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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

  Епидемиологията и профилактиката на зъбният кариес заемат основно място в 

промоцията на оралното здраве. Намалението на зъбния кариес в много страни по света 

се обяснява с различни профилактични мерки и програми на индивидуално, групово 

или популационно равнище. Основните документирани рискови фактори за развитието 

на зъбен кариес се разделят на две основни групи – първични и вторични. Този факт се 

отчита от СЗО и професионалните организации на денталните лекари, в следствие на 

което се разработват по-мащабни профилактични програми и индивидуални протоколи 

за профилактика на зъбния кариес. 

  Зъбният кариес е едно от най-значимите социални заболявания, като засяга над 

2,4 милиарда възрастни и над 621 милиона деца в световен мащаб  по данни на 

Kassebaum и кол. от 2015 година.  

  В България са провеждани множество епидемиологични проучвания по 

отношение на зъбния кариес при деца от средата на 20ти век. Тези разработки са 

използвани за насочване на профилактично-лечебните мерки от страна на държавата, 

професионалните организации и денталните лекари. Последното мащабно проучване 

по отношение на епидемиологията на зъбния кариес в България е Националното 

Епидемиологично Проучване (НЕП) от 2011 година. 

  Високата обществена значимост на зъбния кариес и необходимостта от 

непрестанно обновяване на епидемиологичните данни с цел презециране на 

профилактичните мероприятия, ни мотивира да разработим настоящия дисертационен 

труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Цел и задачи 

  Цел на настоящото проучване е да се изследва епидемиологичното 

разпространение на зъбния кариес при лица от три възрастови групи – 5-6, 12 и 18 

години, живеещи в град Пловдив, селищата около Пловдив, град Смолян и селищата 

около Смолян, както и етиологичните фактори – главни и второстепенни, за развитието 

му. 

  За изпълнение на тази цел са поставени следните задачи: 

  Задача 1. Да се проучи разпространението на зъбния кариес при деца от град 

Пловдив, селища около Пловдив, град Смолян и селища около Смолян 

Подзадача 1.1. На възраст 5-6 години 

Подзадача 1.2. На възраст 12 години 

Подзадача 1.3. На възраст 18 години 

 

  Задача 2. Да се извърши сравнителен анализ на получените резултати за 

разпространение на кариеса с данните от Националното епидемиологично проучване от 

2010-2011 година и с целите на СЗО за 2000 година. 

 

  Задача 3. Да се определи влиянието на главните и второстепенни фактори за 

развитие на зъбен кариес в трите възрастови групи в град Пловдив, селища около 

Пловдив, град Смолян и селища около Смолян. 

 Подзадача 3.1. Изследване влиянието на хранителните навици: 

  - при деца на възраст 6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 

 Подзадача 3.2. Проучване поддържането на лична орална хигиена: 

  - при деца на възраст 6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 

 Подзадача 3.3. Анализ на въздействието на социално-икономическия статус на 

семейството 

  - при деца на възраст 6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 



 Подзадача 3.4. Анализ на влиянието на пародонталния статус, зъбната флуороза, 

малоклузиите и орално-хигиенния индекс  

   - при деца на възраст 6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 

  Подзадача 3.5. Регресионен анализ на влиянието на рисковите фактори върху 

разпространението на зъбния кариес при деца от трите изследвани възрастови групи 

   Задача 4. Изготвяне на насоки за подобряване оралното здраве на децата в 

изследваните възрастови групи. 

 

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 Обект на наблюдение: 

  За изпълнение на отделните задачи се определиха следните обекти на 

проучването - 1288 деца от три възрастови групи – 478 деца на 5-6 години, 441 деца на 

12 години и 369 на 18 години, разграничени според географското положение в четири 

области – Пловдив град, околни за Пловдив селища, Смолян град и околни за Смолян 

селища.  

   За максимална статистическа достоверност избраният брой деца за изследване е 

около и над 100 деца от възрастова група от област. Изборът на учебни заведения, 

които да бъдат изследвани, е съгласуван с Регионалния Инспекторат по Образование 

(РИО). Получените резултати се описват по номенклатурата на dmft/DMFT индекса. 

 Единици на наблюдение: 

 Според поставените задачи се определиха следните логически единици на 

наблюдение: 

  За задача 1: Всяко прегледано дете, което по време на прегледа е на възраст 5-6, 

12 или 18 години; Засегнат от зъбен кариес, обтуриран или липсващ, поради 

усложнение на зъбния кариес, човешки зъб; 

  За задача 2: Аналогични на единиците на наблюдение в задача 1, но с обхващане 

на данните и от НЕП 2010-2011.  

  За задача 3: Аналогични на задача 1 с обхващане на получените данни за 

влияние на главните и второстепенните фактори за развитие на ЗК 

 Време на наблюдение: 



  Проучването на разпространението на  зъбния кариес и влиянието на 

етиологичните фактори се извърши в два етапа – извършване на прегледите в периода 

април 2016 – ноември 2016 година, с последвало събиране на анкетна информация до 

ноември 2017 година. 

 Признаци на наблюдение: 

  В настоящото проучване признаците на наблюдение бяха разделени на две 

базови групи:  

- факториални признаци – пол, възраст, географска област  

- резултативни признаци – брой засегнати от кариес зъби, процентен дял, 

засегнати от даден рисков фактор деца, р-стойности при анализ на влиянието 

на рискови фактор върху разпространението на зъбен кариес, степен на 

засягане на зъбните тъкани от флуороза, наличие и степен на малоклузия, 

пародонтален статус, орално-хигиенен статус. 

 Място на наблюдение: 

  Епидемиологичното проучване се проведе в случайно подбрани училища и 

детски градини: 

-  в град Пловдив – ДГ „Малина“, СОУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Васил 

Левски“, СОУ „Паисий Хилендарски“, ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, ПТСТ 

„Пеньо Пенев“ 

- Околни на Пловдив селища - село Калековец – ЦДГ „Весела“ и ОУ „Свети 

свети Кирил и Методий“, село Труд – ЦДГ „Бисер“ и ОУ „Свети свети 

Кирил и Методий“, село Ръжево Конаре – ЦДГ „Никола Инджов“ и ОУ 

„Христо Ботев“ , село Граф Игнатиево – ЦДГ „Здравец“ и ОУ „Граф 

Николай Игнатиев“, село Дълго поле – ЦДГ „Първи Юни“ и ОУ „Христо 

Ботев“;  

- град Смолян – ДГ „Слънце“ и ДГ „Родопчанче, ППМГ „Васил Левски“и 

СПТГС „Никола Йовков Вапцаров“ 

- околни на Смолян селища – град Девин – СУ „Христо Ботев“, град Рудозем – 

СУ „Свети свети Кирил и Методий“ , град Мадан – ДГ „Елица“ и СУ „Отец 

Паисий“, град Девин, село Старцево – СУ „Свети Княз Борис Първи“, град 

Неделино – СУ „Свети свети Кирил и Методий“. 

 

 Регистриране: 



  За постигане на поставените задачи се създадоха специфични карти за описване 

на първичните статистически данни: 

1. Статистически лист за събиране на информация за оралното здраве и 

разпространението на зъбен кариес при деца. 

  Статистическият лист е съобразен със статистическия лист за оценка на 

оралното здраве при деца на СЗО (Petersen и кол., 2013). В листа са включени 

паспортна част и части за отразяване на разпространението на кариес по ICDAS 

системата – по зъби и зъбни повърхности, за оценка на пародонталния статус, 

флуороза, малоклузия, орално-хигиенния индекс, плаков и калкулус индекс. 

Прегледите се извършват на дневна светлина с еднократен стерилен комплект 

инструменти в класните стаи или, при наличие, в кабинета на действаща в училището 

медицинска сестра. Осъществяването на прегледите е от екип преподаватели по детска 

дентална медицина, съставен от дисертанта – д-р Михаил Онов, проф. Ани Белчева, д-р 

Елица Венева.  

2. Анкетна карта-въпросник за проучване на рисковите фактори за развитие на 

зъбен кариес. 

  Анкетната карта е специфична за всяка от трите възрастови групи, като при 6-

годишните се състои от 17 въпроса, а при 12 и 18 годишните – от 12 въпроса. 

Въпросите са изготвени за събиране на информация от родителите при 6 и 12 

годишните, и от самите изследвани при 18 годишните.  

 

Методи на изследването 

  За събиране на първичната статистическа информация бяха приложени следните 

методи: 

1. Социологичен метод 

1.1. Анкетен метод 

 Използва се пряка индивидуална анкета, насочена към родителите при 6 и 12 

годишните, и към самите изследвани при 18 годишните.  

2. Епидемиологичен метод 

  Извърши се епидемиологично срезово проучване на болестността и рисковите 

фактори за зъбен кариес при трите възрастови групи – 5-6, 12 и 18 годишни. Всички 

деца, участващи в проучването и анализите, са включени след писмено информирано 



съгласие от родителите. При 18 годишните съгласието е получено от самите 

изследвани. 

3. Статистически методи – за целите на проучването бяха използвани следните 

статистически методи за обработка и анализ: 

3.1. Вариационен анализ – за изчисляване средните стойности на 

количествените признаци – dmft и DMFT. 

3.2. Непараметричен анализ – за проверка на хипотези (критерий за съгласие 

на Пиърсън (хи-квадрат)), точен тест на Фишър, Т-тест за независими 

извадки. 

3.3. Корелационен анализ – коефициент на Пиърсън. 

3.4. Регресионен анализ – за определяне тежестта на влияние на отделните 

рискови фактори за развитие на ЗК, както и комбинираният им ефект. 

Извършен е еднофакторен и многофакторен регресионен анализ за 

изследване степента на влияние на рисковите фактори в етиологията на 

зъбния кариес върху разпространението му. 

4. За онагледяване на резултатите и изследванията са използвани възможностите 

на графичния дизайн. 

  Обработката и анализът на данните и резултатите са извършени с помощта на 

SPSS – версия 19. Графичното представяне на информацията се осъществи чрез 

Microsoft Excel.  

III. Резултати и дискусия 

Задача 1. Определяне разпространението на кариеса при деца на възраст 5-6 

години, 12 и 18 години в четирите области 

Подзадача 1.1. Определяне разпространението на кариеса при деца на възраст 

6 години 

  На фиг. 1 са представени обобщени резултати за разпределението на ЗК в 

четирите изследвани географски области при 5-6 годишните. Град Пловдив е с най-

ниски стойности на dmft – 2,974, следван от околните на Пловдив селища – 2,888, 

град Смолян – 4,542 и околните на Смолян селища – 6,232. 



 

Фиг. 1. Разпространение на зъбния кариес при деца от възрастова група 5-6 

години в четирите изследвани области 

  На фиг. 2 са представени обобщени резултати за  процентното разпределение на  

свободните от кариес деца в четирите географски области при 5-6 годишните. Най-

висок е процентът на незасегнатите деца от град Пловдив – 34,5%, следван от 

околните на Пловдив селища - 27,5%, град Смолян – 20,8% и околните на Смолян 

селища – 9,8%. 

 

Фиг. 2. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според 

засягането от зъбен кариес 

Подзадача 1.2. Определяне разпространението на кариеса при деца на 

възраст 12 години 

  На фиг. 3 са представени обобщени резултати за разпределението на ЗК в 

четирите изследвани географски области при 12 годишните. И в тази възрастова 

група най-ниски са стойностите на DMFT в град Пловдив – 1,568, следван от 

околните на Пловдив селища – 2,913, град Смолян – 3,769 и околните на Смолян 

селища – 4,59. 
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Фиг. 3. Разпространение на зъбния кариес при деца от възрастова група 12 години 

в четирите изследвани области 

  На фиг. 4 са представени обобщени резултати за  процентното разпределение на  

свободните от кариес деца в четирите географски области при 12 годишните. Най-

висок е процентът на незасегнатите деца от град Пловдив – 38,4%, следван от околните 

на Пловдив селища - 17,5%, град Смолян – 9,62% и околните на Смолян селища – 

4,59%. 

 

Фиг. 4. Разпределение на децата от възрастова група 12 години според 

засягането от зъбен кариес 

Подзадача 1.3. Определяне разпространението на кариеса при деца на 

възраст 18 години 

  На фиг. 5 са представени обобщени резултати за разпределението на ЗК в 

четирите изследвани географски области при 18 годишните. И в тази възрастова група 

най-ниски са стойностите на DMFT в град Пловдив – 5.324, следван от град Смолян – 

5.866, околните на Пловдив селища – 6.01 и околните на Смолян селища – 6.407. 

Пловдив град 
Пловдив 
селища 

Смолян град 
Смолян 
селища 

DMFT 1,568 2,913 3,769 4,59

0
2
4
6

DMFT 

0%

50%

100%

Пловдив 
град 

Пловдив 
селища 

Смолян 
град 

Смолян 
селища 

38,40% 17,50% 9,62% 4,59% 

61,60% 82,50% 90,38% 95,41% 

без кариес с кариес 



 

Фиг. 5. Разпространение на зъбния кариес при деца от възрастова група 18 

години в четирите изследвани области 

  На фиг. 6 са представени обобщени резултати за  процентното разпределение на  

свободните от кариес деца в четирите географски области при 18 годишните. Най-

висок е процентът на незасегнатите деца от град Пловдив – 9,26%, следван от околните 

на Пловдив селища – 5,32%, град Смолян – 2,44% и околните на Смолян селища – 

1,2%. В тази възрастова група се наблюдава разминаване в подреждането на областите 

по DMFT разпространение и процент свободни от кариес. В околните на Пловдив 

селища се наблюдава по-високи нива на разпространение на ЗК в сравнение с град 

Смолян, но процентът на свободни от кариес деца е по-нисък в град Смолян. Тези 

резултати интерпретираме като акумулация на разпространението на ЗК в по-малък 

брой деца в околните на Пловдив селища. 

 

Фиг. 6. Разпределение на децата от възрастова група 18 години според 

засягането от зъбен кариес 

Дискусия по задача 1: Разглеждането на трите възрастови групи показва 

очевидна тенденция на по-добри резултати в град Пловдив и по отношение на DMFT 

индекса, и по отношение на процентното засягане от зъбен кариес. В групите на 5-6 и 

12-годишните град Пловдив е в рамките на Глобалните цели на СЗО, като в някои 

категории и околните на Пловдив селища покриват тези цели. Притеснително, обаче, е 

значителното увеличаване на DMFT индекса при преминаване от групата на 12-

годишните в тази на 18-годишните и в четирите изследвани области, както и 

понижаването на групата незасегнати от зъбен кариес деца. По-добрите данни за 12-

годишните отдаваме на мероприятията за профилактика и превенция, реализирани след 

Пловдив 
град 

Пловдив 
селища 

Смолян 
град 

Смолян 
селища 

DMFT 5,324 6,01 5,866 6,407

0

5

10

DMFT 

0%

50%

100%

Пловдив 
град 

Пловдив 
област 

Смолян 
град 

Смолян 
област 

9,26% 5,32% 2,44% 1,20% 

90,74% 94,68% 97,56% 98,80% 

без кариес с кариес 



въвеждането на Националната програма за профилактика на орални заболявания при 

деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България, започнала през 2009 година, 

както и влиянието на други програми за профилактика и превенция, включително 

Европейската програма за силанизиране на фисурите на първите постоянни молари. 

Задача 2. Да се извърши сравнителен анализ на получените резултати за 

разпространение на кариеса с данните от Националното епидемиологично 

проучване от 2010-2011 година и с целите на СЗО за 2000 година. 

  На фигура 7 са представени обобщени резултати за разпределението на ЗК в 

четирите изследвани географски области при 5-6 годишните според данните от 

Националното Епидемиологично Проучване и получените от нас резултати.  

 

Фиг. 7. Разпределение на ЗК във възрастова група 5-6 години 

  За правилно изследване на наличието на статистическа разлика между 

получените стойности на различни показатели от НЕП и от нашите собствени 

проучвания, използваме Т-тест за независими извадки (Independent Samples T-test). При 

него се анализират данните за големината на извадката, стандартното отклонение и 

изследваните за разлика стойности. Така например разпределението на ЗК според НЕП 

и собствените проучвания, описано с помощта на dmft индекса, подлагаме на Т-тест за 

независими извадки (Таблица 1). Получените резултати показват липса на 

статистическа връзка по отношение на dmft в град Пловдив, околните на Пловдив и 

околните на Смолян селища (p>0.05), описани в НЕП и получените при нашето 

проучване. Наблюдава се, обаче, статистически значима разлика в град Смолян, 

дължаща се на голямата редукция на разпространението на ЗК. 

Таблица 1. Разпределение на ЗК според НЕП и собствените проучвания при деца 

на възраст 5-6 години от четирите географски единици 

2,71 3,24 

6,17 
7,15 

2,97 2,89 
4,54 

6,23 

Пловдив град Пловдив селища Смолян град Смолян селища 

НЕП 2010-2011 Собствени резултати 

Област 
Източник на 

изследвани данни 

Брой 

изследвани 

деца (n) 

Станд. 

Отклон. 

dmft 

стойности 

Статистически значима 

разлика – Independent T-

test (p value) 



 

  На фигура 8 се представят относителните дялове свободни от кариес 5-6 

годишни деца от четирите изследвани географски области. Наблюдава се тенденция  за 

увеличаване на процента деца без кариес. Все още резултатите са далеч от поставените 

от СЗО Глобални цели за 2000 година, които предполагат 50% от децата на възраст 5-6 

години да са свободни от кариес. 

 

Фиг. 8. Относителен дял деца без кариес във възрастова група 5-6 години. 

На фигура 9 е представено разпределението на ЗК в четирите изследвани 

географски области при 12 годишните според резултатите на Националното 

Епидемиологично Проучване, получените от нас резултати и поставените от СЗО 

Глобални цели за възрастова група 12 години.   

34,20% 
27,50% 

20% 

8,93% 

16,70% 17,50% 

15% 
11,67% 

50% 50% 50% 50% 

Пловдив град Пловдив 

селища 

Смолян град Смолян селища 

Собствени резултати 

St.dev. 

Град 

Пловдив 

НЕП 2010-2011 120 3,07 2,71 

0.56 

Собствени проучвания 123 3,147 2,94 

Пловдив 

селища 

НЕП 2010-2011 120 3,37 3,24 

0.39 

Собствени проучвания 123 2,93 2,89 

Град 

Смолян 

НЕП 2010-2011 120 4,46 6,17 

0.0024 

Собствени проучвания 120 3,73 4,54 

Смолян 

селища 

НЕП 2010-2011 120 5.01 7.15 

0.12 

Собствени проучвания 112 4,15 6,23 



 

Фиг. 9. Разпределение на ЗК във възрастова група 12 години. 

Сравнението на получените данни показва средното: 

- Град Пловдив е изпълнявал Глобалните цели на СЗО още по време на НЕП 

през 2010-2011 година. От тогава, обаче, разпространението на ЗК е 

редуцирано още повече със статистически значима разлика (p<0.05) 

(Таблица 2), като новите данни са 1,57 при 2,12 от НЕП и цел на СЗО dmft=3.  

- В околните за Пловдив селища резултатите от НЕП са били минимално над 

целите на СЗО, докато нашето проучване показва подобрение до достигане 

на тези цели – 3,18 от НЕП, 2,91 от нашето проучване, без разликата да е 

статистически значима (Таблица 2).  

- За Смолян град нито резултатите от НЕП, нито новите данни успяват да се 

доближат до Глобалните цели за възрастова група 12 години – 3,82 от НЕП и 

3,77 от нашето проучване.  

- В околните на Смолян селища данните са с най-високи стойности на 

разпространението на ЗК, съответно най-далеч от целите на СЗО, но с 

тенденция за редуциране – 5,04 от НЕП и 4,63 от нашето проучване (фиг. 9) 

без статистическа значимост (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Разпределение на ЗК според НЕП и собствените проучвания при деца на 

възраст 12 години от четирите географски единици 

1,57 

2,91 
3,77 

4,63 

2,12 
3,18 

3,82 

5,04 

3 3 3 3 

Пловдив град Пловдив селища Смолян град Смолян селища 

Собствени резултати НЕП 2010-2011 Глобални цели на СЗО за 2000 година 

Област 
Източник на 

изследвани данни 

Брой изследвани 

деца 

Станд. 

Отклон. 

St.dev. 

DMFT 

стойности 

Статистически значима 

разлика – Independent T-test 

(p value) 

Град 

Пловдив 

НЕП 2010-2011 120 2,12 2,12 

0.025 

Собствени проучвания 125 1,66 1,57 



 

   

  На фигура 10 са представени относителните дялове свободни от кариес 12 

годишни деца от четирите изследвани географски области. Наблюдава се тенденция  за 

увеличаване на процента деца без кариес във всички области с изключение на град 

Смолян.   

 

Фиг. 10. Относителен дял деца без кариес във възрастова група 12 години. 

Фигура 11 представя разпределението на ЗК в четирите изследвани географски 

области при 18 годишните според резултатите на Националното Епидемиологично 

Проучване и получените от нас резултати .  

 

Фиг. 11. Разпределение на ЗК във възрастова група 18 години 

38,40% 
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Пловдив 

селища 

НЕП 2010-2011 120 2.41 3,24 

0.28 
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Град Смолян 

НЕП 2010-2011 120 2.45 3.82 

0.874 

Собствени проучвания 104 2,26 3.77 

Смолян 

селища 

НЕП 2010-2011 120 2.63 5.04 

0.195 

Собствени проучвания 109 2,14 4.63 



  Сравнението на получените резултати показва: 

- Намаление на DMFT индекса в град Пловдив без статистическа значимост. 

- Минимално увеличение на DMFT индекса в селищата около Пловдив отново 

без статистическа значимост. 

- Значимо понижение на DMFT в град Смолян и околните селища при 

сравнение с данните от НЕП 2010-2011 година. 

Таблица 3. Разпределение на ЗК според НЕП и собствените проучвания при деца на 

възраст 18 години от четирите географски единици 

 

  На фигура 12 са представени относителните дялове свободни от кариес 18 

годишни деца от четирите изследвани географски области. Наблюдава се отрицателна 

тенденция, свързана с намаляване на процента деца без кариес във всички области с 

изключение на околните на Смолян селища. 

Област 
Източник на 

изследвани данни 

Брой изследвани 

деца 

Станд. 

Отклон. 

St.dev. 

DMFT 

стойности 

Статистически значима 

разлика – Independent T-test 

(p value) 

Град 

Пловдив 

НЕП 2010-2011 120 3.94 5,73 

0.35 

Собствени проучвания 108 2,40 5,33 

Пловдив 

селища 

НЕП 2010-2011 120 3.58 5,94 

0,861 

Собствени проучвания 93 2,22 6,01 

Град Смолян 

НЕП 2010-2011 120 3,97 8,61 

0.000 

Собствени проучвания 82 2,36 5,87 

Смолян 

селища 

НЕП 2010-2011 120 3,95 9,52 

0.000 

Собствени проучвания 86 3,02 6,41 



 

Фиг. 12. Относителен дял деца без кариес във възрастова група 18 години. 

Задача 3. Определяне на влиянието на главните и второстепенни фактори 

за развитие на зъбен кариес в трите възрастови групи в град Пловдив, селищата 

окоро Пловдив, град Смолян и селищата около Смолян. 

Подзадача 3.1. Изследване влиянието на хранителните навици: 

  - при деца на възраст 5-6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 

- При деца на възраст 5-6 години: 

  При сравнение на разпространението на кариеса при 5-6-годишните, отчетено 

чрез dmft индекса, в град Пловдив и Пловдив-област, резултатите показват сходно 

разпределение без статистически значими разлики (p>0,05). Аналогично изследване в 

град Смолян и околните на Смолян селища показва разпространение на кариеса, 

описано с dmft индекса, без статистически значими разлики (p>0.05). Сравнението 

между четирите области, обаче, показва ясно разликите между областите със 

статистически значими резултати (p<0.001) (Таблица 4). За по-ясно онагледяване на 

резултатите стойностите на dmft прекодирахме в три основни групи dmft = 0, dmft =1-3, 

dmft >3. 

 

Таблица 4. Разпределение на dmft в четирите изследвани области – град Пловдив, 

околните на Пловдив селища, град Смолян и околните на Смолян селища 

 

Брой 

изследвани 

деца (n) 

Брой засегнати Станд. 

отклонени

е 

Std. Dev. 

Стойност на 

непараметричния 

анализ на Пиърсън 

Стат. 

Значи 

мост (p 

value) 
dmft =0 

dmft =  

1-3 
dmft > 3 

Град 

Пловдив 
123 

41 

(33,3%) 

35 

(28,5%) 
47 (38,2%) 3,147 95,126 P = 0,000 

9,26% 

5,32% 

2,44% 
1,20% 

11,67% 

5,83% 

3% 
0,83% 

Пловдив град Пловдив селища Смолян град Смолян област 

Нови данни НЕП 2010-2011 



Пловдив 

селища 
123 

35 

(28,5%) 

41 

(33,3%) 
47 (38,2%) 2,939 

Град 

Смолян 
120 

25 

(20,8%) 

 26 

(21,7%) 
69 (57,5%) 3,728 

Смолян 

селища 
112 

11 

(9,8%) 

23 

(20,5%) 
78 (69,7%) 4,148 

 

  Извършен бе анализ на отделните въпроси, свързани с хранителните навици при 

5-6-годишните. Съобразявайки се с Наредба №6  на Министерство на здравеопазването 

от 10ти август 2011 година, Раздел II - Изисквания към предлаганите храни на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения, чл. 5, ал.3, приемаме, че децата на възраст 

5-6 години имат 4 основни и 1 междинно хранене през деня при посещаване на 

целодневна детска градина. 

  При изследване броя на междинните хранения между основните – въпрос 14 от 

въпросника, установихме: 

- Най-висок  е процентът деца с 1 междинно хранене за деня в град Пловдив – 

69,9%. 

- По-високият процент деца с 1 междинно хранене в град Пловдив и по-

големият брой деца с 3 междинни хранения в околните на Пловдив селища 

водят до разлика в разпределението според броя междинни хранения, която 

се оказва със статистическа значимост. 

- Анализът на получените резултати не показва статистически значима връзка 

между dmft индекса при децата от четирите области  и отговорите на въпрос 

14 (p>0.05). 

 

Фиг. 13. Честота на междинните хранения при възрастова група 5-6 години от 

четирите изследвани области. 
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  Въпрос номер 15 във въпросника отново е свързан с хранителните навици. В 

него родителите отговарят какви храни приемат децата при междинните хранения. 

Предложените отговори са свързани с проучвания, показващи влиянието на 

съответните храни за развитието на зъбен кариес чрез повишаване на киселинността, 

осигуряване на прости захари за метаболизма на кариесогенните микроорганизми, 

осигуряване на задържане на хранителни остатъци по зъбните повърхности.  

  Изследването на влиянието на отговорите от въпрос 15 се осъществи отново в 

два етапа – първо разпределение на отговорите в отделните области, а в последствие – 

изледване на връзката на отговорите от въпроса с разпределението на кариеса, описано 

с dmft индекса. Подвъпросите на въпрос 15 са съответно – 15.1. – прием на плодове, 

15.2. – прием на натурални сокове, 15.3. – прием на газирани напитки, 15.4. – прием на 

захарни изделия, 15.5. – прием на тестени изделия. 

  Наблюдават се следните резултати по подвъпрос 15.1. – най-висок прием на 

плодове се наблюдава в град Смолян с 87,5%, следван от град Пловдив с 80,5%, 

околните за Пловдив селища с 64,2% и селищата около Смолян с 63,4%. 

Статистическият анализ на тези данни показва значителна статистическа разлика 

между четирите области (p<0.001).  

 

Фиг. 14. Прием на плодове при междинните хранения при възрастова група 5-6 години. 

  При анализ на получените данни не се открива статистически значима връзка 

между отговорите на подвъпроса и разпространението на dmft в нито една от четирите 

изследвани области (p>0.05). 

  По подвъпрос 15.2. най-висок процент прием на натурални сокове се отбелязва в 

околните на Смолян селища - 43,7%, следван от околните на Пловдив селища – 41,5%, 

град Смолян – 38,3% и град Пловдив – 35%.  
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Фиг. 15. Прием на натурални сокове по време на междинните хранения при 

възрастова група 5-6 години 

  Анализът на получените данни не показва статистически значима разлика между 

четирите области по отношение на този отговор (p>0.05). Открива се, обаче, значима 

връзка между отговорите на този подвъпрос и разпространението на кариеса в 

селищата около Пловдив (p<0.05). 

  При подвъпрос 15.3. - наблюдава се най-висок процент прием при децата от 

околните на Смолян селища – 12,5%, следвани от околните на Пловдив селища – 9,1%, 

град Смолян – 6,7% и град Пловдив – 1,6%. И в четирите изследвани области 

процентът на неприемащите газирани напитки преобладава над приемащите. При 

анализ на получените данни, обаче, се открива статистически значима разлика между 

четирите области (p<0.05).  

 

Фиг. 16. Прием на газирани напитки при междинните хранения при възрастова 

група 5-6 години. 

  Анализът  на въпрос 15, отговор 3 - касаещ прием на газирани напитки при 5-6 

годишните по време на междинните хранения - установява статистически значима 

връзка между отговорите на този подвъпрос и разпространението на зъбния кариес 

единствено в околните на Пловдив селища (p<0.005), и липса на връзка в другите три 

области (p>0.05). 

  При подвъпрос 15.4. - най-висок процент прием на захарни изделия се 

наблюдава в селищата около Смолян – 64,3%, следвани от селищата около Пловдив – 
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52,8%, град Смолян – 48,3% и град Пловдив – 43,1%. Статистическият анализ на тези 

данни показва статистически значима разлика между четирите области (p<0.05).  

 

Фиг. 17. Прием на захарни изделия по време на междинните хранения при 

възрастова група 5-6 години. 

При анализ на влиянието на приема на захарни изделия върху 

разпространението на зъбен кариес не се открива статистически значима връзка в нито 

една от изследваните области (p>0.05). 

 По подвъпрос 15.5. - Най-висок процент прием на тестени изделия се наблюдава 

в околните на Смолян селища – 47,3%, следвани от град Смолян – 41,7%, околните на 

Пловдив селища и град Пловдив с равни процентни стойности – 32,5%. Процентното 

разпределение при този подвъпрос за град Пловдив и околните на Пловдив селища 

съвпада, като при статистическо изследване не се открива статистически значима 

разлика между тях и град Смолян (p>0.05), но се доказва такава с околните на Смолян 

селища (p<0.05).  

 

Фиг. 18. Прием на тестени изделия по време на междинните хранения при 

възрастова група 5-6 години. 

Статистическият анализ на влиянието на въпрос 15, отговор 5 – касаещ прием на 

тестени изделия при 5-6 годишните по време на междинните хранения –  върху 

разпространението на dmft не отчита статистически значима връзка в нито една от 

четирите изследвани (p>0.05). 
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  Чрез отговорите на въпрос 16 се изледва влиянието на вредни навици в ранното 

детство. Събраната информация от въпросниците за родителите, беше изследвана 

първо за разпространение в четирите области и в последствие – спрямо 

разпределението на зъбния кариес, описан с dmft индекса. 

  Трите изследвани отговора от въпрос 16 са: смучене на биберон залъгалка, 

намазан със сладко/мед, хранене с подсладено мляко или подсладени течности по 

време на сън, консумация на смучещи бонбони и близалки.  

  Не се наблюдава статистически значима разлика в четирите области с 

разпределението на първия от трите отговора (p>0.05).  

  Наблюдава се такава връзка при втория и третия отговор – за хранене с 

подсладено мляко (p<0.005) и консумация на смучещи бонбони и близалки (p<0.05). 

 

Фиг. 19. Разпределение на вреден навик прием на посладено мляко или подсладени 

течности по време на сън 

 

Фиг. 20. Разпределение на вреден навик консумация на смучещи бонбони, близалки 

  По отношение на връзката между вредните навици и разпределението на зъбния 

кариес, описан чрез dmft индекса, се наблюдава такава при отговорите на подвъпрос 

16.2. в селищата около Пловдив (p<0.05) и град Смолян (p<0.05) (Таблица 16), а при 

подвъпрос 16.3. се открива връзка между отговорите от въпросника и 

разпространението на кариеса  единствено в град Пловдив (p<0.05). 

 

- при деца на възраст 12 години: 
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 При 12 годишните въпросите, свързани с хранителните навици във въпросника 

са под номер 10 и 11. 

  Въпрос номер 10 събира информация за броя междинни хранения между 

основните три за деня. Поради училищната възраст и спецификите на храненията в 

почивките между часовете и по време на следобедната занималня, приемаме, че тези 

деца имат минимум две междинни хранения, заложени между основните. 

  При 12-годишните в четирите области се наблюдават следните закономерности: 

- Най-висок  е процентът деца с 2 междинни хранения за деня в град Пловдив 

– 69,6%. 

- Разпределението по отговори в другите три изследвани области е сходно, без 

статистически значими разлики при сравнението им (p>0.05). 

- При сравнение между четирите области, се наблюдава статистически 

значима разлика между град Пловдив и останалите три области (p<0.001). 

- В околните на Пловдив и околните на Смолян селища най-голям е 

относителният дял на децата с 3 междинни приема. 

- В град Смолян най-голям е относителният дял на децата с 2 междинни 

приема. 

 

 

Фиг. 21. Честота на междинните хранения при възрастова група 12 години от 

четирите изследвани области 

Анализът на отговорите на въпрос 10, съпоставени с разпределението на 

разпространението на зъбен кариес, измерено с dmft индекса, показва статистически 

значима връзка единствено в околните на Смолян селища (p<0.001). 

  Изследването на влиянието на отговорите от въпрос 11 се осъществи в два етапа 

– първо разпределение на отговорите в отделните области, а в последствие – изледване 

на връзката на отговорите от въпроса с разпределението на кариеса, описано с dmft 

индекса. Подвъпросите на въпрос 11 са съответно – 11.1. – прием на плодове, 11.2. – 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Пловдив 
град 

Пловдив 
селища 

Смолян 
град 

Смолян 
селища 

2,40% 6,80% 2,90% 2,80% 9,60% 12,60% 13,50% 8,30% 
18,40% 

45,60% 40,40% 48,60% 

69,60% 
35,00% 43,30% 40% 2 междинни 

3 междинни 

4 междинни 

над 4 



прием на натурални сокове, 11.3. – прием на газирани напитки, 11.4. – прием на 

захарни изделия, 11.5. – прием на тестени изделия. 

  Според приема на плодове по време на междинните хранения се наблюдават 

следните резултати – най-висок прием на плодове се наблюдава в град Смолян – 79,8%, 

следван от селищата около Смолян – 74,3%, град Пловдив – 72,8% и селищата около 

Пловдив – 46,6%. Статистическият анализ на тези данни показва значителна 

статистическа разлика между четирите области (p<0.001). 

 

Фиг. 22. Прием на плодове по време на междинните хранения при възрастова група 12 

години 

  По отношение на връзката между отговорите на въпрос 11.1. и разпределението 

на честотата на зъбния кариес, описана с DMFT индекса, не се наблюдава 

статистически значима връзка в нито една от изследваните области (p>0.05). 

  По отношение приема на натурални сокове – въпрос 11.2. - по време на 

междинните хранения налице са следните резултати – най-висок процент приемали в 

град Пловдив – 44%, следвани от околните на Пловдив селища – 31,1%, град Смолян – 

26% и околните на Смолян селища – 17,4%. Статистическият анализ на данните, 

показва значителна статистическа разлика между четирите области (p<0.001).  

 

Фиг. 23. Прием на натурални сокове по време на междинните хранения при 

възрастова група 12 години 
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При изследване на връзката между отговорите на въпроса и разпространението 

на кариес, такава се открива единствено в околните на Смолян селища (p<0.05). 

  Според отговорите на въпрос 11.3. – прием на газирани напитки – се наблюдават 

следните резултати – най-високи стойности в околните на Пловдив селища – 37,9%, 

следвани от град Смолян – 16,3%, град Пловдив – 15,2% и околните на Смолян селища 

– 13,8%. Наблюдава се статистически значима разлика според резултатите от този 

отговор (p<0.001).  

 

Фиг. 24. Прием на газирани напитки по време на междинните хранения при 

възрастова група 12 години 

По отношение на dmft индекса не се наблюдава връзка с отговорите от този 

подвъпрос в нито една от четирите (p>0.05). 

  По отношение приемът на захарни изделия – подвъпрос 11.4. – най-високо ниво 

на прием в град Смолян – 58,7%, следван от околните на Смолян селища – 54,1% и 

равни стойности за град Пловдив и околните на Пловдив селища – 51,5%. Резултатите 

от този отговор показват висок процент деца с прием на захарни изделия, но 

разпределението в четирите изследвани области е без статистически значима разлика 

(p>0.05).  

 

Фиг. 25. Прием на захарни изделия по време на междинните хранения при възрастова 

група 12 години 

Не се открива статистически значима връзка между отговорите от този 

подвъпрос и dmft разпространението  нито една от изследваните области (p>0.05). 
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  Според приема на тестени изделия по време на междинните хранения – 

подвъпрос 11.5. - най-високи стойности в околните на Смолян селища – 63,3%, 

следвани от околните на Пловдив селища – 46,6%, град Пловдив – 40,8% и град Смолян 

– 40,4%. Наблюдава се статистически значима разлика според резултатите от този 

отговор (p<0.001), като тя се дължи на повишеният прием в околните на Смолян 

селища. При анализ между останалите три области не се открива статистически 

значима разлика (p>0,05).  

 

Фиг. 26. Прием на тестени изделия по време на междинните хранения при възрастова 

група 12 години 

DMFT разпределението спрямо отговор 15.5. е със статистически значима връзка в 

околните на Пловдив селища (p<0.05). Не се открива статистически значима връзка в 

град Пловдив, в град Смолян и в околните на Смолян селища (p>0.05). 

 

- При деца на възраст 18 години: 

  При 18-годишните въпросите, свързани с хранителните навици от въпросника, 

са под номер 10 и 11.  

  Въпрос номер 10 събира данни за броя междинни хранения между основните 

три за деня. Поради училищната възраст и спецификите на храненията в почивките 

между часовете, приемаме, че тези деца имат минимум едно междинно хранене, 

заложено между основните. Получените стойности са – в околните на Пловдив селища 

е най-висок процентът на децата с 2 междинни хранения, сравнено с останалите 

изследвани области – 58,1%, следвани от град Пловдив – 53,7%, околните на Смолян 

селища – 50%  и град Смолян – 35,4%. Прави впечатление големите дялове на децата с 

по 2 и 3 междинни хранения в град Смолян, както и тези с 2 междинни хранения в 

околните на Пловдив селища. Статистическият анализ на тези данни показва 

минимална статистическа разлика между четирите области (p<0.05).  
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Фиг. 27. Честота на междинните хранения при възрастова група 18 години от 

четирите изследвани области 

При анализ на връзката между въпрос 10 и разпространението на зъбен кариес, 

описано с DMFT индекса, се отчита такава единствено в град Пловдив (p<0.05). 

  Изследването на влиянието на отговорите от въпрос 11 се осъществи в два етапа 

– първо разпределение на отговорите в отделните области, а в последствие – изледване 

на връзката на отговорите от въпроса с разпределението на кариеса, описано с dmft 

индекса. Подвъпросите на въпрос 11 са съответно – 11.1. – прием на плодове, 11.2. – 

прием на натурални сокове, 11.3. – прием на газирани напитки, 11.4. – прием на 

захарни изделия, 11.5. – прием на тестени изделия. 

  По подвъпрос 11.1. - Наблюдава се висок процент деца, приемащи плодове – 

83,9% в околните на Пловдив селища, 79,6% в град Пловдив, 73,3% в околните на 

Смолян селища и 58,5% в град Смолян. Получените резултати за четирите области са 

със значителна статистически значима разлика (p<0.005), което се дължи на значително 

по-ниският процент прием в град Смолян.  

 

Фиг. 28. Прием на плодове по време на междинните хранения при възрастова група 18 

години 

  Връзката на въпрос 11.1. с разпространението на  зъбния кариес, описано с 

DMFT индекса, не се отчита като статистически значима в нито една от четирите 

области (p>0.05). 
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  При подвъпрос 11.2. - Получените стойности са – най-високо ниво на прием в 

околните на Смолян селища – 40,7%, следвани от град Пловдив – 33,3%, и околните на 

Пловдив селища и град Смолян с равни стойности – 28%. Не се отчитат статистически 

значими разлики между четирите области по тези резултати (p>0.05).  

 

Фиг. 29. Прием на натурални сокове по време на междинните хранения при възрастова 

група 18 години 

Спрямо разпределението на зъбния кариес, анализът на връзката между 

подвъпрос 11.2. и DMFT, показва статистическа значимост единствено в околните на 

Пловдив селища от четирите изследвани области (p<0.05). 

  По подвъпрос 11.3. - Получените стойности са – най-високо ниво на прием в 

град Пловдив – 51,9%, следван от околните на Пловдив селища – 47,3%, околните на 

Смолян селища – 33,7% и град Смолян – 30,5%. Наблюдава се статистически значима 

разлика по резултатите от този отговор (p<0.05).  

 

Фиг. 30. Прием на газирани напитки по време на междинните хранения при 

възрастова група 18 години 

Анализът на DMFT разпределението спрямо отговор 11-3, показва 

статистически значима разлика в град Пловдив (p<0.001) и в околните на Пловдив 

селища (p<0.005). 

  При 11.4. - Най-високи са стойностите в околните на Смолян селища – 87,2%, 

следвани от околните на Пловдив селища – 81,7%, град Пловдив – 78,7% и град Смолян 

– 58,5%. Резултатите от този отговор показват висок процент деца с прием на захарни 
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изделия, като процентното разпределение е по-ниско в Смолян-град, което при анализ 

се представя като статистически значима разлика (p<0.001).  

 

Фиг. 31. Прием на захарни изделия по време на междинните хранения при възрастова 

група 18 години 

Връзката на отговор 11-4 с разпределението на зъбния кариес, описана с DMFT 

индекса, показва значимост в град Пловдив(p=0.000), селищата около 

Пловдив(p=0.001), но не и в град Смолян и селищата около Смолян (p>0.05). 

  По подвъпрос 11.5. - Получените стойности са най-високо ниво на прием в 

околните на Смолян селища – 51,2%, град Смолян – 47,6%, град Пловдив – 34,3% и 

околните на Пловдив селища – 31,2%. В резултатите от отговор 11-5 се наблюдава 

равномерно разпределение между град Пловдив и селищата около Пловдив и град 

Смолян и селищата около Смолян, но има статистически значима разлика при 

сравнение между четирите области (p<0.05).  

 

Фиг. 32. Прием на тестени изделия по време на междинните хранения при възрастова 

група 18 години 

Открива се статистически значима връзка между отговорите на този подвъпрос и 

разпространението на зъбния кариес единствено в околните на Пловдив селища 

(p<0.05). 

 

Подзадача 3.2. Проучване поддържането на лична орална хигиена: 
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  - при деца на възраст 5-6 години 

  - при деца на възраст 12 години 

  - при деца на възраст 18 години 

 

 при деца на възраст 5-6 години: 

  Изследването на хигиенните навици при групата на 5-6 годишните в четирите 

области се извърши с помощта на 8 въпроса от въпросника, клиничен преглед на 

оралното състояние и статистически анализ на връзката между двете.  

  Първият въпрос, свързан с личната орална хигиена, е въпрос номер 6, касаещ 

възрастта на започване на четкане на зъбите при децата. Възможните отговори са преди 

и след 3-годишна възраст. Най-висок е процентът на деца, започнали да четкат зъбите 

си преди 3 годишна възраст в град Пловдив – 82,9%, следвани от град Смолян – 65,8%, 

околните на Пловдив селища – 65% и околните на Смолян селища – 47,3%. При анализ 

на разпределението на отговорите в четирите области се наблюдава статистически 

значима разлика (p<0.001).  

 

Фиг. 33. Начало на четкане на зъбите във възрастова група 5-6 години 

Тези резултати съпоставихме с разпределението на dmft индекса. Не се открива 

статистически значима връзка между отговорите на въпрос 6 и dmft разпространението 

в град Пловдив, град Смолян и селищата около Смолян (p>0.05). В селищата около 

Пловдив се открива значима връзка между началото на четкането на зъбите преди или 

след 3 години и разпространението на зъбния кариес (p<0.05). 

  Въпрос номер 7 изследва честотата на миене на зъбите при децата от 

възрастовата група. Възможните отговори са – не мие зъбите, веднъж дневно, два пъти 

дневно, след всяко хранене. Отбелязваме по-високото процентно ниво на децата от 

околните на Пловдив селища, които мият само веднъж дневно – 43,1%, в сравнение с 

останалите три области. Разпределението на отговорите в четирите области показва 

статистически значима разлика (p<0.01).  
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Фиг. 34. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според честотата 

на миене на зъбите дневно 

При съпоставката на тези резултати с dmft индексите за съответните области за 

възрастовата група се отчита статистически значима връзка с отговорите от въпроса 

единствено в околните на Смолян селища (p<0.05). 

  Въпрос номер 8 разглежда продължителността на миене на зъбите. Възможните 

отговори са – под 1 минута, 1-2 минути, над 2 минути. Наблюдава се преобладаване на 

четкането с продължителност 1-2 минути и в четирите изследвани области, като не се 

наблюдава статистически значима разлика между четирите области по отношение 

разпределението на отговорите на този въпрос (p>0.05).  

 

Фиг. 35.  Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според 

продължителността на миене на зъбите 

Не се отчита и разлика по отношение на разпространението на зъбния кариес 

(p>0.05), свързано с този въпрос, с изключение на селищата около Смолян (p<0.05). 

  Въпрос номер 9 изследва употребата на различни четки за зъби – детска, за 

възрастни, електрическа. Преобладава употребата на четки за деца – 92,9% в околните 

на Смолян селища, 89,4% в околните на Пловдив селища, 85,5% в град Смолян и 77,2% 

в град Пловдив. Анализът на тези данни показва статистически значима разлика между 

четирите области (p<0.05). Прави впечатление и нивата на употреба на електрическа 

четка – най-високи в град Пловдив – 20,3%, в град Смолян – 13,3%, околните на 

Пловдив селища – 7,3% и околните на Смолян селища – 5,4%.  Разликата в честотата на 
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употреба на електрически четки в отделните области се потвърждава при статистически 

анализ (p<0.01).  

 

Фиг. 36. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според употребата 

на различни видове четки за зъби 

Изследването на връзката на честотата на употреба на различни видове четки за 

зъби спрямо разпространението на зъбния кариес по области, измерено с dmft индекса 

показва статистически значима връзка единствено в околните на Пловдив селища 

(p<0.05).  

  Въпрос 10 от въпросника изследва честотата на смяна на използваната четка. 

Наблюдава се висок процент деца, сменящи четката си на три месеца във всички 

области – най-висок процент в околните на Смолян селища – 75%, следвани от град 

Пловдив – 70,7%, околните на Пловдив селища – 66,7% и град Смолян – 51,7%. 

Анализът на данните установява статистически значима разлика между четирите 

области (p<0.001).  

 

Фиг. 37. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според честотата 

на смяна на четката за зъби 

По отношение на връзката на въпроса с разпространението на кариеса, 

проведеният анализ не откри статистически значима връзка между отговорите от този 

въпрос и dmft разпространението в нито една от четирите области (p>0.05). 
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  Въпрос 11 е свързан с употребяваната от децата от възрастовата група паста за 

зъби. Процентното разпределение показва най-високи стойности на употреба на детска 

паста с флуор в град Пловдив – 61% и в околните на Пловдив селища – 54,5%, докато в 

другите две области преобладава употребата на детска паста без флуор, съответно - 

град Смолян – 56,7% и околните на Смолян селища – 51,8%. Статистическият анализ на 

тези резултати показва значима разлика (p<0.001) между четирите области.  

 

Фиг. 38. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според вида на 

използваната паста за зъби 

Спрямо разпространението на кариеса, описано чрез dmft индекса, не се отчита 

връзка в нито една от изледваните области (p>0.05).  

  Контролът върху миенето на зъбите на децата от страна на родителите е обект на 

изследване от въпрос 12. В град Пловдив най-високи са стойностите на група 

Присъствам през цялото време – 53,7%, докато за останалите области, стойностите за 

тази група са 40,8% за град Смолян, 39,8% за околните на Пловдив селища и 34,8% за 

околните на Смолян селища. Статистическата разлика между четирите области по 

отношение на отговорите на този въпрос е значима (p<0.001).  

 

Фиг. 39. Разпределение на децата от възрастова група 5-6 години според провеждания 

родителски контрол при четкане на зъбите 
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Съпоставката на отговорите от този въпрос спрямо разпространението dmft 

показват статистически значима връзка при селищата около Пловдив (p<0.05), докато 

такава връзка не се установява за останалите три области (p>0.05).  

  За премахване на замъгляващите фактори прекодирахме двете изследвани за 

връзка променливи – отговорите на въпрос 12 и DMFT стойностите. Отговорите на 

въпрос 12 бяха преразпределени в две групи – не участвам, подсещам и само поставям 

пастата – в група неактивно участие, а присъствам през цялото време – в група активно 

участие. Стойностите на DMFT  прекодирахме в 3 групи – DMFT = 0, DMFT = 1-3, 

DMFT>3. Статистическият анализ на така прекодираните променливи показва 

статистически значима връзка между родителския контрол и разпространението на ЗК 

освен в околните на Пловдив селища, така и в град Смолян. 

  Последният въпрос от въпросника за възрастова група 5-6 годишни, свързан с 

оралната хигиена е въпрос 13. Той изследва приема на флуорни добавки – наличие или 

липса на такъв и форма на прием при наличие. Резултатите за четирите области са 

следните: 

- Въпрос 13, отговор 1 – отговор НЕ на приема на флуорни добавки. 

Наблюдава се най-висок процент прием на флуорни добавки в околните на 

Смолян селища – 43,8%, следвани от околните на Пловдив селища – 38,2%, 

град Пловдив – 30,1% и град Смолян – 27,5%. Резултатите за четирите 

области имат статистически значима разлика (p<0.05).  

 

Фиг. 40. Разпределение на приема на флуорни добавки 

  Спрямо разпределението на зъбния кариес, при въпрос 13, отговор 1, не 

се наблюдава статистически значима връзка според отговора в нито една от 

изследваните области (p>0.05). 

- въпрос 13, отговор 2 – прием на минерална вода. Най-висок процент прием 

на минерална вода се наблюдава в околните на Смолян селища – 38,4%, 

следвани от околните на Пловдив селища – 36,6%, град Пловдив – 30,1% и 
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град Смолян – 21,7%.  Разпределението в четирите области е със 

статистически значима разлика (p<0.05).  

 

Фиг. 41. Разпределение на приема на минерална вода 

При разпределението на dmft индекса обаче, не се наблюдава 

статистически значима връзка с отговор 15-2 в нито една област (p>0.05). 

- въпрос 13, отговор 3 – прием на флуорни капки – само при 1 дете от Пловдив 

град и едно от Смолян град се съобщава за прием на капки. Не се наблюдава 

разлика между четирите области (p>0.05). Аналогично не се откриват и 

статистически разлики според dmft разпределението (p>0.05). 

- въпрос 13, отговор 4 – прием на флуорни таблетки. Най-висок процент на 

прием на таблетки се наблюдава в околните на Смолян селища – 6,3%, 

следвани от град Смолян – 5%, околните на Пловдив селища – 1,6%, а в град 

Пловдив няма случаи на прием – 0%. Резултатите за този отговор са 

статистически различни (p<0.05).  

 

Фиг. 42. Разпределение на приема на флуорни таблетки 

Спрямо dmft разпределението обаче, не се наблюдава статистически 

значима връзка в нито една от изследваните области (p>0.05). 

- При деца на възраст 12 години: 

  Въпросите, свързани с хигиенните навици в групата на децата на възраст 12 

години във въпросника, са под номер 6, 7, 8 и 9. 

  Въпрос номер 6 събира данни за броя четкане на зъбите дневно. При 

процентното разпределение на 12 годишните деца от четирите изследвани области 
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според броя четкания на зъбите дневно правят впечатление няколко особености – с най-

висок процент във всички области, с изключение на околните на Пловдив селища, е 

четкането 2 пъти дневно. Процентното разпределение на четкащите 2 пъти дневно е 

както следва – най-високо за град Пловдив – 72%, 69,2% за град Смолян, 57,8% за 

околните на Смолян селища и 31% за околните на Пловдив селища. В околните на 

Пловдив селища преобладаващата група са децата, които четкат зъбите си веднъж 

дневно – 61,2%.  

 

Фиг. 43. Брой четкания на зъбите дневно във възрастова група 12 години – по 

отговори на въпрос 6 от въпросника. 

Статистическият анализ на събраните данни показва статистически значима 

разлика между четирите области по отношение на честотата на миене на зъбите 

(p<0.001). При анализ на отговорите на въпрос 6 спрямо разпространението на зъбния 

кариес, описано чрез DMFT индекса, се открива статистически значима връзка в 

околните на Смолян селища (p<0.005). 

  Въпрос 7 събира информация за продължителността на миене на зъбите. 

Наблюдава се най-голям процент на деца, четкащи 1-2 минути във всички изследвани 

области. Най-висок е процентът на децата в група 1-2 минути в град Смолян – 76,9%, 

следван от околните на Смолян селища – 67,9%, град Пловдив – 63,2% и околните на 

Пловдив селища – 54,4%. Прави впечатление и по-високият процент деца, четкащи под 

1 минута в околните на Пловдив селища – 21,4%, в сравнение с останалите изследвани 

области. Резултатите от въпрос 7 за четирите области показват статистически значима 

разлика (p<0.005).  
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Фиг. 44. Продължителност на четкането на зъбите във възрастова група 12 години – 

по отговори на въпрос 7 от въпросника. 

  По отношение на разпределението на зъбния кариес, описано от DMFT индекса, 

спрямо отговорите от номер 7 се наблюдава статистически значима връзка единствено 

в селищата около Смолян (p<0.005). 

  Въпрос номер 8 е свързан с честотата на смяна на четката за зъби. Налице е най-

голям процент на група, сменящи четката си на всеки 3 месеца във всички изследвани 

области – 68,8% за град Пловдив, 65,4% за  град Смолян, 45,6% за околните на Пловдив 

селища, 44% за околните на Смолян селища. Прави впечатление и големият процентен 

дял на сменящите всеки 6 месеца в околните на Смолян селища – 44%, в околните на 

Пловдив селища – 38,8 при стойности за град Пловдив – 26,4% и 28,8% за град Смолян. 

Статистическият анализ на резултатите показва значима разлика в четирите области по 

отношение на честотата на смяната на четката за зъби (p<0.001).  

 

Фиг. 45. Честота на смяна на четката за зъби във възрастова група 12 години – по 

отговори на въпрос 8 от въпросника. 

По отношение на DMFT индекса, резултатите от въпрос 8 се свързват със 

статистически значима връзка единствено в селищата около Смолян (p<0.05). 

  Въпрос 9 събира данни за употребата на допълнителни средства за орална 

хигиена. Наблюдава се най-голям относителен дял не използващи допълнителни 
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средства в околните на Пловдив селища – 33%, следван от град Смолян – 31,7%, 

околните на Смолян селища – 28,4% и град Пловдив – 28%. Не се наблюдава 

статистически значима разлика в разпределението на отговорите на въпрос 9 в четирите 

области (p>0.05).  

 

Фиг. 46. Употреба на допълнителни средства за орална хигиена във възрастова група 

12 години – по отговори на въпрос 9.1. от въпросника. 

Според честотата на зъбния кариес, се открива връзка между DMFT и 

отговорите на въпрос 9 в град Пловдив и в селищата около Пловдив (p<0.05). 

-   При деца на възраст 18 години: 

  Въпросите, свързани с хигиенните навици в групата на децата на възраст 18 

години във въпросника, са под номер 6, 7, 8 и 9. Въпрос номер 6 събира данни  относно 

дневния брой четкане на зъбите. Най-голям е относителният дял на децата, които 

четкат 2 пъти дневно и в четирите области – 75,6% в околните на Смолян селища, 

73,2% в Смолян, 69,4% в град Пловдив и 67,7% в околните на Пловдив селища. 

Статистическият анализ на събраните данни показва статистически значима разлика 

между четирите области по отношение на честотата на миене на зъбите в четирите 

области (p<0.001). 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Пловдив 
град 

Пловдив 
селища 

Смолян 
град 

Смолян 
селища 

28,00% 33,00% 31,70% 28,40% 

72,00% 67,00% 68,30% 71,60% 
ползва 

не ползва 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Пловдив 
град 

Пловдив 
селища 

Смолян 
град 

Смолян 
селища 

0,00% 0,00% 7,30% 12,80% 

69,40% 67,70% 
73,20% 

75,60% 

30,60% 32,30% 
19,50% 11,60% 

0,00% 0,00% 0,00% 0% 

не мие зъбите 

веднъж 

2 пъти 

след всяко хранене 



Фиг. 47. Брой четкания на зъбите дневно във възрастова група 18 години – по 

отговори на въпрос 6 от въпросника. 

По отношение на връзката на резултатите от този въпрос, съпоставени с 

разпределението на зъбния кариес, се наблюдава статистически значима такава във 

всички изследвани области без Смолян град (p>0.05). 

  Въпрос 7 събира информация за продължителността на миене на зъбите. Най-

голям е относителният дял на децата, миещи 1-2 минути и в четирите области, като в 

град Пловдив и околните на Пловдив селища резултатите са сходни – 79,6%, в 

околните на Смолян селища – 76,7% и в град Смолян – 69,5%. Събраните данни 

показват и най-висок относителен дял деца, миещи над 2 минути в град Смолян – 28%, 

при 20,9% в околните на Смолян селища, 14% в околните на Пловдив селища и 13,9% в 

град Пловдив. Резултатите за четирите области не показват статистически значима 

разлика (p>0.05).  

 

Фиг. 48. Продължителност на четкането на зъбите във възрастова група 18 години – 

по отговори на въпрос 7 от въпросника. 

По отношение на разпределението на зъбния кариес, описано от DMFT индекса, 

спрямо отговорите от номер 7 се наблюдава статистически значима връзка в град 

Пловдив и околните селища (p<0.005), но не и в град Смолян и околните за Смолян 

селища (p>0.05). 

  Въпрос номер 8 е свързан с честотата на смяна на четката за зъби. Получените 

резултати показват най-голям относителен дял на децата, сменящи четката си на всеки 

3 месеца – 65,7% в град Пловдив, 63,4% в околните на Пловдив селища, 57,3% в град 

Смолян и 48,8% в околните на Смолян селища. Наблюдава се и по-висок процент на 

сменящите четката си на всеки 6 месеца в околните на Пловдив селища – 20,4% в 

сравнение с 15,7% в град Пловдив, 11% в град Смолян и 8,1% в околните на Смолян 

селища.  Статистическият анализ на резултатите показва значителна разлика в четирите 

области по отношение на честотата на смяната на четката за зъби (p<0.001).  
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Фиг. 49. Честота на смяна на четката за зъби във възрастова група 18 години – по 

отговори на въпрос 8 от въпросника. 

По отношение на DMFT индекса, резултатите от въпрос 8 се свързват със 

значима връзка в град Пловдив  и околните на Пловдив селища (p<0.001), докато в 

останалите области такава връзка липсва (p>0.05). 

  Въпрос 9 събира данни за употребата на допълнителни средства за орална 

хигиена. Наблюдава се най-висок процент ползващи в околните на Смолян селища – 

89,5%, следвани от град Смолян – 89%, околните на Пловдив селища – 80,6% и град 

Пловдив – 73,1%. Открива се статистически значима разлика в разпределението на 

оттоворите на въпрос 9 в четирите области (p<0.05).  

 

Фиг. 50. Употреба на допълнителни средства за орална хигиена във възрастова група 

18 години – по отговори на въпрос 9 от въпросника. 

Открива се връзка между честотата на зъбния кариес и отговорите на  въпрос 

номер 9 във всички области (p<0.001, p<0.001, p<0.05), с изключение на Смолян 

(p>0.05).  

 

Подзадача 3.3. Анализ на въздействието на социално-икономическия статус на 

семейството 

- при деца на възраст 5-6 години: 
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  Във въпросника за възрастова група 5-6 години, въпросите, свързани със СИС на 

семейството са номер 1, 2 и 17. 

  Въпрос номер 1 изследва нивото на образование на родителите. Разпределението 

е неравномерно, като относителният дял на родителите със средно образование е 29,2% 

в град Смолян, 43,9% в град Пловдив, 55,3% в околните на Пловдив селища и 68,8% в 

околните на Смолян селища.  Висок е относителният дял на родителите с висше 

образование в град Смолян – 70,8%, при 55,3% в град Пловдив, 30,9% в околните на 

Пловдив селища и 30,4% в околните на Смолян селища.   Наблюдава се 

статистически значима разлика между четирите области (p<0.001).  

 

Фиг. 51. Ниво на образование на родителите на децата от група 5-6 години от 

четирите изследвани области – по отговори на въпрос 1 от въпросника. 

Спрямо dmft разпространението, отговорите на въпрос 1, показват статистически 

значима връзка между нивото на образование и разпространението на кариеса в 

селищата около Пловдив и в град Смолян (p<0.05, съответно p=0.006 и p=0.04), но не и 

в град Пловдив и селищата около Смолян (p>0.05). 

  Въпрос номер 2 описва социалния статус на семейството по самооценка на 

родителите. Възможните отговори са нисък, среден и висок, разпределени за четирите 

области. Разпределението е сходно в четирите области с най-голям относителен дял 

семейства със среден статус – 97,3% в околните на Смолян селища, 88,6% в град 

Пловдив, 88,3% в град Смолян и 83,7% в околните на Пловдив селища. Наблюдава се и 

сравнително голям дял нисък статус в околните на Пловдив селища – 5,7%, в сравнение 

с другите три изследвани области – 0,8% в град Пловдив, 1,7% в град Смолян и 1,8% в 

околните на Смолян селища. В околните на Смолян селища се откриват едва 0,9% 

семейства с висок статус, при данни от 10% за град Смолян и по 10,6% за град Пловдив 

и околните на Пловдив селища. Разпределението на получените отговори е 

статистически различно (p<0.01).  
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Фиг. 52. Социален статус на семействата на децата от група 5-6 години от 

четирите изследвани области – по отговори на въпрос 2 от въпросника. 

Не се открива, обаче, статистически значима връзка между отговорите на въпрос 

2 и разпространението на зъбния кариес в нито една от четирите области. 

  Въпрос номер 17 описва самооценка на собственото орално здраве на 

родителите. Наблюдава се сходно разпределение по относителни дялове, като 

процентът на добро орално здраве по самооценка е най-висок в град Пловдив – 58,5%, 

47,2% за околните на Пловдив селища, 45% за град Смолян и 43,8% за околните на 

Смолян селища. Най-голям е и относителният дял с лоша самооценка на оралното 

здраве в град Пловдив – 6,5% при 5,7% за околните на Пловдив селища, 1,8% за 

околните на Смолян селища и 0,8% за град Смолян. Статистическият анализ на тези 

данни установява значима разлика при разпределението на отговорите (p<0.01).  

 

Фиг. 53. Орално здраве на родителите на децата от група 5-6 години от четирите 

изследвани области – по отговори на въпрос 17 от въпросника. 

Не се открива статистически значима връзка между въпрос 17 и разпространението 

на зъбния кариес, описано с dmft индекса в град Пловдив, околните на Пловдив селища 

и град Смолян. 

- при деца на възраст 12 години: 
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  При 12-годишните въпросите, свързани със социално-икономическия статус на 

семейството са номер 1, 2 и 12. 

  Въпрос 1 събира данни за образованието на родителите. Разпределението по 

относителни дялове е неравномерно, като процентното разпределение на родители с 

основно образование е най-високо в околните на Пловдив селища – 41,7%, следвани от 

околните на Смолян селища – 14,7%, град Смолян с 4,8% и град Пловдив – 1,6%.  

  Родителите със средно образование са най-малко в град Пловдив – 16%, в град 

Смолян – 31,7%, околните на Пловдив селища – 44,7% и околните на Смолян селища – 

45%.  

  Висшистите са най-много в град Пловдив – 82,4%, в град Смолян – 63,5%, 

околните на Смолян селища – 40,4% и околните на Пловдив селища – 13,6%. 

Резултатите показват статистически значима разлика в образователното ниво между 

четирите изследвани области (p<0.001).  

 

 

Фиг. 54. Ниво на образование на родителите на децата от група 12 години от 

четирите изследвани области – по отговори на въпрос 1 от въпросника. 

Спрямо отговорите от този въпрос разпространението на зъбния кариес показва 

статистически значима връзка с образователното ниво в град Пловдив и селищата 

около Смолян (p<0.05), но не и в околните на Пловдив селища и град Смолян (p>0.05). 

  Въпрос номер 2 описва социалния статус на семейството по самооценка на 

родителите. Най-висок е относителният дял на семействата със среден статус и в 

четирите изследвани области – 91,3% в град Смолян, 87,2% в околните на Смолян 

селища, 80% за град Пловдив и 68% за околните на Пловдив селища. 

  В околните на Пловдив селища относителния дял на семействата с нисък статус 

е най-голям, в сравнение с останалите области – 22,3% при 5,5% за околните на Смолян 

селища, 1,9% за град Смолян и 0,8% за град Пловдив. В град Пловдив относителният 
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дял на семействата с висок статус е най-голям, в сравнение с останалите изследвани 

области – 19,2%, при 9,7% за  околните на Пловдив селища, 7,3% за околните на 

Смолян селища и 6,7% за град Смолян. При статистически анализ на данните се 

наблюдава статистически значима разлика при разпространението на отговорите от 

този въпрос (p<0.001).  

 

Фиг. 55. Социален статус на семействата на децата от група 12 години от четирите 

изследвани области. 

Не се открива връзка между отговорите на въпрос 2 и разпространението на 

зъбен кариес, описано с dmft индекса (p>0.05) в нито една област, с изключение на 

селищата около Смолян. 

  Въпрос 12 събира данни за оралното здраве на родителите по самооценка. 

Разпределението по относителни дялове е сходно, като единствено в околните на 

Пловдив селища задоволителната самооценка на оралното здраве преобладава над 

добрата. Делът на задоволителната самооценка е 53,4% за околните на Пловдив 

селища, 40,4% за околните на Смолян селища, 38,5% за град Смолян и 33,6% за град 

Пловдив. Не се установява статистически значима разлика между четирите групи по 

отговорите на този въпрос (p>0.05).  
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Фиг. 56. Орално здраве на родителите на децата от група 12 години от четирите 

изследвани области 

Открива се връзка между отговорите на този въпрос и dmft разпространението 

единствено в град Смолян (p<0,05). 

- при деца на възраст 18 години: 

  При 18 годишните въпросите, описващи социално-икономическия статус на 

семейството са номер 1, 2 и 12. 

  Въпрос 1 изследва образованието на родителите. Разпределението по 

относителни дялове показва преобладаване на родителите със средно образование, като 

стойностите са съответно 69,9% за околните на Пловдив селища, 69,8% за околните на 

Смолян селища, 56,5% за град Пловдив, 50% за град Смолян.  

  Висшистите са най-много в град Смолян – 48,8%, 43,5% в град Пловдив, 30,2% в 

околните на Смолян селища и 19,4% в околните на Пловдив селища. 

  Най-висок е процентът на родители с основно образование в околните на 

Пловдив селища, сравнено с останалите три области – 10,8% при 1,2% в град Смолян и 

0% в град Пловдив и околните на Смолян селища. Открива се статистически значима 

разлика в разпределението на отговорите от този въпрос (p<0.001).  

 

Фиг. 57. Ниво на образование на родителите на децата от група 18 години от 

четирите изследвани области 

По отношение на връзката на въпроса с разпределението на зъбния кариес, 

описано от DMFT индекса, се наблюдава статистически значима връзка единствено в 

селищата около Пловдив (p<0.05).  

  Въпрос 2 описва социалния статус на семейството по самооценка на 

анкетираните. Относителният дял на семействата със среден статус е най-голям, като 

при околните на Смолян селища е 88,4%, 85,2% за град Пловдив, 77,4% за околните на 

Пловдив селища и 68,3% за град Смолян.  В околните на Пловдив селища е най-голям 
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делът на семействата с нисък статус – 16,1% при 6,5% за град Пловдив и 1,2% за град 

Смолян и околните на Смолян селища. 

  В град Смолян е най-висок процентният дял на семействата с висок статус – 

30,5%, при 10,5% в околните на Смолян селища, 8,3% в град Пловдив и 6,5% за 

околните на Пловдив селища.  Статистическият анализ показва значима разлика в 

разпределението на отговорите на този въпрос между четирите области (p<0.001).  

 

Фиг. 58. Социален статус на семействата на децата от група 18 години от четирите 

изследвани области 

Спрямо разпределението отговорите от този въпрос, честотата на кариеса, 

описана чрез DMFT, показва статистически значими разлики единствено в селищата 

около Пловдив (p<0.001).  

  Въпрос 12 изследва оралното здраве на родителите по оценка на анкетираните. 

Разпределението на относителните дялове е сходно за четирите области, като за 

задоволително приемат оралното здраве на своите родители 50,5% от 18 годишните в 

селищата около Пловдив, 43,5% за град Пловдив, 34,1% за град Смолян и 25,6% за 

околните на Смолян селища. За добро орално здраве на родителите си дават 

информация 73,3% от 18 годишните в околните на Смолян селища, 65,9% за град 

Смолян, 55,6% за град Пловдив и 48,4% за околните на Пловдив селища. Наблюдава се 

статистически значима разлика в разпределението в четирите области според 

отговорите на въпроса (p<0.05).  
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Фиг. 59. Орално здраве на родителите на децата от група 18 години от четирите 

изследвани области 

Открива се връзка между отговорите на въпрос 12 при 18 годишните и 

разпространението на DMFT в град Пловдив и околните на Смолян селища (p<0.05) 

Подзадача 3.4. Изследване връзката между dmft/DMFT и пародонталния статус, 

наличието на флуороза, малоклузии и OHI индекса 

  При група 5-6 години пародонталният статус не може да бъде изследван с 

точност на получените резултати, поради спецификите на резорбцията на временните 

зъби и пробива на постоянните и свързаните с тях реактивни гингивални възпаления.  

  Изследването на зъбната флуороза във възрастова група 5-6 години не открива 

статистически значима разлика между четирите изследвани области (p>0.05), като не се 

открива и връзка между разпространението на флуорозата и разпространението на 

зъбния кариес в нито една от областите (p>0.05).  

  Данните за наличието на малоклузии показват най-висок относителен дял деца 

от група 5-6 годишни с налични малоклузии в околните на Смолян селища – 40,2%, 

следвани от околните на Пловдив селища – 30,1%, град Смолян – 29,1% и град Пловдив 

– 22%.  

 
Фиг. 60. Процентно разпределение на децата с и без малоклузия във възрастова група 

5-6 години в четирите изследвани области. 

Не се открива статистически значима разлика между четирите области (p>0.05), 

но в три от тях – селища около Пловдив, град Смолян и селища около Смолян, се 
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открива статистически значима връзка между малоклузията и разпространението на 

зъбния кариес – p<0.001. 

  Процентното разпределение на измерените стойности на орално-хигиенният 

индекс OHI-S показва неравномерно разпределение на стойностите на OHI с 

преобладаване на по-ниските стойности в град Пловдив и околните на Пловдив селища 

и увеличаване на относителните дялове на по-високите стойности в град Смолян и 

околните на Смолян селища. Статистическият анализ на получените данни показва 

значими разлики между четирите области (p<0.005) . Открива се и значима връзка 

между OHI и разпространението на зъбния кариес във всички области освен град 

Пловдив (p<0.001). 

  При групата на 12-годишните точното изследване на пародонталния статус 

отново е възпрепятствано от спецификите на пробива на вторите постоянни молари.  

  По отношение разпространението на зъбна флуороза между четирите изследвани 

области не се открива статистически значима разлика (p>0.05). Не се открива и връзка 

между разпространението на флуорозата и разпространението на зъбния кариес 

(p>0.05). 

  Разпространението на малоклузиите - наблюдава се най-голям относителен дял 

на децата с малоклузии в град Смолян – 49%, следван от околните на Смолян селища – 

36,7%, околните на Пловдив селища – 28,2% и град Пловдив – 19,2%.  

 
Фиг. 61. Процентно разпределение на децата с и без малоклузия във възрастова група 

12 години в четирите изследвани области. 

Статистическият анализ на тези данни показва значима разлика между четирите 

области (p<0.001), като в град Смолян и селища около Смолян, се открива 

статистически значима връзка между малоклузията и разпространението на зъбния 

кариес – p<0.005, съответно p=0.002, p=0.001, докато в град Пловдив и селищата около 

Пловдив такава връзка липсва (p>0.05). 

  Процентното разпределение на измерените стойности на орално-хигиенният 

индекс OHI-S при 12 годишните в четирите изследвани области е аналогично на 

резултатите при 5-6 годишните с неравномерно разпределение на стойностите на OHI с 

по-широк процентен обхват на по-ниските стойности в град Пловдив и околните на 

Пловдив селища и увеличаване на относителните дялове на по-високите стойности в 
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град Смолян и околните на Смолян селища. Статистическият анализ на данните за 

орално-хигиенния индекс OHI, показва статистически значими разлики между четирите 

области (p<0.001). Открива се и значима връзка между OHI и разпространението на 

зъбния кариес във всички области (p<0.005). 

  В групата на 18 годишните: Наблюдава се сходно разпространение по 

относителни дялове с преобладаване на процента деца със здрав пародонт – 74,4% за 

град Смолян, 72,2% за град Пловдив, 69,8% за околните на Смолян селища и 58,1% за 

околните на Пловдив селища. Прави впечатление и по-високият дял деца с кървене в 

околните на Пловдив селища – 33,3% спрямо 24,4% в околните на Смолян селища, 

23,2% в град Смолян и 19,2% в град Пловдив. Статистическият анализ на данните, 

обаче, не показва значима разлика между четирите области (p>0.05).  

 
Фигура 62. Процентно разпределение според пародонталния индекс на децата от 

възрастова група 18 години в четирите изследвани области. 

Открива се статистически значима връзка между пародонталния статус и 

разпространието на зъбния кариес във всички области с излючение на град Смолян 

(p>0.05).  

  Резултатите за засягането от зъбна флуороза при 18 годишните от четирите 

области показват сходно разпространение в изследваните области с преобладаване на 

децата без флуороза – 93,5% в град Пловдив, 93% в околните на Смолян селища, 92,5% 

в околните на Пловдив селища и 87,8% в град Смолян.  Не се открива статистически 

значима разлика в разпространението на зъбна флуороза между четирите изследвани 

области (p>0.05). Открива се връзка между разпространението на флуорозата и 

честотата на зъбния кариес единствено в селищата около Пловдив (p<0.005). 

  Процентното разпределение на засягането от малоклузията при 18 годишните в 

четирите области - не се наблюдава статистически значима разлика в 

разпространението на малоклузиите в четирите изследвани области (p>0.05).  
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Фиг. 63. Процентно разпределение на децата с и без малоклузия във възрастова група 

12 години в четирите изследвани области. 

По отношение на връзката на малоклузиите с разпространението на ЗК, такава се 

наблюдава със статистическа значимост и в четирите изследвани области (p<0.005). 

  Процентното разпределение на измерените стойности на орално-хигиенният 

индекс OHI-S при 18 годишните в четирите изследвани области показва преобладаване 

на децата с OHI в стойности 1,33 и 1,67 във всички области. В околните на Смолян 

селища стойност на OHI 1,33 имат 53,5%, в град Смолян – 48,8%, в околните на 

Пловдив селища – 45,2% и в град Пловдив – 42,6%. Стойности на OHI 1,67 се срещат 

при 43,5% в град Пловдив, 39,8% в околните на Пловдив селища, 31,7% в град Смолян 

и 30,2% в околните на Смолян селища. Изследването на орално-хигиенния индекс OHI, 

не показва статистически значими разлики между четирите области (p>0.05). Открива 

се, обаче, значима връзка между OHI и разпространението на зъбния кариес във всички 

области без Смолян град (p<0.001, p=0.000). 

Подзадача 3.5. Регресионен анализ на факторната връзка между 

разпространението на зъбния кариес и основните групи изследвани фактори – 

социално-икономически, хигиенни, хранителни и допълнителни при трите 

възрастови групи  

  При изследване на факторната връзка между разпространението на зъбния 

кариес и рисковите фактори, извършихме еднофакторен и многофакторен регресионния 

анализ за всяка от изследваните възрастови групи.   

I. Възрастова група 5-6 години 

 За нуждите на регресионния анализ използвахме индуктивен модел чрез 

предварително зададен компонент, определен като зависима променлива, а именно 

индекса за разпространение на кариес (dmft/DMFT). Тъй като най-точния модел за 

сравнение между количествени и качествени признаци се открива от изследваните 

лица, за това се прилага подхода на конкуриращите се модели т.е. от релевантните 

модели се отбелязва най-добрият за изследваната група. 

1. Изследване на социално-икономическите фактори. 
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без малоклузии с малоклузии 



  От извършения корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на социално-икономическите фактори и индекса за разпространение на кариес за деца 

на възраст между 5-6 години, откриваме статистически значими нива в обратен ред за 

факторите „образование на родителите” r= -0,133 (P<0,001) и „социален статус на 

семейството” r= -0,115 (P<0,01) и права зависимост за фактора „самооценка на 

оралното здраве” r= 0,145 (P<0,001). Тези резултати установяват факториална 

зависимост със слаба корелационна връзка, която съпоставима към конкретно 

семейство означава, че колкото е по-нисък образователния и социалния статус, съчетан 

с ниска орална хигиена на родителя, толкова е по-голяма вероятноста за развитие и 

разпространение на кариес на дете във възрастта 5-6 години. 

За извършване и установяване наличието на статистическа връзка, относно фактора 

и резултата използваме дисперсионен анализ (ANOVA) за изследване на връзка между 

качествен фактор и количествен резултат. 

Таблица 5. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – социално-икономически фактори 

при 5-6 годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

DMFT * Образование на родители 2,987 3,761 0,024 0,125 0,016 

DMFT * Социален статус на семейството 3,601 4,548 0,011 0,137 0,019 

DMFT * Самооценка на оралното здраве 4,620 5,867 0,003 0,155 0,024 

  Коефициентът на определимост (Eta²) за първия фактор „образование на 

родителите” е 0,016 или 1,6% от различията в резултата се дължат на този предиктор 

при F=3,761 (P<0,05). Коефициентът на определимост (Eta²) за втория фактор 

„социален статус на семейството” е 0,019 или почти 2% от различията в резултата се 

дължат на този предиктор при F=4,548 (P<0,05). Коефициентът на определимост (Eta²) 

за третия фактор „Самооценка на оралното здраве” е 0,024 или 2,4 % от различията в 

резултата се дължат на този предиктор при F=5,867 (P<0,01). 

2. Изследване на фактор „Хигиенни навици”.  

  От извършения корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на фактора хигиенни навици, както и съответните подфактори, съпоставимо с индекса 

за разпространение на кариес за деца на възраст между 5-6 години, откриваме 

статистически значими нива в права зависимост за подфактора „възраст на започване 



на миене на зъбите”  r= 0,152 (P<0,001) и в обратен ред за подфакторите „честота на 

миене на събите” r= -0,089 (P<0,05), „продължителност на миене на зъбите” r= -0,108 

(P<0,01) и „контрол при миене на зъбите от страна на родителите” r= -0,121 (P<0,001). 

Тези резултати установяват факториална зависимост със слаба корелационна връзка, 

която, съпоставима към конкретно семейство, означава, че колкото по-късно едно дете 

стартира своята самостоятелна орална хигиена, съчетано с рядко и неефективно 

използване на четката за миене на зъбите и слабият контрол от страна на родителите, 

толкова е по-голяма вероятността от развитие и разпространение на кариес около 

възраст 5-6 години. 

  За установяване на статистическа връзка, относно фактора и резултата беше 

използван дисперсионен анализ (ANOVA), изследващ връзката между качествен 

фактор и количествен резултат.  

Таблица 6.  ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – фактор Хигиенни навици при 5-6 

годишните 

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

dmft * Възраст на започване на четкането 217,741 16,003 ,000 ,180 ,033 

dmft * Честота на четкане 32,359 2,325 ,074 ,120 ,015 

dmft * Продължителност на миене на зъбите 149,091 10,863 ,001 ,162 ,026 

dmft * Вид четка 19,115 1,361 ,244 ,059 ,003 

dmft * Смяна на четката 39,548 39,548 ,093 ,091 ,008 

dmft * Вид паста за зъби 26,200 1,867 ,172 ,079 ,006 

dmft * Контрол при миене 61,369 4,468 ,004 ,166 ,028 

dmft * Прием на флуорни добавки 24,060 1,717 ,191 ,060 ,004 

dmft * минерална вода 50,781 3,638 ,057 ,087 ,008 

dmft * флуорни капки 16,788 1,197 ,275 ,050 ,003 

dmft * флуорни таблетки 16,256 1,159 ,282 ,049 ,002 

  Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост, с риск за грешка 

по-малко от 0,05 са: „Възраст на започване на миенето на зъби”, където коефициентът 

на определимост (Eta²) е 0,033 или 3,3% от различията в резултата се дължат на този 

предиктор при F=16,003 (P<0,001). Коефициентът на определимост (Eta²) за втория 

подфактор, който потвърждава равнището на значимост и алтернативната хипотеза е 

„Продължителност на миене на зъбите”, където 0,026 или почти 3% от различията в 

резултата се дължат на този предиктор при F=10,863 (P<0,001). Коефициентът на 

определимост (Eta²) за третия подфактор  в подкрепа на алтернативната хипотеза е 



„Контрол при миене на детето от страна на родителите” 0,028 или 2,8 % от различията 

в резултата се дължат на този предиктор при F=4,468 (P<0,01). 

3.  Изследване на фактор „Хранителни навици”. 

  От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на фактора „хранителни навици”, както и съответните подфактори, съпоставимо с 

индекса за разпространение на кариес (dmft) за деца на възраст между 5-6 години, 

откриваме статистически значими нива за всички предиктори. В прав ред на 

взаимоовръзка с dmft са факторите „разнообразни междинни хранения” r= 0,117 

(P<0,01), „Междинно хранене с натурални сокове” r= 0,151 (P<0,001), „Междинно 

хранене с газирани напитки” r= 0,164 (P<0,001), „Междинно хранене със захарни 

изделия” r= 0,112 (P<0,01), „Междинно хранене с натурални сокове” r= 0,151 (P<0,001), 

„Междинно хранене с тестени изделия” r= 0,119 (P<0,01), „Вредни навици в детството 

(ВН) – смучене на сладък биберон” r= 0,117 (P<0,01), „ВН-прием на сладка течно по 

време на сън” r= 0,145 (P<0,001), „ВН-прием на бонбони и близалки” r= 0,117 (P<0,01)  

и обратна зависимост за подфактора „Междинно хранене с плодове” r= -0,083 

(P<0,05)”. Тези резултати установяват факториална зависимост със слаба корелационна 

връзка, която съпоставима към конкретно семейство означава, че колкото е бил по-

голям приема на сладки храни и течности от най-ранна детска възраст, съчетано с чести 

междинни въглехидратни хранения богати на захари (натурални сокове, захарни 

изделия, тестени изделия, газирани напитки), толкова е по-голяма вероятноста за 

развитие и разпространение на кариес на дете във възраст 5-6 години. 

  За установяване на статистическа връзка, относно фактора и резултата беше 

използван дисперсионен анализ (ANOVA), изследващ връзката между качествен 

фактор и количествен резултат. 

 

 

Табл. 7. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT –Хран.навици при 5-6 годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

 

Фактори 

Среден 

квадрат F P 

 

Eta 

 

Eta² 

dmft * Междинни хранения 121,817 8,855 ,003 ,161 ,026 

dmft * Храни при междинно хранене (МХ) - плодове 63,745 4,576 ,033 ,098 ,010 

dmft * натурални сокове-МХ 208,730 15,319 ,000 ,177 ,031 

dmft * газирани напитки-МХ 204,179 14,975 ,000 ,175 ,031 

dmft * захарни изделия-МХ 112,803 8,158 ,004 ,130 ,017 



dmft * тестени изделия-МХ 134,157 9,734 ,002 ,142 ,020 

dmft * Вредни навици (ВН)-сладък биберон 132,749 9,630 ,002 ,141 ,020 

dmft * ВН-сладка течност през нощта 253,628 18,744 ,000 ,195 ,038 

dmft * ВН-близалки и бонбони 96,234 6,943 ,009 ,120 ,014 

  Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост в най-голяма сила 

са: „Вредни навици в детска възраст-сладки течно по време на сън”, където 

коефициентът на определимост (Eta²) е 0,038 или почти 4% от различията в резултата 

се дължат на този предиктор при F=18,744 (P<0,001)., следван от подфакторите 

„Междинни хранения с натурален сок и газирани напитки” съответно с равен 

коефициентът на определимост (Eta²) от 0,031 или 3,1% от различията в резултата се 

дължат на тези предиктори при F=15,319 (P<0,001) за първия и F=14,975 (P<0,001) за 

втория.  

Чрез статистическата функция за изследване на връзката, откриваме, наличие на 

взаимодействие между отделните подфактори на фактор „Хранителни навици” 

съпоставимо с резултата (dmft). Отбелязваме, че подфакторите, които оказват влияние 

върху появата на резултата (dmft), при равнище на значимост, по-малко от риска за 

грешка (P<0,05) е употребата на: сладък биберон, сладка течност по време на сън и 

консумацията на бонбони и близалки от ранна детска възраст, където предсказващата 

функция е приблизително между 2 и 4% към резултата (dmft). Значимостта на другите 

подфактори са със слаба предсказваща връзка между 0,3 до 1,3%, определени чрез 

частния коефициент на определеност Eta². Чрез множественият коефициент на 

определеност (R Squared=R²), доказваме силата на връзката, която е R²=0,143 или 14% 

от сравнените подфактори предсказват появата на кариес в детска възраст между 5-6 

години за изследваната група. 

  Чрез статистическата функция за изследване на връзката (табл. 8), откриваме, 

наличие на взаимодействие между отделните подфактори на трите основни фактора: 

„Социално-икономически”, „Хигиенни навици” и „Хранене”, съчетани с 

допълнителните фактори: Местоживеене, Флуороза, Малоклузии и оралнохигиенен 

индекс (OHI), съпоставимо с резултата (dmft). От таблицата отбелязваме, че 

подфакторът, който оказва влияние върху появата на резултата (dmft), при равнище на 

значимост, по-малко от риска за грешка (P<0,001) е OHI - предсказващата функция е 

приблизително 43% към резултата (dmft). Значимостта на другите подфактори са със 

слаба предсказваща връзка между 0 до 3%, определени чрез частния коефициент на 

определеност Eta². Чрез множественият коефициент на определеност (R Squared=R²), 



доказваме силата на връзката, която за всички фактори е R²=0,694 или приблизително 

70% от сравнените подфактори предсказват появата на кариес в детска възраст между 

5-6 години за изследваната група. 

Табл.8. Многофакт.регрес. анализ на взаимодействие между отделните подфактори на 

трите основни фактора, допълн. фактори и dmft/DMFT разпространението при 5-6 год. 

Тест за ефект на факторната структура на взаимодействие 

Зависима променлива: dmft 

Фактори Сума от квадратите df Среден квадрат F P Eta² 

Коректен модел 4647,103a 57 81,528 16,726 ,000 ,694 

 62,407 1 62,407 12,803 ,000 ,030 

v1 6,775 2 3,388 ,695 ,500 ,003 

v2 ,053 2 ,026 ,005 ,995 ,000 

v6 ,070 1 ,070 ,014 ,904 ,000 

v7 3,198 3 1,066 ,219 ,883 ,002 

v8 12,306 2 6,153 1,262 ,284 ,006 

v9 26,400 2 13,200 2,708 ,068 ,013 

v10 6,639 2 3,319 ,681 ,507 ,003 

v11 20,007 3 6,669 1,368 ,252 ,010 

v12 14,109 3 4,703 ,965 ,409 ,007 

v14 15,417 3 5,139 1,054 ,368 ,007 

v15_1 ,457 1 ,457 ,094 ,760 ,000 

v15_2 2,590 1 2,590 ,531 ,466 ,001 

v15_3 2,136 1 2,136 ,438 ,508 ,001 

v15_5 ,145 1 ,145 ,030 ,863 ,000 

v16_1 2,197 1 2,197 ,451 ,502 ,001 

v16_2 1,103 1 1,103 ,226 ,635 ,001 

v16_3 ,503 1 ,503 ,103 ,748 ,000 

v17 8,805 2 4,403 ,903 ,406 ,004 

v13_1 2,637 1 2,637 ,541 ,462 ,001 

v13_2 2,825 1 2,825 ,579 ,447 ,001 

v13_3 4,433 1 4,433 ,910 ,341 ,002 

v13_4 1,073 1 1,073 ,220 ,639 ,001 

v15_4 1,553 1 1,553 ,319 ,573 ,001 

Местоживеене 63,219 3 21,073 4,323 ,005 ,030 

Флуороза 3,724 1 3,724 ,764 ,383 ,002 

Малоклузии 25,931 2 12,965 2,660 ,071 ,013 

OHI 1840,651 14 131,475 26,973 ,000 ,473 

Грешка 2047,240 420 4,874    

Общо 14764,000 478     

Коригиран модел 6694,343 477     

R Squared = 0,694 (Adjusted R Squared = ,653) ≈ 70% обяснителен модел на факторите 

II. Възрастова група 12-години: 

 

1. Изследване на социално-икономическите фактори. 

  От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на социално-икономическите фактори и индекса за разпространение на кариес за 



подрастващи на възраст около 12 години, откриваме статистически значими нива в 

обратен ред за факторите „образование на родителите” r= -0,312 (P<0,001) и „социален 

статус на семейството” r= -0,140 (P<0,001) и права зависимост за фактора „самооценка 

на оралното здраве” r= 0,195 (P<0,001). Тези резултати установяват факториална 

зависимост със слаба към умерена корелационна връзка, която съпоставима към 

конкретно семейство показва, че колкото е по-нисък образователния и социалния 

статус, съчетан с ниска самооценка за орална хигиена на родителя, толкова е по-голяма 

вероятноста за развитие и разпространение на кариес на подрастващи на възраст около 

12 години. 

  За извършване и установяване наличието на статистическа връзка, относно 

фактора и резултата използваме дисперсионен анализ (ANOVA) за изследване на 

връзка между качествен фактор и количествен резултат.  

Таблица 9. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – социално-икономически фактори 

при 12-годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

DMFT * Образование на родители 171,454 36,279 0,000 0,377 0,142 

DMFT * Социален статус на семейството 72,302 13,565 0,000 0,186 0,035 

DMFT * Самооценка на оралното здраве 77,833 15,103 0,000 0,254 0,065 

Коефициентът на определимост (Eta²) за първия подфактор „образование на 

родителите” е 0,142 или 14,2% от различията в резултата се дължат на този предиктор 

при F=36,279 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за втория подфактор 

„социален статус на семейството” е 0,035 или 3,5% от различията в резултата се дължат 

на този предиктор при F=13,565 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за 

третия подфактор „Самооценка на оралното здраве” е 0,065 или 6,5 % от различията в 

резултата се дължат на този предиктор при F=15,103 (P<0,001). 

2. Изследване на фактор „Хигиенни навици”. 

От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели на 

фактора хигиенни навици, както и съответните подфактори, съпоставимо с индекса за 

разпространение на кариес за подрастващи на възраст около 12 години, откриваме 

статистически значими нива в права зависимост за подфактора „честота на смяна на 

четаката”  r= 0,255 (P<0,001) и „Ползване на средства за ОХ”  r= 0,154 (P<0,001) т.е., 

колкото повече един подрастващ млад човек по-рядко си сменя четката за орална 

хигиена, толкова е по-голяма вероятността от поява на кариес. В обратен ред са 

подфакторите „брой миене на зъбите дневно” r= -0,201 (P<0,001), „продължителност на 

миене на зъбите” r= -0,172 (P<0,001), „употреба на вода за уста” r= -0,292 (P<0,001) и на 

конци r= -0,131 (P<0,003). Тези резултати установяват факториална зависимост със 



слаба към умерена по-лоша орална хигиена един млад човек около 12 години, толкова е 

по-голяма вероятността от развитие и разпространение на кариес. 

  От резултатите на ANOVA анализа отбелязваме, че средните стойностите на 

отделните подфактори към фактор „Хигиенни навици” потвърждават алтернативната 

хипотеза и съответния модел от една част, а други част нулевата хипотеза.  

Таблица 10. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – фактор Хигиенни навици при 12-

годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

DMFT * Брой четкания дневно 38,419 7,307 ,000 ,219 ,048 

DMFT * Продължителност на миене на зъбите 46,834 8,845 ,000 ,197 ,039 

DMFT * Честота на смяна на четката 54,440 10,575 ,000 ,260 ,068 

DMFT * Ползване на средства за ОХ 57,195 10,659 ,001 ,154 ,024 

DMFT * Липса на използвани средства за ОХ 62,077 11,593 ,001 ,160 ,026 

DMFT * ОХ-употреба на конци 41,464 7,676 ,006 ,131 ,017 

DMFT * ОХ-употреба на вода за уста 206,424 41,070 ,000 ,292 ,086 

DMFT * ОХ-употреба на дъвки 12,065 2,206 ,138 ,071 ,005 

DMFT * ОХ-употреба на клечки за зъби 0,550 0,100 ,752 ,015 ,000 

DMFT * ОХ-употреба на интердентална четка 15,925 2,917 ,088 ,081 ,007 

 

Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост, с риск за грешка по-

малко от 0,05 са: „Брой четкания дневно”, където коефециентът на определимост (Eta²) 

е 0,048 или почти 5% от различията в резултата се дължат на този предиктор при 

F=7,307 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за втория подфактор, който 

потвърждава равнището на значимост и алтернативната хипотеза е „Продължителност 

на миене на зъбите”, където Eta²=0,039 или почти 4% от различията в резултата се 

дължат на този предиктор при F=8,845 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) 

за третия подфактор  в подкрепа на алтернативната хипотеза е „Честота на смяна на 

четката” 0,068 или 6,8 % от различията в резултата се дължат на този предиктор при 

F=10,575 (P<0,001). Четвъртият подфактор с висок процент, който подкрепя различията 

в резултата, е „Употребата на вода за уста” Eta²=0,086 или почти 9% е водещ предиктор 

при F=41,070 (P<0,001). 

3. Изследване на фактор „Хранителни навици”. 

  От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на фактора „хранене”, както и съответните подфактори, съпоставимо с индекса за 

разпространение на кариес (dmft) за подрастващи на възраст около 12 години, 

откриваме статистически значими нива в прав ред на взаимоовръзка при подфакторите 

„брой междинни хранения” r= 0,282 (P<0,001), „Междинно хранене с тестени изделия” 

r= 0,232 (P<0,001) и „Междинно хранене със захарни изделия” r= 0,169 (P<0,001). Тези 

резултати установяват факториална зависимост със слаба към умерена корелационна 

връзка, която съпоставима към конкретно семейство означава, че колкото е по-голям 

приема на въглехидратни хранения богати на захари (захарни изделия, тестени изделия, 



газирани напитки), толкова е по-голяма вероятноста за развитие и разпространение на 

кариес в определената възраст. 

  От резултатите на ANOVA анализа отбелязваме, че средните стойностите на пет 

от подфакторите към фактор „Хранене” потвърждават алтернативната хипотеза и 

съответния модел.  

Таблица 11. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – фактор Хранителни навици при 

12-годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

 

Фактори 

Среден 

квадрат F P 

 

Eta 

 

Eta² 

DMFT * Брой междинни хранения 110,647 23,236 ,000 ,371 ,138 

DMFT * Храни при междинно хранене (МХ) - плодове 28,623 5,270 ,022 ,109 ,012 

DMFT * натурални сокове-МХ 3,071 0,559 ,455 ,036 ,001 

DMFT * газирани напитки-МХ 24,292 4,465 ,035 ,100 ,010 

DMFT * захарни изделия-МХ 105,175 20,008 ,000 ,209 ,044 

DMFT * тестени изделия-МХ 157,601 30,678 ,000 ,256 ,065 

 

Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост в най-голяма сила 

са: „Брой междинни хранения”, където коефициентът на определимост Eta² е 0,138 или 

почти 14% от различията в резултата се дължат на този предиктор при F=23,236 

(P<0,001), следван от подфакторите „Междинни хранения със захарни изделия” с 

коефециентът на определимост (Eta²) от 0,044 или 4,4% от различията в резултата се 

дължат на тези предиктори при F=20,008 (P<0,001) и подфактор „Междинни хранения с 

тестени изделия” с коефециентът на определимост (Eta²) от 0,065 или 6,5% от 

различията в резултата при F=30,678 (P<0,001).  

  Чрез статистическата функция за изследване на връзката (табл. 12), откриваме, 

наличие на взаимодействие между отделните подфактори на трите основни фактора: 

„Социално-икономически”, „Хигиенни навици” и „Хранене”, съчетани с 

допълнителните фактори: Местоживеене, Пародонтален статус, Флуороза, Малоклузии 

и оралнохигиенен индекс (OHI), съпоставимо с резултата (dmft). От таблицата 

отбелязваме, че подфакторът, който е с най-голяма свързаност с резултата (dmft), при 

равнище на значимост, по-малко от риска за грешка (P<0,001) е OHI предсказващата 

функция е 19,2%, следван от местоживеенето с предсказващата функция 15%. 

Значимостта на другите подфактори са със слаба предсказваща връзка между 0 до 3%, 

определени чрез частния коефициент на определеност Eta². Чрез множественият 

коефициент на определеност (R Squared=R²), доказваме силата на връзката, която за 

всички фактори е R²=0,639 или приблизително 64% от сравнените подфактори 

предсказват появата на кариес в детско-юношеска възраст около 12 години за 

изследваната група. 

 

Табл. 12. Многофакторен регресионен анализ на взаимодействие между отделните 

подфактори на трите основни фактора, допълн. фактори и dmft/DMFT 

разпространението при 12 год. 



Тест за ефект на факторната структура на взаимодействие 

Зависима променлива: dmft 

Фактори 

Сума от 

квадратите df 

Среден 

квадрат F P Eta² 

Коректен модел 1541,809
a
 45 34,262 15,537 ,000 ,639 

 74,114 1 74,114 33,608 ,000 ,078 

Пародонтален статус 50,378 2 25,189 11,422 ,000 ,055 

Флуороза 2,431 1 2,431 1,103 ,294 ,003 

Малоклузии 11,784 2 5,892 2,672 ,070 ,013 

OHI 206,586 9 22,954 10,409 ,000 ,192 

v1 25,925 2 12,962 5,878 ,003 ,029 

v2 4,139 3 1,380 ,626 ,599 ,005 

v6 1,853 3 ,618 ,280 ,840 ,002 

v7 6,499 2 3,249 1,473 ,230 ,007 

v8 ,385 3 ,128 ,058 ,982 ,000 

v9_1 1,005 1 1,005 ,456 ,500 ,001 

v9_2 3,650 1 3,650 1,655 ,199 ,004 

v9_2_1 11,853 1 11,853 5,375 ,021 ,013 

v9_2_2 7,794 1 7,794 3,534 ,061 ,009 

v9_2_3 4,260 1 4,260 1,932 ,165 ,005 

v9_2_4 2,276 1 2,276 1,032 ,310 ,003 

v9_2_5 1,288 1 1,288 ,584 ,445 ,001 

v10 23,937 3 7,979 3,618 ,013 ,027 

v11_1 ,546 1 ,546 ,248 ,619 ,001 

v11_2 4,426 1 4,426 2,007 ,157 ,005 

v11_3 ,000 1 ,000 ,000 ,992 ,000 

v11_4 5,795 1 5,795 2,628 ,106 ,007 

v11_5 5,413 1 5,413 2,455 ,118 ,006 

v12 1,152 2 ,576 ,261 ,770 ,001 

Област 151,279 1 151,279 68,599 ,000 ,148 

Грешка 871,080 395 2,205    

Обща 6813,000 441     

Обща корекция 2412,889 440     

a. R Squared = 0,639 (Adjusted R Squared = 0,598) ≈ 64% 

 

 

 

 

III. При група 18 години: 

1. Изследване на Социално-икономическите фактори. 

  От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели 

на социално-икономическите фактори и индекса за разпространение на кариес за 

юноши на възраст около 18 години, откриваме статистически значими нива в обратен 

ред за факторите „образование на родителите” r= -0,243 (P<0,001) и „социален статус 



на семейството” r= -0,160 (P<0,001) и права зависимост за фактора „самооценка на 

оралното здраве” r= 0,226 (P<0,001). Тези резултати установяват факториална 

зависимост със слаба към умерена корелационна връзка, която съпоставима към 

конкретно семейство онагледява, че колкото е по-нисък образователния и социалния 

статус, съчетан с ниска самооценка за орална хигиена на родителя, толкова е по-голяма 

вероятноста за развитие и разпространение на кариес на подрастващи в описаната 

възраст. 

  За извършване и установяване наличието на статистическа връзка, относно 

фактора и резултата използваме дисперсионен анализ (ANOVA) за изследване на 

връзка между качествен фактор и количествен резултат. 

Таблица 13. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – социално-икономически фактори 

при 18 годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

DMFT * Образование на родители 95,136 16,124 0,000 0,285 0,081 

DMFT * Социален статус на семейството 91,440 14,828 0,000 0, 199 0,039 

DMFT * Самооценка на оралното здраве 94,539 16,014 0,000 0,284 0,080 

 Коефициентът на определимост (Eta²) за първия подфактор „образование на 

родителите” е 0,081 или 8,1% от различията в резултата се дължат на този предиктор 

при F=16,124 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за втория подфактор 

„социален статус на семейството” е 0,039 или почти 4% от различията в резултата се 

дължат на този предиктор при F=14,828 (P<0,001). Коефециентът на определимост 

(Eta²) за третия подфактор „Самооценка на оралното здраве” е 0,080 или 8% от 

различията в резултата се дължат на този предиктор при F=16,014 (P<0,001). 

2. Изследване на фактор „Хигиенни навици”. 

От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели на 

фактора хигиенни навици, както и съответните подфактори, съпоставимо с индекса за 

разпространение на кариес за юноши на възраст около 18 години, откриваме 

статистически значими нива в права зависимост за подфактора „Честота на смяна на 

четката”  r= 0,285 (P<0,001) и „Ползване на средства за ОХ”  r= 0,247 (P<0,001) т.е., 

колкото повече един млад човек по-рядко използва средства за поддържане на орална 

хигиена, толкова е по-голяма вероятността от поява на кариес. В обратен ред са 

подфакторите „брой миене на зъбите дневно” r= -0,316 (P<0,001), „продължителност на 

миене на зъбите” r= -0,204 (P<0,001), „употреба на вода за уста” r= -0,261 (P<0,001) и на 

дъвки r= -0,224 (P<0,001). Тези резултати установяват факториална зависимост със 

слаба към умерена по-лоша орална хигиена един млад човек около 18 години, толкова е 

по-голяма вероятността от развитие и разпространение на кариес. 



От ANOVA анализа на данните отбелязваме, че средните стойностите на 

отделните подфактори към фактор „Хигиенни навици” потвърждават алтернативната 

хипотеза и съответния модел от една част, а други част нулевата хипотеза.  

Таблица 14. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – фактор Хигиенни навици при 18 

годишните 
 

ТАБЛИЦА ANOVA   

Фактори Среден квадрат F P Eta Eta² 

DMFT * Брой четкания дневно 128,309 22,436 ,000 ,330 ,109 

DMFT * Продължителност на миене на зъбите 88,363 14,883 ,000 ,274 ,075 

DMFT * Честота на смяна на четката 81,595 14,149 ,000 ,323 ,104 

DMFT * Ползване на средства за ОХ 184,712 31,311 ,000 ,280 ,079 

DMFT * Липса на използвани средства за ОХ 184,712 31,311 ,001 ,280 ,079 

DMFT * ОХ-употреба на конци 13,380 2,102 , 148 ,075 ,006 

DMFT * ОХ-употреба на вода за уста 228,958 39,621 ,000 ,312 ,097 

DMFT * ОХ-употреба на дъвки 149,788 24,988 ,000 ,252 ,064 

DMFT * ОХ-употреба на клечки за зъби 3,921 0, 613 ,434 ,041 ,002 

DMFT * ОХ-употреба на интердентална четка 18,852 2,984 , 052 ,127 ,016 

Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост, с риск за грешка по-

малко от 0,05 са: „Брой четкания дневно”, където коефециентът на определимост (Eta²) 

е 0,109 или почти 11% от различията в резултата се дължат на този предиктор при 

F=22,436 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за втория подфактор, който 

потвърждава равнището на значимост и алтернативната хипотеза е „Продължителност 

на миене на зъбите”, където Eta²=0,075 или 7,5% от различията в резултата се дължат на 

този предиктор при F=14,883 (P<0,001). Коефециентът на определимост (Eta²) за третия 

подфактор в подкрепа на алтернативната хипотеза е „Честота на смяна на четката” 

0,104 или 10,4 % от различията в резултата се дължат на този предиктор при F=14,149 

(P<0,001). Четвъртият подфактор с висок процент, който подкрепя различията в 

резултата, е „Употребата на вода за уста” Eta²=0,097 или почти 10% е един от водещите 

предиктори при F=39,621 (P<0,001) и Употребата на дъвки” Eta²=0,064 или 6,4% е 

водещ предиктор при F=149,788 (P<0,001). 

3. Изследване на фактор „Хранене”. 

От извършния корелационен анализ на Кендалс между качествените показатели на 

фактора „хранене”, както и съответните подфактори, съпоставимо с индекса за 

разпространение на кариес (dmft) за юноши на възраст около 18 години, откриваме 

статистически значими нива в прав ред на взаимоовръзка при подфакторите „брой 

междинни хранения” r= 0,221 (P<0,001), „Междинно хранене с тестени изделия” r= 

0,191 (P<0,001) и „Междинно хранене със захарни изделия” r= 0,235 (P<0,001), с 

газирани напитки r= 0,274 (P<0,001) и с натурални сокове r= 0,153 (P<0,001). Тези 

резултати установяват факториална зависимост със слаба към умерена корелационна 

връзка, която съпоставима към конкретно семейство означава, че колкото е по-голям 



приема на въглехидратни хранения богати на захари (захарни изделия, тестени изделия, 

газирани напитки), толкова е по-голяма вероятноста за развитие и разпространение на 

кариес в определената възраст. 

От ANOVA анализа на данните отбелязваме, че средните стойностите на пет от 

подфакторите към фактор „Хранене” потвърждават алтернативната хипотеза и 

съответния модел.  

Таблица 15. ANOVA анализ на връзката dmft/DMFT – фактор Хранителни навици при 

18-годишните 

ТАБЛИЦА ANOVA   

 

Фактори 

Среден 

квадрат F P 

 

Eta 

 

Eta² 

DMFT * Брой междинни хранения 47,217 7,805 ,000 ,246 ,060 

DMFT * Храни при междинно хранене (МХ) - плодове 7,702 1,207 ,273 ,057 ,003 

DMFT * натурални сокове-МХ 54,793 8,762 ,003 ,153 ,023 

DMFT * газирани напитки-МХ 237,666 41,297 ,000 ,318 ,101 

DMFT * захарни изделия-МХ 238,624 41,482 ,000 ,319 ,102 

DMFT * тестени изделия-МХ 102,412 16,724 ,000 ,209 ,044 

Подфакторите, които потвърждават равнището на значимост в най-голяма сила 

са: „Брой междинни хранения”, където коефициентът на определимост Eta² е 0,060 или 

6% от различията в резултата се дължат на този предиктор при F=7,805 (P<0,001), 

следван от подфакторите „Междинни хранения със захарни изделия” с коефециентът на 

определимост (Eta²) от 0,102 или 10,2% от различията в резултата се дължат на тези 

предиктори при F=41,482 (P<0,001), подфактор „Междинни хранения с газирани 

напитки” с коефециентът на определимост (Eta²) от 0,101 или 10,1% от различията в 

резултата при F=41,482 (P<0,001) и подфактор „Междинни хранения с тестени изделия” 

с коефециентът на определимост (Eta²) от 0,044 или 4,4% от различията в резултата при 

F=16,724 (P<0,001).  

Чрез статистическата функция за изследване на връзката (табл. 16), откриваме, 

наличие на взаимодействие между отделните подфактори на трите основни фактора: 

„Социално-икономически”, „Хигиенни навици” и „Хранене”, съчетани с 

допълнителните фактори: Местоживеене, Пародонтален статус, Флуороза, Малоклузии 

и оралнохигиенен индекс (OHI), съпоставимо с резултата (dmft). От таблицата 

отбелязваме, че подфакторите, които най-силна връзка с резултата (dmft), при равнище 

на значимост, по-малко от риска за грешка (P<0,001) е OHI с предсказващата функция 

приблизително 21% и пародонталният статус с предсказващата функция приблизително 

11%. Значимостта на другите подфактори са със слаба предсказваща връзка между 0 до 

9%, определени чрез частния коефициент на определеност Eta². Чрез множественият 

коефициент на определеност (R Squared=R²), доказваме силата на връзката, кято за 

всички фактори е R²=0,641 или приблизително 64% от сравнените подфактори 

предсказват появата на кариес във възраст 18 години. 

 



Таблица 16. Многофакторен регресионен анализ на взаимодействие между отделните 

подфактори на трите основни фактора, допълнителни фактори и dmft/DMFT 

разпространението при 18 годишните 

Тест за ефект на факторната структура на взаимодействие 

Зависима променлива: dmft 

Фактори 

Сума от 

квадратите df 

Среден 

квадрат F P Eta² 

Коректен модел 1507,109
a
 40 37,678 14,666 ,000 ,641 

 136,371 1 136,371 53,082 ,000 ,139 

Пародонтален статус 100,716 2 50,358 19,602 ,000 ,107 

Флуороза ,018 1 ,018 ,007 ,934 ,000 

Малоклузии ,319 2 ,160 ,062 ,940 ,000 

OHI 216,853 7 30,979 12,059 ,000 ,205 

v1 2,755 2 1,377 ,536 ,586 ,003 

v2 2,859 2 1,430 ,556 ,574 ,003 

v6 25,853 2 12,927 5,032 ,007 ,030 

v7 4,741 2 2,371 ,923 ,398 ,006 

v8 14,217 3 4,739 1,845 ,139 ,017 

v9_2_1 ,127 1 ,127 ,049 ,824 ,000 

v9_2_2 ,093 1 ,093 ,036 ,850 ,000 

v9_2_3 ,755 1 ,755 ,294 ,588 ,001 

v9_2_4 2,751 1 2,751 1,071 ,302 ,003 

v9_2_5 ,858 2 ,429 ,167 ,846 ,001 

v10 2,472 3 ,824 ,321 ,810 ,003 

v11_1 ,116 1 ,116 ,045 ,832 ,000 

v11_2 ,728 1 ,728 ,283 ,595 ,001 

v11_3 4,254 1 4,254 1,656 ,199 ,005 

v11_4 34,011 1 34,011 13,239 ,000 ,039 

v11_5 ,321 1 ,321 ,125 ,724 ,000 

v12 11,599 2 5,800 2,258 ,106 ,014 

Област 82,232 1 82,232 32,009 ,000 ,089 

Грешка 842,647 328 2,569    

Обща 15064,000 369     

Обща корекция 2349,756 368     

a. R Squared = ,641 (Adjusted R Squared = ,598) 

 

 

Задача 4. Изготвяне на насоки за подобряване оралното здраве на децата в 

изследваните възрастови групи 



  Международното развитие на денталната медицина е съпроводено с множество 

срещи на специалисти от различни страни, които обсъждат и допълват своя опит. На 

базата на тези срещи се развиват консенсуси и протоколи за лечение и профилактика на 

оралните заболявания и на зъбния кариес в частност. 

  След разглеждане на получените при нашето проучване данни и резултатите от 

статистическия анализ, следва да бъдат създадени препоръки към пациентите и техните 

родители, към денталните лекари, към факултетите по дентална медицина, към 

професионалните организации, към държавни институции с отговорност по 

съответните въпроси. Тези препоръки трябва да са насочени към преодоляване или 

намаляване влиянието на основните и второстепенните рискови фактори за развитието 

на зъбен кариес. Изследваните фактори в нашето проучване са разделени по групи, като 

влиянието им се разглежда общо като група и индивидуално по подфактори. 

Препоръките следва да се обособят според отделните целеви групи: 

1. Към пациентите и техните родители 

2. Към денталните лекари 

3. Към факултетите по дентална медицина 

4. Към професионалните организации и държавните институции 

 

1. Препоръки към пациентите и техните родители: 

 

Препоръки към 5-6 годишните: 

 основните препоръки към родителите по отношение на личната орална хигиена на 

децата на възраст 5-6 години определяме като:  

- ранно започване на четкането – преди 3 годишна възраст, 

- продължителност на четкането около 2 минути реално четкане,  

- реален родителски контрол с дейно участие. 

 

 По отношение на хранителните навици: 

- Намаляване на броя междинни хранения 

- Ограничаване приема на подсладени течности по време на сън 

- Редуциране на консумацията на натурални сокове, газирани напитки, тестени 

и захарни изделия по време на междинните хранения 

Препоръки към 12 годишните: 

 По отношение на личната орална хигиена: 

- продължителност на четкането около 2 минути,  

- четкане на зъбите сутрин и вечер, 

- обучение и употреба по отношение използването на конци за зъби и вода за 

уста, подходящи за възрастовата група. 

 По отношение на хранителните навици: 

- Намаляване на броя междинни хранения 



- Ограничаване приема на тестени и захарни изделия 

- Редуциране на консумацията на натурални сокове 

Препоръки към 18 годишните: 

 По отношение на личната орална хигиена: 

- четкане на зъбите поне 2 пъти дневно , 

- продължителност на четкането около 2 минути,  

- употреба на допълнителни средства за орална хигиена – конци за зъби и вода 

за уста. 

 По отношение на хранителните навици: 

- Намаляване на броя междинни хранения 

- Ограничаване приема на тестени и захарни изделия 

- Редуциране на консумацията на натурални сокове 

2. Препоръки към денталните лекари: 

- Запознаване с постоянно развиващия се международен опит по отношение на 

профилактика и лечение на зъбния кариес 

- Популяризиране на мерките за профилактика на оралните заболявания чрез 

кампании за повишаване на обществената информираност 

- Участие в регионални, национални и международни проекти за 

профилактика и лечение на зъбния кариес 

- Подаване на обратна информация към професионалните организации и 

държавните институции за необходимостта от допълнителни ресурси, 

насочени към определени региони, възрастови или малцинствени групи 

- Създаване на електронна система за проследяване на профилактиката при 

деца от възраст 0 до възраст 18 години 

- Активно участие в създаването и изпълнението на национална 

профилактична програма със специфични подзадачи за съответните 

регионални нужди 

 

3. Препоръки към факултетите по дентална медицина 

- Осигуряване на трите основни направления в денталното образование – 

теоретично, практическо и научно 

- Непрекъснат стремеж към подобряване на материалната база с цел 

запознаване на студентите с най-новите технологии в профилактиката и 

лечението на оралните заболявания 

- Въвеждане и постоянно актуализиране на съвременни учебни програми за 

теоретично обучение на студентите 

- Осигуряване на достъп до максимален брой специализирани електронни 

портали за студенти и преподаватели 

- Включване на студентите в научно-изследователската дейност с цел 

стимулиране на интереса им към този аспект от дисциплината 



- Ранно запознаване на студентите с етичните, социални и културни 

особености на професията, с цел създаване на компетентни дентални 

професионалисти с високи морални ценности 

 

4. Препоръки към професионалните организации и държавните институции 

- Поддържане на постоянна връзка с регионалните дентални колегии за 

получаване и анализиране на информацията относно лечебно-

профилактичните мерки и резултатите от тях по региони 

- Взаимстване на опит от развити и други развиващи се страни по отношение 

на създаване и налагане на профилактични мерки срещу зъбния кариес и 

други орални заболявания  

- Използване на всички възможности за европейско финансиране на 

профилактични програми с индивидуална, групова или обществена 

насоченост от ранна детска възраст 

- Създаване и поддържане на Национална база данни за разпространението на 

Зъбен кариес и други основни орални заболявания по региони 

- Проследяване на Глобалните цели на FDI за 2020 година и съобразяване на 

националните и регионалните мерки за лечение и профилактика с тях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 



 

1. При сравнение на dmft/DMFT разпространението по административни области, 

се наблюдават по-ниски стойности за област Пловдив – общо град и околни 

селища, в сравнение с област Смолян – град и околни селища, при групите на 5-

6 и 12 годишните, и не се открива разлика при 18 годишните. 

2. Област Пловдив е с по-висок процент незасегнати от кариес деца в сравнение с 

област Смолян във всички възрастови групи, като в град Пловдив са отчетени 

най-високи стойности на този показател. 

3. Разпространението на зъбния кариес, измерено с dmft индекса, при 5-6 

годишните в град Пловдив и околните на Пловдив селища, е съпоставимо с НЕП 

от 2010-2011 година.  

4. Относителният дял незасегнати от зъбен кариес 5-6 годишни деца е 

статистически значимо по-голям спрямо стойностите, отчетени в НЕП, за всички 

области с изключение на околните на Смолян селища. 

5. И в четирите изследвани области се наблюдава понижение на разпространението 

на зъбния кариес при 12 годишните, измерена с DMFT индекса в сравнение с 

НЕП. 

6. Във всички изследвани области, с изключение на град Смолян, се отчита 

повишаване процента на незасегнатите от зъбен кариес 12 годишни спрямо 

данните от НЕП. 

7.  Наблюдава се значително намаление на стойностите на DMFT за град Смолян и 

околните на Смолян селища в групата на 18 годишните спрямо данните от НЕП. 

Не се отчита статистически значимо изменение на DMFT в град Пловдив и 

околните на Пловдив селища в сравнение с НЕП. 

8. Хранителните, хигиенните и социално-икономическите фактори влияят с 

различна тежест в четирите изследвани области и в трите възрастови групи. 

9. Орално-хигиенният индекс при 5-6 годишните е свързан с dmft 

разпространението във всички области с изключение на град Пловдив. 

10. При 12 и 18 годишните, орално-хигиенният индекс е основен индикатор за 

разпространението на DMFT. 

 

СПИСЪК НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ,  

СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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