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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

ИТМ – ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА 

СЗО – СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  

PI – ПЛАКОВ ИНДЕКС 

ICDAS –INTERNATIONAL CARIES CLASSIFICATION AND 

MANAGEMENT SYSTEM  

PИО – РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

I – ИНТЕНЗИТЕТ НА КАРИЕСА  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В световен мащаб незаразните заболявания са основна причина за 

заболеваемост и смъртност. Сред тях е затлъстяването и други свързани с 

диетата заболявания. Те се превръщат в световно разпространен  здравен 

проблем, съществуващ в пост-индустриалните и развиващи се страни. 

Световната Здравна Организация обявява затлъстяването за епидемията на 

21 век, като честотата сред възрастното население е 300 милиона, а за 

наднорменото тегло 1 милиард. Възрастовата граница е все по-ниска, като 

се засягат  и деца в най-ранно детство.  

Храненето е жизнено важно за поддържане на добро общо здраве. 

Глобалните промени през последния век довеждат до сериозни изменения в 

диетата, като консумацията на безалкохолни напитки и т.н. „fast food”. Това, 

в комбинация с промени в начина на живот и наличие на други 

предразполагащи фактори допринася за нарастващия брой хора с 

наднормено тегло. Днес, повече от всякога, хората са заинтересовани от 

получаване на информация за здравословен начин на хранене и прилагането 

му в  ежедневието.  

Резултатите, получени от национално представително изследване в 

България, показват висок относителен дял на децата с отклонения в теглото. 

Значителен е  относителният дял на често консумиращите храни и напитки 

с високо съдържание на мазнини, захари и сол, и прекарващи голяма част от 

времето си в пасивни дейности пред телевизионните или компютърни 

екрани.	 

Зъбният кариес и оралните заболявания са с полиетиологичен характер 

и все още с висока епидемичност в България. На този фон недостатъчно са 

проучени рисковите фактори и възможностите за превенция и контрол на 

оралното здраве с цел предотвратяване на усложненията в по-късна възраст на 

децата с отклонения от нормалното тегло.	
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел: 

Да се изследва оралното здраве на деца с наднормено тегло и 

затлъстяване и да се съпостави с това на здрави деца. 

 

     Задачи: 

1. Да се определи разпространението на поднормено, нормално, 

наднормено тегло и затлъстяване сред ученици в гр. Пловдив.  
 

2. Да се изследва и съпостави разпространението на зъбния кариес при 

временни и постоянни зъби сред деца с различно телесно тегло. 
 

3. Да се изследва и съпостави разпространението на зъбните ерозии сред 

деца с различно телесно тегло в постоянното съзъбие. 
 

4. Да се изследва и съпостави оралната хигиена и пародонталния статус 

на деца с различно телесно тегло. 
 

5. Да се изследва пробива на постоянните зъби при деца с различно 

телесно тегло. 
 

6. Да се анализират допълнителни фактори, като хранителни, орално-

хигиенни навици, степен на физическа активност и др. повлияващи 

оралното здрави и детското затлъстяване. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

	

Задача 1.	 Проучване разпространението на поднормено, нормално, 

наднормено тегло и затлъстяване сред ученици в гр. Пловдив.  

Обект на наблюдение: Изследват се 1838 деца на възраст от 5-11 

години (I-IVклас),  ученици в 11 училища в град Пловдив.  

 

Училища Брой прегледани деца 

СУ “Черноризец Храбър”  308 

ОУ “Яне Сандански”  283 

ОУ “Елин Пелин”  111 

СОУ “Братя Миладинови”  112 

СУ “Св. Софроний Врачански”  235 

СУ “Св. Патриарх Евтимий”  120 

ОУ “Васил Петлешков”  110 

СУ “Димитър Матевски”  216 

ОУ “Стоян Михайловски”  134 

СУ “Цар Симеон Велики”  22 

ОУ “Кочо Честеменски”  187 

 

           Единици на наблюдение: Дете с различен ИТМ  

 Признаци на наблюдение: Телесна маса, ИТМ 

     Време на наблюдение: Проучването се извършва в периода октомври 

2017г. - март 2018г. 
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Място на наблюдение: Училища в град Пловдив, избрани на случаен 

принцип  

Органи на наблюдение: Проучването се извършва от автора на 

дисертационния труд и колектив от преподаватели от катедрата по 

детска дентална медицина към Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив  

Регистрация на данните: Данните от срезовото проучване се 

регистрират в индивидуален статистически лист (прилож.2), след което 

се въвеждат в електронна таблица SPSS 21 и се извършва статистическа 

обработка. Статистическата карта съдържа информация за името, 

възрастта, училището и класа, който посещава детето. В картата се 

въвежда ИТМ на изследваното дете.  

Изследвани показатели: Изчисляват се относителните дялове на деца 

с поднормено, нормално, наднормено тегло и затлъстяване 

Методика на проучването: Разпространението на деца с различно 

телесно тегло се установява чрез срезово епидемиологично проучване 

след допитване до Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив 

(РИО –Пловдив), съгласие от страна на директорите на училищата и 

писмено информирано съгласие на родителите, които желаят  деца им да 

бъдат включени в проучването. Антропометричните показатели на 

децата  (ръст и тегло) се взимат от медицинските картони на учениците, 

попълнени при годишните профилактични прегледи през съответстваща 

година. Въз основа на двата показателя се изчислява индексът на 

телесната маса (ИТМ) по формулата ИТМ = Тегло (кг) / Ръст2 (м). За 

определяне на хранителния статус индивидуалните данни се сравняват с 

актуалните стандарти на СЗО от 2007 г. за деца от 5 – 19 г. /WHO 2007/. 

При последващия анализ се изключват деца с данни за общи 

заболявания. 
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Задача 2. Проучване разпространението на зъбен кариес на временното и 
постоянното съзъбие сред деца с различен ИТМ.  
 

Обект, време, място, орган на наблюдение и регистрация на данни 

са описани в точка 1. 

Единици на наблюдение: Дете с различен ИТМ 

Признаци на наблюдение: Кариозни и обтурирани временни и 

постоянни зъби 

Изследвани показатели: честота на зъбния кариес при временни 

(dft, dfs) и постоянни зъби (DMFT, DMFS) на деца с различен ИТМ, 

интензитет на зъбния кариес (I). 

Методика на прегледа: Преди стартиране на проучването се 

извършва калибриране на участниците в изследователския екип. За 

целта те се запознават с диагностичните критерии за дълбочина на 

кариозната лезия по системата ICDAS.   

Всички екзаминатори извършват прегледите по едно и също 

време, което позволява уточняване на диагнозата при възникнало 

съмнение. Прегледите се извършват в медицинските кабинети към 

училищата, рано сутрин, преди децата да са приемали храна.  

Зъбният статус се снема с помощта на стерилен еднократен 

инструментариум, включващ дентално огледало и сонда, както и 

портативен източник на светлина. Диагностицирането на кариозните 

лезии се осъществява без предварително подсушаване на зъбите. 

Използва се подхода ‘един човек – едно заболяване, широко прилаган в 

медицинската епидемиология.  

За оценка дълбочината и тежестта на зъбния кариес се използва 

системата ICDAS, като се отчитат кавитирани и некавитирани лезии, 

наличие на обтурации, както и повърхност на засягане. Изчисляват се 

средните стойности на dft, dfs, DMFT, DMFS в групата на децата с 
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поднормено, нормално, наднормено тегло и затлъстяване; интензитетът 

на зъбния кариеса по формулата I=DMFT/P (P – брой изследвани лица) 

в четирите категории деца.  
 

 

Задача 3. Проучване разпространението на зъбни ерозии в постоянното 
съзъбие при деца с различен ИТМ  
 

 

Обект, време, място на наблюдение и регистрация на данни са 

описани в точка   1. 

Единици на наблюдение:  Дете с различен ИТМ 

Признаци на наблюдение: Наличие на ерозивно засягане на 

постоянните зъби 

Орган на наблюдение: Един екзаминатор, специализиран в 

диагностиката на зъбните ерозии 

Изследвани показатели: Изчисляват се относителните дялове на 

деца с различен ИТМ със зъбна ерозия. 

Методика на прегледа: Съвпада с описаната в точка 1, с тази 

разлика, че екзаминаторът е само един, специализиран в диагностиката 

на зъбни ерозии. Дефектите се отчитат като налични или липсващи, 

изследват се вестибуларните и палатинални повърхности на 

постоянните резци и оклузалните повърхности на постоянните молари, 

без да да се взимат предвид тежестта и площта на засягане. Изключени 

са зъбите, които нямат нито една достъпна за оценка на ерозия 

повърхност, зъби с диспластични дефекти или флуороза.  Резултатите се 

нанасят в статистическия лист като има или няма ерозия, без да се отчита 

тежестта и площта на засягане, както и броя на засегнатите зъби. 

Изключени са зъбите, които нямат нито една достъпна за оценка на 

ерозия повърхност, зъби с диспластични дефекти или флуороза.  
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Задача 4. Изследване нивото на орална хигиена и пародонтален статус на 
деца с различен ИТМ.  
 

4.1 Изследване нивото на орална хигиена  

        Обект, време, място, орган на наблюдение и регистрация на данни са 

описани в точка 1. 

   Единици на наблюдение: Дете с различен ИТМ 

    Признаци на наблюдение: Дебелина на зъбната плака  

    Изследвани показатели: Изчисляват се относителните дялове на деца 

с различен ИТМ и добра, незадоволителна и лоша орална хигиена.  

    Методика на прегледа: Оралната хигиена се определя на базата на 

изследване натрупаната плака. Дебелината на натрупаната плака се оценява 

по вестибуларната повърхност на първите постоянни максиларни молари и 

един максиларен и мандибуларен централен резец, както и по лингвалната 

повърхност на първите мандибуларни молари (зъби на Рамфиорд). 

Дебелината на плаката по гореизброените зъби и повърхности се регистрира 

по следната скала:  
 

0  - няма видима плака  

1 - не се вижда плака, но се остъргва минимално количество с 

помощта на сондата  

2 -  има видима плака и се остъргва значително количество  

3 - обилно количество плака и материя алба покрива зъбната 

повърхност.  
 

Изчислява се плаковият индекс на Silness и Loe (PI) като средна 

аритметична стойност от измерените 6 зъба [300]. Орално-хигиенният 

статус се класифицира като добър (PI: 0-1), незадоволителен (PI: 1.1-2) и 

лош (PI: 2.1-3).  
 

4.2 Изследване разпространението на гингивит  
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           Обект, време, място, орган на наблюдение и регистрация на данни са 

описани в точка 1. 

Единици на наблюдение: Дете с различен ИТМ  

Признаци на наблюдение: Наличие на гингивално възпаление 

Изследвани показатели: Изчисляват се относителните дялове на 

деца с различен ИТМ със и без гингивит. 

Методика на прегледа: Не се отличава съществено от посочената в 

точка 4.1. Оценява се състоянието на гингивата около т.н зъби на 

Рамфиорд. Венечно възпаление се приема при наличие на оток или 

зачервяване на гингивата около тези зъби. Не се прилага сондиране, както 

и индекси на кървене. В статистическата карта се отчита наличие на 

гингивит или здрава гингива.  

 

Задача 5. Изследване пробива на постоянните зъби на деца с различен ИТМ. 
    
           Обект, време, място, орган на наблюдение и регистрация на данни са 

описани в точка 1. 

Единици на наблюдение: Дете с различен ИТМ  

Признаци на наблюдение: Пробил постоянен зъб   

Изследвани показатели: Брой постоянни зъби при деца с различен 

ИТМ 

Методика на прегледа: Методиката е аналогична на описаната в 

гореизложените задачи. Отчита се броя на пробилите постоянни зъби. За 

пробил зъб се счита всеки, на който е видима част или повърхност от 

зъбната корана в устната кухина.  
 

Задача 6. Изследване на рисковите фактори, оказващи влияние върху 
оралното здраве и детското затлъстяване  

 

Обект на наблюдение са 1598 деца и техните родители от град 

Пловдив. 
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 Време, място, орган на наблюдение и регистрация на данни са 

описани в точка 1. 

Методика на проучването: За установяване на рисковите фактори за  

оралното здраве при деца със затлъстяване се използва пряка индивидуална 

анкета със специално разработена анкетна карта (прилож.3). Тя се раздава 

на родителите и се попълва от тях и детето, заедно с информираното 

съгласие (прилож.1) преди осъществяване на клиничния преглед. Анкетата 

е разработена на базата на описаните в световна научна литература най-

чести рискови фактори за затлъстяване при деца и тяхното орално здраве. 

Въпросите са групирани тематично в няколко раздела – кратка паспортна 

част, въпроси относно социално-икономическия статус на родителите по 

самооценка, образование на родителите, тяхното тегло и ръст. Втората част 

касае личните орално-хигиенни навици на детето – честота и 

продължителност на миене на зъбите и посещенията при дентален лекар. 

Третата част се отнася до хранителните навици на детето – консумация на 

вредни храни и напитки, честота. Четвъртата част уточнява физическата 

активност на децата – спортни занимания, компютърни игри, 

продължителност на гледане на телевизия. Последните въпроси касаят 

наличие на общо заболяване на детето, което служи за критерий при 

включване на децата в анализа.  

 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Събраната първична информация e кодирана и въведена в компютърна 

база данни, където е извършена статистическа групировка, прекодиране и 

анализ. Данните са обработени с помощта на специализиран статистически 

продукт SPSS (версия 20). При статистическата обработка на събраната 

първична информация са използвани:  
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§ Дескриптивен анализ  

- Едномерни таблици на честотното разпределение и на 

разновидността на признаците, характеризиращи различните 

параметри.  

- Двумерни таблици на честотното разпределение за търсене на 

връзка между категорийни величини. Вариационен анализ на 

количествени променливи – за изчисляване на средни стойности.  
 

§ Непараметричен анализ – измерени в скали, чрез използване на χ² 

(критерия на съгласие на Пирсън, хи-квадрат).  

§ Непараметричен анализ – тест на Крушкел-Уолис и Ман-Уитни. 

§ Многофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) 

§ Ковариационен анализ (ANCOVA) 

§ Линеен и логистичен регресионен анализ  

§ Графичен анализ – за онагледяване на процесите и явленията. 

 

Използва се критично ниво на значимост 0,05. Нулевата хипотеза се 

отхвърля при стойност на p < 0,05. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
	

Задача 1.	 Проучване разпространението на поднормено, нормално, 

наднормено тегло и затлъстяване сред ученици в гр. Пловдив.  

 
 
 

0.1 Разпределение на извадката по пол и възраст 
 

Половото разпределение на изследваната извадка показва 

приблизително равен относителен дял на момичетата и момчетата, 

съответно 50,9±0,02 % и 49,1±0,02 % (диагр. 1). При направената 

съпоставка по полов признак се потвърждава нормално разпределение, 

където t=129,114 (P<0,001). 

 

Диаграма 1. Разпределение по пол 

 
Характеристиката на извадката по възрастов признак показва най-

висок относителен дял на децата на 7 години 26,30±0,05 %, следван от 

този на подрастващите на 9 години 25,20±0,05 % и с близко процентно 

разпределение на 10-годишните с 23,50±0,06 % и 8-годишните с 

23,20±0,06 %. Най-малка е групата на децата на 5 и 6 години, където 

процентното им разпределение съответно е 0,2±0,67 % и 0,4±0,44%, 

следвана от групата на 11-годишните с 1,3±0,29%. При извършения 

49% 51% 

МОМИЧЕ МОМЧЕ



17	

	

анализ се потвърждава нормалност на разпределението, където Z=7,373 

(P<0,001). За нуждите на изследването се извършва прегрупиране, 

предвид сравнително ниското процентно съотношение на три от 

възрастовите групи, спрямо останалите. Към групата на 7-годишните се 

прибавя групата на 5 и 6-годишните лица, а към групата на 10-годишните 

се прибавя тази на 11-годишните лица (диагр. 2). При извършения анализ 

се потвърждава нормалност на разпределението, където Z=7,672 

(P<0,001). 

Диаграма 2. Разпределение по възраст (прегрупирване) 

 

 

Таблица 1. Структура на изследваните лица по възраст и пол 

 

Пол 
Възраст 

Общо 7 8 9 10 

Момче Бр. 262 211 254 210 937 

% 27,5% 22,1% 26,7% 23,7% 100,0% 

Момиче Бр. 241 223 209 228 901 

% 26,2% 24,2% 23,8% 25,8% 100,0% 

 

25%

27%25%

23%

ДО	И	НАД	10	ГОДИНИ 5-7 ГОДИНИ 9	ГОДИНИ 8	ГОДИНИ
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Структурата на извадката по възраст и пол е представена в таблица 1. 

Посредством изчисляване на критерия на Колмогоров-Смирнов, се доказва 

еднородност на отделните възрастови групи по полов признак. 
 

1.2 Разпределение на извадката по ИТМ 
 

С цел съпоставимост на резултатите с националното проучване, както 

и с тези, съществуващи в научната литература, се извършва групиране на 

разпределението по ИТМ, съобразно международните критерии на СЗО 

(2007 година) за оценка на тегло при деца от 5 до 19 години. Формират се 

четири категории, със следното процентно разпределение: „Поднормено 

тегло” с 4,95±0,08 %, „Нормално тегло” 66,5±0,02 %, „Наднормено тегло” 

17,7± 0,04 % и „Затлъстяване” 10,8± 0,05% (диагр. 3). 
 

Диаграма 3. ИТМ на изследваните лица (групиране) 

 
 

 

1.3 Сравнителен анализ на ИТМ и пол 
 

При сравнението между ИТМ и пол отбелязваме, че с най-голям 

относителен дял са лицата с нормално тегло, от които момчета са 50,4%, 

спрямо момичетата с 49,7%. Следват тези с наднормено тегло, от които 52,9 

% са момичета, спрямо 47,1% момчетата. При групата на децата със 

5% 

66% 

18% 
11% 

поднормено	тегло	 нормално	тегло
наднормено	тегло затлъстяване	
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затлъстяване с по-висок процент са момчетата с 59,2%, спрямо момичетата 

с 40,7 %. Чрез непараметричния анализ и критерия за съгласие на Пирсън 

(табл.2.) се доказва алтернативната хипотеза, че разпределението на 

изследваните лица по полова структура и ИТМ са в статистически значима 

връзка по качествен признак χ²= 8,245 (p<0.05). 
 

Таблица2. Структура на изследваните лица по ИТМ и пол 

ИТМ Пол 
Общо 

 
χ² 

 
P момче момиче 

Поднормено тегло 50 41 91  
 
 
 

8,245 

 
 
 
 

0,041 
 

54,9% 45,1% 100,0% 
Нормално тегло 616 607 1223 

50,4% 49,6% 100,0% 
Наднормено тегло 153 172 325 

47,1% 52,9% 100,0% 
Затлъстяване 118 81 199 

59,3% 40,7% 100,0% 
Общо 937 901 1838 

51,0% 49,0% 100,0% 
 
 

1.4 Сравнителен анализ на ИТМ и възраст 

Таблица 3. Структура на изследваните лица по ИТМ и възраст 

ИТМ 
Възраст 

Общо 

 
χ² 

 
P 7 8 9 10 

Поднормено тегло 
27 16 21 27 91  

 
 
 

8,748 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,461 
 

29,7% 17,6% 23,1% 29,7% 100,0% 

Нормално тегло 
344 281 303 295 1223 

28,1% 23,0% 24,8% 24,1% 100,0% 

Наднормено тегло 
71 86 86 82 325 

21,8% 26,5% 26,5% 25,2% 100,0% 

Затлъстяване 
51 45 50 53 199 

25,6% 22,6% 25,1% 26,6% 100,0% 
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Структурата на изследваните лица по ИТМ и възраст е представена в 

таблица 3. С най-голям относителен дял са лицата с нормално тегло и седем 

годишна възраст с 28,1%, следвани от тези с наднормено тегло, от които с 

равен процент 26,5% са лицата на възраст осем и девет години. Не се 

наблюдава ясна тенденция за нарастване стойностите на ИТМ с нарастване 

на възрастта, като в групата на децата със затлъстяване близо ¼  (25,6%) са 

7-годишни. Чрез непараметричния анализ и критерия за съгласие на Пирсън 

(табл.3.), се доказва нулевата хипотеза, че разпределението на изследваните 

лица по възрастовата структура и ИТМ не са в статистически значима връзка 

по качествен признак χ²= 8,748 (p>0.05). 

Резултатите показват голямо сходство с националното 

епидемиологично проучване, проведено през 2016г., което установява 

следното разпределение на децата според ИТМ: в групата на момчетата 

3,4% са с поднормено тегло, 66,8% са с нормално тегло, 15,8% са с 

наднормено тегло и 13,4% със затлъстяване. Сред момичетата 3,1% са с 

поднормено тегло, 68,2% са в норма, 17,3% са с наднормено тегло и 11,4% 

са със затлъстяване. 

Задача 2. Проучване разпространението на зъбен кариес на временното и 

постоянното съзъбие сред деца с различен ИТМ.  

2.1.Разпространение на зъбния кариес в цялата извадка 

 

Във временното съзъбие средната стойност на dft е 4,0744. Най-висок 

е относителният дял на децата без кариозен дефект на временното съзъбие 

с 20,7%. С приблизително равен процент  ≈9% са децата с от 1 до 4 кариозни 

и обтурирани зъби, около 8% са децата с 5 до 8 кариозни и обтурирани 

временни зъби и 2-4% са тези с 9-11 кариозни и обтурирани зъби. Макар и с 

ниски относителни дялове, се наблюдават деца с 12-19 кариозни и 

обтурирани зъби (0,7-0,1%).  
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Таблица 4. Кариозност на временното съзъбието по зъби (dft) в двата  

пола 

Пол Mean SD F Sig. 

Момчета 4.27 3.44 
6.061 0.014 

Момичета 3.87 3.51 
 

В Таблица 5 е представена кариозността на временното съзъбие в 

групата на момчетата и момичетата. Наблюдават се по-високи средни 

стойности на dft при момчетата, като еднофакторният дисперсионен анализ 

потвърждава статистическата значимост на различията (табл.4).  

В постоянното съзъбие е разгледана честотата на зъбния кариес по 

зъби и зъбни повърхности: кариозност на съзъбието по зъби (DMFT); 

кариозност на съзъбието по повърхности (DMFS). Средната стойност на 

DMFT за изследваната извадка е 1,31. Най – висок е относителният дял на 

децата без кариозен дефект 49,10±0,06 %, като този процент намалява 

обратно пропорционално с увеличаване броя на кариозните и обтурирани 

зъби. Съответно, с един кариозен дефект са 14,8±0,10% от изследваните 

лица, с два кариозни или обтурирани зъба са 12,3±0,11% от лицата, с три са 

8,8±0,13%, като с най-малък процент са лицата с осем и девет дефекта 

0,1±1,21%.  

Разпространението на кариес в постоянното съзъбие в двата пола е 

представено в Таблица 5. Отчита се по-силно засягане на женския пол в 

сравнение с мъжкия, като еднофакторният дисперсионен анализ не 

потвърждава статистическа значимост на тези резултати.  

Таблица 5. Кариозност на съзъбието по зъби (DMFT) в двата пола 

Пол Mean SD F Sig 

Момчета 1.27 1.66 
1.355 0.245 

Момичета 1.36 1.74 



22	

	

 

Средната стойност на DMFS в изследваната извадка е 1,6. Най-висок 

е относителният дял на децата без кариозна или обтурирана повърхност 

49,90±0,08 %, като този процент намалява обратно пропорционално с 

увеличаване общия брой кариозни или обтурирани повърхности. С една 

кариозна повърхност са 13,6±0,14% от изследваните лица, с два 11,0±0,16%, 

с три 7,5±0,19%, като с най-малък процент са лицата с 13 и 14 кариозни или 

обтурирани повърхности 0,1±2,27%. 
 

2.2  Сравнителен анализ между ИТМ и фактор “dft” и “dfs”  

При сравняване индексите “dft” и “dfs” в четирите категории деца се 

наблюдава тенденция за намаляване средните стойности на тези показатели 

с увеличаване на ИТМ. Най-ниска е кариозността на децата с наднормено 

тегло, следвана от тази на децата със затлъстяване, като стойностите са 

близки. С най-висока кариозност на временното съзъбие са децата от 

категория поднормено тегло (диагр. 4). Прилага се непараметричен тест на 

Крушкел-Уолис, който отхвърля нулевата хипотеза и доказва статистически 

значимо различие между четирите изследвани групи деца по отношение на 

брой кариозни и обтурирани временни зъби γ2 (3)=10.12 p<0.05. 

С цел да се сравни интензитетът на зъбния кариес на временните зъби 

при четирите категории деца според ИТМ, е проведен и ковариационен 

анализ (ANCOVA), който изследва ефекта на броя временни зъби като 

възможна ковариата. Ковариационният анализ увеличава точността на 

изследването, като контролира ковариатата брой временни зъби. Открива се 

наличие на статистически значимо въздействие на ковариатата брой 

временни зъби върху независимата променлива ИТМ: F=199,9; p<0.001; 

eta=0,31. Резултатите от ковариационния анализ показват, че след като се 

контролира броят временни зъби на респондентите, няма статистически 
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значимо различие между интензитета на зъбния кариес на временните зъби 

в  четирите категории деца според ИТМ (F=1,359; p=0,253; eta=0,044). 

 

Диаграма 4. Средни стойности на dft и dfs в четирите категории деца 

	

Същестува хипотеза, че децата с множествен кариес изпитват 

затруднение в храненето и поради това са с поднормено тегло. Поради 

срезовия характер на проучването е невъзможно да се уточни възрастта на 

възникване на затлъстяването, както и факторите оказващи влияние в 

периода на временното съзъбие. Съпоставянето на резултатите от задача 2.3 

изключва възможността за същестуване на протективни механизми на 

детското затлъстяване по отношение на кариеса на временните зъби.  
 

2.3 Сравнителен анализ на ИТМ и фактор „DMFT” и „DMFS” 

При сравняване индексите „DMFT” и „DMFS” в четирите категории 

деца се наблюдава ясна тенденция за нарастване на средните стойности на 

тези показатели с увеличаване на ИТМ. Най-ниска е кариозността на децата 

с поднормено и нормално тегло, където стойностите са приблизително 
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равни. По-висока е кариозността сред децата със затлъстяване, но най-

висока е сред децата с наднормено тегло (диагр.5). 

Прилага се непараметричен тест на Крушкел-Уолис, който отхвърля 

нулевата хипотеза и доказва статистически значимо различие между 

четирите изследвани групи деца по отношение на брой кариозни, 

екстрахирани и обтурирани постоянни зъби: γ2 (3)=10.12 p<0.05. За да се 

установи между кои категории деца съществува тази стастическа разлика в 

средните стойности на DMFT  се провежда тест на Ман-Уитни, за всяка една 

група по отделно. Тестът показа статистическа значима разлика между 

групата на поднорменото тегло и наднорменото тегло, между групата на 

наднорменото и нормалното тегло (p<0.05). Не са установява зависимост 

между групата на децата с нормално тегло и тези със затлъстяване, както и 

между групата на наднорменото тегло и затлъстяване (p>0.05).  

 

Диаграма 5. Средни стойности на DMFT и DMFS за четирите 
категории деца 

 

Провежда се ковариационен анализ (ANCOVA), който изследва 

ефекта на броя пробили постоянни зъби като възможна ковариата. Открива 

се наличие на статистически значимо въздействие на ковариатата брой 

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2

поднормено	тегл нормално	тегло наднормено	тегло	 затлъстяване

1.22 1.25

1.55
1.391.51 1.52

1.85
1.66

mean	DMFT mean	DMFS
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пробили зъби върху независимата променлива ИТМ: F=167,8; p<0.001; 

eta=0,28. Резултатите от ковариационния анализ показват, че след като се 

контролира броят пробили зъби на респондентите няма статистически 

значимо различие между интензитета на зъбния кариес на постоянните зъби 

в  четирите категории деца според ИТМ (F=0,894; p=0,443; eta=0,1). 

На диагр. 6 е представен интензитетът на зъбния кариес в четирите 

категории деца по ИТМ при момчетата и момичетата. И в двата пола се 

наблюдава статистически значимо нарастване на интензитета на кариеса с 

нарастване на ИТМ (р<0.05), като в групата на момичетата зависимостта е  

по-отчетлива и средните стойности на  DMFT са по-високи в категория  

“нормално” и “наднормено тегло” в сравнение с тези при момчетата. 

Вероятна причина за по-силната изява на тази зависимост е по-големият 

брой пробили постоянни зъби при женския пол, което способства за по-

силното засягане на това съзъбие. 

 

Диаграма 6. Интензитет на кариеса при деца с различен  ИТМ  при двата 
пола  

 
      

В групата на 7-годишните се отчита най-висок интензитет на кариеса 

по зъби и зъбни повърхности в групата на децата с наднормено тегло, 

Поднормено	тегло Нормално	тегло Наднормено	тегло Затлъстяване

1.22
1.21

1.39 1.43

0.95

1.30

1.70

1.33

Mean	DMFT момчета Mean	DMFT	момичета
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следван от този на децата с поднормено и нормално тегло, а най-нисък е в 

категория “затлъстяване”. В останалите възрастови групи се вижда ясна 

тенденция за увеличаване на интензитета на зъбния кариес с увеличаване на 

ИТМ, като при 8 и 10-годишните тя е статистически значима (p<0.05). 

Наблюдава се увеличаване на средните стойности на DMFT и DMFS с 

увеличаване на възрастта, като пикът им е при 10-годишните в категория 

“наднормено тегло” (табл.6.).  

Таблица 6. Интензитет на зъбния кариес по зъби и зъбни 

повърхности при деца с различен ИТМ в четирите възрастови групи 

 7-годишни 8-годишни 9-годишни  10-годишни 

 I 

DMFT 

I 

DMFS 

     I 

DMFT 

I 

DMFS 

I 

DMFT 

I 

DMFS 

I 

DMFT 

I 

DMFS 

Поднормено 

тегло  
0,89 1,11 0,37 0,37 1,57 1,90 1,38 1,73 

Нормално 

тегло  
0,70 0,77 0,99 1,16 1,70 2,16 1,71 2,15 

Наднормено 

тегло  
1,10 1,24 1,23 1,48 1,65 2,01 2,18 2,58 

Затлъстяване  0,55 0,59 1,49 1,93 1,66 2,29 1,89 2,29 

 

Гореизложените резултати съвпадат с една част от проучванията в 

световната литература, отнасящи се до оралното здраве на деца със 

затлъстяване. В настоящото изследване се вижда ясна тенденция за 

нарастване на кариозността, в групата на децата с наднормено тегло и 

затлъстяване, които са в статистически значима връзка. Това от една страна 

би могло да се обясни с по-големия относителен дял пробили постоянни 

зъби в групата на децата със завишена телесна маса. Друго вероятно 

обяснение е наличие на общи етиологични фактори на зъбния кариес и 

затлъстяването, като честа консумация на рафинирани захари под формата 

на храни и течности, социално-икономически статус и др. Необходимо е да 
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се установи дали съществува истинска причинно-следствена връзка между 

тези заболявания или те се проявяват паралелно. Липсата на еднозначност в 

световната литература относно връзката между кариеса и затлъстяването е 

логична и потвърждава полиетиологичността на тези две заболявания 

Задача 3. Проучване разпространението на зъбни ерозии в постоянното 

съзъбие при деца с различен ИТМ  
 
 

3.1.Разпространение на зъбната ерозия в цялата извадка 
 

Най-висок е относителният дял на децата без ерозия 61,8±0,02%, 

следван от 23,3±0,03% дял на децата с ерозия и „недостъпни за наблюдение” 

15,0±0,04%. 
 

Диаграма 12. Разпространение на зъбните ерозии в групата на 
момчетата 

  

	
	

Наблюдава се по-висок относителен дял на децата, засегнати от зъбни 

ерозии в групата на момчетата, в сравнение с момичетата (дигр.12,13). 

Непараметричният анализ и критерия за съгласие на Пирсън доказват 

наличие на статистически значима зависимост между разпространението на 

зъбни ерозии и пола (χ² = 12.129;  p<0.005). 
 
 

26% 

58% 

16% 

да	 не	 недотсъпни	за	наблюдение	
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Диаграма 13. Разпространение на зъбните ерозии в групата на 
момичетата 

 

     
 

 

3.2 Сравнителен анализ между ИТМ и фактор ерозия 
 

Разпространението на зъбните ерозии сред деца с различен ИТМ в 

четирите възрастови групи е представено в диаграма 14, 15, 16 и 17. 

 
 

Диаграма 14. Структура на изследваните лица по ИТМ и ерозия  
в групата на 7-годишните. 

 

 
 
 

20% 

66% 

14% 

да	 не	 недостъпни	за	наблюдение	

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

11.10% 8.10% 11.30% 11.80% 9.10% 

70.40% 75.30% 69.00% 68.60% 73.40% 

18.50% 16.60% 19.70% 19.60% 17.50% 

Да Не Недостъпни	за	наблюдение
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Диаграма 15. Структура на изследваните лица по ИТМ и ерозия  
в групата на 8- годишните.   

 
 Най-нисък е относителният дял на децата със зъбни ерозии в групата 

на 7-годишните, като нараства правопропорционално с възрастта. В най-

малката възрастова група разпространението на зъбни ерозии варира от 8 до 

12%, и е най-ниско в групата на децата с нормално тегло (диагр14.).  При 8-

годишните  относителният дял на децата, засегнати от ерозия значително 

нараства (18-29%). В тази възрастова група се наблюдава най-отчетлива 

тенденция за нарастване броя на засегнатите от ерозия деца с нарастване 

ИТМ, като тя е със статистическа значимост (p<0.05)(диагр.15.). 
 

Диаграма 16. Структура на изследваните лица по ИТМ и ерозия  
в групата на 9- годишните. 

 

Поднормено	
тегло

Нормално	
тегло

Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

18.80% 17.40% 26.70% 28.90% 20.60% 

68.80% 66.90% 64.00% 62.20% 65.90% 

12.50% 15.70% 9.30% 8.90% 13.60% 

Да Не Недостъпни	за	наблюдение

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

38.10% 34.30% 32.50% 30.00% 33.70% 

52.40% 50.80% 51.20% 58.00% 51.70% 

9.50% 14.90% 16.30% 12.00% 14.60% 

Да Не Недостъпни	за	наблюдение
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Диаграма 17. Структура на изследваните лица по ИТМ и ерозия  
в групата на 10- годишните. 

 

В групата на 9-годишните отново се увеличава относителният дял на 

децата с ерозия, като той е най-висок в групата на поднорменото тегло – 

38,1% и най-нисък в групата на затлъстелите деца – 30% (диагр.16.). Най – 

много деца, засегнати от ерозия се срещат в групата на 10-годишните, като 

тук най-слабо са засегнати децата с нормално тегло (28,1%), а най-силно – 

децата със затлъстяване (41,5%) и поднормено тегло (40,7%)(диагр17.). На 

таблица 7. е представен резултатът от непараметричният анализ на връзката 

между разпространение на зъбни ерозии и ИТМ за четирите възрастови 

групи. 

Таблица 7. Критерий на Пирсън и ниво на значимост при непараметричен 
анализ на връзката между разпространение на зъбните ерозии и ИТМ в 

четирите възрастови групи 
 

Възрастова група χ² р 

7- годишни 2,290 p>0.05 

8-годишни 7,482 p<0.05 

9-годишни 1,610 p>0.05 

10-годишни 6,233 p>0.05 

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

40.70% 28.10% 29.30% 41.50% 30.60% 

44.50% 57.60% 58.50% 43.40% 55.40% 

14.80% 14.30% 12.20% 15.10% 14.00% 

Да Не Недостъпни	за	наблюдение
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 Наблюдават се по-високи относителни дялове на засегнатите от 

ерозия деца в групата на момчетата (26,3%), в сравнение с момичетата 

(20,2%). В групата на момчетата, децата с нормално тегло са най-слабо 

засегнати от зъбна ерозия (23,9%), следвани от децата с наднормено тегло 

(30,1%) и затлъстяване (31,4%), а най-силно са засегнати децата с 

поднормено тегло (32%). В групата на момичетата, най-слабо засегнати от 

зъбна ерозия са децата с нормално тегло (19,3%), следвани от децата с 

наднормено тегло (21,5%) и тези с поднормено тегло (22%). Най-високо е 

разпространението на зъбна ерозия в групата на децата със затлъстяване 

(23,5%). Чрез непараметричния анализ и критерия за съгласие на Пирсън, се 

доказва нулевата хипотеза, че разпределението на изследваните лица по 

полова структура, ИТМ и фактора „ерозия” не са в статистически значима 

връзка по качествен признак χ²= 6,396 (p>0.05). 

В световната литература данни за проучване на разпространението на 

зъбни ерозии при деца с наднормено тегло и затлъстяване са оскъдни. 

Настоящото проучване  открива статистически значима връзка между 

разпространението на зъбни ерозии и детското затлъстяване единствено в 

групата на 8-годишните, което налага търсенето на специфични рискови 

фактори в тази възрастова група. 

 

Задача 4. Изследване нивото на орална хигиена и пародонтален статус 

на деца с различен ИТМ. 

4.1. Изследване нивото на орална хигиена в цялата извадка  

 

Най-висок е относителният дял на децата с незадоволителна орална 

хигиена 50,5±0,02%, следван от този на децата с добра орална хигиена 

32,8±0,03% и лоша орална хигиена 16,6±0,05%. При изследване на оралната 
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хигиена в двата пола се наблюдава по-висок относителен дял на децата с 

добра орална хигиена в групата на момичетата, а в групата на момчетата е 

по-висок делът на децата с лоша орална хигиена (диагр.18,19). 

Непараметричният анализ и критерият за съгласие на Пирсън доказват 

статистически значимост на наблюдаваните различия (χ²=18.847; p<0.001). 

Диаграма 18 . Качество на оралната хигиена  
в групата на момчетата 

 
 

	
	

 
 
 

Диаграма 19. Качество на оралната хигиена в групата  
на момичетата  

 

 

	
 

30% 

50% 

20% 

добра	 незадоволителна	 лоша

36% 

51% 

13% 

добра	 незадоволителна	 лоша	
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4.2. Сравнителен анализ между нивото на орална хигиена и ИТM 

 

Нивото на орална хигиена на деца с различен ИТМ в четирите 

възрастови групи е представено в диаграма 20, 21, 22 и 23. В четирите 

изследвани възрастови групи най-нисък е относителният дял на деца с добра 

орална хигиена в групата на 8-годишните (27,6%), следван от групата на 9-

годишните (32,4%), 10-годишните (35,3%) и 7-годишните (35,6%). Най-

лоша е оралната хигиена сред деца на 9 и 10 години (18,7%), следвана от 

тази при деца на 8 години (18,5%) и 7 години (13,8%)(диагр.20,21,22,23.). 
 
Диаграма 20. Структура на изследваните лица по ИТМ и орална хигиена  

в групата на седем годишните 
 

 
Диаграма 21. Структура на изследваните лица по ИТМ и орална хигиена в 

групата на осем годишните 

 

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

22.20% 37.90% 33.80% 29.40% 35.60% 

63.00% 47.80% 56.30% 54.90% 50.60% 

14.80% 14.30% 9.90% 15.70% 13.80% 

Добра Незадоволителна Лоша

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

37.50% 25.60% 27.90% 35.60% 27.60% 

50.00% 55.20% 54.70% 46.70% 54.00% 

12.50% 19.20% 17.40% 17.70% 18.40% 

Добра Незадоволителна Лоша
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Диаграма 22. Структура на изследваните лица по ИТМ и  
орална хигиена в групата на девет годишните 

 
Диаграма 23. Структура на изследваните лица по ИТМ и  

орална хигиена в групата на десет годишните 

 
 

    Таблица 8. Критерий на Пирсън и ниво на значимост при 
непараметричен анализ на зависимостта между ИТМ и качеството на 

ОХ  при четирите възрастови групи деца 

Възрастова група χ² р 

7- годишни 5,480 p>0.05 

8-годишни  3,030 p>0.05 

9-годишни 2,777 p>0.05 

10-годишни 10,914 p>0.05 

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

28.60% 32.30% 31.40% 24.00% 18.70% 

47.60% 50.50% 48.80% 40.00% 48.90% 

23.80% 17.20% 19.80% 36.00% 32.40% 

Добра Незадоволителна Лоша

Поднормено	тегло Нормално	тегло Наднормено	тегло Затлъстяване Общо

50.00% 36.40% 35.10% 25.50% 35.60% 

25.00% 49.10% 53.20% 51.00% 48.70% 

25.00% 14.50% 11.70% 23.50% 15.70% 

Добра Незадоволителна Лоша
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Чрез непараметричния анализ и критерия за съгласие на Пирсън се 

доказва нулевата хипотеза, че и в четирите възрастови групи деца, ИТМ и 

фактора „орална хигиена” не са в статистически значима връзка по 

качествен признак (табл.8). 

 В групата на момчетата най-нисък е относителният дял на децата с 

добра орална хигиена и поднормено тегло (18,4%), следван от този на децата 

с нормално (29%) и наднормено тегло (32,7%). Най-добра е оралната 

хигиена сред децата със затлъстяване (33,3%). В групата на момичетата се 

наблюдава обратната тенденция. Най-висок е относителният дял на деца с 

добра оралната хигиена в категория “поднормено тегло” (53,7%), като той 

намалява обратно пропорционално на увеличаващия се ИТМ и в категория 

“затлъстяване” достига 28,4%. Чрез непараметричния анализ и критерия за 

съгласие на Пирсън се доказва нулевата хипотеза, че разпределението на 

изследваните лица по полова структура, ИТМ и фактора „орална хигиена” 

не са в статистически значима връзка по качествен признак χ²= 9,552 

(момчета); χ²= 9,203 (момичета) (p>0.05). 

 

4.3. Изследване разпространението на гингивит в цялата извадка  

 

От изследваната група лица отбелязваме наличие на възпалителни 

процеси на гингивата при 43,60±0,02% и 56,4±0,02 % без наличие на 

заболяване. Тези резултати са в корелация с качеството на оралната хигиена 

на изследваните деца, описана в  задача 4.1. Наблюдава се по-силно засягане 

на мъжкия пол от гингивит, в сравение с женския (диагр.24,25.). 

Непараметричният анализ и критерият за съгласие на Пиърсън показват 

липса на статистическа значимост на тези различия (χ²= 4.362; p>0.05). 
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Диаграма 24 . Разпространение на гингивит 
в групата на момчетата 

                    
 

Диаграма 25. Разпространение на гингивит  
в групата на момичетата 

                  

4.4. Сравнителен анализ между разпространението на гингивит и 

ИТМ 

Разпространението на гингивит сред деца с различен ИТМ в четирите 

възрастови групи е представен в диаграма 26, 27, 28 и 29. Разпространението 

на гингивит се увеличава паралелно с увеличаване на възрастта, като то е 

най-слабо в групата на 7-годишните (29,7%), увеличава се значително в 

групата на 8-годишните (45,2%) и се задържа със сходни нива в групата на 

46% 
54% 

гингивит	 здрав	

41% 
59% 

гингивит	 здрав	
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9 годишните (46,7%). Разпространението на гингивит е най-значително в 

групата на 10-годишните и достига 54,2%.  

Чрез непараметричния анализ и критерия за съгласие на Пирсън, се 

доказва, че ИТМ и факторът „гингивит” са в статистически значима връзка 

по качествен признак в групата на 8-годишните (p<0,05). 

 
 

Диаграма 26. Разпространение на гингивит сред деца с различен ИТМ 
в групата  на 7 годишните 

	

	

	

Диаграма 27. Разпространение на гингивит сред деца с различен ИТМ  
в групата на 8 годишните 

 
 

Поднормено	
тегло

Нормално	
тегло

Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

29.60% 29.20% 28.20% 35.30% 29.70% 

70.40% 70.80% 71.80% 64.70% 70.30% 

Гингивит здрав

Поднормено	
тегло

Нормално	
тегло

Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

31.30% 43.40% 46.50% 59.10% 45.20% 

68.70% 56.60% 53.50% 40.90% 54.80% 

Гингивит здрав	
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Диаграма 28. Разпространението на гингивит сред деца с различен ИТМ  
в групата на 9- годишните 

 
 

Диаграма 29. Разпространение на гингивит сред деца с различен ИТМ в 
групата на 10-годишните. 

 
Относителният дял на засегнатите от гингивит лица е по-голям в 

групата на момчетата (45,6%), в сравнение с момичетата (41,5%).  Това 

отново се потвърждава от по-лошата орална хигиена при мъжкия пол. 

При момчетата се наблюдава най-силно разпространение на гингивит 

сред деца с поднормено тегло (53,1%), следвани от децата със затлъстяване 

(47%), а най-малко са засегнати децата с наднормено тегло (39,2%) и 

нормално тегло (46,4%). Чрез непараметричния анализ и критерия за 

съгласие на Пирсън, се доказва нулевата хипотеза, че разпределението на 

Поднормено	
тегло

Нормално	
тегло

Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

66.70% 44.60% 50.00% 46.00% 46.70% 

33.30% 55.40% 50.00% 54.00% 53.30% 

Гингивит здрав

Поднормено	
тегло

Нормално	
тегло

Наднормено	
тегло

Затлъстяване Общо

42.30% 57.20% 47.60% 53.80% 54.20% 

57.70% 42.80% 52.40% 46.20% 45.80% 

Гингивит здрав
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изследваните лица по полова структура, ИТМ и фактора „гингивит” не са в 

статистически значима връзка по качествен признак χ²= 3,861 (p>0.05). 

При момичетата, най-слабо засегнати от гингивит са тези в групата на 

поднорменото тегло (29,3%), като това разпространение нараства паралелно 

с увеличаване на ИТМ. В групата на децата с нормално тегло относителният 

им дял е 39,4%, с наднормено тегло е 47,7% , а в групата на децата със 

затлъстяване достига 50%. Чрез непараметричния анализ и критерия за 

съгласие на Пирсън се доказва алтернативната хипотеза, че разпределението 

на изследваните лица по полова структура, ИТМ и фактора „гингивит” е в 

статистически значима връзка по качествен признак χ²= 3,73 (p<0.05).   

Тези резултати могат да се обяснят с връзката между качеството на 

оралната хигиена и ИТМ при женския пол. В задача 4.1 се описва 

увеличение на относителните дялове на момичетата с незадоволителна и 

лоша хигиена с нарастване на ИТМ, въпреки че резултатите не са в 

статистически значима зависимост. Тази тенденция се потвърждава при 

изследване зависимостта между гингивит и ИТМ в тази група. Настоящето 

проучване открива статистически значима връзка между телесното тегло и 

пародонталното здраве единствено сред деца на 8 години. В останалите 

възрастови групи най-голям е относителният дял на децата с лошата орална 

хигиена в категория “затлъстяване”, но тези различия са без статистическа 

значимост. Наблюдава се силна корелация между нивото на орална хигиена 

и разпространението на гингивит, което потвърждава плакозависимия 

характер на гингивита в тази възраст.  

Задача 5. Изследване пробива на постоянните зъби на деца с различен ИТМ. 

 

5.1.Изследване пробива на постоянните зъби в цялата извадка  

Средният брой пробили постоянни зъби в изследваната извадка е 13,26. 

Най-висок е относителният дял на децата с 12 постоянни зъба 29,10±0,21 %, 
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следвани от този на децата с 10 постоянни зъба 11,60±0,33%, 13 постоянни 

зъба 8,00±0,40 % и 14 постоянни зъба 6,10±0,45 %. Най-малка е групата на 

децата с от 0 до 4 постоянни зъби 0,2±2,40 % от изследваните лица. С 

помощта на еднофакторен дисперсионен анализ се установява 

статистически значимо различие между двата пола, с по-голям среден брой 

пробили зъби при момичетата (табл.9). 

 

Таблица 9. Среден брой пробили постоянни зъби при двата пола 

 

Пол 

 

Mean 

 

SD 

 

F 

 

Sig. 

 

Момчета 

 

12.72 

 

4.558 
24.334 0.000 

 

Момичата 

 

13.26 

 

4.962 
 

 

5.2 Сравнителен анализ между брой пробили зъби и ИТМ 
 

 

Таблица 10. Среден брой пробили постоянни зъби и стандартните 
 отклонения в четирите категории деца според ИТМ 

 

Категория  N Mean Std. Deviation 

  Поднормено тегло 90 12,27 3,977 

  Нормално тегло 1213 12,89 4,684 

  Наднормено тегло 325 14,33 4,929 

  Затлъстяване 198 14,28 5,115 
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Децата с наднормено тегло имат средно 1,16 пъти повече пробили 

постоянни зъби в сравнение с децата с поднормено тегло и 1,1 пъти повече 

зъби от децата с нормално тегло (табл.10.). 

С помощта на непараметричен анализ на Крушкел-Уолис се 

установява статистически значимо различие в броя на постоянните зъби 

сред четирите категории деца γ2 (3)=32,537 p=0,000.  

 

Таблица 11. Среден брой пробили постоянни зъби в четирите категории 
 деца в групата на момчетата и момичетата 

 

Категория Пол N Mean 
Std. 

Deviation 

Поднормено тегло 

  Момчета 49 11,82 3,302 

  Момичета 41 12,80 4,643 

Нормално тегло 

  Момчета 611 12,29 4,493 

  Момичета 602 13,49 4,799 

Наднормено тегло 

  Момчета 153 13,78 4,551 

  Момичета 172 14,82 5,207 

Затлъстяване 
  Момчета 117 13,94 4,928 

  Момичета 81 14,78 5,367 
 

Наблюдава се по-голям среден брой постоянни пробили зъби в 

групата на момичетата, спрямо групата на момчетата (табл.11). Тестът на 

Крушкел-Уолис потвърждава статистическата зависимост на тези резултати 

γ2 (3)=13,271 p=0,000. 

 Средният брой пробили постоянни зъби се увеличава с нарастване на 

възрастта, като този брой е в статистически значима зависимост с ИТМ 

(F(3)=21,541 p=0,000). Най-силно е това влияние в групата на 10-годишните, 

като на тази възраст и в категория “наднормено тегло” се отчита най-голям 

брой постоянни зъби (табл.12).  
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Таблица 12. Среден брой пробили постоянни зъби в четирите категории 
деца и в четирите възрастови групи 

 

Категория Възраст N Mean Std. 
Deviation 

 
 
Поднормено тегло 

7-годишни 27 9,08 2,897 

8-годишни  16 10,94 1,389 

9-годишни  21 12,90 2,143 

10-годишни  26 16,13 2,924 

Нормално тегло  7-годишни 342 9,09 2,607 

8-годишни  281 11,47 2,203 

9-годишни  303 14,18 3,432 

10-годишни  285 17,40 4,718 
Наднормено тегло  7-годишни 71 10,10 2,355 

8-годишни  86 12,38 2,507 

9-годишни  86 15,27 3,954 

10-годишни  82 19,10 5,106 
Затлъстяване  7-годишни 51 9,92 2,299 

8-годишни  45 13,49 3,174 

9-годишни  50 14,98 4,043 

10-годишни  52 18,71 5,224 

 

Зъбният пробив е комплексен физиологичен процес, върху който 

влияят редица общи и локални фактори. Раса, пол, социално-икономически, 

генетични, хормонални фактори както и някои системни заболявания са 

широко описани в научната литература, като повлияващи този процес. Тъй 

като има сведения, че затлъстяването се свърза с ускорено полово съзряване, 

очаква се увеличеното тегло да оказва влияние и върху зъбния пробив.  

Настоящето проучване открива позитивна статистически значима връзка 

между броя на пробилите постоянни зъби и телесното тегло. Тези резултати 

са очаквани и съвпадат с множество подобни изследвания. Настоящото 

проучването демонстрира статистически значима връзка между пола и 
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зъбния пробив в полза на момичетата. По-ранния пробив на постоянни зъби 

при този пол се отдава на по-ранното полово съзряване. 

Задача 6. Изследване на рисковите фактори, оказващи влияние върху 

оралното здраве и детското затлъстяване  
 

6.1 Характеристика на семейството и семейната среда   
 

Разпределението на извадката по показател “социално-

икономическия статус на семействата по самооценка” показва най-висок 

относителен дял са тези, които са посочили среден социално-икономически 

статус (92%), следвани от тези със висок (5,4%) и нисък (2,6%) социален 

статус, а 44 души не са дали отговор на този въпрос.  

По отношение на показателя “образованието на майката”,  с най-висок 

относителен дял са посочилите, че притежават висше образование (66,8%), 

близо два пъти по-малко са тези със средно образование (32%), най-малък е 

делът на респондентите с основно образование (1,2%) и 5 човека не са 

отговорили на този въпрос.  

На Диграма 30. е представена оценка на теглото на бащите съгласно 

техния ИТМ и критериите на СЗО, 1995г. Приблизително половината от 

анкетираните са с наднормено тегло (n=634), под 1/3 са с тегло в норма 

(n=367), ¼ са със затлъстяване (n=340), а 252 души не са дали информация 

за телесна маса и височина.  

На Диаграма 31. е представена оценката на теглото на майките 

съгласно техния  ИТМ и критериите на СЗО, 1995г. С най-висок 

относителен дял са анкетираните с нормално тегло (n=951), по-нисък е 

делът на тези с наднормено тегло (n=255) и поднормено тегло (n=130), най-

нисък е делът на майките със затлъстяване (n=94), а 168 човека  не са дали 

информация за телесната маса и височина. 
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Диаграма 30. Категория според ИТМ (баща) 
 

 
 
 

                    Диаграма 31. Категогия според ИТМ (майка) 
 

 
 

Преобладаващата част от участниците в анкетното проучване (85%) 

посочват, че не се пуши в дума им, значително по-малко споделят обратното 

(15%), а 18 човека не са отговорили на този въпрос.  
 

6.2 Орално-хигиенни навици на децата  
 

На Диаграма 32. и 33. са представени орално-хигиенните практики, 

тяхната честота и продължителност сред момичетата и момчетата. При 

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло	 Наднормено	
тегло	

Затлъстяване

0.40% 

27.30% 

47.10% 

25.20% 

Поднормено	
тегло

Нормално	тегло	 Наднормено	
тегло	

Затлъстяване

9.10% 

66.50% 

17.80% 
6.60% 
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разглеждане на орално-хигиенните навици при двата пола се наблюдава по-

висок относителен дял на почистващите два и повече от два пъти дневно, в 

групата на момичетата (диагр. 32). Непараметричният анализ и критерият 

на съгласие на Пиърсън отхвъря нулевата хипотеза и доказват наличие на 

статистически значима разлика в орално-хигиенните навици при двата пола 

(χ² = 10,313; p=0,006).  

 

          Диаграма 32 . Честота на почистване на зъбите при двата пола 
 

                      
При разглеждане на фактора “честота на почистване на зъбите” при 

четирите възрастови групи, не се наблюдават съществени особености 

(χ²=6,551; p=0,364). 

С най-висок относителен дял са децата, които почистват зъбите си до 

две минути (n=751), като в групата на момчетата те са с по-голям процент. 

По-нисък е делът на децата, които почистват до 1 минути (n=549), а най-

малко са анкетираните, които изпълняват хигиенните процедури с 

продължителност над две минути (n=293)(диагр.33). В последната група се 

наблюдава по-голямо процентно съотношение на момичетата, спрямо 

момчетата, като непараметричният анализ и критерият на съгласие на 

Пиърсън показва липса на статистически значимост на наблюдаваните 

Един	път	дневно	 Два	пъти	дневно	 >2	пъти	дневно	

35.90% 

63.00% 

1.10% 

28.40% 

70.20% 

1.40% 

Момчета	 Момичета	
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различия (χ² =2,835; p=0,242). Не се откриват възрастови особености в 

продължителността на почистване на зъбите (χ²=2,976; p=0,812).  

 

Диаграма 33. Продължителност на почистване на зъбите  
при двата пола 

 

 
 

6.3 Дентални визити 

По отношение на визитите при дентален лекар, най-голямата част от 

анкетираните отбелязват, че последното посещение е преди 6 месеца 

(момчета – 76,1%; момичета – 74,4%), по-нисък е относителният дял на 

децата, посетили зъболекар през последната година (момчета – 18,3%; 

момичета – 19,9%), най-малко са тези, които не си спомнят периода на 

последното посещение (момчета – 5,6%; момичета – 5,7%), а 14 човека не са 

дали отговор. Непараметричният анализ и критерият за съгласие на 

Пиърсън отхвърля наличие на статистически значими разлики при двата 

пола по изследвания показател (χ² =0,695; p=0,706). 

При изследване на четирите възрастови групи се отбелязва най-висок 

относителен дял на децата, посетили зъболекар през последните 6-месеца в 

групата на 7-годишните (77,10%), а най-нисък е този процент при 8-

До	1	минута До	2	минути >2	минути 

35.10% 

48.10% 

16.80% 

33.80% 

46.10% 

20.10% 

Момчета Момичета
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годишните деца (71,9%). Сред отговорилите, че са посетили зъболекар през 

последната година, най-голям е относителният им дял в групата на 8-

годишните (21,6%), следван от този в групата на 9-годишните (20,9%), 10-

годишните (19,5%) и 7-годишните (14,9%). Най-малко са анкетираните, 

отговорили, че не си спомнят последното посещение, като делът им е най-

висок в групата на 7-годишните (8%), следван от 8-годишните (6,5%), 10 

(5,1%) и 9-годишните (2,9%). Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистически значима корелация 

между изследваните показатели (χ² =16,969; p=0,009).  

6.4  Хранителни навици на децата  

При изследване на хранителните навици на децата се наблюдава висок 

дял на тези, които “често” консумират  храни от типа солени снаксове, като 

чипс, солети и бисквити (момчета – 44,5%; момичета – 43,2%), най-висок е 

делът на тези, които  съобщават за рядка консумация на тези храни (момчета 

– 54%; момичета – 55%) , 1,5% - 1,8% изобщо не ги консумират и 28 човека 

не са отговорили на този въпрос. Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън отхвърля наличие на статистически значима разлика в 

двата пола по изследвания показател (χ² =0,002; p=0,544). Честотата на 

консумация на тези храни нараства постепенно с възрастта, като не се 

наблюдава статистическа значимост на наблюдаваните различия (χ² =3,365; 

p=0,339). 

По отношение на консумацията на шоколад, бонбони и близалки, най-

висок е относителният дял на децата, които ядат лакомства рядко (n=1006), 

следван от тези, които съобщават за честа консумация (n=420), най-нисък е 

делът на децата, които не консумират подобни храни (n=163), като 9 човека 

не са дали отговор на този въпрос. При момичетата се наблюдава по-висок 

относителен дял на тези, които ядат шоколад, бонбони и близалки често, за 
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сметка на процентното съотношение на тези с рядка и липса на консумация 

(диагр.34). 

             Диаграма 34. Консумация на шоколад, бонбони и близалки 
при двата пола 

 

        
Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

доказва липса на статистически значима зависимост между пола и 

консумацията на сладки лакомства (χ² =2,044; p=0,360). Най-висок 

относителен дял на децата с честа консумация на шоколади, бонбони и 

близалки се наблюдава в групата на 7-годишните (29,8%), като този дял 

намалява с увеличаване на възрастта. При 8-годишните делът им е 26,3%, 

при 9-годишните е 25,6% и достига най-ниски стойности в групата на 10-

годишните (23,6%). В групата на 8-годишните е най-нисък делът на децата, 

които не консумират такива храни (6,9%), за сметка на най-високо 

процентно съотношение на децата с рядка консумация (66,8%).  Най-висок 

е делът на децата, които изобщо не консумират подобни храни в групата 

на9-годишните (13,5%) и 10-годишните (13%). Непараметричният анализ и 

критерият на съгласие на Пиърсън доказват наличие на статистически 

знамича зависимост между изследваните показатели (χ² =17,830; p=0,007).   

Относно честотата на междинните хранения с въглехидратни храни, 

най-висок е относителният дял на децата, които съобщават за едно 

междинно хранене (n=1064), следван от делът на децата с две (n=412) и 

Често Рядко Никога

25.10% 

63.90% 

11.00% 

27.80% 

62.70% 

9.50% 

Момчета Момичета
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повече от две междинни хранения (n=102), а 20 човека не са отговорили на 

този въпрос. В групата на момичетата е по-висок процентът на децата, които 

консумират сладки храни извън основните хранения два и повече от два 

пъти на ден, в сравнение с този процент при момчетата (диагр.35). 
 

Диаграма 35 . Консумация на сладски храни извън 
основните хранения 

 

                  
 
 Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

доказва липса на статистическа знамичост на тези различия (χ² =1,179; 

p=0,555). Не се наблюдат значими особености в честотата на прием на 

сладки храни извън основните хранения в четирите възрастови групи (χ² 

=9,915; p=1,128). 

По отношение на консумацията на газирани напитки, с най-висок 

относителен дял са децата, които посочват, че не консумират такива (n=944), 

близо два пъти по-малко са тези, които не консумират ежедневно (n=520), 

най-малко са посочилите ежедневна консумация (n=118), а 16 човека не са 

дали отговор (диагр.36). 

 

 

Веднъж	на	ден	 Два	пъти	на	ден	 >2	пъти	на	ден	

68.60% 

25.00% 

6.40% 

66.10% 

27.30% 

6.60% 

Момчета Момичета
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Диаграма 36. Честота на консумация на газирани напикти  

при двата пола 
 

       
Наблюдава се по-високо процентно съотношение на 

неконсумиращите безалкохолни напитки в групата на момичетата, в 

сравнение с момчетата, като непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън потвърждава статистическата значимост на тези 

различия (χ² =8,002; p=0,018).  

По отношение на възрастовите особености, най-висок е делът на 

децата, посочили, че изобщо не консумират подобни напитки при 7-

годишните (66,7%), като постепенно намалява при 8-годишните (60,6%) и 

9-годишните (59,3%) и достига най-ниски стойности при 10-годишните 

(50,5%), за сметка на увеличаващия се дял на тези с ежедневна и 

неежедневна консумация. Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистическа значимост на 

наблюдаваните възрастови особености (χ² =22,902; p=0,001).  

В анализа на хранителните навици на децата, газираните напитки са 

включени като отделен рисков фактор, поради високата им киселинност, 

което способства за ерозивния им ефект.  

 

Изобщо	не	
консумира	

Не	консумира	
ежедневно	

Консумира	
ежедневно	

56.30% 

35.50% 

8.20% 

63.30% 

30.10% 

6.60% 

Момчета Момичета
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Диаграма 37. Консумация на сладки напитки  
 

     
На диаграма 37. е представена консумацията на сладки напитки сред 

момчетата и момичетата. Най-голям процент от анкетираните (n=734) 

посочват, че пият само вода, по-малка част от децата (n=664) отбелязват 

консумация на подсладени напитки веднъж дневно, значително по-малко са 

тези, с по-честа консумация – два (n=120) и повече от два пъти дневно 

(n=65), а 15 човека не са отговорили на този въпрос. В групата на децата, 

които пият само вода, относителният дял на момичетата е по-висок, в 

сравнение с този на момчетата, което е за сметка на по-ниско процентно 

съотношение на женския пол с консумация веднъж и повече от два пъти 

дневно (диагр.37).  

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

доказва наличие на статистически значима зависимост между честотата на 

консумация на подсладени течности и пола (χ² =15,268; p=0,002). Не се 

наблюдават статистически значими възрастови различия в консумацията на 

сладки напитки (χ² =14,940; p=0,093). 

По отношение на консумацията на млечни продукти, най-висок е 

относителният дял на децата, които съобщават, че не консумират мляко 

ежедневно (момчета – 50,1%; момичета – 51,2%), следван от делът на 

децата, които изобщо не консумират (момчета – 27,3%; момичета – 27,3%) 

Веднъж	на	ден	 Два	пъти	на	ден	 >2	пъти	на	ден	 Пие	само	вода

46.20% 

7.60% 4.40% 

41.80% 
37.40% 

7.60% 
3.80% 

51.20% 

Момчета Момичета
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и тези с ежедневна консумация (момчета – 22,6%; момичета – 21,5%), а 14 

човека не са дали отговор на този въпрос.  

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

показва липса на статистически значима зависимост между пола и 

консумацията на мляко (χ² =0,294; p=0,863). Не се наблюдават възрастови 

особености по изследвания показател (χ² =3,449; p=0,751). 

Честотата на консумация на мляко се разглежда като протективен 

фактор по отношение на кариеса и зъбните ерозии, способстващ за 

изграждане на резистентни структури.  

           По показател консумация на фрешове и цитруси, най-висок е 

относителният дял на децата, с честота веднъж дневно (момчета – 47%; 

момичета – 48,7%), следван от делът на децата без ежедневна консумация 

(момчета – 29,7%; момичета – 27,4%), с консумация 2-3 пъти дневно 

(момчета – 17,3%; момичета – 17,4%), тези които изобщо не консумират 

(момчета – 3,3%; момичета – 3,9%), а най-малък е делът на тези с повече от 

три консумации в деня (момчета – 2,7%; момичета – 2,6%). 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън показва 

липса на статистически значима зависимост между пола и консумацията на 

фрешове (χ²=1,440; p=0,828), както и между възрастта и консумацията им (χ² 

=11,351; p=0,499).   

Консумацията на фрешове и цитрусови плодове се разглежда, като 

основен рисков фактор за появата на зъбни ерозии при деца.  

6.5 Физическа активност, спорт и развлечения на децата  

Приблизително 2/3 от анкетираните деца (n=1110) съобщават, че 

гледат телевизия или играят на компютърни игри до два часа на ден, докато 

останалите (n=460) прекарват повече от 2 часа в тези занимания, а  28 човека 

не са отговорили на въпроса. Наблюдава се по-висок относителен дял на 

момичетата с продължителност на тези занимания до два часа на ден, в 
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сравнение с момчетата (диагр.38). Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистически значима зависимост 

между продължителността на гледане на телевизия и занимания свързани с 

компютърни игри и пола (χ² =5,941; p=0,009). 

По отношение на възрастовите особености, се наблюдава ясна 

тенденция за увеличаване на делът на децата, които прекарват повече от 2 

часа на ден в подобни пасивни занимания, като при 7-годишните той е 

19,6%, при 8 и 9-годишните е 29,9%, а при 10-годишните е 39,6%. 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказва 

наличие на силна статистически значима зависимост между изследваните 

показатели (χ² =38,702; p=0,000). 

 

     Диаграма 38. Продължштелност на гледане на телевизия и 
компютърни игри при двата пола  

 

 

Наблюдават се закономерни различия в честотата на консумация на 

солени снаксове, сладки храни и напитки и безалкохолни напитки от деца, 

прекарващи различно време пред телевизионните екрани. Открива се по-

висок относителен дял на тези, които консумират често солени снаксове, в 

групата на децата с продължителност на гледане на телевизия над 2 часа 

дневно (98,9%), в сравнение с тези, които гледат телевизия до 2 часа на ден 

До	2	часа	дневно >2	часа	дневно	 

68.00% 

32.00% 

73.60% 

26.40% 

Момчета Момичета
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(97,1%). Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

доказва наличие на статистически значима зависимост между изследваните 

показатели (χ² =4,473; p=0,034). 

В групата на децата с продължителност на гледане на телевизия до 2 

часа се открива се по-нисък относителен дял на тези, които консумират 

често сладки храни (22,6%). В същата група е по-висок делът на 

респондентите с рядка (66,8%) и липсваща консумация (10,6%). В 

сравнение, в групата на децата, които прекарват повече от 2 часа на ден пред 

телевизора 36,5% са с честа консумация, 54,9% са с рядка консумация и 

8,6% съобщават, че изобщо не консумират шоколад, бонбони и близалки. 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказва 

наличие на статистически значима зависимост между изследваните 

показатели (χ² =31,847; p=0,000). 

Наблюдава се по-висок относителен дял да анкетираните, които 

посочват, че изобщо не консумират газирани напитки (62,7%) и по-нисък 

дял на тези с рядка (31,8%) и ежедневна консумация (5,5%), при децата, 

които гледат телевизия до 2 часа на ден. При гледащите телевизия повече от 

2 часа на ден тези дялове са съответно 52%, 35,7% и 12,3%. 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказва 

наличие на статистически значима зависимост между изследваните 

показатели. (χ² =28,897; p=0,000). 

Отбелязва се по-висок относителен дял на пиещите само вода (48,1%), 

както и консумиращите славдки напитки до веднъж дневно (43,8%), в 

групата на децата с продължителност на гледане на телевизия до 2 часа. При 

децата с продължителност на гледане на телевизия над 2 часа на ден тези 

дялове са съответно 42% и 37,7%, за сметка на по-високия относителен дял 

на децата с честа консумация. Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистически значима зависимост 

между изследваните показатели (χ² =46,680; p=0,000). 
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По-голямата част от анкетираните (n=1156) посочват, че практикуват 

спорт. Двойно по-малко са децата без спортни занимания (n=424), а 18 

човека не са посочили отговор. Наблюдава се по-висок относителен дял на 

спортуващите в групата на момчетата, в сравнение с момичетата (диагр.39.). 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказват 

наличие на статистически значимост на описаните различия (χ² =11,959; 

p=0,000). По отношение на възрастовите особености, най-висок е 

относителният дял на спортуващите в групата на 8-годишните (77,8%), 

следван от 7-годишните (73,7%) и 9-годишните (72,2%), а най-нисък е делът 

при 10-годишните (68,9%) (диагр.63.). Непараметричният анализ и 

критерият на съгласие на Пиърсън показва статистически значима 

корелация между показателите възраст и практикуване на спорт (χ² 

=7,833;p=0,05). 
 

Диаграма 39. Практикуване на спорт при двата пола 
 

      
 

6.6 Сравнителен анализ между основни рискови фактори, ИТМ и 
орално здраве  

 
 

 
6.6.1 Сравнителен анализ между ИТМ  и факторите от 

семейната среда 
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• Социално-икономически статус (СИС)  
 

Наблюдава се най-висок дял на семействата с нисък социално-

икономически статус (СИС) по самооценка в категория “затлъстяване” и 

най-висок дял на тези с висок СИС в категория “поднормено тегло” 

(диагр.40), но резултатите са много близки и нямат статистическа значимост 

(χ² =3,486; p=0,746). 

Диаграма 40. Социално-икономически статус на      
семейството сред четирите категории деца 

 

 
 

Според официалния доклад на комисията “ Ending childhood obesity” 

в страните с високи и средни доходи, най-силно засегнати от детско 

затлъстяване са хората с нисък социален статус, докато в страните с ниски 

и средни доходи се наблюдават противоположни тенденции. В развиващите 

се страни като Индия, Китай и Русия се наблюдава обратна тенденция. Там 

децата от семейства със среден и висок социален статус са изложени на по-

обилна храна от високообработени житни изделия, храни богати на мазнини 

и захарни изделия. Може да се предположи, че в България са в сила подобни 

закономерности. Настоящото проучване обхваща деца само от гр. Пловдив, 

като преобладават семействата със среден социално-икономически статус 

по самооценка. Вероятно е изследването на връзката между телесното тегло 

поднормено	
тегло	

нормално	
тегло	

наднормено	
тегло	

затлъстяване	

1.30% 2.70% 1.80% 4.10% 

92.00% 92.30% 91.90% 90.10% 

6.70% 5.00% 6.30% 5.80% 

нисък	СИС среден	СИС	 висок	СИС
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и социалния статус в други демографски райони на България да покаже 

различни резултати.  
 

• Образование на майката 

 

Диаграма 41. Образование на майката сред четирите 

 категории деца според ИТМ 
 

	

В четирите категории деца преобладава делът на майките с висше 

образование, с лек превес на процентното им съотношение в групата на 

децата с наднормено тегло. В категория “затлъстяване” е най-нисък делът 

на майките с висше образование, за сметка но по-високо съотношение на 

тези със средно и основно образование (диагр.41.). Непараметричният 

анализ и критерият на съгласие на Пиърсън показва липса на статистически 

значима зависимост между изследваните показатели (χ² =3,001; p=0.809) 

• ИТМ на майката и бащата 
 

Относителният дял на бащата с поднормено тегло е много нисък и 

варира между 0% и 1,5%. Най-висок е делът на бащите с нормално тегло при 

децата с поднормено тегло, като този дял намалява значително при децата с 

нормално, наднормено тегло и затлъстяване. Едновременно с това нараства 

поднормено	
тегло	

нормално	
тегло	

наднормено	
тегло	

затлъстяване	

1.30% 1.10% 1.10% 1.70% 
30.30% 31.40% 27.30% 33.70% 

68.40% 67.50% 71.60% 64.60% 

основно		 средно		 висше	
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делът на бащите с наднормено тегло и затлъстяване в едноименните 

категории при децата.(диагр.42.). Непараметричният анализ и критерият на 

съгласие на Пиърсън доказва наличие на силна статистически значима 

зависимост между ИТМ на бащата и детето (χ² =73,402; p=0.000).  
 

Диаграма 42. Тегло на бащата при четирите категории 

деца според ИТМ 

	
	

Диаграма 43. Тегло на майката при четирите категории 
деца според ИТМ   

   
Най-висок е относителният дял на майките с поднормено и нормално 

тегло на децата със същото тегло, като този дял намалява значително при 

децата с наднормено тегло и затлъстяване (диагр.43). Непараметричният 

поднормено	
тегло	

нормално	
тегло	

наднормено	
тегло	

затлъстяване	

1.50% 0.20% 0.90% 0.00% 

38.80% 29.50% 23.00% 15.60% 

49.30% 49.60% 42.20% 36.20% 

10.40% 20.70% 33.90% 48.20% 

поднормено	тегло	баща	 нормално	тегло	баща	
наднормено	тегло	баща	 затлъстяване	баща	

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

8.60% 10.00% 5.30% 5.00% 

82.90% 69.30% 64.00% 49.70% 

7.10% 16.40% 20.50% 28.90% 

1.40% 4.30% 10.20% 16.40% 

поднормено	тегло	майка		 нормално	тегло	майка		 
наднормено	тегло	майка			 затлъстяване	майка	
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анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказва наличие на силна 

статистически значима зависимост между ИТМ на майката и този на детето 

(χ² =75,533; p=0.000).   

Множество проучвания потвърждават връзката между затлъстяване 

на родителите и теглото на техните деца. Според доклада на комисията 

“Ending childhood obesity”  към СЗО рискът от затъстяване може да се 

предаде в поколенията, като резултат от действието на поведенчески и/или 

биологични фактори. 

• Пушене в дома 
 

Диаграма 44. Пушене в дома при четирите категории  
деца според ИТМ 

      

Наблюдава се най-висок относителен дял на децата, изложени на 

цигарен дим, в категория “затлъстяване”, следван от този в “нормално 

тегло” и “наднормено тегло”. Най-нисък е този дял при децата с поднормено 

тегло (диагр.44.). Непараметричният анализ и критерият на съгласие на 

Пиърсън доказва наличие на статистически значима зависимост между 

изследваните показатели (χ² =12,393; p=0.006). 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло

затлъстяване	

5.30% 15.80% 11.20% 19.80% 

94.70% 84.20% 88.80% 80.20% 

да	 не	
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За да се провери дали има различие в интензитета на кариеса в 

четирите категории деца и в зависимост от това дали се пуши в дома им или 

не, се провежда двуфакторен дисперсионен анализ. Установява се липса на 

статистически значим ефект на взаимодействие между двата фактора 

F(1,1563)= 0,190 p=0,663. Наблюдава се статистически значимо влияние на 

двата фактора по отделно с големина на ефекта: за фактора “пушене в дома” 

F(1,1563)= 13,689  p=0,000 eta=0,3, което съгласно Коен е средна големина 

на ефекта; за фактора “категория” според ИТМ F(1,1563)= 4,331 p=0,038 

eta=0,17, което съгласно Коен е малка големина на ефекта.  

Мета анализ върху проучвания, търсещи връзката между развитие на 

кариес и излагането на цигарен дим показва следните резултати: пушене на 

майката по време на бремеността се свърза с повишен риск от кариес на 

временното съзъбие на детето (OR = 1.46, 95% CI of 1.41–1.52), пушенето на 

майката постнатално с кариес на временното съзъбие (OR = 1.72, 95% CI 

1.45–2.05), както и постнатално излагане на цигарен дим с кариес на 

постоянното съзъбие на детето (OR = 1.30, 95% CI 1.25–1.34.  

6.6.2 Сравнителен анализ между ИТМ и орално-хигиенните 
навици  
Диаграма 45. Честота на почистване на зъбите сред деца с     

различен ИТМ 

                 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

29.90% 32.60% 28.10% 38.30% 

68.80% 66.30% 70.10% 60.60% 

1.30% 1.10% 1.80% 1.10% 

един	път	дневно	 два	пъти	дневно	 >2	пъти	дневно	
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При разглеждане на честотата на почистване на зъбите на децата с 

различен ИТМ, се установява най-висок относителен дял на тези, които 

почистват два пъти в деня в групата на наднорменото тегло (n=195), следван 

от този в групата на поднорменото (n=53) и нормалното тегло (n=706). Най-

нисък е делът на децата с тази честотата в категория “затлъстяване” (n=106), 

където се установява най-висок дял на децата, които почистват един път на 

ден (n=67) (диагр.45).  

Поради наблюдаваната ясна тенденция за нарастване на процентното 

съотношение на анкетираните, които почистват зъбите си веднъж дневно с 

нарастване на ИТМ се извършва допълнителен анализ на разултатите, 

свързан с окрупняване на данните и обединяване на  децата в две групи - 

такива със (наднормено тегло и затлъстяване) и без завишено тегло 

(поднормено и нормално тегло). Непараметричният анализ показва, че 

децата с отклонение в теглото (наднормено тегло и затлъстяване) в групата 

на момичетата са с по-висок относителен дял на почистващете зъбите си 

веднъж дневно, в сравнение с този дял при децата с нормално тегло (χ² 

=7,254; p=0,019). 

Наблюдава се най-висок относителен дял на децата, които почистват 

зъбите си до 2 минута, в категория “поднормено тегло” (n=39), като този дял 

намалява в категория “наднормено тегло” (n=136) и “нормално 

тегло”(n=507) и достига най-ниски стойности в групата на децата със 

затлъстяване (n=68). При последните се наблюдава най-висок относителен 

дял на децата, които почистват до 1 минута (n=74). По отношение на децата, 

които извършват орално-хигиенните процедури повече от 2 минути, най-

висок е относителният им дял в групата на наднорменото тегло (n=59), 

следван от този в затлъстяване (n=32), нормално (n=189) и поднормено 

тегло (n=13)(диагр.46). 
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Диаграма 46. Продължителност на почистване на зъбите при деца 
с различен ИТМ 

 

При обединяване на изследваните деца в две групи, такива с и без 

завишено теглото, непараметричният анализ и критерият на съгласие на 

Пиърсън показват наличие на статистически знчима зависимост между 

продължителността на почистване на зъбите и ИТМ (χ² =6,339; p=0,042). 

Редица автори описват наличие на поведенчески особености при 

децата с наднормено тегло и затлъстяване, които са свързани с емоционални 

проблеми и занижена самооценка, водещи до общо недобро отношение към 

собственото здраве  и рефлектиращи върху хигиенните навици. 
 

6.6.3 Сравнителен анализ между ИТМ и  денталните визити    

Наблюдава се най-висок относителен дял на децата, посетили 

зъболекар през последните 6-месеца в категория “наднормено тегло” 

(n=221), следван от този в категории “поднормено” (n=57) и “нормално 

тегло” (n=804). Най-нисък е този дял при децата със затлъстяване (n=109), 

където се наблюдава най-високо процентно съотношение на посетилите 

дентален лекар през последната година (n=47) и на тези, които не си спомнят 

последното посещение (n=15)(диагр.47.). Непараметричният анализ и 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

32.50% 34.50% 29.90% 42.50% 

50.60% 47.70% 48.90% 39.10% 

16.90% 17.80% 21.20% 18.40% 

една	минута	 две	минути	 над	две	минути	
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критерият на съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистически 

значима корелация между изследваните показатели (χ² =17,160; p=0,009).  

Настоящият анализ показва по-нередовни посещения при дентален 

лекар от деца със затлъстяване, което потвърждава тясната връзка между 

общото и оралното здраве, както и гореописаната занижена орална хигиена 

при деца с високи стойности на ИТМ.  

Настоящият анализ показва по-нередовни посещения при дентален 

лекар от деца със затлъстяване, което потвърждава тясната връзка между 

общото и оралното здраве, както и гореописаната занижена орална хигиена 

при деца с високи стойности на ИТМ. 

 
Диаграма 47. Последно посещение при зъболекар на 

деца с различен ИТМ 

 

С цел да се оцени дали факторите от семейната среда, орално-

хигиенните навици, честотата на посещение на зъболекар, поведенчески 

фактори,  ИТМ и PLI оказват комбинирано влияние и статистически 

значимо прогнозират наличие на гингивит, е конструирана логистична 

регресия. Когато факторите се отчитат едновременно, те статистически 

значимо прогнозират възникване на гингивит χ² =478,863 df=12 p=0,000. 

Моделът обяснява между 27% (Cox&Snell) и 36% (Nagelkerke) от 

поднормено	
тего	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

76.00% 75.80% 80.10% 63.70% 

16.00% 18.80% 15.90% 27.50% 
8.00% 5.40% 4.00% 8.80% 

през	последните	6	месеца	 преди	1	година	 не	си	спомням	
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дисперсията на “гингивит” и коректно класифицира 73% от наблюденията. 

Критерият на Валд показва, че независимите променливи “възраст”, “PLI”, 

“времетраене на почистване на зъбите” влияят съществено на възникване на 

възпалително заболяване в гингивата, като стойността на техните 

регресионни коефициенти са дадени в таблица 13. Полът, ИТМ, социално-

икономическият статус, образование на майката, честотата на почистване на 

зъбите, посещенията при дентален лекар и продължителността на гледане 

на телевизия не оказват статистически значимо влияние върху прогнозата за 

възникване на гингивит (табл.13).  

 

Таблица 13. Регресионен коефициент, ниво на знамичост и доверителен 
интервал на факторите, които прогнозират появата на гингивит 

  B df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 

 Пол  -.087 1 .487 .917 .717 1.172 

Възраст  -.311 1 .000 .733 .672 .798 

PLI -1.950 1 .000 .142 .114 .178 

Категория (ИТМ) -.075 1 .272 .928 .812 1.060 

Соц.ик.статус -.135 1 .540 .874 .568 1.345 

Образование.майка  .200 1 .119 1.221 .950 1.570 

Честота.миене.зъби -.156 1 .227 .855 .664 1.102 

Времетраене.миене.зъби  -.216 1 .017 .806 .676 .962 

Последно.посещение.зъболека
р 

-.017 1 .875 .983 .790 1.222 

Телевизия.видеоигри.компют
ър 

-.037 1 .789 .964 .734 1.265 

Constant 
7.657 1 .000 

2114.88
6 
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Изхождайки от доказаното влияние на възрастта и оралната хигиена 

върху възникване на гингивит, може да се предположи, че при по-малката 

възрастова група деца е налице по-силно влияние на родителски контрол 

върху качеството и редовното изпълнение на орално-хигиенните процедури. 

С нарастване на възрастта и самостоятелността на децата може да се очаква 

занижаване на оралната хигиена при тези с наднормено тегло, предвид 

общия им психологически профил.  

 

6.6.4. Сравнителен анализ между ИТМ и хранителните 

навици 

Установява се най-висок относителен дял на децата с рядка  

консумация на тези храни в категория “наднормено тегло”(n=151), а най-

нисък е при децата със затлъстяване (n=81)(диагр.48.). Непараметричният 

анализ и критерият на съгласие на Пиърсън показва липса на статистически 

значима зависимост между изследваните показатели (χ² =1,440; p=0,696). 
 

Диаграма 48. Консумация на чипс, солети и бисквити при  

деца с различен ИТМ 

 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

48.00% 44.40% 43.40% 50.30% 

50.70% 53.80% 55.10% 47.40% 

1.30% 1.80% 1.50% 2.30% 

често	 рядко	 не	
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• Консумация на сладки лакомства  

Наблюдава се най-висок относителен дял на децата с рядка 

консумация на сладки лакомства в категория “наднормено тегло”(n=180), а 

най-нисък е делът им в категория “затлъстяване”(n=102). Най-много в 

процентно съотношение са отговорилите, че не консумират подобни храни 

в категория “поднормено тегло”(n=10), а най-малко в категория “нормално 

тегло”(n=104)(диагр.49.). 

            Диаграма 49. Консумация на шоколад, бонбони и близалки при деца с 
различен ИТМ  

                

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

доказва липса на статистически значима зависимост между изследваните 

показатели (χ² =3,933; p=0,686). 

Наблюдава се най-висок относителен дял на децата, с честота на 

консумация на сладки храни извън основните хранения веднъж на ден в 

категория “поднормено тегло”(n=52) и “наднормено тегло”(n=189), като 

този дял намалява при децата с нормално тегло (n=710) и затлъстяване 

(n=112). В последната категория се наблюдава най-висок относителен дял 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

26.30% 26.50% 23.60% 30.60% 

60.50% 63.70% 65.20% 59.00% 

13.20% 9.80% 11.20% 10.40% 

често	 рядко	 не	консумира	
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на децата с консумация повече от 2 пъти на ден между основните хранения 

(n=16)(диагр.50.). 

Диаграма 50. Честота на консумация на сладки храни извън основните 
хранения при деца с различен ИТМ 

                  

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

показва липса на статистическа значимост на наблюдаваните различия (χ² 

=4,661; p=0,588).  

Диаграма 51. Честота на консумация на сладки напитки при деца с 

различен ИТМ 

                 

поднормено	
тегло	

нормално	тегло наднормено	
тегло	

затлъстяване

70.30% 67.00% 69.30% 65.90% 

21.60% 26.80% 25.60% 24.70% 

8.10% 6.20% 5.10% 9.40% 

веднъж	на	ден два	пъти	на	ден	 повече	от	два	пъти	на	ден	

поднормено	
тегло	

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

44.70% 41.50% 41.40% 44.20% 

9.20% 6.60% 10.30% 8.70% 
6.60% 4.20% 1.80% 5.80% 

39.50% 47.70% 46.50% 41.30% 

веднъж	дневно	 два	пъти	дневно	 >2	пъти	дневно	 пие	само	вода	
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Установява се най-висок относителен дял на децата, които пият само 

вода в категория “нормално тегло”(n=506), следван от този дял в категория 

“наднормено тегло”(n=127), а при “затлъстяване”(n=71) и “поднормено 

тегло”(n=30) делът намалява за сметка на увеличащото се процентно 

съотношение на децата, които пият сладки напитки веднъж дневно. Най-

малко са децата с консумация на подобни напитки два и повече от два пъти 

дневно, като относителният им дял е най-висок в категория “поднормено 

тегло” и “затлъстяване” (диагр.51.). Непараметричният анализ и критерият 

на съгласие на Пиърсън показва липса на статистически значима зависимост 

между изследвните показатели (χ² =12,890; p=0,168). 

Открива се най-висок относителен дял на децата, които изобщо не 

консумират газирани напитки, в категория “нормално”(n=655) и 

“поднормено тегло”(n=44). Този дял намалява, за сметка на увеличаващия 

се дял на анкетираните с липса на ежедневна консумация в категория 

“наднормено тегло”(n=108) и “затлъстяване”(n=61). От отговорилите, че 

консумират подобни напитки ежедневно, най-висок е делът им сред децата 

с поднормено тегло (n=7) и затлъстяване (n=17)(диагр.52.). 

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън доказва 

наличие на статистически значима зависимост между изследваните 

показатели (χ² =7,294; p=0,026).  

С цел проверка на комбинираното влияние между факторите 

“категория” според ИТМ и “честота на консумация на газирани напитки” 

върху интензитета на зъбния кариес на постоянното съзъбие, се провежда 

едномерен двуфакторен дисперсионен анализ. Установява се статистически 

значим ефект на взаимодействие на горепосочените фактори върху 

интензитета на зъбния кариес: F(6,1557)=2,791 р=0,011 eta= 0,33, което 

според Коен е средна големина на ефекта.  
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Диаграма 52. Честота на консумация на газирани напитки при деца с 
различен ИТМ  

 

Честотата на прием на солени снаксове, нисковъглехидратни  

храни се изучава с цел установяване на техния ефект върху ИТМ на децата 

и върху развитието на зъбен кариес. Счита се, че тези общи етиологични 

фактори от диетата стоят в основата на връзката между двете заболявания. 

В научната литература липсват еднозначни доказателсва, свързващи 

консумацията на захари и детско затлъстяване. Ролята на безалкохолните 

напитки и тези с добавена захар за развитие на детско затлъстяване е 

безспорна и се потвърждава от многобройни проучвания, разглеждащи тази 

връзка. 

Най-висок е делът на децата с консумация на фрешове и цитрусови 

плодове веднъж дневно в категория “поднормално тегло” (n=46), следван от 

този дял в “наднормено тегло”(n=138), “нормално тегло” (n=501) и 

“затлъстяване” (n=73). С най-високо процентно съотношение на 

консумаращите 2 и повече от 2 пъти дневно са децата с наднормено тегло и 

затлъстяване (диагр.53.). Непараметричният анализ и критерият на съгласие 

на Пиърсън доказва липса на статистически значима зависимост между 

изследвните показатели (χ² =10,026; p=0,124). 

поднормено	
тегло

нормално	тегло наднормено	
тегло	

затлъстяване	

57.90% 62.00% 54.30% 54.90% 

32.90% 30.80% 39.10% 35.30% 

9.20% 7.20% 6.60% 9.80% 

изобщо	не	консумира	 не	консумира	ежедневно	 консумира	ежедневно	
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Диаграма 53. Честота на консумация на фрешове при 
деца с различен ИТМ 

                  

Непараметричният анализ и критерият на съгласие на Пиърсън 

установява липса на статистически значима зависимост между ИТМ, 

разпространението на ерозии и консумацията на фрешове и газирани 

напитки (p>0,05). 

 

Диаграа 54. Честота на консумация на мляко при деца с 
различен ИТМ 

 
 

поднормено	
тегло	

нормално	
тегло	

наднормено	
тегло

затлъстяване	

3.90% 3.80% 2.90% 3.50% 
22.40% 30.00% 25.80% 27.20% 

60.50% 47.10% 50.20% 42.20% 

11.80% 16.50% 17.80% 24.90% 

1.40% 2.60% 3.30% 2.20% 

не	консумира	 не	консумира	ежедневно	

веднъж	дневно	 2-3	пъти	дневно	

>2	пъти	дневно	

поднормено	
тегло

нормално	тегло	 наднормено	
тегло	

затлъстяване	

25.00%	 26.60%	 30.40%	 27.70%	

53.90%	 51.20%	 44.60%	 54.90%	

21.10%	 22.20% 25.00%	 17.40%	

изобщо	не	консумира	 не	консумира	ежедневно	 веднъж	дневно	
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С най-висок относителен дял са анкетираните, които посочват, че не 

консумират мляко ежедневно при децата със затлъстяване (n=95), следван 

от този дял при децата с поднормено (n=41), нормално (n=542) и наднормено 

тегло (n=123). В групата на децата с наднормено тегло се наблюдава 

едновременно най-висок дял на респондентите с липса на консумация 

(n=84) и с ежедневна консумация на мляко (n=69) (диагр.54.). 

Непараметричният аналаз и критерият на съгласие на Пиърсън показва 

липса на статистически значима корелация между изследваните показатели  

(χ² =7,105; p=0,311).  

Млякото заема съществена роля в диетата на децата и юношите. То  е 

богато на протеини, Ca, вит. B12, рибофлавин и йод, източник е на калий, 

фосфор и вит. B5. Данните в научната литература, относно влиянието на 

млякото и млечните продукти върху ИТМ не са еднозначни, но повечето 

показват липсваща или обратна връзка между тях. 

С цел да се установи линейната комбинация между гореописаните 

рискови фактори, свързани с орално-хигиенните, хранителните навици, 

семейната среда, категория според ИТМ, пол и разпространението на 

кариеса се провежда линеен регресионен анализ. Комбинацията от 

факторите за прогнозата на кариозността на постоянните зъбе е 

статистически значима F(11,1521)=5,663; p= 0,000; R2 =0,032. Със 

статистически значимо влияние върху честотата на кариеса в постоянното 

съзъбие са възрастта, категория според ИТМ, социално-икономическия 

статус, образование на майката, последно посещение при зъболекар, 

оралната хигиена, пушене в дома и консумация на газирани напитки. Полът, 

честота на миене на зъбите, консумацията на сладки храни и солени 

снаксове, както и честота на консумация на въглехидратни храни извън 

основното хранене, ИТМ на бащата и продължителността на гледане на 

телевизия не прогнозират статистически значимо кариозността на 

постоянното съзъбие. (табл.14.).  
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Таблица 14. Регресионен коефициент, ниво на значимост и доверителен 
интервал на факторите, които прогнозират честотата на кариеса на 

постоянното съзъбие 

Model 

Нестандартизирани 
коефициенти  Sig. 

95.0% доверителен 
интервал за B 

B 
Std. 

Error  
Долна 
граница  

Горна 
граница  

1 (Constant) 1.831 .623 .003 .609 3.052 

Пол  .135 .086 .117 -.034 .304 

Възраст  .256 .030 .000 .197 .314 

Категория (ИТМ) .123 .058 .035 .009 .237 

СИС .311 .153 .041 .012 .611 

Образование на майка -.303 .089 .001 -.479 -.128 

  ИТМ баща  -.042 .065 .514 -.170 .085 

Орална хигиена (PLI) .329 .065 .000 .202 .456 

Честота на миене на зъбите  -.058 .089 .515 -.232 .116 

Посл. посещение зъболекар -.251 .076 .001 -.399 -.103 

Пушене в дома -.331 .124 .008 -.573 -.088 

Телевизия и комп. .055 .100 .582 -.141 .251 

Консумация на газ. напитки  .240 .071 .001 .100 .380 

Консумация.шоколад.бонбони. .067 .078 .393 -.087 .221 

Сладки храни извън основно 
хранене 

-.018 .074 .809 -.164 .128 

Консумация на чипс, солети, 
бисквити 

-.238 .280 .394 -.787 .310 

 

Резултатите от линейния регресионен анализ са очаквани, защото 

потвърждават полиетиологичността на зъбния кариес. Наблюдава се 
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нарастващо влияние на факторите от околната среда, включително 

социално-икономически статус, образование на родителите, пушене в дома, 

честота на денталните визити.  

 

Таблица 15. Регресионен коефициент, ниво на значимост и доверителен 
интервал на факторите, които прогнозират появата на зъбна ерозия 

 B df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 
1a 

Пол .495 1 .000 1.641 1.273 2.115 

Възраст -.261 1 .000 .770 .708 .837 

Категория (ИТМ) -.102 1 .226 .903 .765 1.065 

Хигиена (PLI) -.125 1 .179 .883 .736 1.059 

Честота.миене.зъби -.193 1 .146 .825 .636 1.069 

Консум.цитруси.фреш .020 1 .803 1.020 .873 1.192 

Консумация.газирани -.318 1 .001 .727 .600 .881 

Мляко.консумация -.140 1 .135 .869 .724 1.044 

Constant 4.068 1 .000 58.452   

 

С цел да се установи дали факторите: възраст пол, ИТМ, орална 

хигиена, консумация на цитруси и фрешове, газирани напитки и мляко 

оказват комбинирано влияние и статистически значимо прогнозират 

наличие на зъбна ерозия, е конструирана логистична регресия. Когато 

факторите се отчитат едновременно, те статистически значимо прогнозират 

поява на ерозии χ² =79,426 df=8 p=0,000. Моделът обяснява между 6% 

(Cox&Snell) и 9% (Nagelkerke) от дисперсията на ерозиите и коректно 

класифицира 73% от наблюденията. Критерият на Валд показва, че 

независимите променливи пол, възраст и консумация на газирани напитки 
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влияят съществено на възникване на ерозивно изтриване, като стойността 

на техните регресионни коефициенти са дадени в таблица 15. Не се доказва 

статистически значима връзка  между наднорменото тегло и затлъстяването 

и зъбните ерозии, въпреки че те споделят общ етиологичен фактор, а именно 

честата консумация на газирани напитки. Вероятно е тази връзка да се 

прояви при по-големи деца и юноши с увеличаване продължителността на 

въздействие на общите етиологични фактори и нарастване честотата на 

зъбни ерозии.  Необходими са бъдещи лонгитудинални проучвание при деца 

в различни възрастови групи. 

6.6.4 Сравнителен анализ между ИТМ и  практикуване на спорт 

и други развлекателни занимания  

 

Диаграма 55. Продължителност на гледане на телевизия и  
занимания с електронни устройства при деца  с различен ИТМ 

 

	

С най-висок относителен дял са децата, с продължителност на гледане 

на телевизия и занимания с електронни устройства до 2 часа на ден, като от 

тях най-високо е процентното им съотношение при децата с нормално тегло 

(n=762), следвани от децата със затлъстяване (n=121), поднормено тегло 

поднормено	
тегло

нормално	тегло	 наднормено	
тегло

затлъстяване	

66.70% 72.70% 64.50% 69.90% 

33.30% 27.30% 35.50% 30.10% 

до	2	часа	дневно	 над	2	часа	дневно	
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(n=50) и наднормено тегло (n=176). Най-висок е делът на децата с 

продължителност на тези занимания над 2 часа на ден в категория 

“наднормено тегло” (n=97)(диагр.55.). Непараметричният анализ и 

критерият на съгласие на Пиърсън доказва наличие на статистически 

значима зависимост между изследваните показатели (χ² =7,795; p=0,05). 

             Диаграма 56. Практикуване на спорт при деца с  
различен ИТМ 

 
Открива се най-висок относителен дял на респондентите, които са 

посочили, че практикуват спор, в групата на децата с нормално тегло 

(n=797), следван от този при децата с наднормено тегло (n=199), 

поднормено тегло (n=51) и затлъстяване (n=109). В последната категория се 

вижда най-висок дял на децата, които не практикуват спорт  

(n=63)(диагр.56.). Непараметричният анализ и критерият на съгласие на 

Пиърсън доказва наличие на статистически знамичама корелация между 

изследваните показатели (χ² =13,038; p=0,005).  

В настоящото изследване се открива по-нисък, но сходен относителен 

дял на респондентите, които не практикуват спорт, в категория “наднормено 

тегло”, в сравнение с категория “нормално тегло”. Това може да се дължи 

на включването на децата с отклонение в теглото в различни 

поднормено	
тегло

нормално	тегло	 наднормено	
тегло

затлъстяване	

67.10% 75.50% 72.10% 63.40% 

32.90% 24.50% 27.90% 36.60% 

да	 не	
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рехабилитационни програми, повишаващи тяхната физическа активност и 

целящи редукция на тегелсното тегло.  

Интересен е фактът, че настоящото проучване открива по-висок 

относителен дял на децата, които спортуват в групата на момчетата, като в 

същото време те са статистически значимо по-силно засегнати от 

затлъстяване в сравнение с женския пол.  
 

 

ИЗВОДИ  
 

1. Разпространението на наднормено тегло и затлъстяване сред 

изследваните децата на възраст 7-10 години в град Пловдив е високо, 

като момчетата са  по-силно засегнати в сравнение с момичетата. 

2. Децата с увеличено телесно тегло са с повишен риск от кариес, като 

момичетата с увеличен ИТМ са по-силно засегнати от  кариес на 

постоянното съзъбие. 

3. ИТМ не оказва влияние върху разпространението на зъбната ерозия. 

4. Качеството на оралната хигиена в нито една възрастова група, и в 

двата пола не оказва самостоятелно влияние върху ИТМ.  

5.  Момичетата с наднормено тегло и затлъстяване са по-силно 

засегнати от гингивит, без това да е обвързано с оралната хигиена. 

6.  Децата с наднормено тегло от двата пола имат ускорен зъбен пробив. 

7.  Социално-икономическият статус, образованието на майката, 

пушенето в дома и  честотата на денталните визити, оказват 

комбинирано влияние едновременно върху телесното тегло и 

кариозността на съзъбието на децата. 

8. ИТМ  на майката и бащата са рискови фактори за наднормено тегло и 

затлъстяване при децата. 

9.  Хранителните навици, с изключение  консумацията на газирани 

напитки, не оказват влияние върху  наднорменото тегло и 
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затлъстяването  и разпространението на кариса на постоянното 

съзъбие при тези деца. 

10.   Продължителността на гледане на телевизия и занимания с 

електронни устройства оказва съществено влияние върху хранителните 

навици на децата и увеличава риска от наднормено тегло и 

затлъстяване. 

11.   Практикуването на спорт намалява риска от развитие на наднормено 

тегло 			и затлъстяване при децата. 

 
 ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер. 

1. За първи път в страната се изследва честотата на зъбен кариес при 7-

10-годишни деца с поднормено, нормално, наднормено тегло и 

затлъстяване 

2. За първи път в страната се изследва честотата на зъбни ерозии сред 7-

10-годишни деца с различно тегло.  

3. За първи път в страната се изследва оралната хигиена и 

разпространението на гингивит сред 7-10-годишни деца с различно 

тегло.  

4. За първи път в страната се изследва пробивът на постоянните зъби на 

деца с различно тегло.  

5. За първи път в страната се изследват социални, фамилни, орално-

хигиенни и хранителни фактори и тяхното комбинирано влияние 

върху оралното здраве на 7-10 годишнш деца с различно телесно тегло.  

Приноси с потвърдителен характер 

1. Доказва се високата епидемичност на наднорменото тегло и 

затлъстяване в детска възраст в гр.Пловдив 

2. Доказва се по-високата епидемичност на зъбния кариес на 
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постоянното съзъбие при деца с наднормено тегло и затлъстяване. 

3. Доказва се ускорен зъбен пробив при деца с наднормено тегло и 

затлъстяване 

4. Доказва се наличие на общи рискови фактори в развитие на 

наднормено тегло и затлъстяване в детска възраст и орални 

заболявания при тях. 

 

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ  ВЪВ ВРЪЗКА 
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