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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЛЧО

Лицево-челюстна област

КЛКТ

Конусно-лъчева компютърна томография

ДОТ

Дигитална обемна томография

КT

Компютърна томография

ОПГ

Ортопантомография

ТРГ

Телерентгенография

ДЧ

Долна челюст

2D

Двуизмерна

3D

Триизмерна

MPR

Мулти–равнинна реконструкция

DAS

Система за цифрова обработка на информацията

DICOM Digital imaging and communications in medicine
МДКТ

Мулти детекторна компютърна томография

ALARA As low as reasonably achievable
МРТ

Магнитнорезонансна томография

XE

Хъндсфилдови единици

CCD

Charge-coupled device

FPD

Flat panel detector

ANS

Аnterior nasal spine
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1.ВЪВЕДЕНИЕ
Ретенцията на зъби е често срещана патология в денталната практика.
Образните методи на изследване са определящи за диагностиката и
планиране на лечението на ретинираните зъби. От оптималното рентгеново
изследване се получава информация не само за наличието на ретинираните
зъби, но и за отношението им спрямо околните тъкани и зъби. Относно
третите молари на долна челюст има редица признаци, по които трябва да
се определи тяхното топографско положение. Определянето на
ретромоларните пространства и медио–дисталните им наклони подпомага
ортодонтското лечение за прогноза за пробива им в по-ранна възраст. При
планиране на хирургичната методика трябва да се определят медиодисталните и буко–лингвалните наклони на ретинираните трети молари на
долна челюст. Респективно да се уточнят положението, разстоянието и
евентуален контакт между зъбите и съдово-нервния сноп, в мандибуларния
канал, с цел предотвратяването на усложнения по време на хирургичната
интервенция. Рентгеновото изследване има съществено значение при
диагнозата на патологичните проциси, свързани с ретинираните трети
молари.
При избор на рентгенов метод за изследване трябва да се прецени
съотношението полза:риск. Небходимо е спазване принципа на ALARA
(As Low As Reasonably Achievable)–ниска доза на йонизиращо лъчение, но
осигуряващи адекватна диагностична информация.
Рентгеновото изследване е определящо за:
–решението при планиране на лечение;
–избора на методите на лечение;
–контрол и проследяване на лечението;
Ортопантомографията и интраоралните рентгенографии са най-честите
двуизмерни образни методи за диагностика на ретинираните трети молари
на долна челюст.
С навлизането в практиката на триизмерните рентгенови методи с ниска
доза на йонизиращо лъчение, като Дигитална обемна томография или
Конусно–лъчева компютърна томография, при изследването на
ретинираните трети молари се осигурява точна информация за позицията
5

на зъбите в челюстта и отношението им към околните тъкани. Този метод
има редица предимства–срезови образи във всички равнини, висока
разделителна способност (с изотропен воксел до 0.09 мм) и др.
В българската литература проучванията за изследване на ретинираните
зъби с Конусно–лъчева компютърна томография са малко. Това позволява
разработване на метод за анализ на ретинираните трети молари на долна
челюст чрез посрезови образи, което улеснява ефективността на планиране
на лечението.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Цел на изследването: Да се прецизират възможностите на Конусно–
лъчевата компютърна томография при диагностиката на ретинираните
трети молари на долна челюст, чрез разработване на методики за
определяне на тяхното положение в мандибулата.

Задачи на изследването:
1. Да се разработи методика за определяне основните типове ретенция
на третите молари на долна челюст според медио–дисталния им наклон.
Включително такава за съпоставяне на ретромоларните пространства с
медио–дисталните размери на ретинираните зъби. Да се сравнят
резултатите със стандартните методики.

2. Да се разработи методика за определяне разположението и
разстоянието на ретинираните трети молари спрямо мандибуларния канал
чрез посрезови образи.

3. Да се разработи методика за определяне на буко–лингвалния наклон
на третите молари на долна челюст чрез посрезови образи.

4. Да се разработи методика за диагностика на патологичните процеси,
свързани с ретинираните трети молари на долна челюст чрез посрезови
образи.
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
3.1 МАТЕРИАЛ
Изследваните пациенти с ретинирани трети молари на ДЧ са 127. Те са
подбрани от архива на Факултет по Дентална Медицина, при Медицински
Университет–Пловдив, катедра „Образна диагностика, дентална
алерголотия и физиотерапия“ от периода 2012-2016г. Всички те са
насочени за КЛКТ от лекуващите ги дентални медици по повод планиране
на лечение чрез зъбни имплантати, патологични процеси, одонтогенни
синуити, ретинирани и свръхбройни зъби. Пациентите са скенирани след
получаване на писмено информирано съгласие от тях или техен
родител/настойник.
Изследваните пациенти са на възраст от 17 до 60 г. Пациентите
разделихме по пол и в три възрастови групи (от 17 до 25 г., включително;
от 26г. до 40г.; над 41г., включително). Базирайки се на литературни данни
в първата възрастова група се смята, че може да се предвиди пробива или
ретенцията на третите молари. В трета възрастова група се смята, че
нараства вероятността за патологични процеси, свързани със зъбите.
В изследването не включихме пациенти с временни зъби, ретинирани
трети молари на ДЧ с незавършено кореново развитие, липсващи молари
на ДЧ, тежка челюстна атрофия, системни заболявания, повлияващи
костната структура и пациенти от други популации.

3.2. МЕТОДИ
За изследването се използва апарат за КЛКТ (ДОТ): Sirona GALILEOS
compact/comfort. Образите получаваме след стандартно позициониране на
обектите според препоръките на производителя. Напрежението и сила на
тока се определят според възрастта, физиката на пациента и целта на
изследването. Те варират съответно 90–120 kV и 21–42 mA. Ефективната
доза също варира между 29 Sv и 54 Sv, съответно при 21 mA и 42 mA
Времето на експонация е 14 s. Обемът на скeниране е 15 x 15 x 15 sm и
изотропен воксел с размер 0.15mm.
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3.2.1 Методика за определяне основните типове на ретенция на
третите молари на ДЧ според медио–дисталния им наклон.
Определяне и съпоставяне на ретромоларните пространства с медио–
дисталните размери на ретинираните зъби чрез разработената
методика
Въз основа на достъпните ни литературни данни в настоящия труд
създаваме един обобщен метод за определяне на наклона и наличното
място за пробив на ретинираните мъдреци на ДЧ.
Върху панорамно реконструирания образ, получен след скeнирането, ние
определяме следните точки (Фиг 1.):
Т–темпорална точка, най-ниската точка на ставния туберкул на темпорална
кост;
М–мандибуларна точка–пресечната точка на допирателните линии на
долния ръб на тялото на ДЧ;
Ang–ангуларна точка–ъгловата точка на пресичане на допирателните към
долния ръб на тялото и възходящия клон на ДЧ;
Линията, свързваща точките Т, определяме като основна хоризонтална
плоскост. От средата на линията Т–Т спускаме права към точка М. Така
намираме средната вертикална линия или линия на естетическия център.
Мястото на пресичане на средната вертикална линия с горния край на
алвеоларния израстък на мандибулата обозначаваме с точка Аl. Измерваме
разстоянието между точка Al и М и го нанасяме над точка Al на средната
вертикална линия като точка М1.
Ъгловата точка Ang съединяваме с точка М1, а мястото на пресичане на
получената линия с билото на алвеоларния гребен на ДЧ определя
положението на ретромоларната точка–Rm. От ретромоларната точка
спускаме перпендикуляр към допирателната на долния ръб на тялото на
ДЧ. Тази линия определяме като вертикална анатомична граница между
тялото и възходящия клон на мандибулата или „стрес–ос“ линия.
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Фиг.1. Основни точки и линии, които нанасяме върху панорамно
реконструирания образ, получен при скенирането.
На третите молари на ДЧ определяме надлъжните оси, спускайки прави,
минаващи през срединните точки на оклузалните равнини и срединните
точки на бифуркациите. След това измерваме ъглите между надлъжните
им оси и перпендикулярните линии, пуснати от ретромоларните точки към
допирателната на долния ръб на ДЧ (Фиг.3). Когато пресечната точка на
перпендикулярната линия и надлъжната ос на зъба е нагоре (в посока на
дъвкателната повърхност на ретинирания зъб), означаваме градуса със знак
„+“ (Фиг. 2а). Когато пресечната точка на перпендикулярната линия и
надлъжната ос на зъба е надолу (в посока на бифуркацията на ретинирания
зъб), означаваме градуса със „-“ (Фиг.2б). След това определяме медио–
дисталният наклон на зъбите по класификацията на Winter:

1. вертикална позиция: от + 10º до - 10º;
2. медиален наклон: от + 10º до + 70º;
3. дистален наклон: от -10º до - 70º;
4. хоризонтална позиция: над ± 70º;
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Фиг.2. Пресечна точка между перпендикулярната линия, спусната към
допирателната на долния ръб на тялото на ДЧ и надлъжната ос на зъба: а) в
посока на дъвкателната повърхност на ретинирания 38; б) в посока на
бифуркацията на ретинирания 48.

Фиг.3. Измерване на медио–дисталните наклони на ретинираните трети
молари в градуси спрямо вертикалните граници (нова методика).

Медио–дисталният наклон на ретинираните трети молари определяме и
по стандартната методика (Фиг.4). Спускаме прави през срединните точки
на оклузалните равнини (фосите–F2 на вторите молари и F3 на третите
молари) и срединните точки на бифуркациите–съответно В2 и В3. Така
намираме надлъжните им оси, след което измерваме ъглите между тях.
Когато пресечните точки на надлъжните оси са нагоре (в посока на
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дъвкателните повърхности на зъбите), означаваме градусите със знак „+“, а
надолу (в посока на бифуркациите на зъбите) с „-“. Според измерените
ъгли, отново определяме медио–дисталния наклон на зъбите по
класификацията на Winter.
След направените измервания по двата метода за определяне на медиодисталния наклон на зъбите с ретенция, съпоставяме получените
резултати.

Фиг.4. Измерване на медио–дисталните наклони на ретинираните трети
молари в градуси спрямо надлъжните оси на съседните втори молари
(стандартна методика).
На панорамната реконструкция от данните на КЛКТ скенирането
определяме ретромоларните точки по описания начин. След което
измерваме медио–дисталните размери на коронките на ретинираните зъби.
Тези размери определяме като измерваме в mm разстоянието между най–
изпъкналите медиални и дистални части на коронките. По дисталните
повърхности на вторите молари начертаваме допирателни линии.
Разстоянията от тези допирателни до перпендикулярните линии, пуснати
от ретромоларните точки към допирателните на ръба на ДЧ, измерваме в
mm. Това са и наличните пространства за пробив на третите молари
(ретромоларните пространства). Тези пространства съпоставяме с медио–
дисталните размери на коронките на ретинираните зъби. По този начин
установяваме дали има достатъчно място в челюстите за пробив на
мъдреците (Фиг 5)
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Фиг. 5. Измерване на ретромоларните пространства и медио–дисталните
размери на коронките по новата методика.
Съотношението ретромоларни пространства към медио–дисталения
размер на коронките на ретинираните зъби определяме и по стандартния
метод. Измерваме разстоянието между най–изпъкналата точка на
дисталната повърхност на короната на втория молар и границата между
предния ръб на възходящия клон и тялото на мандибулата. Медиодисталния размер на коронката e най-широкото разстояние между
медиалната и дисталната повърхност на зъба (Фиг.6).
След направените измервания съпоставяме резултатите от двата метода
за определяне на съотношението на ретромоларното пространство към
медио–дисталния размер на коронките на ретинираните зъби.
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Фиг.6. Измерване на ретромоларните пространства и медио–дисталните
размери на коронките по стандартния метод.

3.2.2 Методика за определяне разположението и разстоянието на
ретинираните трети молари спрямо мандибуларния канал чрез
посрезови образи.
За изпълнението на тази задача използваме орторадиалните срезове на
ДЧ (cross-section slice). При него анатомичните структури се разглеждат
при напречно сечение на челюстите.
Върху панорамния образ на челюстите, генериран при скенирането с
помощта на slacing window, локализираме образите върху корените на
ретинираните трети молари. Те автоматично се визуализират и на
орторадиалните срезове. На тези срезове се виждат зъбите и
мандибуларните канали в буко–лингвално (напречно) сечение (Фиг.7).
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Фиг.7. Панорамна реконструкция, орторадиални и аксиални срезове.
Позицията на мандибуларния канал спрямо корените класифицираме по
всеобщоприетата класификация (Фиг.8):
1. каналът е разположен под корените;
2. лингвално разположен канал спрямо корените на третите молари;
3. букално разположен канал спрямо корените на третите молари;
4. каналът е разположен между корените;

а)

б)

в)

г)

Фиг.8. Орторадиални срезове, положението на мандибуларния канал
спрямо корените на ретинирани трети молари е: а) под корените; б)
лингвално; в) букално; г) между корените.
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След като определим позицията на мандибуларните канали спрямо
корените на зъбите ние измерваме в mm разстоянието между тях (Фиг.9).
Случаите разделяме на 2 групи: I група–мандибуларният канал е на
разстояние до 1 mm, включително от корените на зъбите; II група–
мандибуларният канал е на разстояние над 1 mm от корените на зъбите.

а)

б)

Фиг.9. Орторадиални срезове: а) полуретиниран 38 от I група; б)
полуретиниран 38 от II група;

Зъбите от I група, поради непосредствената им близост с мандибуларния
канал, обозначаваме–„в риск“. За да определим дали съществува кост
между корените на тези зъби и мандибуларния канал, както и интактна ли
е стената на канала, освен орторадиалните, включваме и оглед на
аксиалните срезове. На тях предвижваме курсура по хода на
мандибуларния канал, под увеличение, с междусрезов интервал от 0,3 mm.
Случаите, при които съществува кост между корените на ретинираните
трети молари и мандибуларния канал, обозначаваме „без контакт“. А тези
без кост-„с контакт“ (Фиг.10).
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а)

б)

Фиг.10. Посрезови образи на ретинирани трети молари от I група: а)
орторадиален срез–„без контакт“ между корените на зъба и мандибуларния
канал; б) аксиален срез–„с контакт“ между корените на ретинирания зъб и
мандибуларния канал.

3.2.3. Методика за определяне на буко–лингвалния наклон на зъбите
чрез посрезови образи.
Определянето на буко–лингвалния наклон на ретинираните зъби
извършваме върху аксиалните срезове на ДЧ (Фиг.11). На тези срезове
задаваме линия, преминаваща срединно през спонгиозната субстанция в
областта на моларите на ДЧ. Тази линия минава на различно ниво в
зависимост от дълбочината на ретенция на третите молари (под
бифуркацията на съседните молари на нивото на бифуркацията им или над
нея). Ако по–голямата част на ретинирания трети молар е разположена
вестибуларно от тази линия, определяме като букално разположение на
зъба. И съответно лингвално, ако по–голямата част от него е разположена
лингвално от линията. Зъбите, при които линията съвпада с тяхната
равнина, обозначаваме без наклон.
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Фиг.11. Аксиални срезове на ДЧ, определяне на буко–лингвалния наклон
на ретинираните трети молари.

3.2.4. Методика за диагностика на патологичните процеси, свързани с
ретинираните трети молари на ДЧ чрез посрезови образи.
За диагностицирането на патологичните процеси, свързани с
ретинираните трети молари на ДЧ, използваме Multi-рlanar reconstruction
(MPR). При този режим се визуализират образи в трите равнини: аксиална,
сагитална, коронарна (Фиг.12).
При съмнение за коренова резорбция на съседния втори молар,
послойната обработка на образите дава възможност за избягване на
суперпонирането на ретинирания трети молар върху корените на тези зъби.
Послойното разглеждане на корена на съседния втори молар се извършва
от горната трета до апекса в трите равнини. При наличие на коренова
резорбция се визуализира нарушаване на контура на корена с нерезки
граници.
При наличието на лезия около коронките на ретинираните зъби, с
помощта на курсура, се центрира лезията в трите равнини. Определят се
струкурата, размерите, границите и отношението на лезията към околните
тъкани, а също така и близостта с вестибуларната или лингвалната
компакта.
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Фиг.12. Образи в трите равнини: аксиална, сагитална, коронарна и
триизмерна реконструкция.

3.2.5. Статистически методи
Данните

и

резултатите

от

идентификацията

и

измерванията

на

ретинираните трети молари на ДЧ са нанесени в създадена за целите на
изследването таблична база за данни в Microsoft ®Office Excel.
Описателни (дескриптивни) методи:
1.) Алтернативен анализ–за представяне структурното разпределение на
качествените променливи величини.
2.) Корелационен анализ, чрез изчисляване на Карра коефицент
приложихме

за

оценка

съгласието

между

резултатите

при

идентификацията на третите молари.
3.)

Вариационен

анализ–количествените

променливи

величини

са

представени чрез средна аритметична стойност ( ), чрез стандартно
отклонение (SD) и стандартна грешка на средната стойност (S ).
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Методи на статистическо оценяване:
Определяни са 95% доверителни интервали за средни величини и
относителни дялове.
Методи за проверка на хипотези.
Всички връзки, зависимости и разлики между изследваните групи са
установени при ниво на значимост на нулевата хипотеза – р ≤ 0.05,
респективно с гаранционна вероятност по-голяма от 0.95 (95%).
1.) Параметрични методи – t-тест на Student за свързани извадки и за
независими извадки при сравняване на средни величини (Paired Samples ttest, Independent Samples t-test).
2.) Непараметрични методи - chi square test (χ² тест) за анализ на
категорийни признаци.
Статистическата обработка на базата данни бе извършена със SPSS
(Version 16.0: SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA) и MS Office Excel 2010.
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4. РЕЗУЛТАТИ
4.1. Резултати по първа задача. Методика за определяне основните
типове на ретенция на третите молари на ДЧ според медио–дисталния им
наклон. Сравняване резултатите със стандартната методика (спрямо
надлъжните оси на съседните втори молари). Определяне и съпоставяне на
ретромоларните пространства с медио–дисталните размери на
ретинираните зъби, чрез разработената методика. Сравняване резултатите
със стандартната методика (измерваме разстоянието между най–
изпъкналата точка на дисталната повърхност на короната на втория молар
и границата между предния ръб на възходящия клон и тялото на
мандибулата).
От общо 127 пациента 68 (53,5%±4,42) са с двустранна ретенция. При 35
пациента (27,6% ± 3,96) ретенцията е едностранна в ляво. При 24 (18,9% ±
3,47) е едностранна в дясно. От общо 195 ретинирани трети молари 103
(52,8% ± 3,6) са в ляво и 92 (47,2% ± 3,6) в дясно (Таблица1).

Брой зъби

Пациенти с
едностранна
ретенция

Общ брой пациенти

N

P

N

P

N

P

Ретинирани
38

103

52,8%

35

27,6%

127

100%

Ретинирани
48

92

47,2%

24

18,9%

127

100%

Общо

195

100%

59

100%

127

100%

Таблица 1. Изследвани пациенти и зъби.

Според степента на задръжка в костта 126 зъба (64,6% ± 3,42) са
полуретинирани и 69 зъба (35,4% ± 3,42) са изцяло ретинирани (Фиг.13).
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ретинирани
69;
35,4%

полу
ретинирани
126
64,6%

Фиг.13. Разпределение на третите молари на ДЧ по степен на ретенция в
костта.

4.1.1. Разпределение на пациентите по пол и възраст.
В изследваната извадка 68 пациенти са жени (53,5% ± 4,4) и 59 мъже
(46,5% ± 4,4) (Фиг.14).

Фиг. 14. Разпределение на пациентите по пол.
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Пациентите разпределяме в три възрастови групи–от 17 до 25 години (17
≥ 25г.), от 26 до 40 години (26 ≥ 40г.) и над 41 години (41≤ г.).
С най–голяма честота са пациентите от възрастова група 26 ≥ 40г.–51
пациента (40,2% ± 4,3), следвани от възрастова група 17 ≥ 25 г.–47
пациента (37% ± 4,3) и 41≤ г.–29 пациента (22,8% ± 3,7) (Фиг. 15).

Фиг. 15. Разпределение на пациентите по възрастови групи.

4.1.2. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според медио–
дисталния им наклон спрямо условната вертикала.
Най-честият наклон на третите молари на ДЧ със задържан пробив,
определен спрямо условната вертикала, е медиалният при 120 зъба (61,5%
± 3,5). Втори по честота е вертикалният–34 зъба (17,4% ± 2,7). Зъбите с
дистален наклон са 21 (10,8% ± 2,2). С най-малка честота са зъбите, които
са хоризонтално разположени–20 зъба (10,3% ± 2,2) (Фиг.16).
На фигури № 17,18,19 и 20 са показани примери за различните видове
медио-дистални наклони на ретинираните трети молари на ДЧ, спрямо
условната вертикала.
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Фиг.16. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според
медио–дисталния им наклон.

Фиг.17. Панорамно реконструиран образ-полуретинираните 38 и 48 са с
медиален наклон, определен спрямо условната вертикала.
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Фиг.18. Панорамно реконструиран образ-полуретинираните 38 и 48 са с
вертикален наклон, определен спрямо условната вертикала.

Фиг. 19. Панорамно реконструиран образ-полуретинираният 38 е с
дистален наклон, определен спрямо условната вертикала, а 48-с медиален.
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Фиг. 20 Панорамно реконструиран образ-ретинираният
хоризонтален наклон, определен спрямо условната вертикала.

48

е

с

4.1.3.Сравнение на резултатите от двата метода.
Честотата на наклона на ретинираните трети молари в ляво, спрямо
условната вертикала, е: медиално наклонени са 66 зъба–64,1% ± 4,7;
вертикално наклонени са 16 зъба–15,5% ± 3,6; дистално наклонени–14 зъба
(13,6% ± 3,4); хоризонтално наклонени–7 зъба 6,8% ± 2,5.
Честотата на наклона на ретинираните трети молари в ляво, спрямо
надлъжните оси на съседните втори молари, е: медиално наклонени–69
зъба (67,0% ± 4,6); дистално наклонени–16 зъба (15,5% ± 3,6);
хоризонтално наклонени–10 зъба (9,7% ± 2,9); вертикално наклонени–8
зъба (7,8% ± 2,6) (Таблица 2).
Наклонът на ретинираните трети молари, в дясно спрямо условната
вертикала, е: медиално наклонени–54 зъба (58,7% ± 5,1); вертикално
наклонени –18 зъба (19,6% ± 4,1); хоризонтално наклонени–13 зъба (14,1%
± 3,6); дистално наклонени–7 зъба (7,6% ± 2,8).
Наклонът на ретинираните трети молари, в дясно спрямо надлъжните оси
на съседните втори молари е: медиално наклонени–57 зъба (62% ± 5,1);
вертикално наклонени–10 зъба (10,9% ± 3,2); хоризонтално наклонени–13
зъба (14,1% ± 3,6); дистално наклонени–12 зъба (13,0% ± 3,5) (Таблица 2).
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Таблица 2. Наклони на ретинираните трети молари на ДЧ установени по
двата метода.

За определянето на вида ретенция според медио–дисталния наклон на
всичките 103 трети молари в ляво са измерени стойностите на наклоните
им в градуси. Средната стойност на наклона им по стандартния метод е
=0,71º; SD=0,847; S =0,084. Средната стойност на наклона на тези зъби,
определени спрямо условната вертикала, е =0,64º; SD=0,803; S =0,079.
Между методите съществува корелация със статистически значима
стойност; r=0,911; p=0,000; p<0,05 (Таблица 3).
Средната стойност в градуси на ретинираните 92 мъдреца в дясно,
определена по стандартния метод, е
=0,73º; SD=0,891; S =0,093. По
разработения от нас метод– =0,75º; SD=0,820; S =0,086. Между методите
съществува корелация със статистически значима стойност; r=0,926;
p=0,000; p<0,05 (Таблица 3).
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Средни стойности на наклоните (в градуси)
N
Зъб Стандартен
38
метод
Нов метод

103

SD
0,71

0,847

S

r;p

0,084
r = 0,911

103

0,64

0,803

0,079

p=0,000;
p<0,05

Зъб Стандартен
48
метод
Нов метод

92

0,73

0,891

0,093
r = 0,929

92

0,75

0,820

0,086

p=0,000;
p<0,05

Таблица. 3. Средни стойности на наклоните в градуси по двата метода.
N–общ брой; -средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение;
S -средна грешка на средната стойност; r–корелация; p–значимост на
корелацията.

На фигури № 21 и 22 са представени измерванията в градуси на панорамно
реконструираните образи по двата метода. Определяне на вида ретенция
според медио–дисталния наклон на ретинираните трети молари.
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Фиг.21. Определяне на медио–дисталния наклон на ретинираните трети
молари по разработения от нас метод. Измерване на наклона на зъбите в
градуси спрямо условната вертикала.

Фиг.22. Определяне на медио–дисталния наклон на ретинираните трети
молари по стандартния метод. Измерване на наклона на зъбите в градуси
спрямо надлъжните оси на съседните втори молари.
Както се вижда от таблица № 4, средната стойност на разликата между
двата метода в градуси на зъбите в ляво е =0,68º; SD=0,350; S =0,035.
На зъбите в дясно е = – 0,022º; SD=0,331; S =0,034. След направения Т–
тест не се установява статистически значима разлика между двата метода
при измерването на наклоните на ретинираните трети молари на ДЧ,
t=1,968; p=0,052; p>0,05; t= - 0,630; p=0,530; p>0,05.
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Средни стойности на разликите в наклоните между двата метода
SD

S

(95% CI)

t;p

lower Upper
Стандартен
Зъб

метод

t=1,968
0,68

0,350

0,035

-0,001

0,136

p=0,052
p>0,05

38
Нов метод
Стандартен
Зъб

метод

t=- 0,630
- 0,022

0,331

0,034

-0,090

0,047

p=0,530
p>0,05

48
Нов метод

Таблица 4. Средни стойности на разликите в наклоните в градуси между
двата метода при зъбите в ляво и дясно.
-средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение; S -средна
грешка на средната стойност; CI–доверителен интервал; t–критерий на
Стюдънт и p–нивото на значимост след направения T-тест.

От таблица № 5 се вижда, че при 16 зъба в ляво и 16 в дясно се
установяват различни наклони, определени по двата метода. Средната
стойност на наклоните в градуси на тези зъби в ляво по стандартния метод
е =17,96º; SD=30,38; S =7,59. По новия метод е =14,46º; SD=27,37; S
=6,84. Между двата метода съществува корелация r=0,974, със
статистически значима стойност–p=0,000; p<0,05. Средната стойност на
наклоните в градуси на зъбите в дясно по стандартния метод е =9,96º;
SD=23,95; S =5,98. По новия метод е
=7,54º; SD=18,20; S =4,55.
Между двата метода съществува корелация r=0,933 със статистически
значима стойност–p=0,000; p<0,05.
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Средни стойности на наклоните (в градуси)
N
Зъб Стандартен
38

SD

S

r;p

16

17, 96

30,38

7,59

r = 0,974

16

14,46

27,37

6,84

p=0,000;

метод
Нов метод

p<0,05
Зъб Стандартен
48

16

9,96

23,95

5,98

метод
Нов метод

r = 0,933
16

7,54

18,20

4,55

p=0,000;
p<0,05

Таблица 5. Средни стойности на разликите в наклоните в градуси между
двата метода при зъбите в ляво и дясно.
-средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение; S -средна
грешка на средната стойност; CI–доверителен интервал; t–критерий на
Стюдънт и p–нивото на значимост след направения T-тест.

Средната стойност на разликата между двата метода в градуси на зъбите
с различни наклони в ляво е =3,50º; SD=7,25; S =1,81; t=2,481; p=0,025;
p>0,05. На зъбите в дясно е =2,41º; SD=9,57; S =2,39; t=0,175; p=0,863;
p>0,05. Не се установява статистически значима разлика между двата
метода при измерването на наклоните на ретинираните трети молари на
ДЧ (Таблица.6).
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Средни стойности на разликите в наклоните между двата метода
(в градуси)
SD

S

(95% CI)

t;p

lower Upper
Стандартен
Зъб

метод

t =2,481
3,50

7,25

1,81

0,63

8,36

p=0,065
p >0,05

38
Нов метод
Стандартен
Зъб

метод

t=0,175
2,41

9,57

2,39

-4,68

5,51

p=0,863
p>0,05

48
Нов метод

Таблица 6. Средни стойности на разликите в наклоните получени по двата
метода (в градуси).
-средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение; S -средна
грешка на средната стойност; CI–доверителен интервал; t–критерий на
Стюдънт и p–нивото на значимост след направения T-тест.

На фигура № 23 е показан случай на пациент, при който, след измерване
на наклона на зъбите в градуси по двата метода, се установява разлика.
Ретинираните трети молари са вертикално разположени спрямо условната
вертикала и с дистален наклон спрямо надлъжната ос на съседните втори
молари.
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Фиг.23. Определяне на медио–дисталния наклон на ретинираните трети
молари по двата метода. Полуретинираните 38 и 48 са вертикално
разположени спрямо условната вертикала и с дистален наклон спрямо
надлъжната ос на зъбите.

4.1.4. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според
съотношението ретромоларно пространство:медио–дистален размер на
коронките на зъбите, по разработения метод.
Съпоставяме ретромоларните пространства с медио–дисталните размери
на коронките на зъбите по разработения метод и установяваме, че при 22
зъба (11,3% ± 2,3) има достатъчно място в челюстта за пробив. Недостиг на
ретромоларно пространство се установява при 173 зъба (88,7% ± 2,3)
(Фиг.24) и (Фиг.25).
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Фиг.24. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според
съотношението ретромоларно пространство:медио–дистален размер на
коронките на зъбите, по разработения метод.

Фиг.25. Измерване на ретромоларните пространства и медио–дисталните
размери на коронките по разработения метод. Налично място за пробив на
зъб 48 и липса на място за пробив на зъб 38.
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4.1.5. Сравнение на резултатите от двата метода.
На фигура № 26 са представени измерванията за определяне на
съотношението ретромоларно пространство:медио–дистален размер на
коронките на зъбите по разработения от нас метод. Ретромоларните
пространства определяме като измерваме в mm разстоянията от
допирателните на дисталните повърхности на вторите молари до
перпендикулярните линии, пуснати от ретромоларните точки към
допирателните на долния ръб на тялото на ДЧ. Медио–дисталните размери
на зъбите определяме като измерваме в mm разстоянието между най–
изпъкналите медиални и дистални части на коронките.

Фиг. 26. Измерване на ретромоларните пространства и медио–дисталните
размери на коронките по разработения от нас метод.

На фигура № 27 са представени измерванията за определяне на
съотношението ретромоларно пространство:медио–дистален размер на
коронките на зъбите по стандартния метод. Ретромоларните пространства
определяме като измерваме в mm разстоянията от допирателните на
дисталните повърхности на вторите молари до предния ръб на възходящия
клон на ДЧ. Медио–дисталните размери на зъбите определяме като
измерваме в mm разстоянието между най–изпъкналите медиални и
дистални части на коронките.
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Фиг. 27. Измерване на ретромоларните пространства и медио–дисталните
размери на коронките по стандартния метод.
Съпоставяме средните стойности в mm на пространствата за пробив и
най–широките части на коронките на всички зъби и по двата метода
(Таблица 7).
При зъбите в ляво по стандартния метод средната стойност на мястото за
пробив е =7,89 mm; SD=2,57; S =0,25. Средната стойност на размерите
на коронките е =9,85 mm; SD=2,98; S =0,29. При зъбите в дясно
стойностите съответно са: =7,75 mm; SD=2,85; S =0,29 и =10,53 mm;
SD = 2,63; S = 0,27.
Според разработения от нас метод средната стойност на ретромоларните
пространства в ляво е =5,50 mm; SD=2,64; S =0,26. Средният размер на
коронките е
=9,85 mm; SD=2,98; S =0,29. При зъбите в дясно
стойностите съответно са:
=6,12 mm; SD=3,52; S =0,37 за
ретромоларните пространства, и =10,53 mm; SD=2,63; S =0,27 за медио–
дисталните размери на коронките.
При измерването на средните стойности се установява, че между
методите съществува корелация със статистическа значимост (Таблица 7).
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Средни стойности на

Средни стойности на медио–

ретромоларните пространства в

дисталните размери на коронките

mm

в mm

N
Стандарт
Зъб

ен метод

38

Нов

103

7,89

SD

S

2,57

0,25

r;p

N

r=0,67;

103

9,85

SD

S

2,98

0,29

p=0,000

r;p
r=0,68;
p=0,000

103

5,49

2,64

0,26

p<0,05

103

9,85

2,98

0,29

p<0,05

92

7,75

2,85

0,29

r=0,57;

92

10,53

2,63

0,27

r=0,99;

метод
Стандарт
Зъб

ен метод

48

Нов

p=0,000
92

6,12

3,52

0,37

p<0,05

p=0,000
92

10,53

2,63

0,27

p<0,05

метод

Таблица 7. Средни стойности на ретромоларните пространства и медио–
дисталните размери на коронките на всички зъби в ляво и дясно.
N–общ брой; -средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение;
S -средна грешка на средната стойност; r–корелация; p–значимост на
корелацията.
По разработения от нас метод от 103 ретинирани трети молари в ляво, при
11 (10,7% ± 2,5) се установява, че размерът на ретромоларното
пространство е достатъчно за пробив. При 92 зъба (89,3% ± 3) има
недостиг на ретромоларно пространство за пробив. По стандартния метод–
при 14 (13,6% ± 3,4) трети молари в ляво има място за пробив, 89 зъба
(86,4% ± 3,4) са с недостиг на пространство за пробив.
В дясно по новия метод от 92 зъба с достатъчно място за пробив са 11 зъба
(12% ± 3,4), с недостиг на ретромоларно пространство са 81 зъба (88% ±
3,4). По стандартния метод при 15 зъба (16,3% ± 3,9) се установява
достатъчно място за пробив, при 77 зъба (83,7% ± 3,9)–недостиг на място
за пробив (Таблица 8).
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Стандартен метод

Нов метод

N

P ± Sp

N

P ± Sp

14

13,6 ± 3,4

11

10,7 ± 2,5

89

86,4 ± 3,4

92

89,3 ± 3

15

16,3 ± 3,9

11

12 ± 3,4

77

83,7 ± 3,9

81

88± 3,4

Достатъчно
Зъб

място за

38

пробив
Без място
за пробив
Достатъчно

Зъб

място за

48

пробив
Без място
за пробив

Таблица 8. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според
съотношението ретромоларно пространство: медио–дистален размер на
коронките на зъбите при двата метода.
В таблица № 9. са представени средните стойности на недостиг на
ретромоларно пространство при двата метода в mm. По стандартния метод
недостига на място за пробив на зъбите в ляво е = - 2,64 mm; SD=2,85; S
=0,28. По разработения от нас метод е = - 4,34 mm; SD=3,55; S =0,35.
Между двата метода съществува корелация и сигнификантна стойност
r=0,595; p=0,000; p<0,05.
При зъбите в дясно, по стандартния метод недостигът на място за пробив
е = - 2,81mm; SD=2,90; S =0,30. По разработения от нас метод е = - 4,40
mm; SD=3,79; S =0,39. Между двата метода съществува корелация със
статистическа значимост r = 0,632; p=0,000; p<0,05.
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Средни стойности на недостиг на ретромоларно пространство
N
Стандартен

89

-2,64

SD

S

2,85

0,28

метод
Зъб

Нов метод

r = 0,595
92

-4,34

3,55

0,35

38

77

-2,81

2,90

0,30

метод

48

p = 0,000;
p < 0,05

Стандартен
Зъб

r;p

Нов метод

r = 0,632
81

-4,40

3,79

0,39

p = 0,000;
p < 0,05

Таблица 9. Средни стойности на недостиг на ретромоларно пространство
при двата метода, в mm.
N–общ брой; -средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение;
S -средна грешка на средната стойност; r–корелация ; p–значимост на
корелацията.

Средната стойност на разликата между двата метода на недостиг на
ретромоларно пространство в ляво е
=1,70 mm; SD=2,95; S =0,29;
t=5,86, p=0,001,p<0,05. На зъбите в дясно е =1,59 mm; SD=2,98; S =0,31;
t=5,13; p=0,001;p<0,05. След направения Т–тест се установява
статистически значима разлика между методите при определяне на
ретромоларните пространства за пробив (Таблица 10).
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Средни стойности на разликите между двата метода на
недостиг на място за пробив
SD

S

(95% CI)

t;p

lower Upper

Зъб

Стандартен

t = 5,86

метод

p=0,001
1,70

38

2,95

0,29

1,13

2,28

p < 0,05

Нов метод
Зъб

Стандартен

t = 5,13

метод

p=0,001
1,59

48

2,98

0,31

0,98

2,21

p < 0,05

Нов метод
Таблица 10. Средни стойности на разликите между двата метода на
недостиг на ретромоларно пространство, в mm.
-средна аритметична стойност; SD–стандартно отклонение; S -средна
грешка на средната стойност; CI–доверителен интервал; t–критерий на
Стюдънт и p–нивото на значимост след направения T-тест.
Средните стойности на ретромоларните пространства при зъбите с
достатъчно място за пробив в ляво по стандартния метод са =9,33 mm;
SD=2,85; S
=0,28. По разработения от нас метод са
=8,83 mm; SD
=2,70; S =0,28. Медио–дисталните размери на коронките са съответно
=8,73 mm; SD=3,45; S =0,34.
Средните стойности на ретромоларните пространства при зъбите в дясно
с достатъчно място за пробив по стандартния метод са
=9,65 mm;
SD=3,78; S =0,17. По разработения от нас метод са =8,91 mm; SD=2,62;
S =0,18. Медио–дисталните размери на коронките са съответно =8,65
mm; SD=3,45; S =0,34.
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4.2. Резултати по втора задача. Методика за определяне разположението
и разстоянието на ретинираните трети молари спрямо мандибуларния
канал чрез посрезови образи.
4.2.1. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ, според
положението на мандибуларния канал спрямо корените им.
На фигура № 28 са показани орторадиални срезове, на които определяме
положението на мандибуларния канал спрямо корените на ретинирани
трети молари. Мандибуларният канал е разположен: а) под корените; б)
лингвално; в) букално; г) между корените.

а)

б)

в)

г)

Фиг.28. Орторадиални срезове, показващи положението на мандибуларния
канал спрямо корените на ретинирани трети молари: а) под корените; б)
лингвално; в) букално; г) между корените.

От 195 ретинирани трети молара с най–голяма честота са тези, при които
каналът е под корените им–107 зъба (54,9% ± 3,6). Втори по честота са
зъбите, при които каналът е лингвално разположен–57 (29,2% ± 3,3).
Следват зъбите, при които каналът е с букално разположение–25 (12,8% ±
2,4). С най–малка честота са случаите, при които мандибуларният канал е
между корените на ретинираните мъдреци–6 зъба (3,1% ± 1,2) (Фиг.29).
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Фиг.29. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според
положението на мандибуларния канал спрямо корените им.
4.2.2. Разпределяне на ретинираните трети молари на ДЧ според
разстоянието между корените им и мандибуларния канал.
От 195 ретинирани трети молара на ДЧ, при 132 зъба (67,7% ± 3,3)
мандибуларният канал е на разстояние до 1mm, включително (I група)
(Фиг.30а). При 63 зъба (32,3% ± 3,34), каналът е на разстояние над 1mm (II
група) (Фиг.30б).
От 103 трети молара в ляво–72 (69,9% ± 4,5) са в I група и 31 (30,1% ±
4,5) в II група. От 92 зъба в дясно 60 (65,2% ± 5) са в I група и 32 (34,8% ±
4,9) в II група (Таблица 11).

а)

б)

Фиг.30. Орторадиални срезове, показващи: а) мандибуларен канал на
разстояние до 1mm от корените на полуретинирания 38 (I група); б) на
разстояние над 1mm от корените на полуретинирания 48 (II група).
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Разстояние между корените на зъбите и

Общо

мандибуларния канал
I група

II група

N

% ± Sp

N

% ± Sp

N

%

Зъб 38

72

69,9% ± 4,5

31

30,1% ± 4,5

103

100%

Зъб 48

60

65,2% ± 5

32

32,6% ± 4,9

92

100%

Общо

132

67,7% ± 3,3

63

32,3% ± 3,34

195

100%

Таблица 11. Разпределение на зъбите според разстоянието между корените
им и мандибуларния канал.

4.2.3. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ от I група
според наличието или не на кост между тях и мандибуларния канал.
От 195 ретинирани трети молара на ДЧ при 132 зъба (67,7% ± 3,3)
мандибуларният канал е на разстояние до 1mm, включително (I група). От
тях при 67 (50,8% ± 4,4) се визуализира силната сянка на стената на
канала–зъби „без контакт“. При 65 зъба (49,2% ± 4,4) не се установява кост
между канала и корените им–зъби „с контакт“ (Фиг. 31).

Фиг.31. Разпределяне на ретинираните трети молари на ДЧ от I група „без
контакт“ и „с контакт“ между тях и мандибуларния канал.
На фигура № 32 са показани: а) сагитален срез на ретиниран 48 с
маркиран мандибуларен канал-вижда се наслагване на сянката на
мандибуларния канал върху корените на ретинирания зъб и
невъзможността за точното определяне разположението, разстоянието и
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връзката между тях; б) орторадиални срезове на ретинирания 48 през 5
mm-вижда се лингвално разположение на мандибуларния канал спрямо
корените на ретинирания зъб и интактната силна сянка на стената на
канала-„без контакт“.
На фигура № 33 е показан ретиниран 38 „с контакт“ между корените му и
мандибуларния канал.

а)

б)

Фиг.32. Ретиниран 48 „без контакт“ между мандибуларния канал и
корените му: а) сагитален срез; б) орторадиални срезове.

а)

б)

Фиг.33. Полуретиниран 38 „с контакт“ между мандибуларния канал и
корените му: а) сагитален срез; б) орторадиални срезове.
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4.3. Резултати по трета задача. Методика за определяне на буко–
лингвалния наклон на третите молари на ДЧ чрез посрезови образи.
От общо 195 ретинирани трети молара на ДЧ с най-голяма честота са
зъбите с букално разположение–131 зъба (67,2% ± 3,4). Следвани от тези,
които са без наклон–52 зъба (26,7% ± 3,2). Най-малка е честотата на зъбите
с лингвален наклон 12 (6,6% ± 1,7) (Фиг.34).

Фиг.34. Разпределение на ретинираните трети молари на ДЧ според буко–
лингвалния им наклон.

На фигура № 35 са показани аксиални срезове, получени след
скенирането на пациенти с ретинирани трети молари на ДЧ: а)
ретинираният 48 е букално наклонен спрямо линията, минаваща срединно
през спонгиозната субстанция в областта на моларите на ДЧ; б)
ретинираният 38 е без наклон; в) ретинираният 48 е с лингвален наклон.
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а)

б)

в)
Фиг.35. Аксиални срезове на ретинирани трети молари на ДЧ и
разположение според буко-лингвалния им наклон: а) букално; б) без
наклон; в) лингвално.

4.4. Резултати по четвърта задача. Методика за диагностика на
патологичните процеси, свързани с ретинираните трети молари на ДЧ чрез
посрезови образи.
От 195 ретинирани трети молара на ДЧ при 49 (25,1% ± 3,1) зъба се
установяват патологични процеси, свързани с тях (Фиг.36). Хиподенсни
лезии около коронките на ретинираните зъби с размери над 3mm,
суспектни за фоликуларни кисти, се установяват, при 42 зъба (21,5% ± 2,9)
(Фиг.37). При 5 зъба (2,6% ± 1,1) се установяват резорбтивни промени на
корените на съседните втори молари (нарушаване контура на корена на
съседния втори молар с нерезки граници) (Фиг.38). При 2 зъба (1% ± 0,7)
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се визуализират кариозни лезии на коронките на ретинираните мъдреци
(Фиг.39).

Фиг.36. Честота на патологичните процеси, свързани с ретинираните трети
молари на ДЧ.
а)

г)

б)

в)

Фиг.37. Посрезови образи в трите проекционни равнини: а) аксиална; б)
коронарна; в) сагитална; г) 3D реконструкция. Пациент с фоликуларна
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киста. Около коронката на ретинирания 48 се вижда несиметрично
разположена хиподенсна лезия, обхващаща и част от възходящия клон на
челюстта. Лезията е с овална форма, еднородна структура и размери
13,7mm х 9,33mm. Външните и граници са резки с добре видим
остеосклеротичен вал. Тя избутва и изтънява букалната и лингвална
компакта на челюстта.
а)

г)

б)

в)

Фиг.38. Посрезови образи в трите проекционни равнини: а) аксиална; б)
коронарна; в) сагитална; г) 3D реконструкция. Полуретиниран 48, водещ
до резорбция на средната трета на корена на съседния втори моларнарушаване на контура на корена му от остеолиза с нерезки граници.
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Фиг.39. Посрезови образи в трите проекционни равнини: а) аксиална; б)
коронарна; в) сагитална; г) 3D реконструкция. Полуретиниран 38 и
кариозна лезия на коронката му.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите получени от нашата разработка ни позволяват редица
констатации и изводи.
От разработената е методика за определяне основните типове на
ретенция на третите молари на ДЧ според медио–дисталния им наклон,
установяваме, че най-честият наклон на третите молари на ДЧ със
задържан пробив, е медиалният при 120 зъба (61,5% ± 3,5). Втори по
честота е вертикалният–34 зъба (17,4% ± 2,7). Зъбите с дистален наклон са
21 (10,8% ± 2,2). С най-малка честота са зъбите, които са хоризонтално
разположени–20 зъба (10,3% ± 2,2). Няма статистически значима разлика в
разпределението между двата пола и възрастовите групи.
Измерен е медио-дисталния наклон на ретинираните трети молари на ДЧ
в градуси по метода, разработен от нас (спрямо перпендикуляра към
допиратилната на долния ръб на ДЧ) и по стандартната методика (спрямо
надлъжната ос на съседните втори молари). При сравняване на средните
стойности на наклоните в градуси между двата метода установяваме
изключително добра корелация със сигнификантна стойност. За зъбите в
ляво тя е, r=0,911; p=0,000; p<0,05, а за зъбите в дясно е, r=0,926; p=0,000;
p<0,05. От тези резултати можем да направим извод, че измерванията,
направени по двата метода, са с бизки стойности.
След прилагане на t-тест на Student (paired t test) не се установява
статистически значима разлика между двата метода при измерването на
медио–дисталните наклони на ретинираните трети молари на ДЧ (t=1,968;
p=0,052; p>0,05; t=- 0,630; p=0,530; p>0,05.).
При 16,41% от зъбите има разлика в наклоните, определени при
измерванията по двата метода. Средната стойност на разликата между
двата метода в градуси, при зъбите с различни наклони в ляво, е =3,50º;
t=2,481; p=0,025; p >0,05. При зъбите в дясно, е =2,41º; t=0,175; p=0,863;
p>0,05. От тези резултати можем да направим заключението, че средните
стойности на разликите между двата метода е медио-дисталният наклон на
съседните втори молари на ДЧ.
Определянето на медио-дисталния наклон на ретинираните трети молари
на ДЧ, по разработената от нас методика, е по-точно от определянето на
наклоните спрямо надлъжната ос на съседните втори молари. Тези зъби не
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са референтна равнина, защото също могат да са с медио-дистален наклон
или да липсват в някои от случаите.
Разработена е методика за определяне и съпоставяне ретромоларните
пространства с медио–дисталните размери на ретинираните трети молари
на ДЧ. От резултатите се вижда, че при 22 зъба (11,3% ± 2,3) има
достатъчно място в челюстта за пробив. Недостиг на ретромоларно
пространство се установява при 173 зъба (88,7% ± 2,3). Няма
статистически значима разлика в разпределението между двата пола и
възрастовите групи.
Измерени и съпоставени са ретромоларните пространства с медио–
дисталните размери на ретинираните трети молари на ДЧ по двата метода.
Ретромоларната точка, по метода разработен от нас, е пресечната точка на
билото алвеоларния гребен с линията, спусната от точка М1 към ъгловата
точка Ang. По стандартния метод, ретромоларната точка е пресечната
точка между предния ръб на възходящия клон и тялото на ДЧ.
Ретромоларните пространства са разстоянията от дисталните повърхности
на вторите молари до ретромоларпите точки, определени по двата метода.
Медио-дисталните размери на коронките на ретинираните трети молари са
най-широката дистанция между медиалната и дисталната повърхност на
зъба.
След направения t-тест на Student (paired t test) установяваме
статистически значима разлика между методите при определяне на
ретромоларните пространства за пробив. При анализа на резултатите от
направените измервания се установява по-малка средна стойност на
ретромоларното пространство при разработената от нас методика в
сравнение със стандартната методика. За зъбите в ляво, средната стойност
на ретромоларно пространство намалява, с
=1,70 ± 0,29 mm, t=5,86,
p=0,001,p < 0,05, а за зъбите в дясно, с =1,59 ± 0,31 mm; t=5,13; p=0,001;
p<0,05. Това се дължи на факта, че оклузалите повърхности при
твърдотъканна ретенция на зъбите винаги са покрити (частично или
тотално) с кост. Линията, спусната от точка М1 към ъгловата точка Ang, се
пресича именно с тази кост на алвеоларния гребен. Там е и ретромоларната
точка, определена по разработения от нас метод.
При измерването на ретромоларното пространство от втория молар до
предния ръб на възходящия клон на мандибулата (стандартен метод), не се
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предвижда фактът, че върху коронката на ретинираните зъби съществува
алвеоларна кост, която е пречка за пробив. Това ни дава основание да
заключим, че разработеният от нас метод е по-точен.
Разработена е методика за определяне разположението и разстоянието на
ретинираните трети молари спрямо мандибуларния канал чрез посрезови
образи. Позицията на мандибуларния канал, спрямо корените на
ретинираните трети молари на ДЧ може да бъде: под корените; букално;
лингвално; между корените. С най-голяма честота са ретинираните зъби,
при които каналът е под корените им–107 (54,9% ± 3,6). Втори по честота
са зъбите, при които каналът е лингвално разположен–57 (29,2% ± 3,3).
Следват зъбите, при които каналът е с букално разположение–25 (12,8% ±
2,4). С най-малка честота са случаите, при които мандибуларният канал е
между корените на ретинираните мъдреци–6 зъба (3,1% ± 1,2). Няма
статистически значима разлика в разпределението между двата пола и
възрастовите групи.
При 67,7% от ретинираните трети молари на ДЧ разстоянието между
корените им и мандибуларния канал е до 1mm, включително. При 32,3%,
разстоянието между тях е над 1mm. Поради големият дял на случаите с
близко разположение между корените на ретинираните трети молари и
мандибуларния канал (≤1mm), се потвърждава необходимостта от
изследване с КЛКТ.
Специалистите по образна диагностика следва да описват положението,
разстоянието и връзката между ритинираните трети молари на ДЧ и
мандибуларния канал с оглед предотвратяване на потенциални усложнения
при интервенции в тази област.
Разработена е методика за определяне на буко–лингвалния наклон на
третите молари на ДЧ чрез посрезови образи. С най–голяма честота са
зъбите с букално разположение–131 зъба (67,2% ± 3,4). Втори по честота
са зъбите без наклон–52 (26,7% ± 3,2). Най–малка е честотата на зъбите с
лингвален наклон-12 (6,6% ± 1,7).
Посрезовото изследване на зъбите с ретенция, позволява точното
определяне на наклона им в буко-лингвална посока. За определянето му
най-информативен и точен е аксиалния срез на ДЧ.
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Определянето на буко-лингвалното разположение на ретинираните трети
молари на ДЧ е важно при планирането на оперативния достъп за
хирургичната интервенция.
Разработена е методика за диагностика на патологичните процеси,
свързани с ретинираните трети молари на ДЧ чрез посрезови образи.
Патологичните процеси, свързани с ретинираните трети молари на ДЧ, в
нашето проучване, са 25,1% от тях. При пациентите от възрастовата група
26 ≥ 40г. е най-голяма честотата–59,2%, от общия дял пациенти с
патологични процеси. Няма статистически значима разлика в
разпределението между двата пола.
За диагностицирането на патологичните процеси, свързани с
ретинираните трети молари на ДЧ, с изключително добра информативна
стойност е режимът Multi-planar reconstruction (MPR). Послойното
изследване на патологичните процеси в трите равнини: аксиална,
сагитална, коронарна, позволява една детайлна визуализация на
патологичните процеси.
В заключение следва да се изтъкне, че ретинираните трети молари на ДЧ
са важен и перманентен проблем, относно тяхната диагностика и лечение и
всяка разработка в тази област е необходима и значима в денталната
клинична практика.
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6. ИЗВОДИ

1. Конусно–лъчевата компютърна томография и приложената от нас
методика, чрез директна рентгенометрия, позволяват визуализиране и
анализ на анатомията и топографията на ретинираните трети молари на
долна челюст.

2. Определянето на медио–дисталния наклон на зъбите и наличното място
за пробив по разработения от нас метод, е по-точно от стандартната
методика, защото се използват константни точки и равнини. Този метод
позволява прогнозиране пробива на ретинираните трети молари на долна
челюст.

3. Разработената методика за определяне на положението и разстоянието
на ретинираните трети молари на долна челюст спрямо мандибуларния
канал чрез посрезови образи има съществено значение за практиката, за
предотвратяване на усложненията, свързани със съдово-нервния сноп по
време на оперативното лечение.

4. Разработената методика за определяне на буко-лингвалния наклон чрез
посрезови образи подпомага планирането на оперативния достъп за
хирургичната интервенция.

5. Разработената методика за диагностика на патологичните процеси,
свързани с ретинираните трети молари на долна челюст чрез посрезови
образи, позволява преценката за отношението им с околните тъкани и
улеснява ефективността на планиране на лечението.
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7. ПРИНОСИ

1. За пръв път у нас се прави анатомотопографски анализ на ретинираните
трети молари на долна челюст с Конусно–лъчева компютърна томография.

2. Разработен е точен метод за определяне медио–дисталния наклон на
ретинираните трети молари и наличното място за пробив с използването на
константни точки и равнини.

3. Разработена е методика за определяне положението на ретинираните
трети молари на долна челюст спрямо мандибуларния канал, както и на
разстоянието и връзката между тях, чрез посрезови образи.

4. Предложена е методика за определяне на буко–лингвалния наклон на
ретинираните трети молари на долна челюст и при диагностиката на
патологични процеси, свързани с тях чрез посрезови образи.
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