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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ГР Гингивална рецесия 
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ФУС Фронтален участък на съзъбието 

ЕЦГ Емайло-циментова граница 

ЗЧД Зъбно-челюстна деформация 

МГГ  Муко-гингивална граница 

ТРГ Телерентгенография 

ПТРГ Профилна телерентгенография 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Появата на гингивални рецесии е често дискутиран проблем във 

всички области на денталната медицина. В съвременното общество 

честотата на гингивалните рецесии се определя като значима, 

нараствайки с напредване на възрастта. 

Етиологията на гингивалната рецесия се приема за 

мултифакториална. 

Проучванията на повечето изследователи са насочени предимно 

към социалнодемографски параметри като възраст, пол, а по 

отношение на етиологичните фактори се  обсъждат редица такива 

като бактериални (дентален биофилм), травматични, химични, 

физични, ятрогенни фактори, тютюнопушене, пиърсинг. 

Точният механизъм на възникване на това състояние  не   е  

достатъчно познат..  През последните години са проведени много 

изследвания, свързани с изясняване на етиологията и патогенезата на 

гингивалната рецесия при възрастни пациенти, но рядко се поставя 

акцент върху морфологичните фактори, отговорни за възникването и 

развитието й. Недостатъчно е вниманието на изследователите   към 

състоянието и проблемите, свързани с морфологията  на околните  

структури и тъкани (зъби, алвеоларна кост, орална мукоза), в 

непосредствен контакт с гингивата. В този аспект на първо място 

изниква въпросът за влиянието на зъбно-челюстните деформации 

(малоклузии) и особено на тези във фронталния участък на съзъбието, 

предоставящи редица условия за  възникване  и развитие на 

гингивалната рецесия. 

 Известно е, че само определени видове малоклузии могат да се 

разглеждат като рискови фактори за гингивалната рецесия. Като една 

от най-често диагностицираните зъбно-челюстни деформации, 

кръстосаната захапка във фронталния сегмент предоставя значими 

възможности за появата и развитието на гингивални рецесии, 

включвайки като основни морфологични предпоставки зъбите и 

тяхната позиция в алвеоларната кост. В непосредствен контакт със 

зъбната плака и развиващото се пародонтално заболяване, такава 

зъбно-челюстна деформация предоставя оптимални условия за 

формиране и развитие на гингивална рецесия. 
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 От направените от нас проучвания и систематизиране на 

литературните източници установихме, че най-честите деформации  

са кръстосаната захапка  във фронта; дълбоката блокираща оклузия и 

овержетът, които създават условия  както за плак-ретенция, така и за 

оклузална травма. 

Във връзка с това си поставихме за цел да акцентираме основно 

върху факторите от морфологично естество като състоянието на 

твърдите тъкани, свързани непосредствено с кръстосаната захапка във 

фронталния участък на съзъбието, да обособим тези фактори като 

особено значими и в много отношения водещи в етиогенезата на 

гингивалната рецесия. Анализирайки задълбочено тяхното участие в 

развитието на патологичния процес, бихме искали да насочим 

вниманието на лекарите по дентална медицина към тяхното основно 

познаване, диагностичната им необходимост и значимост. Най-малко 

са публикуваните данни, свързани с гингивални  рецесии при 

пациенти с кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието. 

Повечето от изследванията в тази насока имат казуистичен характер. 

Малко са и изследванията по отношение на връзката на рецесиите с 

отделните видове захапка. Не е достатъчно анализирана 

взаимовръзката и оценен рискът от поява на гингивалната рецесия при 

тези малоклузии. 

От всичко това се поражда необходимостта от научни 

изследвания в тази насока – взаимовръзката  между гингивална 

рецесия и кръстосана захапка на единични или група зъби във 

фронталния учасък на съзъбието с особено внимание към 

морфологичните фактори, отговорни за   възникване на патологичния 

процес. Така по-ефективно може да  профилактираме и подобрим 

сътоянието на  гингивалните рецесии при този вид ортодонтско 

отклонение и в известна степен – да предотвратим хирургично 

лечение.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ  

Да се изследват рискови морфологични фактори в етиологията на 

ГР при пациенти със завършен челюстен растеж и КЗ във фронталния 

участък на съзъбието. 

За изпълнението на тази цел си поставихме следните задачи: 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се установи разпространението, оцени рискът и определят 

параметрите (дълбочина и ширина) на гингивалната рецесия при зъби в 

кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието при пациенти със 

завършен челюстен растеж . 

2. Да се проследи състоянието на алвеоларната кост при пациентите с 

кръстосана захапка във фронталния сегмент чрез определяне наклона на 

инцизивите в горна и долна челюст на профилна телерентгенография. 

3. Да се определи ширината на прикрепената гингива, морфологичният 

тип гингива и позицията на френулумните прикрепвания при пациенти с 

кръстосана захапка във фронталния участък и наличието на гингивална 

рецесия. 

4. Да се изследва типа на зависимост между отделните рискови фактори, 

влияещи за появата на гингивална рецесия при кръстосана захапка във 

фронталния участък на съзъбието. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХИПОТЕЗИ  

Връзката между  гингивална рецесия и кръстосана захапка е в 

основата на настоящото проучване. На тази база са формулирахме:  

Нулева Хипотеза (H0): КЗ не е статистически значим морфологичен 

фактор за поява на ГР. 

Алтернативна Хипотеза (Hа): КЗ е статистически значим 

морфологичен фактор за поява на ГР. 

ДРУГИ ФАКТОРИ  

Други рискови фактори, които са обект на изследване в този труд 

включват наклона на инцизивите, ширината на прикрепената гингива, 

биотипа на гингивата и тип френулум. Тяхното влияние върху развитието 

на гингивална рецесия е разгледано симултанно с това на кръстосана 

захапка.  

Като допълнителнение на основната хипотеза, се очаква, че в 

комбинация с кръстосана захапка тези фактори увеличават риска от 

развитието на гингивална рецесия. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. По първа задача: 

Да се установи разпространението, оцени рискът и определят 

параметрите (дълбочина и ширина) на гингивалната рецесия при зъби 

в кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието при 

пациенти със завършен челюстен растеж . 

1.1. Материал: 

1.1.1. Обект на изледване са 80 пациенти (36 жени и 44 мъже), 

постъпили за консултация и лечение в Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ и 

при специализантите в Катедра „Ортодонтия“ на ФДМ – Пловдив, както и 

от Собствената практика на докторанта. Пациентите са на възраст от 18 до 

52 години със завършен челюстен растеж и с кръстосана захапка на 

единични, група зъби или в целия фронтален участък.   

1.1.2. Единици на наблюдение 

1.1.2.1. Техническа единица (Място на проучването):  

Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, Кабинет на специализантите в 

Катедра „Ортодонтия“ при ФДМ – Пловдив и собствената дентална 

практика на докторанта. 

1.1.2.2. Логическа единица: 

Всеки пациент с гингивална рецесия при зъби в кръстосана захапка 

във фронталния участък на съзъбието. За изчисляване на необходимия 

брой единици на наблюдение е използван двуетапния метод на Щейн. 

1.1.3. Единица на изследването е гингивалната рецесия при 

зъбите в КЗ във фронталния сегмент. 

Изследвани са общо 960 зъба, участващи в кръстосана захапка, с 

наличието на 501 гингивални рецесии. 

1.1.4. Критерии за включване в изследването: Подбирани са случаи 

с наличието поне на една гингивална рецесия, свързана със зъбите в 

кръстосана захапка. При подбора на пациентите се спазваше изискването 

зъбите, участващи в КЗ да са без наличие на обвивни корони и без 

цервикални лезии и/или цервикални обтурации.  

1.1.5. Критерии за изключване в изследването: Пациенти с 

незадоволителна орална хигиена според критериите на Плаковия индекс на 

Greenе-Vermillion (балови числа за Дебрис индекс 2 и 3) не са включени в 

изследването. 

1.1.6. Време на проучването 

Проучването е проведено в периода октомври 2014 – февруари 2016 г. 
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1.1.7. Органи на проучването 

Проучването е проведено с личното участие и контрол на докторанта, 

в сътрудничество с предварително инструктирани дентални лекари. 

1.2. Методика по първа задача 

1.2.1. Определяне разпространението на гингивалната рецесия 

при зъби с кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието. 

Местоположението на ГР се определи и регистрира според позицията 

на съответния зъб във фронталния сегмент – на горна и долна челюст; 

вестибуларно и/или лингвално. 

Фотодокументация на ГР и нейното местонахождение се извърши при 

всички пациенти с помощта на интраорални фотоснимки на горна и долна 

челюст в захапка. За целта използвахме дигитален полупрофесионален 

фотоапарат Canon PC 1130 на режим „macro“ с кръгова светкавица и 

увеличение х 1,4.  

За направа на фотоснимките бяха използвани усторазтворители и 

специално ортодонтско огледало за интраорални снимки.  

1.2.2. Определяне параметрите на гингивалната рецесия – 

ширина и дълбочина на рецесията.   

Стойностите на тези параметри са измерени с помощта на електронен 

дигитален шублер “Digital-Taschen-Massschieber digital pocket caliper HSL 

246-15”, Hammacher D-42699 Solingen (Германия) с технически параметри 

– resiution ±1×10
-2

 , accuracy ±2×10
-2

.  

Ширината и дълбочината на рецесиите са измерени мм, с точност до 

0,01 мм при всички 501 зъба с рецесии, след щателно предварително 

отстраняване на евентуални твърди и меки депозити от зъбната 

повърхност.  

В устата на пациента, с помощта на дигиталния шублер в мм, се 

измери разстоянието от най-ниската точка на гингивалния ръб до емайло-

цементовата връзка, представляващо дълбочината на ГР, а ширината й – в 

най-широкия участък. (Фиг. 1, 2) 

 
Фиг. 1. Схема на измерване параметрите на ГР  

(където ”h” е дължината на ГР, а “l” е ширината) 
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Фиг. 2. Измерване на ГР в устата на пациент 

 

Получените след измерванията резултати са нанесени в изработената 

от нас Карта за наблюдение и изследване за всеки един от пациентите. 

 

2. По втора задача 

Проследяване състоянието на алвеоларната кост при пациентите 

с кръстосана захапка във фронталния сегмент чрез определяне 

наклона на инцизивите в горна и долна челюст на профилна 

телерентгенография. 

2.2. Материал по втора задача 

За определяне наклона на инцизивите на горна и долна челюст във 

връзка със състоянието на алвеоларната кост, се назначиха профилни 

телерентгенографии (ПТРГ). Пациентите бяха информирани за характера и 

целта на изследването и 42 от тях подписаха декларация за информирано 

съгласие за рентгеново изследване. Останалите пациенти не се съгласиха, 

поради което броят на телерентгенографиите е по-малък от броя на 

пациентите от изследвания контингент. 

За разчертаване на ПТРГ се използваха специални ортодонтски линии 

Сephalometric protractor и Rotring centro s0237630, негативоскоп, ацетатна 

хартия с размери 230х254 мм, молив с графит 0,5 мм и електронен шублер 

(„Digital-Taschen-Masschieber digital pocket caliper HSL 246-15”, Hammacher 

D-42699 Solingen). 

2.1. Методика по втора задача 

Профилните телерентгенографии (ПТРГ) се изработиха по 

установената от Rickets R.M. (1981) методика.  

Измерванията на латералните телерентгенографии се извършиха 

ръчно върху прозрачна ацетатна хартия (паус) 230х254 мм на негативоскоп 
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с твърд молив с дебелина на графита 0,5 мм и в затъмнено помещение, за 

да се гарантира усилването на контраста на точките. Ъгловите параметри 

се измериха в градуси, а линейните – в мм. Измерванията се направиха с 

точност до 0,5° и до 0.01 мм. Всички телернтгенографии се проследиха по 

два пъти от един и същи наблюдател при спазване на описания протокол за 

анализ на ПТРГ. След период от 7 дни измерванията се повториха, за да се 

контролират евентуални грешки. 

За установяване наклонът на горните и долните инцизиви и 

съотнасянето им към алвеоларната кост се използва методът на Steiner С. 

(1953 г). За провеждането на цефалометричния анализ на изследваните 

лица се нанесоха следните костни точки: 

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

 т. А – най-вдлъбнатата точка между т.ANS (spina nasalis anterior) и 

алвеоларната кост; 

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

Измери се разстоянието от ЕЦГ до началото на алвеоларната кост за 

горна челюст, обозначено с инициали „I-k“, за долна челюст – „i-k”. (Фиг. 3) 
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Фиг. 3. Нанасяне на костните точки и измерване разстоянието от ЕЦГ 

до началото на алвеоларната кост за горна челюст,  

обозначено с инициали „I-k“, за долна челюст – „i-k” 

 

Начертаха се линиите и се измериха отсечките: 

 линията N-A – свързват се т. N и т. А; 

 линията N-В – свързват се т. N и т. В; 

 I – оста на горен резец; 

 i – оста на долен резец. 
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Извършиха се следните ъглови измервания: 

  I-NA (°) – Ангуларно взаимоотношение между оста на горен 

резец с линията, свързваща т.N с т. А с референтна стойност 22°; 

  i-NB (°) – ъгълът между оста на долен резец с линията, свързваща 

т. N с т. В с референтна стойност 25°.  

Сравниха се измерените от нас линейни и ъглови параметри с 

референтните стойности, изведени от Steiner С. Установиха се 

отклоненията в наклоните на долни и горни инцизиви и отношението им 

към прилежащата на тях алвеоларна кост. 

 
Фиг. 4. Ръчно разчертаване на ПТРГ  

на негативоскоп върху ацетатната  хартия 
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Измери се и разстоянието от ЕЦГ на горен и долен инцизив до 

началото на алвеоларната кост, за да установим има или не резорбция на 

костта и дължината й. (Фиг. 4) 

 

3. По трета задача 

Определяне ширината на прикрепената гингива, 

морфологичният тип гингива и позицията на френулумните 

прикрепвания при пациенти с кръстосана захапка във фронталния 

участък и наличието на гингивална рецесия. 

3.1. Материал по трета задача 

Изследваха се същите 80 пациента на възраст от 18 до 52 години със 

завършен челюстен растеж с КЗ във фронталния сегмент на единични, 

група зъби или в целия фронтален участък, постъпили за консултация и 

лечение в Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, в кабинета за специализанти в 

Катедра „Ортодонтия“ при ФДМ – гр. Пловдив и собствената дентална 

практика на докторанта. 

За определяне ширината на прикрепената гингива беше използвана 

пародонтална сонда СР15 (UNC15).  

3.2. Методика по трета задача 

3.2.1. Ширина на прикрепената гингива – измери се разстоянието 

от мукогингивалната граница (МГГ) до проекцията по външната 

повърхност на дъното на гингивалния сулкус /пародонталния джоб/. Този 

параметър се измери, като от разстоянието между гингивалния ръб и муко-

гингивалната граница се извади дълбочината на сондиране. Това се 

направи чрез използване на roll test (с пародонтална сонда се изтласква 

подвижната мукоза в посока на гингивалния ръб) и пародонтална сонда 

UNC15./70/ 

Стойностите на този параметър се отчетоха с точност на измерванията 

до 0.5 мм. 

Позиционира се пародонталната сонда с движение на инструмента в 

джоба, като след въвеждането, върхът на сондата навлизаше до първото най-

слабо съпротивление (от 1 мм и с амплитуда апико-коронарно от 1–2 мм за 

идентифициране на дълбочината във всяка област). Апроксимално сондата се 

позиционираше плътно до контакт с минимален наклон. (Фиг. 5 а и б)  
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Фиг. 5 а. Ширина на прикрепената гингива 

 
Фиг. 5 б. Ширина на прикрепената гингива. 

 

3.2.2. Определяне залавно място на френулуми на горна и долна 

челюст. 

Изследването се направи на денталния стол при добро осветление от 

един и същ екзаминатор след постигане на вербално съгласие от пациента. 

Лабиалните френулуми се регистрираха чрез внимателнo повдигане на 

устната. Използваха се класификацията на френулумни прикрепвания по 

M. Placek, M. Skach, L. Mrklas (1974 г.), разграничаваща четири типа 

максиларен лабиален френулум, както следва: 

Мукозен: Френулумът достига до и включва МГГ, без да пресича 

аташираната гингива. (Фиг. 6 а.)  

Гингивален: Френулумът преминава аташираната гингива, но не 

екстензира коронарно на линията, минаваща през основата на срединната 

папила. Тази линия се определя като линията, маркираща основата на 

срединната папила, свързваща гингивалните ръбове на двата централни 

резеца. (Фиг. 6 б.)  

Папиларен: Френулумът преминава коронарно на линията, 

маркираща основата на срединната папила без видимо да се разширява към 

палатиналната повърхност и без побеляване на палатиналната повърхност 

на срединната папила или на папила инцизива, дори и при по-голямо 

опъване, приложено върху френулума. (Фиг. 6 в.)  
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Папило-пенетриращ: Френулумът преминава коронарно линията, 

маркираща основата на срединната папила в комбинация с видима 

екстензия към палатиналната повърхност или побеляване на палатиналата 

повърхност на срединната папила или папила инцизива, при прилагане на 

по-голямо опъване. (Фиг. 6 г.)  

  
а. Мукозен тип залавяне на 

френулума на долна челюст 

б. Гингивален тип тип залавяне на 

френулума на горна челюст 

  
в. Папиларен тип залавяне на 

френулума на горна челюст 

г. Папило-пенетриращ  

тип залавяне на френулума 

Фиг. 6. Типове залавяне на френулума при пациенти 

 с кръстосана захапка във фронталния сегмент. 

 

3.2.3. Оценка на гингивалния биотип 

Извърши се клинично на всички 80 пациента по метода на De Rouck et 

al. (2009). Според този метод се разграничават три гингивални биотипа. 

(Фиг. 7 – 7 а, 7 б, 7 в) Група A1: тънък – фестониран гингивален биотип 

(Тънък биотип); при грацилни зъби. Група A2: дебел – фестониран 

гингивален биотип (Нормален биотип); при грацилни зъби. Група B: дебел – 

плосък гингивален биотип (Дебел биотип); при зъби с квадратна форма, 

висока зона от кератинизирана гингива и ниско разположена интердентална 

папила. В статистическата обработка гингивалните биотипове бяха зададени 

съответно – тънък (t), нормален (n) и дебел (d). 
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 a. 
 

 б. 
 

 в. 

Фиг. 7. Гингивален биотип 

а. Тънък биотип; б. Нормален биотип; в. Дебел биотип 

 

4. По четвърта задача 

Изследване типа на зависимост между отделните рискови 

фактори, влияещи за появата на гингивална рецесия при кръстосана 

захапка във фронталния участък на съзъбието. 

4.1. Методика 

За определяне зависимостта между разгледаните от нас морфологични 

фактори, влияещи за появата на ГР при кръстосана захапка във фронталния 

сегмент, се използва множествен регресионен анализ за търсене на 

зависимост между количествени признаци. 
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СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

След предварителния оглед на данните са подбрани подходящи 

статистически методи, отразени в Таблица 1. Статистическият анализ на 

данните е извършен с помощта на статистическия пакет IBM SPSS версия 

24.0.0. Резултатите са отчетени при допустимо ниво на грешка алфа 

(alpha) = .05. Данните от анализите са обобщени в таблици, а най-важните 

тенденции и находки са илюстрирани графично. 
 

Таблица 1. Статистически методи използвани при отделните задачи. 

Задачи Статистически Методи 

Д
ем

о
г
р

а
ф

ск
и

 

д
а

н
н

и
 

Продължителни величини 

o Средна стойност (Mean)  

o Стандартно отклонение (SD)   

o т-тест за две независими извадки (independent samples t-test) 

Дихотомни величини 

o Честота (Frequency)  

o Проценти (%) 

o Теста Хи-квадрат (Chi-square) 

П
ъ

р
в

а
 з

а
д

а
ч

а
 

Изледване на ГР при зъби с и без КЗ 

o Честота (Frequency)  

o Проценти (%) 

o Теста Хи-квадрат (Chi-square) 

Изледване на ширината и дълбочината на ГР  

o Средна стойност (Mean)  

o Стандартно отклонение (SD)  

o 95% Доверителен Интервал (95% Confidence Interval)  

o т-тест за две независими извадки (independent samples t-test) 

В
т
о

р
а

 з
а

д
а

ч
а

 

Изследване наклона на инцизивите на горна и долна челюст 

при пациентите с кръстосана захапка 

Ретрузии - Протрузии 

o Честота (Frequency)  

o Проценти (%) 

o Теста Хи-квадрат (Chi-square) 

Съпоставка относно дебелината и състоянието на 

алвеоларната кост 

o Средна стойност (Mean)  

o Стандартно отклонение (SD)   

o т-тест за две независими извадки (independent samples t-test) 

Корелационен анализ между наклонa на инцизивите на горна 

и долна челюст и резобцията на костта  

o Корелационен анализ на Пирсън (Pearson r correlation) 
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Т
р

ет
а

 з
а

д
а

ч
а
 

Изследване на ширината на прикрепената гингива, 

морфологичния тип на гингивата и позицията на 

френулумните прикрепвания  

o Честота (Frequency)  

o Проценти (%) 

o Теста Хи-квадрат (Chi-square) 

o Средна стойност (Mean)  

o Стандартно отклонение (SD)   

o т-тест за две независими извадки (independent samples t-test) 

Ч
ет

в
ъ

р
т
а

 з
а

д
а

ч
а

 Рискови фактори за развитието на ГР  

o Множествен регресионен анализ: променлива величина ГР; 

независими величини: КЗ, наклон на инцизивите, ширина на 

прикрепената гингива, биотип, тип френулум  
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. По Първа задача: 

1.1. Резултати 

Да се установи разпространението, оцени рискът и определят 

параметрите (дълбочина и ширина) на гингивалната рецесия при зъби 

в кръстосана захапка  във фронталния участък на съзъбието при 

пациенти със завършен челюстен растеж . 

1.1.1. Разпределение на пациентите по пол и възраст 

Изследвани са общо 80 пациенти, посетили за лечение клиничните 

зали на катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ и специализантите при катедра 

„Ортодонтия“, ФДМ, МУ – Пловдив. Разпределението им по пол е 

представено в Таблица 2.  
 

Таблица 2. Разпределение на пациентите по възраст и пол. 

Величина 
Брой 

% 

Значимост 

p 

Възраст 

Mean        Range     SD 

Значимост 

p 

Общо 
80 

100% 
NA 26.04 18-52 10.20 NA 

Мъже 
44 

55% 
0.20 

24.91 18-48 9.04 

0.277 

Жени 
36 

45% 
27.42 18-52 11.43 

 

За да се провери дали в настоящата извадка възрастта оказва влияние 

върху наличието на ГР, са формирани три възрастови подгрупи, както 

следва: 

1) Пациенти на възраст между 18-25 години; 

2) Пациенти на възраст между 26-36 години;  

3) Пациенти на възраст между 37-52 години.  

Възрастовите подгрупи са съпоставени относно средния брой зъби с 

ГР и брой (%) на пациенти с и без ГР. Същата съпоставка е направена за 

двата пола. Резултатите от са обобщени в Таблица 3. 
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Таблица 3. Резултати относно влиянието на възрастта и пола върху ГР  

Подгрупи 

Съпоставка относно  

среден брой зъби с ГР 

Съпоставка относно брой 

(%) на пациенти с и без ГР 

N Mean SD p с ГР без ГР p 

18-25 

години 
53 5.90 3.35 

0.325 

52 

(98.1%) 

1 

(1.9%) 

0.575 
26-36 

години 
10 7.00 3.46 

10 

100% 

0 

(0% 

37-56 

години 
17 7.29 4.45 

16 

(94.2%) 

1 

(5.8%) 

мъже 44 6.40 3.52 0.768 
43 

(97.7% 

1 

(2.3%) 
0.886 

 

Графична илюстрация на сходството между възрастовите  подгрупи и 

двата пола относно средния брой зъби с ГР и процента на пациенти с ГР и 

без ГР се предоставя на Диаграма 1. 
 

 
Диаграма 1. Графична илюстрация на липсата на статистически 

значими възрастови и полови различия относно наличието на ГР 
 

1.1.2. Разпределение на зъбите спрямо гингивална рецесия и 

кръстосана захапка 

Резултатите от интраоралния оглед и направените измервания за 

определяне разпространението и параметрите на гингивалната рецесия при 
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зъби в кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието при 80-те 

изследвани от нас  пациенти са обобщени в Таблица 4. Изследвани са общо 

960 зъба, разпределени в четири групи: 

1) Зъби с КЗ и ГР;  

2) Зъби само с ГР без КЗ;  

3) Зъби само с КЗ без ГР; 

4) Зъби без ГР и КЗ.  
 

Таблица 4. Разпределение на зъбите спрямо гингивална рецесия и 

кръстосана захапка 

№ 

Зъби 

ГР с КЗ ГР без КЗ КЗ без ГР без ГР и без КЗ 

Брой % Брой % Брой   % Брой % 

11 17 21.3% 21 26.3% 11 13.8% 31 38.8% 

12 12 15.0% 10 12.5% 21 26.3% 37 46.3% 

13 11 13.8% 23 28.7% 17 21.3% 29 36.3% 

21 18 22.5% 22 27.5% 19 23.8% 21 26.3% 

22 21 26.3% 8 10.0% 31 38.8% 20 25.0% 

23 18 22.5% 19 23.8% 23 28.7% 20 25.0% 

31 26 32.5% 25 31.3% 7 8.8% 22 27.5% 

32 24 30.0% 18 22.5% 14 17.5% 24 30.0% 

33 42 52.5% 17 21.3% 9 11.3% 12 15.0% 

41 22 27.5% 27 33.8% 8 10.0% 23 28.7% 

42 20 25.0% 21 26.3% 11 13.8% 28 35.0% 

43 26 32.5% 33 41.3% 7 8.8% 14 17.5% 

Общо  257 26.8%   244 25.4% 178 18.5% 281 29.3% 
 

Резултатите от Таблица 4 са обобщени на Диаграма 2, която съдържа  

процентното разпределение между зъби с ГР и без ГР от общия брой 

изследвани зъби, както и  процентът на зъби с ГР в КЗ и зъби с ГР без КЗ. 

Вижда се, че зъбите с гингивални рецесии, които са обект на изследването, 

са общо 501 и съставляват 52.19% от общия брой зъби (960). От тях 257 

(51.30%) са  в кръстосана захапка, докато 244 (48.70%) са без КЗ.  
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Диаграма 2. Зъби с ГР и процентното им разпределние в КЗ и без КЗ 

 

Процентното разпределние на ГР в КЗ и без КЗ при всеки отделен зъб, 

включен в настоящето изследване, е представено в Таблица 5.  
 

Таблица 5. Разпространение на ГР по зъби в горна и долна челюст  

 

Челюст  № Зъби 
ГР без КЗ ГР с КЗ 

Брой % Брой % 

 

Г
о
р

н
а 

 

11 21 8.61 17 6.61 

12 10 4.10 12 4.67 

13 23 9.43 11 4.28 

21 22 9.02 18 7.00 

22 8 3.28 21 8.17 

23 19 7.79 18 7.00 

Общо горна челюст   103 42.23 97 37.73 

 

Д
о

л
н

а 
 

31 25 10.24 26 10.12 

32 18 7.38 24 9.34 

33 17 6.97 42 16.34 

41 27 11.06 22 8.56 

42 21 8.61 20 7.78 

43 33 13.52 26 10.12 

Общо долна челюст  141 57.77 160 62.27 

Общо   244 100.0 257 100.00 
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За да се установи дали разликата между наличието на ГР в горна и 

долна челюст е статистически значима е направена съпоставка на 

пропорциите чрез теста Хи-квадрат. Диаграма 3 илюстрира разликата в 

процентното наличие на ГР при зъбите с КЗ в долна и горна челюст и 

зъбите без КЗ в горна и долна челюст. Отбелязан е по-високият процент на 

ГР в долна челюст.  
 

 
Диаграма 3. Съпоставяне на наличието на ГР в долна и горна челюст 

при зъби с и без КЗ. Процентът в горната челюст  

е значително по-висок от този в долна челюст. 
 

1.1.3. Изследване на връзката между КЗ и развитието на ГР  

Основната цел на настоящото проучване е да изследва връзката между 

КЗ и развитието на ГР. За постигането на тази задача зъбите във 

фронталния участък на изследваните от нас пациенти бяха разделени на 

две групи: 1) контролна група от  зъби с ГР и без КЗ и 2) експериментална 

група, включваща зъби с ГР и с КЗ.  

1.1.3.1. Съпоставителен анализ на наличието на ГР при зъби с и без КЗ 

Резултатите  относно влиянието на КЗ върху развитието на ГР при 

зъбите в горната челюст са обобщени в Таблица 6. Вижда се, че при три 

зъба стойностите на OR  са по-високи от 1 както следва: з11 OR=2.28; з12 

OR=2.11; з22 OR=1.69. При тези зъби може да се допусне, че КЗ оказва 

някакво влияние върху появата на ГР, но трябва да се отбележи, че нивото 
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на грешка е по-голямо от 05 (p>0.05), което означава, че връзката в 

контекста на настоящото изследване е слаба. 
 

Таблица 6. Влияние на КЗ върху  ГР в горна челюст 

№ 

Зъб 
 

Гингивална 

Рецесия 
ОR 

95% Доверителен 

Интервал ОR 
p 

Да 

Брой(%) 
Не 

Брой(%) 

Долна 

Граница 

Горна 

Граница 

11 КЗ 

Да 
17 

(60.7) 
11 

(39.3) 
2.28 0.892 5.84 0.08 

Не 
21 

(40.4) 
31 

(59.6) 

12 КЗ 

Да 
12 

(36.4) 
21  

(63.6) 
2.11 0.781 5.72 0.14 

Не 
10 

(21.3) 
37  

(78.7) 

13 КЗ 

Да 
11 

(40.7) 

16  

(59.3) 
0.831 0.324 2.12 0.69 

Не 
24 

(45.3) 
29  

(54.7) 

21 КЗ 

Да 
18  

(48.6) 

19 

(51.4) 
0.904 0.375 2.17 0.82 

Не 
22  

(51.2) 
21  

(48.8) 

22 КЗ 

Да 
21  

(40.4) 

31  

(59.6) 
1.69 0.630 4.55 0.29 

Не 
8 

(28.6) 
20  

(71.4) 

23 КЗ 

Да 
19  

(45.2) 
23  

(54.8) 
0.917 0.308 2.21 0.84 

Не 
18  

(47.4) 
20  

(52.6) 
OR = Odds Ratio (Съотношение на Шанса) 

 

Анализът за връзката между КЗ и наличието на ГР при зъбите в долна 

челюст показва, че при всички шест зъбa в долна челюст КЗ оказва 

статистически значимо влияние върху развитието на ГР. Резултатите са 

обобщени на Таблица 7.   
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Таблица 7. Влияние на КЗ върху  ГР в долна челюст 

№ 

Зъб 
 

Гингивална 

рецесия 
ОR 

95% Доверителен 

Интервал ОR 

 

P 

Да 

Брой(%) 
Не 

Брой(%) 

Долна 

Граница 

Горна 

Граница 

 

31 КЗ Да 26 (78.8) 7 (21.2) 
3.27 1.19 8.99 0.02* 

Не 25 (53.2) 22 (46.8) 

32 КЗ Да 25 (65.8) 13 (34.2) 
2.56 1.04 6.35 0.04* 

Не 18 (42.9) 24 (57.1) 

33 КЗ Да 42(82.4) 9 (17.6) 
3.29 1.17 9.24 0.02* 

Не 17(58.6) 12 (54.7) 

41 КЗ Да 23(76.7) 7 (23.3) 
2.79 1.02 7.70 0.04* 

Не 27(54.0) 23 (46) 

42 КЗ Да 21(65.6) 11 (34.4) 
2.67 1.06 6.76 0.034* 

Не 20(41.7) 28 (58.3) 

43 КЗ Да 26(78.8) 7 (21.2) 
3.00 1.08 8.26 0.033* 

Не 26(55.3) 21(44.7) 
OR = Odds Ratio (Съотношение на Шанса); * Статистическа значимост при ниво на 

грешка alpha =0 .05; ** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0 .01.  

 

На Диаграма 4 са представени линейните графики на OR при зъбите в 

долна челюст. Вижда се разликата с горна челюст. Линейните графики на 

OR при долна челюст са изцяло разположени от дясно на вертикалната 

линия, маркираща стойност = 1.  Това показва, стабилна връзка между КЗ 

и ГР при всички зъби в долна челюст. По-конртено,  може да се направи 

заключение, че КЗ е рисков фактор за развитието на ГР при фронталните 

зъби в долна челюст.  

 
Диаграма 4. Обобщена графика на OR при зъбите в долна челюст. 
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Диаграма 5 илюстрира процентните находки на ГР при зъби с КЗ и на 

ГР при зъби без КЗ по реда на фронталните зъби в горна и долна челюст. 

Целта на графиката е да даде обобщена представа  на резултатите за горна 

и долна челюст. В горна челюст, при зъби 11, 12 и 22 разликата в 

процентното наличие на ГР е по-ясно изявена от останалите зъби. Тези 

зъби също показаха стойности на OR по-високи от 1 и при тях беше 

отчетена слаба асоциациа между ГР и наличието на КЗ. При остналите 

зъби в горна челюст (13, 21 и 23) се виждат много сходни процентни 

стойности на ГР с КЗ и ГР без КЗ. При тези зъби се отчетоха стойности на 

OR по-ниски от 1 и липса на асоциациа между ГР и КЗ.  

В долна челюст, процентните разлики са видимо по-големи и 

системни. По-високи стойности се наблюдават при ГР с КЗ в сравнение на 

ГР без КЗ при всички шест зъба. Отчетените стойностите на OR в долна 

челюст са по-големи от 1 и статистически значими.  

 

 
Диаграма 5. Процентно разпределение на ГР с КЗ и ГР без КЗ по зъби в 

горна и долна челюст 
 

На базата на гореописаните резулатите, може да се направи 

заключение, че КЗ оказва значително влияние за развитието на ГР при 

зъбите в долна челюст и може да се определи като рисков фактор. 

В горна челюст, тенденцията не е така ясно изявена. Съществуват 

малки процентни разлики в наличието на ГР с КЗ и ГР без КЗ, но разликата 
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не е значима. Най-явна е асоциацията при зъби 11, 12 и 22, но тя е слаба и 

не е статистически значима. 

1.1.3.2. Разпределение на пациентите спрямо броя на двойките 

антагонисти и съпоставка по отношение наличието на ГР  

В този сектор са представени резултатите от разпределението на 

пациентите спрямо броя на двойките антагонисти. За целта са формирани 

три категории: 1) В първата категория са включени пациенти с една двойка 

антагонисти; 2) Втората категория включва  пациенти с 2 до 4 двойки 

антагонисти; 3) Третата категория се състои от пациенти, при които всички 

резци и канини са в КЗ. В Таблица 8 са представени данните за 

разпределението на пациентите в трите категории.  
 

Таблица 8. Разпределение на пациентити спрямо броя на двойките 

антагонисти  

Категории Брой пациенти  Процент 

1 двойка антагонисти 38 47.5% 

2 до 4 двойки антагонисти 29 36.3% 

всички резци и канини в КЗ 13 16.3% 

Общо  80 100% 
 

Трите категории пациенти са съпоставени по отношение наличието на 

ГР. За целта е използвана средната стойност на ГР от всички шест зъба във 

вид на проценти. Съпоставката включва следните двойки:  

1) Пациенти с една двойка антагонисти са съпоставени с пациенти с 2 

до 4 двойки;  

2) Пациенти с една двойка антагонисти са съпоставени с пациенти, 

при които всички зъби са в КЗ; 

3) Пациенти с 2 до 4 двойки са съпоставени с пациенти,  при които 

всички зъби са в КЗ.  

Резултатите са обобщени в Таблица 9.  

При пациентите с една двойка антагонисти, средният процент на ГР 

(47%) е най-нисък от всички три категории. Между тази категория и 

пациентите с 2 до 4 двойки антагонисти има разлика от 7%, но тя не е 

статистически значима, p =.057. Между първата категория и пациентите, 

при които всички зъби са в КЗ, разликата е от 32% и е статистически 

значима, p = 0.047. При пациентите, при които всички зъби са с КЗ, ГР се 

среща 25% повече от пациентите с 2 до 4 двойки антагонисти, но разликата 

не е статистически значима.  
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Таблица 9. Съпоставка на групите пациенти спрямо броя на двойките 

антагонисти  по отношение на средния процент на ГР 

Двойки 

съпоставки 
% ГР Разлика 

Хи-квадрат 

χ
2
 

p 

една двойка   

с 

2 до 4 двойки 

47% 

 

54% 

7% 0.318 0.57 

една двойка  

с 

всички зъби в КЗ 

47% 

 

79% 

32% 3.932 0.047* 

2 до 4 двойки  

с 

всички зъби в КЗ 

54% 

 

79% 

25% 2.318 0.12 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.01;  
 

На базата на резултатите описани в този сектор, може да се направи 

извода, че броят на антагонистите оказва влияние върху процентното 

наличието на ГР. Процентът е най-висок при пациенти, при които всички 

зъби са в КЗ и най-нисък при пациенти с една двойка антагонисти.  

1.1.3.3.  Влияние на КЗ върху  ширината и дълбочината на ГР  

Ширината (мм) и дълбочината (мм) на ГР са представени във вид на 

средноаритметични стойности (Mean) и стандартно отклонение (SD) по 

отделно за зъбите с ГР в КЗ и за зъбите с ГР без КЗ. Стойностите са 

съпоставени чрез т-тест за две независими извадки.  

1.1.3.3.1. Връзка между КЗ и ширината на ГР при зъбите в горна и  

долна челюст фациално 

Таблица 10 съдържа данните за ширината на ГР при зъбите в горната 

челюст фациално.  Резултатите от т-тест съпоставката между стойностите 

на зъбите от група ГР с КЗ и тези с ГР без КЗ, показват липса на 

статистически значими разлики при всички съпоставки.  

Като цяло стойностите на ГР, когато зъбите са в КЗ са по-високи от тези, 

когато зъбите не са в КЗ, но разликата не е достатъчно голяма, за да достигне 

статистическа значимост. Извърши се съпоставка на средната стойност на 

ширината  на ГР при 6-те зъби в горната челюст. Въпреки че разликата 

между ширината на ГР при КЗ и без КЗ е малка (0.41), тя е от статистическа 

значимост (p=0.003),  поради значително големият брой на зъбите, 84 с ГР с 

КЗ и 93 с ГР без КЗ.  
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Таблица 10. Съпоставка на средните стойности на ширината на ГР при 

зъбите в горна челюст фациално  

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест 

статистики 

t P 

11 
ГР с КЗ 14 4.35 

0.40 
0.64 

1.43 0.16 
ГР без КЗ 18 3.95 0.88 

12 
ГР с КЗ 11 3.85 

0.60 
0.69 

1.799 0.08 
ГР без КЗ 10 3.25 1.02 

13 
ГР с КЗ 11 4.81 

0.17 
0.50 

0.557 0.58 
ГР без КЗ 21 4.63 0.94 

21 
ГР с КЗ 16 4.50 

0.14 
1.40 

0.313 0.76 
ГР без КЗ 18 4.36 1.18 

22 
ГР с КЗ 15 4.08 

0.58 
1.03 

1.474 0.15 
ГР без КЗ 10 3.50 0.85 

23 
ГР с КЗ 17 5.21 

0.63 
0.60 

1.742 0.15 
ГР без КЗ 16 4.58 1.02 

Общо 
ГР с КЗ 84 4.46 

0.41 
0.81 

3.015 0.003** 
ГР без КЗ 93 4.05 0.98 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.01.  

 

На базата на гореописаните резултати се очертават следните 

тенденции: 

1) Ширината на ГР при зъби с КЗ в горна челюст фациално е по-

голяма от тази на зъби без КЗ. 

2) Разликата не е статистически значима, когато се съпоставят   

стойностите при всеки от 6-те зъба. 

3) Разликата в средната стойност на ГР за всички шест зъба, с и без 

КЗ, е статистически значима, като по-висока стойност се отчита при зъбите 

в КЗ (4.46) в сравнение с тези без КЗ (4.05), p=.003.  

Този резултат дава основание да се допусне, че КЗ оказва влияние 

върху ширината на ГР при зъбите в горна челюст фациално, но също 

трябва да се отбележи, че това влияние е слабо и най-вече се наблюдава в 

общата средна стойност, но не при отделните зъби (Диаграма 6). 
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Диаграма 6. Съпоставяне на ширината на ГР в горна челюст при зъби с и 

без КЗ. Средните стойности при зъби в КЗ са по-високи от тези при зъби 

без КЗ, но разликата не е значима. Тя достига значимост само при 

съпоставката на общите стойности. 

 

Подобно на съпоставителния анализ относно ширината на ГР в горна 

челюст са анализирани данните за ширината на ГР при зъбите в долна 

челюст фациално. 

Таблица 11 съдържа данните за ширината на ГР при зъбите в долна 

челюст фациално. Резултатите от т-тест анализа между стойностите на 

двете групи ГР с КЗ и ГР без КЗ, показват статистически значими разлики 

при всички съпоставки.  

Като цяло стойностите на ГР, когато зъбите са в КЗ са значително по-

високи. Значителна разлика също се наблюдава при съпоставката на 

средната стойност за 6-те зъби в горната челюст. Средната стойност на 

ширината при всички зъби в групата ГР с КЗ е 4.59 мм и е значително по-

висока от тази при групата ГР без КЗ (3.79 мм), p<0.001. 
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Таблица 11. Съпоставка на средните стойности на ширината на ГР при 

зъбите в долна челюст фациално  

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест 

статистики 

t P 

31 
ГР с КЗ 21 4.14 

0.518 
0.57 

2.25 0.031* 
ГР без КЗ 16 3.62 0.82 

32 
ГР с КЗ 23 4.13 

1.180 
0.60 

5.251 0.000** 
ГР без КЗ 17 2.94 0.82 

33 
ГР с КЗ 38 5.26 

0.938 
0.67 

3.99 0.004** 
ГР без КЗ 15 4.32 1.10 

41 
ГР с КЗ 21 4.24 

0.578 
0.62 

2.66 0.011* 
ГР без КЗ 25 3.66 0.81 

42 
ГР с КЗ 19 4.50 

1.070 
0.89 

3.94 0.000** 
ГР без КЗ 19 3.42 0.78 

43 
ГР с КЗ 26 5.32 

0.530 
0.52 

2.49 0.016* 
ГР без КЗ 32 4.79 0.97 

Общо 
ГР с КЗ 148 4.59 

0.80 
0.64 

8.66 0.000** 
ГР без КЗ 124 3.79 0.88  

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05; 

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.   
 

Гореописаните резултати могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1) Ширината на ГР при зъби с КЗ в долна челюст фациално е по-

голяма от тази на зъби без КЗ. 

2) Разликата е статистически значима при всички шест зъба поотделно 

и като средна стойност. 

3) Тези резултати дават основание да се направи заключение, че КЗ 

оказва значително влияние върху ширината на ГР при зъбите в долна 

челюст фациално.  

4) Връзката между КЗ и ширината на ГР е много по-силно изразена 

при зъбите в долната челюст фациално отколкото при зъбите в горна 

челюст фациално.  

Резултатите са илюстрирани на Диаграма 7.  
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Диаграма 7. Съпоставяне на ширината на ГР в долната челюст  

при зъби с и без КЗ. Средните стойности при зъби в КЗ са значително по-

високи от тези при зъби без КЗ, p<0.05 или p<0.01 

 

1.1.3.3.2. Връзка между КЗ и дълбочината на ГР при зъбите в 

горна и долна челюст фациално 

Данните относно дълбочината на ГР са обработени чрез същите 

статистически методи както при ширината.  

От Таблица 12 се вижда, че няма значима зависимост между КЗ и 

дълбочината на ГР в горна челюст фациално. Трябва все пак да се 

отбележи, че средните стойности на дълбочината на ГР при зъбите в КЗ са 

малко по-високи от тези на зъбите без КЗ, но разликата не достига 

статистическа значимост, тъй като допустимата грешка при всички 

съпоставки е по-голяма от 5% (p>.05). Това заключение се отнася и до 

общата стойност, която също не показва значима разлика.   

Резултатите са сходни с тези относно ширината на ГР в горна челюст 

фациално, като единственото изключение е при общата средна стойност, 

която при ширината показва значима разлика, докато при дълбочината 

разликата не е значима.  

Като цяло, може да се обобщи, че липсва значима асоциациа между 

КЗ и дълбочината на ГР в горна челюст фациално. Забелязва се тенденция 

стойностите на ГР при зъби с КЗ да са по-високи, но разликите не са 

значими.  
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Таблица 12. Съпоставка на средните стойности на дълбочината на ГР 

при зъбите в горна челюст фациално  

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест статистики 

t P 

11 
ГР с КЗ 14 1.31 

0.14 
0.42 

0.655 0.517 
ГР без КЗ 18 1.17 0.62 

12 
ГР с КЗ 11 2.08 

0.27 
1.03 

0.679 0.698 
ГР без КЗ 10 1.81 1.01 

13 
ГР с КЗ 11 2.18 

0.29 
0.98 

0.763 0.451 
ГР без КЗ 22 1.88 1.16 

21 
ГР с КЗ 16 1.65 

0.35 
0.68 

1.245 0.222 
ГР без КЗ 18 1.30 1.01 

22 
ГР с КЗ 15 1.76 

0.14 
0.69 

0.634 0.549 
ГР без КЗ 10 1.62 0.98 

23 
ГР с КЗ 16 2.25 

0.28 
1.23 

0.670 0.508 
ГР без КЗ 16 1.96 1.13    

Общо 
ГР + КЗ 83 1.87 

0.25 
0.83 

1.81  0.07 
ГР - КЗ 94 1.62 0.99    

 

Данните за дълбочината на ГР при зъбите в долна челюст фациално са 

обобщени в Таблица 13. Резултатите от т-тест анализа между стойностите 

на групата зъби с ГР с КЗ и тези на групата зъби с ГР без КЗ, показват 

статистически значими разлики при всички съпоставки.  

Дълбочината на ГР в долната челюст, когато зъбите са в КЗ показва 

значително по-високи стойности. Статистическа значимост съществува 

също и между общата средна стойност на 6-те зъби в долната челюст.  
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Таблица 13. Съпоставка на средните стойности на дълбочината на ГР 

при зъбите в долна челюст фациално  

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест статистики 

t P 

31 
ГР с КЗ 21 2.47 

1.04 
0.88 

2.508 0.017* 
ГР без  КЗ 16 1.43 1.59 

32 
ГР с КЗ 23 2.10 

0.99 
0.69 

2.290 0.028* 
ГР без КЗ 17 1.55 0.82 

33 
ГР с КЗ 38 2.54 

0.64 
1.10 

1.950 0.05* 
ГР без КЗ 15 1.90 1.18 

41 
ГР с КЗ 21 2.59 

1.11 
0.62 

3.111 0.005** 
ГР без КЗ 25 1.48 0.81 

42 
ГР с КЗ 19 2.31 

1.03 
1.02 

3.814 0.001** 
ГР без КЗ 19 1.29 1.02 

43 
ГР с  КЗ 26 2.65 

0.731 
1.07 

2.702 0.009** 
ГР без КЗ 32 1.92 0.95 

Об

що 

ГР с КЗ 148 2.44 
0.850 

0.87 
7.85 0.000** 

ГР без КЗ 124 1.59   0.91 
* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.  

 

На базата на получените резултати, може да се направи заключение, 

че между  КЗ и дълбочината на ГР в долна челюст съществува 

статистичеки значима зависимост. По-високи стойности се наблюдават 

при зъбите в КЗ в сравнение с тези без КЗ, със статистически значима 

разлика.  

Резултатите относно ширината и дълбочината на ГР при зъбите 

фациално показват следните тенденции: 

1) Между КЗ и ширината и дълбочината на ГР в горната челюст 

фациално не съществува статистически значима връзка в контекста на 

настоящото проучване. 

2) Между КЗ и ширината и дълбочината на ГР в долната челюст 

съществува статистичеки значима зависимост. По-високи стойности се 

наблюдават при зъбите в КЗ в сравнение с тези без КЗ.  

Средноаритметичните стойности при всички съпоставки показват значима 

разлика.  

1.1.3.3.3. Връзка между КЗ и ширината на ГР при зъбите в горна и 

долна челюст орално 

Измеренията на ширината и дълбочината на ГР орално са обработени 

по подобен начин на данните фациално с цел да се съпоставят стойностите 
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при групата зъби ГР с КЗ с тези при групата  ГР без КЗ. Трябва да се 

отбележи, че поради малкия брой налични измерения в горна челюст не е 

проведен т-тест анализ на измеренията на отделните зъби, а само на 

общата стойност. Таблица 14 съдържа данните за ширината на ГР при 

зъбите в горна челюст орално.  

Поради малкия брой измерения средните стойности при отделните 

зъби не могат да бъдат съпоставени статистически, но трябва да се 

отбележи, че те са системно по-високи при групата зъби с ГР с КЗ в 

сравнение с групата зъби с ГР без КЗ.  

 

Таблица 14. Съпоставка на средните стойности на ширината на ГР при 

зъбите в горна челюст орално 

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест 

статистики 

11 
ГР с КЗ 4 4.50 

0.20 
0.57 

NA 
ГР без КЗ 3 4.30 0.57 

12 
ГР с КЗ 3 3.66 

0.33 
0.57 

NA 
ГР без КЗ 3 3.33 0.57 

13 
ГР с КЗ 3 4.81 

0.17 
0.50 

NA 
ГР без КЗ 3 4.75 0.94 

21 
ГР с КЗ 3 4.60 

0.60 
0.54 

NA 
ГР без КЗ 5 4.00 0.00 

22 
ГР с КЗ 4 4.00 

0.50 
0.00 

NA 
ГР без КЗ 3 3.50 0.57 

23 
ГР с КЗ 4 4.75 

0.95 
1.25 

NA 
ГР без КЗ 5 3.80 1.92 

Общо 
ГР с КЗ 21 4.38 

0.43 
0.76 t = 1.855 

ГР без КЗ 22 3.95 0.76 p = 0.07 
NA = т-тест анализ не е подходящ поради малкият брой пациенти. Т-тест съпоставка е 

проведена само между общите стойности на двете групи. Резултатите са изнесени в 

последния ред на таблицата. * Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 

0.05; ** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01. 

 

Поради по-голяма наличност на измерения на ширината на ГР орално 

при зъбите в долна челюст, данните от групата зъби с ГР с КЗ и тези при 

групата с ГР без КЗ са съпоставени чрез т-тест за две независими извадки, 

но трябва да се има предвид, че размерът на извадките е малък и поради 

това силата на теста (power) e в ниския диапазон. Това означава, че шансът 

да се получат значими разлики е малък. Резултатите са обобщени в 

Таблица 15.  
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Средните стойности между групите зъби ГРс КЗ и ГР без КЗ са много 

сходни, като тези при зъбите в КЗ са малко по-високи. Според т-тест 

анализа, нито една от разликите не е статистически значима. Общите 

средни стойности при двете групи зъби също не показват значима разлика.  

 

Таблица 15. Съпоставка на средните стойности на ширината на ГР при 

зъбите в долна челюст орално 

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест  

статистики 

t P 

31 
ГР + КЗ 11 3.82 

0.10 
0.64 

0.397 0.695 
ГР - КЗ 14 3.72 0.54 

32 
ГР + КЗ 11 3.85 

0.31 
0.68 

1.09 0.289 
ГР - КЗ 10 3.54 0.57 

33 
ГР + КЗ 16 4.42 

0.02 
0.50 

0.17 0.987 
ГР - КЗ 9 4.40 0.94 

41 
ГР + КЗ 10 3.87 

0.27 
0.54 

1.17 0.256 
ГР - КЗ 12 3.60 0.65 

42 
ГР + КЗ 9 3.85 

0.15 
0.37 

0.368 0.717 
ГР -КЗ 13 3.70 0.56 

43 
ГР + КЗ 9 4.87 

0.37 
1.04 

0.815 0.427 
ГР -КЗ 12 4.50 0.85 

Общо 
ГР + КЗ 66 4.11 

0.20 
0.62 

1.804 0.074 
ГР - КЗ 70 3.91 0.67 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05; 

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.  

 

На базата на гореописаните резултати може да се направи следното 

обобщение относно връзката между КЗ и ширината на ГР орално. 

1) Средните стойности на ширината на ГР орално са малко по-високи 

при зъбите в КЗ отколкото при ГР без КЗ в горна и долна челюст, но 

разликата в стойностите не е статистически значима. 

2) Може да се предположи, че КЗ оказва някакво влияние върху 

стойностите на ширината орално, но то е много слабо.  

1.1.3.3.4. Връзка между КЗ и дълбочината на ГР при зъбите в 

горна и долна челюст орално 

Данните за дълбочината на ГР при зъбите в горна челюст орално са 

обобщени в Таблица 16. Поради малкия брой на налични измерения 

статистическа съпоставка е направена само между средната стойност за 
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всички шест зъба. Наблюдаваната разликата е статистически значима, 

p=0.009.  

 

Таблица 16. Съпоставка на средните стойности на дълбочината на ГР 

при зъбите в горна челюст орално 

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест 

статистики 

11 
ГР + КЗ 4 1.25 

0.15 
0.50 

NA 
ГР - КЗ 3 1.10 0.76 

12 
ГР + КЗ 3 1.50 

0.34 
0.76 

NA 
ГР - КЗ 3 1.16 0.50 

13 
ГР + КЗ 3 1.75 

0.75 
1.50 

NA 
ГР - КЗ 4 1.00 0.50 

21 
ГР + КЗ 3 1.83 

0.50 
1.21 

NA 
ГР - КЗ 6 1.33 0.57 

22 
ГР + КЗ 4 1.87 

0.71 
0.28 

NA 
ГР -КЗ 3 1.16 0.25 

23 
ГР + КЗ 4 1.62 

0.72 
0.75 

NA 
ГР -КЗ 5 0.90 0.22 

Общо 
ГР + КЗ 21 1.64 

0.54 
0.83 t = 2.729 

ГР - КЗ 24 1.10 0.47 p = 0.009** 
NA = т-тест анализ не е подходящ поради малкият брой пациенти. Т-тест съпоставка е 

проведена само между общите стойности на двете групи. Резултатите са изнесени в 

последния ред на таблицата.  

*Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.05;  

**Статистическа значимост при ниво на грешка alpha =0.01. 

 

Дълбочината на ГР орално при групата зъби ГР с КЗ и групата ГР без 

КЗ в долна челюст е съпоставена чрез т-тест за две независими извадки. 

Резултатите са обобщени в Таблица 17. Наблюдават се по-високи 

стойности на ГР при зъбите в КЗ в сравнение със зъбите без КЗ, но 

съпоставките при индивидуалните зъби не показват статистически значима 

разлика. Откри се значима разлика между средните стойности за всички шест 

зъба, p=0.003. 
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Таблица 17. Съпоставка на средните стойности на дълбочината на ГР 

при зъбите в долна челюст орално 

№ 

зъб 
Група Брой Mean Разлика SD 

т-тест статистики 

t P 

31 
ГР + КЗ 11 2.54 

0.52 
0.64 

0.397 0.695 
ГР - КЗ 14 1.42 0.54 

32 
ГР + КЗ 11 1.95 

0.23 
0.68 

1.090 0.289 
ГР - КЗ 10 1.72 0.57 

33 
ГР + КЗ 16 2.15 

0.83 
0.50 

1.450 0.163 
ГР - КЗ 9 1.33 1.32 

41 
ГР + КЗ 10 2.25 

0.58 
1.46 

0.920 0.369 
ГР - КЗ 12 1.67 1.39 

42 
ГР + КЗ 9 1.92 

0.42 
0.86 

0.917 0.371 
ГР -КЗ 13 1.50 1.19 

43 
ГР + КЗ 9 1.83 

0.38 
1.60 

0.737 0.472 
ГР -КЗ 12 1.45 0.58 

Общо 
ГР + КЗ 66 2.10 

0.60 
0.95 

3.711 0.003** 
ГР - КЗ 70 1.50 0.93 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01;   
 

1.2. Изводи по Първа задача 

Резултатите към първа задача дават основание да се направят 

следните изводи (Таблица 18.): 
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Таблица 18. Изводи относно първа задача. 

Демографски величини и ГР 
 

Възрастта и полът на пациентите не оказват статистически значимо 

влияние върху наличието на ГР (p>0.05). 

Зъбите с КЗ в долна челюст показват по-голяма предразположеност 

към развитие на ГР от тези в горна челюст (p<0.001). 

Основните тенденции са както следва. 

 

Долна Челюст Горна Челюст 

Асоциация между КЗ и ГР при извадката от зъби 
 

КЗ оказва значимо влияние за 

развитието на ГР (p<0.05) и може 

да се определи като рисков 

фактор.  

 

Наблюдава се асоциация между КЗ 

и ГР при зъби 11, 12 и 22, но е от 

слаба величина (p>0.05). 

Асоциация между КЗ и ГР спрямо броя на антагонистите 
 

Процентът на ГР е най-висок при пациенти, при които всички зъби са в 

КЗ и най-нисък при пациенти с една двойка антагонисти.  

Влияние на КЗ върху параметрите на ГР фациално 

 

КЗ оказва влияние върху 

ширината и дълбочината на ГР. 

Зъбите в КЗ показват по-високи 

стойности от тези без КЗ (p<0.05).  

КЗ не оказва влияние върху 

ширината и дълбочината на ГР в 

контекста на настоящото проучване 

(p>0.05). 

Влияние на КЗ върху параметрите на ГР орално 
     

Наличността на измерения орално е много по-ниска от тази на измерения 

фациално. Влиянието на КЗ върху ширината и дълбочината на ГР орално 

е по-слабо изразено от това фациално. 

 

КЗ оказва влияние върху 

дълбочината на ГР. Средна 

стойност на дълбочината на ГР е 

по-висока (p<0.05) при групата 

зъби ГР с КЗ в сравнение с 

групата ГР без КЗ.  

 

КЗ оказва влияние върху 

дълбочината на ГР. Средна 

стойност на дълбочината на ГР е по-

висока (p < 0.05) при групата зъби 

ГР с КЗ в сравнение с групата ГР без 

КЗ. 

КЗ не оказва значимо влияние 

върху ширината на ГР, p>0.05. 

КЗ не оказва значимо влияние 

върху ширината на ГР, p>0.05. 

▼ ▼

▼ ▼
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2. По Втора задача:  

Да се проследи състоянието на алвеоларната кост при пациентите 

с кръстосана захапка във фронталния сегмент чрез определяне 

наклона на инцизивите в горна и долна челюст на профилна 

телерентгенография. 

2.1. Резултати 

За изпълнението на тази задача са разгледани телерентгенографиите 

на 41 пациенти с кръстосана захапка, от които 19 мъже (46.3%) и 22 жени 

(53.7%).   

2.1.1. Наличие на ретрузия и протрузия в горна и долна челюст  

Наклонът на инцизивите на горна и долна челюст e измерен в градуси 

и пациентите са разпределени в две групи, с ретрузия и протрузия, спрямо 

нормалната стойност, която за инцизивите в горна челюст е 22
о
,
  
а в долна 

челюст е 25
о 

. Пропорционалното разпределение на пациенти с ретрузия и 

протрузия в горна челюст е илюстрирано на Диаграма 8. 

 
Диаграма 8. Процентно разпределение на ретрузия и протрузия  

в горна челюст 
 

За долна челюст се установяват 14 случая на ретрузия, случаите на 

протрузии са 27. Наблюдава се статистически значима разлика между 

случаите на ретрузия и протрузия в долна челюст, p=0.05. Диаграма 9 

илюстрира пропорционалното разпределение на пациенти с ретрузия и 

протрузия в долна челюст.  

N = 18 

43.9% N = 23 

57.1% 

Горна Челюст  

Ретрузия Протрузия 

p = 0.40 
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Диаграма 9. Процентно разпределение на ретрузия и протрузия  

в долна челюст 
 

И в двете челюсти преобладава относителният дял на фронталните 

зъби с протрузия, но трябва да се отбележи, че процентът в долна челюст е 

значително по-висок (66%) от случаите на ретрузии (34%).  

2.1.2. Данни за дебелината и състоянието на алвеоларната кост 

Степента на резорбция на костта е измерена в мм и данните са 

обобщени като средни стойности за групите с ретрузия и протрузия, в 

горна и долна челюст поотделно. Групите са съпоставени чрез т-тест за 

независими извадки. (Таблица 19, 20) 
 

Таблица 19. Резорбция на костта в горна челюст  

Група Mean SD Разлика т-тест p 

Ретрузия (N = 18) 3.09 1.51 
0.41 0.937 0.354 

Протрузия (N = 23) 3.50 1.29 
       

Таблица 20. Резорбция на костта в долна челюст  

Група Mean SD Разлика т-тест p 

Ретрузия (N = 14) 4.38 2.32 
0.15 0.182 0.856 

Протрузия  (N = 27) 4.53 2.07 
        

Средните стойности на резобция на костта между горна и долна челюст 

са съпоставени чрез т-тест анализ. По-конкретно са проведени две двойки 

съпоставки: 1) Средна стойност на резорбция при групата с ретрузии в 

горна челюст със Средна стойност на резорбция при групата с ретрузия в 

долна челюст; 2) Средна стойност на резорбция при групата с протрузия в 

горна челюст със Средна стойност на резорбция при групата с резобция в 

долна челюст. Резултатите са обобщени на Таблица 21.  

N =14 

34% 

 
N = 27 

66% 

Долна Челюст  

Ретрузия Протрузия 

p = 0.05* 
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Таблица 21. Съпоставка на резорбцията на костта в горна и долна 

челюст  

Съпоставка Mean Разлика т-тест p 

Ретрузия  горна челюст 

с 

Ретрузия долна челюст 

3.09 

 

4.38 

1.29 1.901 0.06 

Протрузия  горна челюст 

с 

Протрузия долна челюст 

3.50 

 

4.53 

1.03 2.067 0.04* 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05; ** Статистическа 

значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.  

 

2.1.3. Корелационен анализ между наклонa на инцизивите на 

горна и долна челюст и резорбцията на костта  

В този сектор са представени резултатите от 4-ри корелационни 

анализа, направени чрез теста на Пирсън. 

2.1.3.1. Резултати от корелационен анализ между наклонa на 

инцизивите на горна челюст и резорбцията на костта  

На Диаграма 10 са илюстрирани значимите корелации между наклона 

и резорбцията на костта в горна челюст. Регресионните линии имат 

различен наклон, поради това, че при ретрузия се наблюдава отрицателна 

корелация, докато при протрузия корелацията е положителна. В двата 

случая, отклонения от нормата (<22
o 

или >22
o
 ) се свързават с по-високи 

стойности на резорбция.  

 
Диаграма 10. Значима отрицателна и положителна корелация  

между наклона и резобцията на костта в горна челюст. 

r = -0.505 

p = 0.023* 

r = 0.460 

p = 0.018* 
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2.1.3.2. Резултати от корелационен анализ между наклонa на 

инцизивите на долна челюст и резорбцията на костта  

В долна челюст резултатите показват сходна тенденция с тази в горна 

челюст. Значимите корелации между наклона и резорбцията на костта в 

долна челюст могат да се видят на Диаграма 11. Както и при горна челюст, 

регресионните линии имат различен наклон, поради това, че при ретрузия 

се наблюдава отрицателна корелация, докато при протрузия корелацията е 

положителна. И в двата случая, отклонения от нормата (<25
o 

или >25
o
) се 

свързават с по-високи стойности на резорбция. 

 
Диаграма 11. Значима отрицателна и положителна корелация  

между наклона и резорбцията на костта в долна челюст. 

r = -0.621 

p = 0.003** 

r = 0.530 

p = 0.013** 
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2.2. Изводи по Втора задача 

На базата на резултатите относно втора задача, могат да се направят 

два основни извода, които са обобщени на Таблица 22.  
 

Таблица 22. Изводи относно втора задача  

Ретрузии  Протрузии  

1) По-високи стойности на резорбция на костта се наблюдават 

в долна челюст както следва: 

 

Разликата между стойностите на 

резорбция в долна и горна челюст е 

значима, p = 0.04. 

Разликата между стойностите на 

резорбция в долна и горна челюст е 

почти значима, p = 0.06 

2) Съществува значима линейна зависимост между наклона на 

инцизивите и степентта на резорбция на костта в горна и долна челюст. 

 

Отрицателна корелация 

Резорбцията нараства с намаляване 

на наклона под 22
 o
/25

o
. 

Положителна корелация 

Резорбцията нараства с 

увеличаване на наклона над 22
 o
 /25

 

o
. 

Корелационните коефициенти са по-високи в долна челюст. 

 

Горна челюст 

-0.505 

 

Долна челюст 

- 0.621 

 

Горна челюст 

0.460 

 

Долна челюст 

0.530 

 

 

3. По Трета Задача:  

Да се определи ширината на прикрепената гингива, 

морфологичния тип на гингивата и позицията на френулумните 

прикрепвания при пациенти с кръстосана захапка във фронта и се 

изследва връзката с наличието на гингивална рецесия. 

3.1. Резултати 

В този сектор са представени данни относно три величини, които в 

научната литература се свързват с развитието на ГР: 

1) ширината на прикрепената гингива;  

2) морфологичния тип на гингивата  

3) позицията на френулумните прикрепвания.  

Всяка величина е описана дескриптивно и е анализирана връзката с 

общия процент на наличие на ГР при 80
-те

 пациенти с КЗ.  
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3.1.1. Резултати относно ширината на прикрепената гингива: 

Разпределението на пациентите в зависимост от ширината на 

прикрепената гингива е представено отделно за горна и долна челюст. 

(Диаграма 12, 13)  

  
Диаграма 12. Процентно 

разпределение на пациентите 

спрямо ширината на прикрепената 

гингива в долна челюст 

Диаграма 13. Процентно 

разпределение на пациентите 

спрямо ширината на прикрепената 

гингива в горна челюст 

 

Вижда се, че ширината на прикрепената гингива в горна челюст е 

значително по-голяма отколкото в долна челюст. Това твърдение се 

потвърждава от резултатите на статистическата съпоставка чрез теста Хи-

квадрат между процента на пациенти с ширина под 2 мм при долна челюст 

(47.50%) и горна челюст (1.2%), както и между пациенти с ширина над 2 

мм в долна челюст (52.50%) и горна челюст (98.8%), χ2=46.257, p<0.001. 

Съпоставката на средните стойности на ширината на прикрепената 

гингива при долна и горна челюст чрез т-тест за две зависими извадки 

(paired samples t-test) също показва статистически значима разлика 

(Таблица 23).  
 

Таблица 23. Съпоставка на средните стойности на ширината на 

прикрепената гингива при долна и горна челюст.  

Челюст 
Брой 

(N) 
Mean SD Разлика т-тест p 

Долна 80 1.66 .93 
1.63 12.222 0.000 

Горна 80 3.29 .77 
* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.   
 

 

 

N = 38 

47.50

% 

N = 42 

52.50

% 

Долна Челюст  

<2мм   2-4 мм  N = 1 

1.30% 

N = 79 

 98.7% 

Горна Челюст 

<2мм   2-4 мм  
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3.1.1.1. Ширина на прикрепената гингива при двата пола пациенти 

С цел да се установи дали съществува междуполова разлика по 

отношение на ширината на прикрепената гингива е проведен честотен 

анализ на данните само от долна челюст, тъй като при горна челюст 

всички пациенти, с изключение на един, са в категория между 2-5 мм.  

От Таблица 24 се вижда, че процентното разпределение спрямо 

ширината на прикрепената гингива при двата пола е сходно.  
  

Таблица 24. Ширина на прикрепената гингива в долна челюст спрямо  

пола 

Ширина  

долна челюст 

Пол 
Хи-квадрат 

χ2 
p Мъже Жени 

n % n % 

<2 мм 21 47.73 21 58.33 0.497 0.48 

2-4 мм 23 52.27 15 41.67 0.429 0.51 

  

Двата пола са също съпоставени по отношение на средната стойност 

на ширината на прикрепената гингива в долна и горна челюст чрез т-тест 

за две независими извадки (independent samples t-test). И при двете 

съпоставки не се установява статистически значима разлика. Резултатите 

са обобщени на Таблица 25.  
 

Таблица 25. Съпоставка на средната стойност на ширината на 

прикрепената гингива между половете  

Челюст Пол Брой Mean SD т-тест p 

Долна 
мъже 44 1.77 0.87 

1.141 0.257 
жени 36 1.53 1.02 

Горна 
мъже 44 3.29 0.76 

0.101 0.919 
жени 36 3.27 0.78 

 

3.1.1.2. Връзка между ширината на прикрепената гингива и 

наличието на ГР 

Връзката между ширината на прикрепената гингива и ГР може да 

бъде разгледана по два различни начина: 

1) да се формират две групи спрямо ширината на прикрепената 

гингива (под 2 мм и между 2-4/5 мм). Този подход е използван за 

изследване на връзката с ГР при долна челюст, тъй като има достатъчно 

пациенти в групата под 2 мм (N=38) и между 2-4 мм (N=42).  
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2) да се формират две групи срямо наличието или липсата на ГР. Този 

подход е подходящ за горна челюст, тъй като разпределението между 

пациенти с и без ГР в горна челюст е по-балансирано – 22
-ма

 пациента са 

без ГР и 58 с ГР.   

В долна челюст, пациентите с ширина под 2 мм и тези с ширина 2-4 

мм са съпоставени относно средния процент на зъби с ГР чрез теста Хи-

квадрат. Резултатите са представени в Таблица 26. 
 

Таблица 26. Процент зъби с ГР при пациенти с ширина на прикрепената 

гингива в долна челюст под и над 2мм 

Група Брой пациенти % ГР 
Хи-Квадрат 

χ2 
p 

<2 мм 38 68% 
3.728 0.05* 

2-4 мм 42 49% 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.   
 

В горна челюст са съпоставени пациенти без ГР с пациенти с ГР 

относно средната стойност на ширината на прикрепената гингива. 

Използван е т-тест за независими извадки. (Таблица 27) 
 

Таблица 27. Съпоставка на пациенти с и без ГР относно ширината на 

прикрепената гингива в горна челюст.  

Група Брой пациенти Mean (ширина) SD т-тест p 

с ГР 58 3.29 0.81 
0.105 0.917 

Без ГР 22 3.27 0.64 

 

3.1.2. Резултати относно вида на гингивалния биотип  

Видът на гингивалния биотип (дебела и тънка) се определя като друг 

рисков фактор за развитието на ГР. В тази връзка е проучен гингивалният 

биотип на всеки един от пациентите. Данните са обработени чрез 

кръстосана таблица и теста Хи-квадрат. 

Процентното разпределение на пациентите спрямо биотипа на 

гингивата е графично илюстрирано на Диаграма 14. 
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Диаграма 14. Процентно разпределение  на пациентите  

спрямо биотипа на гингивата 
 

Провери се дали гингивалният биотип показва статистически значима 

връзка с пола. (Таблица 28) 
 

Таблица 28. Разпределение на биотипа на прикрепената гингива спрямо 

пола 

Биотип на 

гингивата 

Пол 
Хи-квадрат 

χ2 
p Мъже Жени 

n % n % 

Дебела 24 54.55 8 22.22 8.515 0.003** 

Тънка 20 45.45 28 77.78 8.515 0.003** 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.   

  

3.1.2.1. Връзка между биотипа на гингивата и наличието на ГР 

Връзката между вида на гингивалния биотип и развитието на ГР е 

изследвана чрез съпоставка на двете групи пациенти, с тънък и дебел 

биотип, по отношение на средния процент на зъби с ГР.  

Разликата в средния процент на зъби с ГР при двете групи пациенти, с 

тънък и дебел биотип, е илюстрирана на Диаграма 15.зл 

40% 

60% 

дебела  тънка  

p = 0.012* 
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Диаграма 15. Процент на зъби с ГР спрямо биотипа на гингивата 
 

Резултатите потвърждават изнесеното в литературата, че съзъбие с 

тънък гингивален биотип има по-голям риск за развитие на ГР.  
 

3.1.2.2.  Връзка между биотипа на гингивата и наклона на резците. 

В този сектор се представят резултати относно връзката между 

биотипа на гингивата и наклона на резците. За целта са изчислени 

процентите на тънък и дебел биотип сред пациентите с протрузия и 

ретрузия в горна и долна челюст. 

Резултатите за горна челюст са представени в Таблица 29. 
 

Таблица 29. Разпределение на пациентите по биотип на гингивата според 

наклона на резците в горна челюст 

 Биотип Брой % 
Хи-Квадрат 

χ2 
p 

Протрузия 
Дебела 11 48% 

0.035 0.85 
Тънка 12 52% 

Ретрузия 
Дебела 12 66% 

3.584 0.058 
Тънка 6 34% 

 

Резултатите за долна челюст са представени в Таблица 30.  
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спрямо биотипа на гингивата 

p = 0.021* 
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Таблица 30. Разпределение на пациентите по биотип на гингивата според 

наклона на резците в долна челюст 

 Биотип Брой % 
Хи-Квадрат 

χ2 
p 

Протрузия Дебела 7 25.92% 
12.029 0.000** Тънка 20 74.08% 

Ретрузия  Дебела 8 57% 
0.529 0.46 

Тънка 6 43% 

* Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.05;  

** Статистическа значимост при ниво на грешка alpha = 0.01.   
 

В заключение, от съпоставката на биотипа на гингивата с наклона на 

резците се очертава една статистически значима асоциациа в долна 

челюст. По-конкретно се установява връзка между протрузия и тънкия 

биотип. По-голяма част от пациентите с протрузия са категоризирани в 

групата на тънък биотип. При останалите три анализа, ретрузия в долна 

челюст, протрузия и ретрузия в горна челюст не се установява значима 

връзка между биотипа и наклона на резците.  
 

3.1.3. Резултати относно френулумното прикрепване 

Процентното разпределнието на пациентите спрямо типа френулумни 

прикрепяния при долна и горна челюст е илюстрирано на Диаграма 16. 

 

 
Диаграма 16. Процентното разпределнието на пациентите спрямо типа 

френулумни прикрепяния при долна и горна челюст 
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В обобщение, френулумният тип в горна и долна челюст има сходно 

разпределение. 

В горна челюст, преобладава гингивалният тип, следван от мукозният, 

папиларният и папилопенетриращият. 

В долна челюст, рапределението е същото като в горна челюст, но 

липсва папилопенетриращият тип. 

 
3.2. Изводи по Трета задача 

Изводите са систематизирани относно ширината, биотипа и 

френулума на Таблица 31.  

 
Таблица 31. Изводи относно трета задача  

Долна Челюст Горна Челюст 

Ш
И

Р
И

Н
А

 

Относителен дял на пациенти с ширина под 2 мм и над 2 мм 

 
Относителният дял на 

пациенти с ширина под             

2 мм и между 2-4 мм е 

сходен, p>0.05.  

Всички пациенти, освен един, са с 

ширина на прикрепената гингива 

между 2 и 5 мм, p < 0.001.  

Средна стойност на ширината в мм  

 

Значително по-ниска средна 

стойност, p<0.001.  

Значително по-висока средна 

стойност, p<0.001.    

Ширина на прикрепената гингивата спрямо пола 

 

При мъжете и жените се наблюдава сходно разпределение спрямо 

ширината и сходни средни стойности, p>0.05. 

Връзка между ширината на прикрепената гингива  

и наличието на ГР 

 

ГР показва слаба, но значима 

връзка с ширината. Среща се 

по-често при пациенти с 

ширина под 2 мм, p=0.05.  

ГР не показва значима връзка с 

ширината на гингивата, p>0.05. 
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Б

И
О

Т
И

П
 

Общо  
 

Преобладават пациенти с тънък биотип  спрямо тези с дебел 

биотип, p=0.012. 

Спрямо пола  

 

При мъжете преобладава дебелият биотип, докато при жените 

преобладава тънкият биотип, p=0.003.   

Връзка с ГР 

 

При групата с тънък биотип ГР се среща по-често от  групата с 

дебел биотип ГР, p=0.021. 

Връзка с протрузия и ретрузия 

 

При пациентите с протрузиа, 

преобладава тънкият биотип 

сравн, p<0.001. При пациентите 

с ретрузия няма значима 

разлика във вида на биотипа, 

p=0.46. 

В групите с ретрузия и 

протрузия, няма значима разлика 

в относителния дял на пациенти с 

дебел и тънък биотип, p>0.05. 

 

 

Ф
Р

Е
Н

У
Л

У
М

 

Относителен дял 

 

Преобладава гингивалният 

тип. 

гингивални > мукозен > 

папиларен  

Папилопенетриращият тип не 

се среща.  

Преобладава гингивалният тип. 

гингивални > мукозен > 

папиларен > папилопенетриращ 

 

 

4. По Четвърта Задача: 

Да се изследва типа на зависимост между отделните рискови 

фактори, влияещи за появата на гингивална рецесия при кръстосана 

захапка във фронталния участък на съзъбието. 

4.1. Резултати 

Целта на анализът в този сектор е да обобщи резултатите от 

предишните сектори като обедини всички фактори, които показват 

,
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статистически значима асоциациа с развитието на ГР. По-конкретно, в 

анализа са включени четири рискови фактора:  

1) Общ брой зъби в КЗ; 

2) наклон на инцизивите;  

3) ширина на прикрепената гингива;  

4) биотип на гингивата; 

5) тип френулумно прикрепване.   

Тъй като стойностите за горна и долна челюст се различават, анализът  

включва две множествени линейни регресии, една за горна челюст и една 

за долна челюст. Рисковите фактори представляват прогнозиращите или 

независими величини. Общият брой зъби с ГР формират променливата 

величина.   

Множественият регресионен анализ е възможен поради това, че 

променливата величина (общ брой зъби с ГР) представлява продължителна 

скала. Прогнозиращите величини също са съобразени с изискването за 

продължителни измерения. Тези от тях, които не са измерени по 

продължителна скала като биотипа и тип френулум са прекодирани, за да 

отговарят на изискването. Наклонът на инцизивите е трансформиран в 

процентно отклонение от нормата, поради това, че в него се включват 

случаите на ретрузии и протрузии, които имат обратна корелация с 

наличието на ГР. За горна челюст е използвана формулата (INAнорма22º - 

22) / 22, а за долна челюст (INAнорма25º - 25) / 25. Тъй като получените 

проценти за ретрузия са с отрицателни стойности, а за протрузия с 

положителни, всички проценти са тансформирани в положителни 

стойности.  

4.1.1. Резултати от регресионния анализ за прогнозиране на ГР в 

горна челюст  

Регресионният анализ за горна челюст е изграден на базата на 

величините описани на Диаграма 17. На базата на изследванията 

представени в предходните сектори се преполага, че първите три величини 

могат да имат прогностична връзка с развитието на ГР, тъй като беше 

установена значима връзка между тях и наличието на ГР. За останалите две 

величини се очаква, че няма да имат прогностична функция. Ширината на 

прикрепената гингива показа липса на асоциациа с ГР в горна челюст, а 

при тип френулум 86.26% от пациентите са с гингивален тип. Може да се 

преположи, че липсата на разнообразие в типа френулум ще бъде 

предпоставка за слаба  асоциация с ГР. 
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Диаграма 17. Величини участващи в регресионния анализ  

 за прогнозиране на ГР в горна челюст.  

 

На базата на гореописаните величини е съставено първото 

регресионно уравнение, което използва метода Enter в SPSS. От първия 

анализ се потвърждава предположението, че ширината на прикрепената 

гингива и тип френулум нямат статистически значима роля в прогнозата на 

ГР: ширина (p=0.630), тип френулум (p=0.97), двете величини са отсранена 

от регресионното уравнение и анализът е проведен с останалите величини.  

В крайният си вид регресионното уравнение включва следните 

величини: ГР в горна челюст = константа + (регресионен коефициент * 

КЗ в горна челюст) + (регресионен коефициент * наклон в горна челюст) 

+ (регресионен коефициент * биотип). Целта е да се намерят стойностите 

на константата и регресионните коефициенти, с които да се допълни 

уравнението.  

За да бъдат валидни резултатите от регресионния анализ е 

необходимо да е спазено условието за нормално разпределение на 

остатъчните величини при променливата величина ГР в горна челюст. За 

да се провери това условие е съставена хистограма и линейна графика на 

остатъчните величини (Диаграма 18).  

Променлива 
Величина  

• Общ брой зъби с ГР в горна челюст 

Прогнозиращ
и Величини 

• Общ брой зъби с КЗ в горна челюст 

• Наклон на инцизивите в горна челюст 

• Биотип на гингивата 

• Ширина на  прикрепената гингивата в горна 
челюст 

• Тип френулум в горна челюст. 
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Диаграма 18. Графики за нормалното разпределние  

на остатъчните величини на ГР в горна челюст. И двете графики 

показват, че условието за нормално разпределение е спазено. 

 

Освен изискването за нормалност на остатъчните величини, друга 

предпоставка за валидността на регресионния анализ е да няма 

колинеарност между независимите величини. Тестът за колинеарност 

показва, че между тях не съществува висока корелация, близка до – 1 или + 

1. След като и двете предпоставки са изпълнени, могат да се тълкуват 

резултатите от регресионния модел.  

От Таблица 32 се вижда, че регресионният модел [ ГР в горна челюст 

= константа + (регресионен коефициент * КЗ в горна челюст) + 

(регресионен коефициент * наклон в горна челюст) + (регресионен 

коефициент * биотип)] е статистически значим, p<0.001.  Коефициентът 

на детерминация R
2
=61.8% с близка корегирана стойност Adjusted R

2 

=59.4% Тези стойности показват, че развитието на ГР при фронталните 

зъби в горна челюст може да бъде прогнозирано на базата на независимите 

величини -- брой зъби с КЗ, наклон и биотип -- с акуратност между 59% до 

62%.  
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Таблица 32. Резултати от регресионния анализ с променлива величина ГР 

в горна челюст 

Коефициент на 

детерминация 

(R-square) 

Корегиран коефициент 

на детерминация 

(Adjusted R-square) 

Регресионен 

модел 

F 

Значимост 

(p) 

61.8% 59.4% 29.693 0.000** 

Независими величини в регресионния модел: Константа, КЗ,  Наклон, Биотип 

*Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.05; 

** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.01.    
 

За да се състави регресионното уравнение са изчислени регресионните 

коефициенти съответстващи на независимите величини, които показват 

статистически значима линейна зависимост с променливата величина ГР в 

горна челюст. Стойностите на регресионните коефициенти могат да се 

видят в Таблица 33. От трите независими величини, най-голям 

прогностичен дял има КЗ в горна челюст. Самостоятелно, без другите 

величини, тази величина има прогностична стойност от 39% (R
2
) и е от 

статистическа значимост, p=0.001. Следващата величина е наклонът в 

горна челюст, със самостоятелна прогностична стойност от 25% и 

статистическа значимост, p=0.002. Малко по-ниска е прогностичната 

стойност на биотипа на гингивата, с прогностична стойност 22%, от 

статистическа значимост, p=0.004. След като са установени стойностите на 

нестандартизираните коефициенти, може да се уточни регресионното 

уравнение както следва: 

 

 

Таблица 33. Регресионни коефициенти със статистическа значимост за 

прогнозиране на ГР в горна челюст 

Величини 

Нестандартизиран 

коефициент 

B 

Стандарна 

грешка 

т-статистика 

(t-value) 
p 

R-

squar

e 

Константа 0.367 0.151 -3.153 0.003**  

КЗ в горна 

челюст 
0.536 0.164 3.262 0.001** 39% 

Наклон в горна 

челюст 
0.116 0.033 3.552 0.002** 25% 

Биотип 1.49 0.489 3.067 0.004** 22% 
Променлива величина: ГР горна челюст; Независими величини: КЗ, Наклон, Биотип;  

* Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.05; 

** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.01.  

ГР горна челюст = 0.367 + 0.536 КЗ +0.116Наклон+ 1.49Биотип 
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4.2.  Резултати от регресионния анализ за прогнозиране на ГР в 

долна челюст  

Регресионният анализ за долна челюст е изграден на базата на същите 

величини както при горна челюст, но със стойности за долна челюст 

(Диаграма 19). В този случай се предполага, че ширината на прикрепената 

гингива ще има прогностична роля, тъй като в предишния сектор се 

установи значима асоциациа между ГР и ширината на прокрепената 

гингива в долна челюст. Относно тип френулум може да се очаква липса 

на асоциация, поради това, че 87.5% от пациентите са с гингивален тип и 

липсва разнообразие сред извадката.  

Диаграма 19. Величини участващи в регресионния анализ за прогнозиране 

на ГР в долна челюст 

 

Първото регресионно уравнение съдържа всички прогнозиращи 

величини. Използван е метода Enter. Установява се, че тип френулум няма 

статистически значима роля в прогнозата на ГР (p=0.511) и затова тази 

величина е отсранена и анализът е проведен с останалите четири величини.  

В крайният си вид регресионното уравнение включва следните 

величини: ГР в долна челюст = константа + (регресионен коефициент * 

КЗ в долна челюст) + (регресионен коефициент * наклон в долна челюст) 

+ (регресионен коефициент * ширина в долна челюст) + (регресионен 

коефициент * биотип).  

Проверено е условието за нормално разпределение на остатъчните 

величини при променливата величина ГР чрез хистограма и линейна 

графика. (Диаграма 20) Двете графики показват нормално разпределение 

на остатъчните величини при ГР в долна челюст. Хистограмата има форма 

близка до тази на нормална дисперсия, а линейната графика на 

остатъчните величини съвпада с диагоналната линия. Освен това между 

Променлива 
Величина  

• Общ брой зъби с ГР в долна челюст 

Прогнозиращ
и Величини 

• Общ брой зъби с КЗ в долна челюст 

• Наклон на инцизивите в долна челюст 

• Ширина на гингивата в долна челюст 

• Биотип на гингивата  

• Тип френулум в долна челюст 
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независимите величини не се установява висока корелация, което 

удовлетворява условието за липса на колинеарност. 

 
Диаграма 20. Графики за нормалното разпределние  

на остатъчните величини на ГР в долна челюст. И двете графики 

показват, че условието за нормално разпределение е спазено. 

 
В таблица 34 са обобщени резултатите от регресионният модел. 

Коефициентът на детерминация R
2
 има стойност 71%, с корегирана 

стойност Adjusted R
2 

 69%. Моделът е статистически значим, p<0.001. В 

рамките на настоящото проучване може да се направи заключение, че при 

долна челюст 69% до 71% от развитието на ГР може да се прогнозира на 

базата на КЗ, наклонът на инцизивите в горна челюст, ширината на 

прикрепената гингива и биотипа на гингивата.  

 

Таблица 34. Резултати от регресионния анализ с променлива величина ГР 

в долна челюст 

Коефициент на 

детерминация 

(R-square) 

Корегиран 

коефициент на 

детерминация 

(Adjusted R-square) 

Регресионен 

модел 

F 

Значимост 

(p) 

71% 69% 34.766 0.000** 

Независими величини в регресионния модел: Константа, КЗ, Наклон, Ширина, Биотип 

*Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.05; 

** Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.01. 
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Самостоятелната прогностична роля на независимите величини и 

съответсващите им регресионните коефициенти са представени на Таблица 

35. Както и при горна челюст, най-висока индивидуална прогностична 

стойност има КЗ от 52%, със статистическа значимост, p<0.001. Следва 

наклонът в долна челюст с прогностична стойност от 29%, p=0.004. 

Прогностичната стойност на ширината е 26%, p=0.01, а на биотипа 21%, 

p=0.017.  
 

Таблица 35. Регресионни коефициенти със статистическа значимост при 

долна челюст 

Величини 

Нестандартизиран 

коефициент 

B 

Стандарна 

грешка 

т-статистика 

(t-value) 
p R-square 

Константа 0.200 0.723 1.276 0.053  

КЗ в долна 

челюст 
0.594 0.108 5.490 0.000** 52% 

Наклон в 

долна 

челюст 

0.73 0.24 3.68 0.004** 29% 

Ширина -0.335 0.133 -2.524 0.011* 26% 

Биотип .830 0.309 2.686 0.017* 21% 

Променлива величина: ГР горна челюст; Независими величини: КЗ, Наклон, Ширина, 

Биотип; * Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) =0.05; ** 

Статистически значима разлика при ниво на грешка (alpha) = 0.01.  

 

Регресионните коефициенти съответстващи на независимите 

величини със значима прогностична стойност са използвани за съставяне 

на регерсионното уравнение както следва:  

 

4.2. Изводи по Четвърта задача 

Изводите към четвърта задача се отнасят до прогнозиране развитието 

на ГР при пациенти с КЗ. Изводите са направени за горна и долна челюст 

(Таблица 36) 

 

 

 

 

 

 
ГР долна челюст = 0.200 + 0.594 КЗ +0.73Наклон+ (- .335Ширина) +.830Биотип  
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Таблица 36. Изводи към четвърта задача  

Прогнозиране развитието на ГР при пациенти с КЗ 

 

Долна Челюст Горна Челюст  
                                                      
Най-висока прогностична стойност 

има общият брой  зъби с КЗ, 

следван от наклонът на 

инцизивите, ширината на 

гингивата и биотипът на 

гингивата.  

Най-висока прогностична роля има 

общият брой зъби с КЗ, следван от 

наклонът на инцизивите и 

биотипът на гингивата. 

Ширината на гингивата няма 

прогностична роля.    

                                         Акуратност на прогнозата      

                                          

                                 71% 

                          

                           61.8% 

                                Прогностична роля на брой зъби с КЗ 

 

 

                             52%  

  

                         39% 

 

NB! 
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V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД  

1) В извадката от фронталните зъби (N=960), се очертават следните 

основни тенденции за връзката между КЗ и ГР: 

 В долна челюст КЗ се проявява като сериозен рисков фактор за 

развитие на ГР при отделните зъби. В горна челюст рискът е с ниска 

величина.  

 КЗ се свързва с по-големи стойности на ширината и дълбочината 

на ГР в долна челюст фациално и на дълбочината орално в двете 

челюсти. 

2) В извадката от пациенти (N=80) основни тенденции са както следва:  

 Процентът на ГР е най- висок при пациенти, при които всички зъби 

са в КЗ и най-нисък при пациенти с една двойка антагонисти. Този 

факт обяснява важната роля на общият брой зъби с КЗ в 

прогнозиране наличието на ГР и в двете челюсти.  

 Отклонения от нормалния наклон на инцизивите се свързва с по-

висока резорбция на костта в горна и долна челюст. Това обяснява 

ролята на наклонът на инцизивите като втори по значение 

прогностичен фактор за развитието на ГР в двете челюсти.  

 Между долна и горна челюст съществува значима разлика в 

средната  стойност на ширината на прикрепената гингива, като по-

ниски стойности се наблюдават в долна челюст. Ширината има 

прогностична роля относно развитието на ГР в долна челюст, но 

няма такава в горна челюст.  

 ГР се среща по-често при пациенти с тънък биотип в сравнение с 

тези с дебел биотип. Фактът, че в извадката преобладава тънкият 

биотип обяснява прогностична роля на биотипа относно развитието 

на ГР. Но трябва да се отбележи, че относителният дял на прогнозата 

е нисък. 

 Френулумният тип не показва връзка с развитието на ГР, което може 

да се обясни с високата еднородност и при двете челюсти, където  

преобладава гингивалният тип.  
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VI. ПРИНОСИ  

1. Изследвано е разпространението на ГР при КЗ във ФУС. 

2. Определен е рискът за поява на ГР при КЗ във ФУС при 

горна и долна челюсти. 

3. Задълбочено са проучени параметрите на ГР- дълбочина 

и ширина (вестибуларно/ орално) при КЗ във 

фронталния сегмент. 

4. За пръв път у нас е въведена ПТРГ като метод за 

определяне степента на загуба на алвеоларната кост във 

областта на инцизивите. 

5. За първи път у нас са изследвани морфологични 

фактори, които могат да бъдат причина за поява на ГР 

при КЗ във ФУС. 

6. Оценени са по степен на значимост морфологични 

фактори, които водят до поява на ГР във ФУС. 
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