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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

 

 

Съкращение  Пояснение 

Ва – най-ниската точка на предния ръб на foramen magnum 

S – център на sella turcica 

N – най-предната и горна точка на назофронталната сутура 

ANS – spina nasalis anterior 

PNS – spina nasalis posterior 

A
 

– най-вдлъбнатата точка между т.ANS и алвеоларната кост 

A
1
  – проекцията на т. А върху спиналната равнина ANS – PNS 

Точка А
1
 е показател за определяне на предна точка за 

дължина на горна челюст 

В – най-вдлъбнатата точка между алвеоларната кост и т.Pog 

Pog – най-предната точка на долночелюстната симфиза 

Gn – най-изпъкналата точка на долночелюстната симфиза 

Ме – най-ниската точка на симфизата 

Pog
1
 – проекцията на т. Pog върху мандибуларната равнина. Точка 

Pog
1
 е показател за определяне на предна точка за дължина 

на долна челюст 

Gо – средата между най-долната и най-задната точка на ъгъла на 

долна челюст 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Ранното диагностициране на отклоненията в оклузията и своевременното 

им лечение създава възможност да се избегнат вредните и необратими 

последствия върху развитието на орофациалната система. Основна цел на 

ортодонтското лечение е предотвратяване и своевременно прекъсване на 

развитието на отклонения на растежните процеси на лицевочелюстните 

структури чрез профилактични и интерсептивни мерки. Превантивните мерки, 

приложени в подходящо време повлияват развитието на определени 

деформации и аномалии, макар според някои автори вероятността за превенция 

в ортодонтията да е малка. 

За разлика от профилактичните дейности, спирането на развитието на 

деформациите чрез интерсептивни лечебни методи осигурява по-благоприятен 

и устойчив процес на растеж и развитие на лицевочелюстните структури. 

Ранното лечение създава възможност за постигане на зъбноалвеоларно, 

скелетно и мускулно равновесие. Корекциите постигнати чрез интерсептивното 

лечение могат да осигурят желания резултат при пробива на постоянното 

съзъбие, който да не изисква допълнително лечение. 

Тъй като не всички отклонения могат да бъдат прекъснати в ранния им 

стадии на развитие, в съвременната ортодонтия се разсиква въпроса за 

възможността определени малоклузии да подлежат на интерсептивно лечение. 

Анализът на данните за малоклузиите в етапа на смесено съзъбие сочи, че при 

съществен процент от пациентите с клас II подклас 1 малоклузия не настъпва 

саморегулация и тежестта на отклонението нараства в етапа на смесено 

съзъбие. Безспорен е фактът, че белезите на клас II малоклузиите в етапа на 

смесено съзъбие се задълбочават в прехода към постоянно съзъбие. 

Проблемите за ефективността на лечението в смесено съзъбие и 

приложението на интерсептивната методика при определени показания са 

актуални и предполагат по-задълбочено проучване. Необходимо е да се 

прецени до каква степен лечението в смесено съзъбие на пациенти с клас II 

подклас 1 малоклузия стимулира растежа на зъбно-челюстните структури и кои 

параметри на тези структури са най-устойчиви и най-податливи на 

интерсептивно лечение. 

Дискусионни са въпросите кога и при кои условия при пациенти с клас II 

подклас 1 малоклузия е показана интерсептивната концепция, както и върху 

търсенето на рентгенологични параметри с най-висок прогностичен потенциал 

при разглежданата диагноза.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на дисертационния труд е след проведено проучване да се създаде 

прогностичен модел за оптимизиране на диагностиката на пациенти с клас II 

подклас 1 малоклузия в смесено съзъбие. 

 

За изпълнението на целта си поставихме следните задачи: 

1. Да се изследват основните цефалометрични показатели, 

характеризиращи сагиталните съотношения на челюстите при българи 

със завършен лицев растеж, ортодонтски здрави лица. 

2. Да се изведат коефициенти за оценка на скелетните данни и 

съответсващите референтни стойности на здрави българи на латерални 

телерентгенографии. 

3. Да се създаде методика за диференциална диагноза в смесено съзъбие 

между прогнатия, ретрогнатия и комбинацията между тях, като се 

използват изведените от нас коефициенти за здрави българи със 

завършен растеж. 

4. Да се проследи вида на клас II малоклузия, в съчетание с вертикалния 

тип на растеж при изследваната група пациенти със смесено съзъбие. 
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

III. МАТЕРИАЛ 

 

Броят изследвани лица за изпълнение на четирите представени задачи бе 

общо 530 (390 лица по първа и втора задачи и 140 по трета и четвърта задачи). 

Обработиха се общо 230 профилни телерентгенографии (90 по първа и втора 

задачи и 140 по трета и четвърта задачи) и се направиха общо 4080 измервания. 

За изпълнение на първа и втора задача проведохме изследване на 

студенти от Факултет по дентална медицина – Пловдив и Медицински колеж 

към Медицински университет – Пловдив на възраст от 18 до 26 г. Чрез 

клинично изследване целенасочено се подбраха 90 случаи (44 мъже и 46 жени), 

които задължително отговаряха на следните критерии: 

- липса на провеждано ортодонтско лечение в миналото 

- липса на цикатрикси, цепки, асиметрии и операции в областта на 

лицево-челюстната област 

- видимо нормален профил и фас 

- интактно постоянно съзъбие 

- нормално подредени зъбни дъги и нормални оклузални съотношения (I 

клас по Angle и вертикално покритие до ½ клинична коронка). 

На прегледаните лица се предостави информация, относно характера и 

целта на изследването. Всяко изследвано лице получи и подписа карта за 

информирано съгласие. За провеждане на научното изследване получихме 

разрешение от Комисията по Научна етика към Медицински университет– 

Пловдив. 

На отговарящите на определените показания 90 случаи бяха назначени 

профилни телерентгенографии, които се направиха във ФДМ, гр. Пловдив, в 

катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия със 

стандартен рентгенов апарат “Orthophost, CD, Siemens, Germany”.  

Изследваните по този начин лица, сформираха контролната група на 

нашето изследване (Таблица 1). 

В изпълнение на трета и четвърта задача се проведе ретроспективно 

изследване на всички налични досиета от базите данни на катедрите по 

Ортодонтия към ФДМ, гр. София и ФДМ, гр. Пловдив. 

Пациентите, обект на изследването, са потърсили доброволно консултация 

и са постъпили за лечение в катедрите за периода 2006 – 2012 г. 

Подбраха се 140 латерални телерентгенографии на пациенти (70 момчета и 

70 момичета), които са с диагноза клас II подклас 1 по Angle и са със стойност 
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на ъгъл ANB над 5
°
. Обособените случаи сформираха клиничната група на 

нашето изследване (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Разпределение по пол на клиничната и контролна група 

Пол 

Група 

Мъже Жени Общо 

Брой % Брой % Брой % 

Контролна 44 48.9 46 51.1 90 100 

Клинична 70 50.0 70 50.0 140 100 

Статистическа 

значимост 
χ

2
=0.27, df=1, P>0.05 

 

 

Анализът на латералните телерентгенографии на пациентите от 

клиничната група представлява ретроспективно изследване, което не изисква 

необходимост от информирано съгласие. 

Разделихме пациентите от клиничната група в две възрастови групи, които 

съответстват на промените в развитието, наблюдавани при смесено съзъбие: 

- първа група от 7 до 9 години, която отговаря на ранно смесено съзъбие и 

се характеризира с пробив на първите постоянни молари и смяна на 

резците. 

- втора група от 9 до 12 години, която отговаря на късно смесено съзъбие 

и се обособява със смяна на временните молари и кучешките зъби. 
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IV. МЕТОДИКИ 

 

1. Клиничен подбор и цефалометричен анализ по първа и втора задача 

1.1.Клинични методи на изследване 

В изпълнение на първа и втора задача бяха прегледани 390 лица със 

завършен лицев растеж. За подбора на случаите бяха проведени екстраорален и 

интраорален оглед. 

При екстраоралния локален статус лицата се преглеждаха седнали на 

зъболекарския стол и се проследиха за симетричност на двете лицеви половини 

във фас, за наличието на цикатрикси, цепки и операции в областта на лицево-

челюстната област. Установихме има ли отклонение във функциите дишане, 

гълтане и говор. При интраоралния статус се изследваха съзъбието и оклузията. 

Резултатите от клиничния преглед бяха нанесени в специално изготвени 

статистически карти. 

От всички 390 прегледани лица случаите, които отговаряха на посочените 

критерии бяха само 90. Те сформираха контролната група в нашето изследване. 

Подбраните 90 случаи (44 мъже и 46 жени) бяха с интактно съзъбие от I 

зъбен клас, без провеждано ортодонтско лечение и с добре подредени зъби. При 

изследваните лица не се установиха клинични отклонения в сагитална, 

трансверзална и вертикална посока. 

1.2.Телерентгенографски методи на изследване 

На 90 лица, които отговаряха на критериите от клиничния преглед, се 

назначиха профилни телерентгенографии. 

Профилните телерентгенографии бяха изработени по установената от 

Ricketts методика, при която главата на пациента се фиксира в цефалостата 

така, че Франкфуртската равнина (от инфраорбиталния ръб до външния слухов 

проход) да е успоредна на пода на помещението. По този начин се осигурява 

правилният наклон на главата. Фиксирането на главата се осъществи с помощта 

на две опори (ушни оливи), по една във външните слухови отвори. Проекцията 

се снема при зъби в централна оклузия и покой на устните. Разстоянието между 

филма и рентгеновата тръба е 150 cm, централният рентгенов лъч е 

перпендикулярен на рентгеновия филм.  

Изследваните лица се инструктираха да гледат право напред. 

Експонационните данни (ампери, киловолти, време) се подбраха индивидуално, 

в зависимост от лицевата структура на всеки случай, отговарящи на направата 

на профилни телерентгенографии. 

Измерванията на латералните телерентгенографии се направиха върху 

ацетатна хартия за цефалометрично разчертаване (паус) 230 х 254 mm, с молив 

с дебелина на графита 0,5 mm, цефалометричен транспортир и негативоскоп в 

затъмнено помещение, за да се гарантира усилване на контраста на точките. 
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След период от 10 дни измерванията се повториха, за да се контролират 

евентуални грешки. Анализът се проведе от същия изследовател, при спазване 

на описания протокол за анализ на профилни телерентгенографии. 

В изпълнение на първа и втора задача бяха подбрани 6 цефалометрични 

показатели, (таблица 2), отразяващи основните елементи на скелетните 

взаимотношения. Изследваните параметри включват един ъглов и пет линейни 

измервания. 

За оценка на положението на челюстите и измерване на големината на 

скелетните им бази се спряхме на цефалометрични показатели, които бяха 

взаимствани от анализите на Schwarz, Stainer и Jacobson. 
 

Таблица 2. Цефалометрични показатели (контролна група) 

Параметри Методика 

ANB (
0
) Stainer 

АО – ВО (mm) Jacobson 

S – N (mm) Schwarz 

A
1
 – PNS (mm) Schwarz 

Ba – N (mm) Schwarz 

Go – Pоg
1
  (mm) Schwarz 

За провеждането на цефалометричния анализ на лицата от контролната 

група се нанесоха 13 костни точки представени в таблица 3: 
 

Таблица 3. Костни точки за телерентгенографски анализ върху профилните 

телерентгенографии на пациентите от контролната група 

Точка Описание 

Ва най-ниската точка на предния ръб на foramen magnum 

S център на sella turcica 

N най-предната и горна точка на назофронталната сутура 

ANS spina nasalis anterior 

PNS spina nasalis posterior 

A
 

най-вдлъбнатата точка между т.ANS и алвеоларната кост 

A
1
  проекцията на т. А върху спиналната равнина ANS – PNS. Точка А

1
 е 

показател за определяне на предна точка за дължина на горна челюст 

В най-вдлъбнатата точка между алвеоларната кост и т.Pog 

Pog най-предната точка на долночелюстната симфиза 

Gn най-изпъкналата точка на долночелюстната симфиза 

Ме най-ниската точка на симфизата 

Pog
1
 проекцията на т. Pog върху мандибуларната равнина. Точка Pog

1
 е 

показател за определяне на предна точка за дължина на долна челюст 

Gо средата между най-долната и най-задната точка на ъгъла на долна челюст 
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1.3. Основни цефалометрични показатели, характеризиращи 

скелетните съотношения. 

За изпълнение на първа и втора задача бяха изследвани следните 

основни цефалометрични показатели, характеризиращи скелетните 

съотношения: 

 ANB – ъглов показател за оценка на сагиталното съотношение между 

челюстите. Построява се, чрез свързването на т. А, която е най-

вдлъбнатата точка между ANS и алвеоларната кост, т. N – най-предната 

и горна точка на назофронталната сутура и т. B – най-вдлъбнатата точка 

между алвеоларната кост и Pog. 

Стойностите за ъгъл ANB се отчетоха по анализа на Tweed, според който I 

скелетен клас се отчита в граници от 0
°
 до 4

° 
. 

 АО – ВО (оценка „Wits”) – линеен показател за оценка на 

съотношението между двете челюсти. 

Отчитането на показателя се осъществява спрямо оклузалната равнина по 

методиката на Steiner, която начертахме чрез свързването на следните точки: 

- задна точка – средата на покритието на медиалните туберкули на 

първите молари; 

- предна точка – средата на покритието на резците. 

Чрез спускане на перпендикуляри от т. А и т. В към оклузалната равнина, 

се отчита разстоянието между проекциите на двете точки в милиметри. 

При оценката „Wits” I скелетен клас е със стойности от -2 mm до +2 mm. 

Върху деведесетте профилни телерентгенографии на лицата от 

контролната група изследвахме цефалометричните показатели за скелетните 

бази, представени на таблица 4 и Фигура 1. 

 

Таблица 4. Цефалометрични показатели (контролна група) 

Линейни показатели Описание 

Ba – N 

S – N 

Линейни измервания за оценка на обща черепна база 

и предна черепна база 

A
1
 – PNS 

Линеен показател за оценка на скелетната база на 

горна челюст 

Go – Рog
1 Линеен показател за оценка на скелетната база на 

долна челюст  
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Фигура 1. Цефалометрични показатели (контролна група) 

 

1.4. Коефициенти за оценка на скелетните бази 

За изпълнение на втора задача изходихме от анализа на Schwarz, който 

отчита влиянието на краниалните структури върху прилежащите лицево-

челюстни компоненти. 

В данните от проучената от нас литература се описва съотнасяне на 

скелетните бази на челюстите главно към предната черепна база (S – N). В 

известните анализи на профилни телерентгенографии не се описва сравняване 

на скелетните бази на челюстите спрямо общата черепна база Ba – N (Фигура 2). 
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Фигура 2. Обща черепна база (Ba – N) и предна краниална база (S– N) 
 

Изследванията по темата установяват, че разглежданата обща черепна база 

може да се приеме за константна основа, тъй като се счита за най-стабилната от 

всички части на краниофациалния комплекс и най-малко податлива на външни 

въздействия.  

Референтна област в анализите на много автори е точка Ва, която се 

оценява като стабилен показател при проследяване на растежните промени и 

скелетния ефект, в резултат на лечението (Фигура 3). 

В разгледаните анализи точка Ва се свързва с т. N, построявайки ос Х във 

връзка, с която представените резултати показват висок прогностичен 

потенциал  
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Фигура 3. Черепна база и разположение на точка Ва 

 

Показателите в нашата методика са взаимствани от анализа на Schwarz 

(Фигура 4), които представляват корелационни взаимотношения между 

предната черепна база и челюстните основи, отчетени в милиметри:  

- предна черепна база S – N 

- скелетна база на горна челюст PNS – A
1
 

- скелетна база на долна челюст Go – Pog
1
 

 

 
Фигура 4. Анализ на Schwarz 
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Според пропорционалния анализ на Schwarz идеалната дължина на 

мандибуларната основа е с 3 mm повече от дължината на предната черепна 

база: 

                

 

По методиката на Schwarz дължината на максиларната основа е 2/3 от 

дължината на мандибуларната база: 

 

       
 

 
 Gо – Pog

1 

 

Насочихме нашите усилия към съотнасяне на костните бази на челюстите 

към общата черепна база Ba – N и създаване на математичен модел 

(коефициенти) върху профилни телерентгенографии за гнатична оценка на клас 

II малоклузия. 

По предлаганата от нас методика за оценка на скелетните бази на 

челюстите, бяха включени три известни измервания, отчетени в милиметри 

(Фигура 5): 

- обща черепна база Ba – N 

- скелетна база на горна челюст PNS – A
1
 

- скелетна база на долна челюст Go – Pog
1
 

 

 
Фигура 5. Обща черепна база и челюстни основи 
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Изследвахме описаните отсечки и съотношенията между тях, за да изведем 

взаимовръзката между: 

- Ba – N / скелетна база на горна челюст  

- Ba – N / скелетна база на долна челюст  

Коефициентите представляват следните съотношения (Фигуара 6): 

 

   
    

      
          

    

       
 

 

 
Фигура 6. Взаимотношение между обща черепна база и челюстни основи 

 

Чрез коефициентите се създава възможност за диференциране на 

отклоненията, оценявайки размера на челюстите спрямо черепната основа. 

Данните за размера на скелетните основи на челюстите са с подчертано 

значение при определяне на произхода на малоклузията и диференциране на 

тежестта на отклоненията. 

Черепната база обособява развитието на лицевите кости и засяга пряко 

размерите, позицията и съотношението на отделните части на лицевочелюстния 

комплекс. 

В предложената от нас методика показателят за обща черепна база Ba – N 

се явява константна величина, за която изследванията сочат минимални 

изменения под влияние на растежните механизми. 

Регистрирането на малоклузиите, базирайки се на стабилен 

краниометричен показател, дава възможност за диагностициране на 

отклоненията в ранните етапи на развитието им. Опитът на специалистите сочи 

за необходимост от своевременно проследяване на скелетното развитие, за да 

се уловят възможните отклонения, преди тяхното утежняване в етапа на 

постоянно съзъбие. 
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2. Методика по 3 и 4 задача за диференциална диагноза в смесено 

съзъбие между прогнатия, долночелюстна ретрогнатия и 

комбинацията между тях 

За изпълнение на трета и четвърта задача изследвахме ретроспективно 140 

латерални телерентгенографии на пациенти на възраст от 7 до 12 години, които 

сформираха клиничната група в нашето изследване.  

В зависимост от промените настъпващи в зъбните дъги и оклузията в 

периода на смесено съзъбие пациентите се разделиха на две възрастови групи: 

от 7 до 9 и от 9 до 12 годишна възраст, съответстващи на ранно смесено 

съзъбие и късно смесено съзъбие. 

В таблица 5 са представени ангуларните и линеарни показатели, които се 

използваха при анализа на профилните телерентгенографии на лицата от 

клиничната група. 
 

Таблица 5. Цефалометрични ангуларни и линеарни измервания  

Ангуларни 

показатели 
Линеарни измервания 

SNA Ba – N 

SNB S – N 

ANB A
1
– PNS 

SN–MP Gо –Pog
1 

SpP–MP N – ANS 

I – SN ANS – Gn 

i – M S – Go 

i – NA N – Me 

i – NB Ar – Go 

 SpP – Me 

 aj – NA 

 bi – NB 

 

Използваните параметри се изследваха чрез свързване на следните 

цефалометрични точки (Фигура 7):  

т. Ва – най-ниската точка на предния ръб на foramen magnum 

т. S – център на sella turcica 

т. N – най-предната и горна точка на назофронталната сутура  

т. А – най-вдлъбнатата точка между ANS и алвеоларната кост 

т. А
1 

– проекцията на т.А върху равнината ANS - PNS 

т. B – най-вдлъбнатата точка между алвеоларната кост и Pog. 

т. ANS – spina nasalis anterior 

т. PNS – spina nasalis posterior 

т. Pog – най-предната точка на долночелюстната симфиза 



18 

 

т. Gn – точка между Pog и Ме 

т. Ме – най-ниската точка на симфизата 

т. Pog
1
 – перпендикулярът спуснат от т.Pog към мандибуларната равнина 

т. Gо – средата между най-долната и най-задната точка на ъгъла на 

долна челюст 

т. ai – най-антериорната точка на вестибуларната повърхност на горен 

централен резец 

т. bi – най-антериорната точка на вестибуларната повърхност на долен 

централен резец 

т. Ar – пресечната точка на базата на черепа с дисталната повърхност на 

рамото на долна челюст 

 

 
Фигура 7. Цефалометрични точки (клинична група) 
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Анализирахме скелетните структури чрез построяването на следните 

равнини (Фигура 8): 

 S – N – предна черепна основа между т. S и т. N 

 Ba – N – обща черепна основа между т. Ва и т. N 

 MP – мандибуларна равнина – тангентата на долния ръб на долната 

челюст – от т. Ме до най-ниската, дистална част на 

мандибуларното тяло 

 SpP – спинална равнина на основата на горна челюст, построена 

чрез свързването на т. ANS и т. РNS. 

 

 
Фигура 8. Цефалометрични равнини (клинична група) 
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Фигура 9. Цефалометрични ангуларни показатели (клинична група) 

 

Измерванията на краниофациалните структури бяха разделени на следните 

категории за улеснение на анализа и интерпретация на данните: 

Показатели за сагитални съотношения 

Сагитални ъгли (Фигура 9) 

 SNA (
о
) – ъгълът между линиите SN и NA. За норма приехме 82

o 
по 

анализа на Stainer. 

 SNB (
о
) – ъгълът между линиите SN и NВ. Нормата за ъгъл SNB по 

Stainer е 80
o
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 ANB (
о
) – резултантен ъгъл от измерените стойности на ъглите SNA и 

SNВ. Скелетният клас отчетохме по анализа на Tweed, като стойности за 

ъгъл ANB над 4
о
 диференцират II скелетен клас. 

Сагитални разстояния 

 S – N (mm) – линеен показател за оценка на предната черепна база, 

представляващ разстоянието между т. S и т. N. 

 Ba – N (mm) – линеен показател за оценка на черепната база, 

представляващ разстоянието между т. Ва и т. N.  

 РNS –А
1 

(mm) – линеен показател за оценка на базата на горна челюст, 

представляващ разстоянието между т. А
1
 и т. PNS. 

 Go – Pog
1
 (mm) – линеен показател за оценка на размерите на долна 

челюст, представляващ разстоянието между т. Go и т. Pog
1
. 

Показатели за зъбноалвеоларни съотношения 

 I–NA (mm) – отсечката от т. aj до линията N – А, измерена в милиметри 

определя положението на резеца в сагитално направление (Фигура 10). 

За норма се отчита най-предната точка от вестибуларната повърхност на 

коронката ai да лежи на 4 мм пред линията N – А (Stainer).  

 ≮I–NA (
о
) – Ангуларното взаимотношение между аксиалната ос на 

горния централен резец i с линията свързваща т. N с т. А е с референтна 

стойност 22
о
 (по Stainer) и отчита наклона на резеца. 

 

 

 

 
 

Фигура 10. Инклинация 

на горен  централен резец 

и отстояние от линия NА 

 

Фигура 11. Инклинация 

на долен централен резец 

и отстояние от линия NB 
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 i –NB (mm) – отсечката от най-антериорната точка на вестибуларната 

повърхност на долния централен резец bi до линията свързваща т. N с т. 

В, измерена в милиметри характирезира положението на резеца (Фигура 

11). При норма най-предната точка от вестибуларната повърхност на 

коронката bi се разполага на 4 мм от линията N – А (Stainer).  

 ≮i –NB (
о
) – ъгълът между аксиалната ос на долния централен резец с 

линията свързваща т. N с т. В е с референтна стойност 25
о 
(Stainer). 

Подборът на описаните параметри се продиктува от преимуществото на 

методиката на Stainer да диференцира промените на зъбноалвеоларните 

съотношения, по отношение на наклона и корпусното преместване на резците. 

Измериха се и следните показатели за категоризиране на 

зъбноалвеоларните взаимотношения: 

 ≮I –SN (
о
) – ъгълът между аксиалната ос на горния инцизив с предната 

черепна база S – N, чиято референтна стойност (102
о
 – 105

о
) отчетохме 

по методиката на Riedel. 

 ≮i –MP (
о
) – ъгълът между аксиалната ос на долния централен резец 

спрямо мандибуларната равнина MP е с референтни стойности 90 – 95
o 

(Riedel). 

Показатели за типа на растеж: 

Вертикални показатели (Фигура 12) 

 ≮SN – MP (
о
) – ъгъл между предната черепна база S–N  и 

мандибуларната равнина МР. За нормодивергентни приехме случаите, 

при които ъгълът е между 29
о 

и 35
о

. Случаите с ъгъл SN–MP по-голям от 

35° oтчетохме като хипердивергентен тип на растеж, а случаите с ъгъл 

по-малък от 29° като хиподивергентен.
 

 ≮ SpP – MР (
о
) – ъгъл между мандибуларната равнина МР и спиналната 

равнина SpP, чиято норма е 25
o
. Стойности по-ниски от 25

o
 отчитат 

наличие на скелетна дълбока оклузия, като Nahoum
 

дефинира 

взаимовръзката между увеличението на ъгъла и по-голямата долна 

лицева височина. 

 N – ANS (mm) – разстоянието между т. N и т. ANS (Nahoum). 

 ANS – Gn (mm) – разстоянието между т. ANS и т. Gn (Nahoum). 

 S – Go (mm) – разстоянието между т. S и т. Go (Jarabak). 

 N – Me (mm) – разстоянието между т. N и т. Me (Jarabak). 

 Ar – Gо (mm) – разстоянието между т. Ar и т. Go (Horn). 

 SpP – Me (mm) – разстоянието между SpP равнина и т. Me (Horn). 
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Фигура 12. Цефалометрични точки за вертикални показатели 

 

2.1. Методи за анализиране на вертикалните отклонения на клас II 

малоклузия 

В изпълнение на четвърта задача анализирахме показателите:  

1. N-ANS и ANS-Gn, чрез които изчислихме индекса на Nahoum за 

вертикалните взаимотношения между челюстите при пациентите с клас 

II малоклузия. 

Индексът на Nahoum
 

представлява съотношението между линеарните 

показатели N-ANS и ANS-Gn, чрез които се регистрират вертикалните промени 

свързани с типа и посоката на растеж. 
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Авторът е установил, че съотношението между разстоянията N-ANS 

спрямо ANS-Gn е със средна стойност 0.8%, която бележи нормодивергентния 

тип на растеж. Стойности над посочената норма са показател за 

хиподивергентен тип на растеж и съответно под 0.8% за хипердивергентен тип. 

Стойностите от 0.7 до 0.85% (при референтна стойност 0.8%) описват лека 

степен на тежест на деформациите (Фигура 13). Пациентите, които попадат в 

тази категория се лекуват с конвенционални ортодонтски методи. Стойностите 

от 0.7 до 0.6% и от 0.85 до 0.9% бележат средна степен на тежест на 

отклоненията, а под 0.6 и над 0.9% тежка степен, изискваща хирургично лечение. 
 

 

Фигура 13. Степен на тежест на деформациите (лека, средна и тежка)  

според индекса на Nahoum 
 

Индексът на Nahoum
 

представлява съотношението между линеарните 

показатели N-ANS и ANS-Gn, чрез които се регистрират вертикалните промени 

свързани с типа и посоката на растеж (Фигура 14). 
 

2. S – Go и N – Me, които са линейни показатели по анализа на Jarabak. 

Процентното съотношение между задна лицева височина (S – Go) и 

предна лицева височина (N – Me) според анализа на Jarabak е от 62 до 

65% при нормодивергентен тип (Фигура 14). При хипердивергентния 

тип това съотношение е намалено, а при хиподивергентния тип е 

увеличено. 

 
Фигура 14. Индекси на Nahoum и Jarabak 
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3. Ar – Gо и SpP – Me са показатели от индекса за лицева височина, който 

Horn
 
 въвежда (Фигура 15). При съотношение между задна лицева 

височина (Ar – Gо) и предна лицева височина (SpP – Me) в границите 

от 0.55 до 0.85% лечението може да бъде чисто ортодонтско. Индексът 

се движи в границите от 0.4 до 0.9, но се счита, че при стойности под 

0.5 и над 0.8 трябва да се планира хирургично лечение. 

Намаляването на лицевия индекс по време на лечението е идикатор за 

отваряне на оклузията, което е неблагоприятно при хипердивергентен тип на 

растеж. 

 
Фигура 15. Показатели на лицевия височинен индекс  

на Horn
 
SpP – Me (1) и Ar – Gо (2) 

 

Изследвахме няколко вертикални показатели, поради особеностите на 

периода на развитие на съзъбието, в който попадат нашите пациенти. 

В периода на смесено съзъбие все още не се е изявил максимален 

вертикален растеж, поради протичащите растежни промени и адаптивни 

механизми. 
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Статистически методи на изследването 

Всички измервания се нанасяха и архивираха в програмата Microsoft Excel 

2010, за да се обработят статистически. 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия пакет SPSS 19.0. За 

ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано p < 0.05. 

Бяха приложени следните методи: 

1. Вариационен анализ на количествени променливи – резултатите са 

представени чрез средна стойност ± стандартна грешка, стандартно 

отклонение, минимум, максимум и 95 % интервал на доверителност. 

2. Алтернативен анализ – при качествени величини чрез представяне на 

относителен дял ± стандартна грешка.  

3. T – критерии на Student за тестване на хипотези за наличие на 

статистически значимо различие при количествено изразими показатели 

с нормално разпределение при две независими извадки (independent 

samples t-test). 

4. Дисперсионен анализ (One-way ANOVA) – при съпоставка на 

количествено измерими величини при повече от две независими 

извадки. 

5. Корелационен анализ за оценка на наличието и силата на 

взаимовръзката при количествено изразими (метрични) променливи. 

Изчислен е коефициент на корелация на Pearson (r). 

6. Непараметричен тест на Колмогоров – Смирнов (Kolmogorov – 

Smirnov) – за изследване на нормалността на разпределението при 

количествени променливи. 

7. Метод хи-квадрат (Chi-square test) или точен тест на Фишер 

(Fisher’s exact test) – при анализ на връзка между две качествени 

променливи. 

8. Корелационен анализ – за проверка наличието на линейна зависимост 

между количествени признаци. 
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V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

1. По първа задача е направено изследване за определяне на средни 

стойности на показателите, характеризиращи черепните бази и 

сагиталните съотношения на челюстите при българи със завършен 

растеж, ортодонтски здрави лица. 
 

От изследваните общо 390 лица на възраст от 19 до 26 години, чрез 

клинични и параклинични изследвания, установихме нормално съзъбие и 

нормални сагитални скелетни съотношения при 90 случаи. 

Разпределението по пол в изследваната извадка е 44.89% мъже и 51.11% 

жени. Средната възраст на изследвания контингент е 22.4±0.26 години. 

На подбраните 90 лица, които сформираха контролната група в нашето 

изследване, се направиха латерални телерентгенографии по описаната методика. 

Върху профилните телерентгенографии анализирахме основните показатели, 

отчитащи сагиталната дължина на костните бази и сагиталните челюстни 

съотношения. 

Анализирахме вида на разпределението на цефалометричните показатели с 

помощта на теста на Колмогоров – Смирнов и установихме, че всички 

величини имат нормално разпределение. 

Разпределението на изследваните параметри е изложено графично чрез 

хистограми (Фигура 16 до Фигура 21). На графиките са представени стойностите 

на разглеждания показател. По оста х и съответно по оста у могат да се 

проследят отчетените честоти в изследваната извадка. Графичният анализ 

потвърди хипотезата, че разпределението на разглежданите величини е близко 

до нормалната крива. 

Резултатите позволяват да изведем референтни стойности на изследваните 

цефалометрични показатели за българската популация. 
 

 
Фигура 16. Хистограма демонстрираща разпределение 

на ъгловия показател ANB близко до нормалното 
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Фигура 17. Хистограма демонстрираща разпределение 

на параметъра AO – BO (WITS) близко до нормалното 
 

 
Фигура 18. Хистограма демонстрираща разпределение  

на параметъра Ba – N близко до нормалното 
 

 

Фигура 19. Хистограма демонстрираща разпределение  

на параметъра S – N близко до нормалното 
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Фигура 20. Хистограма демонстрираща разпределение  

на параметъра A
1
 – PNS близко до нормалното 

 

 
Фигура 21. Хистограма демонстрираща разпределение  

на параметъра Go– Pog
1
 близко до нормалното 

 

Общото разпределение на измерените цефалометрични параметри – ANB, 

АО – ВО, PNS – A
1
, Go – Pog

1
, Ba – N и S – N, както и минималните и 

максималните им стойности при израснали българи,  могат да бъдат проследени 

на таблица 6. 

Средните стойности за ъгъл ANB и линейния параметър АО – ВО („Wits“) 

бяха сравнени с нормите описани в методиката, за да се установи надеждността 

на контролната извадка в изследването на челюстните съотношения. 

Стойностите в таблица 6 потвърждават, че изследваните от нас лица са с 

правилно взаимно разположение на двете челюсти и следователно бяха 

категоризирани като I скелетен клас. 
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Измерванията отчетоха, че при българи със завършен растеж (ортодонтски 

здрави лица) средната дължина на общата черепна база Ba – N е 111.30±0.63 

mm, с 95% интервал на доверителност [110.04;112.57]. 

Установихме 72.80±0.43 mm средна стойност за предната черепна база S – N 

за българската популация, с 95% интервал на доверителност [71.94;73.67]. 

 

Таблица 6. Общо разпределение на цефалометричните показатели при българи 

със завършен растеж (n=90) 

Параметри Min Max mean ± SE 95% CI 

ANB 0.00 4.00 2.39 ± 0.11 [2.19;2.62] 

АО – ВО 1.00 4.00 0.98 ± 0.19 [0.59;1.36] 

S – N 64.00 82.00 72.80 ± 0.43 [71.94;73.67] 

A
1
 – PNS 50.00 64.00 55.90 ± 0.36 [55.18;56.62] 

Ba – N 101.00 123.50 111.30 ± 0.63 [110.04;112.57] 

Go – Pog
1 71.00 88.00 78.98 ± 0.35 [78.28;79.69] 

 

Изчислихме средна стойност за скелетната база на горна челюст A
1
 – PNS 

55.90±0.36 mm и за скелетната основа на долна челюст Go – Pog
1
 78.98±0.35 

mm за българската популация. Описаните данни са близки до референтните 

стойности, представени в анализа на Bell, Proffit и White. 

Анализирахме цефалометричните показатели при индивидите от мъжки 

(n=44) и женски пол (n=46). Използвахме t-test за оценка на половите различия 

на цефалометричните показатели при лицата от контролната група (Таблица 7). 

Данните от изследването демонстрираха, че с изключение на показателя 

АNВ, всички останали измервания са сигнификатно повишени при лицата от 

мъжки пол. 

Нашите резултати потвърждават изследванията по темата, които сочат 

съществуването на полов диморфизъм по отношение на лицевия скелет. 

Изследванията сочат от 5% до 9% увеличение на размерите на 

краниофациалните компоненти при мъжете, в сравнение с жените.  

Представената от други автори закономерност, линеарните измервания да 

демонстрират по-високи стойности при лицата от мъжки пол, се потвърди и от 

изведените от нас стойности за българската популация. 
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Таблица 7. Цефалометрични показатели за българската популация за мъже и жени. 

Параметри Пол Брой mean ± SE T P 

ANB (°) 
Мъже 44 2.55 ± 0.18 

1.36 > 0.05 
Жени 46 2.24 ± 0.13 

АО – ВО (mm) 
Мъже 44 1.57 ± 0.20 

3.22 0.002* 
Жени 46 0.40 ± 0.30 

S – N (mm) 
Мъже 44 75.43 ± 0.52 

7.51 0.0001* 
Жени 46 70.29 ± 0.44 

A
1
 – PNS (mm) 

Мъже 44 57.74 ± 0.47 
5.1 0.0001* 

Жени 46 54.14 ± 0.39 

Ba – N (mm) 
Мъже 44 114.69 ± 0.76 

6.22 0.0001* 
Жени 46 108.06 ± 0.74 

Go – Pog
1 
(mm)

 Мъже 44 80.04 ± 0.50 
3.04 0.003* 

Жени 46 77.98 ± 0.45 

* Разликите са статистически значими 

 

Резултатите от анализа отчетоха наличие на статистически значими 

разлики между мъже и жени при показателите АО – ВО („Wits“), PNS – A
1
, Go 

– Pog
1
, Ba – N и S – N.  

Средните стойности на изследваните цефалометрични показатели са 

значително по-големи при мъжете, отколкото при жените, което се 

потвърждава и от други проучвания. 

Най – сигнификатно е проявен половият диморфизъм за показателя АО – 

ВО, демонстрирайки средна стойност от 1.57±0.20 mm за мъжкия пол и 

0.40±0.30 mm за женския пол. Стойностите на оценката WITS (АО-ВО) се 

припокриват в значителна степен с референтните стойности изведени от 

Jacobson: – 1.0 mm при мъжете и 0 mm за жените, и резултатите установени от 

McNamara – 0.72 mm за мъжете, и 0.93 mm при жените. 

Статистически значима разлика по пол не установихме единствено за 

ъгловата величина ANB.  

Липсата на полов диморфизъм на ъгъл ANB вероятно се дължи на 

приложението му като показател, който отчита съотношението между 

челюстите и поради получаването му като резултантен параметър от ъглите 

SNA и SNB. Ангуларните показатели се характеризират с липса на разлики 

между мъже и жени, тъй като положението на лицевите структури и 

пропорциите между тях са относително еднакви и при двата пола. 

Параметрите, характеризиращи черепната база Ba – N и S – N бяха 

анализирани спрямо фактора възраст чрез дискриптивен анализ (Фигура 22). 
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Данните от анализа показаха, че средните стойности на показателите и 

техните стандартни отклонения се припокриват в значителна степен. 

 

    
Фигура 22. Дискриптивен анализ на линеарните показатели Ba – N и S – N, 

отчитащ разпределението на средните им стойности  

във възрастовите категории 

 

Изчислихме средните стойности на показателите за каудална черепна база 

Ba – N и краниална черепна база S – N при лицата от контролната група от 19 

до 26 години. 

На таблица 8 може да се проследят средните стойности на показателите за 

черепните бази за българската популация, минималните, максималните 

стойности на изследваните величини и 95% им интервал на доверителност. 

Случаите от контролната група са със завършено скелетно развитие, 

поради което не се очаква сигнификантна промяна на стойностите на 

показателите от 19 до 26 години. 

Резултатите потвърдиха стабилността на анализираните компоненти на 

черепната конфигурация. 

Липсата на сигнификантни разлики демонстрира устойчивост на 

равнините Ba – N и S – N при индивидите от контролната група от 19 до 26 

години. 

Резултатите позволиха използването на параметрите за разработване на 

нашата методика. 
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Таблица 8. Стойности на равнините Ba – N и S – N за българската популация 

при индивидите от контролната група от 19 до 26 години 

Показател Възраст Брой 
Средна 

стойност 
SE 

95%интервал на 

доверителност 

Min Max 

Ba-N 19 14 110,7143 1,71188 107,0160 114,4126 

20 16 110,6250 1,53603 107,3510 113,8990 

21 7 110,4286 2,22387 104,9870 115,8702 

22 9 112,5000 2,04124 107,7929 117,2071 

23 11 109,5455 1,87017 105,3785 113,7124 

24 8 109,1250 2,01501 104,3603 113,8897 

25 10 114,1500 1,79513 110,0891 118,2109 

26 15 112,8333 1,55584 109,4964 116,1703 

Общо 90 111,3056 ,63564 110,0426 112,5686 

S-N 19 14 72,9286 1,33821 70,0375 75,8196 

20 16 73,3125 1,00195 71,1769 75,4481 

21 7 70,7857 ,97503 68,3999 73,1715 

22 9 72,5556 ,99807 70,2540 74,8571 

23 11 71,9545 1,14902 69,3944 74,5147 

24 8 72,8125 1,51462 69,2310 76,3940 

25 10 73,7500 1,44193 70,4881 77,0119 

26 15 73,2333 1,24963 70,5531 75,9135 

Общо 90 72,8056 ,43567 71,9399 73,6712 
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2. По втора задача бяха изведени референтни стойности на 

съотношенията Ba – N /скелетна база на горна челюст и Ba – N/ 

скелетна база на долна челюст за здрави българи на латерални 

телерентгенографии 

Schwarz доказва наличие на количествени зависимости между скелетната 

база на горна челюст PNS – A
1
 и долна челюст Go – Pog

1
, основавайки се на 

дължината на предната черепна база S – N. Зависимостите, които авторът 

извежда, категоризират индивидуалните норми за разглежданите величини, 

които биват сравнявани с индивидуалните измервания. При установяване на по-

ниски стойности от морфологичната норма се диагностицира дефицитна форма 

на малоклузията и обратното. 

Основавайки се на доказаната от Schwarz взаимовръзка между черепната 

база и скелетните бази на челюстите предложихме коефициенти за оценка на 

размера на челюстите, подпомагаща диференцирането на отклоненията в 

малпозицията им. 

Имахме следните основания за създаването на тези коефициенти, 

състоящи се само от линейни показатели. На първо място е съществуващата 

необходимост от практичен метод, който да позволява употреба върху 

стандартна профилна телерентгенография, както и възможността за 

диференциране на мандибуларна недостатъчност и преразвита горна челюст 

при клас II малоклузия. 

Изследваните параметри от първа задача включихме в коефициенти за 

телерентгенографска оценка представляващи съотношенията между: 

 Ba – N / скелетна база на горна челюст  

 Ba – N / скелетна база на долна челюст.  
 

Предложените коефициенти представляват следните съотношения: 
 

   
    

      
          

    

       
 

 

Изчислихме коефициентите К1 и К2 върху деведесетте профилни 

телерентгенографии, направени на лицата от контролната група (Таблица 9).  

Резултатите отчетоха средна стойност за коефициента К1: 1.99±0.01, с 95% 

интервал на доверителност [1.97; 2.02] и средна стойност за К2: 1.41±0.01, 

[1.97; 2.02]. 
 

Таблица 9. Средни стойности за коефициентите К1 и К2  на пациентите от 

контролната група (n=90) 

Коефициент Min Мax mean ± SE 95% CI 

К1 1.76 2.22 1.99±0.01 [1.97;2.02] 

К2 1.22 1.56 1.41±0.01 [1.39;1.42] 
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Анализирахме вида на разпределението на коефициентите чрез теста на 

Колмогоров – Смирнов. Резултатите позволяват в следващите анализи да 

приложим параметричните методи за тестване на статистическите хипотези, 

както и да изведем референтни стойности за изследваните съотношения. 

Разпределението на коефициентите К1 и К2 е представено графично чрез 

хистограми, на които по оста х са нанесени стойностите на съответния 

коефициент, а по оста у отчетените честоти за изследваната извадка (Фигура 23 

и Фигура 24). Графичният анализ потвърди хипотезата, че разпределението на 

предложените коефициенти К1 и К2 е близко до нормалната крива. 
 

 
Фигура 23. Хистограма на стойностите на коефициента К1 

 

 
Фигура 24. Хистограма на стойностите на коефициента К2 

 

Подробен анализ на стойностите на К1 и К2 извършихме чрез изчисляване 

на персентилите (Таблица 10). 

От таблица 6 може да се проследи, че 50 % от случаите имат стойности за 

коефициента К1 под 2.00 и за коефициента К2 под 1.47 (приблизително 1.5). 

Лицата със стойности за коефициента К1 под 1.8 са само 5%, а за К2 под 1.2. 
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Таблица 10. Стойности на 5-, 10-, 25-, 50-, 75-, 90- и 95- персентил за 

коефициенти К1 и К2. 

 
Percentiles 

 
5 10 25 50 75 90 95 

К1 1,8028 1,8298 1,9354 2 2,069 2,1541 2,1759 

К2 1,2785 1,2993 1,3421 1,4082 1,4716 1,5202 1,5362 

 

Резултатите демонстрират, че при 50 % от случаите се регистрираха 

стойности за коефициента К1 под 2.00 и съответно за коефициента К2 при 50 % 

от случаите се изчисли стойност на съотношението под 1.4. 

Установиха се и екстремни стойности на коефициентите К1 и К2, които са 

извън 95% доверителен интервал на доверителност (Tаблица 11). 

На таблицата се проследяват първите 5 най-високи и 5 най-ниски 

стойности за изследваните коефициенти. 

 

Таблица 11. Екстремни стойности на коефициентите К1 и К2 

Коефициент 
 

№ Пациент № Стойност 

К1 

най-високи 

1 45 2,22 

2 30 2,21 

3 6 2,2 

4 21 2,19 

5 32 2,16 

най-ниски 

1 27 1,76 

2 47 1,76 

3 78 1,78 

4 77 1,79 

5 81 1,82 

К2 

най-високи 

1 21 1,56 

2 3 1,55 

3 72 1,55 

4 53 1,55 

5 23 1,53 

най-ниски 

1 68 1,22 

2 8 1,22 

3 80 1,26 

4 31 1,28 

5 24 1,28 
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Случаите, които се категоризираха като носители на екстремни стойности 

за коефициентите, се анализираха от гледна точка на половия диморфизъм. 

Отчитайки пола на индивидите с екстремни стойности може да опишем 

наличие на тенденция за най-високи стойности за коефицинета К1 при лицата 

от женски пол. Интересно е да се отбележи, че най-ниски стойности за К1 се 

проследиха при индивидите от мъжки пол. Описаните особености 

кореспондират с установения полов диморфизъм на показателите, които 

участват в изчисленията на коефициентите. 

При коефициентът К2 не се установи подобна тенденция и лицата от 

мъжки и женски пол са пропорционално разпределени. 

Анализирахме взаимовръзката между предложените от нас коефициенти и 

други описани в литературата и използвани в клиничната практиката критерии. 

За анализирането на съотношенията разгледахме известните 

закономерности между дължината на предната черепна база и скелетните бази на 

челюстите. Краниометричните измервания показват, че дължината на предната 

черепна база кореспондира със съответна дължина на челюстните бази. 

Schmuth и Tiegelkamp установяват, че съотношението на предната черепна 

база спрямо скелетната база на долна челюст е 20:21. Съотношението е част от 

анализа на Schwarz и може да бъде представено изчислено под формата на 

следния коефициент: 
 

 
 

Според Schwarz дължината на мандибуларната основа (Go – Pog
1
) е с 3 mm 

повече от дължината на предната черепна база (S – N) и дължината на 

максиларната основа (A
1
 – PNS) е 2/3 от дължината на мандибуларната основа 

(Go – Pog
1
). 

 

                 
 

         
 

 
 Go – Pog

1
 

Според Korkhaus отношението на дължината на горна челюст (ANS – PNS) 

към предната черепна база (S – N) e 7:10. 
 

 
В специализираната литература и в анализа на литературния обзор 

установихме, че по темата не е описано съотношение между общата черепна 

база и дължината на максиларната челюстна база. 

Съотношението изведено от Korkhaus е част от анализа на Schwarz , което 

наложи от използваната от авторите зависимост на предната черепна база S – N 

952.0
21

20


GnGo

SN

7,0


SN

PNSANS
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към костната база  на горна челюст ANS – PNS да изчислим търсената стойност 

по следния начин: 

       

  
 
 

  
 

 

                10 
 

    
  

 
         
 

   

       
 
  

 
       

 

Като резултат от математическото извеждане получихме, че: 
 

   
 

Използвайки известните съотношения от методиката на Schwarz, чрез 

математическо изчисление установихме, че съотношението на предна черепна 

база към горна челюст е с коефициент 1.42 и предна черепна база към долна 

челюст е съответно с коефициент 0.95. 

Изведените числени стойности от методиката на Schwarz сравнихме чрез 

корелационен анализ с предложените от нас коефициенти К1 и К2. 

На таблица 12 са представени резултатите от корелационния анализ, чрез 

който отчетохме висок коефициент на положителна корелация между 

разглежданите величини. 
 

Таблица 12. Kорелационeн анализ между изведените от методиката на Schwarz 

коефициенти и коефициентите К1 и К2. 

Показател Schwarz1 Schwarz2 К1 K2 

Schwarz1* 

Pearson Correlation 1 ,603
**

 ,715
**

 ,375
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

> 0,001 > 0,001 > 0,001 

N 90 90 90 90 

Schwarz2* 

Pearson Correlation ,603
**

 1 ,329
**

 ,751
**

 

Sig. (2-tailed) > 0,001 
 

> 0,002 > 0,001 

N 90 90 90 90 

К1 

Pearson Correlation ,715
**

 ,329
**

 1 ,632
**

 

Sig. (2-tailed) > 0,001 > 0,002 
 

> 0,001 

N 90 90 90 90 

K2 

Pearson Correlation ,375
**

 ,751
**

 ,632
**

 1 

Sig. (2-tailed) > 0,001 > 0,001 > 0,001 
 

N 90 90 90 90 
* Съотношението на предната черепна база към горна челюст е означено с Schwarz1 и на 

предната черепна база към долна челюст с Schwarz2 . 

428.1
PNSANS

SN
952.0

GnGo

SN
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Фигура 25. Коефициент на корелация между К1 и коефициента на Schwarz 

 

*Коефициентът на Schwarz на предната черепна база към горна челюст е означен по оста у с 

КSh1  

 

Резултатите от корелационния анализ отчетоха, че коефициентите К1, К2 и 

коефициентите на Schwarz са пропорционални и демонстрират висок процент 

на съгласуваност (Фигура 25). 

Чрез потвърждаването на корелацията между коефициента на Schwarz SN / 

ANS – PNS и коефициента К1,  както и между SN / Go – Gn и коефициента К2 се 

доказва достоверността на въведените от нас показатели К1 и К2 . Резултатите са 

в подкрепа на приложената от нас методика като подходящо средство за 

диагностика на костните бази. 

 

 

3. По трета задача, чрез предложените от нас коефициенти К1 и К2 се 

направи диференциална диагноза между прогнатия, ретрогнатия и 

комбинацията между тях върху латерални телерентгенографии на 

пациенти с II скелетен клас в смесено съзъбие. 

 

Изследваните ретроспективно 140 профилни телерентгенографии на 

пациенти от 7 до 12 години, с II скелетен клас и смесено съзъбие сформираха 

клиничната група в нашето изследване. 

Разпределението по пол е 70 момчета и 70 момичета, което е 

пропорционално представяне и на двата пола в групата. (Таблица 14) 
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Таблица 14. Разпределение по пол на пациентите от клиничната група 

Пол Мъже Жени Общо 

Група Брой % Брой % Брой % 

Клинична 70 50.0 70 50.0 140 100 

Статистическа 

значимост 
χ

2 
= 0.27, df = 1, P < 0.05 

 
 

За по-детайлно анализиране на фактора възраст, в зависимост от 

промените настъпващи в зъбните дъги и оклузията в периода на смесено 

съзъбие, се обособиха две групи (Фигура 26):  

- от 7 до 9 годишна възраст, отговаряща на етапа на ранно смесено 

съзъбие 

- от 9 до 12 годишна възраст, отговаряща на късно смесено съзъбие 
 

 
Фигура 26. Разпределение по възраст на пациентите от клиничната група 

 

Анализирахме профилните телерентгенографии на пациентите от клиничната 

група и измерихме показателите за скелетните съотношения (Таблица 15), както и 

параметрите отчитащи зъбноалвеоларните взаимотношения и типа на растеж. 
 

Таблица 15. Изчисляване на стойностите на цефалометричните параметри S – N, 

Ba – N, A
1
 - PNS, Go – Pog

1
 и ANB при пациентите от клиничната група (n=140) 

Параметри Min Max Средна стойност±SE 95% CI 

ANB ° 5 10    6.43 ± 0.10 [6.22;6.64] 

SN 61.5 79  69.68 ± 0.27 [69.13;70.24] 

A
1
 – PNS 48 67  55.26 ± 3.35 [54.72;55.79] 

Ba – N 95.5 118.5 106.08 ± 0.43 [105.24;106.93] 

Go – Pog
1 57 85   70.76 ± 0.39 [69.98;71.54] 

 

За по-детайлно анализиране на всички изследвани параметри проведохме 

изследване на показателите според пола на изследваните лица (Таблица 16) и 

възрастовите групи (Таблица 17). 
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Таблица 16. Анализ на цефалометричните показатели според пола при 

пациентите от клиничната група (n=140) 

Показател Пол Брой Средна стойност±SE t P 

SNA (
o
) момчета 70 82.46±0.49 -0,65 0,519 

момичета 70 82.86±0.37 
SNB (

o
) момчета 70 75.91±0.45 -1,10 0,275 

момичета 70 76.54±0.34 
ANB (

o
) момчета 70 6.56±0.14 1,18 0,239 

момичета 70 6.31±0.16 
AO – BO (WITS) момчета 70 2.97±0.3 2,39 0,018 

момичета 70 2.01±0.27 
SN – MP (

o
) момчета 70 34.63±0.66 -0,98 0,329 

момичета 70 35.54±0.66 
SpP–MP (

o
) момчета 70 27.69±0.62 0,88 0,383 

момичета 70 26.92±0.61 
I–SN (

o
) момчета 70 102.29±0.88 0,48 0,632 

момичета 70 101.73±0.78 
I–NA (mm) момчета 70 3.36±0.25 0,94 0,347 

момичета 70 3.06±0.2 
i–MP (

o
) момчета 70 97.12±0.82 0,48 0,633 

момичета 70 96.57±0.8 
i–NB (mm) момчета 70 4.97±0.22 -0,60 0,553 

момичета 70 5.14±0.18 
S–N (mm) момчета 70 70.96±0.39 4,91 0,0001 

момичета 70 68.41±0.34 
A

1
–PNS (mm) момчета 70 55.84±0.41 2,14 0,035 

момичета 70 54.68±0.35 
Ba–N (mm) момчета 70 107.61±0.64 3,75 0,0001 

момичета 70 104.55±0.51 
Go–Pog

1 
(mm) момчета 70 71.16±0.57 1,03 0,304 

момичета 70 70.36±0.54 
N–ANS (mm) момчета 70 51.97±0.49 0,94 0,348 

момичета 70 51.35±0.45 
ANS–Gn  (mm) момчета 70 64.86±0.6 2,75 0,007 

момичета 70 62.63±0.55 
I–NA (

o
) момчета 70 21.59±27.39 1,02 0,308 

момичета 70 19.54±0.72 
i–NB (

o
) момчета 70 28.17±0.68 -0,39 0,697 

момичета 70 28.54±0.64 
S–Go (mm) момчета 70 71.45±0.79 2,37 0,019 

момичета 70 69.11±0.59 
N–Me (mm) момчета 70 114.24±0.78 2,78 0,006 

момичета 70 111.23±0.75 
Ar–MP (mm) момчета 70 42.38±0.42 2,41 0,017 

момичета 70 40.84±0.48 
SpP–Me (mm) момчета 70 61.66±0.58 2,17 0,031 

момичета 70 59.99±0.5 
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Таблица 17. Анализ на цефалометричните показатели според възрастта при 

пациентите от клиничната група (n=140) 

Показател 
Възрастова 

група 
Брой 

Средна стойност 

± SE 
t P 

SNA (
o
) 7-9 г. 97 82.79±0.36 0,63 0,528 

9-12 г. 43 82.37±0.58 0,61 0,541 

SNB (
o
) 7-9 г. 97 76.27±0.35 0,25 0,8 

9-12 г. 43 76.12±0.49 0,26 0,795 

ANB (
o
) 7-9 г. 97 6.52±0.13 1,18 0,239 

9-12 г. 43 6.24±0.19 1,18 0,242 

AO – BO (WITS) 7-9 г. 97 2.55±0.26 0,42 0,678 
9-12 г. 43 2.36±0.34 0,43 0,665 

SN – MP (
o
)  7-9 г. 97 34.72±0.51 -1,19 0,236 

9-12 г 43 35.92±0.98 -1,08 0,282 

SpP–MP (
o
) 7-9 г. 97 26.94±0.48 -1,26 0,21 

9-12 г. 43 28.13±0.92 -1,15 0,255 

I– SN (
o
) 7-9 г. 97 102.81±0.62 2,07 0,041 

9-12 г 43 100.21±1.27 1,84 0,07 

I–NA (mm) 7-9 г. 97 3.15±0.18 -0,61 0,542 
9-12 г. 43 3.36±0.33 -0,57 0,572 

i–MP (
o
) 7-9 г. 97 97.16±0.65 0,83 0,406 

9-12 г. 43 96.13±1.15 0,78 0,436 

i–NB (mm) 7-9 г. 97 4.96±0.17 -0,97 0,332 
9-12 г. 43 5.27±0.27 -0,95 0,347 

S–N (mm) 7-9 г. 97 68.93±0.31 -4,29 0,0001 
9-12 г. 43 71.38±0.5 -4,18 0,0001 

A
1
–PNS (mm) 7-9 г. 97 54.85±0.32 -2,26 0,026 

9-12 г. 43 56.17±0.5 -2,22 0,029 

Ba–N (mm) 7-9 г. 97 104.89±0.47 -4,46 0,0001 
9-12 г. 43 108.77±0.76 -4,35 0,0001 

Go–Pog
1 
(mm) 7-9 г. 97 69.81±0.44 -3,8 0,0001 

9-12 г 43 72.9±0.71 -3,68 0,0001 

N–ANS (mm) 7-9 г. 97 51.13±0.41 -2,44 0,016 
9-12 г. 43 52.85±0.49 -2,67 0,009 

ANS–Gn (mm) 7-9 г. 97 62.62±0.46 -4,3 0,0001 
9-12 г. 43 66.28±0.74 -4,18 0,0001 

I–NA (
o
)  7-9 г. 97 21.76±19.77 0,68 0,499 

9-12 г. 43 19.58±1.14 1,02 0,311 

i–NB (
o
) 7-9 г. 97 28.18±0.54 -0,56 0,578 

9-12 г. 43 28.74±0.9 -0,54 0,593 

S–Go (mm) 7-9 г. 97 69.28±0.57 -3,11 0,002 
9-12 г. 43 72.55±0.91 -3,04 0,003 

N–Me (mm) 7-9 г. 97 111.09±0.6 -4,8 0,0001 
9-12 г. 43 116.45±0.98 -4,65 0,0001 

Ar–MP (mm) 7-9 г. 97 41.1±0.36 -2,42 0,017 
9-12 г. 43 42.77±0.64 -2,28 0,026 

SpP–Me (mm) 7-9 г. 97 59.98±0.41 -3,4 0,001 
9-12 г. 43 62.73±0.79 -3,09 0,003 
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3.1.  Показатели за сагитални съотношения 

Сагитални ъгли 

Установихме, че сагиталният параметър ANB при изследваните от нас 

случаи на дистална оклузия за ранно смесено съзъбие (7 до 9 г.) е със средна 

стойност 6.52±0.13°. 

При групата от 9 до 12 години, отговаряща на късно смесено съзъбие 

измерихме за ъгъл ANB стойност от 6.24±0.19°. 

Изчислихме средна стойност за ъгъл ANB (6.43±0.10°), която потвърждава 

по-силна изразеност на деформацията в изследваната от нас клинична група и 

класифицира пациентите като II скелетен клас. 

Резултатите ни отчетоха намален ъгъл SNB при 45.7% (n=64), което е 

индикация за ретроградна позиция на долна челюст или за намалена дължина 

на костната ѝ основа (Фигура 27). 

 

 
Фигура 27. Процентно разпределение на формите на клас II малоклузия  

според стойностите на ъглите SNA и SNВ 

 

Сагиталният ъгъл SNA е с по-голяма средна стойност при 20 от 

изследваните лица, следователно процентното разпределние на формата 

прогнатия в нашата извадка е 14.3%. 

Нашите резултати отчетоха комбинация между прогнатия и 

долночелюстна ретрогнатия, базирайки се на ъгловите измервания при 40% от 

случаите (n=56). 

Изследването на сагиталните ъглови параметри демонстрира, че формата 

ретрогнатия преобладава в нашата извадка (45,7%). 

Получените резултати са в съответствие с изследванията на Гайдарова, 

която установява че с най-голяма честота е формата на долночелюстната 
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ретрогнатия (67%), следвана от горночелюстна прогнатия (17%) и с най-нисък 

процент се представя комбинацията от горночелюстна прогнатия и 

долночелюстна ретрогнатия (15%). 

Сходни наблюдения представя и
 

Romanec, който отчита честота на 

формата на долночелюстната ретрогнатия в 50% от случаите. Изследванията на 

Lundstrom, Woodside, Woodside, Carter, Buschang et al. и Ngan определят 

мандибуларния дефицит като доминиращ скелетен аспект на дисталната 

оклузия. 

McNamara et al. и Baccetti et al.
 
също

 
установяват, че долночелюстната 

ретрогнатия е най-честата причина за клас II малоклузия, за разлика от 

резултатите на Riesmeijer et al. отразяващи горночелюстната скелетна 

протрузия като най-наблюдаваната форма на клас II в смесено и постоянно 

съзъбие. 

 

3.2. Линейни измервания 

При анализа на краниалните структури отчетохме увеличаване на 

показателя за предна краниална база S – N в изследваните групи на ранно и 

късно смесено съзъбие, което отговаря на очакваните растежни промени. 

Schwarz 
 
определя референтна стойност за краниалната база (S – N) от 68.8 

mm за 9 годишна възраст, която се увеличава с 4.46 mm до 15 годишна възраст. 

Нашите резултати в групата от 7 до 9 години потвърждават стойностите 

представени от Schwarz, отчитайки 68.93±0.31 mm. 

При втората ни възрастова група от 9 до 12 години изчислихме средна 

стойност за S – N 71.38±0.5 mm, която съотвества на констатираните растежни 

промени от изследванията на Brodie
 
, Ford

 
, Moss

 
 и Enlow. 

Нашите резултати не потвърждават установените от Clark стойности за 

предна черепна база: 74 mm за 8 годишна възраст и увеличаване на отсечката с 

0.75 mm на година. Разликата може да бъде обяснена с представеното от автора 

съотношение между мандибуларната скелетна база и предната черепна основа 

1:1, което намалява при II скелетен клас. 

Измерванията по пол показват по-голяма краниална база при момчета 

70.96±0.39 mm. Средната стойност за краниалния показател S – N при 

момичетата е 68.41±0.34 mm. Резултатите потвърждават краниофациалните 

особености при момчета и момичета, установени от други автори. 

За показателят описващ общата черепна база (Ba – N) установихме средна 

стойност 106.08±0.43 mm при изследваните пациенти. 

Представените резултати съответстват с изчислените от Clark средни 

стойности за разглежданата отсечка. За 8 годишна възраст Clark отчита за Ba – N – 

105.7±4.75 mm и установява увеличение на разстояноието с 1.3 mm на година. 
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В нашата група пациенти в ранно смесено съзъбие изчислихме средна 

стойност за общата черепна база 104,89±0.47 mm. За случаите, които спадат 

към групата на късно смесено съзъбие, установихме средна стойност за 

отсечката Ba – N 108.77±0.76 mm. Отбелязаното повишаване на стойностите за 

каудалната черепна база съответства на активния сагитален растеж, с който се 

характерезира периодът на късно смесено съзъбие. 

При разглеждането на показателя Ba – N в зависимост от пола отчетохме 

средни стойности за момчета 107.61±0.64 mm и за момичета 104.55±0.51 mm. 

Представените данни свидетелстват за полов диморфизъм на основата на 

краниофациалния комплекс, отчетен в изследванията и на други автори. 

Посочените особености на черепните бази във връзка с половия 

диморфизъм са в подкрепа на проучване на Оhtsuki. Авторът акцентира върху 

тенденцията за увеличаване на размера на черепните бази при момчета с 

диагноза клас II малоклузия, което се наблюдава и при изследваните от нас 

лица от мъжки пол. 

Изследванията на Graber et al., Klocke et al. и Hopkin et al.
 
констатират, че 

тенденцията за II скелетен клас се демонстрира при увеличена дължина на 

предната черепна база. Според авторите размера и наклона на черепната основа 

оказва влияние върху прилежащите лицевочелюстни структури. 

Enlow and Hans и Hopkin et al.
 

потвърждават изложените факти, 

установявайки, че удължаването на черепната база би довело до горночелюстна 

протрузия, поради придвижването на максилата напред. От друга страна е 

възможно да се наблюдават промени в дължината на горночелюстната база в 

резултат на компесаторни механизми. 

Нашите резултати са в подкрепа на хипотезата на Wilhelm, че 

диференцираните разлики при малоклузиите не се коренят в черепната основа и 

следователно е необходимо по-прецизното разглеждане на потенциалните 

разлики в конфигурацията и растежа на челюстните бази. 

Подобно е и заключението на Schwarz, който не установява наличие на 

обусловеност между малоклузиите и черепните структури. Според Schwarz 

всяка малоклузия може да бъде комбинирана с различни вариации в черепната 

конфигурация, без да съществува причинна връзка. 

Установената дължина на общата и предна краниални бази при 

изследваните от нас пациенти с отклонение потвърждават резултатите от 

измерванията на Brodie
  
и Ford. 

Анализът на краниалните структури демонстрира известна възрастова 

разлика в размерите на предната черепна база, която може да бъде обяснена с 

доказаната промяна на положението на т. N при растежните процеси. 

Движението напред, както на т. N (от назофронтална сутура от една страна и 

общия лицев растеж от друга), така и на т. S (поради увеличаването на 
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сфеноидалните синуси и движението на хипофизната ямка) обясняват 

отчетените резултати. 

Най-значителното увеличение на стойностите настъпва във възрастта 9-12 

години, което се установява и от други автори. Това наблюдение е логично, 

поради усиления сагитален растеж, но и много важно по отношение на 

лечебното планиране при ортодонтското лечение. 

За средна стойност на линеарния показател Go – Pog
1
 изчислихме 

70.76±0.39 mm, като не отчетохме статистически значима разлика между 

половете. Разглежданият показател при мъжетe е със стойност 71.16±0.57 mm и 

при жените съответно измерихме 70.36±0.54 mm. 

Сагиталният размер на мандибуларната база (Go – Pog
1
) изведохме по 

методиката на Schwarz. Определихме индивидуалната норма за разглеждания 

показател чрез прибавяне на 3 мм към предната краниална база по формулата 

S–N+3. 

Изчислихме стойности по-малки от индивидуалната норма по формулата 

[(Go – Pog
1
 – ( S–N+3)]. Резултатите показват, че формата на дистална захапка 

поради недостатъчен растеж на долна челюст се наблюдава при 2,14% от 

изследваните от нас лица (n=3). 

При изследването на сагиталния ъглов параметър SNB регистрирахме 

дистална захапка при 45,7% от случаите (n=64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фигура 28. Линейни стойности за челюстните бази (Schwarz) и сагитални 

челюстни съотношения (ъгли SNА и SNB) на пациентите от клиничната група 
 

Анализирахме костната база на горна челюст и получихме средна стойност 

за показателя A
1
 – PNS 55.26±3.35 mm при изследваните от нас пациенти с 

дистална оклузия. 
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Изчислихме дължината на базата на максилата по методиката на Schwarz 

по формулата S–N х 0,7, която ни дава индивидуалната норма за разглеждания 

показател. 

Чрез установяване на индивидуалната норма по методиката на Schwarz за 

всеки пациент отчетохме разликите с реалните измервания по формулата              

[(A
1
 – PNS) – S–N х 0,7)]. 

При 34,29% от изследваните случаи установихме положителна стойност за 

дължината на горна челюст по методиката на Schwarz. Следователно при 48 

пациента сагиталният размер на максилата е по-голям от изчислената норма и 

формата прогнатия обхваща значителен процент от случаите (Фигура 28). 

Резултатите сочат най-висок относителен дял на случаите, при които се 

комбинира намален размер на долна челюст и горночелюстна прогнатия 

(63,57%) според линейните параметри изчислени по методиката на Schwarz. 

Изследването на сагиталните ъглови параметри определи, че формата 

ретрогнатия превалира в нашата извадка (45,7%), за разлика от линейните 

измервания по Schwarz, които показаха значително по-нисък относителен дял 

на пациентите с намалена дължина на долна челюст (2,14%). 

Анализирахме връзката между изследваните линейни и ъглови показатели 

чрез коефициента на съгласуваност между тях (Таблица 18). 

Корелационният анализ между разискваните величини отчете липса на 

зависимост между ъгловите и линейни показатели: SNА, SNB, A
1
 – PNS и Go – 

Pog
1
.  

 

Таблица 18. Kорелационeн анализ между ъгловите и линейни параметри 

описващи междучелюстните съотношения 

Показател  SNA SNB A
1
 – PNS  Go – Pоg

1
  

SNA Pearson Correlation 1 ,938
**

 ,059 ,115 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,488 ,174 

N 140 140 140 140 

SNB Pearson Correlation ,938
**

 1 ,010 ,163 

Sig. (2-tailed) ,000  ,911 ,055 

N 140 140 140 140 

A
1
–PNS Pearson Correlation ,059 ,010 1 ,496

**
 

Sig. (2-tailed) ,488 ,911  ,000 

N 140 140 140 140 

Go–Pog
1 

Pearson Correlation ,115 ,163 ,496
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,174 ,055 ,000  

N 140 140 140 140 
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Резултатите могат да се обяснят с приложението на параметрите – 

ъгловите показатели описват положението на скелетните основи, за разлика от 

линейните параметри, чрез които се определя размера на костните бази. 

Подобни са изводите и от изследванията на Segner, който разглежда най-

често използваните ъглови параметри SNA, SNВ и ANВ. Segner отчита 

повлияването им от редица ограничения, като растежни фактори и вертикални 

променливи. Влиянието на растежа върху хоризонталната и вертикалната 

позиция на т. N, т .А и т. В се разглеждат подробно от Nanada, който констатира 

най-сериозно отклонение на локализацията на точките при промяна на 

оклузалната равнина и посоката на лицевия растеж. Заключението и от двете 

изследвания отчита вертикалният тип на растеж като основополагащ фактор 

при интерпретация на сагиталните съотношения. 

Хоризонталният скелетен компонент в краниофациалният анализ се 

обрисува от показателите SNВ и АNВ. Повишаването на стойностите на АNВ, 

вследствие на понижен ъгъл SNВ провокира скелетна хоризонтална 

дисхармония, която влошава благоприятната прогноза и лечението на 

дисталната оклузия. Понижените стойности на ъгъл SNВ са предпоставка за 

компромиси на ортодонтската терапия, като в значителен процент от случаите 

хирургичното лечение е единствената алтернатива. 

Изследванията на Antoninio et al. и Ngan констатират, че 

цефалометричните показатели ANS – PNS и Go – Pog
1
 са относително стабилни 

параметри, благодарение на които се диагностицира и прогнозира тежестта на 

отклоненията. Акцентите в анализите им са върху възможните променливи, 

които затрудняват оценката на развитието на челюстите, като на първо място се 

поставя самостоятелното използване на т.А, което води до неточна 

интерпретация на особеностите на малоклузията. 

В подкрепа на нашите резултати се явява констатацията на Enlow and Hans, 

че процесите на ремоделиране, наблюдавани в зоната на локализация на т. А по 

време на растежа, могат да провокират неточности в измерванията. 

В изследването си Riesmeijer et al. разглежда позиционните промени на 

краниофациалния комплекс по време на растежа и развитието на индивидите, 

които въздействат негативно върху диференцирането на разглеждата 

малоклузия. Te подчертават необходимостта от въвеждане на цефалометричен 

анализ в смесено съзбие при клас II, подклас 1 малоклузиите базиран на 

стабилни краниални структури, за да се гарантира коректната интерпретация на 

данните. 

В подкрепа на изложените резултати е проучване на Keski-Nisula et al., 

което изследва прогностичния потенциал на параметрите отчитащи дължината 

и положението на челюстните основи и акцентира върху противоречивите 
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данни от ъглови и линейни показатели. Позицията и размерът на скелетните 

бази изискват индивидуална оценка, съобразена с типа на растеж, за да се 

изведе оптимален план на ортодонтско лечение. Заключението на авторите 

определя пропорционалните анализи спрямо константни величини като 

съществен предиктор на краниофациалната морфологична рамка. 

Морфологичните разновидности при клас II, подклас 1 малоклузиите на 

ниво скелетни бази на челюстите или зъбноалвеоларни форми могат да се 

проявяват самостоятелно или комбинирано. 

Диференцирането на скелетните форми е съществено за планирането на 

ортодонтското лечение и предприемането на съоветните терапевтични мерки, 

което наложи отделното разглеждане на формите на деформацията. 

 

3.3. Показатели за зъбноалвеоларни съотношения  

В групата с диагностицирана чрез коефициента К1 скелетна максиларна 

прогнатия и нормална скелетна база на долна челюст анализирахме 

стойностите на показателите за зъбноалвеоларни съотношения (Фигура 29). 

Установихме протрузия при 28.5% от пациентите отчитайки разстоянието 

от горния инцизив до равнината N – A (n=39). Най-високи стойности отчетохме 

при групата с ретрузия 62% (n=85) спрямо разглеждания показател. 

Измерването на ъгъла ≮I–NA (
о
) определи ретрузия при 57.7% (n=79) и 

протрузия при 36.5% (n=50) от изследваните лица с прогнатия. 

 
Фигура 29. Честота на зъбноалвеоларните форми  

в група К1 (горночелюстна прогнатия и нормална долна челюст) и  

група К2  (нормална горна челюст и намалена скелетна база на долна челюст). 
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Изследвахме наклона на централния резец спрямо предната черепна база 

I–SN (°) за същата група пациенти. Резултатите демонстрираха протрузия при 

33.6% (n=46) и ретрузия при 46% (n=66) от случаите. 

В групата с горночелюстна прогнатия и мандибуларен сагитален размер в 

норма, класифицирана чрез коефициента К1 установихме най-голям 

относителен дял на пациентите с ретропозиция на горните резци. 

Резултатите ни потвърждават констатацията на McNamara, който 

разглежда зъбноалвеоларните форми при клас II малоклузия отделно при горна 

и долна челюст и установява по-висок относителен дял на случаите с 

максиларна зъбноалвеоларна ретрузия. 

При пациентите с диагностициран чрез коефициента К2 намален размер на 

мандибуларната скелетна база и нормална горна челюст, анализирахме 

честотното разпределение според зъбноалвеоларните показатели, което може да 

бъде проследено на Фигура 30. 

Анализът на данните сочи протрузия при 56.5% (n=52) и ретрузия при 

малък процент от случаите 10.9% (n=10) спрямо параметъра ≮i –MP (
О
). 

Случаите с нормални стойности на наклона на долен резец спрямо 

мандибуларна равнина представляват 32.6% от изследваната група. 

Резултатите за показателя i –NB (mm) сочат протрузия при 66.3% (n=61), 

като ъгълът i –NB (°) демонстрира сходно разпределение на формата протрузия 

при 70.7% (n=65) от случаите. 

При анализа на зъбноалвеоларните съотношения за групата с 

ретромандибулия регистрирахме протрузията на долночелюстните резци като 

формата на зъбноалвеоларни съотношения с най-голяма честота. 

Ъгълът между аксиалната ос на долния централен резец ≮i –NB показа 

най-високи стойности на разпространение от разглежданите показатели 

(70.7%). 

Отчетените форми с най-висок дял на максиларна зъбноалвеоларна 

ретрузия и протрузия на долночелюстните резци могат да бъдат разгледани от 

гледна точка на зъбнолавеоларните компенсации. 

Поради дисхармонията в скелетните съотношения при прогнатия и 

ретромандибулия и нарушената функционална цялост на системата, 

зъбноалвеоларните компенсации се явяват необходима компенсаторна 

последица. 

Зъбноалвеоларните компенсации се стремят да намалят тежестта на 

скелетните отклоненения и да се адаптират към отклоненията в сагитална, 

вертикална и трансверзална посока. 

Описаният феномен на приспособяване може да бъде обрисуван от 

обратната закономерност на адаптация на сагиталните и вертикални отклонения 
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към посоката на растеж – при хиподивергентен скелетен клас II се наблюдава 

лингвален наклон на горните инцизиви, вестибуларен наклон на долните и 

дълбока захапка. 

Силната корелация, която се наблюдава между лицевите компоненти е 

причина измененията в сагитална и вертикална посока да повлияват и 

взаимотношенията на зъбноалвеоларния комплекс и оклузията. 

Изчислихме зъбноалвеоларните форми при пациентите, за които отчетохме 

комбинация между прогнатия и долночелюстна ретрогнатия, според 

коефициентите К1 и К2 (Фигура 30). 

 

 
Фигура 30. Честота на зъбноалвеоларните съотношения 

 в групата комбинираща коефициентите К1 и К2  

(горночелюстна прогнатия и намалена скелетна база на долна челюст). 

 

Данните показват най-голям относителен дял на горночелюстната 

ретрузия, като най-сигнификантно е представен показателят ≮I–NA (
о
) с 

резултат 56.09%, следван от 62.19% за I–NA (mm) и 45.12% спрямо I–SN (°).  

Долночелюстна протрузия е тенденцията, която се наблюдава съответно 

при 69.51% от пациентите спрямо ъгъл i –NB (°), при 65.85% отчитайки 

показателя i –NB (mm) и във връзка с параметъра ≮i –MP (°) изчислихме 

58.54%. 
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Нашите резултати сочат съчетание на скелетни и зъбнолавеоларни изменения 

при клас II  малоклузиите в смесено съзъбие и подкрепят твърдението, че 

скелетните съотношения се отразяват на зъбноалвеоларните форми.  

Резултатите могат да се обяснят с феномена на зъбноалвеоларна 

компенсация и стремежът на зъбите да редуцират несъответствията в 

челюстните бази. Корекцията на скелетните несъответствия изисква 

отстраняване или намаляване на компенсацията, особено при пациенти в 

период на активен растеж. 

Данните от проведения анализ са в подкрепа на обособената от McNamara 

и Henry класификация на дисталната малоклузия
.
. Авторите разграничават 

четири категории на клас II подклас 1 малоклузиите: зъбноалвеоларна 

протрузия, горночелюстна базална антеропозиция, дефицит на базата на долна 

челюст и мандибуларна зъбноалвеоларна ретрузия, които кореспондират с 

установените от нас констатации. 

Описаните от нас резултати не подкрепят изводите на Romanec, който 

откроява дентоалвеоларната горночелюстна протрузия, комбинирана с ретрузия 

на долночелюстните резци като формата с най-голяма честота (21.2%) при 

пациенти с клас II малоклузия. 

Според сведенията на Riesmeijer скелетната горночелюстна протрузия се 

описва като основен компонент на разглежданото отклонение в етапа на 

смесено съзъбие. 

Сравнително проучване на Baccetti 
 
анализира дисталната малоклузия във 

временно съзъбие и регистрира значително протрудиране на горна челюст в 

прехода към смесено съзъбие. 

Анализът на зъбните съотношения демонстрира закономерността 

скелетната форма да определя стремежа на зъбите да компенсират челюстните 

несъответствия.  Адаптивните механизми съгласуват многобройните вариации 

от челюстни взаимотношения, създавайки стабилни оклузални съотношения. 

Заключението от проведения анализ потвърждава необходимостта от 

оценка на скелетните и зъбнолавеоларни изменения при клас II  малоклузиите в 

смесено съзъбие, за да се подбере правилният подход на лечение – 

модификация на растежа с помощта на функционален или екстраорален апарат, 

преместване на зъбите в зъбните редици, ретракция на горен фронт и 

екстракции при по-тежките случаи. 
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3.4. По трета задача се извърши диференциална диагноза на формите 

на клас II малоклузия чрез коефициентите К1 и К2: 

 

   
    

      
          

    

       
 

 

За да се направи диференциална диагноза на формите на клас II 

малоклузия чрез коефициентите К1 и К2 трябва да се има предвид следното: 

- линеарният показател Ва – N (числителят в коефициентите) дава 

достоверни резултати при описание на морфологията, на растежните 

промени и в тази връзка е благоприятно средство за прогноза на 

ортодонтското лечение. Разглежданата величина се приема за 

константна, тъй като е част от основата на черепа и се счита за най-

стабилната от всички части на краниофациалния комплекс, най-малко 

поддаваща се на външни влияния и завършваща развитието си най-рано. 

- стойностите на параметрите A
1
 – PNS и Go – Pog

1
 (знаменателите в 

коефициентите) са показателни за диференциалната диагноза между 

отделните форми на клас II подклас 1 малоклузия. 

- изведените от нас референтни стойности за коефициентите К1 и К2 в 

задача 2. 

 

Базирайки се на изложените факти, диференциалната диагноза между 

формите на клас II малоклузия може да бъде направена с помощта на 

изведените от нас коефициенти, както следва: 

Когато показателят А
1
 – PNS (знаменател в коефициента К1) е по-

голям, коефициентът К1 намалява. Следователно при по-голяма база на горна 

челюст (прогнатия), коефициентът К1 ще бъде със стойност под 1.99±0.01. 

Същият математичен принцип може да се обясни и при коефициента К2, в 

чието формиране влиза показателят Go – Pog
1
 (като знаменател). Когато 

стойността на параметъра Go – Pog
1
 е по-малка (при долночелюстна 

ретрогнатия), изведеният от нас коефициент К2 ще бъде по-голям от 

установената му референтна стойност от контролната група (средна стойност за 

К2 =1.41±0.01). 

Третата форма на клас II подклас 1 малоклузиите представлява 

комбинация между прогнатия и долночелюстна ретрогнатия и може да бъде 

обяснена с представената методика, по следния начин: 

При стойности за коефициента К1 по-малки от установените и за 

коефициента К2 по-големи, следва наличието на комбинация между 

формите на деформацията. 
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Интерпретирането на коефициентите може да се обобщи по следния 

начин: 

- при коефициент К1 < 1.98 и К2 – норма се наблюдава формата на 

горночелюстна прогнатия; 

- при коефициент К2 > 1.42 и К1 – норма се наблюдава формата на 

долночелюстна ретрогнатия; 

- при установяване на комбинация между коефициент К1 < 1.98 и 

коефициент К2 > 1.42 се наблюдава комбинирана форма на 

горночелюстна прогнатия и долночелюстна ретрогнатия. 

Изчислихме разпределението спрямо К1 и К2 на прогнатия, долночелюстна 

ретрогнатия и комбинацията между тях в изследваната от нас клинична група 

(Фигура 31). 

Установихме, че 26.43% процента от случаите са с коефициент К2 по-голям 

от изведенара норма 1.42. Следователно линеарният показател Go – Pog
1
 е по-

малък и формата на долночелюстна ретрогнатия засяга 37 пациента от нашата 

извадка. 

Пациентите с коефициент К1 по-малък от референтната стойност (К1= 1.98) 

са 15%, т.е. случаите с по-голяма база на горна челюст A
1
 – PNS и диагноза 

горночелюстна прогнатия са 21. 

Значителен процент от случаите (57.14%) са с коефициент К2 по-голям от 

1.42 и коефициент К1 по-малък от референтната стойност 1.98. 
 

 
Фигура 31. Разпределение на скелетните форми на клас II малоклузия,  

спрямо коефициентите К1 и К2 

 

Констатирахме два случая на норма спрямо нашите коефициенти, при които 

се наблюдава зъбноалвеоларна форма на протрузия на горни и долни резци. 
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Нашите резултати не потвърждават заключенията на McNamara, Kerr, 

Ngan, Baccetti и Stahl, че долночелюстната ретрогнатия е най-честата находка 

при клас II малоклузия. 

Направените от нас изследвания не съвпадат с констатацията на Romanec, 

че комбинацията между прогнатия и долночелюстна ретрогнатия се наблюдава 

в 19.2% от случаите, и най-голям относителен дял има долночелюстната 

ретрогнатия. 

От направените у нас изследвания по темата Гайдарова установява, че от 

формите на клас II малоклузия най-често се среща долночелюстна 

ретромандибулия (67%), следвана от горночелюстна прогнатия (17%). Най-рядко 

като причина за клас II малокузия, се установява комбинацията от 

горночелюстна прогнатия и долночелюстна ретромандибулия (15%) от случаите. 

Петрунов констатира 32% за общата честота на дисталната оклузия при 

деца от 7 до 14 годишна възраст. 

Описаните различия се обясняват с различни параметри, използвани за 

всяко изследване, както и с нормите, които се използват за тълкуването на 

резултатите, допълнено от различията между популациите. Данните сочат, че 

проучванията са фокусирани върху характеристиките на клиничните форми на 

клас II малоклузиите, но липсват подробни сведения за белезите на скелетните 

форми в отделните популации. 

С подчертано значение са данните за скелетните бази на челюстите, чрез 

които се описва произхода на деформацията. Maj сравнява показателите на 

скелетните бази при клас I и клас II малоклузиите и констатира, че при 96% от 

случаите на клас II малоклузиите долна челюст не се различава от стойностите 

измерени при клас I. Повечето автори определят дефицитът на мандибуларен 

растеж като основна форма на дисталната малоклузия, докато Maj интерпретира 

разглежданата малоклузия като промени в конфигурацията на челюстите. 
 

Таблица 19. Средни стойности за коефициентите К1 и К2 за ранно и късно 

смесено съзъбие при пациентите от клиничната група (n=140) 

Коефициент Възраст Брой mean ± SE T P 

К1 
7 - 9 г. 97 1.96 ± 0.01 

1.28 > 0.05 
9 - 12 г. 43 1.94 ± 0.02 

К2 
7 - 9 г. 97 1.50 ± 0.01 

0.61 > 0.05 
9 - 12 г. 43 1.49 ± 0.01 

 

Изчислихме разпределението на коефициентите К1 и К2 при двете 

изследвани от нас възрастови групи, отговарящи на ранно и късно смесено 

съзъбие (Таблица 19). Не се установи статистически значима разлика между 

пациентите от 7 до 9 години и тези на възраст от 9 до 12 години и за двата 

коефициента (Р> 0.05). 
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Липсата на статистически значима разлика на К1 и К2 между възрастовите 

групи, определя устойчивостта на коефициентите и потвърждава достоверността 

на предствената методика за диагностициране на формите на клас II малоклузия.  

Изхождайки от констатацията на редица изследвания, че общата черепна 

база Ва – N е устойчив показател, който не се променя значително в 

разглежданите възрасти, ние анализирахме съотношенията К1 и К2 в отделните 

възрастови групи. Каудалната черепна база е числителят в коефициентите К1 и 

К2, следователно промените в коефициентите се обособяват от знаменателите – 

скелетните бази на горна и долна челюст. 

Анализът на данните сочи разлика на средните стойности на коефициента 

К1 при отделните възрастови групи и тенденция за намаляване на стойността му 

при децата в късно смесено съзъбие от 1.96 на 1.94, като разликата не е 

статистически значима. 

Намаляването на показателя К1 е резултат от увеличаване на костната база 

на горна челюст A
1
 – PNS (знаменател в използваното математично уравнение, 

при числител – черепна база). Налице е тенденция за задълбочаване на 

горночелюстната прогнатия в късно смесено съзъбие. В тази връзка е твърде 

вероятно диагнозата максиларна прогнатия да се утежнява с увеличаване на 

възрастта, поради което прилагането на интерсептивно лечение в ранно 

смесено съзъбие е оправдано. 

Представените данни са в подкрепа на заключенията на редица автори, 

които определят ранното диагностициране и лечение на клас II малоклузиите 

като задължителен етап за правилното развитие на оклузоартикулационните 

съотношения. 

Аналогично на предходния анализ, проследихме наличието на разлика за 

коефициента К2 между разглежданите възрастови групи. Стойностите за 

коефициента К2 са 1.50 за ранно смесено съзъбие и 1.49 за късно смесено 

съзъбие. Разликата е минимална, като липсва статистически значима разлика 

между коефициента при отделните възрастови групи. Резултатите са в подкрепа 

на доказания нисък отностителен дял на долночелюстната ретрогнатия при 

изследваните пациенти. 

Следователно предимствата на линеарния показател ос Х (Ва – N) за 

отчитане, както на горночелюстните промени, така и на промените в 

положението на мандибулата се потвърждават. 

От всичко изложено става ясно, че Ba – N е устойчива константа за 

описание на морфологията, на растежните промени и подходящо помощно 

средство за диагностициране на дължината на челюстните бази. 
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4. По четвърта задача, изчислихме вертикалните индекси на Nahoum. 

Jarabak и Horn при пациентите с II скелетен клас, които 

анализирахме съвместно с коефициентите К1 и К2. 

 

Анализирането на II скелетен клас в смесено съзъбие изисква да се 

съобразим с факта, че отклонението може да бъде допълнително усложнено от 

вида на вертикалния растеж. Определянето на типа растеж е от съществено 

значение за прецизното диагностициране и прогнозиране на ортодонтското 

лечение. От друга страна, за да се изведе достоверно плана на ортодонтско 

лечение, трябва да се проведе диaгностициране и в трите равнини. 

Анализът на вертикалния растеж в смесено съзъбие изпълнихме чрез 

първоначално изчисление на вида на разпределението на индекса на Nahoum 

чрез непараметричния тест на Колмогоров – Смирнов (Таблица 20). 

Получените резултати потвърдиха хипотезата за нормално разпределение 

на индекса на Nahoum. 

 

Таблица 20. Разпределение на вертикалния индекс по метода на Nahoum чрез 

непараметричния тест на Колмогоров – Смирнов. 

Индекс на Nahoum                                             N    140 

Normal Parameters
a,,b

 
Mean 0,8186 

Std. Deviation 0,0699 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,05 

Positive 0,05 

Negative -0,032 

Kolmogorov - Smirnov Z 0,596 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,87 

 

Проведохме съпоставка на вертикалния индекс по пол (Таблица 21), което 

потвърди статистическата значимост на величината и възможността да се 

използва за прогнозен показател, в комбинация с въведените от нас 

коефициенти. 

 

Таблица 21. Съпоставка на вертикалния индекс на Nahoum  по пол при 

пациентите от клиничната група 

Индекс на Nahoum Пол Брой mean ± SE T P 

 

Момчета 70 0.81 ± 0.01 
1.36 < 0.05 

Момичета 70 0.82 ± 0.01 
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Фигура 32. Хистограма на стойностите на вертикалния индекс на Nahoum 
 

Показателно е графичното онагледяване чрез хистограма на индекса на 

Nahoum, на която по оста X са нанесени стойностите на показателя, а по оста Y 

отчетените честоти в изследваната извадка (Фигура 32). Графичният анализ 

потвърди хипотезата, че разпределението на изследвания индекс е близко до 

нормалната крива. 

Анализирахме степените на тежест (лека, средна и тежка) за пациентите с 

II скелетен клас в смесено съзъбие според индекса на Nahoum. 

Данните сочат най-голям процент на леката степен сред изследвания от нас 

контингент (Таблица 22). 
 

Таблица 22. Степен на тежест на пациентите от клиничната група, в 

зависимост от стойностите на индекса на Nahoum. 

Степен на тежест Брой % Sp 

Лека степен 

[0.7-0.8]+[0.8-0.85] 
96 68.57 3.92 

Средна степен 

[0.6-0.7]+[0.85-0.9] 
28 20.00 3.38 

Тежка степен 

[∞, 0.6] + [0.9, ∞] 
16 11.43 2.69 

Общо 140 100 - 
 

Комбинацията между горночелюстната скелетна протрузия и/или 

долночелюстна скелетна ретрузия, и вертикален дисбаланс може да окаже 

сериозни последици върху степента на дисхармония при клас II  малоклузиите. 

Оценката на параметрите за вертикален растеж подпомага диференцирането на 

растежните механизми и посоката, в която доминират. 

Nahoum 



59 

 

Тежестта и локализацията на II скелетен клас в смесено съзъбие диктува 

дали несъответствието може да бъде напълно или частично разрешено чрез 

конвенционално ортодонтско лечение. 
 

Таблица 23. Съпоставка по възрастови групи на коефициентите К1, К2 и 

индекса на Nahoum 

Коефициент Възраст Брой mean ± SE T P 

К1 
7 - 9 г. 97 1.96 ± 0.01 

1.28 > 0.05 
9 - 12 г. 43 1.94 ± 0.02 

К2 
7 - 9 г. 97 1.50 ± 0.01 

0.61 > 0.05 
9 - 12 г. 43 1.49 ± 0.01 

Nahoum 
7 - 9 г. 97 0.82 ± 0.007 

0.74 > 0.05 
9 - 12 г. 43 0.81 ± 0.009 

 

Чрез съпоставянето на предложените от нас коефициенти К1, К2 и 

вертикалния индекс на Nahoum по възраст (Таблица 23) не установихме 

статистически значима разлика между пациентите от двете възрастови групи и 

за трите величини (Р>0.05). 

Отчетените резултати могат да се обяснят с факта, че отделните 

компоненти на краниофациалния комплекс са взаимносвързани и промените в 

тях във вертикално и сагитално направление не се повлияват от възрастта.  

Данните потвърждават взаимовръзката между скелетните структури в 

сагитално направление, отчетени чрез коефициентите К1 и К2 и вертикалния 

растеж, подчертавайки влиянието на сагиталните отклонения в оклузията 

спрямо вертикалните. 

Анализирахме честотата на типа на растеж според индекса на Nahoum при 

пациентите групирани чрез коефициентите К1 и К2 (Фигура 33) 
 

 
Фигура 33. Разпределение на броя пациенти според индекса на Nahoum  

при групите с К1 (горночелюстна прогнатия),  

К2 ( долночелюстна ретрогнатия) и комбинацията между тях 
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Пациентите с по-малък коефициент К1 и съответно форма на 

горночелюстна прогнатия, демонстрират хиподивергентен тип на растеж по 

Nahoum (n=14). 

При случаите с долночелюстна ретрогнатия (според коефициента К2) 

преобладава хипердивергентния тип на растеж (n=21). 

Отчитането на хипердивергентен тип на растеж при ретроградно 

положение на долна челюст подкрепя становището на Sassouni, че при усилен 

вертикален растеж клас II малоклузиите се засилват, поради ротацията на долна 

челюст. 

Ротацията на долна челюст по време на растежа е основна причина за 

вертикалните отклонения на лицевия скелет (Фигура 34). 

Скъсяването на тялото и клона на мандибулата провокира вертикален 

растеж, проявен в областта на назомаксиларния комплекс, който от своя страна 

ротира долна челюст в посока надолу и назад. Това обяснява клиниката на 

ретрогнатна мандибула и тендецията за отворена оклузия при клас II 

малоклузиите. 

 

 
Фигура 34. Ротация на долна челюст:  

а-предна ротация; b. задна ротация 

 

Резултатите, отчетени в нашата извадка, потвърждават изводите на Bjork и 

Graber , че сагиталните отклонения се утежняват при хипердивергентния тип на 

растеж. 

Анализирахме отражението, което оказва половият диморфизъм върху 

типа на растеж при пациентите с дистална оклузия (Фигура 35). 

Изследването на вертикалния тип на растеж при момчета и момичета 

отчете наличието на закономерности, които потвърждават заключенията на 

други автори. 
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Установихме преобладаване на хипердивергентния тип на растеж при 

момчета с ретрогнантна долна челюст (n=15). 

При момичетата се наблюдава тенденция за горночелюстна прогнатия и 

хиподивергентен тип на растеж. 
 

 
Фигура 35. Анализ на типа на растеж при момчета и момичета  

в група К1 (горночелюстна прогнатия и нормална долна челюст),  

група К2  (нормална горна челюст и намалена скелетна база на долна челюст)  

и комбинацията между формите 
 

Типът на растеж при изследваните от нас деца с дистална оклузия 

проследихме спрямо показателите SN–MP и SpP–MP  (Таблица 24). В своя 

анализ Steiner използва ъгъл SN – MP за оценка на вертикалните съотношения, 

отчитайки го като добър индикатор за кондиларния растеж. Bjork констатира, 

че показателят не дава точна прогноза за вертикалния растеж и има случаи на 

предна и задна ротация с увеличени стойности на ъгъла. 

 

Таблица 24. Тип на растеж спрямо показателите SN–MP и SpP–MP 

Показател Тип Брой % Sp 

MP – SN 

Нормодивергентен 3 2,14 1,22 

Хипердивергентен 97 69,29 3,90 

Хиподивергентен 40 28,57 3,82 

 

MP – SpP 

 

Нормодивергентен 14 10,00 2,54 

Хипердивергентен 85 60,71 4,13 

Хиподивергентен 41 29,29 3,85 
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Резултатите демонстрират, че вертикалната посока на растеж в нашата 

извадка е с тендеция за хипердивергентен тип. 

Данните подкрепят становището на редица автори, че по-голяма част от 

скелетния растеж се извършва вертикално поради ротацията на долна челюст 

назад. 

Вероятно това е свързано с увеличаване на вертикалната височина в 

моларната зона, което води до изместване на на Рg назад. 

В тази връзка Гайдарова определя необходимостта от контрол на 

вертикалните размери, като задължителен елемент от оптималното 

медиализиране на долна челюст при корекция на скелетните клас II 

малоклузии. 

Изчислихме съотношенията на предна и задна лицева височина (S – Go и 

N – Me) по анализа на Jarabak (Фигура 49) и потвърдихме установената 

тенденция за хипердивергентен тип на растеж (48.57%) за нашите пациенти 

(Таблица 25). 

 

Таблица 25. Честотно разпределние на пациентите с клас II  малоклузия според 

предна и задна лицева височина по Jarabak и Horn 

Тип на разстеж Брой % Sp 

Jarabak 

< 62% 

Хипердивергентен 
68 48,57 4,22 

62 - 65% 

Нормодивергентен 
42 30 3,87 

> 65% 

Хиподивергентен 
30 21,43 3,47 

Horn 

< 55% 

Хипердивергентен 
4 2,86 1,4 

55 - 85% 

Нормодивергентен 
133 95 1,84 

> 85% 

Хиподивергентен 
3 2,14 1,22 

 

Хипердивергентният тип на растеж според Jarabak е придружен с ротация 

на лицето надолу и назад и увеличаване на предната лицева височина по-бързо 

от задната лицева височина. Авторът отчита като най-трудни за прогнозиране 

случаите, които попадат в т. нар. „сива зона“, на границата на припокриване на 

стойностите на трите типа на растеж. 
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Измерванията на лицевия височинен индекс на Horn (Таблица 24) 

демонстрираха най-висок процент на случаите с нормодиверген тип на растеж 

(95%). 

Horn определя пациентите с норма на съотношението между задна лицева 

височина и предна лицева височина като благоприятни кандидати за 

ортодонтска терапия. 

Високият процент на леката степен според индекса на Horn (95%) 

потвърждава резултатите за степента на тежест изчислена чрез индекса на 

Nahoum (68.57%). 

Правилното провеждане на ортодонтското лечение изисква съобразяване с 

прогнозираната посока на растеж и диференциране на типа вертикален растеж. 

Отчетената проява на типа на растеж в нашата извадка определя ротация 

надолу и назад на долна челюст и необходимост от съобразяване на плана на 

лечение с вертикалната тенденция. 

Измерванията на показателите за типа на растеж сочат тенденция към 

хипердивергентен тип на растеж при пациентите с клас II  малоклузия. 

Данните от проведения анализ потвърждават твърденията на McNamara, че 

по-голяма част от скелетния растеж при разглежданото отклонение се извършва 

вертикално, поради ротацията на долната челюст назад. 

Нашите резултати кореспондират с установените от Graber
 
 акценти на 

хипердивергентния тип на растеж при дистална малоклузия: горночелюстна 

прогнатия, ретрогнатия на долна челюст и протрузия на горночелюстния 

фронтален сегмент. 

Отклоненията в оклузията, отчетени спрямо трите равнини, в съчетание 

със сложните съотношения между челюстите и лицевите костни структури 

могат да бъдат диагностицирани най-точно на латерални телерентгенографии 

чрез съответните анализи. Прогнатията и протрузията отразяват цялостното 

преместване на челюстите и зъбите и възможните комбинации изискват 

диференциране върху латерални телерентгенографии. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

От поставените четири задачи за изпълнение на целта на дисертационния 

труд, да се създаде прогностичен модел за оптимизиране на диагностиката на 

пациенти с клас II подклас 1 малоклузия в смесено съзъбие, могат да се 

направят следните заключения: 
 

По отношение на първа задача, свързана с извеждането на основните 

цефалометрични показатели, характеризиращи сагиталните съотношения на 

челюстите при българи със завършен лицев растеж, ортодонтски здрави лица 

бяха прегледани 390 лица. На отговарящите на определените показания 90 

случаи бяха назначени профилни телерентгенографии, върху които бяха 

изследвани 6 цефалометрични показатели, отразяващи основните елементи на 

скелетните взаимотношения. 

След анализ на резултатите, получени в изпълнение на първа задача могат 

да се изведат следните заключения: 

1. Средната дължина на общата черепна база Ba – N е 111.30±0.63 mm 

при българи със завършен растеж. 

2. Средната дължина на предната черепна база S – N е 72.80±0.43 mm при 

ортодонтски здрави лица със завършен растеж. 

3. По линейните показатели АО – ВО („Wits“), PNS – A
1
, Go – Pog

1
, Ba – 

N и S – N лицата от мъжки и женски пол се различават помежду си, 

като разликата е статистически значима.  

4. Спрямо ъгловия показател ANB не се установи разлика между мъжки и 

женски пол. 

По отношение на втора задача, свързана с апробиране на коефициентите 

К1 и К2 за оценка на скелетните бази на челюстите върху латерални 

телерентгенографии, могат да се направят следните изводи: 

1. Изведоха се референтни стойности за коефициентите К1 и К2 за 

ортодонтски здрави българи със завършен растеж. 

2. Анализира се взаимовръзката между коефициентите К1 и К2 и други 

описани в литературата и използвани в клиничната практиката 

критерии. 
 

По трета задача, чрез коефициентите К1 и К2 се направи диференциална 

диагноза между прогнатия, ретрогнатия и комбинацията между тях върху 

латерални телерентгенографии на пациенти с II скелетен клас в смесено 

съзъбие. За изпълнение на задачата изследвахме ретроспективно 140 профилни 

телерентгенографии на пациенти от 7 до 12 години, с II скелетен клас в смесено 

съзъбие. 
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След анализ на резултатите, получени в изпълнение на трета задача могат 

да бъдат направени следните заключения: 

1. Дължината на общата черепна база (Ba – N) в смесено съзъбие е със 

средна стойност 106.08±0.43 mm 

2. Анализът на Schwarz при пациентите в смесено съзъбие показва най-

висок относителен дял на случаите, при които се комбинира намален 

размер на долна челюст и горночелюстна прогнатия (63.57%).  

3. Анализът чрез коефициентите К1 и К2 демонстрира най-висок 

относителен дял на случаите с комбинирана форма на клас II 

малоклузията за смесено съзъбие (57.14%). 

4. Долночелюстната ретрогнатия, диагностицирана чрез коефициента К2  

обхваща 26.43% процента от случаите. 

5. Горночелюстна прогнатия се диагностицира при 15% от пациентите, 

спрямо коефициента К1. 

6. Анализът на сагиталния ъглов параметър SNB регистрира най-висок 

относителен дял на случаите с дистална захапка (45.7%). 

7. Анализът на зъбноалвеоларните форми на клас II малоклузията в 

смесено съзъбие отчете най-висок относителен дял на ретропозицията 

на горните резци в групата пациенти с горночелюстна прогнатия и 

мандибуларен сагитален размер в норма.  

8. Анализът на зъбноалвеоларните съотношения в групата с 

ретромандибулия, отчете протрузията на долночелюстните резци като 

формата с най-голяма честота. 
 

По отношение на четвърта задача, изчислихме вертикалните индекси на 

Nahoum. Jarabak и Horn, съвместно с коефициентите К1 и К2 при пациентите с II 

скелетен клас и установихме че: 

1. Пациентите с горночелюстна прогнатия установена чрез коефициента 

К1, демонстрират хиподивергентен тип на растеж по индекса на Nahoum. 

2. При случаите с долночелюстна ретрогнатия (според коефициента К2) 

преобладава хипердивергентния тип на растеж. 

3. Вертикалният тип на растеж при момчета и момичета отчете тенденция 

за хипердивергентен тип на растеж при момчета с долночелюстна 

ретрогнатия и хиподивергентен тип на растеж при момичетата с 

горночелюстна прогнатия. 

4. Вертикалната посока на растеж в нашата извадка е с тендеция за 

хипердивергентен тип спрямо показателите SN–MP и SpP–MP. 

5. Анализът на Jarabak потвърди установената тенденция на 

хипердивергентен тип на растеж при нашите пациенти. 

6. Измерванията на лицевия височинен индекс на Horn демонстрира най-

висок процент на случаите с нормодиверген тип на растеж. 
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VII. ИЗВОДИ 

 

1. Изведени са референтни стойности на основните цефалометрични 

параметри, характеризиращи черепните и челюстните бази за 

българската популация, които са близки до публикуваните за бялата 

раса от други автори. 

2. Установен е полов диморфизъм за основните цефалометрични 

показатели на скелетните бази при ортодонтски здрави лица със 

завършен растеж. 

3. Изведени са коефициентите К1 и К2 и техните референтни стойности, 

на база на линейни показатели върху латерални телерентгенографии 

при българи със завършен растеж. 

4. Предложената методика служи като диагностичен метод за 

диференциране на мандибуларна недостатъчност и преразвитата горна 

челюст при клас II малоклузии. 

5. Приложимостта на нововъведените коефициенти се потвърди с 

доказаната добра съгласуваност между аналогичните такива от 

методиката на Schwarz. 

6. Анализът чрез ъгловите параметри SNA и SNB при клас II 

малоклузията в смесено съзъбие демонстрира най-висок относителен 

дял на случаите с долночелюстна ретрогнатия. 

7. Анализът чрез коефициентите К1 и К2, диагностициращи големината на 

челюстните бази, показа най-висок относителен дял на случаите с 

комбинирана форма на клас II малоклузията за смесено съзъбие. 

8. Анализът на дължината на челюстните бази по методиката на Schwarz 

отчете по-висок процент по отношение на комбинацията между 

горночелюстна прогнатия и долночелюстна ретрогнатия. 

9. Пациентите с горночелюстна прогнатия, диагностицирана чрез 

коефициента К1, демонстрират хиподивергентен тип на растеж по 

индекса на Nahoum. 

10. При случаите с долночелюстна ретрогнатия, диагностицирана чрез 

коефициента К2, се наблюдава тенденция за хипердивергентен тип на 

растеж. 

11. Вертикалният тип на растеж при момчета и момичета отчете най- висок 

относителен дял на момчета с долночелюстна ретрогнатия и 

хипердивергентен тип на растеж и на момичетата с горночелюстна 

прогнатия и хиподивергентен тип на растеж.  
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VIII.ПРИНОСИ 

 

ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР  

- За първи път у нас са изведени цефалометрични норми за българската 

популация, характеризиращи черепните и челюстните бази при 

ортодонтски здрави лица със завършен растеж. 

- За първи път у нас е създадена методика чрез изведените коефициенти 

К1 и К2 за диференциална диагноза на формите на дистална оклузия 

върху латерални телерентгенографии. 

- За първи път у нас чрез предложените коефициенти К1 и К2 се 

анализират скелетните и зъбноалвеоларни съотношения при II скелетен 

клас в смесено съзъбие. 

 

ПРИНОСИ С ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМОСТ 

- Чрез нововъведената методика е възможно да се диагностицира 

произхода на отклонението – в горна и/или долна челюст, чрез което се 

подпомага планирането на ортодонтското лечение.  

 

ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

- Общата черепна база Ba – N е устойчива константа за описание на 

морфологията, на растежните промени и подходящо помощно средство 

за диагностициране на положението на челюстните бази. 

- Анализът на клас II малоклузиите, в комбинация с вертикалния тип на 

растеж потвърди, че сагиталните отклонения утежняват вертикалните 

отклонения. 

  



IX.СПИСЪК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И 

СЪОБЩЕНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 
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