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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Трансверзалната максиларна недостатъчност е често срещан клиничен 

проблем в ортодонтията. Тя е пряко свързана с развитието и растежа на 

лицевия скелет и зъбните дъги. При пациенти с такива зъбночелюстни 

деформации ортопедичната максиларна експанзия е предпочитан лечебен 

подход. С нея се цели увеличаване на трансверзалните размери на 

челюстта чрез разделяне на двете костни пластинки на максилата в 

средния небцов шев.  

Бързата максиларна експанзия е желан лечебен избор за постигане на 

ортопедичен ефект при безекстракционна терапия и се използва в 

ортодонтската практика за корекция на най-често на истинска или 

относителна трансверзална недостатъчност както и при необходимост да 

се увеличи периметърът на зъбната дъга. С увеличаването на периметъра 

се коригира струпването на зъби в максиларната зъбна дъга. Експанзията 

води и до увеличение на дължината на зъбната дъга, което е особено 

благоприятно в случаите на клас III малоклузиите и някои случаи на клас 

II. Корекциите в сагитална и трансверзална посока спомагат за 

възстановяване на нормалната форма на зъбната дъга и правилната 

функция на зъбно-челюстната система. 

Необходимо е да се познават ефектите и промените след бърза 

максиларна експанзия върху съзъбието за правилното лечебно планиране. 

Пациентите с незавършен скелетен растеж се облагодетелстват от 

метода на бързата максиларна експанзия.  

Поради широките индивидуални вариации в развитието на 

пациентите, хронологичната възраст се оказва ненадежден показател за 

оценка на стадия на развитие и съзряване на конкретния индивид. 

Лечебното планиране при бърза максиларна експанзия изисква оценка в 

съответствие с костната възраст на пациента. Стремежът към получаване 

на максимални скелетни ефекти налага необходимостта от използване на 

надежден, лесен и опростен за клинично приложение метод за оценка на 

скелетната възраст на индивида.  

В известната литература има множество проучвания във връзка с 

ефективността на бързата максиларна експанзия. У нас все още няма 

изследвания, които да проследят промените преди и след бърза максиларна 

експанзия и да дадат правилна насока за използването на такива апарати. 

Нерешен остава проблемът кога е най-подходящото лечение според 

костната възраст на пациента. 

Всичко това ни дава основание да се насочим към изследване на 

промените в горна челюст след използване на експандери за бързо 

разширение и точно дефиниране на най-благоприятната времевата рамка за 

бързо максиларно разширение при пациенти с незавършен скелетен 

растеж. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на дисертационния труд е да се установят промените на 

горната зъбна дъга при пациенти с незавършен скелетен растеж, лекувани 

с апарат за бърза максиларна експанзия. 

 

За постигане на формулираната цел си поставихме следните задачи: 

 

1. Да се оцени костната възраст по шийните прешлени на профилна 

телерентгенография при пациенти планирани за лечение с бърза 

максиларна експанзия с експандер тип Hyrax. 

 

2. Да се проследят промените след преди и след разширение с апарат 

за бърза максиларна експанзия тип Hyrax : 

 

2.1. В трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга, 

както и периметърът й преди и след разширение с апаратa за 

бърза максиларна експанзия. 

 

2.2. Да се изведат уравнения за прогнозиране на промяната в 

периметъра на зъбната дъга след разширение с апарат за бърза 

максиларна експанзия на база получените изследвания. 

 

3. Да се оцени големината на спечеленото място, вследствие на 

приложената експанзия според костната възраст на пациентите. 

 

4. Да се изготви протокол и насоки за приложение на апарата за бърза 

максиларна експанзия. 
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III. МАТЕРИАЛ 

 

Обект на изследването бяха пациенти постъпили за лечение в 

катедрата по Ортодонтия към Факултет по дентална Медицина към 

Медицински университет – Пловдив и пациенти от собствена практика. 

Изследванията бяха проведени върху 74 пациенти в късно смесено и 

постоянно съзъбие. Лекуваните 74 броя пациенти бяха на средна възраст 

13.2 г. (± 2.24) в интервала от 9 до 17 години, 31% от които момчета и 69% 

момичета (фиг. 1) При всички пациенти първите постоянни молари и 

първите премолари бяха в оклузия. Хронологичната възраст на пациентите 

варираше в диапазона от 9-17 г. 

 

 
Фиг. 1. Пропорционално разпределение на пациентите  

в извадката спрямо пола. 

 

 

1. По първа задача: Да се оцени костната възраст по шийни 

прешлени на профилна телерентгенография  на пациенти с 

приложена бърза максиларна експанзия с експандер тип Hyrax. 

В изпълнение на първа задача за оценка на костната възраст на 

пациентите бяха използвани и анализирани профилни телерентгенографии 

на всички пациенти преди започването на лечението- общо 74 профилни 

телерентгенографии. Тези рентгенографии са назначени като рутинен 

метод за диагностика с цел изготвяне на  оптимален ортодонтски план на 

лечение. Телерентгенографиите бяха направени на рентгенов апарат 

Orthophost, Siemens Germany. Всеки един от пациентите беше информиран 

N = 51 

N = 23 

женски пол мъжки пол 
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за целта на изследването и подписа информирано съгласие за рентгеново 

изследване.  

На всяка телерентгенография бяха определени точки за оценка на 

морфологичните характеристики и граници на шийните прешлени на 

гръбначния стълб от С2- С6. 

 

2. По втора задача: Да се проследят трансверзалните и сагитални 

промени в горната зъбна дъга и периметърът й преди и след 

разширение с апарат за бърза максиларна експанзия тип Hyrax. 

В изпълнение на втора задача бяха снети отпечатъци от максилата, от 

които бяха отлети гипсови модели от бял гипс клас III (общо 148 модела): 

 преди стартиране на ортодонтското лечение на всеки пациент и 

 след лечението с апарата Hyrax за бърза максиларна експанзия- 

средно 3 месеца след сваляне на апарата за бърза максиларна 

експанзия. В деня на сваляне на експандера са фиксирани брекетите 

в страничния участък на съзъбието и канюли за първите постоянни 

молари. При налични пробили втори постоянни молари, те също се 

фиксират с канюли.  

Основните критерии за избор на пациенти подходящи за бърза 

максиларна експанзия са: 

 Пациентите да не са провеждали предхождащо ортодонтско 

лечение. 

 Лечебният план, включващ безекстракционно лечение чрез бърза 

максиларна експанзия в горна челюст да е одобрен и приет от 

пациента и родителите му. 

 Бързата максиларна експанзия да се осъществява като първи етап от 

лечение с последваща фиксирана техника 

 Пациентите имат трансверзален дефицит, който се манифестира: 

 със струпване на горните фронтални зъби повече от 8 мм  

 с липса на място за канините повече от 5мм  

 с палатинална позиция на латералните резци,  

 с кръстосана захапка в страничния участък (едностранна или 

двустранна кръстосана захапка). 

 Пациентите да нямат хиподонтия или екстрахирани зъби и 

ортодонтската деформация да не е свързана със синдромно 

заболяване или мускулна дисфункция. 

 Пациентът да има добра устна хигиена. 
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3. По трета задача: Да се оцени големината на спечеленото място, 

вследствие на приложената експанзия според костната възраст на 

пациентите. 

В изпълнение на трета задача бяха анализирани данните от 

назначените профилни телерентгенографии като се определи костната 

възраст на всеки от 74-мата пациенти преди ортодонтското лечение и се 

отчетоха резултатите от измерванията на гипсовите модели преди и след 

лечение на пациентите с апарат за бърза максиларна експанзия (74 

профилни телерентгенографии и 148 гипсови модела от горна челюст). 

 

IV. МЕТОДИКА 

 

1. Да се оцени костната възраст по шийни прешлени на профилна 

телерентгенография  на пациенти с приложена бърза максиларна 

експанзия с експандер тип Hyrax. 

Измерванията на латералните телерентгенографии се направиха върху 

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

молив с дебелина на графита 0,5 mm, цефалометричен транспортир и 

негативоскоп в затъмнено помещение, за да се гарантира усилване на 

контраста на точките. 

След период от 10 дни измерванията се повториха, за да се 

контролират евентуални грешки. Анализът се проведе от същия 

изследовател, при спазване на описания протокол за анализ на профилни 

телерентгенографии. 

1.1. Методика за визуално и цефалометрично определяне на 

морфологичните характеристики на шийните прешлени 

На профилна телерентгенография, за оценка на морфологичните 

характеристики на телата на С2, С3, С4 прешлени бяха означени и 

проследени следните точки, които взаимствахме от методиката на Bacchetti 

(2002) (Фиг. 2): 

 т. C2p, C2m, C2a: Най-задната, дълбоката и предната точка 

съответно по долната граница на втори шиен прешлен. 

 т. C3up, C3ua: Най-горните точки в задната и предна граница на 

тялото на прешлена C3. 

 т. C3lp, C3m, C3la: Най-задната, дълбоката и предната точка 

съответно по долната граница на C3. 



10 

 

 т. C4up, C4ua: Най-горните точки в задната и предна граница на 

тялото на прешлена C4. 

 т. C4lp, C4m, C4la: Най-задната, дълбоката и предната точка 

съответно по долната граница на C4. 

Добавихме наши точки по телата на С5 и С6 за по-екзактно 

проследяване на морфологичните промени в шийните прешлени: 

т. C5up, C5ua: Най-горните точки в задната и предна граница на 

тялото на прешлена C5. 

т. C5lp, C5m, C5la: Най-задната, дълбоката и предната точка съответно 

по долната граница на C5. 

т. C6up, C6ua: Най-горните точки в задната и предна граница на 

тялото на прешлена C6. 

т. C6lp, C6m, C6la: Най-задната, дълбоката и предната точка съответно 

по долната граница на C6 (Фиг. 2, 3): 

Наличие на конкавитет определяхме при местоположение на т. C2m, 

C3m, C4m по-високо разположени от линията свързваща т. C2p и т. C2a,             

т. C3lp и т. C3la,  т. C4lp и т. C4lа и респективно при т. C5lp т. C5la и т. 

C6up и т. C6ua (Фиг. 3): 

  
Фиг. 2. Схематично означение на 

цефалометричните точки за 

качествен анализ на 

морфологичните характеристики 

на телата на шийните прешлени 

С2, С3, С4 (Baccetti 2002) 

Фиг. 3. Визуално представяне на 

използваните точки на прешлените 

от С2-С6 на телерентгенография 

на пациент 
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1.2. Методика за отчитане на костната възраст на пациентите  

За оценяване на костната възраст на пациентите използвахме метода 

предложен от Lamparski (1972) за оценка на скелетната възраст чрез 

промените в развитието на шийните прешлени и комбинирахме с 

модифицирания метод на Bacchetti, Franchi и Mc Namara (2005), който 

ориентира по-практически за степента на развитие на шийните прешлени и 

скелетното развитие (Фиг. 4) 

 
Фиг. 4. Схема на визуалния изглед на морфологията на шийните прешлени 

(по Domingez) 

 

Стадий 1 (10-годишна възраст): Долните повърхности на телата на 

всички шийни прешлени C2, C3, C4 са плоски, без наличие на 

конкавитетна извивка. Горните граници се скосяват отзад напред. Този 

стадий по Lamparski отговаря на стадий 1 (CS1) по Bacchetti и кол. 

Уточнява се, че телата С3 и С4 са с трапецовидна форма, а пика на 

мандибуларния растеж се очаква да настъпи средно след около 2 годишен 

период. 

Стадий 2 (11-годишна възраст): По долната повърхност на втория 

прешлен се появява конкавитетна извивка. Предната вертикална височина 

на телата на шийните прешлени се увеличава. Етап 2 отговаря на стадий 

CS2 по Bacchetti и се очаква пика на мандибуларен растеж да настъпи след 

около 1 година. 
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Стадий 3 (12- годишна възраст): Конкавитет се развива  и по долната 

повърхност на третия прешлен. Телата на C4, C5, C6 са с правоъгълна 

форма. Този етап отговаря на стадий CS3 и растежът ще се изяви в 

годината след този стадий. 

Стадий 4 (13-годишна възраст): По долната граница и на четвъртия 

прешлен се развива конкавитет. Вдлъбнатините в долните граници на 

петия и шестия прешлен започват да се образуват. Телата на всички шийни 

прешлени са правоъгълни. При Bacchetti това е стадий CS4. Телата на 

прешлените са правоъгълни и на С2, С3, С4 се установяват забележими 

конкавитети. Пикът на растеж е преминал в рамките на година преди този 

стадий. 

Стадий 5 (14-годишна възраст): Конкавитетите са добре дефинирани 

по долните повърхности на телата на всичките 6 шийни прешлена. Телата 

са почти квадратни и пространствата между телата са намалени. Пикът на 

растеж е преминал поне 1 година преди този стадий. 

Стадий 6 (15 годишна възраст): Всички вдлъбнатини са се 

задълбочили. Телата на шийните прешлени (или поне на един от тях С3 

или С4) във вертикално отношение са по-високи, отколкото широки. 

Отговаря на стадий CS6 по Bacchetti. Пикът на растеж е отминал поне 2 

години преди този стадий. 

Всички пациентите след 17-годишна възраст са в стадий 6, тъй като 

растежът при тези пациенти е окончателно завършил. 

 

2. Да се проследят трансверзалните и сагитални промени в горната 

зъбна дъга и периметърът й преди и след разширение с апарат за 

бърза максиларна експанзия тип Hyrax. 

 

2.1. Методика за отчитане на биометрични показатели 

Проследихме трансверзалните и сагитални промени и периметърът на 

максилата преди и след лечение с бърз максиларен експандер. Отлетите 

гипсови модели от горна челюст на всички пациенти бяха измерени с 

помощта на електронен шублер. 

Измерване на: 

2.1.1. Трансверзални размери на зъбната дъга  

За отчитане на интерканиновото разстояние (С-С) използвахме 

взаимствана по методиката на Андреева Л. точка в основата на 

гингивалния ръб, по средата на клиничната корона на канините. 
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Методиката за отчитане на трансверзалните промени във фронталния 

участък на зъбната дъга Андреева прилага в смесено съзъбие, при налични 

временни кучешки зъби. В нашето проучаване използваме точката в 

основата на гингивалния ръб на клиничната корона на временните/ 

постоянни канини (Фиг. 5А). Разстоянието между двете точки се измерва 

между вътрешните рамена на електронния шублер. Считаме, че 

използването на точка, в основата на лингвалната повърхност на 

постоянния кучешки зъб е по-стабилна референтна точка от върха му, 

поради намаляване възможността от повлияване на резултатите от 

инклинацията на коронката на зъба, поради  различни малпозиции 

(вестибулопозиция на горни канини, кръстосана захапка и лингвопозиция 

на същите). 

 
Фиг. 5. Линейни измервания на трансверзалните и сагитални параметри 

на зъбната дъга и периметър на зъбната дъга:  

А)Измерване на интерканиново разстояние между най-ниските точки в 

основата на гингивалния ръб на постоянни канини;  

Б)Измерване на интерпремоларна ширина между най-ниските точки на 

гингивалния ръб на първите постоянни премолари;  

В) Измерване на интермоларна ширина между най-ниските точки на 

гингивалния ръб на първите постоянни молари в основата на лингвалната 

фисура между двата палатинални туберкула;  

Г) Измерване на дължина на горната зъбна дъга.  
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Фиг. 6. Измерване на интермоларната ширина на зъбната дъга  

преди и след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия  

между вътрешните рамена на електронен дигитален шублер. 

 

За отчитане на интерпремоларната ширина (Р-Р) в горната зъбна 

дъга избрахме точки разположени в най-ниските точки на гингивалния ръб 

на първите постоянни премолари в средата на лингвалния туберкул 

двустранно (Фиг. 5 Б).  

За измерване на интермоларната ширина (М-М) използвахме 

точки в основата на гингивалния ръб на първите постоянни молари в най-

ниската точка на лингвалната фисура между двата палатинални 

туберкула(Фиг. 5 В, Фиг. 6). 

Считаме избраните точки за подходящи поради разположението им – 

по-близо до центъра на резистентност на опорните зъби и максиларната 

зъбна дъга, в сравнение ако използваме точки по оклузалната повърхност 

на опорните зъби (по методиката на Pont). Точките са подходящи и поради 

факта, че се елиминира зависимостта от височината на положението на 

наличните зъби, включени в конструкцията на апарата. 

 

2.1.2. Сагитален размер на зъбната дъга 

За определяне на дължината на горната зъбна дъга в сагитално 

отношение използвахме методиката на Adkins като измервахме дължината 

на спуснатия перпендикуляр, конструиран от най-вестибуларната 

контактната точка между централните инцизиви и линията свързваща 

медиалните контактни точки между вторите премолари (или вторите 

временни молари при налични такива) и първите молари (Фиг.5 Г). 
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2.1.3. Периметър на зъбната дъга 

За определяне на периметъра на зъбната дъга използвахме 

сегментната методика на Bishara.  

Измерват се и се сумират 6-те сегмента от медиалния край на първи 

постоянен молар до едноименния му срещуположен (Фиг. 7). Линията на 

дъгата съвпада с линията на алвеоларния гребен, където са разположени 

анатомичните контактни точки на зъбите при идеално разположение.  

Референтните точки са разположени на медиалната повърхност на 

първите постоянни молари, медиалната повърхност на първи премолар или 

първи временен молар и дисталната повърхност на инцизивния ръб на 

латералните инцизиви и медиалната повърхност на инцизивния ръб на 

централните инцизиви. 

 

 
Фиг. 7. Сегментен метод на определяне на периметъра на зъбната дъга – 

сумиране на сегментите (червено, зелено и синьо двустранно) (по Bishara). 

 

Разликата между сумата от медио-дисталните диаметри на зъбите и 

измерената стойност дават количествен размер за зъбното несъответствие. 

Използваните точки са избрани от нас, тъй като : 

 позволяват измерване на сегменти в зъбните дъги с малпозиция на 

кучешките зъби ( вестибуларно или палатинално изместване) или 

непробили (ретинирани канини). 

 Измерване на периметъра на зъбната дъга при налична диастема 

между централните резци. 
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3. Да се оцени големината на спечеленото място, вследствие на 

приложената експанзия според костната възраст на пациентите. 

Степента на спечелено място след бърза максиларна експанзия в 

периметъра на зъбната дъга преценявахме като отчетохме разликата между 

измерените стойности на моделите на горна челюст преди и след лечение с 

бърза максиларна експанзия от двете възрастови групи пациенти. 

Изчислените данни анализирахме от гледна точка на различните степени 

на разширение при разглежданите пациенти и спрямо скелетния клас 

малоклузия. 

 

4. Да се изготви протокол и насоки за приложение на апарата за 

бърза максиларна експанзия. 

В помощ към изпълнение на четвърта задача се използваха следните 

статистически методи и резултатите от изследванията в предходните три 

изпълнени задачи. 

Данните бяха въведени и обработени със статистическия пакет IBM 

SPSS Statistics 22.0. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата 

хипотеза бе избрано p<0,05. 

Бяха приложени следните статистически методи: 

1. Теста Хи-квадрат (Chi-square) за съпоставяне на пропорции и 

честотни данни. 

2. Знаковия рангов тест на Уилкоксън (Wilcoxon)  за съпоставяне на 

две зависими/свързани извадки на базата на положителни и 

отрицателни рангове.  

3. Еднофакторния дисперсионен  анализ на Крушкел-Уолис (Kruskal-

Wallis) за съпоставяне на повече от две независими извадки, 

последван от постхок анализ по двойки чрез теста на Ман Уитни.   

4. Дескриптивен анализ – включва средноаритметични стойности и 

стандартно отклонение при продължителни величини; честотно и 

процентово разпределение при ординални или дохотомни (0-1) 

величини.  

5. Графичен анализ – за визуализация на получените резултати. 

6. Вариационен анализ на количествените променливи– изчисляване 

оценките на централната тенденция и разсейване, средна стойност, 

стандартно отклонение. 
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7. Методи на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и Шапиро-

Уйлк (Shapiro-Wilk) – за проверка на нормалност на 

разпределението на количествената променлива. 

8. Т-тест на Student – за проверка на хипотези за различие между две 

независими извадки при статистически значими различия на 

количествените показатели с нормално разпределение. 

Доверителният интервал (CI) отразява надеждността на оценката 

на изследвания параметър. 

9. Корелационен анализ на Пирсън (Pearson r) – за търсене на 

линейна зависимост между две продължителни величини.  

10. Корелационен анализ на Спирман (Spearman Rho) за изследване на 

линейната зависимост между две величини, поне едната от която е 

измерена по ординална скала. 

11. Множествен линеен регресионен анализ за установяване на 

прогностична значимост чрез търсене на количествени признаци. 
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V. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 
 

Резултати по задача 1. Да се оцени костната възраст по шийните 

прешлени на профилна телерентгенография на пациенти с приложена 

бърза максиларна експанзия с експандер тип Hyrax. 
 

1.1. Съпоставяне на хронологичната с костната възраст на 

пациентите чрез 2х2 кръстосана таблица (в брой и 

проценти) и графично изображение на отчетените 

съответствия и разминавания. 

За целта на този анализ, хронологичната възраст на пациентите е 

съпоставена с костната им възраст (6 стадия) чрез 2х2 кръстосана таблица. 

Възрастта на пациентите е обозначена в години и месеци и са формирани 7 

възрастови групи както следва: 

 

Кодиране на възрастта 

 С цели числа е означена точната 

възраст на пациента 

 С една четвърт (.25) е обобщена 

възраст  > 1 и ≤ 3 месеца 

 С две четвърти (.50) е обобщена 

възраст  > 3 и ≤ 6 месеца. 

 С три четвърти (.75) е обозначена 

възраст между > 6 и  ≤ 9 месеца. 

Възрастови групи 

 9.00-10.50 години 

 10.75-11.50 години 

 11.75-12.50 години 

 12.75-13.50 години 

 13.75-14.50 години 

 14.75-15.50 години 

 15.75-17.00 години  

 
 

Костната възраст е категоризирана в шест стадия: 

 Стадий 1 (на 10 годишните): Пикът на растеж е 2 години след този 

стадий 

 Стадий 2 (на 11 годишните): Пикът ще се изрази след 1 година 

 Стадий 3 (на 12-годишните): Пикът на растеж е в годината на този 

стадий 

 Стадий 4 (на 13-годишните): Пикът на растеж е преминал в 

годината преди този стадий 

 Стадий 5 (на 14-годишните): Пикът е приключил преди 1 година 

 Стадий 6 (на 15 годишните): Пикът на растеж е отминал 2 години 

преди този стадий 

Резултатите от съпоставянето на възрастовите групи и стадиите на 

костна възраст са представени в брой и проценти на Таблица 1. 
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Таблица 1. Кръстосана таблица между възрастови групи и стадии на костна възраст (CVM) 

Възрастова 

Група 
 

CVM 

Първи стадий 

10 годишни 

Втори стадий 

11 годишни 

Трети стадий 

12 годишни 

Четвърти 

стадий 

13годишни 

Пети стадий 

14 годишни 

Шести 

стадий 

15 годишни 

 

9.00 - 10.50 
Брой 4 7 1 0 0 0 

%           33%           58% 9% 0% 0% 0% 

10.75 - 11.50 

Брой 1 0 3 2 0 0 

%  17%  0% 50% 
                 

33% 
0% 0% 

11.75 - 12.50 
Брой 0 0 3 4 2 0 

%   0% 0%         33% 45% 22% 0% 

12.75- 13.50 

Брой 0 0 3 6 5 1 

%  0% 0% 20% 
                

40% 
33% 7% 

13.75-14.50 
Брой 0 0 0 1 9 3 

%  0% 0% 0% 8% 69% 23% 

14.75-15.50 
Брой 0 0 0 0 2 4 

%  0% 0% 0% 0% 33%        67% 

15.75-17.00 
Брой 0 0 0 0 0 13 

%  0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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От таблица 1 се установи висока степен на разминавания между 

хронологичната и костна възраст на пациентите от първите четири 

възрастови групи. Данните са допълнително анализирани и обобщени на 

Фигура 8. Вижда се, че при най-младата възрастова група 67% от 

пациентите са категоризирани в по-висок стадий и 0% в по-нисък. При 

следващата група (10.75-11.50), процентът на класифицираните в по-висок 

стадий е 83%, а на тези в по-нисък 17%. При възрастова група 11.75-12.50,  

67% са категоризирани в по-висок стадий и 0% в по-нисък. При групата на 

възраст между 12.75 - 13.50, 40% са в по-висок стадий и 20% в по-нисък. 

Средната стойност на процента пациенти от възрастови групи между 9 и 

13.50 години, категоризирани в по-висок стадий на костна възраст е 

64.25%, докато процентът на тези в по-нисък стадий е 9.25% или почти 7 

пъти (6.95) по-нисък от процента пациенти в по-висок стадий на костна 

възраст. Разликата между процентите класифицирани в по-висок и по-

нисък стадий е статистически значима според теста Хи-квадрат,  

χ
2
(1)=27.004,  p < .001. 

 

 
Фиг. 8. Обобщение на разминаванията между хронологичната възраст  

и стадий на костна възраст при възрастови групи между 9 и 13.50 години. 

 

В първите четири възрастови групи се очертава по-широк диапазон на 

несъответствие между хронологичната възраст и стадия на костна възраст, 

докато в последните три броят на съвпадения нараства и достига пълно 

покритие при групата 15.75-17. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9-10,50 10,75-11,50 11,75-12,50 12,75-13,50 Среден %  

67% 

83% 
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0% 
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0% 
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9.25% 

По-висок стадий По-нисък стадий 
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Като цяло са отчетени 39 (53%) съвпадения и 35 (47%) разминавания 

(Таблица 2). От разминаванията 80% са в по-висок стадий, а 20% са в по-

нисък. Разликата в процентите е статистически значима според теста Хи-

квадрат, χ
2
(1)=24.840,  p< .001.  

По-високият стадий означава по-напреднал стадий на костно 

съзряване на пациента. 

 

Таблица 2. Обобщение на съвпаденията и разминаванията в цялата 

извадка 

 Съвпадения  Разминавания 

 Общо  По-нисък   По-висок  

               стадий        стадий  

Хи-

квадрат 

χ 2 

(df1) 

Значимост 

(p-value) 

Брой  39 35 7 28 24.840 .000** 

% 53% 47% 20% 80% 
* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05  

** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01;  

 

1.2. Пропорционално съпоставяне на съответствията и 

разминаванията във всяка от 7
-те

 възрастови групи чрез 

теста Хи-квадрат в търсене на статистическа значимост.   

Процентното съвпадение и разминаване между хронологичната и 

костна възраст на пациентите е съпоставено чрез теста Хи-квадрат. 

Резултатите са обобщени в Таблица 4. При първите четири възрастови 

групи (9-13.50) процентът на разминаване е по-висок от този на 

съвпадение и разликите са статистически значими: p<0.001 при първите 

три групи; p=0.015 при четвъртата група. При останалите 3 групи (13.75-

17), тенденцията се сменя, като процентът на съвпадение между 

хронологична и костна възраст нараства до статистическа значимост като 

достига 100% при най-възрастната група; p<0.001 при всички три групи        

5
-та

, 6
-та

 и 7
-ма

 (Фиг. 9).  
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Фиг. 9. Процент на съвпадение и разминаване между хронологична и костна възраст. 

При първите четири групи (9-13.5) процентът на разминаване е по-висок от този на 

съвпадение. При останалите три (13.75-17) тенденцията е обратна.  

 

1.3. Пропорционално съпоставяне на съответствията и 

разминаванията между пациенти преди пика на растеж и 

след пика на растеж. 

За целта на този анализ са формирани и анализирани две възрастови 

групи по отношение на пика на максимален пубертетен растеж. Първата 

група обединява пациентите между възраст 9-13.5 години, които са преди 

пика или около пика на максимален пубертетен растеж. Втората група 

включва пациенти във възрастовия диапазон от 14-17 г., при които пикът 

на растеж е отминал. Групите са съпоставени чрез теста Хи-квадрат по 

отношение на съвпаденията и разминаванията между хронологична и 

костна възраст. При първата група процентът на съвпадения (26.5%) е 

значително по-нисък от този при втората група (78.6%), с процентна 

разлика от 52.1%, p < 0.001. Обратната тенденция се наблюдава относно 

разминаванията, които при първата група достигат 73.5%, докато при 

втората са 21.4%, с процентна разлика от 52.1%, p < 0.001 ( Фиг.10). 

Резултатите дават основание да се направи извод, че при групата, която се 

намира преди или около пика на растеж, разминаванията между 

хронологична и костна възраст са преобладаващи и поради тази причина 

хронологичната възраст не е надежден показател за реалната костна 

възраст на пациенти на възраст между 9 и 13.5 години. 
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Фиг. 10. Процент на съвпадение и разминаване  

между хронологична и костна възраст. 

 

1.4. Съпоставка на хронологичната и костна възраст сред 

момичетата и момчетата спрямо пика на растеж. 

В този сектор са разгледани най-важните тенденции от съпоставката 

на хронологичната и костна възраст сред момичетата и момчетата. 

Целта е да се установи дали между половете съществуват статистически 

значими разлики. Направени са пропорционални съпоставки чрез теста Хи-

квадрат на базата на данни извлечени от 2х2 кръстосани таблици. 

Между момичетата и момчетата съществуват малки процентни 

различия, но те не са статистически значими според теста Х-квадрат: 

съвпадения преди пика на растеж, p=0.64; съвпадения след пика на растеж, 

p=0.60; разминавания преди пика на растеж, p=0.64; разминавания след 

пика на растеж, p=0.60.  

  
Фиг. 11. Съвпадение и разминаване между хронологична и костна възраст  

при пациенти от мъжки и женски пол, преди и след пика на растеж.  

Между момичетата и момчетата не съществува статистически значима разлика. 
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Последната част от съпоставянето на двата пола пациенти обобщава 

общия брой съвпадения и разминавания между хронологична и костна 

възраст като в разминаванията са включени данни относно посоката, към по-

нисък или към по-висок стадий. Таблица 3 съдържа съответните 

статистически данни. Като цяло, при момичетата процентът на съвпадение 

(54%) е с 6% по-висок от този при момчетата, но разликата не е 

статистически значима, p=0.73. Разминаванията са 6% повече при момчетата 

(52%), без статистическа значимост, p=0.73. При момичетата, 17% от 

разминаванията са към по-нисък стадий, докато при момчетата са отчетени 

25%. Разликата от 8% не е статистически значима, p=0.56. Разминаванията 

към по-висок стадий при момичетата съставляват 83%, а при момчетата 75%, 

с 8% разлика, която не е статистически значима,  p=0.56.  

 

Таблица 3. Обобщение на съвпаденията и разминаванията между 

хронологична и костна възраст при двата пола пациенти  

Пол  

Съвпадения Разминавания 

Общо 

Знач. 
(p) 

Общо 

Знач. 
(p) 

По-

нисък 

стадий 

(p) 

По-

висок 

стадий 

(p) 

момичета 
Брой 28 

.73 

23 

.73 

4 

.56 

19 

.56 
% 54% 46% 17% 83% 

момчета 
Брой 11 12 3 9 

% 48% 52% 25% 75% 

 

Липсата на статистически значима разлика дава основание да се 

обобщи, че в настоящата извадка полът на пациентите не оказва 

съществено влияние върху разпределението по костна възраст в двете 

възрастови групи, преди и след пика на растеж, както и като цяло. 

Разминаванията към по-висок стадий са 8% повече при момичетата, но 

разликата не е значима. 

 

Резултати по задача 2: Да се проследят промените в трансверзална и 

сагитална посоки в горната зъбна дъга, както и периметърът й преди и 

след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия тип Hyrax. 

Промените в трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга 

преди и след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия тип 

Hyrax са отчетени по отношение на следните 5 параметри: 

 Интерканиновото разстояние (C-C) преди и след лечението 

 Интерпремоларното разстояние (P-P) преди и след лечението 
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 Интермоларното разстояние (M-M) преди и след лечението 

 Дължината на горна зъбна дъга (L) преди и след лечението 

 Периметъра на зъбната дъга (P) преди и след лечението 

Всички 10 измерения са в милиметри (мм) и съставляват 

продължителни величини, което предполага използване на параметрични 

статистически анализи, но поради това, че при някои от тях дисперсиите са 

несиметрични спрямо теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk) и този на 

Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov), съпоставката между 

измеренията преди и след лечението е извършена чрез непараметричния 

тест на Уилкоксън (Wilcoxon Signed Rank Test). Този тест се използва за 

съпоставка на две измерения, направени по същата скала,  при една и съща 

извадка. Направени са пет двойки съпоставки за всяко измерение преди и 

след лечението, последвани от обобщение на резултатите, илюстриращи 

процентните промени в низходящ ред.  

 

2.1. Промени в трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна 

дъга преди и след разширение с апарат за бърза максиларна 

експанзия тип Hyrax. 

В тази част са представени резултатите относно отчетените промени в 

цялата извадка по следните измерения: Интерканиновото разстояние (C-C) 

преди и след лечението; Интерпремоларното разстояние (P-P) преди и след 

лечението; Интермоларното разстояние (M-M) преди и след лечението; 

Дължината на горна зъбна дъга (L) преди и след лечението; Периметъра на 

зъбната дъга (P) преди и след лечението. Използвани са 5 теста на 

Уилкоксън (Wilcoxon Signed Rank Test) и резултатите са отчетени при 

допустимо ниво на грешка = 0.05.  

2.1.1. Съпоставка на интерканиновото разстояние (C-C) в 

горната зъбна дъга преди и след лечението с апарат за бърза 

максиларна експанзия Hyrax  

Трябва да се отбележи, че интерканиновото разстояние е измерено 

при 60 от 74
-те

 пациенти. Изключени са 14 пациенти с канини разположени 

извън зъбната редица (вестибуларна транслация). При тези пациенти 

интерканиновото разстояние преди лечението не може да бъде измерено. 

При 60-те изследвани пациенти, средноаритметичната стойност на 

интерканиновото разстояние преди лечението е 23.81 мм (± 1.76). След 

лечението разстоянието се увеличава с 2.88 мм (12.32%) до стойност 26.69 

мм (±1.79). Увеличението е статистически значимо, p < 0.001.  
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2.1.2. Съпоставка на интерпремоларното разстояние (P-P) в 

горната зъбна дъга преди и след лечението с апарат за бърза 

максиларна експанзия тип Hyrax 

При интерпремоларното разстояние също се наблюдава статистически 

значимо увеличение, p < 0.001. Преди лечението средноаритметична 

стойност е 25.13 мм (±2.63), докато след лечението средното разстоянието 

се увеличава на 30.43мм, с разлика от 5.29 мм (21.76%).  

2.1.3.  Съпоставка на интермоларното разстояние (M-M) 

преди и след лечението 

 Средноаритметичната стойност на интермоларното разстояние преди 

лечението е 34.07 мм (±3.38), докато след лечението нараства на 38.48 

(±2.85). Увеличението е от 4.44 мм (13.39%) и е статистически значимо,        

p < 0.001.  

2.1.4. Съпоставка на дължината на горната зъбна дъга (L) 

преди и след лечението 

Дължината на горната зъбна дъга също нараства значително в 

резултат на лечението, p=0.004. Средноаритметичната стойност преди 

лечението е 27.60 мм  (±2.43), а след лечението нараства с 0.768 мм 

(3.20%).   

2.1.5. Съпоставка на периметъра на зъбната дъга (P) преди и 

след лечението 

Средноаритметичната стойност на периметъра на зъбната дъга преди 

лечението е 78.21мм (±4.59) и нараства на 82.43мм (±3.94) след лечението. 

Разликата от 4.217 мм (5.57%) е статистически значима, p < .001. 

От анализите в тази част може да се направи обобщение, че лечението 

с апарата за бърза максиларна експанзия тип Hyrax води до значително 

увеличение на всички 5 измерения, включващи: интерканиновото 

разстояние (CC), интерпремоларното разстояние (PP), интермоларното 

разстояние (MM), дължината на горната зъбна дъга (L) и периметъра на 

зъбната дъга (P). Процентното увеличение е представено на Фигура 12 в 

низходящ ред. Най-висок процент на увеличение се наблюдава при PP 

(21.76%), следван от ММ (13.39%), CC (12.32%), P (5.57%) и най-нисък е 

процентът при L (3.20%).  
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Фиг. 12. Процентно увеличение на разстоянието  

по 5
-те

 измерения в низходящ ред  
 

2.2. Да се изведат уравнения за прогнозиране на промяната в 

периметъра на зъбната дъга след разширение с апарат за бърза 

максиларна експанзия на база получените изследвания. 

За да се определят параметрите, които дават най-добра прогноза за 

увеличението в периметъра на дъгата е проведен множествен регресионен 

анализ. Промяната в периметъра служи като променлива величина, а 

останалите четири измерения изпълняват функцията на постоянни 

величини. Целта на анализа е да формулира математически модел за 

прогнозиране промяната в P. 

Настоящият сектор съдържа резултатите от множествен регресионен 

анализ за установяване на линейна зависимост между увеличението в 

периметъра на зъбната дъга (P) и останалите измерения, включващи: 

интерканиновото разстояние (CC), интерпремоларното разстояние (PP), 

интермоларното разстояние (MM) и дължината на зъбната дъга (L). 

Постоянните величини, които показват линейна зависимост с 

промяната в дължината на периметъра са интерпремоларното разстояние и 

дължината на зъбната дъга. Установен е регресионният модел - промяна в 

P = константа + (регресионен коефициент) промяна в P-P + (регресионен 

коефициент)промяна в L, е статистически значим, p < 0.001, с коефициент 

на детерминация R
2
 = 53.25%  и близка коригирана стойност Adjusted R

2 
= 

51.87%. Близките стойности на R
2 

и 
 
Adjusted R

2 
са доказателство за 

стабилността на модела. По-конкретно те показват, че промяната в 

периметъра на зъбната дъга може да бъде прогнозирана на базата на 
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интерпремоларното разстояние (P-P) и дължината на зъбната дъга (L) с 

акуратност между 52% и 53%. Създаде се прогностично уравнение със 

следния вид: 

 

 

 

В търсене на най-точния модел за прогноза на промяната в P, е 

проведен втори множествен регресионен анализ, при който вместо 

стойността на промяната в периметъра и останалите измерения (C-C, P-P, 

M-M, и L), е използван процентът на промяната. В този модел се оказва, че 

освен процентното изменение в PP и L, това в MM също има прогностична 

стойност. Освен това, прогностичната стойност на модела е по-висока от 

предния. Поради това са включени резултатите от втория регресионен 

анализ. Регресионното уравнение при втория анализ е както следва: 

% промяна в P =константа + (коефициент) % промяна в P-P + 

(коефициент) % промяна в L + % + (коефициент) %  промяна в M-M. 

На базата на втория анализ, процентната промяна в периметъра на 

зъбната дъга може да бъде прогнозирана с точност от 58% до 60% на 

базата на процентната промяна в три измерения:  интерпремоларното  

разстояние (P-P), дължината на зъбната дъга (L) и интермоларното 

разстояние (М-М). на базата на процента на промяната се създаде второ 

прогностично уравнение от следния вид: 

 

 

 

 

Резултати по задача 3: Да се оцени големината на спечеленото място, 

вследствие на приложената експанзия според костната възраст на 

пациентите. 

Да се проследят промените в увеличението на интерканиновото 

разстояние (C-C), интерпремоларното разстояние (P-P), интермоларното 

разстояние (M-M), дължината на зъбната дъга (L) и периметъра на зъбната 

дъга (P) относно следните величини: скелетен клас, интервала на 

приложеното разширение, канините, костната възраст и пола на 

пациентите. Също да се установи на кое активиране като средна стойност 

се получава разделянето на средния небцов шев при двете възрастови 

групи пациенти (9-14 г. и 14-17 г.) 

Промяна в P = -0.925 + 0.782 промяната в P-P +0.825 промяна в L 

%  промяна в P = -0.0015 + 0.3065 % промяна в P-P +0.3093 % 

промяна в L – 0.1937 % промяна в М-М 
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Анализът е многопластов и включва няколко части. 

3.1. Резултати относно скелетен клас/Kлас по Angle: Промени в 

трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга преди 

и след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия 

тип Hyrax. 

Величината скелетен клас/клас по Angle , включва 4-ри степени, които 

са категоризирани в 4 подгрупи (Таблица 4). Това предполага използването 

на еднофакторен дисперсионен анализ за повече от две независими 

извадки. Съпоставянето е извършено върху средноаритметичната стойност 

на разликата между стойностите преди и след лечението по всяко едно от 

5-те измерения (Средноаритметична стойност след лечението – 

Средноаритметична стойност преди лечението). Поради несиметричността 

на дисперсиите е използван непараметричния тест на Крушкел-Уолис 

(Kruskal-Wallis). В случаите, когато тестът показва статистическа 

значимост са направени постхок анализи по двойки, за да се уточни при 

кои скелетни класове разликата е от статистическа значимост. При липса 

на статистически значим резултат, не са проведени постхок анализи. 

Тестът на Крушкел-Уолис показва, че при интерканиновото 

разстояние не се отчита статистически значима разлика между 4-ри 

степени на скелетен клас, p = 0.135. Средната стойност при II-2 (3.54 мм) и 

III-ти (3.08 мм) клас е малко по-висока от тази при I-ви (2.47 мм) и II-1-ри 

(2.70 мм) клас, но не достига статистическа значимост. Средната стойност 

на промяната в интерпремоларното разстояние (PP) е много сходна при 4-

те степени на скелетен клас (I-ви = 5.05 мм;  II-1-ри = 5.58 мм; II-2 = 5.65 

мм; III-ти = 4.90 мм) и минималната разлика не е от статистическа 

значимост, p = 0.437. Подобна тенденция се очертава относно 

интермоларното разстояние (MM), където стойностите са отново много 

сходни (I-ви = 4.05 мм; II-1-ри = 4.67 мм; II-2 = 4.69 мм; III-ти = 4.90 мм) 

без статистически значима разлика, p = 0.188.  

На основата на описаните дотук резултати може да се обобщи, че 

скелетен клас/Клас по Angle не оказва съществено влияние върху 

резултатите от лечението относно интерканиновото, интерпремоларното и 

интермоларното разстояние. Фигура 13 илюстрира сходните средни 

стойности на промяната в CC, PP и MM между четирите подгрупи на 

костен клас. Малките разлики не са статистически значими. 
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Фиг. 13. Съпоставка на подгрупите на клас малоклузия относно 

промените в C-C, P-P и M-M. Разликите не са статистически значими. 

 

Различна тенденция се наблюдава при останалите две измерения, 

дължината на горнатa зъбна дъга (L) и периметъра на зъбната дъга (P). 

Тестът на Крушкел Уолис показа статистическа значимост относно 

дължината на горнатa зъбна дъга, p < 0.001, а също и по отношение на 

периметъра на зъбната дъга, p = 0.36. 

Посткох анализът по двойки е извършен чрез теста на Ман-Уитни за 

две независими извадки. Направени са 6 съпоставки както следва: клас I е 

сравнен с II-1; клас I с клас II-2; клас I с клас III; клас II-1 с клас II-2; клас 

II-1 с клас III; клас II-2 с клас III.  

От 6
-те

 съпоставки относно дължината на зъбната дъга, 4
-ри

 показват 

статистическа значимост, а при останалите две не се отчита такава. Трябва 

да се отбележи, че при клас II-1, промяната в разстоянието е отрицателно     

(-1.43 мм). Това означава, че вместо увеличение е настъпило намаляване на 

дължината. Съпоставката по двойки показва, че клас II-1 е значително 

различен от клас I,  p = 0.003, като при клас I е наблюдавано увеличение 

(0.58 мм) , докато при клас II-1е настъпило намаление (II-1 < I).  

Подобен е резултатът от съпоставката на клас II-1 с II-2. Докато при 

клас II-2 се наблюдава увеличение (1.92 мм), при II-1 дължината намалява 

(II-1 < II-2). Разликата  е статистически значима, p < .001. Kлас II-1 се 

различава значимо от скелетен клас III, при който също се отчита 

увеличение на дължината (1.24 мм), p=0.009 (II-1 < III). Като цяло, клас II-1 

показва различна тенденция от останалите 3 класа, тъй като при него има 

намаление на дължината на зъбната дъга, докато при останалите класове се 

отчита увеличение. 
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Другата статистически значима разлика е между клас I (0.58 мм) и 

клас II-2 (1.92 мм) , като увеличението при клас II-2 е значително по-

голямо, p =0.005 (I < II-2).  При останалите две съпоставки не се отчита 

значима разлика в увеличението на дължината. Разликата в стойностите 

между клас I (0.58 мм ) и клас III (1.24 мм) не е значима,  p =0.367. Също 

не съществува значима разлика между клас II-2 (1.92 мм)  и клас III (1.24 

мм), p =0.367 (Фигура 14). 

 

 
Фиг. 14. Скелетен клас/клас по Angle и изменения в дължината  

на зъбната дъга (L) след лечението.  При клас II-1 се наблюдава скъсяване 

вместо увеличение. Най-висока е стойността при клас II-2. 

 

Поради това, че тестът на Крушкел-Уолис показва статистическа 

значимост относно промените в периметъра на зъбната дъга според 

скелетния клас на пациентите, в този случай също е проведен постхок 

анализ чрез теста на Ман-Уитни. Направени са 6 съпоставки в следния ред: 

скелетен клас I  е сравнен с II-1; скелетен клас I  с II-2; скелетен клас I с III; 

скелетен клас II-1 с II-2; скелетен клас II-1 с III; скелетен клас II-2 с III.  

Стойността на увеличението при клас II-1 (1.70 мм) е значително по-

ниска от тази на клас I (4.46 мм), p =0. 013, (II-1 < I). Клас II-1 е също със 

значително по-ниска стойност на увеличение от клас II-2 (4.90 мм), p 

=0.017, (II-1 < II-2), а също и от клас III (4.66 мм), p = 0.006, (II-1 < III). При 

останалите 3 съпоставки средните стойности на увеличение в периметъра 

са много сходни и разликите не са статистически значими. По-конкретно, 

разликата в стойностите между клас I (4.46 мм ) и II-2 (4.90) не е значима, 

p = 0.777. Също не съществува значима разлика между клас I (4.46 мм ) и 
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II-1 показва значима разлика 
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II-1 < I, p = 0.003** 
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III (4.66 мм), p = 0.608, както и между II-2 (4.90 мм) и III (4.66 мм), p = 

0.689 (Фигура 15).  

 
Фиг. 15. Скелетен клас/клас по Angle и изменения в периметъра 

 на зъбната дъга (P) след лечението. При клас II-1 се наблюдава 

значително по-ниско увеличение от останалите три класа. 

 

3.2. Резултати относно интервала на приложеното разширение: 

Промени в трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна 

дъга преди и след разширение с апарат за бърза максиларна 

експанзия тип Hyrax. 

Средното разширение за цялата извадка има стойност 6.68 мм (±1.80). 

Във възрастова група 9-14 години средната стойност на разширението е 

6.60 мм (±1.91)  и 6.78мм (±1.68) в групата на възраст между 14 и 17 

години (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Средни стойности на постигнатото разширение  

Разширение Брой 

Средноаритметична 

стойност 

 ̅ 

Стандартно 

отклонение 

SD 

Общо 74 6.68 1.80 

9-14 години 42 6.60 1.91 

14.25-17 години 32 6.78 1.68 

Както вече беше упоменато, за целта на този анализ, извадката е 

разделена на три подгрупи според интервала на приложеното разширение 

както следва: Група 1: 4-6 мм разширение; Група 2: 7-8мм разширение; 

Група 3: 9-10 мм разширение.  Съпоставката на 3-те групи е направена 

чрез теста на Крушкел-Уолис, последван от постхок съпоставки по 

двойки. Съпоставянето е извършено върху средноаритметичната стойност 
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II-1 < III p = 0.006** 
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на разликата между стойностите преди и след лечението по всяко едно от 

5-те измерения (Средноаритметична стойност след лечението – 

Средноаритметична стойност преди лечението).  

Тестът на Крушкел-Уолис показва статистическа значимост при 

всички 5 измерения както следва: C-C: p = 0.029;  P-P: p < 0.001; M-M: p 

<0.001; L: p = 0.024; P: p < 0.001. Статистически значимият резултат 

означава, че степента на интервала на приложеното разширение оказва 

съществено значение върху резултатите от лечението по всички пет 

измерения. 

Проведени 5 серии от постхок съпоставки, по една за всяко от 5-те 

измерения. Всяка серия включва три съпоставки както следва: Група 1 с 

Група 2; Група 1 с Група 3; Група 2 с Група 3. Общо са проведени 15 

постхок съпоставки по двойки. Резултатите са обобщени отделно за всяко 

от 5-те измерения (C-C, P-P, M-M, L, и P). 

Пациентите, при които се прилага по-малък интервал на разширение 

(4-6 мм) съответно получават и по-малка средна стойност на трансверзално 

увеличение, както и на дължината на дъгата и периметърът й в сравнение с 

пациенти с приложено разширение 9-10 мм. Този резултат е очакван и 

логичен, поради тази причина не се налага необходимостта да се приложи 

постхок съпоставка между трите групи пациенти относно промяната в 

интерканиновото, интерпремоларното и интермоларното разстояние. 

 

3.3. Резултати относно положението на канините: Промени в 

трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга преди 

и след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия 

тип Hyrax. 

В този сектор са представени резултатите от съпоставката на две 

групи пациенти: Група 1 включва 60 пациенти, при които канините са в 

зъбната редица, докато Група 2 е формирана от 14 пациенти, при които 

канините са извън зъбната редица. Двете групи са съпоставени относно 

средноаритметичната стойност на разликата между стойностите преди и 

след лечението по 4
-ри

 от 5
-те

 измерения (P-P, M-M, L и P), като е 

изключено интерканиновото разстояние (C-C). Анализът е направен чрез 

непараметричния тест на Ман-Уитни за съпоставка на две независими 

извадки.  

При три от четирите измерения се отчита статистически значима 

разлика между двете групи пациенти. Средната стойност на промяната в 

интерпремоларното разстояние (P-P) е значително по-висока при 
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пациентите с канини извън зъбната редица (6.15 мм) от тази при пациенти 

с канини на зъбната редица (5.09 мм), p=0.033. Същата тенденция се 

наблюдава относно дължината на зъбната дъга. При пациентите с канини 

извън зъбната редица е постигнато значително по-голямо увеличение (2.26 

мм) от това при пациенти с канини на зъбната редица (0.42 мм), p=0.001. 

Увеличението на периметъра на зъбната дъга е също значително по-голямо 

при пациентите с канини извън зъбната редица (7.46 мм) в сравнение с 

тези с канини на зъбната редица (3.46 мм), p=0.002. Единствено по 

отношение на интермоларното разстояние между двете групи пациенти не 

се отчита статистически значима разлика, p = 0.109. Стойностите на 

увеличението са сходни (Група 1: 4.29 мм – Група 2: 5.06 мм). Фигура 16 

обобщава резултатите: 

 
Фиг. 16. Съпоставяне на пациенти с канини в и извън зъбната редица. По-

високи стойности се наблюдават при групата с канини  

извън зъбната редица. 
 

3.4. Резултати относно костна възраст: Промени в 

трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга преди 

и след разширение с апарат за бърза максиларна експанзия 

тип Hyrax. 

 Настоящият сектор съдържа резултати относно връзката между 

костна възраст и наблюдаваните промени в C-C, P-P, M-M, L и P. 

оформени две подгрупи пациенти: Група 1 включва пациенти преди пика 

на растеж, между 1
-ви

 и 3
-ти

 стадий на костна възраст. Група 2 се състой от 

p =.002** 

p= .001** 

p= .033* 

p=.109 
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пациенти в 5
-ти

 и 6
-ти

 стадий на костна възраст, които се намират в период 

след пика на растеж.   

Пациенти в 4
-ти

 стадий (N=13) на костна възраст са изключени от 

анализа, поради това, че в предварителния оглед на данните се установи, 

че включването им води до замъгляване на резултатите. По-конкретно, 

стойностите при тази група пациенти се приближават при някои величини 

(L, P) към стойностите на групата преди пика на растеж, а по други 

величини (C-C, P-P) сa по-близки до пациентите след пика на растеж. Ако 

те се третират като една отделна група и се проведе еднофакторен 

дисперсионен анализ с три групи, включването им замъглява разликите 

между групата преди и след пика на растеж. Несистемните вариации в 

стойностите на пациентите в 4
-ти

 стадий могат да се обяснят с факта, че 

тези пациенти са преминали пубертетния пик на растеж, но все още имат 

остатъчен растежен потенциал и поради това представляват преходна 

група. Тъй като тестът на Левин (Levene’s test) показва хомогенност на 

дисперсиите и при двете групи пациенти (p>0.05), съпоставката на групите 

е направена чрез т-тест за независими извадки.  

 

 
Фиг. 17. Резултати от лечението спрямо костната възраст на 

пациентите.  

 

Трябва да се отбележи, че при групата преди пика на растеж (Група 1: 

1-3 стадий) се отчитат по-високи стойности на увеличение на всички пет 

параметри (C-C, P-P, M-M, L, и P) от тези при групата след пика на растеж 

(Група 2: 5-6 стадий). Увеличението  на L е единствената стойност, която 

не показва статистически значима разлика между групите. Всички 
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трансверзални показатели и периметъра на зъбната дъга (C-C, P-P, M-M и 

P) показват статистически значима разлика при сравнение на група 1 и 

група 2. На базата на тези резултати може да се направи заключение, че 

костната възраст оказва влияние върху ефекта от лечението. По-високо 

увеличение в измерените параметри се получава при пациенти лекувани 

преди пика на растеж (Фигура 17). 

3.5.  Да се установи на кое активиране, като средна стойност, се 

получава диастема между централните резци в резултат на 

разделянето на средния небцов шев при двете възрастови 

групи пациенти 

Величината активиране е измерена с продължителна скала и образува 

нормална дисперсия, затова анализът е направен чрез т-теста на Стюдънт 

(Student’s t-test) за две независими извадки. Резултатите (Таблица 5) 

показват, че при двете възрастови групи разделянето става на различно 

активиране. При по-младата група, разделянето става на 15-тото 

активиране, докато при по-възрастната група разделянето е на 19-тото 

активиране. Разликата между двете групи е значима, p <0 .001.  

 

Таблица 5. Разделяне на средния небцов шев с клинично манифестиране на 

диастема спрямо костното съзряване 

Група Брой 

Средна стойност 

на активирането 

 diff 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

т 

(t, df 1) 

Значимост 

(p) 

Група 1:  

(9-14 г.) 
42 14.90 ≈ 15 2.37 

-6.386 .000** 
Група 2: 

(14.25-17 г.) 
32 18.94 ≈ 19 3.05 

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .05;  

** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = .01.  

 

 

Резултати по задача 4. Съставяне на протокол и насоки за приложение на 

апарат за бърза максиларна експанзия 

На базата на резултатите и изводите от настоящото изследване и 

подробния анализ на данните от предходните три задачи е съставен 

протокол за ортодонтско лечение с апарат за бърза максиларна експанзия. 

Протоколът се състои от четири части. Първа и втора част обобщават 

резултатите, които имат важно значение за съставяне на оптимален план за 

успешно лечение. Трета част съдържа информация относно прогнозиране 
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на изхода от лечението. Четвърта част представя факторите, които могат да 

окажат влияние върху резултатите от лечението. 

 

Първа Част 

Насоки за съставяне на оптимален план на лечение с апарат за бърза 

 максиларна експанзия

▼ 

Хронологична Възраст 
Не е надежден показател за изхода от лечението. 

▼ 

Костна Възраст 
За постигане на оптимални резултати е необходимо да се установи  

костната възраст и да се имат предвид следните различия между 

пациенти преди и след пика на растеж. 
                                  ▼                                                                             ▼ 

Преди пика на растеж 

(9-13 години) 

 

o Костната възраст не отговаря на 

хронологичната при 

мнозинството от пациентите.  

 

o Преобладава тенденция към 

напреднало скелетно развитие 

и по-висока костната възраст от 

очакваната. 

След пика на растеж 

(след 14 до 17 години) 

 

o Костната възраст при 

мнозинството от пациентите 

отговаря на хронологичната 

/действителна възраст/, а при 

пациенти на възраст след 17 

години напълно съответства. 

 

o Ако има разминавания, повечето 

са към по-висок стадий.   
                                                                         ▼ 

Пол 
Не е определящ фактор. Разминаванията и съвпаденията между костна и 

хронологична възраст са сходни при пациенти от мъжки и женски пол 

и в двете възрастови групи. 

Да се има предвид установен процес на акселерация сред порастващите с 

незначително преобладаване на момичетата. 
                                                     ▼ 

При съставяне на план за лечение, да се обърне специално 

внимание на костната възраст при пациенти преди пика на 

растеж. 
 

 

 

 

NB! 
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Втора Част 

Показания за използване на  апарат за бърза максиларна експанзия

▼ 

Първостепенни  Второстепенни 

                                           ▼                                                                ▼ 

1. Наличие на нарушения в развитието на горна 

челюст /Пациенти с цепки на алвеоларен 

гребен и небце с/ без хиподонтия в растеж/ 

2. Едностранна /двустранна кръстосана захапка 

в страничния участък 

3. При намалена апикална база на горна челюст 

и пациент в растеж/ клас II-1 със стеснение в 

интерканиновата зона/ 

4. Тежко струпване в горен фронтален участък/ 

Резултат от комбинирана форма на скелетно и 

зъбно-алвеоларно стеснение/ 

5. Истинска – компресия на горна челюст 

сравнена с останалите костни в ЛЧО 

6. Назална стеноза/ Намален размер на 

назалната кухина при пациенти в растеж/ 

7. Неблагоприятен за екстракционно лечение 

мекотъканен лицев профил 

8. Умерено струпване и необходимост от 

увеличаване на дължината на зъбната дъга 

9. Трансверзален размер на зъбната дъга/ 

Намаление в трансверзалните размери на 

дъгата повече от 4 мм/ 

10. Тип на вертикален растеж/ Подходящи за 

лечение са хиподивергентен и 

нормодивергентен тип пациенти/ 

11. Дентален и/или скелетен клас III пациенти, 

предно-заден максиларен дефицит и в 

случаите, когато апарата за БМЕ ще се 

използва в комбинация с лицева маска за 

протракция. 

12. Случаи на денто-алвеоларна компенсация и в 

двете челюсти/ букална инклинация за горни 

молари и лингвална инклинация за долни 

молари/ 

 

1. Относителна максиларна 

недостатъчност – 

нормална горна челюст, 

но увеличен размер на 

долна челюст 

2. Трансверзален размер на 

зъбната дъга/ Намаление в 

трансверзалните размери 

на дъгата повече от 2,5-3 

мм/ 

3. Елиминиране на тъмните 

букални коридори 

4. Тип вертикален растеж/ 

умерено изразен 

хипердивергентен тип на 

растеж/, НО да се 

планират практики за 

контрол на „повдигането 

на захапката“ 

5. Съчетано използване на 

апарата за трансверзално 

разширение и като опора 

за дистализиране на 

молари. 

6. БМЕ като ранна 

интерсептивна мярка при 

риск от импактиране на 

горночелюстни канини в 

ранно смесено съзъбие. 

                                                                ▼ 

При наличие на повече от 2 първостепенни показания за лечение с 

бърза максиларна експанзия да се обърне специално внимание и на 

костната възраст на пациентите и да се съобразят последващите 

ретенционни практики.  

 

NB! 
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Трета Част 

Прогнозиране изхода от лечението  

с  апарат за бърза максиларна експанзия

▼ 

Процентно увеличение 

Могат да се очакват следните процентни увеличения при експанзия 

средно 6,5 мм. 

/Всяко разширение над тази стойност води до по-висок процент 

трансверзално разширение, увеличаване на дължината на зъбната дъга и 

периметърът й./ 

         ▼                         ▼                      ▼                   ▼                      ▼ 

Интерканиново 

разстояние  

12.32% 

Интерпремоларнo 

разстояние 

21.76% 

Интермоларно 

разстояние 

13.39% 

Дължина 

на горна 

зъбна дъга 

3.20% 

Периметър 

на зъбната 

дъга 

5.57% 

 

Планиране на индивидуалната нужда от трансверзално разширение с 

Hyrax експандер 

▼ 

1. Изчисляване на SI на пациента 

2. Измерване на големината на стеснението според SI 

3. Планиране на разширението като към големината на компресията се 

добави 1-1,5 мм преразширение за предпазване от рецидив при пациенти 

преди пика на растеж и 1-2 мм при пациенти след пика на растеж 

▼ 

За прогнозиране на потенциалното увеличение на 

периметъра на зъбната дъга да се вземат предвид 

следните прогностични параметри. 

▼ 

Прогнозиране на увеличението на 

периметъра в мм 

Промяната в интерпремоларното 

разстояние и дължината на зъбната 

дъга по формулата: 

 

Промяна в P = -0.925 + 0.782 

промяна в PP +0.825 промяна в L 

 

Прогнозиране на увеличението на 
периметъра в % 

Промяната в %
-ти

 на интерпремолар-

ното разстояние, интермоларното 

разстояние  и дължината на зъбната 

дъга  по формулата: 

 

%  промяна в P = -0.0015 + 0.3065 %  

промяна в PP +0.3093 % промяна в 

L + (– 0.1937) % промяна в ММ 

                          ▼                                                        ▼ 

NB! Акуратност на прогнозата  

52% - 53% 

NB! Акуратност на прогнозата  

58% - 60% 
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Четвърта Част 

Фактори, които влияят на изхода от лечението  

с апарат за бърза максиларна експанзия 

 

▼ 

 

Следните фактори могат да окажат влияние върху резултатите от 

лечението и трябва да се имат предвид преди започване и в хода на 

лечението. 

 

           ▼                     ▼                        ▼                        ▼                      

Скелетен Клас/ 

Клас по Angle 

Степента на 

интервала на 

разширение 

Положението на 

канините 

Остатъчен 

растеж 

 

Оказва влияние 

при L и P 

 

Значимо 

увеличение на L и 

P при: Клас I, Клас 

II-2 и Клас II-2 и 

клас III 

 

Намаляване на L 

при клас II-1 

 

Значително по-

ниско увеличение  

на P при клас II-1. 

   

 

Оказва влияние при 

всички величини 

 

Най-малък 

интервал се 

свързва с по-

малък 

трансверзален и 

сагитален ефект.  

 

Ефектът при PP и 

MM се увеличава  

пропорционално 

на интервала 

* Интервал 9-10 

мм – най-голям 

ефект 

* Интервал 4-6 мм 

– по- малък ефект 

от разширението 

 

 

Оказва влияние 

при PP, L и P 

 

Пациенти с 

канини извън 

зъбната редица 

достигат 

значително по-

висока степен на 

увеличение на PP, 

L и P 

 

Преди и около 

пика на растеж 

 

Наблюдава се 

значително по-

голямо 

увеличение на 

СС, РР, ММ и P 

при пациенти 

лекувани преди и 

в периода на 

максимален 

пубертетен 

растеж. 

 

Разделянето на 

средния небцов 

шев настъпва 

значително по-

рано при 

пациенти преди и 

около пика на 

растеж. 
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           ▼                               ▼                             ▼                          ▼ 

NB! 

 

Да се обърне 

внимание на 

пациенти от 

клас II-1 и да се 

заложи 

преразширение 

в схемата на 

активиране. 

 

При пациенти с 

Клас III да се 

съобрази 

необходимостта 

от увеличение 

на сагиталния 

размер на 

зъбната дъга. 

При пациенти 

преди пика на 

растеж БМЕ да 

се комбинира с 

екстраорален 

апарат- лицева 

маска при 

показания! 

 

NB! 

 

Да се вземе предвид 

при  

прогнозиране 

ефекта от 

лечението, но и да 

се съобрази с 

индивидуалната 

нужда от 

трансверзално 

увеличение.  

NB! 

 

Да се вземе  

предвид при 

планиране на 

лечението.  

При наличие 

на канин/и 

разположени 

във 

вестибуло- 

или лингво-

позиция да се 

планира по-

голямо 

трансверзално 

разширение! 

NB! 

 

Да се има 

предвид при 

планиране на 

лечението и 

прогнозиране на 

резултатите. 

 

Да се заложи в 

схемата на 

активиране 

съответното 

преразширение 

спрямо степента 

на костно 

съзряване и да се 

планира 

оптималния 

ретенционен 

период. 
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VI. ОБСЪЖДАНЕ 
 

Обсъждане на резултатите по задача 1: Да се оцени костната възраст по 
шийните прешлени на профилна телерентгенография  на пациенти с 
приложена бърза максиларна експанзия с експандер тип Hyrax. 

Успехът на ортодонтското лечение се основава на прецизна диагноза 

планиране. За правилно планиране и контрол на лечението съществена 

роля играе растежния потенциал на костните структури и момента на 

максимално нарастване.  

В комплексното развитие на децата се включват и оказват влияние и 

други фактори – наследствени, функционални, алиментарни, метаболитни. 

Двата пола са подложени в различна степен на фактори на околната среда, 

които могат да повлияят и да ускорят или забавят процесите на растежно 

узряване. Пропорционалният ефект, който оказват тези фактори не е лесно 

да се отдиференцира. Въпреки това, общата посока, в която съвкупността 

от тези  фактори тласкат развитието на съвременните деца се явява в 

подчертан процес на акселерация.   

В нашата извадка се отчете висок процент на разминаване (47 %) 

между хронологична и биологична възраст, което е в подкрепа на 

резултатите предстaвени от Alkhal
 
(39%). 

Разпределението на нашите пациенти в първи и втори статии и 

костната им възраст, която регистрирахме като два стадия по-висока, са 

близки до стойностите изведени в изследването на Baidas L. В сравнение с 

автора при нас пациентите в първите четири възрастови групи (9-13.50 

години) демонстрират по-висок процент на разминаване, за разлика от 

останалите 3 групи (13.75-17 год.), при които процентът на съвпадение 

между хронологична и костна възраст нараства до статистическа 

значимост като достига 100% при най-възрастната група; p<0.001. 

Отчетените различия спрямо резултатите на Baidas L. в последните 3 групи 

могат да бъдат обяснени със спецификата на расите и методиката на 

категоризиране по възраст. 

За по-голяма прецизност на резултатите предлагаме стойностите от 

анализите да се съобразяват с възрастта на изследвания пациент 

обозначена в години и месеци и това наложи формиране на 7 възрастови 

групи. Проведената категоризация присъства в анализите на Fishman LS и 

в съвременните проучвания Baidas L. 

С нарастване на възрастта (групата на 13.75-14.50 годишните) се 

наблюдава по-висока степен на съответствие между възрастта и костната 
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възраст на пациентите. При най-възрастната група (15.75-17 год.), 

съответствието е пълно и всички изследвани пациенти са в 6-ти стадий. 

Този резултат е очакван, тъй като пикът на растеж е отминал и е отчетен и 

в изследванията на други автори Safavi
 
, Гайдарова. 

При пациентите изследвани в нашето проучване се установи 

тенденция костната възраст да е в по-висок стадий от този съответстващ на 

хронологичната. Разминаванията между хронологична и костна възраст са 

преобладаващи в групата между 9-13.5 г, достигащи до 73,5%. Този 

процент е изключително висок. Поради тази причина хронологичната 

възраст не е надежден показател за реалната костна възраст на пациенти на 

възраст между 9 и 13.5 години. Получените данни са в съгласие с 

проучванията на Alkhal, Safavi , Baidas, Hedayati. Съвпаденията между 

действителна и костна възраст при момчета и момичета преди пика на 

растеж (9-13,5 г) са близки по стойности (момчета 26.6%, момичета 33%) и 

показват отчетливо слабата корелация между хронологично развитие и 

скелетна матурация. 

Важно е да се отбележи мнението на много автори, че несъответствието 

между хронологична и костна възраст е обосновано от много фактори – от 

вариациите в популациите до социално-икономическия статус. От гледна 

точка на половия диморфизъм е интересен фактът, че полът е от значение по 

отношение на времето на настъпването на пубертетния пик на растеж. 

Многобройни проучвания подкрепят становището за изпреварващото 

развитие на момичета спрямо момчета в предпубертетните години. 

В нашето проучване се доказва статистически значима разлика между 

разминаването между хронологична и костна възраст (p<0.001) при пациенти 

преди пика на растеж. Важно е да се отбележи установената от нас липса на 

статистически значима разлика по отношение на посоката на костно 

съзряване спрямо пола. 

Резултатите ни дават основание да обобщим, че в нашата извадка полът 

на пациентите не оказва съществено влияние върху разпределението по 

костна възраст в двете възрастови групи, преди и след пика на растеж, както 

и като цяло. Разминаванията към по-висок стадий на костно съзряване са 

констатирани повече при момичетата. В нашето проучване с 8 % повече 

момичета са в по-напреднал стадий на костно съзряване по отношение на 

изследвания брой момчета и макар тази разлика да се оказва статистически 

незначима, тя е клинично значима за определяне на оптималното време за 

стартиране на индивидуалния план на лечение. Възможното обяснение за 
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близката процентна разлика между половете може да се дължи на 

акселерация в скелетното съзряване и при момчета, което изравнява 

процентното различие в полово отношение. Описаните резултати са в 

подкрепа на данните отчетени и от други автори, което потвърждава 

тенденцията за изменения на механизма на акселерация в наши дни и липса 

на влияние от страна на половия диморфизъм, за разлика от миналото. В 

други проучвания също се демонстрира процес на акселерация настъпващ и 

при момчета  както установяваме в нашето изследване. Считаме, че трябва да 

се вземе предвид и доказано по-късият времеви период на пубертетен пик на 

растеж при момичета в сравнение с момчетата, които завършват растежа си 

по-късно. Този факт подкрепя хипотезата за напреднали акселерационни 

процеси в съвременното общество и сред момчета. Demirjian A. и Levesque G. 

съобщават, че при 53% от момичетата преминаването от един в друг стадий 

на съзряване отнема по-малко време отколкото при момчета. 

Hilger и кол., Lund Е. и Tommervold T.
 
откриват, че напредналото 

зъбно развитие се открива в по-голям процент при момичета, отколкото 

при момчета. Авторите изразяват числовата стойност на процесът на 

акселерация, откриващ се и при момчета, но в контраст със статистически 

значимо е по-изразения процес при момичетата (при момчета 

акселерацията е с 1.21 години а при момичета с 1.52 години). 

Нашите данни подкрепят общото становище за напреднала акселерация 

сред момичета в пубертетните години, но и насочват към вероятно ускорение 

в развитието настъпващо и сред мъжкия пол в настояще сред българските 

деца. 

Скелетното съзряване на подрастващите се модулира от множество 

фактори. Затова подборът на обективен метод показващ индивидуалното 

развитие е от изключителна важност за наличния растежен потенциал 

относно подбор на прецизен старт на ортодонтската намеса. Така 

ортодонтът би имал обоснована идея колко растеж може да очаква в хода 

на ортодонтското лечение и как да планира етапите на лечението си. 

 

Обсъждане на резултатите по задача 2: Да се проследят промените в 
трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга, както и 
периметърът й преди и след разширение с апарат за бърза максиларна 
експанзия тип Hyrax. 

Бързата максиларна експанзия е широко използвана клинична техника за 

корекция на максиларна трансверзална недостатъчност сред млади растящи 

пациенти, която се проявява със значими скелетни и денто-алвеоларни 
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ефекти. Денто-алвеоларните ефекти в отговор на експанзията приложена от 

Hyrax-експандер са от голямо клинично значение за последващото лечение с 

фиксирана техника и подбора на ретенционни методи и средства. 

Изследваните от нас случаи (74 на брой) са пациенти в смесено и 

постоянно съзъбие, преди окончателно да са завършили растежния си 

потенциал. Интерес за нас представлява ефекта от биомеханичното 

разделяне на горна челюст от Hyrax –апарата върху трансверзалните и 

сагитални размери на зъбната дъга и периметъра на зъбната дъга.  

Трансверзалните промени на ниво канини е измерено при 60 от 74-те 

пациенти. Изключени са 14 пациенти с канини разположени извън зъбната 

редица (вестибуларна транслация). При тези пациенти интерканиновото 

разстояние преди лечението не може да бъде измерено. При 60-те 

изследвани пациенти, средноаритметичната стойност на интерканиновото 

разстояние преди лечението е 23.81 мм (± 1.76). След лечението 

разстоянието се увеличава с 2.88 мм (12.32%) до стойност 26.69 мм (±1.79).  

Данните от нашето проучване са сходни с резултатите, които получава 

Moussa и кол. 1995 (чистото увеличение при канините след бърза експанзия е 

2.7 мм), Adkins (2.9 mm) и Souza и кол.(3.3 мм). Дългосрочното 

интерканиново увеличение от проучването на Herold  J. след бърза 

максиларна експанзия е 3,2 мм. Linder-Aronson S. и J.Lindgren
 
също използват 

Hyrax експандер в изследването си, но съобщават за по-малко увеличение 

(2.1 мм).  

Gurel и кол.(2010) изследват дългосрочната стабилност на 

трансверзалните размери на максиларната зъбна дъга лекувана с адхезивно 

фиксиран с акрилна шина експандер за бърза експанзия и фиксирана 

техника за завършване на лечението. Отчитат, че изследваните параметри, 

които след БМЕ са увеличени претърпяват намаляване поради лечението с 

фиксирана техниката. С 37% намалява интерканиновото разстояние за 

проследявания период. Увеличението на интерканиновата ширина 

дългосрочно е 1.4мм след висока степен на рецидив от 37%. 

Mc Namara и кол. установяват стойности на промяната в 

интерканиновото разстояние от 3.8 мм, което е почти двойно по-голяма 

стойност от тази на Linder Aronson и Lindgren. Тази стойност може да бъде 

обяснена с разликата в големината на постигнато максимално разширение 

в двете изследвания- при Mc Namara и кол., тоталното активиране на 

разширителния винт е между 10.5 мм , докато при Linder Аronson и 

Lindgren
 
е около 6 мм .  
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В измерената стойност в нашето проучване за интерпремоларното 

разстояние също се наблюдава статистически значимо увеличение, p < 

0.001. Преди лечението средноаритметична стойност е 25.13 мм (±2.63), 

докато след лечението средното разстоянието се увеличава на 30.43мм, с 

разлика от 5.29 мм (21.76%). 

Нашето изследване е в съгласие с предишни проучвания, които 

установяват увеличение в интерпремоларната зона от 5.0 мм в 

изследването на Souza и кол., Mc Namara и кол. (4.9 мм след лечение с 

БМЕ и фиксирана техника). Рецидив откриват от 0.6мм в дългосрочна 

перспектива, което води до чисто увеличение от 4.3мм. В изследването на 

Gurel
141

 - интерпремоларното разстояние се увеличава с 7.6 мм, но след 

лечение рецидивът е 2мм, което води до увеличение от 5.6 мм. В 

дългосрочен план интерпремоларната зона намалява още с 1 мм. Рецидив 

при този параметър авторите откриват 19%. 

Значително по-големи стойности на интерпремоларното увеличение 

откриват Adkins и кол. и Akkaya и кол., респективно 6.1 мм и 9.54 мм. 

Akkaya и кол.
 

установяват най-голямо трансверзално увеличение сред 

изследваните показатели на зъбно-алвеоларна промяна (C-C, P-P, M-M). И 

двете проучвания не е отбелязана точната големина на активиране на 

разширителния винт. Получените стойности за промените в зъбните дъги 

не могат да бъдат обвързани със степента на разширение. 

Изследваният контингент пациенти в нашето проучване показва 

увеличение след бързата максиларна експанзия - средноаритметичната 

стойност на интермоларното разстояние преди лечението е 34.07мм 

(±3.38), докато след лечението нараства на 38.48 (±2.85). Увеличението е 

от 4.44 мм (13.39%) и е статистически значимо, p<0.001. Нашите данни са 

в съгласие с предишните проучвания на Herold J., Mc Namara, Gurel H., 

чийто данни се доближават значимо до нашия резултат – респективно 3.9 

мм, 4.2 мм и 4.6 мм. 

Разликите в получените стойности може да се дължат на различни 

референтни точки, които използват различните автори, различен размер на 

приложеното разширение и схема на активиране, различен период на 

ретенция и постекспанзионни измервания и повлияване на резултата от 

последващ лечебен апарат – фиксирана техника, транспалатинална дъга с 

екстензии до първите премолари. 

По отношение на сагиталния показател ние установихме, че 

дължината на горната зъбна дъга също нараства значително в резултат на 
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лечението, p=0.004. Средноаритметичната стойност преди лечението е 

27.60мм (±2.43), а след лечението нараства с 0.768мм (3.20%). Тази 

стойност е в съгласие с данните получени от Mutinelli и кол. Авторите 

установяват увеличение на дължината на измерената зъбна дъга с 1.03, но 

последващия рецидив води до чисто удължение само от 0.44 мм. 

Mc Namara и кол. установяват незначително увеличение на дължината 

на зъбната дъга от 0.2 мм, но тази стойност е статистически незначима. 

Дължината е  измерена сходно по същата методика както и в нашето 

изследване, но нашите данни показват статистическа значимост.  

Бързата маскиларна експанзия оказва значително влияние и върху 

периметъра на зъбната дъга. Данните от проучването ни показват 

увеличение в средноаритметичната стойност на периметъра на зъбната 

дъга с разликата от 4.21 мм (5.57%) е статистически значима, p<.001. 

Преди лечението е периметъра е 78.21мм (±4.59) и нараства на 82.43мм 

(±3.94) след лечението.  

Съвременните тенденции в ортодонтската практика са насочени към 

принципите на дентофациалната ортопедия – функционално лечение и 

безекстракционен подход в корекцията на зъбно-челюстните деформации. 

Апаратът за бърза маскиларна експанзия тип Hyrax с четириточковото 

опорно фиксиране оказва влияние върху вертикалните, трансверзалните и 

сагитални размери на максилата.  

В нашето проучване установихме корелацията между промяната в 

трансверзалните размери на максилата постигната чрез експанзия с апарат 

за бързо разширение и увеличението в горночелюстния периметър на 

зъбната дъга на базата на множествен регресионен анализ, използващ 

данните от настоящата извадка. Получени бяха две прогностични 

уравнения, който конкретно могат да се използват за прогнозиране на 

промяната в периметъра на зъбната дъга на базата на промяна в някои от 

трансверзалните и сагитални размери на максилата в резултат на бързата 

маскиларна експанзия. Прогностичната стойност на получените уравнения 

е специфична за дадената извадка от популацията, поради факта, че се 

влияе от различията в демографските и клинични данни на пациентите.  

Първото прогностично уравнение, което изведохме (Промяна в P = -

0.925 + 0.782 промяната в P-P +0.825 промяна в L) се базира на стойността 

на промяната в един трансверзален размер на зъбната дъга – 

интерпремоларното разстояние (P-P) и един сагитален размер на дъгата – 

дължината на зъбната дъга (L). Първата величина (Р-Р – интерпремоларното 
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разстояние) участва във формулата на Akkaya и кол.
 
и авторите използват 

само промяната в ширината на интерпремоларния участък за прогнозиране на 

промяната в периметъра. Втората величина от нашата формула (L- 

дължината на зъбната дъга) участва в предложеното от Claro и кол
. 

уравнение, но авторите използват друг трансверзален показател – промяната 

в интерканиновото разстояние (С-С). В нашето проучване първото уравнение 

показва висока прогностична способност – 52-53%, която е в съгласие с 

предишните изследвания (43-67 % Akkaya
 
53-55% Claro и кол.). 

Второто прогностично уравнение, което изведохме (% промяна в P = 

-0.0015 + 0.3065 % промяна в P-P +0.3093 % промяна в L – 0.1937 % 

промяна в М-М)се базира на процентът на промяната в стойността на 

вече два трансверзални показателя (Р-Р- интерпремоларното разстояние и 

М-М – интермоларното разстояние) и един сагитален показател ( L-

дължината на зъбната дъга). Увеличението в интермоларното разстояние 

има прогностична стойност в уравнението на Ricketts, Gandini, Noroozi. 

Различното в нашето проучване е използването на процента на промяната 

в стойността. Използването на този показател повишава коефициента на 

детерминация и прогностичната способност на уравнението с 6-7%. 

Получените прогностични формули за промяна в периметъра на 

зъбната дъга на база промени в ширината на зъбната дъга и дължината й в 

настоящето изследване са резултат от биомеханиката на използвания вид 

апарат за бърза максиларна експанзия с четирипръстеново фиксиране за 

опорните зъби – първи премолари и първи постоянни молари. Получените 

уравнения са в унисон с останалите, допълват и обогатяват знанията за 

прогнозиране на мястото в периметъра на зъбната дъга и дават 

ориентировъчна насока за преценка на лечението с бърза маскиларна 

експанзия. 

 

Обсъждане на резултатите по задача 3. Да се оцени големината на 
спечеленото място, вследствие на приложената експанзия според 
костната възраст на пациентите. 

1. Обсъждане на резултатите на лечението с апарат за бърза 

максиларна експанзия тип Hyrax относно скелетния клас/клас по 

Angle: 

В множество проучвания се изследват ефектите на бързата 

маскиларна експанзия, които с различни при клас I, II, III. Тези 

изследвания обаче оценяват цефалометричните промени вследствие на 

експанзията основно в сагитална и вертикална посока. Резултатите не 
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могат да се сравняват поради различия в цефалометричните анализи и 

методики, различията във възрастта на пациентите или липса на 

информация относно скелетния клас на лекуваните пациенти. 

Получените от нас данни за трансверзалното увеличение вследствие 

на бързата максиларна експанзия в интерканиновата, интерпремоларната и 

интермоларната ширина в горна зъбна дъга показват статистически 

значимо увеличение и в трите показателя, без значими различия между 

резултатите в разпределението между отделите скелетни класове. Този 

резултат е положителен и очакван поради факта, че четириопорната 

биомеханична конфигурация на апарата за разширение постига едно и 

също триъгълно отваряне на средния небцов шев в горна челюст , макар 

при различни скелетни малоклузии. Използването на последваща 

фиксирана техника и допълнителна апаратура може да повлияе на 

цялостното взаимоотношение на максило-мандибуларната система и да 

доведе до корекция за отделните скелетни малоклузии. 

В нашето изследване се установи значима корелационна връзка между 

сагиталния измерван показател – дължина на зъбната дъга и скелетния 

клас. Най-голямото увеличение на зъбната дъга е отчетено при клас II-2 – 

1,92 мм в сравнение с увеличението при клас III- 1,24 мм и клас I – 0.58 

мм. По-голямото увеличение на дължина на дъгата при пациентите с 

декбис се обяснява с факта, че след бързата максиларна експанзия 

ретрудираните централни резци, които са основният блокиращ фактор при 

тази малоклузия преминават през буколингвалнно изправяне и това добавя 

допълнително увеличение на дължината. Освен това в корекцията на 

техния наклон се включва впоследствие и фиксирана техника, която 

окончателно да коригира позицията им. 

Клас II-1 показва значителна разлика спрямо останалите класове – 

намаление на дължината на зъбната дъга – -1,43 мм. Обяснението на този 

феномен се крие отново в буко-лингвалната промяна на инклинацията на 

резците. След БМЕ инклинацията на централните резци намалява. Освен това 

колкото е по-голяма първоначалната им проклинация, толкова по-лингвално 

се накланят след създадената диастема. Транссепталните влакна между 

резците оказват теглещ ефект, а орбикуларната мускулатура – допълнително 

могат да въздействат с пресиращ ефект върху тази податлива зона 

непосредствено след разделянето на двете небцови половинки.  

В корелация с дължината на дъгата е и периметърът на зъбната дъга. 

В нашето проучване установихме увеличение на периметъра на 
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максиларната дъга при всички скелетни класове, като най-голямото 

увеличение е при клас II-2 (4,9 мм), следвано от клас III (4,66 мм), клас I 

(4,46 мм) и клас II-1(1,7 мм).  

Тези резултати са в съгласие с изследванията на Sukhia и кол. и 

Martina R. и кол., които откриват голямо увеличение на интерканиновата и 

интермоларна ширина на зъбната дъга след БМЕ и при трите скелетни 

класа, с най-голямо увеличение при клас I и клас III малоклузии.  

Статистически значимото увеличение на трансверзалните и сагитални 

параметри на зъбната дъга и периметърът й при всички скелетни класове 

показва, че спечеленото място в горната челюст в резултат на бързата 

максиларна експанзията е достатъчно и по този начин подпомагат 

ортодонта в планирането на лечението на гранични случаи пациенти. 

2. Обсъждане на резултатите относно ефекта на приложеното 

разширение върху резултата от лечението с апарат за бърза 

максиларна експанзия тип Hyrax 

Средната стойност на приложеното в проучването разширение на 

пациентите от цялата извадка е 6.68 мм (±1.80). Тъй като индивидуалната 

нужда от разширение е продиктувана от степента на констрикция при 

всеки отделен индивид, пациентите са получили различна степен на 

активиране в диапазона между 4-10 мм. Поради тази причина пациентите 

са разделени в три групи по отношение на различните степени на 

интервала на приложеното разширение. Сравненията между интервала на 

разширение и промените в изследваните трансверзални и сагитални 

параметри ,както и периметърът на зъбна дъга показаха преки корелации. 

На база на получените резултати се установиха следните тенденции: 

 Пациентите получили най-малка степен на трансверзално 

разширение(4-6 мм) показват най-малко увеличение на петте 

измервани показателя (С-С, Р-Р, М-М, L, Р) 

 Най-голямо ефект от лечението с експандера показват пациентите 

получили най-голяма степен на разширение -8-10 мм при петте 

изследвани показателя (С-С, Р-Р, М-М, L, Р). 

Множеството изследвания свързани с проведена бърза маскиларна 

експанзия не съобщават големината на приложено разширение. Едва само в 

4 проучвания е отразен размера на приложената експанзия, за да могат да се 

анализират и съпоставят съответните промени на зъбно ниво (Таблица 6).  
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Таблица 6. Обобщение на големина на постигнатото разширение в 

параметрите на горна зъбна дъга при различните изследвания  

 

Тип на 

използвания 

апарат 

Средна 

възраст на 

пациентите 

години 

Степен на 

разширение 

С-С 

мм 

Р-Р  

мм 

М-М 

мм 

L 

мм 

Р 

мм 

Mc Namara и 

кол.
 
(2003) 

Haas-апарат и 

edgewise 

техника 

12.2±1.4 г. 10,5 3.89 4,9  4,4  0.2  6,3  

Moussa и кол. 

(1995) 

Haas-апарат и 

edgewise 

техника 

12.1±2.6 г. 12,5  2.7   5,5   1,6  

Нашето 

проучване 

Hyrax 

експандер 
13.2±2.2 6,68  2.88  5,29  4,44  0,768  4,217  

Claro и кол.
 

(2006) 
НП НП НП 3,59   5,48  -0.37  2,41  

Adkins и кол.
 

(1990) 

Hyrax 

експандер 
14,3±2,7  НП 2,9  6,1  6,5  -0,4  4,7  

Akkaya и кол.
 

(1998) 

Hyrax 

експандер 
11.96±1,56  НП 6,35  9,54  9,05   6,85  

Souza и кол.
 

(2015) 

Hyrax 

експандер и 

edgewise 

техника 

НП НП 3,3  5,1  5,6  -1,8  3,2  

НП – не е посочена големината на разширение 

 

В проучванията на Moussa и кол. и Mc Namara и кол. средната 

стойност на приложената експанзия е почти двойно по-голяма от 

приложената в нашето проучване – респективно 12.5 мм, 10,5 мм в 

сравнение с 6,68 мм в настоящото проучване. Въпреки това стойностите на 

трансверзално увеличение са по-ниски в изследването на Moussa и коли 

близки до нашите данни при Mc Namara. Вероятното обяснение на 

стойностите се дължи на различния апарат за БМЕ в двете проучвания- тип 

Haas и различния постекспанзионен рецидив. 

3. Обсъждане на резултатите относно позицията на канините 

Основополагаща роля за идеалната форма на зъбната дъга и 

стабилността на резултата от ортодонтското лечение е положението на 

горночелюстните канини в зъбната редица. Разположението им е на 

прехода между фронтален и страничен участък и функционално и 

анатомично нямат заместител. Често те са едни от последните зъби, които 

пробиват и се опитват да заемат място в сменяемата зъбна дъга. При липса 

на достатъчно място или блокажи на пробива е възможно да пробият във 
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вестибуло- или лингво- позиция, при което съседните зъби често 

медиализират и „заемат“ мястото отредено за канина.  

Безекстракционното лечение на пациенти с канини извън зъбната 

редица (най-често с вестибуларна транслация) е предизвикателство за 

всеки ортодонт, тъй като е необходимо да се създаде достатъчно място в 

зъбната дъга. В нашето проучване установихме, че позицията на канините 

в зъбната дъга влияе на увеличението в стойностите на трансверзалните и 

сагитални параметри на зъбната дъга. Установихме статистически значими 

по-голямо увеличение в интерканиновата и интерпремоларната ширина, 

както и на дължината на зъбната дъга и периметърът й, сравнено с 

пациенти подложени на лечение с бърза максиларна експанзия с канини 

разположени в зъбната редица. Единственият изследван параметър, който 

не показва статистическа разлика между разширение проведено на 

пациенти с канини извън и в зъбната редица е интермоларното разстояние. 

Данните показват, че разширението е по-голямо в предния участък на 

зъбната дъга. Този резултат е в съгласие с на теорията за триъгълното 

разтваряне на средния небцов шев. Потвърждение на този феномен 

откриваме в множество проучвания, при които по-голямо разширение се 

установява в предния участък и прогресивно намаляване към задния 

участък на зъбната дъга. С използването на последваща фиксирана техника 

канинът/ите могат да бъдат успешно въведени в зъбната редица. 

4. Обсъждане на резултатите относно костна възраст 

Множество проучвания показват разминаването между хронологична 

възраст и скелетна матурация при подрастващите пациенти. Този факт 

налага използването стадии на костно съзряване в съвременната 

ортодонтия за прецизна оценка на скелетното развитие при избора на 

правилен план на лечение особено при граничните случаи пациенти. 

Бързата максиларна експанзия е често използван безекстракционен 

метод на лечение, чрез който се постига скелетна и зъбно-алвеоларна 

корекция при пациенти с незавършен скелетен растеж. Тази корекция 

определя и ефекта, до който води БМЕ при ранно лечение- растежната 

модификация. Посоченото преимущество на бързата максиларна експанзия 

налага прецизна оценката на биологичния статус и определяне на 

периодите на ускорен растеж. 

В нашето изследване сравнихме пациентите подложени на БМЕ преди 

пика на растеж с тези след пика на растеж и установихме статистически 

значими различия между двете групи по отношение на трансверзалните 
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промени и промяната в периметъра на зъбната дъга. При лекуваните 

пациенти от групата преди пика на растеж (Група 1: 1-3 стадий) се отчитат 

статистически значими по-високи стойности на увеличение на четири 

изследвани параметъра (C-C, P-P, M-M и P) от тези при групата след пика 

на растеж (Група 2: 5-6 стадий). Костната възраст оказва влияние върху 

ефекта от лечението. По-голямо разширение в интерканиноватото, 

интерпремоларното и интермоларното разстояние и периметъра се 

получава при пациенти лекувани преди и по време на пика на растеж.  

Тези резултати са в съгласие с изследването на Baccetti
 
и кол. (2001), 

което за първи път оценява ролята на скелетната възраст на пациентите в 

корелация със провеждането на бърза максиларна експанзия чрез 

дългосрочно изследване на краниофациалните промени в трансверзална 

посока при проследяване на фронтални телерентгенографии. Важното 

заключение, до което достигат авторите е че статистически значимо 

увеличение на назомаксиларния комплекс се открива и в двете изследвани 

групи , но пациентите лекувани преди и около пика на растеж имат по-

значими дългосрочни промени на скелетно ниво, докато при пациентите 

лекувани след пика на растеж промените в трансверзална посока се дължат 

на максиларна адаптация и смяна от скелетно към денто-алвеоларно ниво. 

На базата на тези данни препоръчваме при показания лечението с 

бърза палатинална експанзия да се изпълнява при пациенти преди и около 

пика на растеж, поради по-изразените промени в трансверзална посока и 

увеличението в периметъра на зъбната дъга.  

Двете горночелюстни пластинки се разделят в средния небцов шев 

под действие на механичната сила упражнена от експанзионния винт на 

различен етап от активационната терапия.  

Интерес за нашето проучване беше определянето на кое активиране 

като средна стойност се получава разделянето на sutura palatina mediana 

при групите пациенти – преди и след пика на растеж и има ли 

статистическа значимост. При по-младите пациенти – лекувани преди и 

около пика на растеж числената стойност на разделянето на средния 

небцов шев е на 15
-тото

 активиране. За групата лекувани след пика на 

растеж стойността е 19
-тото

 активиране. Трябва да направим и уточнението, 

че получената стойност е спрямо средната стойност на интервала на 

приложено разширение за цялата извадка – 6.68 мм. Други автори 

съобщават за разделяне на небцовия шев на 18 (±8)
-то

 активиране при 
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разширение 4 мм ± 2 мм или 9-12 активиране, но без уточнение на 

големината на разширение и възрастта на пациентите. 

Полученият резултат подкрепя общовъзприетото становище за по-

слаба интердигитация на средния небцов шев при по-млади пациенти и 

необходимостта по-кратък период на активация за получаване на 

необходимите скелетни трансверзални промени.  

 

Обсъждане на резултатите по задача 4: Да се изготви протокол и насоки 
за приложение на апарата за бърза максиларна експанзия. 

Индивидуалните вариации в осифицирането на средния небцов шев са 

доказани от множество автори. Чрез метални импланти Bjork and Skieller
 
 

установяват, че растеж в средния небцов шев на горна челюст може да се 

наблюдава до поне 13-годишна възраст.  

Baccetti и кол. (2001) за първи път оценяват денталните и скелетни 

промени след бърза максиларна експанзия чрез телерентгенографии при 

пациенти в преди и след пика на пубертетен растеж. Авторите установяват, 

че при пациентите лекувани преди пика на растеж промените след бърза 

максиларна експанзия се дължат на дългосрочни скелетни промени. При 

пациентите лекувани след пика на растеж също се получава трансверзално 

разширение, но промените се дължат на максиларната адаптация към 

експанзионната терапия и се сменя нивото на промяна от скелетно към 

зъбно-алвеоларно ниво. На базата на тези данни авторите препоръчват 

лечение на пациентите чрез БМЕ в по-ранна възраст. Данните от нашето 

проучване са в пълна подкрепа на становището на авторите. По-младите 

пациенти се облагодетелстват от по-голямо трансверзално разширение на 

зъбната дъга и периметъра проведени след БМЕ, отколкото пациентите с 

завършено скелетно развитие. 

Зъбно-алвеоларните промени при лечение на пациенти след пика на 

растеж са значими и позволяват корекция на трансверзалните и сагитални 

проблеми в зъбната дъга, както и увеличава периметъра. Но трябва да се 

има предвид, че тези зъбно-алвеоларни промени обаче имат по-голяма 

тенденция за рецидив.  

На базата на получените данни от нашето проучване, препоръките на 

други автори прилагащи различни схеми на активиране на разширителния 

винт
 
и клиничния ни опит и наблюдения над пациентите лекувани с БМЕ 

отправяме и следните допълнителни препоръки, които да се съобразят в 

плана на експанзионна терапия относно: 
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I. Схемата на активиране: 

1. Прилагането на БМЕ при пациенти, които се намират преди пика на 

растеж да се извършва по схема с активиране на разширителния 

винт с 3, максимум 4 активирания през деня (сутрин, обяд, следобед 

и вечер). Не се извършват нощни активирания. Схемата на 

активиране се запазва до края на необходимия брой активирания и 

след разделяне на средния небцов шев.  

2. Прилагането на експанзионна терапия при пациенти лекувани след 

пика на растеж да се извършва по схема с активиране по 2 пъти 

дневно (сутрин и вечер), максимум 3 пъти на ден с междинно 

активиране на обяд. Не се прилага нощно активиране. Схемата на 

активиране се променя след разделяне на небцовия шев и 

получаване на клинично изявена диастема между централните 

резци с активиране по веднъж на ден до завършване на определения 

общ брой активирания. 

Последното активиране се извършва поне 30 мин. нощно лягане. 

II. Стадия на костно развитие 

1. При пациенти, които се намират преди или около пика на растеж в 

стадии на скелетно развитие при оценка на шийните прешлени 

(CVM 1-3) – да се планира преразширение в рамките на 1-1.5 мм 

над необходимата стойност на трансверзална корекция. Апаратът за 

бърза максиларна експанзия да се свали препоръчително след 5-6 

месечен период на ретенция и не по-рано от 3 месечен период на 

ретенция след завършване на активационната терапия. Препоръката 

ни е съобразена с необходимостта за пълна реорганизация на 

костната структура в средния небцов шев и мнението на Lione и 

кол. (2013) както и Franchi и кол., които препоръчват 6 месечен 

ретенционен период след БМЕ при пациенти подложени на бърза 

максиларна експанзия в предпубертетния период (стадии CVM 1-3). 

При сваляне на палатиналния експандер в по-ранен срок да се 

постави апарат за допълнителна ретенция – модифицирана 

транспалатинална дъга с удължения към първите премолари или 

канини. 

2. Пациенти, които се намират в стадий CVM 4 (13-годишните) са 

непосредствено след пика на растеж и остатъчния им растежен 

потенциал е 10-25%. Тези пациенти са най-преходната група и 

чувствителна група. Граничните случаи пациенти, намиращи се в 
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този стадий, трябва да се преценят изключително прецизно и да се 

планират последващите ретенционни практики. При възможност да 

се удължи времето за ретенция на апарата за бърза максиларна 

експанзия и да се използва последваща апаратура за задържане на 

постигнатия трансверзален размер след снемане на апарата за БМЕ 

– транспалатинална дъга, Quad helix.  

3. Подрастващи пациенти , които са след пика на растеж (CVM 5-6) – 

да се планира трансверзално преразширение до 2 мм над 

необходимата корекция. Апаратът за бърза максиларна експанзия 

да се свали след удължен период на ретенция след минимум 6 

месечен период. Да се постави транспалатинална дъга с удължения 

до първите премолари след сваляне на апарата за бърза максиларна 

експанзия за контрол на ширината на зъбната дъга. 

 

В заключение смятаме, че пациенти с незавършен скелетен растеж е 

необходимо да бъдат оценени по скелетна възраст в допълнение към 

хронологичната възраст и да се има предвид процеса на акселерация в 

развитието им. Прилагането на бърза максиларна експанзия при 

подрастващи преди или в пика на пубертетен растеж да се предпочита, 

поради по-голямото увеличение на трансверзалните размери на зъбната 

дъга и по-изразения скелетен ефект на промените. Ортопедичното лечение 

чрез бърза максиларна експанзия при подрастващи пациенти спазва 

принципа на ортодонтско лечение – „да не ограничава растежа, особено 

ако този растеж е породен от естествената тенденция да отговори на 

функционални нужди“. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

От изпълнението на поставените задачи могат да се направят следните 

заключения: 

 

Заключения по задача 1: Да се оцени костната възраст по шийните 

прешлени на профилна телерентгенография  на пациенти с 

приложена бърза максиларна експанзия с експандер тип Hyrax 

1. Установи се значително разминаване между хронологична и костна 

възраст при пациентите преди и около пика на максимален пубертетен 

растеж (9-13.5 г.) – 73.5%. 

2. При 64,25% пациентите на възраст между 9 и 13.50 години съществува 

тенденция стадият на костна възраст да бъде по-висок от този отговарящ 

на хронологичната им възраст, а тези, които се намират в по-нисък 

стадий на костно развитие сравнен с хронологичната възраст са 7 пъти 

по – малко. 

3. Съвпадението между хронологична и костна възраст при пациентите 

преди пика на растеж (9-13.5 г.) се среща при една четвърт от 

изследваните. 

4. С увеличаване на възрастта (13.5-15.5 г.) се наблюдава по-висока степен 

на съвпадение между хронологичната и костната възраст на пациентите 

като съответствието между хронологична и костна възраст е пълно при 

15,5-17-годишните, тъй като пикът на растеж е отминал. 

5. Общата тенденция при двете възрастови групи (преди и след пика на 

растеж) е да се наблюдават разминавания (80%) в по-висок стадий на 

костно развитие, а 20% са в по-нисък стадий по оттношение на костното 

развитие и хронологичната възраст на пациента. 

6. Полът не оказва влияние върху несъответствието между хронологичната 

и костната възраст при изследвания контингент пациенти: 

 При момчета във възрастовия диапазон 9-13.5 г., разминаването 

между хронологична и костна възраст към по-нисък стадий на 

съзряване е 25%, а към по-висок 75%. 

 При момичета, разминаването между хронологична и костна 

възраст, към по-нисък стадий е 17%, а към по-висок 83%. 

 

 



58 

 

Заключения по задача 2. Да се проследят промените след преди и след 

разширение с апарат за бърза максиларна експанзия тип Hyrax : 

2.1. В трансверзална и сагитална посоки в горната зъбна дъга, 

както и периметърът й преди и след разширение с апаратa за 

бърза максиларна експанзия. 

2.2. Да се състави уравнение за прогнозиране на промяната в 

периметъра на зъбната дъга след разширение с апарат за 

бърза максиларна експанзия 

1. При изследваната група пациенти след лечение с бърза максиларна 

експанзия интерканиновото разстояние се увеличава с 2.88 мм 

(12.32%), което е статистически значимо. 

2. Увеличението на интерпремоларното разстояние в горната зъбна дъга 

преди и след лечение с бърза максиларна експанзия е 5.29 мм (21,76%) 

и тази стойност е статистически значима. 

3. След приложено разширение с апарат за бърза максиларна експанзия се 

установи статистически значимо нарастване на интермоларното 

разстояние, което е 4.44 мм и представлява 13.39%. 

4. Дължината на горната зъбна дъга нараства значително в резултат на 

лечението (0.768 мм), което представлява 3.20%. Увеличението е 

статистически значимо. 

5. В изследвания от нас контингент се установи статистически значима 

разлика в нарастването на периметъра на зъбната дъга – 4,217 мм 

(5.57%). 

6. Лечението с апарата за бърза максиларна експанзия тип Hyrax води до 

значително увеличение на измерените от нас параметри като най-висок 

е процентът на увеличение при интерпремоларната ширина (21.76%), а 

най-нисък е процентът при дължината на зъбната дъга (3.29%). 

7. Чрез регресионен анализ се установи статистически значима линейна 

зависимост между стойността на промяната на периметъра на зъбната 

дъга и промяната в интерпремоларното разстояние и дължината на 

зъбната дъга и се създаде прогностично уравнение с висока степен на 

акуратност-52-53%. 

8. Втори множествен регресионен анализ повиши процента на 

предвидимост на промяната в периметъра на зъбната дъга (58-60%), 

като използва процента на промяната на базата на процентната 

увеличение в интерпремоларното, интермоларното разстояние и 

дължината на зъбната дъга. 
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Заключения по задача 3. Да се оцени големината на спечеленото 

място, вследствие на приложената експанзия според костната 

възраст на пациентите. 

1. Скелетният клас не оказва съществено влияние върху резултатите от 

лечението по отношение на прилагането на бърза максиларна 

експанзия за увеличаване на трансверзалните параметри СС, РР, ММ 

на зъбната дъга. 

2. Статистически значима разлика се открива между промяната в 

дължината на зъбната дъга  вследствие на максиларната експанзия и 

скелетния клас, както и между промяната в периметъра и скелетния 

клас. 

3. Статистически значимо удължаване на горночелюстната зъбна дъга се 

установява при скелетен клас I - увеличение на дължината на зъбната 

дъга (0.58 мм), при клас II-2 (1.92 мм), при клас III (1.24 мм), докато 

намаляване на дължината на зъбната дъга се наблюдава само при клас 

II-1 пациенти (-1.43 мм). 

4. Установява се статистическа значимост относно промените в 

периметъра на зъбната дъга според скелетния клас – при клас I – 

увеличението на периметъра е 4.46 мм, при клас II-2 – 4.90 мм, при 

клас III – 4.66 мм, докато клас II-1 показва значително по-ниска 

стойност – 1.70 мм. 

5. Степента на интервала на приложена бърза максиларна експанзия 

оказва съществено значение върху резултатите от лечението по всички 

сагитални и трансверзални изследвани параметри, както и периметъра 

на дъгата (СС, РР, ММ, L, P). 

6. При групата с най-малък интервал на разширение (4-6 мм) се 

наблюдава най-ниски стойности като ефект от лечението при всички 5 

измерения (CC, PP, MM, L и P). 

7. Положението на канините (в и извън зъбната редица) показва 

статистически значима разлика по отношение на увеличението в 

големината на стойностите при РР, L, P, докато промяната в 

трансверзалния размер при ММ не е от статистическо значение. 

8. Групата пациенти лекувани преди и около пика на пубертетен растеж 

показват по-голямо увеличение на трансверзалните размери на зъбната 

дъга и периметърът й (СС – 3.87 мм, РР – 6.20 мм, ММ – 5.43 мм, P – 

5,67 мм), докато пациентите при които пика на растеж е отминал и 

скелетното развитие е завършено показват статистически значими по-
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малки стойности на изследваните параметри ( СС-2.49 мм, РР-5.20 мм, 

ММ- 4.33 мм, Р – 3.34 мм). 

9. При по-младите пациенти, преди и около пика на растеж разделянето 

на средния небцов шев настъпва статистически значимо по време по-

рано. Разделянето на двете горночелюстни пластинки като средна 

стойност при по-възрастните пациенти разделянето е след по-голям 

брой активирания на експанзионния винт. 

 

Заключения по задача 4. Да се изготви протокол за използване на 

апарата за бърза максиларна експанзия 

Препоръките, които отправяме при планиране на ортодонтско лечение 

включващо бърза максиларна експанзия са съобразени със стадия на 

съзряване при подрастващите. 

Схематичното представяне на факторите и насоките за БМЕ и 

прогнозата за ефекта от разширението с палатинален експандер могат 

бързо да ориентират клинициста при т.нар. „гранични пациенти“ и избора 

им за лечебен подход – екстракционна или безекстракционна терапия. 



61 

 

VIII. ИЗВОДИ 

В изпълнение на поставената цел – да се установят промените на горната 

зъбна дъга с помощта на апарат за бърза максиларна експанзия при пациенти 

с незавършен скелетен растеж, могат да се направят следните изводи: 

1. Съпоставянето на хронологичната и костната възраст при пациенти с 

незавършен растежен потенциал показва голяма степен на 

разминаване, което доказва, че хронологичната възраст се оказва 

ненадежден показател за оценка на скелетното съзряване на 

подрастващите пациенти. 

2. При изследваният контингент пациенти костната възраст е в по-висок 

стадий от съответстващата хронологична възраст, с което се 

установява процесът на акселерация сред подрастващите пациенти, 

които се намират преди и около пика на растеж, без значима разлика в 

половия диморфизъм. 

3. Изведени бяха средните стойности на промяната на изследваните 

сагитални и трансверзални показатели, както и периметърът на 

зъбната дъга след приложението на бърза максиларна експанзия. 

4. Установена е взаимовръзката между промяната в трансверзалния и 

сагитален размер на максиларната дъга и периметъра. 

5. Изведоха се две математични уравнения на базата на регресионен 

анализ с висока прогностична стойност по отношение на промяната в 

периметъра на зъбната дъга на база промяната в интерпремоларното 

разстояние, дължината на зъбната дъга и интермоларното разстояние. 

6. Установи се ефекта от лечението с бърза максиларна експанзия при 

всички сагитални и трансверзални изследвани параметри, както и 

периметъра на дъгата в корелация с интервала на приложена 

експанзия. 

7. Установиха се по-високи стойности на увеличението на зъбната дъга в 

трансверзална и сагитална посока и периметъра й при пациенти с 

приложена бърза максиларна експанзия преди пика на растеж. 
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IX. ПРИНОСИ 

 

1. За първи път у нас се определят показания за използване на бърза 

максиларна експанзия спрямо костната възраст на пациентите, 

определена по морфологичния статус на шийните прешлени. 

 

 

2. За първи път у нас се проследиха промените в трансверзалните и 

сагитални параметри, както и периметъра на горната зъбна дъга след 

лечение с апарат за бърза максиларна експанзия тип Hyrax.  

 

 

3. Оцени се ефекта от разширението с апарат за бърза максиларна 

експанзия в горночелюстната зъбна дъга при пациенти лекувани 

преди и след пика на растеж. 

 

 

4. Създадоха се две прогностични уравнения за очакваната промяна в 

периметъра на зъбната дъга след лечение с бърза максиларна 

експанзия. 

 

 

5. Състави се протокол с практична насоченост за приложение на 

апарата за бърза максиларна експанзия. 
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