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1. УВОД 

1. УВОД 

През последните години се наблюдава повишено внимание за ролята 

на временното съзъбие за развитието на оклузията в постоянното съзъбие. 

Отклоненията в оклузалните характеристики през периода на временно 

съзъбие могат да доведат до зъбно-челюстни деформации и на постоянното 

съзъбие. Освен това ортодонтските деформации във временно съзъбие 

могат да имат пагубни последствия върху зъбното- и лицево-челюстното 

развитие, както и върху качеството на живот на пациентите свързано с 

оралното здраве. Проучените резултати удостоверяват необходимостта от 

изследвания на ЗЧД във временното съзъбие и се явяват един от мотивите 

за настоящото изследване. 

Опитът от последните десетилетия недвусмислено доказва, че 

решаването на проблема със зъбно-челюстните аномалии е възможен само 

на основа на укрепване на профилактичната дейност сред децата, заложена 

и в медицински стандарт „Ортодонтия“ (Наредба № 52/26 ноември, 

2010 г.). Промените в системата на здравеопазването след 1989 г. отменят 

редовните профилактични ортодонтски прегледи на децата от детските 

ясли и градини и прехвърлят грижата за ортодонтско здраве на родителите. 

Реализирането на редовна профилактика зависи от здравната 

информираност на родителите и от сътрудничеството между ортодонти и 

лекари по дентална медицина от една страна и педиатри, 

оториноларинголози и логопеди от друга. Не е актуализирана 

информацията за вида и честотата на зъбно-челюстните деформации при 

деца с временно съзъбие. Нерешените проблеми в този план задават 

вторият мотив за разработването на дисертационната теза.  
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2. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 

2. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ 

 Данните за България за разпространението на ЗЧД, вредни навици 

неправилни функции сa отпреди 30 години.  

 Тази ситуация ни насочва към актуализиране на данните за 

ортодонтския статус на деца с временно съзъбие.  

 Необходимо е да се установят какви видове са ЗЧД във временно 

съзъбие. 

 Необходимо е да се направи стандартна форма за отчитане на ЗЧД 

във временно съзъбие и подобряване на комуникацията между 

специалистите и мотивация на родителите 

 Нужен е нов прочит на необходимостта от ортодонтска профилактика 

и интерсептивно лечение във временно съзъбие. 
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3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационния труд е анализиране на разпространението 

на зъбно-челюстните деформации във временно съзъбие и създаване на 

модели за оптимизиране на ортодонтската профилактика и лечение в този 

период. 

За постигането на поставената цел се изпълняват следните задачи: 

1. Да се направи епидемиологично проучване за честота на зъбно- 

челюстните деформации, вредните навици и неправилните 

функции при деца с оформено временно съзъбие. 

2. Да се разкрие необходимостта от ранно диагностициране на 

зъбно-челюстни деформации във временно съзъбие и провеждане 

на ортодонтска профилактика. 

3. Да се предложи модел за оптимизиране на сътрудничеството 

между ортодонти, лекари по дентална медицина и медицински 

специалисти при установяване на зъбно-челюстни деформации 

във временно съзъбие. 

4. Да се повиши нивото на информираност на родителите относно 

ортодонтските отклонения и тяхната профилактика чрез 

създаване на: 

 демонстрационни материали на ортодонтски отклонения във 

временно съзъбие; 

 виртуален ортодонтски кабинет под формата на интернет 

сайт; 

 мобилно приложение.  
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали. Дисертационното изследване се основава на 471 деца 

на възраст между три и шест години, посещаващи детски градини в 

градовете Пловдив и Куклен, които са със стабилно временно съзъбие и не 

са лекувани ортодонтски. Броят деца, включен в проучването, е определен 

в съответствие с изискването за информирано съгласие от родителите и 

съдействие от страна детските заведения. Наблюденията са одобрени от 

Комисията по Научна етика на Медицински университет – Пловдив с 

протокол № 7781. Полово-възрастовата структура на обследваните деца 

разкрива симетрично разпределение в групата на 4-годишните и 

асиметрично при 5-годишните. Съотношението на момчетата на четири и 

пет години е 27,8:72,2, а при момичетата 39,1:60,9%. 

За целите на втора и трета задача са анкетирани 98 лекари по дентална 

медицина и 150 родители на деца с временно съзъбие.  

За нуждите на първа подзадача към четвърта задача са свалени 

отпечатъци с алгинат от горна и долна челюст на девет деца с временно 

съзъбие, диагностицирани с ортодонтски отклонения причинени от вредни 

навици и неправилни функции. 

2. Методи на изследване. Дисертационното изследване се основава 

на данните от епидемиологичното обследване и прилагането на 

статистически и социологически методи, метода на класификацията и 

лабораторен метод. 

Методика за ортодонтски профилактичен преглед. За извършване 

на срезово епидемиологично изследване на всички деца е направен 

профилактичен клиничен преглед за ортодонтски и функционален статус в 

естествени условия, на основата на методиката на Мутафчиев и кол. (1988). 

За измерване е използван шублер (модел Цюрих1). 

1 производител Leone® 
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Резултатите от направения преглед са записвани в диагностична карта, 

създадена специално за целта на изследването по модел на тази в 

университетите в Рощок и Грайфсвалд, Германия (Römmerman 2002; 

Seeman 2013). Диагностичната карта е разделена на няколко части – обща, 

зъбен статус и ортодонтски статус. 

1. Обща част, в която се записват името, пола и възрастта на детето. 

2. Зъбен статус  

3. Вид временно съзъбие  

4. Оклузия  

5. Функционален статус  

6. Необходимост от профилактика  

Снемане на зъбен статус . Регистриране на налични кариозни 

зъби, санирани зъби, извадени зъби в дистален участък, зъби разрушени до 

корен в дистален участък и фрактури на коронката. 

Снемане на ортодонтски статус. За снемане на ортодонтския 

статус се обследват вида на временното съзъбие, сагиталните, 

трансверзалните и вертикалните съотношения в оклузията. 

Вид на временно съзъбие  – Съзъбие с треми, съзъбие без треми и 

съзъбие със струпване са установени чрез наблюдение. 

Оклузията. По методите на Foster&Hamilton (1969) и Bjork et al. 

(1974) е регистрирана оклузията в максимална хабитуална 

интеркуспидация, проследява се в каква равнина се сключват втори 

временни молари (равно сключване, медиално и дистално стъпало), а 

оклузия при временни канини се отбелязва с Клас I, Клас II и Клас III 

оклузални съотношения. 

• Клас I съотношения при временни канини се регистрира, когато 

върхът на канина е в една равнина с дисталната стена на долен 

временен канин; 

• Клас II съотношения се регистрират, когато дисталната стена на 
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

долен временен канин е дистално разположена спрямо върха на 

горен временен канин; 

• Клас III съотношения се регистрират, когато дисталната стена на 

долен временен канин е медиално разположена спрямо върха на 

горен временен канин.  

За установяване на сагитални съотношения при втори временни 

молари се използват следните параметри: 

• равно сключване се записва, когато дисталните повърхности с в 

една равнина; 

• медиално стъпало, когато дисталната повърхност на долен втори 

молар е медиално разположена спрямо дисталната повърхност на 

горен втори временeн молар в сагиталната равнина;  

• дистално стъпало, когато дисталната повърхност на долен втори 

временен молар е дистално разположена спрямо дисталната 

повърхност на горен временен молар в сагиталната равнина. 

За измерване на овърджет, шублерът се позиционира по 

вестибуларната повърхност на долни централни резци и се измерва 

отстоянието до вестибуларната повърхност на горни централни резци. 

Овърджет се класифицира и регистрира до 3 mm, 3-6 mm, > 6 mm и < 0 

mm.  

Кръстосана захапка се отбелязва между съответните зъби по 

квадранти във фронт и в страничен участък според критериите на Foster & 

Hamilton (1969), като може да бъде едностранна или двустранна. 

Латеродевиация регистрираме съответно дали в ляво или в дясно се 

измества мандибулата по време на отваряне и затваряне. 

Отворена захапка се регистрира при наличие на отстояние между 

горна и долна зъбна дъга в милиметри, като я разделяме на отворена 

захапка до 3 mm във фронт и в страничен участък и на отворена захапка 

над 3 mm съответно във фронт и в страничен участък. 
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Дълбока захапка без гингивален контакт се изследва, когато горните 

фронтални зъби покриват долните с 3 mm и съответно дълбока захапка с 

гингивален контакт, когато има контакт с гингивата. За измерване на 

дълбока захапка е приложена следната собствена клинична методика: 

Измерва се височината на клиничната коронка на долен централен 

временен резец (h) при широко отворена уста след това приканваме дете да 

затвори и измерваме разстоянието от режещия ръб на горен временен резец 

до шийката на гингивата на долен централен временен резец (x) и 

прилагаме следната формула (покритие = h – x), като по този начин се 

оценява покритието на горни резци спрямо долни резци.  

Снемане на функционален статус. За изследване на затруднено 

носово дишане е използван метода на Хорошилкина (2006) с памуче пред 

всяка ноздра за 30 секунди с приканване на детето да вдиша и издиша като 

противоположната ноздра детето запушва с показалец. 

За изследване на функция гълтане, детето е помолено да преглътне 

вода или слюнка. Наблюдава се дали мускулите m.mentalis и m.orbicularis 

oris са активни или пасивни по време на преглъщането. Детето се палпира 

дали има контракции на мускулите m.temporalis и m.masseter (Melsen et al., 

1978, 1989). При нормалното преглъщане зъбите са в контакт и има 

контракции на m.masseter, ако няма контракции записваме, че детето е с 

атипично преглъщане. Допълнително екартираме с пръсти устните на 

детето и наблюдаваме дали по време на преглъщане позиционира езика 

между зъбните редици. Регистрира се още и дали поставя долната устна 

между горна и долна зъбна дъга по време на преглъщане и се отбелязва 

като вреден навик за смучене на устна. Следи се и позицията на езика при 

покой, дали е на ниво твърдо небце или притиска зъбите. При наличие на 

такъв се отбелязва като вреден навик притиска зъби с език. 

По време на прегледа детето се наблюдава за период от четири минути 

дали стои с отворена уста при покой, следователно се отчита дали устните 
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са в контакт или са без контакт и по този начин се отбелязва и симптом за 

устно дишане. 

Децата се регистрират за наличие на вредни навици за смучене на 

пръст, биберон и предмет. 

За изследване на дизартикулия (смущения в звуко-произнасянето) 

детето се приканва да изрече думите „трактор“, „зайче“ и/или „синьо”. 

Клинична оценка за необходимостта от профилактика. За 

правилна оценка на необходимостта от профилактика, дисертационното 

изследване предлага следните критерии.  

А. За първична профилактика да бъдат насочвани деца без 

ортодонтски отклонения, но с установени вредни навици и 

неправилни функции, с необходимост от лечение на кариес и 

неговите усложнения, възстановяване и мотивиране за 

поддържане на оптимална орална хигиена и хигиена на хранене.  

Б. Мнение за вторична профилактика се отбелязва при 

установени ортодонтски деформации с и без наличие на вредни 

навици и неправилни функции, неправилно абразирали временни 

зъби, преждевременно екстрахирани или хиподонтия на временни 

зъби, множествен кариес, силно влошена орална хигиена, 

френулуми на език и устни смущаващи нормалните 

функционални процеси.  

Методи за статистически анализ на резултатите от клиничния 

преглед. Данните от диагностичната карта, въведени в Microsoft®Excel, са 

изчетени и обработени със статистически пакет SPSS 15 for Windows® 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). За статистическия анализ се използват 

следните методи:t-Student test, крос таблици, графичен анализ, 

корелационен анализ.  
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Метод на класификацията. Методът е приложен с цел групиране на 

установените зъбно-челюстни деформации по определен признак за 

решаване на диагностични задачи и въпроси свързани с прогнози.  

Социологически методи. Приложен е един от методите за набиране 

на първична информация – анкетата или писмено допитване до 

респондентите. Изготвени са две анкетни карти – една за родителите на 

деца с ортодонтски отклонения при временно съзъбие и една за лекарите 

по дентални медицина. Допитването до родителите е реализирано чрез 

писмени отговори от тяхна страна, а до лекарите – чрез попълване на 

Google формуляри или е приложена т.нар пряка анкета. Анкетите са 

анонимни, с паспортната (сведения за анкетираните лица) част и 

същинската част, която включва въпросите. 

Лабораторен метод. Лабораторните методи се прилагат за изпълнение 

на първа подзадача към четвърта задача, която включва изработването на 

нагледни демонстрационни материали за родителите по време на клиничен 

профилактичен ортодонтски преглед. За изработването на 

демонстрационни модели на най-често срещаните ортодонтски 

деформации вследствие на влиянието на вредни навици и неправилни 

функции е използвана акрилова пластмаса и отлети гипсови модели на 

пациенти. 

Конструирането на симулатор на зъбно-челюстни деформации във 

временно съзъбие се основава на гипсов модел в идеални оклузални 

съотношения. За изработването на този модел е използвана отново акрилна 

пластмаса и гарнитура от пластмасови зъби с размер наподобяващ 

временно съзъбие. Зъбите в горен и долен фронтален участък са фиксирани 

подвижно с помощта на пружинки и могат да изпълняват движения в 

сагитална и вертикална посока.  
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5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ  

ЗАДАЧА ПЪРВА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ 

ДЕФОРМАЦИИ, ВРЕДНИ НАВИЦИ И НЕПРАВИЛНИ ФУНКЦИИ 
ВЪВ ВРЕМЕННО СЪЗЪБИЕ 

Епидемиологичното изследване на ортодонтския статус на зъбно-

челюстната система в периода на временно съзъбие разкрива разнопосочни 

тенденции в отделните видове ЗЧД. Периодът на ранно временно съзъбие 

(между 3 и 4,5 години) и на стабилно временно съзъбие (от 4,5 до 6 години) 

се характеризира с различна честота на видовете ортодонтски деформации, 

определени както между всички деца, така и между всички установени 

ЗЧД.  

За разграничаване на степента на разпространението на отделните 

ЗЧД или за класифициране на зъбно-челюстните аномалии по честота на 

проява, данните от клиничните прегледи се изобразяват в едномерно 

пространство. Нагледното представяне на данните в едномерно 

пространство, както и техните емпирични стойности (от 1,25 до 53,07% 

при отделните видове ЗЧД и между 0,24% и 31,4% при вариантите на всеки 

вид ЗЧД) дава основание за определяне на три групи (k) честоти и 

обособяването на три класа: клас А – най-разпространени, с честота над 

20%; клас B – средно разпространени, с честота (10 – 20%; клас С – рядко 

разпространени, с честота под 10% (табл. 1).  

Таблица 1  
Показатели за класификация на ЗЧД по честота 

Признак 
Клас 

Най-
разпространени 

Средно 
разпространени 

Рядко 
разпространени 

Всички пациенти, % над 20 10 – 20 под 10 
Всички ЗЧД, % над 10 5 – 10 под 5 
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1.1. Структура на зъбно-

челюстните деформации във 

временно съзъбие. Клиничният 

преглед на 471 деца установи 

нормално развита зъбно-челюстна 

система при 35,6% от тях, а 

малоклузии в повече от половината 

изследвани пациенти – 64,4%. 

Очаквано, повечето от децата с 

временно съзъбие имат една или две зъбно-челюстни деформации (фиг. 1). 

При 27 пациента (5,7% от всички изследвани) се установяват три 

малоклузии, а при 21 (4,5%) – четири малоклузии.  

Клиничният преглед протоколира наличие на всички видове зъбно-

челюстните деформации, между които с най-голяма честота (53,07%) са 

сагиталните отклонения в дисталния участък и вертикалните отклонения 

на оклузия във фронталния участък (20,92%) (табл. 2).  

Таблица 2 
Вид зъбно-челюстни деформации във временно съзъбие 

Вид зъбно-челюстни деформации Брой 
случаи 

Относителен дял от 
всички ЗЧД (%) 

Отклонение в зъбна дъга 103 10,72 

Сагитални отклонения на оклузия във 
фронтален участък 98 10,20 

Сагитални отклонения в дистален участък 510 53,07 

Вертикални отклонения на оклузия във 
фронтален участък 201 20,92 

Вертикални отклонения на оклузия в страничен 
участък 

6 0,62 

Трансверзални отклонения на оклузия в 
страничен участък 

31 3,23 

Латеродевиация 12 1,25 

 
Фигура 1. Честота на броя 

малоклузии 
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В клас В – средно разпространени ЗЧД, се включват отклоненията в 

зъбната дъга (10,72%) и сагиталните отклонения на оклузия във фронтален 

участък (10,20%), а в клас С– под 5%, случаите на трансверзални 

отклонения на оклузия в страничен участък (3,23%), латеродевиация 

(1,25%) и вертикалните отклонения на оклузия в страничен участък 

(0,62%). 

Епидемиологичното изследване регистрира проява на почти всички 

варианти на ЗЧД, с изключение на вертикалните отклонения на оклузия в 

страничен участък, при които е установен случай само на отворена захапка 

в страничен участък до 3 mm. (табл. 3). 

Таблица 3 
Честота на зъбно-челюстните деформации във временно съзъбие 

Зъбно-челюстни деформации Брой 
Относителен дял (%) 

от всички 
деца 

от 
ЗЧД 

Съзъбие със струпване 27 5.73 2.85 
Съзъбие без треми  76 16.14 7.98 
Овърджет (3-6 mm) 41 8.70 4.31 
Овърджет (над 6 mm) 4 0.85 0.42 
Овърджет (под 0 mm) 23 4.88 2.42 
Кръстосана захапка във фронтален участък 30 6.37 3.15 
Сагитални съотношения Клас II Дясно 148 31.42 15.55 
Сагитални съотношения Клас II Ляво 137 29.09 14.39 
Сагитални съотношения Клас III Дясно 50 10.62 5.25 
Сагитални съотношения Клас III Ляво 45 9.55 4.73 
Сагитални съотношения Дистално стъпало Дясно 66 14.01 6.93 
Сагитални съотношения Дистално стъпало Ляво 64 13.59 6.72 
Дълбока захапка 127 26.96 13.34 
Дълбока захапка с гингивален контакт 40 8.49 4.20 
Отворена захапка във фронт до 3mm 32 6.79 3.36 
Отворена захапка  във фронт > 3mm 2 0.42 0.21 
Отворена захапка в страничен участък до 3 mm 6 1.27 0.613 
Кръстосана захапка в страничен участък – 
едностранна 15 3.18 1.58 

Кръстосана захапка в страничен участък – 
двустранна 7 1.49 0.74 

Латеродевиация – ляво 10 2.12 1.05 
Латеродевиация – дясно 2 0.42 0.21 
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Относителният дял на зъбно-челюстните деформации в цялата извадка 

варира между 0,42% (Латеродевиация – дясно) и 31,42% (сагитални 

съотношения от Клас II Дясно). Епидемиологичното изследване открива 

доминиране на три вида ЗЧД при временно съзъбие с голяма честота: 

сагитални съотношения от Клас II (Дясно) – 31,4% от всички деца, 

сагитални съотношения от Клас II (Ляво) – 29,1 % и дълбока захапка – 

26,7% спрямо всички изследвани деца (фиг. 2). Посочените зъбно-

челюстни деформации се включват в категория А и при съотнасянето им 

към всички видове ЗЧД. 

 
Фигура 2. Честота (%) на зъбно-челюстните деформации  

Зъбно-челюстни деформации със средна честота на поява във 

временното съзъбие или от клас В при изследванията на всички деца са 

съзъбие без треми – 16,1%, сагитални съотношения дистално стъпало 

дясно – 14,01%, сагитални съотношения дистално стъпало дясно – 13,59% 

и сагитални съотношения от Клас III (Дясно) – 10,62% (фиг. 23 и табл. 10). 
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При втория подход – анализ на честотата на отделните видове ЗЧД спрямо 

всички установени, към категория В се отнасят посочените по-горе в 

същата последователност на честота и с относителен дял съответно 8,01%, 

6,95% и 6,74%. 

Рядко разпространени ЗЧД, или тези с малка честота на проява във 

временното съзъбие – клас С са всички останали, констатирани при 

епидемиологичното изследване. Между тях, с относителен дял между 5,0 и 

10,0%, или в горната част на клас С, се открояват сагитални съотношения 

Клас III Ляво (9,55%), овърджет (3 – 6 mm) (8,70%), дълбока захапка с 

гингивален контакт (8,49%), отворена захапка във фронт до 3 mm (6,79%), 

кръстосана захапка във фронт (6,40%) и съзъбие със струпване (5,72%). 

ЗЧД с изключително рядка честота се явяват кръстосана захапка в 

страничен участък – едностранна (3,18%), латеродевиация – ляво (2,12%), 

кръстосана захапка в страничен участък – двустранно (1,49%), отворена 

захапка в страничен участък до 3 mm (1,27%), овърджет (над 6 mm) 

(0,85%), отворена захапка във фронт > 3mm (0,42%) и латеродевиация – 

дясно (0,21%). 

1.2. Честота на отделните зъбно-челюстни деформации. 

Епидемиологично изследване дава възможност да се детайлизира общата 

ортодонтска картина на ЗЧД във временното съзъбие. Данните от него 

разкриват в дълбочина проявите на малоклузиите при двата пола и двете 

възрастови групи. 

Отклонения в зъбна дъга. Ортодонтският статус за вида на 

временното съзъбие установи, че случаите на отклонения са една трета от 

всички изследвани (табл. 4). Над 70% от децата имат временно съзъбие с 

треми, което е свързано с нарастването на челюстите, като тремите се 

самокоригират със смяната и пробива на постоянните зъби. Съзъбие без 

физиологично разстояние между зъбите се установява при 76 деца от 

всички изследвани, което съставлява около ¼ от цялата извадка. С най-
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малка честота (5,7%) е случаят на временно съзъбие със струпване. 

Резултатите на ортодонтския статус за вида на временното съзъбие 

показват еднакво разпределение по пол на случаите с треми. 

Таблица 4  
Вид временно съзъбие по пол  

Пол 
Вид временно съзъбие Брой 

С треми Без треми Със струпване 
общ % 

общ % общ % общ % 

Момичета 172 74,8 50 21,7 8 3,5 230 100 
Момчета 196 81,3 26 10,8 19 7,9 241 100 
Общо 368 78,2 76 16,1 27 5,7 471 100 

Случаите със струпване установиха статистически значима разлика 

между половете, като при момчетата преобладава струпването на зъби (χ2 = 

5.318 p =.021). Почти два пъти повече случаи без треми се наблюдават при 

момичетата в сравнение с момчетата, като разликата тук също е 

статистически значима (χ2 = 10.429 p =.001). 

Видът на временно съзъбие през периода на стабилно временно 

съзъбие (от 3,5 до 4,5 години) се отличава с малък относителен дял на 

случаите със струпване и без треми, при по-често разпространение на 

съзъбие без треми (5,5%) в сравнение със съзъбие със струпване (2,3%) 

(табл. 5). При 5 годишните съотношението между двата вида отклонения 

по честота се запазва – преобладават децата с временно съзъбие без треми 

(10,8%) и по-малко са тези, при които се установява временно съзъбие със 

струпване (3,4%) (табл. 5). 

Таблица 5 
Вид временно съзъбие по възраст 

Възраст 
Вид временно съзъбие Брой 

С треми Без треми Със струпване 
общ % 

общ % общ % общ % 

4 годишни 122 25.9 26 5.5 11 2.3 157 33.7 
5 годишни 246 52.2 50 10.8 16 3.4 314 66.3 
Общо 368 78.2 76 16.1 27 5.7 471 100 
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Статистическият анализ не се открива значими разлики при 

разпределението на видовете временно съзъбие в двете възрастови групи.  

Сагитални съотношения на оклузия във фронтален 

участък. Епидемиологичното изследване на сагиталните съотношения 

регистрира нормални сагитални съотношения във фронтален участък или 

овърджет 0–3 mm при 403 деца или 85.6%. Сагитални отклонения на 

оклузия във фронтален участък се откриват при 98 пациента, между които 

най-голям е броят случаи на овърджет 3–6 mm (8,70% от всички деца и 

4,26% от всички ЗЧД). В клас С или рядко разпространени ЗЧД се отнасят 

кръстосана захапка във фронт (6,4% от всички пациенти и 3,1% от всички 

ЗЧД), овърджет под 0 mm (4,88% от 471 пациента). Само при шест деца 

(под 1,00%) е констатиран случай на овърджет над 6 mm или най-тежката 

зъбно-челюстна деформация при сагиталните отклонения на оклузия във 

фронтален участък. 

Разпределението на овърджет по пол регистрира нормални сагитални 

съотношения при 200 момичета и 203 момчета, което е приблизително 85% 

от целия контингент (табл. 6). Увеличеният овърджет (3-6 mm) се 

наблюдава с леко повишена честота при момчетата с 9.5% в сравнение с 

момичетата – 7.8% Но разликата не е статистически значима.  

Таблица 6  
Сагитално отстояние, разпределено по пол и възраст 

Показател 
Овърджет Общо 

0-3 mm 3-6 mm >6 mm < 0 mm Бр. % 

Пол 
Момичета  200 18 2 10 230 100 
Момчета  203 23 2 13 241 100 
Общо 403 41 4 23 471 100 

Възраст 
4-годишни 138 10 2 7 157 100 
5-годишни 265 31 2 16 314 100 
Общо 403 41 4 23 471 100 

Тежък овърджет е с най-малка честота на сагитално отклонение на 

оклузията във фронта и се откри при две момичета и две момчета. 
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Негативен овърджет (< 0 mm) е симетрично разпределен между половете и 

съответно се открива с честота 4.3% от всички момичета и 5.3% от всички 

момчета. При половото разпределение на сагиталното отстояние не се 

открива статистически значими разлики между момичета и момчета.  

Анализът на резултатите за разпределението на овърджет по възраст 

показва сходство с общата картина – и при двата пола преобладават децата 

с нормални сагитални отношения. При сравняване на двете възрастови 

групи се наблюдава почти три пъти по-голям брой случаи на увеличен 

овърджет при 5-годишните в сравнение с 4-годишните и два пъти повече 

случая на овърджет под 0 mm при по-голямата възрастова група в 

сравнение с четири годишните деца. Тестът на Стюдънт не открива 

статистически значима разлика при посочените различия, причина за което 

е вероятно малкият брой случаи. При овърджет над 6 mm и в двете 

възрастови групи се констатират само по 2 случая. 

Кръстосана захапка във фронта се установи при 6.4% от всички деца, 

без статистически значима разлика по възраст (не се коригира с възрастта). 

При половото разпределение намерихме статистически значима разлика, 

като при момчетата значително повече са случаите на кръстосана захапка 

във фронталния участък (χ2 = 4.823, p = .028).  

Сагитални съотношения на оклузията в дистален 

участък. Сагиталните отклонения на оклузия в дистален участък се 

явяват най-разпространените ЗЧД при временното съзъбие (табл. 3). 

Общият брой регистрирани случаи е 501, от които 285 или над половината 

(55,9% от сагиталните отклонения в дисталния участък) се явяват 

сагитални отклонения от Клас II канинови съотношения. Около два пъти 

по-малко случаи – 130 (25,5%), са сагиталните отклонения дистално 

стъпало. Сагитални отклонения Клас III се установяват при 95 деца или 

18,6% от сагиталните отклонения в дисталния участък (табл. 7).  
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Таблица 7  
Сагитални съотношения при временни канини по възраст и пол 

Показател 
Възраст Пол 

4-годишни 5-годишни Момичета Момчета 

Клас I 
Дясно Брой 92 181 133 140 

% 58,6 57,6 57,8 58,1 

Ляво 
Брой 102 187 143 146 
% 65,0 59,6 62,2 60,6 

Клас II 
Дясно Брой 45 103 69 79 

% 28,7 32,8 30,0 32,8 

Ляво 
Брой 37 100 63 74 
% 23,6 31,8 27,4 30,7 

Клас III 
Дясно Брой 20 30 28 22 

% 12,7 9,6 12,2 9,1 

Ляво 
Брой 18 27 24 21 
% 11,5 8,6 10,4 8,7 

Общо Брой 157 314 230 241 
% 100 100 100 100 

Интересен е резултатът от разпределението на всички варианти на 

сагиталните отклонения на оклузия в дистален участък. Пациентите със 

сагитални отклонения от Клас II Дясно е почти еднакъв с този на 

сагитални отклонения от Клас II Ляво – съответно 29,02% и 26,86%. С 

почти еднакъв относителен дял помежду си се явяват и сагитални 

отклонения Клас III Дясно (9,80%) и сагитални отклонения Клас III Ляво 

(8,82%), както и сагитални отклонения Дистално стъпало дясно (12,94%) и 

сагитални отклонения Дистално стъпало ляво (12,55%). При анализ на 

данните за сагитални съотношения в дисталния участък се установява 

Клас I Дясно и Клас I Ляво при 58.0% и 61.4% от всички деца. Клас II 

канинови съотношения Дясно и Ляво, се констатира съответно при 31.4% и 

29.1% от всички деца. Най-малък е броят случаи при Клас III – Дясно 

(10.6% от всички изследвани пациенти) и Клас III – Ляво при 9.6% (от 

цялата статистическа извадка). Сагитални отклонения от Клас II 

преобладават над тези от Клас III. 

Сравнителният анализ на сагитални оклузални съотношения при 
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временни канини за Клас II и Клас III по признака пол показва сходство на 

относителните дялове на момичетата и момчета с общия резултат (табл. 7). 

От общият брой установени случаи на Клас II канинови съотношения 

дясно – 148, 46,6% се установяват при момичетата, а 53,4% при момчетата. 

Разликата е статистически незначима, но се улавя тенденция за по-честа 

проява на сагитални отклонения Клас II Дясно и Клас II Ляво при 

момчетата. Подобна е картината при Клас II канинови съотношения ляво, 

със 137 случая, от които 63 деца или 45,9% са момичета, а останалите – 

момчета. Противоположна тенденция, макар и със слабо изразен тренд, се 

наблюдава при сагиталните оклузални съотношения при временни канини 

Клас III. И при двата варианта Клас III Дясно и Клас III броят случаи 

намалява.  

Данните за сагиталните отношения по възрастови групи не показват 

големи различия по класове във всяка една от групите. При 

четиригодишните деца броят случаи с Клас II вдясно и вляво и в Клас III 

вдясно и вляво са почти еднакви (съответно 28,7% и 23,6% за Клас II и 

12,7% и 11,5% за Клас III). Сходства в случаите на сагитални съотношения 

от Клас II и Клас III се откриват и в групата на 5-годишните деца (табл. 7).  

Съпоставителният анализ на резултати по класове между двете 

възрастови групи показва увеличаване на честотата на Клас II канинови 

съотношения вляво с нарастване на възрастта. Разликата между двата 

относителни дяла не е статистически значима, но е близка до тази (χ2=3,479 

p=.062). Случаите при Клас III Дясно и Клас III Ляво при 4-годишните деца 

са повече в сравнение с групата на петгодишните, но разликата е малка и в 

границите на статистическата грешка 

Данните за сагиталните оклузални съотношения при втори временни 

молари разкриват следната ортодонтска картина по този показател. 

Доминират децата със сагитални съотношения Равно стъпало (дясно и 

ляво), следвани от тези със сагитални съотношения Медиално стъпало 
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(дясно и ляво). Със сагитални съотношения Дистално стъпало дясно са 66 

деца или 14,0% от всички случаи, а със сагитални съотношения Дистално 

стъпало ляво – 64 души от всички изследвани или 13,6 %.  

Таблица 8  
Сагитални съотношения при втори временни молари по възраст и пол 
Показател Възраст Пол 

4-годишни 5-годишни Момичета Момчета 

Равно 
стъпало 

Дясно Брой 156 174 156 174 
% 67,8 72,2 67,8 72,2 

Ляво 
Брой 167 174 167 174 
% 72,6 72,2 72,6 72,2 

Медиално 
стъпало 

Дясно Брой 41 32 41 32 
% 17,8 13,3 17,8 13,3 

Ляво 
Брой 33 29 33 29 
% 14,3 12,0 14,3 12,0 

Дистално 
стъпало 

Дясно Брой 33 33 33 33 
% 14,3 13,7 14,3 13,7 

Ляво 
Брой 28 36 28 36 
% 12,2 14,9 12,2 14,9 

Общо Брой 157 230 241 230 
% 100 100 100 100 

Ортодонтският статус по Дистално стъпало на децата по пол не се 

различава съществено. Със сагитални съотношения Дистално стъпало 

дясно са 33 момичета и 33 момчета, с относителни дялове съответно 14,3% 

и 13,7% от всички изследвани случаи (табл. 8). Малко по-голяма разлика се 

открива при сагитални съотношения Дистално стъпало ляво – момчетата 

са повече в абсолютен брой и относителен дял.  

Епидемиологичното обследване по възрастови групи показва еднакви 

относителни дялове на Дистално стъпало дясно при 4-годишните и 5-

годишните (14,3% и 13,7% съответно) и увеличаване на случаите със 

сагитални съотношения Дистално стъпало ляво при 5-годишните в 

сравнение с децата от групата на четири годишните.  

Трансверзални съотношения на оклузията в страничен 

участък. Трансверзални отклонения на оклузия в страничен участък са 
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установени при 31 деца с временно съзъбие, което отнася този тип зъбно-

челюстни деформации към клас С или рядко разпространени. Доминира 

случаят кръстосана захапка в страничен участък – едностранна, открит при 

15 пациенти или половината (48,5%) от всички случаи на трансверзални 

отношения. С почти еднакъв относителен дял са кръстосана захапка в 

страничен участък – двустранна (седем случая или 22,5% от всички прояви 

на трансверзални отношения) и двустранна туберкулна захапка (девет 

случая или 29,0% от всички прояви на трансверзални съотношения). 

Най-типичният случай на трансверзални отклонения на оклузия в 

страничен участък – едностранно кръстосана захапка, в страничен участък 

е регистрирана при 15 деца или 3,2% от всички обследвани  пациенти. 

Честотата на този вид ЗЧД е почти еднаква при момичетата и момчетата, 

съответно с относителен дял 3,0% и 2,5% и статистически незначима. 

Едностранно кръстосана захапка се регистрира при шест деца от 

групата на четиригодишните (3.8%) и при девет пациенти (2.9%) от 

контингента на петгодишните. Разликите между възрастовите групи са 

минимални и не са статистически значими, но се наблюдават почти два 

пъти повече случаи при 5-годишните. Данните предполагат липсваща 

самокорекция на едностранно кръстосаната захапка с възрастта. 

Вторият по честота случай на трансверзални отклонения на оклузия в 

страничен участък – двустранна туберкулна захапка, в страничен участък е 

протоколирана при 9 деца или 1,90% от всички обследвани пациенти. При 

половото разпределение на този тип ЗЧД честотата на едноименни 

туберкулни съотношения при моларите е почти два пъти по-голяма при 

момчетата, независимо че статистическия текст не отчита значима разлика 

(χ2 =,882а p=.348). Възрастовото разпределение на двустранна едноименна 

туберкулна захапка в страничен участък показва по-голяма честота при 

групата на четиригодишните деца. Само при две деца на възраст 5-години 

има такива съотношения. Тук разликата в данните е статистически 

24 



5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

значима, което предполага редуциране на едноименните туберкулни 

съотношения в страничен участък с възрастта. 

Най-малко разпространеният случай на трансверзални отклонения на 

оклузия в страничен участък – двустранна кръстосана захапка, е 

регистрирана при седем малки пациенти или 1,49% от всички деца. 

Половото разпределение на двустранно кръстосана захапка в страничен 

участък съобщава, че два пъти повече момчета имат този вид ЗЧД в 

сравнение с момичетата. Относителните дялове за половото разпределение 

са 0.9% и 2.5%, съответно за момичета и за момчета. Намерената разлика 

не е статистически значима, но и при този вид ЗЧД случаите при 

момчетата са повече около два пъти. Разпределението на двустранно 

кръстосана захапка в двете възрастови групи деца с временно съзъбие е 

сходно с това по пол. И при това разпределение се наблюдава два пъти по-

голяма честота в групата на 5-годишните спрямо четири годишните 

пациенти. 

Вертикални съотношения и отклонения на оклузията във 

фронтален участък.  

Резултатите за вертикални съотношения във фронталния участък са 

представени в таблица 9. Нормално вертикално покритие се маркира при 

30.1% от децата, а ръбцова захапка при 27.2%. 

Таблица 9  
Вертикални оклузални съотношения във временно съзъбие  
Вид Брой % 

Нормално покритие 142 30,1 

Ръбцова захапка 128 27,2 

Дълбока захапка 127 27,0 

Дълбока захапка с гингивален контакт 40 8,5 

Предна отворена захапка до 3mm 32 6,8 

Предна отворена захапка > 3mm 2 0,4 

Общо 471 100 
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Относителните дялове на нормално оклузално покритие във 

фронтален участък са малко по-големи при момичетата в сравнение с 

момчетата – съответно 34.8% и 25.7%. Разликата не е статистически 

значима, но може да се обясни с по-високата честота на вертикалните 

отклонения на оклузията при момчетата. 

С увеличаване на възрастта не се забелязват видими промени в 

честотата на нормалното вертикално покритие при фронтален участък. 

Процентните дялове за 4- и 5-годишни са приблизително еднакви, 31.2% и 

29.6% съответно. 

Ръбцовата захапка, установена при 128 деца, е с еднаква честота при 

момичетата и момчетата, 26.6% и 27.8% съответно. При разпределението 

на ръбцова захапка във фронтален участък по възраст, се забелязва 

тенденция за намаляване честотата на ръбцова захапка във фронта. При 

31.2% от 4-годишните се регистрира ръбцова захапка във фронта и 

съответно при 25.2% от 5-годишните. Разликата не е статистически 

значима (χ2 = 1.936, p = .164). Тази разлика във възрастта, може да се 

обясни с понижаване честотата на вредните навици за смучене с възрастта 

от една страна и от друга, че тенденцията е отворена захапка във 

фронтален участък да се самокоригира след прекъсване влиянието на 

вредния навик. 

Дълбока захапка се регистрират при 127 пациента или 27.0% от 

всички обследвани деца, което я поставя по честата в клас А – с голямо 

разпространение (табл. 1). Този вид ЗЧД е типичен повече за момчетата, 

отколкото за момичетата. Установената разлика е близка до статистически 

значимата (χ2 = 3.347, p = .067). При възрастовото разпределение на 

дълбока захапка с също се открива разлика, която тестът на Стюдънт не 

отнася към значимите, но е близка до тази (χ2 = 3.497, p = .061). Случаите с 

този вид зъбно-челюстна деформация нарастват с възрастта и при 

петгодишните деца са значително повече в сравнение с групата на 4-

годишните (табл. 10). 
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Таблица 10 
Дълбока захапка  
Показател Брой Относителен дял (%) 

Пол 
Момичета 59 25,7 
Момчета 68 28,2 

Възраст 
4-годишни 48 30,6 
5-годишни 79 25,2 

Дълбока захапка с гингивален контакт при 40 деца или 8,5% от всички 

обследвани пациенти. От данните ясно се вижда, че при момчетата по-

често се регистрира дълбока захапка с гингивален контакт (10.8%) в 

сравнение с момичетата (6.1%) (табл. 11). Разликата не е статистически 

значима, но е близка до тази (χ2 = 3.347, p = .067).  

Таблица 11 
Дълбока захапка с гингивален контакт 
Показател Брой Относителен дял (%) 

Пол Момичета 14 6,1 
Момчета 26 10,8 

Възраст 
4-годишни 8 5,1 
5-годишни 32 10,2 

При разпределението на дълбока захапка с гингивален контакт по 

възраст се забелязва двойно увеличение на процентното съотношение с 

увеличаване на годините. 10.2% от 5-годишните деца имат такава захапка, 

докато при 4-годишните 5.1% са регистрирани дълбоки вертикални 

съотношения във фронтален участък. Въпреки видимата разлика, че 

честотата на дълбоката захапка с гингивален контакт се увеличава с 

възрастта, тя не е статистически значима, но е близка до нивото на 

значимост p<0.05 (χ2 = 3.497, p = .061). 

Отворена захапка до 3 mm се регистрира при 6.8% от изследвания 

контингент. Разпределението на този вид ЗЧД по пол показва по-голяма 

честота при момчетата (7,9%) в сравнение с момичетата (5,7%), но 

статистическият анализ не удостоверява значимост в разликата (табл. 12).  
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Таблица 12 
Отворена захапка във фронтален участък до 3 mm 
Показател Брой Относителен дял (%) 

Пол 
Момичета 13 5,7 
Момчета 19 7,9 

Възраст 
4-годишни 13 8,3 
5-годишни 19 6,1 

Разпределението на отворена захапка във фронтален участък до 3 mm 

по възраст показва, че при 4-годишните деца относителният дял е 8.3% от 

всички 157 пациенти, а при 5-годишните 6.1% от всички 314 установени 

случаи. Забелязва се понижение в честотата на отворената захапка във 

фронта с възрастта, но и тук разликата не е статистически значима. 

Отворена захапка във фронтален участък над 3 mm регистрирахме 

само при момчета и при пет годишните деца. Броят на момчетата с този 

вид ЗЧД съставлява 0.8% от всички 241 деца от мъжки пол. При 

момичетата от изследвания контингент не се регистрира такава захапка. 

Възрастовото разпределение на относителния дял на отворена захапка във 

фронтален участък над 3 mm, разкрива, че само две 5-годишни деца имат 

такава захапка, което е 0.6% от всички 314 пациента (табл. 13). 

Таблица 13 
Отворена захапка във фронтален участък над 3 mm 
Показател Брой Относителен дял (%) 

Пол 
Момичета – 0,0 
Момчета 2 0,8 

Възраст 
4-годишни – 0,0 
5-годишни 2 0,4 

Вертикални съотношения и отклонения в страничен 

участък 

Отворена захапка в страничен участък до 3 mm. Разпределението 

на отворена захапка в страничен участък, представя следните полови 

различия. При момчетата не се регистрира отворена захапка в страничен 

сегмент, а при шест момичета се отчете това отклонение на оклузията, 
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което като относителен дял от групата по пол е 2.6%. Разпределението на 

отворена захапка в страничен участък по възраст, демонстрира, че две от 

момичетата на 4 години имат отворена захапка в страничен участък и два 

пъти повече при пет годишните.  

1.3. Функционален статус. Резултатите от изследването показват 

епидемиoлогично значими честоти на следните функционални смущения: 

устни без контакт при покой (46.5%), неправилно преглъщане (36.7%) и 

затруднено носно дишане (19.5%). По отношение на вредните навици за 

смучене се открояват следните епидемиoлогично значими стойности: 

смучене на устна (27%) и притиска зъби с език (8%). 

Установени вредни навици за смучене. При изследвания 

контингент над една трета от децата (39.9%) имат вреден навик за смучене. 

Без вреден навик за смучене са 60.1% от децата (54.1% при 4-годишните и 

66.2% при 5-годишните). Между вредните навици за смучене се откроява 

„смуче устна“ – близо една трета от децата имат този навик (табл. 14).  

Таблица 14 
Вредни навици за смучене по възраст 

Вреден навик 
Възраст Общо 

4 годишни 5 годишни 
Брой % Брой % Брой % 

Без вреден навик за 
смучене 83 54,1 220 66,2 283 62,2 

Смуче устна 53 33.8 75 23.9 128 27,2 
Притиска зъби с език 9 5.7 29 9.2 38 8,1 
Смуче пръст 10 6.4 4 1.3 14 3,0 
Език постоянно между зъби 0 0 4 1.3 4 0,8 
Смуче език 0 0 2 0,6 2 0,4 
Смуче биберон 2 1.3 0 0 2 0,4 
Общо 157 100 314  100 471 100 

Втори по-честота вреден навик е „притиска зъби с език“, но делът на 

децата е значително по-малък – 8.1%, в сравнение с най-типичния. 

Относителният дял децата, които смучат пръст е много малък – 3% 

29 



5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

(табл. 14). С вреден – притиска зъби с език са 38 деца (8.1%), смуче език 

(0.4%), език постоянно между зъби (0.8%), смуче пръст (3.0%), смуче устна 

или поставя устна между зъбни редици по време на преглъщане при 27.2% 

от децата и смучене на биберон при 0.4%. Най-малко са децата с вреден 

навик „смуче биберон“ и „смуче език“ – 0.4% при всички. 

По отношение на възрастовото разпределение не се откриват 

статистически значими разлики при следните вредни навици: притиска 

зъби с език, смуче език, език постоянно между зъби. Значими са 

различията при смучене на пръст (χ2 = 9,423 p = .002) и на биберон (χ2 = 

4,017 p= .045), които намаляват с възрастта и при смучене на устна (χ2 = 

5,155 p = .023), който по честота нараства с възрастта. Половото 

разпределение не показва статистически значими разлики при следните 

вредни навици: смучене на устна, език, пръст и притискане на зъбите с 

език (табл.15). Значима разлика се разкрива при вредния навик да се държи 

езика между зъбите, като при момчетата се среща по-често (χ2 = 3,850 p 

= .050). При нито едно от децата от тази извадка не открихме вреден навик 

за смучене на буза или на предмет.  

Таблица 15  
Вредни навици за смучене по пол 

Вреден навик 
Пол Общо 

Момичета Момчета 
Брой % Брой % Брой % 

Без вреден навик за 
смучене 142 50.2 141 49.8 283 60,1 

Смуче устна 67 14.2 61 13.0 128 27,2 
Притиска зъби с език 17 4,5 21 3,6 38 8,1 
Смуче пръст 4 0.8 10 2.1 14 3,0 
Език постоянно между зъби 0 0 4 0,8 4 0,8 
Смуче език 0 0 2 0,4 2 0,4 
Смуче биберон 0 0 2 0.4 2 0,4 
Общо 230 48.8 241  51.2 471 100 
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Установени неправилни функции – устни при покой, 

носно дишане, преглъщане и говор. Общият процент на децата със 

затруднено носово дишане е 19.5% (табл. 16). При 36.7% от всички 

изследвани деца се установява атипично преглъщане. 

Таблица 16 
Неправилни функции 

Неправилни функции 
Пол Общо 

4 годишни 5 годишни 
Брой % Брой % Брой % 

Затруднено носно дишане 28 5.9 64 13.6 92 19.5 
Език при преглъщане м/у 
зъбни редици 57 12.1 116 24.6 173 36.7 

Устни без контакт 72 15.3 145 30.8 217 46.1 
Общо 157  314   471 100 

Интересни резултати се констатират при наблюденията на „устни в 

контакт“ и „устни без контакт“. Висок е броят на децата с отчетени „устни 

без контакт“ (46.5%), което е симптом за устно дишане. Относителният дял 

на двете групи деца е почти еднакъв и няма статистически значими 

разлики при разпределението по пол и възраст.  

80.5% от децата дишат свободно през носа, а 19.5% имат затруднено 

носово дишане и липса на статистически значими разлики по пол и 

възраст. Ако съпоставим „устни без контакт“ (46.5%) и „затруднено носно 

дишане“ (19.5%) се открива, че 27% от децата с „устни без контакт“ нямат 

пречка в носното дишане и са развили вреден навик за дишане през устата. 

Тестовете за начин на преглъщане дават следните резултати: 63,3% от 

децата преглъщат в границите на нормата, а 36,7% имат запазен 

инфантилен начин на гълтане. Не се откриват статистически значими 

разлики при разпределението по пол и възраст. 

Говор. Изследванията за говор показват, че 20 деца (4.2%) имат 

тенденция за смущения (табл. 17). При разпределението по възраст не се 

установява статистически значими разлики между групите по отношение 
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на говорна артикулация. При разпределението по пол се открива 

статистически значима разлика, като при момчетата по-често има 

смущения в говорната функция (χ2 = 2,965 p = .085). 

Таблица 17 
Говорна функция 
Показател Брой % 
Норма 451 95.8 
Смущения в говора 20 4.2 
Общо 471 100 

1.4. Зависимост на зъбно-челюстните деформации във временното 

съзъбие от вредни навици и неправилни функции. Настоящото 

епидемиологичното проучване на зъбно-челюстните деформации във 

временното съзъбие се допълва от търсенето на зависимостта на някои 

ортодонтски отклонения от вредни навици и неправилни функции на устно 

дишане и притискане на зъбите с език.  

Случаят стоене с отворена уста се изследват за корелация между 

свободно и затруднено носно дишане, а притискане на зъбите – за 

зависимост устни в контакт и без контакт (табл. 18) 

Таблица 18 
Неправилни функции с влияние върху ортодонтски отклонения 

Пол 

Устни без контакт 

p – 
пока-
зател 

Притиска 
зъбите 
с език p – 

пока-
зател Свободно 

носно 
дишане 

Затруднено 
носно 

дишане Устни в 
контакт 

Устни без 
контакт 

Момичета 69 
(30.0%) 

28 
(12.2%) .000 8 

(3.5%) 
9 

(3.9%) .350 

Момчета 83 
(34.4%) 

37 
(15.4%) .000 7 

(2.9%) 
14 

(5.8%) .106 

Общо 152 
(32.3%) 

65 
(13.8%) .000 15 

(3.2%) 
23 

(4.9%) .062 
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При 30% от всички момичетата се установява свободно дишане през 

носа, но със симптом за вреден навик дишане през устата. Само при 12% 

от момичетата има наличие на затруднено носово дишане. При момчетата 

тези параметри са слабо завишени, като момчетата с вреден навик дишане 

през устата са близо 35%, а тези със затруднено носово дишане 15.4%. 

Съответно показателите за всички 471 деца са следните: 32% демонстрират 

симптом за устно дишане (устните при покой не са в контакт), а 14% от 

всички деца имат пречка в нормалното носно дишане. Разликите между 

разгледаните показатели са статистически значими. 

Забелязва се корелация между параметрите притискане на зъби с език 

и устни без контакт (табл. 18). При 4% от момичетата и при близо 6% от 

момчетата се открива тези зависимости, но разликите не са статистически 

значими. Само при 5% има наличие на притискане на зъби с език при 

липсващ контакт между устните (нивото на значимост е .062).  

Анализът е приложен и за установяване на степента на зависимост на 

овърджет, предна отворена захапка, странична отворена захапка, Клас I и 

Клас II съотношения при временни канини от различни фактори (фиг. 3). 

 
Фигура 3. Схема на изследваните зависимости между ортодонтски отклонения и 

вредни навици и неправилни функции  

Анализът на връзката между овърджет и вредните навици установява 

следните зависимости: Смученето на долна устна е нееднозначно един 
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от вредните навици за възникването и поддържането на овърджет – при 

23% от целия контингент се установява статистически значима корелация. 

Установената зависимост се проявява по-ясно при момичетата, отколкото 

при момчетата: при 26% от всички момичета и при 20% от всички момчета 

се открива търсената зависимост между вредния навик смучене на долна 

устна и наличието на овърджет (табл. 19). 

Таблица 19 
Зависимост на овърджет от вредни навици 
Вреден 
навик Пол/общо 

Без овърджет С овърджет p - 
показател Брой % Брой % 

Смучене 
на долна 
устна 

Момичета 7 3.0% 60 26.1 .000 
Момчета 13 5.4 48 19.9 .000 
Общо 20 4.2 108 22.9 .000 

Смучене 
на пръст 

Момичета 0 0 4 1,7 .014 
Момчета 8 3,3 2 0,8 .144 
Общо 8 3,3 6 1,3 .911 

Стоене с 
отворена 
уста 

Момичета 51 22,2 46 20,0 .065 
Момчета 61 25,3 59 24,5 .032 
Общо 112 23,8 105 22,3 .004 

Връзка между вредния навик смучене на пръст и наличието на 

овърджет се установява най-вече при момичетата – p=.014, докато при 

момчетата и целия контингент не се открива корелационна зависимост 

между вредния навик и малоклузията (табл. 19). 

Връзката между стоене с отворена уста и липсата/наличието на 

овърджет във временно съзъбие е по-ясно изразена при момичетата. За 

момчетата този показател е статистически значим – при близо 25% от 

момчетата се регистрира връзка между стоене с отворена уста и наличие на 

овърджет.  

Анализът на връзката между Клас I при канини и Клас II при канини и 

смучене на долна устна установява зависимост между вредния навик и 

Клас II при 27% от изследвания контингент (табл. 20). При момичетата със 

статистически значима разлика е корелацията между смученето на долна 
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уста и Клас II съотношения при канини, като при 30% са регистрирани 

тези параметри.  

Таблица 20 
Зависимост на Клас I и II канини от смучене с долна устна 

Пол 
Смучене на долна устна p – пока-

зател Клас I при канини Клас II при канини 
Момичета 0 (0.0%) 67 (29.1%) .001 
Момчета 2 (0.8%) 59 (24.5%) .123 
Общо 2 (0.4%) 126 (26.8%) .000 

При момчетата не се регистрира изследваната корелация, но въпреки 

това нивото на значимост е с ниски стойности (p=.123). При разглеждането 

на целия контингент от 471 намерихме значима корелация между 

смученето на долна устна и Клас II съотношения при канини (p=.000) и 

това са 27% от всички деца.  

Ортодонтското отклонение предна отворена захапка е изследвано за 

зависимост от липсата на контакт между устните при покой. Анализът не 

установява значима връзка между двата параметъра (табл. 21). 

Таблица 21 
Зависимост на отворена захапка във фронтален сегмент от устни без 
контакт 

Пол 
Устни без контакт p – пока-

зател Без отворена захапка във 
фронтален сегмент 

С отворена захапка във 
фронтален сегмент 

Момичета 91 (39.6%) 6 (2.6%) .765 
Момчета 110 (45.6%) 10 (4.1%) .835 
Общо 201 (42.7%) 16 (3.4%) .905 

Последната изследвана зависимост е между кръстосана захапка в 

страничен сегмент и устни без контакт (симптом за устно дишане) 

(табл. 22). При близо 3% от всички деца се открива тази комбинация от 

параметри, но анализът не регистрира статистически значима разлика 

между тях.  
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Таблица 22 
Зависимост на кръстосана захапка в страничен сегмент от устни без 
контакт 
 Устни без контакт p - 

показател Без кръстосана захапка в 
страничен сегмент 

С кръстосана захапка в 
страничен сегмент 

Момичета 91 (39.6%) 6 (2.6%) .573 
Момчета 110 (45.6%) 7 (2.9%) .192 
Общо 201 (42.7%) 13 (2.8%) .210 

Заключение. След направените изследвания на функционалния статус във 

временно съзъбие, може да се обобщи: 

 При 46.5% от децата има липса на контакт между устните при 

покой. 

 Затруднено носно дишане се установява при 19.5% от децата. 

 Неправилно преглъщане се наблюдава при 36.7% от децата. 

 При над една трета от децата (39.9%) се забелязват вредни навици 

за смучене, като най-разпространеният е смучене на долна устна 

(27.2%). 

 Вредният навик „притиска зъби с език“ се регистрира при 8.1% от 

изследвания контингент и намалява с нарастване на възрастта. 

 Смущения в говорната артикулация се наблюдават при 4.2% от 

изследваните деца. 

 Прецизна диагностика на вредни навици и неправилни функции е 

невъзможно да се направи в едно клинично посещение.  

 При 23% от целия контингент се установява статистически 

значима корелация между смученето на долна устна и 

поддържането на овърджет 

 Зависимост между смученето на долна уста и Клас II 

съотношения при канини се установява само при момичетата. 

 Връзка между смучене на пръст и наличието на овърджет се 

установява само при момичетата (p=.014). 
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ЗАДАЧА ВТОРА 

РАЗКРИВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАННО 
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ВЪВ ВРЕМЕННО СЪЗЪБИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРТОДОНТСКА 

ПРОФИЛАКТИКА 

1. Клинична оценка за необходимост от профилактика. След 

клиничния профилактичен ортодонтски преглед, на всяко дете беше давана 

оценка според ортодонтски и функционален статус за необходимостта от 

първична или вторична ортодонтска профилактика. 26.5% или 125 деца от 

всички 471 деца показват нуждата от първична профилактика на съзъбието. 

Това означава, че това са деца със санирано съзъбие, минимален брой 

кариеси за лечение, временното съзъбие е с треми и липсват отклонения на 

оклузията в сагитална, вертикална и трансверзална равнина, с наличие на 

един вреден навик или една неправилна функция. При останалите 346 или 

близо 74% от децата са открити едно или повече отклонения в оклузалните 

съотношения, с наличие на един или няколко вредни навика в комбинация 

с една или с няколко неправилни функции, както и кариозни лезии, 

преждевременно екстрахирани временни зъби и зъби разрушени на ниво 

корен. Това означава, че тези деца са предразположени към развитие на 

ортодонтска деформация или затвърждаване на вече съществуваща такава. 

Интересни резултати дава анализът за необходимостта от 

профилактика при децата от мъжки и от женски пол. Два пъти повече 

момчета и момичета имат нужда от допълнителни ортодонтски грижи за 

възстановяване оклузалните съотношения в сравнение с децата от групата 

за необходимост от първична профилактика (табл. 23). Забелязва се слабо 

понижение в относителния дял на необходимостта от вторична 

профилактика между 4- и 5-годишните, като разликата не е статистически 

значима (табл. 23).  
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Таблица 23 
Клинична оценка за необходимост от профилактика по пол 

Показател 
Първична 

профилактика 
Вторична 

Профилактика Общо 

Брой % Брой % Брой % 

Пол 
Момичета 54 23.5 176 76.5 230 48.8 
Момчета 71 29.5 170 70.5 241 51.2 
Общо 125 26.5 346 73.5 471 100 

Възраст 
4-годишни 39 24.8 118 75.2 157 33.3 
5-годишни 86 27.4 228 72.6 314 66.7 
Общо 125 26.5 346 73.5 471 100 

Резултати от социологическото проучване Важно място в 

настоящото изследване заемат сведенията за информираността на 

родителите и на лекарите по дентална медицина за необходимостта от 

редовна профилактика. В съответствие с трета задача е проведеното 

анкетно проучване (представено обстойно в глава втора от настоящата 

дисертация) и анализа на резултатите от него.  

Информираност на родителите за оралното здраве на децата. 

Всички родители съобщават, че е важно да получат препоръка за детето им 

да посети лекар по дентална медицина, но 65% от родителите са на 

мнение, че не получават препоръка от педиатрите децата им да посетят 

лекар по дентална медицина (фиг. 4). Само 42% от анкетираните са на 

мнение, че детето трябва да посети лекар по дентална медицина до 3 

годишна възраст. Повече от половината не познават оптималната възраст за 

първи профилактичен преглед от лекар по дентална медицина. С 

положителна оценка трябва да се оценят резултатите от отговорите по 

четвъртия въпрос от анкетата или за връзката между вредните орални 

навици и ортодонтски отклонения.  
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Въпрос Резултати 

Въпрос 1. Важна ли е 
препоръката за Вас, кога детето 
да посети лекар по дентална 
медицина? 

 

Въпрос 2. Получавате ли 
препоръка от педиатрите, детето 
Ви да посети лекар по дентална 
медицина?  

Въпрос 3. Кога според Вас, 
трябва да бъде първият преглед 
на детето от лекар по дентална 
медицина? 

 

Въпрос 4. Мислите ли, че 
вредните орални навици водят до 
ортодонтски отклонения 

 

Въпрос 5. Кога според Вас, 
трябва да е първият ортодонтски 
преглед на детето? 

 

Въпрос 6. Важно ли е здравето на 
временното съзъбие за 
правилното развитие на 
постоянното съзъбие? 

 

Въпрос 7. Мислите ли, че 
мобилно приложение (за 
телефон, таблет) ще Ви помага за 
оралната профилактика? 

 
Фигура 4. Резултати от анкетата сред родителите 
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Над 2/3 от анкетираните родители демонстрират познание по 

посочената корелационна зависимост, без обаче да е ясно дали те 

разграничават влиянието на вредните навици върху отделните зъби, 

отделните челюсти или съотношението на челюстите. Логично с голям 

относителен дял е положителният отговор на шести въпрос от анкетата. В 

конкретното изследване обяснението се съдържа в непубликуваните данни 

за броя деца в семейството на анкетираните родители. Почти всички 

семейства са четиричленни, с две деца, и най-често от опит знаят за 

връзката между временното и постоянното съзъбие. Резултатите от 

отговора на последния въпрос нееднозначно доказват необходимостта от 

използването на съвременни дигитални технологии в помощ на оралната 

профилактика.  

Необходимост от ортодонтска профилактика по мнение на 

лекари по дентална медицина. Проведеното допитване сред колегите по 

дентална медицина е в съответствие със задачата на дисертационното 

изследване за създаване на протокол за поведение на лекари от различни 

специалности на ЛДМ при установяване на ЗЧД във временно съзъбие и 

подобряване нивото на сътрудничество между тях. С тази цел в анкетата са 

включени лекари от областта на ортопедията, оралната хирургия и др. (фиг. 

5). Почти всички (93.9% от анкетираните) от колегите съобщават, че 

работят с деца на възраст между 2 и 6 години и че откриват ортодонтски 

деформации в тази възраст (90.8%). 

 
Фигура 5. Специалност на ЛДМ 
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Важни резултати за дисертационното изследване представляват 

отговорите на въпроса за откритите вредни навици при децата. Най-често 

лекарите по дентална медицина диагностицират устно дишане, стоене с 

отворена уста  и смучене на пръст. Близо половината от анкетираните 

диагностицират смучене на долна устна и смучене на биберон, съответно 

40.8% и 48%. Само 27.6% от колегите диагностицират неправилно 

преглъщане и смучене на предмет. 

Ценни за изследването са отговорите на въпроса „Какви трудности 

срещате при диагностиката на ортодонтски деформации във временно 

съзъбие“. Преобладаващата част от лекарите са на мнение, че липсата на 

стандартна диагностична карта за ортодонтски и функционален статус на 

пациента е пречка в диагностиката на ортодонтски деформации. Близо 

половината от анкетираните отговарят, че комуникацията с 

родител/пациент също създава трудности в диагностиката на ортодонтски 

отклонения и вредни навици. 

Анкетата сред колегите удостоверява слабата информираност на 

родителите за необходимостта от ортодонтска профилактика и липсата на 

здравна култура за вредните орални навици. На въпроса „Какви трудности 

срещате при диагностиката на вредни орални навици“, 74.5% отговарят, че 

здравната информираност на родителите е пречка в диагностиката на 

вредни орални навици при децата, а 50% - съобщават че липсата на 

стандартна диагностична карта за ортодонтски и функционален статус на 

пациента затруднява диагностиката. За 41.8% от анкетираните, 

комуникацията с родител/пациент е трудност. 

Отговорите на въпроса „При наличие на неправилни функции, 

пренасочвате ли пациентите към следните специалисти: УНГ-специалист, 

детски дентален лекар, ортодонт, логопед?“ демонстрират 

професионализъм в работата на лекарите по дентална медицина. Почти 

всички колеги (93.9%) пренасочват пациентите към ортодонт, 60.2% - към 
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УНГ специалист. Изненадваща е малката част от анкетираните, които 

пренасочват пациентите към лекар по детска дентална медицина и логопед, 

съответно 20.4% и 25.5%. 

Отговори, съответстващи до голяма степен на съвременните средства 

за комуникации, се установяват при въпроса „Как комуникирате със 

специалистите за пренасочване на пациентите“? Най-често лекарите по 

дентална медицина отговарят, че комуникират чрез телефонен разговор 

като най-бърз начин за пренасочване към друг специалист. Значително по-

малък брой от анкетираните използват писмо/имейл (15.3%) и социалните 

мрежи (12.2%).  

С голямо значение за настоящото изследване е резултатът от 

отговорите на въпроса „Кое от изброените би Ви улеснило в 

комуникацията със специалистите“? Над 2/3 от колегите съобщават, че 

готови стандартни бланки за пренасочване на пациентите с ортодонтски 

отклонения и неправилни функции би ги улеснило в комуникацията със 

специалистите. Над половината (56%) от анкетираните са на мнение, за 

целите на интердисциплинарната комуникация би бил от полза интернет-

портал. 30% от ЛДМ изразяват мнение, че мобилно приложение би им 

улеснило комуникацията със специалистите.  

Професионалният опит нееднозначно доказва необходимостта от 

сътрудничество между различни специалисти за целите на ортодонтската 

профилактика и лечение (фиг. 6). 

42 



5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
Фигура 6. Сътрудничество между специалистите лекуващи деца за целите на 

ортодонтската профилактика и лечение 

Изводи. Проведените социологически проучвания сред родители и 

ЛДМ дават основание за следните изводи: 

 Голям процент родители (69%) не получават препоръка от 

педиатрите да посетят ЛДМ. 

 Само 43% от родителите са на мнение, че детето им трябва да 

посети ЛДМ преди 3 годишна възраст. 

 62% от родителите предполагат, че мобилно приложение би им 

било от полза, да се информират за оралното/ортодонтското 

здраве на децата им. 

 За 75% от ЛДМ липсата на здравна информираност на родителите 

затруднява диагностиката на ортодонтски отклонения, вредни 

навици и неправилни функции. 

 69% от ЛДМ срещат трудности в мониторинга на ортодонтски 

отклонения във временно съзъбие, поради липсата на стандартна 

диагностична бланка/карта. 

 73% от клиницистите са на мнение, че готови стандартни бланки 

ще улесни начина им на комуникация със специалистите по 

отношение ортодонтската профилактика. 
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Заключения за необходимостта от ранно установяване на зъбно-

челюстните деформации във временно съзъбие и ортодонтска 

профилактика: 

 Много висок е делът на децата с необходимост от вторична 

ортодонтска профилактика (73.5%). 

 Над 2/3 от лекарите по дентална медицина отчитат 

неинформираност на родителите за нуждата от ортодонтски 

профилактични прегледи.  

 Нараства интереса към съвременните дигиталните технологии за 

целите на здравното информиране и подобряването на 

комуникацията между пациенти и специалисти по отношение 

ортодонтската профилактика и лечение. 

 Готови стандартни бланки за диагностика и за пренасочване на 

пациентите с ортодонтски деформации биха улеснили и 

оптимизирали дейността на лекари по дентална медицина. 

 Професионалният опит нееднозначно доказва необходимостта от 

сътрудничество между различни специалисти за целите на 

ортодонтската профилактика и лечение. 
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ЗАДАЧА ТРЕТА 

МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
МЕЖДУ ОРТОДОНТИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ ВЪВ ВРЕМЕННО 

СЪЗЪБИЕ 

Знанието за особеностите на зъбно-челюстната система в условия на 

временно съзъбие има значение за усъвършенстване на методите на 

диагностика и лечение на ЗЧД за предотвратяване възможната поява на 

усложнения. Епидемиологичните изследвания за ортодонтския статус на 

децата категорично доказват необходимостта от клинични изследвания в 

периода на временно съзъбие и от провеждане на постоянна 

профилактична дейност. 

Предимствата от провеждането на клинични дейности, насочени към 

ранно установяване и отстраняване на деформации в зъбно-челюстната 

система е неоспоримо доказано през годините. Независимо от важността за 

определяне на ортодонтския статус в различните физиологични периоди на 

детството, не съществува единна процедура за диагностичен процес. 

Наредбата (№ 52 от 26 ноември 2010) за утвърждаване на медицински 

стандарт „Ортодонтия“ предвижда в т. 1.2.1 Анамнеза и статус и Анализ на 

диагностични модели за установяване на: отклонения на зъби, зъбните 

съответствия, зъбно-челюстни несъответствия, отклонения в оклузията, 

оценка на апикалната база, прогноза на място в страничните участъци в 

смесено съзъбие. Нерегламентираното отношение към формиране на 

цялостна картина за ортодонтския статус на деца и липсата на единен 

подход за оценка на ортодонтското здраве ги поставят като важен проблем 

на стоматологичната и в частност ортодонтска система.  

В резултат на досегашните постижения в световната и българската 

стоматологична наука и практика, направеното епидемиологично 
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изследване, социологическото проучване и личен опит, дисертацията 

предлага въвеждане на Диагностичен стандарт за регистриране на 

ортодонтски и функционален статус при деца с временно съзъбие т .нар. 

индивидуално ортодонтско портфолио (фиг. 7 а и фиг. 7 б) и при 

установяване на отклонения портфолиото дава възможност на ЛДМ да 

насочи родителя/родителите да направят консултация със специалисти 

(ортодонт, УНГ, логопед, специалист по детска дентална медицина) за 

установяване на подходящ план за орална профилактика и лечение на 

детето/децата им. Резултатите от проведеното допитване сред колегите по 

дентална медицина в съответствие със задача втора на дисертационното 

изследване подкрепят и създаването на стандарт за поведение на лекари от 

различни специалности на ЛДМ при установяване на ЗЧД във временно 

съзъбие, мониторинг на ортодонтския и функционален статус и 

подобряване нивото на сътрудничество между тях. 

Т. нар. „ортодонтско портфолио“ е предназначено за на ортодонтски и 

функционален статус във временно съзъбие и за оценка на необходимостта 

от профилактика (първична и вторична). Воденето на качествена 

документация по време на профилактични дентални прегледи е основен 

фактор за оптимално планиране на профилактика и лечение в 

съвременната дентална практика. Данните от анкетното проучване сред 

ЛДМ съобщават за необходимост от разработването на стандартни бланки, 

които биха били полезни във воденето на документация за статуса на 

временното съзъбие. Това ще подобри навременната диагностика на 

ортодонтските отклонения и външните фактори в етиологията им. Целта на 

разработеното портфолио – планиране на необходимия комплекс от 

дентални здравни грижи и мониторинг на развиващото се съзъбие, 

предпоставя обособяването в него на три части: обща информация за 

пациента и неговия зъбен статус, ортодонтски статус, функционален 

статус. 
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Първата част съдържа лични данни за пациента съчетани с 

информация за първия преглед и резултатите от изследванията за 

ортодонтски и функционален статус (фиг. 7 а). На обратната страна на 

бланката предлагаме създаване на т.нар. ортодонтски календар или 

сведения за датите на всеки по-нататъшен преглед (фиг. 7 б).  

 
Фигура 7 а. Стандарт за мониторинг на ортодонтски и функционален статус във 

временно съзъбие (Модел на индивидуално портфолио за ортодонтска профилактика 
при деца с временно съзъбие) (първа страница). 
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Фигура 7 б. Стандарт за мониторинг на ортодонтски и функционален статус във 

временно съзъбие (Модел на индивидуално портфолио за ортодонтска профилактика 
при деца с временно съзъбие) (втора страница). 

В тази част от портфолиото се включва диагностицирането на зъбния 

статус с отчитане на следните параметри: 1. кариес, 2. обтурация, 3. 

екстрахиран зъб 4. корен, 5. фрактура, 6. в пробив, 7. хиперодонтия, 8. 

Хиподонтия, 9. Артикулационни блокажи, 10. аномалии на зъбите. 

Информацията е важна за лекарите по дентална медицина, за да могат да 
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планират профилактични орални грижи за лечение на кариес и 

усложненията му. 

Втора част има за цел да представи резултатите от клиничното 

изследване на ортодонтски статус. Преди да започне снемането на 

ортодонтски статус във временно съзъбие се отбелязва наличието или 

отсъствието на вродена аномалия или дали детето страда от синдром. 

Ортодонтските отклонения в тази част на портфолиото се оценяват по 

включените в бланката норми за отделните видове ЗЧД. Методичната 

процедура за оценка на ортодонтския статус включва следните позиции. 

 Описание на вида временно съзъбие, като съзъбията с треми са в 

границите на нормата и се отбелязват наличните такива 

съответно в горна и долна челюст. Съзъбие без треми и със 

струпване се регистрира като отклонение от нормата за временно 

съзъбие и съответно се записва за горна и долна челюст. 

Необходимостта от анализ на вида на временното съзъбие, е в 

отговор на сравнително големия брой случаи без треми и със 

струпване, установен както в настоящото епидемиологично 

изследване, така и в други подобни.  

 Формата на зъбните дъги е от значение за оптималното развитие 

на челюстите, като за норма се приемат овоидните дъги, а за 

отклонение V-образната и П-образната форма на горна и долна 

зъбна дъга.  

 Оклузалните характеристики се подразделят на сагитални, 

трансверзални и вертикални съотношения. При сагитални 

съотношения във фронтален участък се регистрира овърджет 

(съответно 0-3 mm се приема за норма, овърджет 3-6 mm, над 

6 mm и под 0 mm – за отклонение). Предна кръстосана захапка се 

отбелязва между горни и долни временни резци и канини. Следва 

отчитане на сагитални оклузални съотношения в страничен 
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участък по класове при временни канини (Клас I, Клас II, Клас 

III) и съотношенията на дисталните повърхности на втори 

временни молари (равно сключване, медиално стъпало, дистално 

стъпало) съответно за дясно и ляво. Трансверзални съотношения 

на челюстите в норма са, когато долни вестибуларни туберкули 

оклудират с централната фисура на горни зъби. При отклонение 

се отбелязва дали е едностранна (дясно или лява) или двустранна 

кръстосана захапка. Допълнително се записва дали има 

мандибуларна девиация (латеродевиация) съответно вдясно или 

вляво или наличие на лицева асиметрия. Вертикални 

съотношения за норма приемаме, когато има до 3 mm покритие от 

горни спрямо долни резци или ръбцова захапка (на 5 годишна 

възраст). Всяка друга стойност се приема за отклонение като 

дълбока захапка без и с гингивален контакт и липса на оклузия 

между фронтални зъби като отворена захапка. 

Методиката за провеждане на клинично изследване на деца с 

временно съзъбие, предлаганата в настоящото изследване, е приложима в 

клинични условия. За да се изпълни, не се изисква специализиран 

инструментариум или оборудване. Необходимите инструменти са дентален 

комплект, шублер (модел Цюрих) и диагностична карта за регистриране на 

ортодонтски деформации във временно съзъбие. Предлаганата методика 

може да се изпълни от всеки лекар по дентална медицина без да е 

необходима специална ортодонтска подготовка, но трябва да е компетентен 

в работата с деца. При подходящи естествени условия, методиката е 

приложима и извън денталния кабинет (напр. в детски градини). 

Третата част на ортодонтското портфолио отразява резултатите от 

анализа на функционалния статус. В нея също са отбелязани нормите и 

място за регистрираните отклонения на носно дишане, тонус на 

орбикуларна мускулатура, език при покой и при преглъщане, вреден навик 
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за смучене/гризане (пръст, нокти, предмет, биберон, устна, език и др.), 

смущения по време на сън и говор. Процедурата за преглед и попълване на 

портфолиото включва: 

 Регистриране на вредни навици за смучене/гризане, които се 

отбелязват по вид. Със стрелка, сочеща нагоре се отбелязва 

смучене/гризане на горна устна, а със стрелка, сочеща надолу - 

долна устна. Ако има вреден навик за смучене/гризане се 

отбелязва намерения, съответно в графа отклонения (пръст, 

предмет, биберон, буза, език, нокти, др.).  

 Изследване на носното дишане и регистриране на дишането като 

свободно или затруднено.  

 Определяне на тонуса на орбикуларната мускулатура, който е в 

норма, когато устните са в контакт. Нарушен тонус се отбелязва в 

случаите, когато устните са без контакт, като отбелязваме липсата 

на контакт до 2mm или над 4mm. Липсата на контакт между 

устните се приема и за симптом на устно дишане.  

 Необходимо време за наблюдение на орбикуларна мускулатура и 

език при покой е четири минути, като езика при покой в норма е 

на ниво твърдо небце, а неправилна позиция се приема, когато е 

ниско долу и притиска долните фронтални зъби или държи езика 

между зъбите. 

 Език при преглъщане при норма е зад зъбните редици, а 

отклоненията се регистрират като инфантилно преглъщане и/или 

с наличие на лицева гримаса. 

 Констатиране на говорни смущения от самия лекар при прегледа 

или по сведения на родителя.  

 В раздел „френулуми“ горен и долен лабиален френулум и 

лингвален френулум с нормални характеристики се отбелязват с 

норма и съответно при отклонение регистрираме: дебел, широк, 
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ниско заловен и преминаващ френулум. 

 Установяване на смущенията при сън, в отговор на нарастващия 

интерес на ранната диагностика към разстройствата по време на 

сън, както и тяхното значение и негативно влияние върху общото 

здраве. За прецизно попълване на портфолиото е необходимо да 

се разпита родителя за поведението на децата им по време на сън. 

Важни отклонения, които трябва да се отбележат са скърцане със 

зъби, хъркане и спане с отворена уста.  

В раздел „Консултация“ портфолиото насочва клиницистите дали 

детето има нужда от консултация със специалист-ортодонт, УНГ-

специалист, логопед, специалист по детска дентална медицина. В 

зависимост от установеното отклонение след изследване на зъбен, 

оклузален и функционален статус се отбелязва и нуждата от 

специализирана консултация за доуточняване на диагнозата. По този начин 

портфолиото е полезно в интердисциплинарното сътрудничество и 

комуникация между медицинските специалисти. 

За правилна оценка на необходимостта от профилактика, 

дисертационното изследване предлага следните критерии:  

А. За първична профилактика 
да бъдат насочвани деца без 
ортодонтски отклонения, но с 
установени вредни навици и 
неправилни функции, с 
необходимост от лечение на 
кариес и неговите усложнения, 
възстановяване и мотивиране за 
поддържане на оптимална 
орална хигиена и хигиена на 
хранене (фиг. 8). 
Б. Мнение за вторична 

 

Фигура 8. Алгоритъм за оценка за 
необходимост от първична или вторична 
ортодонтска профилактика във временно 

съзъбие 

52 



5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

профилактика се отбелязва при установени ортодонтски деформации с и 
без наличие на вредни навици и неправилни функции, преждевременно 
екстрахирани или хиподонтия на временни зъби, множествен кариес, силно 
влошена орална хигиена, френулуми на език и устни  смущаващи 
нормалните функционални процеси (фиг. 8). 

Втората страница на портфолиото предлага Календар-Дневник 

(фиг. 7 б) с възможност за водене на отчет по дати на проведените 

профилактични прегледи и описване на зададените профилактични 

мероприятия, както и лечебни такива. Накрая изследващият се подписва и 

слага печат, като дава копие от портфолиото на родителя/родителите и 

съответно при установена нужда от допълнителна консултация със 

специалист се прави и копие за специалиста. 

Заключение. Моделът за оптимизиране на сътрудничеството между 

ортодонти, лекари по дентална медицина и медицински специалисти при 

установяване на зъбно-челюстни деформации във временно съзъбие, 

наречен „Портфолио за ортодонтски и функционален статус“ предлага: 

1. Ранна диагностика на ортодонтски и функционални отклонения 

при деца с временно съзъбие и мониторинг на развиващото се 

съзъбие. 

2. Снемане на подробна анамнеза, ортодонтски и функционален 

статус при деца с временно съзъбие. 

3. Оценка за необходимостта от профилактика – първична или 

вторична. 

4. Ранен скрийнинг за ортодонтски отклонения и орофациални 

дисфункции, за интердисциплинарно лечение, когато е 

необходимо. 
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ЗАДАЧА ЧЕТВЪРТА 

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА 
РОДИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ОРТОДОНТСКИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И 

ТЯХНАТА ПРОФИЛАКТИКА 

1. Демонстрационни материали. Резултатите от анкетите 

недвусмислено доказват необходимостта от изготвяне на различни 

демонстрационни материали, които да мотивират родителите за 

осъществяване на ортодонтска профилактика и да им помага да бъдат 

наблюдателни върху развиващото се съзъбие на децата. В този контекст са 

изработени „Демонстрационен плакат на най-често срещаните вредни 

навици и съответните малоклузии“ и „Симулатор Временно съзъбие“. 

Демонстрационен плакат на най-често срещаните вредни навици 

и съответните малоклузии. За реализирането на демонстрационния 

плакат, представящ най-често срещаните вредни навици и съответните 

малоклузии, на девет деца, диагностицирани с вредни навици, бяха 

свалени диагностични отпечатъци и отлети ортодонтски гипсови модели. 

На базата на гипсовите модели, в зъботехническа лаборатория бяха 

изработени девет модела от акрилова пластмаса. Демонстрационните 

модели бяха фотографирани и представени под формата на 

демонстрационен плакат. Демонстрационният плакат служи за мотивиране 

на родителите за осъществяване на ортодонтска профилактика и им помага 

да бъдат наблюдателни върху развиващото се съзъбие на децата. Плакатът 

ще може да бъде разглеждан от родителите след вход с потребителско име 

и парола във виртуалния ортодонтски кабинет (фиг. 9).  
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Фигура 9. Демонстрационен плакат на най-често срещаните вредни навици и 

съответните ортодонтски отклонения 

Симулатор „Временно съзъбие“. За демонстрация на родителите, 

какво причиняват вредните навици на развиващите се зъбни дъги и 

челюсти, е изработен симулатор на зъбно-челюстни деформации 

причинени от вредни навици и неправилни функции (фиг. 10).  
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Фигура 10. Симулатор „Временно съзъбие“ 

Симулаторът е изработен в зъботехническа лаборатория, направен е от 

акрилова пластмаса и представлява модел на правилни оклузални 

съотношения във временно съзъбие. Горни и долни фронтални зъби са 

фиксирани с пружинки и изпълняват движения в сагитална и вертикална 

посока, чрез които се имитира протрузия и ретрузия на фронтални зъби, 

отворена и дълбока захапка във фронта в зависимост от посоката на 

действие на вредния навик. Симулацията може да се осъществи с различни 

предмети. Чрез симулатор „Временно съзъбие“ по време на клиничен 

профилактичен ортодонтски преглед, може нагледно да се демонстрира на 

родителите влиянието на външни фактори върху развиващото се съзъбие 

(фиг. 11 а, б). 
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Фигура 11. Симулиране на: а) смучене на биберон; б) на смучене на молив 

Изводи. Изготвените демонстрационни материали, използвани повече 

от година в практиката са: 

 ефективни за информирането на родители и пациенти относно 

влиянието на външните фактори върху развиващото се съзъбие 

 полезни средства помагащи профилактичния клиничен 

ортодонтски преглед на дете с временно съзъбие.  

2. Проект за Интернет портал „Виртуален ортодонтски 

кабинет“. В резултат на досегашните постижения в световните дигитални 

технологии, направеното от нас епидемиологично изследване, 

социологическото проучване сред ЛДМ и личен опит, дисертацията 

предлага проект за информационен интернет портал – виртуален 

ортодонтски кабинет. Той е насочен към информационното обезпечаване 

на родителите, както по отношение на здравната им култура за оралните 

заболявания, така и за провеждане на ортодонтска профилактика от най-

ранна детска възраст. Съвременните технологии могат да предоставят от 

една страна бърз достъп дo качествена, но от друга и до непълна и 

недостоверна информация за оралното здраве на децата. Затова целта на 

този проект е да носи специализирана информация насочена към 

родителите на най-малките пациенти.  
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Всеки родител ще може да направи индивидуален профил на детето 

си с потребителско име и парола. Профилът ще съдържа информация за 

възраст и пол на детето, местоживеене. Родителите ще попълват анкета 

при регистрирането, с която се цели предварително събиране на 

информация за оралното здраве на детето, начин на хранене, вредни 

навици, неправилни функции, травми в ЛЧО, синдроми и т.н. Анкетата е за 

целите на научни изследвания и съставяне на база данни за честотата и 

видове на вредни навици и  неправилни функции (фиг. 12). 

Фигура 12. Анкета до родители 

Целта на предлаганият виртуален кабинет е да информира на 

родителите за значението и развитието на временното съзъбие, развитието 

на захапката, за факторите с негативно влияние върху растежа и 

развитието на зъбно-челюстната система. Основните направления за 

информиране на родителите ще са следните: 

• Значение на временното съзъбие 

• Наследственост 
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• Влияние на външни етиологични фактори върху формирането на 

зъбно-челюстната система 

• Хигиена на хранене и на миене на зъби 

Сайтът предвижда включване на текст и илюстрации на най-често 

срещаните ортодонтски отклонения, допълнителна информация за ЛДМ, 

специалист по детска дентална медицина, хирург, ортодонт 

Начинът за отдалечена комуникация между пациенти и дентални 

специалисти чрез интернет връзка и персонален компютър се нарича Теле-

дентална медицина (Teledentistry). Нашето предложение е виртуалният 

ортодонтски кабинет да има линк за провеждане на консултация с 

ортодонт чрез видео разговор, след предварително уговорен час за 

консултация. Ортодонтите също ще се регистрират с профил и 

информация за региона, в които практикуват. Хората живеещи в 

отдалечените райони, в които липсват специалисти ортодонти, ще могат да 

се свързват с такъв регистриран специалист, който ще отговаря за 

определен район. За улеснение на родителите разпределението на 

ортодонтите ще е по региони с карта и координатите им. 

3. Проект за мобилно приложение „Ортодонтска профилактика 

за деца“. Като допълнителна разработка към виртуалния ортодонтски 

кабинет е изработването на информационно мобилно приложение - 

„Ортодонтска профилактика за деца“. което ще има за цел бърз достъп 

до координатите на регистрираните специалисти по региони. Чрез него 

родителите бързо и лесно ще могат да открият ортодонт специалист в 

техния район и ще могат да се свързват с него. Приложението ще предлага 

и мотивационна игра-календар, чрез която децата ще биват поощрявани в 

поддържането на оптимална орална хигиена. По този начин приложението 

ще е от помощ и за родителите в мотивацията на децата за установяване на 

хигиенни навици.  
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеното от нас наблюдателно епидемиологично проучване на 

ЗЧД, неправилни функции и вредни навици в периода на стабилно 

временно съзъбие и определяне необходимостта от ортодонтска 

профилактика ни дават основание да направим следните обобщения, 

свързани с поддържане на оптимално орално здраве у най-малките 

пациенти: 

Периодът на ранно временно съзъбие (между 3 и 4,5 години) и на 

стабилно временно съзъбие (от 4,5 до 6 години) се характеризира с 

нормално развита зъбно-челюстна система при 35,6% от децата и 

малоклузии в повече от половината изследвани пациенти – 64,4%. Най-

разпространени ортодонтски деформации са сагиталните отклонения на 

оклузия в дистален участък – 53,1% и вертикалните отклонения на оклузия 

във фронтален участък – 20,9%. Към групата на средно разпространените 

ЗЧД се отнасят отклонение в зъбна дъга и сагитални отклонения на 

оклузия във фронтален участък – 10% от всички ортодонтски деформации. 

Най-рядко се установяват трансверзални отклонения на оклузия в 

страничен участък – 3,2%. 

Отклонения от нормалните орални функции са различно 

разпределени: при 46.5% от децата има липса на контакт между устните 

при покой, 36.7% показват неправилно преглъщане, 19.5% – затруднено 

носно дишане. Вредни навици за смучене се проявяват при 40% от 

изследвания контингент, като най-разпространеният е смучене на долна 

устна – 27.2%. 

Установява се статистически значима корелация между смученето на 

долна устна и поддържането на овърджет при момичета и при момчета, а 

връзка между смучене на пръст и наличието на овърджет само при 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

момичетата. Зависимост между смученето на долна уста и Клас II 

съотношения при канини се установява също само при момичетата.  

Интердисциплинарната комуникация между педиатри, лекари по 

дентална медицина и ортодонти се реализира трудно, а здравната култура 

на родителите затруднява регулярния мониторинг. Слабата 

информираност на родителите за необходимостта от ортодонтска 

профилактика усложнява своевременното лечение.  

Анкетното изследване предпостави създаването на Индивидуално 

ортодонтско портфолио за ранна диагностика, мониторинг и регистриране 

на ЗЧД във временно съзъбие във вид на стандартна диагностична 

карта/бланка. 

За ефективна ортодонтска профилактика при липсата на задължителни 

дентални прегледи голямо значение имат демонстрационни материали – 

плакат на най-често срещаните вредни навици и съответните ортодонтски 

отклонения, модели, симулиращи вредни навици и последиците от тях и 

др.  

В контекста на изключителната необходимост от ортодонтска 

профилактика се предлага:  

а) създаването на виртуален ортодонтски кабинет – информационен 

интернет портал, изграждащ системите родител – пациент – ортодонт, 

педиатър – пациент – ортодонт и лекар по дентална медицина – 

пациент – ортодонт;  

б) мобилно приложение за достъп до ортодонти, поощряване на 

децата за поддържането на орална хигиена чрез мотивационна игра. 
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7. ИЗВОДИ 

7. ИЗВОДИ 

1. Сагитални отклонения на оклузията в дистален участък и 

вертикални отклонения на оклузията във фронтален участък 

представляват 2/3 от регистрираните ЗЧД (74%) във временно 

съзъбие. 

2. Различия на ЗЧД по пол се откриват при съзъбията със струпване 

(момичета – 3,5%; момчета – 7,9%) и без треми (момичета – 

21,7%; момчета – 10,8%), а по възраст – при Клас II съотношения 

канини (4-годишни – 26,2%; 5-годишни – 32,3%), нарастващи с 

възрастта. 

3. При повече от половината от деца с временно съзъбие 

диагностицираните ортодонтски отклонения се дължат на 

вредните навици смучене на долна устна и смучене на пръст, 

както на неправилните орални функции – липса на контакт между 

устните при покой.  

4. Резултатите от анкетата до лекарите по дентална медицина 

показва голямата необходимост от постоянна 

интердисциплинарна комуникация и консултация. 

5. Допитването до родителите потвърждава необходимостта от 

повишаване на нивото на познанията им за ортодонтските 

проблеми при децата. 

6. Ортодонтското портфолио и демонстрационните материали 

(демонстрационен плакат, симулатор, виртуален ортодонтски 

кабинет и мобилно приложение) са елементи на модел за ранна 

диагностика на ЗЧД във временно съзъбие и повишаване 

родителската информираност за ортодонтското здраве на децата с 

профилактичен и социално-здравен ефект.  
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8. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

8. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приноси с оригинален характер 

1. Получени са сведения за структурата и честота на зъбно-

челюстните деформации при временно съзъбие 

2. Създадена е стандартна форма (индивидуално ортодонтско 

портфолио) за записване и анализ на данните от клинично 

изследване на дентален, ортодонтски и функционален статус при 

пациенти с временно съзъбие и насоки за консултация със 

специалисти 

Приноси с научно-приложен характер 

1. Предложена е класификация за оценка на честотата на зъбно-

челюстните деформации при временно съзъбие. 

2. Метод за клинична оценка на дълбока захапка във фронтален 

участък 

Приноси с приложен характер 

1. Изготвен е демонстрационен плакат на най-често срещаните 

вредни навици и съответните ортодонтски отклонения 

2. Създаден е симулатор „Временно съзъбие“ за демонстрация на 

родителите, какво причиняват вредните навици на развиващите се 

зъбни дъги и челюсти. 

3. Изработени са проекти за виртуален ортодонтски кабинет и за 

мобилно приложение за информационно обезпечаване на 

родителите.  
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9. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И СЪОБЩЕНИЯ 
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Участия в научни форуми 
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