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РЕЗЮМЕ
Въведение: Непрекъснатите технологични иновации дават възможност на
лекарите по дентална медицина да изследват оклузо-артикулационните
взаимоотношения дигитално чрез системата T-Scan. Технологията намира
приложение при всеки случай, при който е необходима диагностика и лечение
на оклузията и е единственият количествен метод за анализ.
Цел: Демонстриране на възможностите на най-новата система T-Scan
Novus за дигитално изследване на оклузията.
Материали и методи: Прегледани бяха 17 пациенти, от които 9 мъже и 6
жени, на възраст 20-45 години. Всеки един от тях беше с интактно съзъбие, I
клас по Енгъл. Изследванията бяха проведени с диагностичен апарат T-Scan
Novus, състоящ се от хардуерна и софтуерна част. Получените резултати бяха
анализирани чрез най-новата версия на софтуера (версия 9.1).
Резултати: Регистрираните оклузални контакти се илюстрират като 2D и 3D
изображения върху двете зъбни редици. Новите и усъвършенствани функции
на софтуера, предоставят подробна цифрова информация за регистрираните
оклузо-артикулационните съотношения, което подобрява и улеснява анализа
им.
Заключение: Системата позволява на лекарите по дентална медицина
поставянето на точна диагноза и улеснява лечението, тъй като предоставя
динамични данни за силата на оклузалните контакти в реално време и
подпомага постигането на балансирана оклузия.
Ключови думи: оклузия, сила, T-Scan Novus.
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ABSTRACT

Introduction: Continuous technological innovation gives the opportunity to
dental practitioners to explore occlusal-articulation relationships digitally through the
T-Scan system. The technology can be used in the cases where diagnosis and
treatment of occlusion is required and is the only quantitative method of analysis.
Aim: To demonstrate the capabilities of the newest T-Scan Novus for digital
occlusal analysis.
Materials and methods: 17 patients were examined, including 9 men and 6
women aged 20-45 years. Each of them had an inaccurate dentition, the first Engle’s
class. The investigations were made with a T-Scan Novus diagnostic apparatus
consisting of a hardware and software part. The results obtained were analyzed
using the latest version of the software (version 9.1).
Results: Registered occlusal contacts were illustrated as 2D and 3D graphic
images on upper and lower arch models. The new and advanced features of the
software provide detailed digital information about the registered occlusal-articulation,
which improves and facilitates their analysis.
Conclusion: The system allows dental practitioners to accurately diagnose and
facilitate treatment as they provide dynamic data on the forces of occlusal contacts in
real time and T-Scan helps to receive balance occlusion.
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Въведение: Съвременното понятие оклузия включва взаимоотношението
между зъбите, дъвкателните мускули и темпоромандибуларните стави във
функция и дисфункция (1). При стабилна оклузия се създават множествени
равномерни контакта между зъбите. Правилните оклузални контакти осигуряват
аксиално натоварване на зъбите, създаване на стабилна централна оклузия и
се елиминира стреса в пародонта. Според Korioth, за да се постигне идеална
оклузия трябва всички странични зъби да контактуват едновременно и
оклузалните контакти да са равномерно разпределение (2).
Възникването на предварителни контакти и оклузо-артикулационни блокажи
могат да бъдат причина за възникването на остра или хронична травма на
основните анатомо-стоматологични структури (3, 4) – твърди зъбни тъкани (5, 6,
7), пародонта (8), дъвкателни мускули и долночелюстни стави (9, 10).
За изследването на оклузо-артикулационните съотношения в ежедневната
дентална практика се използват оклузални индикатори. Точността им е от
съществено значение за постигането на хармонични и балансирани оклузални
контакти, което е крайната цел, при всяко дентално лечение (11).
За регистриране и оценка на оклузалните контакти се използват качествени
и количествени методи (12, 13). Надеждността и чувствителността на
оклузалните индикатори зависи от дебелината, здравината и еластичността на
регистриращите материалите, както и от условията на оралната среда и
интерпретацията на денталния лекар (14).
Качествените оклузални индикатори са артикулационна хартия,
артикулационно фолио, артикулационна коприна, восък и отпечатъчни
материали (15). Чрез тях се определя само локализацията и броя на
оклузалните контакти и не може да бъде оценена последователността им на
възникване (16). Много често силата на контактите се определя от големината
и интензивността на оцветяването на маркировките, което е погрешно (17).
Алтернатива на субективното тълкуване на маркировките, получени с
артикулационна хартия е системата за компютъризиран оклузален анализ TScan (18).
Чрез количествения метод за изследване на оклузията могат да бъдат
определени силата и последователността на възникване на оклузалните
контакти (19).
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Непрекъснатите технологични иновации дават възможност на лекарите по
дентална медицина да изследват оклузията дигитално чрез системата T-Scan.
Преди 30 години в Бостън Maness разработва първият прототип на устройство
за компютърен анализ на оклузията, наречено „ T-Scan” (20). С него се
изследват оклузалните контакти, записани чрез интраорален сензор, като се
анализира времето и силата на възникването им в реално време (21). Първата
версия на апарата претърпява редица модификации и подобрения в
софтуерната и хардуерната част до достигане до най-новата версия T-Scan
Novus (22).
Различни аспекти на оклузо-артикулационните
изследвани с апарата T-Scan II (23, 24)

взаимоотношения

са

Публикации на Cranham демонстрират възможностите на системата TScan III, според които това е един много по-точен начин за изследване и анализ
на оклузо-артикулационните взаимоотношения (25).
Цел: Демонстриране на възможностите на най-новата система T-Scan
Novus за дигитално изследване на оклузията.
Материали и методи: В катедра „Протетична дентална медицина“ към
Факултета по дентална медицина, Пловдив бяха прегледани бяха 17 пациенти.
От тях 9 бяха мъже и 6 жени. Възрастта на изследваните лица беше в
интервала от 20 до 45 години. По време на клиничния преглед се подбраха 7
лица, които отговаряха на следните критериите - интактно съзъбие,
съотношение между двете челюсти I клас по Енгъл. На всеки от изследваните
пациенти бяха направени по 5 записа.
Изследванията бяха проведени с диагностичен апарат T-Scan Novus,
състоящ се от хардуерна и софтуерна част (фиг. 1). Основните части на
системата са представени на фигура 2.
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Фиг. 1. Система T-Scan Novus
ръкохватка

Фиг. 2. 1 - сканираща
2 - стойка на сензор
3 - сензор

Сканиращата ръкохватка на T-Scan Novus е с нов ергономичен дизайн в
сравнение с по-старите версии на системата. Работата с нея е улеснена чрез
бутони и индикатори, разположени по горната й повърхност.
Стойката на сензора осигурява правилното позициониране на сензора по
време на изследване на оклузията.
Сензорът е с У-образна форма и дебелина 100 µ. Най-новото поколение е с
висока разделителна способност. Произвеждат се в два размера – голям и
малък (фиг. 3).
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Фиг. 3. T- Scan Novus сензор

Техника на записване – пациентът е седнал на стоматологичния стол като
торсът и долните крайници са приблизително под 90 º. Подбраният по размер
сензор се поставя в съответстващата по големина стойка, свързана към
сканиращата ръкохватка. Апаратът се поставя така, че показалеца на
държателя да бъде позиционира между горните централни резци на пациента
(фиг. 4).

Фиг. 4. Позициониране на апарата

За започване на записа се натиска бутана върху ръкохватката и пациентът
се помолва да затвори долната челюст в ЦО.
Получените резултати при изследването на оклузо-артикулационните
съотношения бяха анализирани чрез най-новата версия на софтуера - версия
9.1.
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Резултати и обсъждане: Демонстрираме възможностите на системата TScan Novus при изследване на оклузията. Чрез нея регистрираните оклузоартикулационни съотношения се записват в филм на оклузията, който може да
бъда съхранен в индивидуално досие за всеки пациент.
Софтуерът на системата трансформира данните от регистрираните
оклузални контакти и ги илюстрират на екрана като 2D и 3D изображения с
различен цвят върху графичен модел на двете зъбни редици (фиг. 5), които се
персонализират за всеки пациент.

Фиг. 5. 2D и 3D изображения

Силата на контактите се оценява с помощта на цветна скала, в която найсилните се представят в розово и червено, контактите със средна сила в
зелено и жълто, а най-слабите в синьо.
Моделът на зъбната дъга е разделен на два квадранта, оцветени в
различен цвят. Софтуерът изчислява приложените оклузални сили в %
съответно за лявата и дясната половина на съзъбието. По външната
повърхност на зъбната дъга са показани номерата на зъбите, а по-вътрешната
силата в %, приложена върху всеки зъб. На всеки запис може да бъде показан
и центъра на силата и траекторията му, които показват баланса на силите по
време на оклузия (фиг. 6).
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Фиг. 6. Модел на горна зъбна дъга

Моделът на зъбната дъга може да бъде разделен и на четири квадранта
съответно – ляв – преден и заден и десен – преден и заден. Всеки квадрант е
представен с различен цвят (фиг. 7).

Фиг. 7. Модел на горна зъбна дъга в четири квадранта

На графиката сила/време се илюстрира, променящата се сила по време на
оклузия, съответно от първия контакт до края на записа (фиг. 8). Всяка линия в
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графиката е цветно кодирана, в съответствие на квадрантите на зъбната дъга
или на отделните зъби.

Фиг. 8. Графика сила/време

Софтуерът показва в таблица времето на възникване на оклузалните
контакти и силата, приложена в тях. Интервалът от А до В показва оклузалното
време, а интервалът от C до D показва дисоклузалното време (фиг. 9).

Фиг. 9. Оклузално и дисоклузално време

Резултатите, получени от изследването със системата T-Scan Novus
показват, че с помощта й се получава ценна и информация както за времето и
локализирането на оклузалните контакт, така и приложените оклузални сили.
Заключение: Новите и усъвършенствани функции на софтуера,
предоставят подробна цифрова информация за регистрираните оклузоартикулационните съотношения, което подобрява и улеснява анализа им.
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Системата позволява на лекарите по дентална медицина поставянето на
точна диагноза и улеснява лечението, тъй като предоставя динамични данни за
силата на оклузалните контакти в реално време и подпомага постигането на
балансирана оклузия.
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