елементи, p < 0.001 (фиг. 29). 

 

*** - p < 0.001 

Фиг. 29: Относителен дял на участниците според отговора им на въпроса “Считате ли, 

че телескоп коронките превъзжождат другите опорно-задръжни елементи?“ 

2. Резултати и Обсъждане по Задача №2 

Разработеният от научния колектив метод за по-добро задържане при телескоп- 

коронките притежава редица предимства сравнявайки го с други методи. Едно от 

основните предимства на метода е дизайна на коронките, включените два допълнителни 

ретентивни елемента (улей и полусфера), които осигуряват дългосрочно и добро 

задържане. Налице са автори, които използват само един допълнителен ретентивен 

елемент. Lutzmann, Baumann и Leе предлагат начин за възстановяване на фрикцията, 

изработвайки улей на първичната корона, в който се поставя еластомерен пръстен. За 

съжаление няма доказателства в специализираната литература, че този метод води до 

дългосрочност и ефективност на задържане на телескоп-коронките. 
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Minagi (Фиг.31а и 31b) представя отворена външна корона, която се зацепва с 

подрязана вътрешна корона и по този начин може да се повлияе на възпроизвеждането 

на фрикция.  

    
Фиг.30. Еластичен“ O-пръстен (134)               Фиг.30. Marburger Doppelkrone-TK-snap (126) 

      

Фиг.31а. Вътрешна корона по Minagi (140) Фиг.31б. Отворена външна корона 

Wenz и F.Emde  описват ефективна, но сложна за използване TK-Snap-System, при 

която допълнителния задръжен елемент е вграден 

Предимство на метода е дизайна на коронките, включените  два допълнителни 

ретентивни елемента, което осигурява добро и дългосрочно задържане.  

И.Лебеденко  описва в „Телескопические и замковье крепления зубньх протезов“ 

фрикционни елементи, представляващи комбинация от пружинни полусфери, 

разположени в подвижната част на протезата и отверстия за тази полусфера във 

фиксираната част на протезата (първичния телескоп).  

Основните недостатъци на описаните по-горе допълнителни ретентивни елементи са, 

че няма възможност да се подменят след тяхното износване (водещо до загуба на силата 

на задържане) и са сложни за изпозлване. 

Сложен е изборът на технология за изработването на телескоп-коронки с 

допълнителни ретентивни елементи. Редица автори използват класическите технологии. 
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Предимство на създадения от научния колектив метод е възможността телескоп- 

коронките да бъдат изработени както по класическите технологии, така и чрез 

проектиране и изработване по CAD/CAM технологията.  

Като стане задължително спазване на етапите (технологични) недостатък на метода е 

дългия процес и сложност на изработване. Това изисква изключителна прецизност. 

3. Резултати и Обсъждане по задача №3 

Конструираният апарат има три основни части – механична, задържаща и електронно-

програмируема (Фиг.71). 

 
 Фиг.32. Апарат за механично-циклично натоварване 

Механичната част се състои от горна, средна и долнa плочи, свързани посредством 

строго успоредни направляващи оси. Всяка от плочите носи различни задвижващи 

елементи. Задържащата част фиксира опорно-задръжния елемент и има към себе си 

резервоар и съд за изкуствена слюнка (Фиг.33). 

 
Фиг.33. Задържаща част                                  
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 Електронно-програмируема част, с която се отчитат и задават стойностите на брой 

цикли, време за извършване на един цикъл и се регулира силата на натиск в Нютони 

(Фиг.34).  

      
Фиг.34. Електронно-програмируема    

Използвана беше изкуствена слюнка в експерименталната процедура за симулиране 

на условията в устната кухина. Тя може да повлияе на свойствата на материала, от който 

са изработени образците. Bayer et al. твърдят, че липсата на слюнка променя 

фрикционното износване поради силите на задържане. Ohkawa et al. оценят ефекта на 

задържащите сили с различни натоварвания на телескоп коронките. Те стигат до извода, 

че натоварване до 50N  увеличава силата на задържане. Ако натоварването е повече от 

тази сила, то силата на задържане се променя. Turp et al, Güngör et al и Bayer използват 

сила на натоварване от 50N в своите проучвания. Поради тези причини научния ни 

колектив  използва най-често срещаната стойност за сила на натоварване в  изследването. 

Изработеният лабораторен стенд имитира движенията по аксиалната ос на зъба 

(вертикални движения). Подобни изследвания са правени от редица автори, но на друг 

тип апарати, при които се имитират комбинирани дъвкателни движения (вертикални и 

хоризонтални). 

За да се фиксират първичната и вторичната телескоп коронка, научния ни колектив 

разработи специални задръжки. За разлика от нас Çelik G. et al. използват матрици, в 

които фиксират телескоп короните със смола. 

Проведените тестове върху четири групи опитни тела  ни дават основание подхода за 

многократно циклично натоварване с този апарат да се прилага и при други протезни 

елементи. 
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4. Резултати и Обсъждане по задача №4 

По тази задача бяха изследвани четири групи опитни образци. Те бяха подложени на 

циклично-механично натоварване натоварване от 6000 цикъла на съчленяване и 

разчленяване на елементите със зададена сила от 50 N в разработения от колектива 

лабораторна опитна постановка. Силата необходима за преодоляване на фрикцията 

между първичния и вторичния телескоп се измери чрез използваната опитна постановка, 

по която се работи във ФДМ-Пловдив чрез апарата за изследване на микронатиск и 

микроопън - LMT 100  на фирмата Lam technology Italy. Отчитането на стойностите при 

изследването се регистрира софтуерно чрез специална програма. По този начин се 

получи информация за силата на задържане между първичния и вторичния телескоп. За 

осъществяване на теста се разработиха специални задръжни елементи за апарата.   

Проектираните по CAD/CAM и изработени чрез 3-D принтер тестови образци бяха 

подложени на общо 520 теста на механично-циклично натоварване. Силата на задържане 

беше измерена  преди механично-цикличното натоварване и след това на всеки 500 

цикъла, до извършване на общо 6000 цикъла на циклично-механично натоварване. На 

лице са изследвания на други автори, изследващи силата на задържане при телескоп- 

коронките, които подлагат тестовите си образци на 5000 или 10 000 цикъла на 

механично-циклично натоварване. 

4.1 Резултати и обсъждане по първа подзадача 

При образците от първа група (класическа), задържането се осъществява 

посредством фрикцията на металната сплав, от която са изработени първичния и 

вторичен телескоп. На Фигура 35 е представена връзката между броя на циклите 

на натоварване и средната сила на задържане при първа група. Получените 

резултати сe тълкуват по следния начин: 

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила 

(първа група): 
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Фиг.35. Корелационен анализ при първа група 

Фиг.36. Регресионен анализ при първа група 

Докато корелационният анализ показва силата и посоката на връзката между 

избраните показатели, то с регресионен анализ ще бъде моделирана тази връзка. За целта 

са разработени редица регресионни модели. 

 
Фиг.37. Коефициенти първа група 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратно пропорционална, т.е. с 

увеличаване на броя на циклите силата намалява. 

Второ, връзката между броя на циклите и силата е умерено силна (тъй като 

корелационният коефициент е -0,614) и статистически значима дори при риск за грешка 
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от 0,05 (5%). Това означава, че броят на циклите оказва умерено силно влияние върху 

силата. 

  Могат да се направят следните два извода: 

• Първо, че очакваната сила при нула цикъла е 3,047 нютона (N). 

• Второ, на всеки хиляда цикъла може да се очаква силата да намалява с около 0,285 

нютона (N). 

Получените от научния колектив резултати потвърждават заключенията на редица 

други автори. След проведените от тях изследвания, при които се сравнява зависимостта 

между продължителността на натоварване и силата на задържане между телескопи 

изработени различни методи, те достигат до извода, че някои  иновативни технологии за 

изработване на телескоп-коронки притежават по-висока износоустойчивост от 

класическия метод. Други автори се противоставят на това твърдение в изследванията 

си. Например Bayer et al, Beuer et al и Gurbulak et al  достигат до заключението, че ако 

ъгълът на коничност е 1° или 2° и повърхността на телескопите е обработена по 

определен протокол, ретентивността при класическия метод (от метална сплав) е много 

добра. 

 

Фиг. 38. Връзка между броя на циклите и средната сила на задържане при първа група 

При втората група, при която  система FGP се използва за задържанe, връзката  

между броя на циклите и силата на задържане е обратнопропорционална, т.е. с 

увеличаване на броя на циклите силата на задържане намалява (Фигура 38). 

Зависимостта между броя на циклите и силата е статистически значима дори при риск от 

грешка от 0,01 (1%). Може да се направи извода, че зависимостта между 
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продължителността на натоварване и силата на задържане на опитните образци от първа 

и втора група е сходна.  

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и силата: 

 

Фиг.39. Корелационен анализ при втора група 

 

Фиг.40. Диспресионен анализ втора група 

 
Фиг.41. Коефициенти втора група 

 Зависимостта между броя на циклите и силата е статистически значима дори при риск 

от грешка от 0,01 (1%). Може да се направи извода, че зависимостта между 

продължителността на натоварване и силата на задържане на опитните образци от първа 

и втора група е сходна.  
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Фиг.42. Връзка между броя на циклите и средната сила на задържане при втора група 

Могат да се направят следните два извода: 

• Първо, че очакваната сила при нула цикъла е 3,111 нютона (N). 

• Второ, на всеки хиляда цикъла може да се очаква силата да намалява с около 0,211 

нютона (N). 

Нашите изследвания върху силата на задържане между първичния и вторичния 

телескоп, прилагайки системата FGP (Bredent, Germany) потвърждават резултатите на 

някои авторски колективи, според които силата на задържане при тази система е 

изключително висока ( 3-7N) в сравнение с класическия метод, при който се разчита само 

на силата на триене. 

Friktions-Geschiebe-Passung – FGP предлага на стоматолога и зъботехника една 

напълно нова перспектива чрез разрешаване на проблема с фрикцията на всички 

продукти от метал за телескоп - протези. Дългият живот и кратката обработка на FGP са 

удобно решение, тъй като осигуряват качество. Необходимо е строго следване на 

протокола на работа, даден от фирмата производител. FGP осигурява оптимално и 

индивидуализирано триене при новоизработените метални скелети на телескоп-протези. 
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Фиг.43. FGP-system 

При трета група, при която за задържане се използва система Usig-folie (Erkodent),  

отново е видна обратнопропорционална зависимост между броя на циклите и силата на 

задържане - т.е. понижаване на силата на задържане с увеличаване на броя на циклите 

(Фигура 44). Статистически значима е връзката между броя на циклите и силата на 

задържане дори при риск за грешка от 0,01 (1%). 

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила: 

 
Фиг.44. Корелационен анализ при трета група 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратно пропорционална, т.е. с 

увеличаване на броя на циклите силата намалява. 

Второ, налице е съществена връзката между броя на циклите и силата на задържане 

(тъй като корелационният коефициент е -0,957, т.е. много близо до -1) и статистически 
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значима дори при риск за грешка от 0,01 (1%). Това означава, че броят на циклите оказва 

силно влияние върху силата на задържане. 

Сравнявайки получените резултати при системите Usig-folie и FGP-system се стига до 

извода, че максималната сила на задържане на опитните образци от трета група (Usig-

folie) е двойно по-малка от тази при образците от втора група (FGP system). Една от 

възможните причини за това е, че по време на съчленяването и разчленяването на 

първичните с вторичните телескоп-коронки, някои неравности по повърхността се 

изтриват и ретентивният ефект намалява.  До този момент съществуват малък брой 

изследвания върху системата Usig-folie (Erkodent,Germany). Няма публикувани 

сравнителни изследвания за влиянията на FGP и USIG-folie относно задържането на 

телескоп-коронките.  

 
Фиг.45. Връзка между броя на циклите и средната сила на задържане при трета група 

През 2014г. Cr.М. Burton и колектив правят изследване, с което оценят системата FGP 

като алтернатива на други процедури за телескоп-коронки. Екипът използва различни 

видове системи: FGP, галванотехника, USIG folie и класическа. Използвани са 

класически лабораторни процедури за изработване на първичните телескоп-коронки. 

Като резултати научния екип наблюдава увеличение на грапавостта при галваничните 

системи, което прави повърхностите в контакт да станат по-ретенционни. В сравнение с 

тях FGP осигурява гладко съвпадение на повърхности. 

Тази система се налага в практиката поради лесната работа с нея и най-вече заради 

възможността за оптимизация на задържането на  протезата. 

При изработването на образците от  четвърта група се приложи разработения от 

научния колектив метод за задържанe. Получените резултати сe тълкуват по следния 

начин: 
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Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила: 

 

Фиг.46. Корелационен анализ при четвърта група 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратна, т.е. с увеличаване на броя 

на циклите силата намалява. 

Второ, връзката между броя на циклите и силата е много силна (тъй като 

корелационният коефициент е -0,921, т.е. близо до -1) и статистически значима дори при 

риск за грешка от 0,01 (1%). Това означава, че броят на циклите оказва силно влияние 

върху силата. 

 
Фиг. 47. Връзка между броя на циклите и средната сила на задържане при четвърта а 

група 
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Фиг.48. Връзка между броя на цикли и средната сила на задържане при четирите групи 

образци 

Резултатите от съпоставката на четирите групи образци(Фиг.48) показват 

статистически значима разлика между групите ( p < 0.001). 

Най-високите стойности на сила на задържане са отчетени при втора група (FGP 

system), при която стойностите са почти константни до 5500ия цикъл на натоварване (2.7-

3N). Малко по-ниска е силата на задържане при първа група (класически метод). При 

тази група опитни образци с увеличаване броя на циклите на натоварване, силата на 

задържане има вариабилен ход. На трето място по сила на задържане е четвърта група, 

при която се използва разработения от научния колектив метод. Най-ниски са 

стойностите на сила на задържане при образците от трета група (USIG foil system). 
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4.2 Резултати и обсъждане по втора подзадача 

4.2.1 Изследване на връзката между броя на циклите и средната сила (четвърта 

b група) 

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила: 

 

Фигура.49. Корелационен анализ при четвърта b група 

 

 

Фиг.50. Статистически модел четвърта b група 

 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратна, т.е. с увеличаване на броя 

на циклите силата намалява. 

Второ, връзката между броя на циклите и силата е много силна (тъй като 

корелационният коефициент е -0,921, т.е. близо до -1) и статистически значима дори при 

риск за грешка от 0,01 (1%). Това означава, че броят на циклите оказва силно влияние 

върху силата. 
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Фигура .50. Връзка между броя на циклите и средната сила (четвърта b група) 

На база на оценения модел могат да се направят следните два извода: 

Първо, че очакваната сила при нула цикъла е 1,678 нютона (N). 

Второ, на всеки хиляда цикъла може да се очаква силата да намалява с около 0,121 

нютона (N). 

4.2.2 Изследване на връзката между броя на циклите и средната сила (четвърта 

c група) 

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила 

 
 Фигура.51. Корелационен анализ при четвърта c група 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратна, т.е. с увеличаване на броя 

на циклите силата намалява. 

Второ, връзката между броя на циклите и силата е много силна (тъй като 

корелационният коефициент е -0,97, т.е. близо до -1) и статистически значима дори при 

риск за грешка от 0,01 (1%). Това означава, че броят на циклите оказва силно влияние 

върху силата. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 500 100015002000250030003500400045005000550060006500



48 

 

 

Фигура.52. Връзка между броя на циклите и средната сила (четвърта c група) 

Изследване на връзката между броя на циклите и средната сила (четвърта d 

група) 

Корелационен анализ за връзката между броя на циклите и средната сила: 

 

 
Фиг.53. Корелационен анализ при четвърта d група 

От получените резултати могат да се направят следните изводи: 

Първо, връзката между броя на циклите и силата е обратна, т.е. с увеличаване на броя 

на циклите силата намалява. 

Второ, връзката между броя на циклите и силата е много силна (тъй като 

корелационният коефициент е -0,911, т.е. близо до -1) и статистически значима дори при 

риск за грешка от 0,01 (1%). Това означава, че броят на циклите оказва силно влияние 

върху силата. 
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Фигура 54. Връзка между броя на циклите и средната сила (четвърта d група) 

На база на оценения модел могат да се направят следните два извода: 

Първо, че очакваната сила при нула цикъла е 3,224 нютона (N). 

Второ, на всеки хиляда цикъла може да се очаква силата да намалява с около 0,228 

нютона (N). 

 

Фигура. 55. Сравнение между силата на задържане при всички групи образци 

 

Резултатите от съпоставката на четирите групи образци (Фигура 55) показват 

статистически значима разлика между групите. Това се дължи както на различния дизайн 

( височина, ъгъл на коничност ) на подгрупите на четвърта група тестови образци, така и 

на използваните системи при втора и трета група тестови образци. 

На първо място по сила на задържане е при четвърта d група, при която е приложен 

разработения от научния колектив метод с ъгъл на коничност 0° и 5мм височина на 

първичния телескоп. При тази подгрупа опитни образци в началото на изследването 

силата на задържане е 3,224N и след 6000 цикъла натоварване все още има такава, макар 
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и минимална – 1,15N. На второ място по сила на задържане е втора група (FGP-system). 

Малко по-ниска е силата на задържане при първа група (класически метод). При тази 

група опитни образци с увеличване броя на циклите на натоварване, силата на задържане 

има вариабилен ход. На четвърто място по сила на ретентивност е четвърта c група, при 

която  е приложен разработения от научния колектив метод с ъгъл на коничност 2° и 5мм 

височина. При тази подгрупа максималната сила на задържане е 2,646N. По-ниска е 

силата на задържане при четвърта b група, при която отново е приложен разработеният 

от научния колектив метод, но с височина на телескопа 6мм и ъгъл на коничност 2°. При 

тази подгрупа  най-високата сила на задържане е 1,857N. На шесто и седмо място се 

подреждат четвърта а група ( по разработения от колектива метод) и трета група (USIG-

Folie), при които четвърта а група а с сила на максимално задържане 1,313N, докато при 

трета група тя е 0,986N. 

На лице са изследвания, които изучават ретенцията при тeлескоп-коронките, 

изработени с различни допълнителни ретентивни елементи. Част от тях потвърждават 

резултатите от нашето изследване. Авторите на други изследвания, прилагащи 

допълнителни ретентивни елементи, достигат до извода, че силата на задържане на 

допълнителния ретентивен елемент е непостоянна и вариабилна. Причините за това 

според нас се крият в различни фактори – ъгъл на коничност, материал, височина на 

зъбното пънче и др., които биха могли да окажат влияние върху ретентивността. 

Проблемът за триенето при телескопичните опорно-задръжни елементи е сложен и 

изисква допълнителни проучвания и изследвания. Особено важно за силата на задържане 

и износоустойчивостта са формата и грапавостта на повърхността на контактните 

компоненти. Според нас те най-вероятно оказват влияние  на крайните резултати от 

направените изследвания. До този извод достигат и автори, които имат подобни 

проучвания. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целта, поставена в дисертационния труд, да се изследва лабораторно задържането на 

телескоп-коронките изработени по различни методи, е частично изпълнена, както 

следва: 

По първа задача беше извършено анкетно проучване сред лекари по Дентална 

медицина и зъботехници практикуващи на територията на страната. Разработиха се 

собствени анкетни карти, включващи 8 въпроса. 

Изпълнението на тази задача дава възможност за следните констатации: 

1. Броят на стоматолозите, изработвали телескоп корони, включени в анкетното 

проучване съставлява малко повече от една трета от извадката. 

2. Броят на зъботехниците, изработвали телескоп коронки включени в анкетното 

проучване слабо надвишава този на тези, които не са работили с този тип конструкции. 

3. След обработване на анкетното проучване е отчетливо предпочитанието на 

зъботехниците за употребата на техниката на моделно леене и фрезоване за изработване 

на телескоп-коронки пред алтернативните иновативни технологии. 

По втора задача  бе предложена нова методика за изработване на телескоп-коронки. 

След анализ на данните в научната литература и завършване на задачата може да се 

направи следната констатация: 

1. Разработен е модифициран метод за изработване на телескоп-коронки с цел 

повишаване силата на ретенция. 

2. Разработената от нас методика може да бъде приложена със стандартна 

зъботехническа апаратура. 

По трета задача беше създаден апарат за циклично-механично натоварване на опитни 

образци и могат да се направят следните констатации: 

1. Разработеният от нас апарат позволява програмиране на различни параметри - 

време за извършването не един цикъл, брой цикли, сила на натиск. 

2. Дизайнът на апарата позволява тестване за многократно циклично-механично 

натоварване  и при други протезни елементи. 

В изпълнение на четвърта задача са  направени изследвания на силата на триене на 

четири групи опитни образци, проектирани четири групи опитни, изработени по 

CAD/CAM технология и можем да направим следните констатации:  

Обобщените стойности от всички проведени тестове на двете групи опитни образци 

показват, че минималната стойност на задържане е 1N, а максималната е 3N. 
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Извършеното на апарата изследване се проведе с регулиране чрез електронно-

програмируема част до стойност от 50N. 

1. Най-високата стойност на задържане се установи при четвърта d група- 3,33N 

2. Най-ниската стойност на сила на задържане се отчете при трета група - 1N 

3. Разработеният метод се подреди на трето място по сила на задържане. 
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VI. ИЗВОДИ 

1. Много малко от лекарите по дентална медицина в страната прилагат телескоп-коронките 

като опорно-задръжен елемент в ежедневната си практика. 

2. По-голямата част от зъботехниците, взели участие в анкетното проучване предпочитат 

техники като моделно-леене и фрезоване  за изработване на телескоп-коронки. 

3. Голяма част от анкетираните зъботехници не са прилагали иновативните техники за 

изработване на телескоп-коронки. 

4. Създаденият апарат за циклично-механично натоварване чрез контейнера за изкуствена 

слюнка, се доближава до условията в устната кухина. 

5. Създаденият апарат за циклично-механично натоварване е приложим и при други 

протезни елементи. 

6.  С помощта на създадения модифициран метод задържането между първичния и 

вторичния телескоп е много по-добро от прилагането на  USIG-foil system. 

7. Данните от  изследването  на образците от първа група (класическа) и при  втората 

група (FGP) след подлагане  на циклично-механично натоварване от 6000 цикъла 

показва, че  при образците от втора група (FGP system) имат по-добро задържане при 

тестване с апарата. 

8. Получените данни  от изследването на образците от четирите групи след подлгане на 

механично-циклично натоварване от 6000 цикъла сочат, че  при образците от четвърта 

d  група изработени по разработения от колектива метод ( с ъгъл на коничност 0° и 

височина на телескопа 5мм) силата на задържане е най-добра в сравнение с всички други 

групи. 

9. Износоустойчивостта на опитните образци намалява с увеличване броя на циклите на 

механично-циклично натоварване независимо от приложената методика. 

10. Модифицираният метод създаден от колектива е приложим сред пациенти. 
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VII. ПРИНОСИ 

Приноси с потвърдителен характер 

По безспорен начин се доказва, че износоустойчивостта между първичната и 

вторичната телескоп-коронка намалява с течение на времето. 

Стриктното спазване на етапността на протокола  при технологичното изработване на 

телескоп-коронките, води до тяхната точност и ниво на задържане. 

Приноси с актуален характер 

За пръв път в България се проведе анкетно проучване относно информираността за 

познаването, прилагането и технологиите за изработване на телескоп-коронки от лекари 

по дентална медицина и зъботехници. 

За пръв път у нас е изработен лабораторен стенд за механично-циклично натоварване 

на опитни образци.  

За пръв път у нас се изследва ретенционния потенциал при телескоп-коронките чрез 

изследвания на опън при различен режим и специално изработени за изследването 

задръжни елементи ( играещи ролята на челюсти). 

Приноси с научно-приложен характер 

Доказано е, че лабораторният стенд за механично-циклично натоварване на опитни 

образци е приложим и за други сложни протезни конструкции, които изискват 

натоварване по надлъжната зъбна ос. 

Доказано е, че  предложения и апробиран клинично метод, включващ допълни 

елементи, води до добро задържане при телескоп-коронките. 

Доказано се, че проектирането на първичната и вторичната телескоп-коронка по 

CAD/CAM технологията може да се осъществи едновременно.  
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