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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Основата на всяко съдебно-антропологично проучване на намерени човешки останки се 

състои от определянето на следните основни постоянни признаци: пол, възраст, ръст и 

расова принадлежност. Определянето на пола по зъбните размери е най-малко развитата 

област в антропологията, но е особено важна стъпка в създаването на биологичния профил 

на неидентифицирани човешки останки, тъй като би намалило наполовина броя на 

възможните съвпадения.  

Това налага създаването на дентални досиета на индивидите, включващи снемане на зъбен 

статус, дентални таблици, рентгенографии, отливане на гипсови модели по отпечатъци от 

устата и архивирането им в обща за дадената популация база данни. Създаването на такива 

досиета е задължително в западните страни. 

Половият диморфизъм варира при различните популации, което прави събирането на данни 

за денталните размери, специфични за дадената популация, особено важно. До момента за 

българската популация няма данни в специализираната литература относно определени 

одонтометрични показатели.   

Според различни проучвания стандартите за скелетна идентификация варират при 

различните популации, тоест стандартите за едни популации са неприложими при други.   

Разликите в популациите са отражение на системни пренатални влияния върху ширината и 

дължината на зъбните коронки, както и на генетични фактори. Влиянието на факторите на 

околната среда, както и генетичните фактори върху унаследяването на зъбните характерни 

белези, както и върху редукцията на размерите им, все още не е напълно изяснено. 

Обясняването им би допринесло за изучаването на еволюционните процеси, свързани с 

промяната в скелетната система при съвременния човек, както и филогенетичните 

взаимоотношения между отделните популации. 

 Вариациите между отделните популации в зъбните размери може да помогнат при 

определяне на етническата принадлежност, хранителните навици, социално-

икономическия статус, което също е важно за изготвяне на биологичния профил на даден 

индивид. 
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Одонтометричните размери могат да се ползват също така за планирането на ортодонтско 

лечение, като постигането на най-добрите възможни функционални и естетични резултати 

е цел на всички клиницисти. Много фактори влияят върху изхода на такова лечение, един 

от които е несъответствието между зъбните размери, което се дефинира като диспропорция 

между размерите на индивидуалните зъби. За да се постигне ортогнатна захапка размерите 

на  максиларните и мандибуларните зъби трябва да са пропорционални. 

Междуалвеоларните взаимоотношения също са популационно специфични. В 

специализираната литература няма съвременни данни за изчислени зъбни и междузъбни 

индекси на хора от българската популация. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

2.1. Цел на проучването 

Целта на проучването е да се определи одонтометричния профил на хора от 

българската популация и да се направи сравнение между двата пола от българската 

популация, както и с такива от други популации. 

2.2. Задачи на проучването 

За постигането на целта са поставени следните основни задачи: 

1. Да се направи одонтометрично изследване на размерите на зъбните коронки и да се 

изчислят зъбни и междузъбни индекси при българи.  

2. Да се направи междуполово сравняване на данните от одонтометричните показатели. 

3. Да се сравнят одонтометричните показатели и изчислените индекси на хората от 

българската популация с други популации. 

4. Да се сравнят междузъбните индекси при съвременни хора от българската популация и 

хора от енеолита. 

5. Да се провери надеждността на одонтометричните показатели при определянето на пола 

и приложението им в съдебно-медицинската практика за идентификация на човек, както и 

приложението на изчислените индекси в денталната медицина. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1. Материал 

3.1.1. Брой на изследваните случаи 

За целта на изследването са измерени размерите на клиничните коронки на  121 мъже 

и 111 жени. Хората включени в проучването са само от български произход, за да се избегне 

евентуално разсейване в резултатите на база етнически и расови фактори. От извадката са 

изключвани и лица с небългарска етническата принадлежност на родител/прародител. В 

основната си част изследваните лица са от един и същи район – Пазарджишка и Пловдивска 

област, Южна България, на възраст между 20 и 40 години. Проучваните  хора са 

постъпилите на амбулаторно лечение пациенти в дентална практика АПДП- ГП 

„Харизанови“ ООД, Стоматологична поликлиника, гр. Пазарджик. 

В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека всички изследвани лица, 

са информирани предварително за целите, задачите и процедурата на проучването и дават 

писмено информирано съгласие за участие в изследването в присъствие на свидетел. 

Проучването е одобрено от Комисията по научна етика при Медицински университет – 

Пловдив. 

3.1.2. Критерии за включване в изследването: 
• Наличие на пълно постоянно съзъбие със клинично здрав пародонт 

• Липса на зъби в пробив 

• Липса на кариесни или други дефекти в зъбната коронка 

• Липса на абразия на зъбните повърхности 

• Липса на обтурации, коронкови възстановявания или мостове 

• Наличие на ортогнатна захапкаа долните  

• Липса или наличие на трети молари – не са обект на изследването 

3.1.3. Критерии за изключване от изследването: 
• Наличие или клинична история за цепки на горна устна 

• Наличие или клинична история за цепки на твърдото небце и алвеоларен гребен 

• Травми в лицево-челюстната област 
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• Хирургични или пластични интервенции в лицево-челюстната област 

• Ендокринни заболявания, метаболитни заболявания, смущения в развитието на 

скелетната система, изоставане в растежа или други заболявания   

3.2. Методика на изследването 

3.2.1. Инструменти 

За извършване на измерванията са използвани: 

• Дентален плъзгащ шублер с нониусова скала със заострени краища – Dentistry 

Sliding Vernier Caliper 

• Дебеломер тип А- Ridge Mapping Caliper Type А 

• Дебеломер тип В с перпендикулярно извити  краища- Ridge Mapping Caliper Type В 

В хода на изследването бяха проведени серия от антропометрични измервания на 

размерите на клиничните зъбни коронки. Изследванията са проведени върху разположените 

в костните алвеоли зъби. 

3.2.2. Изследвани показатели: 

3.2.2.1. Медио-дистален размер - в горната (оклузионната) третина или средната третина 

от височината на коронката.  

3.2.2.2. Вестибуло-орален размер - перпендикулярно на медио-дисталния размер, в 

шиечната област или средната третина на коронката.  

3.2.2.3. Височина на коронката – разстоянието от най-високата точка на коронката до 

зъбната шийка. 

3.2.3. Изчислени индекси 

3.2.3.1. Зъбни индекси 

3.2.3.1.1. Модул на коронката – Crown module 

CM=(MD+VО)/2 

• Среден модул на коронката на горните кътни зъби 

Сумират се модулите на горните кътни зъби и полученият резултат се разделя на броя им. 

(CM16+CM17+CM26+CM27)/4 
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3.2.3.1.2. Индекс на коронката- Crown index 

CI=(VO/MD) x100 

• Среден индекс на коронката на долните кътни зъби 

Сумират се индексите на долнитекътнизъби и полученият резултат се разделя на броя им. 

(CI36+CI37+CI46+CI47)/4 

3.2.3.2. Междузъбни индекси 

3.2.3.2.1. Междурезцов индекс- Incisive index 

II=(MD12/MD11) x100 

3.2.3.2.2. Индекс на предкътните зъби- Premolar index 

PI=(MD45/MD44) x100 

3.2.3.2.3. Степ-индекси 

• Индекс на горните кътни зъби- Upper molars index 

UMI=(MD17/MD16) x 100 

• Индекс на долните кътни зъби- Lower molar index 

LMI=(MD47/MD46) x 100 

3.2.3.2.4. Индекс на Болтън- Bolton index 

• Индекс за фронталния участък- Anterior Bolton Index 

ABI=((MD43+MD42+MD41+MD31+MD32+MD33)/(MD13+MD12+MD11+MD21+MD22+

MD23)) x 100 

• Индекс за целите зъбни дъги- Total Bolton Index 

TBI=((MD46+MD45+MD44+MD43+MD42+MD41+MD31+MD32+MD33+MD34+MD35+M

D36)/(MD16+MD15+MD14+MD13+MD12+MD11+MD21+MD22+MD23+MD24+MD25+M

D26)) x 100 
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3.2.4. Статистически анализи на данните 

Математико-статистическата обработка на данните 
Получените резултати са обработени с програмите SPSS 23.0(Statistical Package for 

the Social Sciences)и INSTAT.Използвани са следните анализи: 

• Дескриптивна статистика  

• Параметрични анализи: 

- One–Sample T Test- тест на Стюдънт (Student’s t-test). Степента на 

значимост се прие като слаба (P<0,05), средна (0,01>P>0,001) или 

висока (P<0,001). 

- Independent Paired Samples T Test. Прие се допустимо ниво на 

статистическа значимост p<0,05при доверителен интервал 95 %. 

• Графичен анализ: построяване на диаграми и анализ на данните. 

Всички количествени данни са представени нагледно в 88 таблици и 13 диаграми, 

които са вмъкнати в текста. 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. Полов диморфизъм 

4.1.1. Горна челюст 
4.1.1.1. Медио-дистален размер на коронките на горните резци 

Таблица 9. Сравнение между МД размери на коронките на горните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I11MD 121 8.47 0.74 0.11 I11MD 111 8.42 0.59 0.09 0.75 

I12MD 121 6.74 0.70 0.11 I12MD 111 6.80 0.74 0.11 0.77 

I21MD 121 8.49 0.74 0.11 I21MD 111 8.44 0.59 0.09 0.75 

I22MD 121 6.67 0.81 0.12 I22MD 111 6.80 0.77 0.12 0.50 

Медио-дисталните размери на коронките на централните и латералните горни резци при 

мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. 
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Очертана е само тенденция средните стойностина централните резцида бъдат по-високи 

при мъжете, докато средните стойности на латералните резци са по-високи при жените. 

4.1.1.2. Вестибуло-орален размер на коронките на горните резци 

Таблица 10. Сравнение между ВО размери на коронките на горните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I11VО 121 6.74 1.18 0.18 I11VL 111 6.58 0.79 .12 0.45 

I12VО 121 5.98 0.71 0.11 I12VL 111 5.93 0.63 .10 0.75 

I21VО 121 6.86 1.41 0.21 I21VL 111 6.53 0.80 .12 0.19 

I22VО 121 5.88 0.82 0.13 I22VL 111 5.84 0.72 .11 0.78 

Вестибуло-оралните размерина коронките на централните и латералните горни резци при 

мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. 

Очертана е само тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в 

сравнение с тези при жените. 

4.1.1.3. Височина на коронките на горните резци 

 
Таблица 11. Сравнение между височината на коронките на горните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I11H 121 9.30 0.94 0.14 I11H 111 8.78 0.90 0.14 0.008 

I12H 121 7.88 1.05 0.16 I12H 111 7.33 0.78 0.12 0.006 

I21H 121 9.30 0.83 0.13 I21H 111 8.74 0.90 0.14 0.004 

I22H 121 7.79 1.06 0.16 I22H 111 7.26 0.88 0.13 0.013 

Височините(цервико-инцизиалните размери) на коронките на централните и латералните 

горни резци(11, 12, 21, 22 ) при мъжете и жените показват статистически значими разлики 

(Р<0.05) между двата полакато средните им стойности при мъжете са  достоверно по-високи 

от тези при жените. 

 

4.1.1.4. Медио-дистален размер на коронките на горните кучешки зъби 
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Таблица 12. Сравнение между МД размери на коронките на горните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I13MD 121 8.72 0.63 0.10 I13MD 111 7.95 0.65 0.10 0.001 

I23MD 121 8.72 0.59 0.09 I23MD 111 7.95 0.62 0.09 0.001 

Медио-дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби (13, 23) при мъжете и 

жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола с висока степен 

на сигнификантност. Средните им стойности при мъжете са статистически достоверно по-

високи от тези при жените. 

4.1.1.5. Вестибуло-орален размер на коронките на горните кучешки зъби 

Таблица 13. Сравнение между ВО размери на коронките на горните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I13VО 121 8.02 0.89 0.14 I13VL 111 7.98 0.80 0.12 0.799 

I23VО 121 8.02 0.91 0.14 I23VL 111 8.00 0.79 0.12 0.900 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните кучешки зъби при мъжете и жените 

не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана е само 

тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези при 

жените. 

4.1.1.6. Височина на коронките на горните кучешки зъби 

Таблица 14. Сравнение между височината на коронките на горните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I13H 121 9.40 0.69 .11 I13H 111 8.67 0.78 0.12 0.001 

I23H 121 9.42 0.70 .11 I23H 111 8.65 0.81 0.12 0.001 

Височините(цервико- инцизиалните размери) на коронкитена горните кучешки зъби(13, 23) 

при мъжете и жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола с 

висока степен на значимост като средните им стойности при мъжете са сигнификантно по-

високи от тези при жените. 
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4.1.1.7. Медио-дистален размер на коронките на горните премолари 

 
Таблица 15. Сравнение между МД размери на коронките на горните премолари при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P14MD 121 6.72 0.59 0.09 P14MD 111 6.49 0.67 0.10 0.091 

P15MD 121 6.40 0.62 0.09 P15MD 111 6.40 0.66 0.10 1.000 

P24MD 121 6.70 0.60 0.09 P24MD 111 6.47 0.67 0.10 0.093 

P25MD 121 6.20 0.67 0.10 P25MD 111 6.26 0.69 0.11 0.753 

Медио-дисталните размери на коронките на горните  първи и втори премолари при мъжете 

и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана 

е само тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези 

при жените, с изключение на левия втори премолар, където средната стойност при жените 

е по-висока от тази при мъжете. 

4.1.1.8. Вестибуло-орален размер на коронките на горните премолари 

Таблица16. Сравнение между ВО размери на коронките на горните премолари при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P14VО 121 9.42 0.63 0.10 P14VL 111 9.23 0.57 0.09 0.154 

P15VО 121 9.49 0.51 0.08 P15VL 111 9.28 0.50 0.08 0.058 

P24VО 121 9.37 0.62 0.09 P24VL 111 9.07 1.39 0.21 0.195 

P25VО 121 9.51 0.51 0.05 P25VL 111 9.30 0.51 0.08 0.060 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните първи и втори премолари при мъжете 

и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана 

е само тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези 

при жените. 

4.1.1.9. Височина на коронките на горните премолари 

Таблица 17. Сравнение между височината на коронките на горните премолари при 

мъжете и жените. 
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 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P14H 121 6.95 0.87 0.13 P14H 111 6.58 0.63 0.10 0.026 

P15H 121 6.65 0.72 0.11 P15H 111 6.20 0.60 0.09 0.003 

P24H 121 6.95 0.87 0.13 P24H 111 6.53 0.59 0.09 0.011 

P25H 121 6.58 0.70 0.10 P25H 111 6.23 0.57 0.09 0.013 

Височините(цервико-оклузални размери) на коронките на горните първи и втори 

премолари(14, 15, 24, 25 ) при мъжете и жените показват статистически значими разлики 

(Р<0.05) между двата пола като средните им стойности при мъжете са достоверно по-високи 

от тези при жените. 

4.1.1.10. Медио-дистален размер на коронките на горните молари 

Таблица 18. Сравнение между МД размери на коронките на горните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

M16MD 121 10.70 0.67 0.10 M16MD 111 9.95 .62 0.09 0.001 

M17MD 121 10.00 0.53 0.08 M17MD 111 9.56 1.48 0.23 0.070 

M26MD 121 10.58 0.82 0.13 M26MD 111 10.00 .65 0.10 0.001 

M27MD 121 9.98 0.51 0.08 M27MD 111 9.78 0.65 0.10 0.100 

Медио-дисталните размери на коронките на горните първи молари (16, 26) при мъжете и 

жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола с висока степен 

на сигнификантност. Средните им стойности при мъжете са значително по-високи от тези 

при жените. 

Медио-дисталните размерина коронките на горните втори молари при мъжете и жените не 

показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола.Очертана е само 

тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези при 

жените. 

4.1.1.11. Вестибуло-орален размер на коронките на горните молари 

Таблица 19. Сравнение между ВО размери на коронките на горните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 
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M16VО 121 10.84 0.53 0.08 M16VL 111 10.53 0.59 0.09 0.015 

M17VО 121 10.47 0.55 0.08 M17VL 111 10.23 0.57 0.09 0.058 

M26VО 121 10.84 0.53 0.08 M26VL 111 10.56 0.59 0.09 0.024 

M27VО 121 10.35 0.53 0.08 M27VL 111 10.26 0.58 0.09 0.440 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните първи молари (16, 26) при мъжете и 

жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола като средните 

им стойности при мъжете са по-високи от тези при жените. 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните втори молари при мъжете и жените 

не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана е само 

тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези при 

жените. 

4.1.1.12. Височина на коронките на горните молари 

Таблица 20. Сравнение между височината на коронките на горните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

M16H 121 6.19 0.55 0.08 M16H 111 5.81 0.55 0.08 0.002 

M17H 121 6.11 0.50 0.08 M17H 111 5.74 0.49 0.08 0.001 

M26H 121 6.16 0.75 0.11 M26H 111 5.81 0.59 0.09 0.019 

M27H 121 5.95 0.62 0.09 M27H 111 5.72 0.55 0.08 0.068 

Височините (цервико-оклузални размери) на коронките на горните десни и горните леви 

първи молари(16, 17, 26) при мъжете и жените показват статистически значими разлики 

(Р<0.05) между двата пола като средните им стойности при мъжете са по-високи от тези при 

жените. 

Височините (цервико-оклузални размери) на коронките на горните леви втори молари при 

мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. 

Диаграма 1. Полов диморфизъм при горни зъби. 
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4.1.2. Долна челюст 

4.1.2.1. Медио-дистален размер на коронките на долните резци 

Таблица 21. Сравнение между МД размери на коронките на долните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I31MD 121 5.16 0.43 0.07 I31MD 111 5.14 0.35 0.05 0.785 

I32MD 121 5.47 0.55 0.08 I32MD 111 5.58 0.50 0.08 0.307 

I41MD 121 5.16 0.43 0.07 I41MD 111 5.14 0.35 0.05 0.785 

I42MD 121 5.51 0.55 0.08 I42MD 111 5.51 0.51 0.08 1.000 

Медио-дисталните размери на коронките на централните и латералните долни резци при 

мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. 

Очертана е само тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в 

сравнение с тези при жените, с изключение на левия долен латерален резец, където средната 

стойност при жените е по-висока от тази при мъжете. 

4.1.2.2. Вестибуло-орален размер на коронките на долните резци 

Таблица 22. Сравнение между ВО размери на коронките на долните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 
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I31VО 121 5.60 0.69 0.11 I31VL 111 5.77 0.53 0.08 0.224 

I32VО 121 5.63 0.69 0.11 I32VL 111 5.88 0.45 0.07 0.045 

I41VО 121 5.56 0.70 0.11 I41VL 111 5.74 0.58 0.09 0.184 

I42VО 121 5.72 0.63 0.10 I42VL 111 5.84 0.53 0.08 0.357 

Вестибуло-оралните размери на коронките на десните централни и латерални долни резци, 

както и на левите централни долни резци при мъжете и жените не показват статистически 

значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана е само тенденция средните им 

стойности да бъдат по-високи при жените в сравнение с тези при мъжете. 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните леви латерални резци(32) при 

мъжете и жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола,като 

средните им стойности при жените са по-високи от тези при мъжете. 

4.1.2.3. Височина на коронките на долните резци 

Таблица 23. Сравнение между височината на коронките на долните резци при мъжете и 

жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I31H 121 7.14 0.91 0.14 I31H 111 7.26 0.73 0.11 0.516 

I32H 121 7.21 0.83 0.13 I32H 111 7.28 0.80 0.12 0.692 

I41H 121 7.28 1.12 0.17 I41H 111 7.26 0.73 0.11 0.909 

I42H 121 7.14 0.80 0.12 I42H 111 7.21 0.83 0.13 0.694 

 
Височините (цервико-инцизиалните размери) на коронките на централните и латералните 

долни резци при мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) 

между двата пола. 
4.1.2.4. Медио-дистален размер на коронките на долните кучешки зъби 

Таблица 24. Сравнение между МД размери на коронките на долните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I33MD 121 6.8837 .73060 .11142 I33MD 111 6.5116 .59250 .09035 0.011 

I43MD 121 6.8837 .85103 .12978 I43MD 111 6.5116 .59250 .09035 0.021 
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Медио-дисталните размери на коронките на долните кучешки зъби (33, 43) при мъжете и 

жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола, като средните 

им стойности при мъжете са достоверно  по-високи от тези при жените. 

4.1.2.5. Вестибуло-орален размер на коронките на долните кучешки зъби 

Таблица 25. Сравнение между ВО размери на коронките на долните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I33VО 121 7.33 1.02 0.16 I33VL 111 7.47 0.85 0.13 0.493 

I43VО 121 7.44 1.01 0.15 I43VL 111 7.44 0.85 0.13 1.000 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните кучешки зъби при мъжете и жените 

не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола.  

4.1.2.6. Височина на коронките на долните кучешки зъби 

Таблица 26. Сравнение между височината на коронките на долните кучешки зъби при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

I33H 121 8.77 0.90 0.14 I33H 111 8.60 0.95 0.15 0.417 

I43H 121 8.79 0.80 0.12 I43H 111 8.65 0.90 0.14 0.449 

Височините (цервико-инцизиалните размери) на коронките на долните  кучешки зъби при 

мъжете и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. 

Очертана е само тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в 

сравнение с тези при жените. 

4.1.2.7. Медио-дистален размер на коронките на долните премолари 

Таблица 27. Сравнение между МД размери на коронките на долните премолари при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P34MD 121 6.47 0.74 0.11 P34MD 111 6.47 0.63 0.10 1.000 

P35MD 121 6.37 0.82 0.12 P35MD 111 6.47 0.74 0.11 0.580 

P44MD 121 6.47 0.74 0.11 P44MD 111 6.47 0.63 0.10 1.000 

P45MD 121 6.30 0.83 0.13 P45MD 111 6.37 0.72 0.11 0.679 
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Медио-дисталните размери на коронките на долните първи и втори премолари при мъжете 

и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола.  
4.1.2.8. Вестибуло-орален размер на коронките на долните премолари 

Таблица 28. Сравнение между ВО размери на коронките на долните  премолари при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P34VО 121 8.70 0.96 0.15 P34VL 111 8.51 0.74 0.11 0.317 

P35VО 121 8.84 0.78 0.12 P35VL 111 8.58 0.70 0.11 0.114 

P44VО 121 8.81 0.88 0.13 P44VL 111 8.51 0.83 0.13 0.104 

P45VО 121 8.88 0.88 0.13 P45VL 111 8.65 0.72 0.11 0.183 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи и втори премолари при мъжете 

и жените не показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола.  

4.1.2.9. Височина на коронките на долните премолари 

Таблица 29. Сравнение между височината на коронките на долните премолари при 

мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

P34H 121 7.16 0.72 0.11 P34H 111 6.47 0.70 0.11 0.001 

P35H 121 6.95 0.75 0.12 P35H 111 6.40 0.69 0.11 0.001 

P44H 121 7.07 0.77 0.12 P44H 111 6.37 0.72 0.11 0.001 

P45H 121 6.79 0.83 0.13 P45H 111 6.28 0.91 0.14 0.008 

Височините (цервико-оклузални размери) на коронките на долните първи и втори 

премолари (34, 35, 44, 45) при мъжете и жените показват статистически значими разлики 

(Р<0.05) между двата пола като средните им стойности при мъжете са статистически 

достоверно по-високи от тези при жените. С изключение на долния десен втори премолар 

(45) при останалите статистическата значимост е с висока степен на сигнификантност.   

4.1.2.10. Медио-дистален размер на коронките на долните молари 

Таблица 30. Сравнение между МД размери на коронките на долните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 
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M36MD 121 10.79 0.56 0.09 M36MD 111 10.42 0.85 0.13 0.019 

M37MD 121 10.05 0.62 0.09 M37MD 111 10.02 0.56 0.08 0.855 

M46MD 121 10.77 0.57 0.09 M46MD 111 10.36 0.76 0.12 0.006 

M47MD 121 10.07 0.46 0.07 M47MD 111 10.00 0.53 0.08 0.517 

Медио-дисталните размери на коронките на долните първи молари (36, 46) при мъжете и 

жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола, като средните 

им стойности при мъжете са достоверно по-високи от тези при жените.  

Медио-дисталните размери на коронките на долните втори молари при мъжете и жените не 

показват статистически значими разлики (Р>0.05) между двата пола. Очертана е само 

тенденция средните им стойности да бъдат по-високи при мъжете в сравнение с тези при 

жените. 

4.1.2.11. Вестибуло-орален размер на коронките на долните молари 

Таблица31. Сравнение между ВО размери на коронките на долните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

M36VО 121 10.65 0.72 0.11 M36VL 111 10.05 0.53 0.08 0.001 

M37VО 121 10.28 0.59 0.09 M37VL 111 9.98 0.46 0.07 0.010 

M46VО 121 10.67 0.68 0.10 M46VL 111 10.05 0.49 0.08 0.001 

M47VО 121 10.26 0.54 0.08 M47VL 111 10.00 0.49 0.07 0.023 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи и втори молари (36, 37, 46, 47) 

при мъжете и жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) между двата пола 

като при долните първи молари (36, 46) разликите са с висока степен на значимост. 

Средните им стойности са сигнификантно по-високи при мъжете от тези при жените. 

4.1.2.12. Височина на коронките на долните молари 

Таблица 32. Сравнение между височината на коронките на долните молари при мъжете 

и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

M36H 121 6.28 0.63 0.10 M36H 111 5.90 0.53 0.08 0.004 

M37H 121 6.19 0.59 0.09 M37H 111 5.84 0.53 0.08 0.005 

M46H 121 6.23 0.61 0.09 M46H 111 5.83 0.58 0.09 0.003 
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M47H 121 6.12 0.63 0.10 M47H 111 5.72 0.59 0.09 0.003 

Височините (цервико-оклузални размери) на коронките на долните първи и втори молари 

(36, 37, 46, 47) при мъжете и жените показват статистически значими разлики (Р<0.05) 

между двата пола като средните им стойности при мъжете са статистически достоверно по-

високи от тези при жените.  

Диаграма 2. Полов диморфизъм при долни зъби. 

 

Резултатите, които получихме показват полов диморфизъм при почти всички 

размери на зъбните коронки като при мъжете средните стойности са по-високи, отколкото 

при жените. Тези резултати са в съответствие с резултатите получени от Ditch and Rose 

(1972), които са първите, доказали, че зъбните размери могат успешно да се използват за 

определяне на пола. Други автори след тях също потвърждават това- Iscan and Kedici (2003), 

Pettenati- Soubayroux et al. (2002). Изводите, които могат да се направят от нашето 

проучване, показват по-висок полов диморфизъм при зъбите от горна челюст. Те са в 

съответствие с резултатите, получени от Nagpal et al. (2017), които също откриват по-голям 

полов диморфизъм при максиларните зъби. Резултатите, които ние получихме показват, че 

най-висока степен на полов диморфизъм показват  медио-дисталните размери на 

максиларните кучешки зъби (9,68%), като разликите между тях при мъжете и жените са с 

висока степен на значимост (Р<0,001). Резултатите за горните канини са подобни на тези от 

проучванията на Acharya and Sivapathasundharam, (2006), които също докладват за най-
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изразен полов диморфизъм при ширината на горните кучешки зъби (5,93%). Krishnamurthy 

et al. (2011), които изследват размерите на зъбите при южноиндийското население също 

посочат медио-дисталните размери на максиларните кучешки зъби като белег за най-

изразен полов диморфизъм (5,41%), както и Lund and Mornstad, (1999), които измерват 

същите при шведското население. Според нашите резултати медио-дисталните размери на 

горните първи молари също показват висок полов диморфизъм (7,54%) като разликите 

между средните стойности при мъже и жени отново са с висока степен на сигнификантност. 

Това се потвърждава и от резултатите получени от Narang SR et al. (2015), които се 

изследвали северноиндийското население, както и от Iscan and Kedici (2003), които 

наблюдават най-висок полов диморфизъм при горните първи молари (5,24%) при 

измервания на хора от турската популация. Резултатите са в съответствие с изследванията 

и на други учени, Rai et al. (2008), Acharya et al. (2008). Следващи по процент на полов 

диморфизъм според нашето проучване са вестибуло-оралните размери на долните първи 

молари (6,26%), при които разликите в средните стойности между мъжете и жените са с 

висока степен на сигнификантност (Р<0,001). Следващи по големина на процент на полов 

диморфизъм в нашето проучване  са медио-дисталните размери на долните канини (5,68%). 

Най-малък процент на полов диморфизъм в нашето проучване показват медио-дисталните 

размери на долните първи молари (3,65%), което е в съответствие с проучването Narang RS 

(2015). Според нашите резултати статистически значими разлики между медио-дисталните 

и вестибуло-оралните размери на зъбните коронки при горните резци между двата пола 

няма. Нашите резултати показват статистически значими разлики при вестибуло-оралните 

размери на зъбните коронки на долните леви латерални резци, като средните стойности този 

път са по-високи при жените. За обърнат полов диморфизъм, тоест в полза на жените, макар 

и без статистическа значимост докладват и други учени като Аcharya AB et al. (2007), както 

и Prabhu еt al. (2009). Фактът, че при различните популации различни зъби показват полов 

диморфизъм още веднъж доказва, че размерите на зъбните коронки са специфични за 

различните популации и е необходима информация за всяка отделна популация. Освен това 

при едни проучвания медио-дисталните размери на зъбните коронки показват по-висока 

степен на полов диморфизъм, при други разликите във вестибуло-оралните размери са 

статистически по-значими, а при трети височините на коронките. Поради тези причини се 

препоръчва измерването на всички размери на зъбните коронки. Според резултатите от 
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нашето проучване зъбите са надежден материал за определяне на пола, още повече ако се 

комбинират с други измервания на черепа. Също така размерите им са специфични за всяка 

популация. 

4.2. Сравнителна характеристика между размерите на коронките на 

горните и долните зъби при български обекти и други популации. 
Таблица 33. Сравнение между МД размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и сърби, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Сърби- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Кучешки зъб МД 121 8.72 0.63 101 7.90 0.39 0.001 

Първи кътник МД 121 10.70 0.67 101 10.11 0.66 0.001 

Медио-дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби и първи кътници при 

мъже- българи и сърби показват статистически значими разлики (Р<0,05) с висока степен 

на сигнификантност. Средните стойности при сърбите са по-ниски сравнени с българите. 

Таблица 34. Сравнение между МД размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и сърби, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Сърби- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 121 5.16         0.43 101 5.50 0.31 0.001 

Латерален резец МД 121 5.47 0.55 101 6.06 0.37 0.001 

Първи предкътник МД 121 6.47 0.74 101 6.94 0.41 0.001 

Втори предкътник МД 121 6.37 0.82 101 7.02 0.41 0.001 

Медио-дисталните размери на коронките на долните централни резци, латерални резци, 

първи и втори предкътници при мъже- българи и сърби показват също статистически 

значими различия с висока степен на сигнификантност, но средните стойности при сърбите 

този път са по-високи, отколкото при българите. 

Таблица 35. Сравнение между МД размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и сърби, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Сърби- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 
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Кучешки зъб МД 111 7.95 0.65 101 7.60 0.51 0.001 

Първи предкътник МД 111 6.49 0.67 101 6.85 0.53 0.001 

Втори предкътник МД 111 6.40 0.66 101 6.65 0.48 0.012 

Медио-дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби, първи и втори 

предкътници при жени- българи и сърби показват също статистически значими различия, 

като при кучешките зъби и първите предкътници са  с висока степен на сигнификантност. 

Средните стойности при сърбите са по-високи, отколкото при българите, с изключение на 

кучешкия зъб, който при българите има по-висока стойност. 

Таблица 36. Сравнение между МД размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и сърби, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Сърби- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 111 5.14         0.35 101 5.47 0.31 0.000 

Латерален резец МД 111 5.58 0.50 101 6.00 0.35 0.000 

Първи предкътник МД 111 6.47 0.63 101 6.84 0.46 0.000 

Втори предкътник МД 111 6.37 0.73 101 6.93 0.43 0.000 

Медио-дисталните размери на коронките на долните централни резци, латерални резци, 

първи и втори предкътници при жени- българи и сърби показват също статистически 

значими различия с висока степен на сигнификантност, като средните стойности при 

сърбите са по-високи, отколкото при българите. 

Диаграма 3. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и сърби. 
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Таблица 37. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и гърци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Гърци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 121 6.74 1.18 15 7.42 0.36 0.0297 

Латерален резец ВО 121 5.98 0.71 22 6.48 0.51 0.0025 

Кучешки зъб МД 121 8.72         0.63 32 7.73 0.51 <0.0001 

Кучешки зъб ВО 121 8.02 0.89 32 8.55 0.63 0.0025 

Първи предкътник МД 121 6.72 0.59 32 7.03 0.67 0.0184 

Втори предкътник МД 121 6.40 0.62 32 6.73 0.43 0.0081 

Първи кътник МД 121 10.70 0.67 32 10.38 0.63 0.0241 

Първи кътник ВО 121 10.84 0.53 31 11.34 0.52 <0.0001 

Втори кътник МД 121 10.00 0.53 32 9.64 0.92 0.0104 

Втори кътник ВО 121 10.47 0.55 33 11.44 0.71 <0.0001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни и латерални резци, 

кучешките зъби, първи и втори кътници при мъжете- българи и гърци показват 

статистически значими разлики (Р<0,05), като при първите и втори кътници те са с висока 

степен на значимост (P<0,0001). Медио-дисталните размери на коронките на горните 

кучешки зъби, първи и втори предкътници, първи и втори кътници при мъжете- българи и 

гърци също показват статистически значими различия, като при кучешките зъби те са с 

висока степен на сигнификантност. Средните стойности при гърците са по-високи сравнени 

с тези при българите с изключение на медио-дисталните размери на коронките на 

кучешките зъби, първите и втори кътници, където българите показват по-високи средни 

стойности. 

Таблица 38. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и гърци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Гърци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 121 5.16         0.43 32 5.35 0.41 0.0372 

Латерален резец МД 121 5.47 0.55 32 5.92 0.56 0.0002 

Латерален резец ВО 121 5.63 0.69 30 6.24 0.46 <0.0001 

Кучешки зъб ВО 121 7.33 1.02 32 7.94 0.63 0.0020 
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Първи предкътник МД 121 6.47 0.74 32 6.97 0.50 0.0008 

Първи предкътник ВО 121 8.70 0.96 36 7.80 0.59 <0.0001 

Втори предкътник МД 121 6.37 0.82 32 7.06 0.56 <0.0001 

Втори предкътник ВО 121 8.83 0.78 34 8.13 0.67 <0.0001 

Първи кътник ВО 121 10.65 0.72 29 10.35 0.38 0.0344 

Втори кътник МД 121 10.05 0.62 32 10.75 0.65 <0.0001 

Медио-дисталните размери на коронките на долните централни и латерални резци, първите 

и втори предкътници, както и вторите кътници при мъжете- българи и гърци показват 

статистически значими разлики (Р<0,05), като при вторите предкътници и кътници 

разликите са с висока степен на значимост (P<0,0001). Вестибуло-оралните размери при 

коронките на долните латерални резци, кучешки зъби, първи и втори предкътници, както и 

първи кътници при мъжете- българи и  гърци също показват средно статистически 

различия, като при латералните резци, първите и втори предкътници те са с висока степен 

на сигнификантност. Средните стойности при гърците са по-високи от тези при българите, 

с изключение на вестибуло-оралните размери на първите и втори предкътници, както и 

първите кътници, където българите показват по-високи средни стойности.  

Таблица 39. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и гърци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Гърци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Кучешки зъб МД 111 7.95 0.65 15 7.26 0.42 <0.0001 

Първи предкътник ВО 111 9.23 0.57 17 8.43 0.69 <0.0001 

Втори предкътник ВО 111 9.28         0.50 20 8.73 0.63 <0.0001 

Медио-дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби при жените- българи и 

гърци показват статистически значими различия с много висока степен на значимост 

(P<0,0001). Вестибуло-оралните размери на коронките на горните първи и втори 

предкътници при жените- българи и гърци също показват статистически значими различия 

с висока степен на сигнификантност, като при жените от българската популация 

стойностите са достоверно по-високи. 

Таблица 40. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и гърци, при които има статистически значима разлика. 
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 Българи- жени Гърци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Втори предкътник МД 111 6.47 0.74 22 6.88 0.52 0.0161 

Първи предкътник ВО 111 8.51 0.74 24 7.20 0.71 <0.0001 

Втори предкътник ВО 111 8.58         0.70 25 7.81 0.57 <0.0001 

Втори кътник ВО 111 9.98 0.46 28 9.59 0.54 0.0003 

Медио-дисталните размери на коронките на долните втори предкътници при жените- 

българи и гърци показват статистически значими различия (Р<0,05). Вестибуло-оралните 

размери на коронките на долните първи и втори предкътници, както и на вторите кътници 

също показват статистически значими разлики, като при първите и втори предкътници те 

са с висока степен на значимост (P<0,0001). Средните стойности при гърците отново са 

достоверно по-ниски от тези при българите. Изключение прави само медио-дисталния 

размер на долните втори предкътници, където гърците показват по-високи средни 

стойности. 

Диаграма 4. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и гърци. 

 

Таблица 41. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и испанци, при които има статистически значима разлика. 
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 Българи- мъже Испанци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 121 6.74         1.18 24 8.58 1.38 0.001 

Централен резец МД 121 8.47 0.74 24 7.46 0.80 0.001 

Кучешки зъб ВО 121 8.02 0.87 24 8.53 0.58 0.001 

Първи предкътник МД 121 6.72 0.59 24 7.92 0.81 0.001 

Втори предкътник МД 121 6.40 0.62 24 7.23 0.46 0.001 

Първи кътник МД 121 10.70 0.67 24 11.26 0.50        0.001 

Първи кътник ВО 121 10.84 0.53 24 11.56 0.65 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни резци, кучешки зъби и 

първи кътници при мъже- българи и испанци показват статистически значими разлики 

(Р<0,05), като при всички имаме висока степен на значимост. Медио-дисталните размери 

на коронките на горните централни резци, първи и втори предкътници, както и първи 

кътници показват също статистически значими различия отново с много висока степен на 

сигнификантност. Средните стойности при испанците са по-високи, отколкото при 

българите, с изключение на медио-дисталния размер на централния резец. 

Таблица 42. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и испанци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Испанци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Първи кътник ВО 121 10.65 0.72 24 11.78 0.40 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи кътници при мъже- българи и 

испанци показват статистически значими разлики (Р<0,05) с висока степен на 

сигнификантност. Средните стойности при испанците са по-високи сравнени с българите. 

Таблица43. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и испанци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Испанци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 111 8.42         0.59 36 8.87 0.60 0.001 

Първи предкътник МД 111 6.49 0.67 36 7.36 0.50 0.001 

Първи кътник МД 111 9.95 0.62 36 10.73 0.52 0.001 
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Първи кътник ВО 111 10.53 0.59 36 11.23 0.51 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните първи кътници при жени- българи и 

испанци показват статистически значими разлики (Р<0,05) с висока степен на значимост.  

Медио-дисталните размери на коронките на горните централни резци, първи предкътници 

и първи кътници показват също статистически значими различия с висока степен на 

сигнификантност. И при жените средните стойности на размерите са по-високи при 

испанците сравнени с българите. 

Таблица 44. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и испанци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Испанци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Първи кътник МД 111 10.36 0.76 36 11.35 0.66 0.001 

Първи кътник ВО 111 10.05 0.49 36 10.58 0.43 0.001 

Медио-дисталните и вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи кътници 

при жени- българи и испанци показват статистически значими разлики (Р<0,05) с висока 

степен на сигнификантност. Средните стойности при испанците са по-високи сравнени с 

българите. 

Диаграма 5. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и испанци. 

 



28 
 

Таблица 45. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и чилийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Чилийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 121 6.74         1.18 26 7.68 0.75 0.001 

Централен резец МД 121 8.47 0.74 26 9.35 0.77 0.001 

Латерален резец ВО 121 5.98 0.71 26 6.94 0.73 0.001 

Латерален резец МД 121 6.74 0.69 26 7.52 0.73 0.001 

Кучешки зъб ВО 121 8.02 0.89 26 8.67 0.60 0.001 

Кучешки зъб МД 121 8.72 0.63 26 8.01 0.47        0.001 

Първи предкътник МД 121 6.72 0.59 26 7.83 0.55 0.001 

Втори предкътник МД 121 6.40 0.62 26 7.42 0.57 0.001 

Първи кътник ВО 121 10.84 0.53 26 11.70 0.75 0.001 

Първи кътник МД 121 10.70 0.67 26 11.45 0.52 0.001 

 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, 

кучешки зъби и първи кътници при мъже- българи и чилийци показват статистически 

значими разлики (Р<0,05), като при всички имаме висока степен на значимост. Медио-

дисталните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, кучешки 

зъби, първи и втори предкътници, както и първи кътници показват също статистически 

значими различия отново с много висока степен на сигнификантност. Очертава се 

тенденция средните стойности при испанците да са по-високи, отколкото при българите, с 

изключение на медио-дисталния размер на кучешкия зъб. 

Таблица 46. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и чилийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Чилийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Първи кътник МД 121 10.79 0.56 28 12.47 0.73 0.001 

Първи кътник ВО 121 10.65 0.72 28 11.12 0.75 0.010 

Медио-дисталните и вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи кътници 

при мъже- българи и чилийци показват статистически значими разлики (Р<0,05). Средните 

стойности при чилийците са по-високи сравнени с българите. 
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Таблица 47. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и чилийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Чилийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 111 8.42 0.59 52 9.21 0.60 0.001 

Латерален резец ВО 111 5.93 0.63 52 6.41 0.74 0.003 

Кучешки зъб МД 111 7.95 0.65 52 8.64 0.47         0.001 

Първи предкътник МД 111 6.49 0.67 52 7.96 0.46 0.001 

Втори предкътник МД 111 6.40 0.66 52 7.62 0.40 0.001 

Втори предкътник ВО 111 9.28 0.50 52 9.58 0.39 0.007 

Първи кътник ВО 111 10.53 0.59 52 11.42 0.49 0.001 

Първи кътник МД 111 9.95 0.62 52 11.05 0.46 0.001 

              Вестибуло-оралните размери на коронките на горните латерални резци, втори 

предкътници и първи кътници при жени- българи и чилийци показват статистически 

значими разлики (Р<0,05), като при първите кътници имаме висока степен на значимост. 

Медио-дисталните размери на коронките на горните централни резци, кучешки зъби, първи 

и втори предкътници, както и първи кътници показват също статистически значими 

различия отново с много висока степен на сигнификантност. Средните стойности при 

чилийците да са достоверно по-високи, отколкото при българите. 

Таблица 48. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и чилийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Чилийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Първи кътник МД 111 10.36 0.76 31 11.99 0.60 0.001 

Първи кътник ВО 111 10.05 0.49 31 10.84 0.55 0.001 

Медио-дисталните и вестибуло-оралните размери на коронките на долните първи кътници 

при жени- българи и чилийци показват статистически значими разлики (Р<0,05) с висока 

степен на сигнификантност. Средните стойности при чилийците са по-високи сравнени с 

българите. 

Диаграма 6. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и чилийци 
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Таблица 49. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и индийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Индийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 121 6.74      1.18 51 7.26 0.63 0.007 

Латерален резец ВО 121 5.98 0.71 51 6.34 0.47 0.003 

Кучешки зъб МД 121 8.72 0.63 51 7.65 0.54 0.001 

Първи кътник МД 121 10.70 0.67 51 9.96 0.55 0.001 

Първи кътник ВО 121 10.84 0.53 51 11.21 0.62 0.002 

Втори кътник МД 121 10.00 0.53 51 9.43 0.72 0.001 

Втори кътник ВО 121 10.47 0.55 51 10.89 0.66 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, 

първи кътници и втори кътници при мъже- българи и индийци показват статистически 

значими разлики (Р<0,05). Средните стойности при българите са по-ниски. Медио-

дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби, първи и втори кътници 

показват също статистически значими различия с висока степен на сигнификантност. 

Средните стойности при българите са по-високи. 

Таблица 50. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и индийци, при които има статистически значима разлика. 
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 Българи- мъже Индийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 121 5.60          0.69 51 5.86 0.43 0.029 

Латерален резец ВО 121 5.63 0.69 51 6.10 0.42 0.001 

Латерален резец МД 121 5.47 0.55 51 5.88 0.41 0.001 

Първи предкътник ВО 121 8.70 0.96 51 7.92 0.54 0.001 

Втори предкътник МД 121 6.37 0.82 51 6.82 0.46 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните централни резци, латерални резци, 

първи предкътници  при мъже- българи и индийци показват статистически значими разлики 

(Р<0,05), като при последните две разликите са с висока степен на значимост. Средните 

стойности при българите са по-ниски, с изключение на вестибуло- оралния размер на 

първия предкътник. Медио-дисталните размери на коронките на долните латерални резци, 

втори предкътници показват също статистически значими различия като при латералните 

резци отново имаме  висока степен на сигнификантност. Средните стойности при българите 

са по-ниски. 

Таблица 51. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и индийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Индийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 111 6.58         0.79 51 7.06 0.47 0.001 

Латерален резец ВО 111 5.93 0.63 51 6.27 0.53 0.005 

Кучешки зъб МД 111 7.95 0.65 51 7.44 0.40 0.001 

Първи предкътник МД 111 6.49 0.67 51 6.77 0.45 0.017 

Първи кътник ВО 111 10.53 0.59 51 10.85 0.64 0.013 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, 

първи кътници при жени- българи и индийци показват статистически значими разлики 

(Р<0,05), като при централните резци са с висока степен на значимост. Медио-дисталните 

размери на коронките на горните кучешки зъби и първи предкътници показват също 

статистически значими различия, като при кучешките зъби са с висока степен на 

сигнификантност. Средните стойности при българите са по-ниски, с изключение на медио-

дисталния размер на кучешките зъби. 
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Таблица 52. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и индийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Индийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Латерален резец ВО 111 5.83 0.53 51 6.15 0.58 0.008 

Кучешки зъб ВО 111 7.44 0.85 51 7.03 0.51 0.004 

Първи предкътник ВО 111 8.51 0.83 51 7.79 0.50 0.000 

Първи предкътник МД 111 6.47 0.63 51 6.78 0.46 0.009 

Втори предкътник ВО 111 8.65 0.72 51 8.28 0.51 0.004 

Втори предкътник МД 111 6.37 0.72 51 6.74 0.48 0.003 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните латерални резци, кучешки зъби, 

първи и втори предкътници  при жени- българи и индийци показват статистически значими 

разлики (Р<0,05), като при първите предкътници разликите са с висока степен на значимост. 

Медио-дисталните размери на коронките на долните първи и втори предкътници показват 

също статистически значими различия. Средните стойности на вестибуло-оралните размери 

на кучешките зъби, първите и вторите предкътници са по-високи при българите, при 

останалите размери средните стойности при индийците са по-високи. 

Диаграма 7. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и индийци 

Таблица 53. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при мъже- 

българи и малайзийци, при които има статистически значима разлика. 
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 Българи- мъже Малайзийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 121 8.47 0.74 30 8.79 0.42 0.030 

Латерален резец МД 121 6.74 0.69 30 7.14 0.51 0.001 

Латерален резец ВО 121 5.98 0.71 30 6.67 0.45 0.001 

Кучешки зъб МД 121 8.72 0.63 30 8.17 0.44         0.001 

Първи предкътник МД 121 6.72 0.59 30 7.51 0.44 0.001 

Първи предкътник ВО 121 9.42 0.63 30 9.80 0.53 0.008 

Втори предкътник МД 121 6.40 0.62 30 7.10 0.43 0.001 

Първи кътник ВО 121 10.84 0.53 30 11.61 0.52 0.001 

Втори кътник МД 121 10.00 0.53 30 10.28 0.50 0.026 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните латерални резци, първи предкътници 

и първи кътници при мъже- българи и малайзийци показват статистически значими разлики 

(Р<0,05), като при латералните резци и първите кътници имаме висока степен на значимост.  

Медио-дисталните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, 

кучешки зъби, първи и втори предкътници, както и втори кътници показват също 

статистически значими различия отново с много висока степен на сигнификантност, с 

изключение на централните резци и вторите кътници. Средните стойности при 

малайзийците са достоверно по-високи, отколкото при българите, с изключение на медио-

дисталните размери при кучешките зъби. 

Таблица 54. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при мъже- 

българи и малайзийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- мъже Малайзийци- мъже 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 121 5.16 0.43 30 5.55 0.32 0.001 

Централен резец ВО 121 5.56 0.70 30 5.98 0.35 0.003 

Латерален резец МД 121 5.51 0.55 30 6.11 0.35 0.001 

Латерален резец ВО 121 5.72 0.63 30 6.25 0.38 0.001 

Кучешки зъб МД 121 6.88 0.85 30 7.13 0.40         0.001 

Първи предкътник МД 121 6.47 0.74 30 7.42 0.40 0.001 

Първи предкътник ВО 121 8.81 0.88 30 8.32 0.50 0.008 

Втори предкътник МД 121 6.30 0.83 30 7.43 0.42 0.001 
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Първи кътник МД 121 10.77 0.57 30 11.56 0.54 0.001 

Първи кътник ВО 121 10.67 0.68 30 11.04 0.48 0.001 

Втори кътник МД 121 10.07 0.46 30 10.64 0.50 0.001 

Втори кътник ВО 121 10.26 0.54 30 10.78 0.50 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни резци, латерални резци, 

първи предкътници, първи и втори кътници при мъже- българи и малайзийци показват 

статистически значими разлики (Р<0,05) от много висока степен на значимост, с 

изключение на централния резец.  Медио-дисталните размери на коронките на горните 

централни резци, латерални резци, кучешки зъби, първи и втори предкътници, както и 

първи и втори кътници показват също статистически значими различия отново с много 

висока степен на сигнификантност. Средните стойности при малайзийците са достоверно 

по-високи, отколкото при българите, с изключение на вестибуло-оралните размери при 

първите предкътници, където при българите стойностите са по-високи. 

Таблица 55. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на горните зъби при жени- 

българи и малайзийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Малайзийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец ВО 111 6.58 0.79 30 7.10 0.47 0.001 

Латерален резец ВО 111 5.93 0.63 30 6.52 0.90 0.001 

Първи предкътник МД 111 6.49 0.67 30 7.35 0.42 0.001 

Втори предкътник МД 111 6.40 0.66 30 6.94 0.39 0.001 

Първи кътник МД 111 9.95 0.62 30 10.40 0.49 0.001 

Първи кътник ВО 111 10.53 0.59 30 11.17 0.51 0.001 

Втори кътник ВО 111 10.23 0.57 30 10.93 0.58 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на горните централни и латерални резци, първи 

и втори кътници при жени- българи и малайзийци показват статистически значими разлики 

(Р<0,05) с висока степен на значимост. Медио-дисталните размери на коронките на горните 

първи и втори предкътници, както и първи кътници показват също статистически значими 

различия отново с много висока степен на сигнификантност, с изключение на първите 

кътници. Средните стойности при малайзийците са достоверно по-високи, отколкото при 

българите. 
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Таблица 56. Сравнение между МД и ВО размери на коронките на долните зъби при жени- 

българи и малайзийци, при които има статистически значима разлика. 

 Българи- жени Малайзийци- жени 
П-л N Mean SD N Mean SD P 

Централен резец МД 111 5.14 0.35 30 5.43 0.32 0.001 

Латерален резец МД 111 5.51 0.51 30 6.00 0.35 0.001 

Латерален резец ВО 111 5.84 0.53 30 6.15 0.34 0.008 

Първи предкътник МД 111 6.46 0.63 30 7.26 0.40 0.001 

Първи предкътник ВО 111 8.51 0.83 30 8.02 0.43 0.004 

Втори предкътник МД 111 6.37 0.72 30 7.27 0.43 0.001 

Първи кътник МД 111 10.36 0.76 30 11.20 0.51 0.001 

Първи кътник ВО 111 10.05 0.49 30 10.74 0.45 0.001 

Втори кътник ВО 111 10.00 0.49 30 10.38 0.47 0.001 

Вестибуло-оралните размери на коронките на долните латерални резци, първи 

предкътници, първи и втори кътници при жени- българи и малайзийци показват 

статистически значими разлики (Р<0,05) като при първите кътници е от много висока 

степен на значимост.  Медио-дисталните размери на коронките на долните централни резци, 

латерални резци, първи и втори предкътници, както и първи кътници показват също 

статистически значими различия, отново с много висока степен на сигнификантност. 

Средните стойности при малайзийците са достоверно по-високи, отколкото при българите, 

с изключение на вестибуло-оралните размери при първите предкътници, където при 

българите стойностите са по-високи. 
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Диаграма 8. Сравнение между одонтометричните показатели при българи и 

малайзици. 

 

В нашето проучване ние откриваме статистически значими различия при размера на зъбите 

между българи и сърби, испанци, гърци, чилийци, индийци и малайзийци. Вариациите 

между коронковите размери при различните популации вероятно се дължат на генетични 

фактори, хранителни навици, както и на фактори на околната среда. Нашите резултати 

сочат, че най-малко сигнификантни различия в зъбните размери има между българската и 

сръбската популация. Това, което сочат нашите резултати е, че сигнификантните разлики 

между българи и сърби при горна челюст са много по-малко в сравнение с долна челюст.  

Следващата по сходство популация с българската е гръцката, с които отново сме близки по 

генетичен произход и географско положение. Интересен факт е, че нашите резултати 

показват  много повече сигнификантни разлики при мъжете, отколкото при жените, както 

и че при жените преобладават разликите във вестибуло-оралните размери, като при жените 

от българската популация стойностите са достоверно по-високи от тези при гръцката 

популация, за разлика от другите популации, където в повечето случаи българите показват 

по-ниските стойности. Следващата по сходство популация с българската, е испанската. При 

сравнението между българи и испанци откриваме точно обратното - сигнификантните 

разлики в горна челюст са много повече, отколкото в долна челюст. Следващата популация 

по брой сигнификантни разлики с българската е чилийската, следва индийската популация, 
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и най-много статистички значими различия откриваме между българите и малайзийците, 

като средните стойности и за жените и за мъжете са по-ниски при българите. Подобни 

резултати откриват Suazo et al. (2008), които изследват чилийската популация и правят 

извода, че вариациите в коронковите размери между отделните популации се дължи на 

етнически фактори. По тези причини стандартите за зъбните размери варират между 

различните популации, т.е. стандартите, които се използват при една популация, са 

неприложими за друга, затова е необходимо да се определят специфични за дадената 

популация стойности, за да може идентификацията на база зъбни размери да стане 

възможна. 

4.3. Зъбни и междузъбни индекси 
4.3.1. Зъбни индекси 

4.3.1.1.  Сравнение между модул на коронките и индекс на коронките на зъбите при 

мъжете и жените от българската популация 

Таблица 57. Сравнение между модул на коронките на горните зъби при мъжете и жените 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

CM13 121 8.37 0.62 0.09 CM13 111 7.97 0.49 0.08 0.001 

CM14 121 8.07 0.46 0.07 CM14 111 7.86 0.44 0.07 0.034 

CM16 121 10.77 0.44 0.07 CM16 111 10.24 0.44 0.07 <0.001 

CM17 121 10.23 0.43 0.07 CM17 111 9.90 0.43 0.07 0.016 

Модулът на коронките на горните канини и първи молари показва различия с висока степен на 

значимост между мъже и жени от българската популация. Същият за първите предкътници, 

както и вторите молари показва статистическа значима разлика със слаба степен на 

сигнификантност. При жените средните стойности са по-ниски, отколкото при мъжете. 

Таблица 58. Сравнение между модул на коронките на долните зъби при мъжете и жените 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

CM32 121 5.55 0.47 0.07 C32 111 5.73 0.37 0.06 0.045 

CM36 121 10.72 0.49 0.07 CM36 111 10.23 0.49 0.08 <0.001 

Модулът  на коронките на долните латерални резци показват статистически значими разлики с 

ниска степен на сигнификантност, като при жените средните стойности са по-високи, 
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отколкото при мъжете. Същият за долните молари показва различия с висока степен на 

значимост, като при мъжете средните стойности са достоверно по-високи. 

Диаграма 9. Сравнение на модул на коронката между мъже и жени от българската 

популация. 

 

 
Таблица 59. Сравнение между индекс на коронките на горните зъби при мъжете и жените 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

CI13 121 92.23 10.14 1.55 CI13 111 101.1 14.37 2.19 0.001 

CI16 121 101.69 8.09 1.23 CI16 111 106.16 7.82 1.19 0.011 

Индексът на коронките за горните канини показва различия с висока степен на 

сигнификантност, за горните молари различията са със слаба степен на значимост. При жените 

средните стойности са по-високи, отколкото при мъжете. 

Таблица 60. Сравнение между индекс на коронките на долните зъби при мъжете и жените. 

 Мъже  Жени 
П-л N Mean SD SE П-л N Mean SD SE P 

CI33 121 107.34 17.33 2.64 CI33 111 115.60 17.32 2.64 0.030 

Индексът на коронките на долните канини показва статистически значими различия с ниска 

степен на сигнификантност, като при жените от българската популация средните стойности 

са по-високи. 



39 
 

Диаграма 10. Сравнение на индекс на коронката между мъже и жени от българската 

популация. 

 

 
 

4.3.1.2.Сравнителна характеристика между средния модул за коронките на горните 

зъби и средния индекс за коронките на долните зъби при българи и други популации. 

Таблица 61.  Сравнение между средния модул за коронките на горните кътни зъби при 

българи и гърци 

 Българи Гърци  

CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

146 10.68 0.54  

10.48 

 

0.432 
CM17 232 10.06 0.65 146 10.25 0.61 

CM26 232 10.49 0.52 146 10.72 0.5 

CM27 232 10.09 0.46 146 10.28 0.54 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и гърци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  

Таблица 62.  Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби 

при българи и гърци. 

 Българи Гърци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
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CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

146 93.72 4.74  

94.38 

 
<0.0001 CI37 232 101.24 7.62 146 93.72 5.15 

CI46 232 98.45 8.09 146 94.98 4.91 

CI47 232 101.08 5.90 146 94.93 4.51 

Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и гърци показва статистически 

значими разлики (Р<0.0001)с висока степен на значимост. Стойността на  индекса при 

гърците е достоверно по-ниска от тази при българите. 

Таблица 63.  Сравнение между средния модул за коронките на горните кътни зъби при 

българи и непалци. 

 Българи Непалци  

CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

119 10.93 0.51  

10.71 

 

0.504 
CM17 232 10.06 0.65 119 10.53 0.61 

CM26 232 10.49 0.52 119 10.87 0.48 

CM27 232 10.09 0.46 119 10.51 0.56 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и непалци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  

Таблица64.Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби при 

българи и непалци. 

 Българи Непалци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

119 97.29 4.7  

99.56 

 

0.881 
CI37 232 101.24 7.62 119 101.72 5.08 

CI46 232 98.45 8.09 119 97.27 4.65 

CI47 232 101.08 5.90 119 101.94 4.97 

Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и непалци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  

Таблица 65.  Сравнение между средния модул за коронките на горните кътни зъби при 

българи и индийци. 

 Българи Индийци  
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CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

146 10.91 0.53  

10.73 

 

0.431 
CM17 232 10.06 0.65 146 10.58 0.60 

CM26 232 10.49 0.52 146 10.9 0.49 

CM27 232 10.09 0.46 146 10.52 0.57 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и индийци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  

Таблица 66.  Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби 

при българи и индийци. 

 Българи Индийци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

146 96.87 4.8  

98.57 

 
<0.0001 CI37 232 101.24 7.62 146 100.86 5.12 

CI46 232 98.45 8.09 146 96.22 4.83 

CI47 232 101.08 5.90 146 100.32 4.49 

Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и индийци  показва статистически 

значими разлики (Р<0.0001)с висока степен на значимост. Стойността на  индекса при 

индийците е достоверно по-ниска от тази при българите. 

Таблица 67.  Сравнение между средния модул за коронките на горните зъби при 

българи и монголци. 

 Българи Монголци  

CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

146 11.02 0.54  

10.85 

 

0.432 
CM17 232 10.06 0.65 146 10.69 0.61 

CM26 232 10.49 0.52 146 11.05 0.5 

CM27 232 10.09 0.46 146 10.63 0.54 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и монголци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  
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Таблица 68.  Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби 

при българи и монголци. 

 Българи Монголци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

146 97.86 4.74  

99.86 

 

0.835 
CI37 232 101.24 7.62 146 101.92 5.15 

CI46 232 98.45 8.09 146 97.8 4.91 

CI47 232 101.08 5.90 146 101.86 4.51 

Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и монголоиди не показва 

статистически значими разлики (Р>0,05).  

Таблица 69. Сравнение между средния модул за коронките на горните кътни зъби при 

българи и иранци. 

 

 Българи Иранци  

CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

146 10.37 0.54  

10.27 

 

0.803 
CM17 232 10.06 0.65 146 10.11 0.61 

CM26 232 10.49 0.52 146 10.48 0.5 

CM27 232 10.09 0.46 146 10.13 0.54 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и иранци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  
Таблица 70.  Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби 

при българи и иранци. 

 Българи Иранци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

146 99.23 4.74  

107.03 

 
<0.0001 CI37 232 101.24 7.62 146 116.8 5.15 

CI46 232 98.45 8.09 146 102.95 4.91 

CI47 232 101.08 5.90 146 109.13 4.51 
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Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и иранци  показва статистически 

значими разлики (Р<0.0001)с висока степен на значимост. Стойността на  индекса при 

иранците е достоверно по-висока от тази при българите. 

Таблица 71.  Сравнение между средния модул за коронките на горните кътни зъби при 

българи и бразилци. 

 Българи Бразилци  

CM N Mean SD CMUM N Mean SD CMUM P 
CM16 232 10.51 0.52  

10.29 

187 10.84 0.54  

10.57 

 

0.430 
CM17 232 10.06 0.65 187 10.41 0.61 

CM26 232 10.49 0.52 187 10.76 0.5 

CM27 232 10.09 0.46 187 10.25 0.54 

Средният модул на горните кътни зъби при  българи и бразилци не показва статистически 

значими разлики (Р>0,05).  

Таблица 72.  Сравнение между средния индекс за коронките на долните кътни зъби 

при българи и бразилци. 

 

Средният индекс на долните кътни зъби при  българи и бразилци  показва статистически 

значими разлики (Р<0.0001)с висока степен на значимост. Стойността на  индекса при 

бразилците е достоверно по-ниска от тази при българите. 

 

 

 

 

 Българи Бразилци  

CI N Mean SD CMUM N Mean SD CILM P 
CI36 232 98.00 8.74  

99.69 

187 93.95 4.74  

92.74 

 
<0.0001 CI37 232 101.24 7.62 187 92.18 5.15 

CI46 232 98.45 8.09 187 92.98 4.91 

CI47 232 101.08 5.90 187 91.83 4.51 
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Диаграма 11. Статистически значими разлики при индекса на коронката между 

българската популация и други такива. 

 

Опция, която може да бъде полезна, е изчисляването на т. нар. зъбни индекси. Те се 

получават от математически комбинации между линейните размери на зъбните коронки. В 

нашето проучване ние изчислихме модула на коронката и индекса на коронката за 

пациентите, които изследвахме, разделихме ги на горна и долна челюст, както и на мъже и 

жени. Резултатите, които получихме, обобщихме в четири таблици. Резултатите относно 

половия диморфизъм за модула на коронката са сходни с линейните измервания на същите 

зъби, тоест отново канините и моларите показват най-голям полов диморфизъм. 

Статистически значими разлики показва и първия горен предкътник. Прави впечатление, 

че сигнификантните разлики при горна челюст са повече от тези при долна. За долна челюст 

само при латералния резец и първия кътник имаме значими различия. Сигнификантните 

разлики между двата пола са много повече при сравняването на  линейните размери на 

зъбните коронки, което най-вероятно се дължи на факта, че сравняваме индивидуални зъби 

между мъжете и жените, без да взимаме под внимание взаимоотношенията между тези 

размери, нито пък с другите зъби. По тази причина един зъб може да не покаже 

статистически значими разлики в индивидуалните си размери, но може да допринесе за 

определянето на пола, когато размерите му се изследват комбинирано, или пък в 

комбинация с други зъби. При изчисляването на индекса на коронките открихме още по-

малко статистически значими разлики между двата пола. Такива намерихме само при 
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горните и долните  канини и горните молари, което е уникално за нашето проучване, като 

се има предвид факта, че долните молари също са зъби с висок полов диморфизъм. Тези 

резултати поставят под въпрос приложението на индекса на коронката за определянето на 

пола. Според Kondo и Townsend (2004) този индекс изразява процентното съотношение на 

един линеен размер към друг, тоест това, че при мъжете обикновено имаме по-високи 

линейни размери, не означава, че ще е така и когато ги взимаме в комбинация. В 

одонтологията е прието, че средният модул за коронките на горните кътни зъби дава най-

добрата обща характеристика за абсолютните размери на съзъбието. Въз основа на неговата 

стойност са обособени следните групи:  

• микродонтизъм (х- 10,19)  

• мезодонтизъм (10,20- 10,49) 

• макродонтизъм (10,50- х) 

За индекса на долните кътни зъби е въведена следната рубрикация: 

• долиходонтизъм (х- 89,9) 

• мезодонтизъм (90,0-99, 9) 

• брахидонтизъм (100,0-х) 

Според много автори зъбните индекси могат да се ползват за определяне на 

биологичните взаимоотношения между популациите, тъй като са израз на историческите, 

културни и биологични макро и микро- еволюционни процеси, което би помогнало за по-

пълното разбиране относно произход, образуване, контакти, миграции на населението. Ние 

изчислихме средния модул на горните кътни зъби за хората от българската популация, 

който е 10.29 и според който ние спадаме към групата на мезодонтите. Това не се  

потвърждава от проучванията на Moorrees (1959), според който западните клонове на 

европеидната раса, към които спадат и българите, имат най-малките зъби, съответно 

принадлежат към групата на микродонтите. От друга страна при сравняване на средния 

индекс на долните кътни зъби с този на гърци, иранци, бразилци и индийци откриваме 

статистически значими различия с висока степен на сигнификантност. Такива не откриваме 

при сравнението на същия индекс между българи и монголци.  
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В съответствие с мнението на други учени (JULIUS A. KIESER, 1990) ние смятаме, че за 

денталните отличителни белези, както и големината на зъбните размери, вариациите в 

различните популации, както и човешката еволюция най-важно значение има ролята на 

генетичните фактори. Концепцията за индивидуалността на човешкото съзъбие, което се 

изразява с различни дентални фенотипове е резултат от генетично взаимодействие с 

околната среда. 

6.5.2. Междузъбни индекси 
6.5.2.1. Междурезцов индекс 

Таблица 73. Сравнение на междурезцовия индекс при зъби, намерени на територията на 

България по време на енеолита и сега при българското население. 

 Енеолит- Йорданов      Настоящо проучване 
П-л N Mean П-л N Mean 

I11MD 98 8.0 I11MD 232 8.44 

I12MD 98 6.5 I12MD      232 6.76 

Incisive index 81.25 % Incisive index 80.09 % 

Междурезцовият индекс при зъби, намерени на територията на България датиращи от 

енеолита, е 81.25 %. Същият при хора от българската популация, изследвани в настоящото 

проучване, е 80.09 %. Налице е намаляване на този индекс, което очертава тенденция за 

редуциране на процентното съотношение на латералния горен резец спрямо централния 

такъв. 

4.3.2.2. Индекс на предкътните зъби 

Таблица 74. Сравнение на индекса на предкътните зъби, намерени на територията на 

България по време на енеолита и сега при българското население. 

 Енеолит- Йорданов      Настоящо проучване 
П-л N Mean П-л N Mean 

I44MD 98 6.5 I44MD 232 6.46 

I45MD 98 6.8 I45MD      232 6.33 

Premolar index 104.62 % Premolar index 97.99 % 

           Индексът на предкътните зъби, намерени на територията на България датиращи от 

енеолита, е 104.62 %. Същият при хора от българската популация, изследвани настоящото 
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проучване, е 97.99 %. Налице е намаляване на този индекс, което очертава тенденция за 

редуциране на процентното съотношение на втория долен предкътник спрямо първия 

такъв. 

4.3.2.3. Индекс на горните кътни зъби 

Таблица 75. Сравнение на индекса на горните кътни зъби, намерени на територията на 

България по време на енеолита и сега при българското население. 

 Енеолит- Йорданов      Настоящо проучване 
П-л N Mean П-л N Mean 

I16MD 98 9.60 I16MD 232 10.32 

I17MD 98 9.30 I17MD   232 9.77 

Upper molar index 96.88 % Upper molar index 94.67 % 

Индексът на горните кътни зъби, намерени на територията на България датиращи от 

енеолита, е 96.88 %. Същият при хора от българската популация, изследвани настоящото 

проучване, е 94.67 %. Налице е намаляване на този индекс, което очертава тенденция за 

редуциране на процентното съотношение на втория горен кътник спрямо първия такъв. 

4.3.2.4. Индекс на долните кътни зъби 

Таблица 76. Сравнение на индекса на долните кътни зъби, намерени на територията на 

България по време на енеолита и сега при българското население. 

 Енеолит- Йорданов      Настоящо проучване 
П-л N Mean П-л N Mean 

I46MD 98 10.50 I46MD 232 10.56 

I47MD 98 10.10 I47MD   232 10.03 

Lower molar index 96.19 % Lower molar index 94.98 % 

Индексът на долните кътни зъби, намерени на територията на България датиращи от 

енеолита, е 96.19 %. Същият при хора от българската популация, изследвани в настоящото 

проучване, е 94.98 %. Налице е намаляване на този индекс, което очертава тенденция за 

редуциране на процентното съотношение на втория долен кътник спрямо първия такъв. 
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Диаграма 12. Сравнение на междузъбни индекси между хора от енеолита и съвременни 

хора. 

 

В нашето проучване ние изчисляваме междузъбните индекси на обекти от 

българската популация: междурезцовия индекс, който показва процентното съотношение 

на горния латерален резец спрямо горния централен такъв; индекса на предкътниците, 

който показва процентното съотношение на долния втори премолар спрямо долния първи 

такъв; степ индексите на кътниците, които показват процентното съотношение на горния и 

долния втори молар спрямо съответния горен и долен първи такъв. След това изчисляваме 

тези индекси за зъби, намерени на територията на България от енеолита (Йорданов Й., 

1981). При сравняването им откриваме намаляване стойностите на тези индекси при 

съвременния човек, което потвърждава теориите за редуциране на зъбните размери. Според 

изследването ни размерите на по-дисталния член от всяка морфологична зъбна група 

(резци, премолари и молари) са редуцирани спрямо тези на медиалните им съседи. Според 

проучването ни най-голяма е редукцията в процентното съотношение на втория долен 

премолар спрямо първия такъв, следвано от  редукцията в процентното съотношение на 

латералния горен резец спрямо централния горен такъв като според съвременни проучвания 

е налице полов диморфизъм при междурезцовия индекс, като при мъжете той е по-висок, 

отколкото при жените (Абаджиев и кол., 2017). Това се потвърждава и от Norihisa et al., 

(2018), според които възможна причина за това е по-опростената морфология на латералния 

горен резец, поради което може би по-лесно се повлиява от мутации и други фактори. 



49 
 

Намаляване на междурезцовия индекс, тоест редуциране на процентното съотношение на 

латералния резец спрямо централния, откриват и други изследователи като Brook et al., 

(2009), както и Gungor et al., (2013). Endo T. et al., (2004), който изследва тези съотношения 

при японци, потвърждава, че най-голяма редукция търпи процентното съотношение на 

латералния горен резец спрямо централния такъв. В нашето проучване, обаче най-голяма 

редукция търпи процентното съотношение на размера на долния втори премолар спрямо 

първия. Подобни резултати получават и Norihisa et al., (2018). Ние откриваме, обаче 

редукция и в индексите на горните и долни кътници, което показва намаляване на 

процентното съотношение и при втори горен и долен молар спрямо съответно първи горен 

и долен молар. Причините отново са в човешката еволюция. Например кучешките зъби при 

праисторическия човек са по-дълги от останалите зъби, както и вторият кътник е най-

големият зъб в устата на човек. При съвременния човек това е претърпяло промяна като 

размерите на кучешките зъби са намалели и нивото им е стигнало оклузалната повърхност 

на другите зъби. Размерите на вторите молари също се намаляват и процентното им 

съотношение спрямо първите намалява значително, така че при съвременния човек първият 

молар има най-голям размер. Тези процеси са описани от Haile-Selassie et al., (2001), както 

и от Brace et al., (1987). Някои автори като Schwartz et al., (2000) смятат, че причините за 

това може да бъдат във формирането на човешката брадичка, която се образува като 

резултат от скъсяването на долна челюст и зъбната дъга. Това противоречи на 

изследванията на Ichim et al., (2007), според който формирането на брадичката може да се 

дължи на намаляване на периоралната мускулатура, както и на тази на езика. 

4.3.2.5 Индекс на Болтън 

Сравнителна характеристика между индекса на Болтън, изследван при кавказци, 

българи и други популации. 

Таблица 77. Сравнение между индекс на Болтън при кавказци и българи. 

 Българи Кавказци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 232 61.54 95.65 74.03 6.49 55 74.5 80.4 77.2 1.65 <0.0001 

Bolton- TBI 232 79.17 100.00 87.33 5.18 55 87.5 94.8 91.3 1.91 <0.0001 
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Индексът на Болтън за фронталния участък при  българи и кавказци показва 

статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност(P<0,001). Средните 

стойности при кавказците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за целите 

алвеоларни дъги отново е много по-висок при кавказците. 

Таблица 78. Сравнение между индекс на Болтън при българи и гърци- мъже. 

 Българи Гърци P 

Показатели N Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 121 73.59 7.0 32 79,19 5.99 <0.0001 

Bolton- TBI 121 86.53 5.39 32 91.60 4.88 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при мъже- българи и гърци показва 

статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност (P<0,001). Средните 

стойности при гърците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същите високо 

сигнификантни разлики се откриват между мъжете- българи и гърци и при индекса на 

Болтън за целите алвеоларни дъги, като при гърците отново имаме по-високи средни 

стойности. 

Таблица 79. Сравнение между индекс на Болтън при българи и гърци- жени. 

 Българи Гърци P 

Показатели N Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 111 74.46 5.99 32 79.54 4.8 <0.0001 

Bolton- TBI 111 88.15 4.99 32 92.51 4.52 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при жени- българи и гърци също показва 

статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност (P<0,001). Средните 

стойности при гърците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същите високо 

сигнификантни разлики се откриват между жените- българи и гърци и при индекса на 

Болтън за целите алвеоларни дъги, като при гърците отново имаме по-високи средни 

стойности. 

Таблица 80. Сравнение между индекс на Болтън при българи и сърби- мъже. 

 Българи Сърби P 
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Показатели N Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 121 73.59 7.0 100 79.60 5.63 <0.0001 

Bolton- TBI 121 86.53 5.39 100 91.98 4.73 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при мъже- българи и сърби показва 

статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност (P<0,001). Средните 

стойности при сърбите са достоверно по-високи сравнени с българите. Същите високо 

сигнификантни разлики се откриват между мъжете- българи и сърби и при индекса на 

Болтън за целите алвеоларни дъги, като при сърбите отново имаме по-високи средни 

стойности. 

Таблица 81. Сравнение между индекс на Болтън при българи и сърби- жени. 

 Българи Сърби P 

Показатели N Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 111 74.46 5.99 101 79.83 4.92 <0.0001 

Bolton- TBI 111 88.15 4.99 101 91.29 4.43 <0.0001 

             Индексът на Болтън за фронталния участък при жени- българи и сърби също показва 

статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност (P<0,001). Средните 

стойности при сърбите са достоверно по-високи сравнени с българите. Същите високо 

сигнификантни разлики се откриват между жените- българи и сърби и при индекса на 

Болтън за целите алвеоларни дъги, като при сърбите отново имаме по-високи средни 

стойности. 

Таблица 82. Сравнение между индекс на Болтън при нигерийци и българи- мъже. 

 Българи Нигерийци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 121 62.50 95.65 73.59 7.0 376 76.34 82.10 78.22 3.38 <0.0001 

Bolton- TBI 121 79.17 100.00 86.53 5.39 376 89.24 94.12 91.68 2.44 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при мъже- българи и нигерийци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при нигерийците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за 

целите алвеоларни дъги отново е много по-висок при нигерийците. 

Таблица 83. Сравнение между индекс на Болтън при нигерийци и българи- жени. 
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 Българи Нигерийци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 111 61.54 85.00 74.46 5.99 376 74.95 82.93 78.94 3.99 <0.0001 

Bolton- TBI 111 80.39 97.62 88.15 4.88 376 89.52 95.38 92.45 2.93 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при жени- българи и нигерийци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при нигерийците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за 

целите алвеоларни дъги отново е много по-висок при нигерийците. 

Таблица 84. Сравнение между индекс на Болтън при бразилци и българи- мъже. 

 Българи Бразилци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 121 62.50 95.65 73.59 7.0 100 76.74 2.19 <0.0001 

Bolton- TBI 121 79.17 100.00 86.53 5.39 100 89.89 1.63 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при мъже- българи и бразилци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при бразилците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за целите 

алвеоларни дъги отново е много по-висок при бразилците. 

Таблица 85. Сравнение между индекс на Болтън при бразилци и българи- жени. 

 Българи Бразилци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Mean SD 
Bolton- ABI 111 61.54 85.00 74.46 5.99 100 76.59 2.28  0.0012 

Bolton- TBI 111 80.39 97.62 88.15 4.88 100 90.47 1.63 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при жени- българи и бразилци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при бразилците са по-високи сравнени с българите. Същият за целите алвеоларни 

дъги показва статистически значими различия с висока степен на значимост (P<0,001), като 

средните стойности при бразилците са по-високи от тези при българите. 

Таблица 86. Сравнение между индекс на Болтън при иранци и българи. 
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 Българи Иранци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 232 61.54 95.65 74.03 6.49 50 73.68 84.6 78.00 3.1 <0.0001 

Bolton- TBI 232 79.17 100.00 87.33 5.18 50 88.09 97.05 92.00 2.4 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при  българи и иранци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при иранците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за целите 

алвеоларни дъги отново е много по-висок при иранците. 

Таблица 87. Сравнение между индекс на Болтън при тайландци и българи. 

 Българи Тайландци P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 232 61.54 95.65 74.03 6.49 37 72.9 83.8 77.09 2.18 <0.0001 

Bolton- TBI 232 79.17 100.00 87.33 5.18 37 87.0 93.8 91.66 1.74 <0.0001 

Индексът на Болтън за фронталния участък при  българи и тайландци показва 

статистически значими разлики (P<0,001) с висока степен на сигнификантност. Средните 

стойности при тайландците са достоверно по-високи сравнени с българите. Същият за 

целите алвеоларни дъги отново е много по-висок при тайландците. 

Таблица 88. Сравнение между индекс на Болтън при мъже и жени от българската 

популация. 

 Мъже Жени P 

Показатели N Min Max Mean SD N Min Max Mean SD 
Bolton- ABI 121 62.50 95.65 73.59 7.0 111 61.54 85.00 74.46 5.99  0.538 

Bolton- TBI 121 79.17 100.00 86.53 5.39 111 8039 97.62 88.15 4.88 0.149 

Индексът на Болтън за предните зъби, както и за всички зъби при мъжете и жените 

от българската популация не показва статистически значими разлики (Р>0,05).Средните 

стойности при жените са по-високи, отколкото при мъжете. 
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Диаграма 13. Сравнение на индекс на Болтън между българи и други популации. 

 

 

Има много доказателства, обаче, че популациите се различават и по зъбните си 

размери, и в междуалвеоларните взаимоотношения. Може да се очакват и различни 

взаимоотношения, не само поради спецификата на отделните популации, но и поради 

половия диморфизъм. Като се вземат предвид етническите, расовите, популационните и  

половите фактори, възниква въпросът дали индекса на Болтън е приложим навсякъде. В 

нашето проучване сме измерили медио-дисталните зъби на 86 жени и 83 мъже от Южна 

България, при които няма отклонения в захапката (клас I по Angle). Изчислихме индекса на 

Болтън за фронталния участък – 74.03 % и за целите зъбни дъги- 87.33 %. И при двете 

стойности имаме статистически значима разлика, която е с висока степен на 

сигнификантност, като стойностите на индекса на Болтън, измерени от него при кавказците 

са достоверно по-високи. Тези резултати ни дават основание на предположим, че индексът 

на Болтън е неприложим при българите, което налага изчислението на специфични 

стойности за нашата популация. Подобни резултати получават и Oyeyemi et al., (2013), 

които изчисляват индекса на Болтън при 376 хора от нигерийската популация и откриват, 

че при нигерийците стойностите са сигнификантно по-високи, с което също правят 

заключение, че индексът на Болтън е неприложим при нигерийците. Smith et al., (2000) пък 

сравняват стойностите на индекса между хора от черна, бяла раса, както и 

латиноамериканци. Резултатите, които докладват са, че стойностите при хората от 
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негроидната раса са най-високи (93.4%), следват тези при латиноамериканците (93.1%), а 

най-ниски са при хората от европеидната раса (92.3%). Това се потвърждава от нашето 

проучване, според което стойностите при българите са сигнификантно по-ниски от тези при 

нигерийците. При сравнението на индекса за българи и  гърци откриваме, че и при мъжете, 

и при жените имаме статистически значими разлики, като при гърците стойностите са по-

високи от тези при българите. Същите резултати получаваме и при сравнението на индекса 

за българи и сърби, като отново средните стойности при сърбите и за мъжете, и за жените 

са по-високи. За разлика от нашето проучване Freire et al., (2007), които изчисляват индекса 

на Болтън при бразилци, докладват, че няма статистическа значима разлика между техните 

стойности и тези на Болтън нито за фронталния участък, нито за целите зъбни дъги. Същите 

резултати докладват Mirzakouchaki et al., (2007) не откриват сигнификантни разлики между 

изчисления от Болтън индекс и индекса, изчислен от тях при иранци. Индексът на Болтън е 

приложим и при тайландци, тъй като според проучванията на Manopatanakul et al., (2011) 

стойностите на изчисления от тях индекс за тайландската популация са близки до 

оригиналните стойности на Болтън. В нашето проучване ние сравнихме индекса на Болтън, 

който изчислихме за хора от българската популация с този, който горните учени са 

намерили за техните популации и откриваме статистически значими разлики и с трите 

популации: бразилци, иранци и тайландци. Разликите са с много висока степен на 

значимост като стойностите при хората от българската популация са достоверно по-ниски 

(<0.0001). Изключение прави стойността на индекса на Болтън за фронталния участък, 

измерен за жени от бразилската популация, където отново имаме сигнификантна разлика в 

полза на бразилците, но тя е с умерена степен на значимост (0.0012). Много учени 

докладват, че зъбите при мъжете имат по-големи размери от тези при жените (Bishara SE et 

al., 1989). Едни от зъбите с най-висок полов диморфизъм са канините и моларите, което се 

потвърждава и от нашите резултати. Lavelle (1972) сравнява размерите на зъбите при мъже 

и жени и докладва, че при мъжете са по-големи, но при сравнението на индекса на Болтън 

между двата пола не открива статистически значима разлика. Richardson и Malhotra (1975) 

откриват, че при северноамериканците зъбите на мъжете са по-големи от тези при жените, 

но статистически значима разлика между двата пола при сравняването на индекса на Болтън 

отново няма. Подобни са резултатите и на  Al-Tamimi и Hashim (2005), които проучват хора 

от Саудитска Арабия. Статистически значима разлика между двата пола при сравнението 
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на индекса на Болтън не откриват и O’Mahony et al. (2011), които изследват хора от 

ирландската популация. Подобни резултати откриваме и ние, а именно - няма 

статистически значима разлика  при сравнението на индекса на Болтън измерен и във 

фронталния участък, и за целите зъбни дъги между мъже и жени от Южна България. 

Средните стойности при жените са малко по-високи, отколкото при мъжете, но според нас 

белег за полов диморфизъм не се открива при този индекс. Това ни дава основание да 

допуснем, че вероятността за полови различия в съотношението между размерите на зъбите 

от горна и долна челюст не е пропорционално спрямо абсолютните зъбни размери, което 

може да се обясни с разликите в ембрионалното развитие на челюстите от една страна и 

зъбните зародиши от друга страна.От друга страна Oyeyemi et al. (2013) докладват също по-

високи стойности на индекса на Болтън при жените сравнен с този при мъжете от 

нигерийска популация, но според тях има статистическа значима разлика между двата пола. 

Разнопосочните резултати в тази насока още веднъж доказват влиянието на 

генетични, етнически и фактори на околната среда. 

V. ИЗВОДИ 

5.1. Полов диморфизъм 
5.1.1. Горна челюст 

5.1.1.1. Статистически значими различия между двата пола откриваме във височината на 

коронките на горните централни и латерални резци (11, 12, 21, 22) като големината на 

средните им стойности са в полза на мъжете. 

5.1.1.2. Статистически значими разлики между мъже и жени откриваме във височината и в 

медио-дисталните размери на коронките на горните кучешки зъби (13, 23) като те са с 

висока степен на сигнификантност. Големината на средните им стойности са отново в полза 

на мъжете. 

5.1.1.3.Височината на коронките на горните премолари (14, 15, 24, 25) също показват 

статистически значими различия като средните им стойности при мъжете са по-високи от 

тези при жените. 

5.1.1.4. При височината, медио-дисталния размер и вестибуло-оралния размер на коронките 

на горните първи молари (16, 26), както и при височината на горния десен втори молар 
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(17),намираме статистически значими разлики. Средните им стойности са по-високи при 

мъжете в сравнение с жените. 

5.1.2. Долна челюст 

5.1.2.1. Между вестибуло-оралните размери на коронките на долните леви латерални резци 

(32) при мъжете и жените открихме статистически значими разлики като средните им 

стойности са по-високи при жените в сравнение с тези при мъжете. 

5.1.2.2. Статистически значими различия между двата пола намираме и в медио-  

дисталните размери на коронките на долните кучешки зъби (33, 43) отново в полза на 

мъжете. 

5.1.2.3. Откриваме статистически значими разлики между двата пола във височината на 

коронките на долните премолари (34, 35, 44, 45) като при първите премолари (34, 44) тези 

разлики са с висока степен на значимост. Средните стойности са достоверно по-високи при 

мъжете сравнени с тези при жените. 

5.1.2.4. Височината, медио-дисталните и вестибуло-оралните размери на коронките на 

долните първи молари (36,46) също показват статистически значими различия като 

средните стойности при мъжете да по-високи от тези при жените. Подобни разлики имаме 

и при височината и вестибуло-оралните размери на долните втори молари (37, 47) отново в 

полза на мъжете. 

5.2. Специфичност при популациите 

5.2.1.При сравнението на зъбите от горната и долна челюст между българи и сърби 

откриваме, че българските мъже имат сигнификантно по-високи стойности при МД 

размери на горните кучешки зъби и първи кътници, но по-ниски стойности при долните 

резци, както и долните първи и втори предкътници. Сигнификантни разлики откриваме и 

при жените, като българките имат по-ниски МД размери на горните и долните 

предкътници, както и на долните резци. Средните стойности при българките са по-високи 

при МД размер на горните кучешки зъби. 

5.2.2. При сравняването на размерите на коронките на горните и долните зъби между 

българи и гърци откриваме много по-голям брой статистически значими разлики при 

мъжете, отколкото при жените. При мъжете за горна челюст те са 10 на брой.  При гръцките 

мъже намираме достоверно по-високи  стойности при следните параметри: ВО размери на 
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горните резци, кучешки зъби, кътници; МД размери на предкътниците. При българите са 

достоверно по-големи следните параметри: ВО на горните кучешки зъби, МД на кътниците. 

При долната челюст гръцките мъже имат по-големи параметри при: ВО на латералния 

резец, кучешкия зъб; МД на двата резеца, предкътниците, втори кътник, а българските мъже 

при ВО: предкътниците и първи кътник. При жените- българи и гърци достоверните 

разликите в размерите на горните зъби са само 3: ВО на предкътниците; МД на кучешките 

зъби. Трите размера са по-големи при българките. При зъбите от долната челюст откриваме 

следните достоверни разлики: ВО на първи предкътник, по-голям при българките; МД на 

втори предкътник, по-голям при гъркините. 

5.2.3. При сравняване на зъбите между българи и испанци отново откриваме статистически 

значими различия, но за разлика от сърбите, те са много повече при горна челюст и за двата 

пола, отколкото различията в долна челюст, като такъв резултат досега не е открит при 

други проучвания. При българските мъже имаме достоверно по-ниски средни стойности на 

МД размери на горните централните резци, предкътници, първи кътници, както и ВО 

размери на централните резци, кучешките зъби и първи кътници; при долна челюст само 

във ВО размер на първия кътник: по-високи са стойностите  МД размер на долния 

централен резец. При жените статистически значимите разлики в горна челюст отново са 

повече от тези при  долна челюст, българките имат по-ниски стойности при МД размер на 

централните резци, първи предкътници и кътници, както и ВО размер при първия кътник, 

за долна челюст са при МД и ВО размер на първи кътник.  

5.2.4. Сигнификантни разлики откриваме и при сравнението между зъбите на българи и 

чилийци, като за горна челюст и за двата пола те са много повече от тези в долна челюст. 

При българските мъже откриваме по-ниски стойности за горна челюст при МД и ВО 

размери на резците, кучешките зъби и първите кътници, МД размери на предкътниците, за 

долна челюст МД и ВО размери на първите кътници. Българите имат по-високи стойности 

само при МД размери на горните кучешки зъби. При българските жени отново имаме по-

ниски стойности за горна челюст: МД размери на централните резци, кучешките зъби, 

предкътници, първите кътници, както и ВО размери на латералните резци, вторите 

предкътници, първите кътници, за долна челюст МД и ВО размери на първите кътници. 
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5.2.5. Голям брой статистически значими различия откриваме при сравнението на зъбите от 

горна и долна челюст между българи и индийци и за двата пола. При българските мъже 

средните стойности за горна челюст при ВО размери на резците, кътниците, както и МД 

размери на кътниците, а за долна- ВО размери на резците, първите кътници, МД размери на 

латералните резци и вторите предкътници, са по-ниски. Изключение прави МД размер на 

горните кучешки зъби и кътници и ВО размер на долните първи предкътници, при които 

индийците имат по-ниски стойности. Българките показват по-ниски средни стойности за 

горна челюст при ВО размери на резците и първите кътници и МД размери на кучешките 

зъби и първите предкътници, а за долна- при ВО размер на латералните резци, кучешките 

зъби, предкътниците, както и МД размери на предкътниците. Индийките имат по-ниски 

стойности МД размер на горните кучешки зъби, както и ВО размер на долните кучешки 

зъби и предкътниците. 

5.2.6. Голям брой статистически значими различия откриваме при сравнението на зъбите 

между българи и малайзийци и при двете челюсти и за двата пола. Българските мъже за 

горна челюст показват по-ниски стойности при МД размери на резците, кучешките зъби, 

предкътниците, вторите кътници, както и ВО размери на латералните резци, първи 

предкътници и кътници,а за долна- при МД размери на всички зъби, както и ВО размери на 

всички зъби, с изключение на кучешките зъби и вторите предкътници, където не откриваме 

различия с висока степен на значимост. Малайзийците имат по-ниски стойности при МД 

размер на горните кучешки зъби, както и ВО размер на долните първи предкътници. 

Българките имат достоверно по-ниски стойности за горна челюст при ВО размери на 

резците и кътниците, както и МД размери на предкътниците и първите кътници, за долна 

челюст- МД размери на всички зъби без втори кътник, както и ВО размери на латералните 

резци, първи предкътници и кътници. Малайзийките имат по-ниски стойности при ВО 

размер на долните първи предкътници. 

5.3. Зъбни и междузъбни индекси 
5.3.1. Зъбни индекси 

5.3.1.1. При сравнението на модула на коронките за горните и долни зъби между мъже и 

жени от българската популация нашите резултати показват статистически значими 

различия с висока степен на значимост за горните канини, горните и долни първи кътници 



60 
 

като при мъжете средните стойности са достоверно по-високи. Статистически значими 

различия показват и модулите на коронките на горните първи предкътници, горните втори 

молари, както и долните латерални резци, като средните стойности за мъжете отново са по-

високи, с изключение на латералните резци, където жените показват по-големи средни 

стойности. 

5.3.1.2. Индексът на коронките за горните и долните зъби при мъже и жени от българската 

популация показва статистически значими разлики само при горните и долните канини, 

както и горните молари. При жените средните стойности са по-високи, отколкото при 

мъжете. 

5.3.1.3. При сравнението на средния модул за горните кътни зъби между българи и индийци, 

монголци, иранци, бразилци и гърци, както и средния индекс за долните кътни зъби между 

българи и монголци нашите резултати не показват статистически значими различия между 

тези популации (P>0.05). 

5.3.1.4. Статистически значими разлики с висока степен на сигнификантност открихме при 

сравнението на средния индекс на долните кътни зъби между българи и индийци, иранци, 

бразилци и гърци (Р<0.0001). Средните стойности при българите бяха достоверно по-

високи.  

5.3.2. Междузъбни индекси 

5.3.2.1. Междурезцов индекс, индекс на предкътните зъби, индекс на горните и долните 

кътници. 

5.3.2.1.1. Откриваме намаляване на процентното съотношение на латералния спрямо 

централния резец на зъби на хора от българската популация спрямо такива, датиращи от 

енеолита на територията на България. Редуциране на процентното съотношение откриваме 

и при горните и долни втори кътници спрямо първите такива. Най-голямо редуциране на 

процентното съотношение (с повече от 6 %) намираме при долните втори предкътници 

спрямо първите такива. 

5.3.2.2. Индекс на Болтън 
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5.3.2.2.1. При сравнението на индекса на Болтън при мъже и жени от българската популация 

не откриваме статистически значими различия нито във фронталния участък, нито при 

целите зъбни дъги. 

5.3.2.2.2. Статистически значими различия откриваме при сравнението на индекса на 

Болтън за предните зъби между българи и кавказци, гърци, сърби, нигерийци, бразилци, 

иранци и тайландци както при мъжете, така и при жените. Същото откриваме и при индекса 

на Болтън за целите алвеоларни дъги. Разликите са с много висока степен на 

сигнификантност и са достоверно по-ниски при българите. 

VI. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Оригинални 

1. Определен е детайлен антропологичен статус на клиничните корони на българското 

население. Това позволява да се създаде съвременна база данни относно параметрите 

на клиничните корони на българското население в теоретичен и практичен аспект за 

приложение в антропологията, ортодонтията, терапевтичната стоматология, съдебната 

медицина, археология и др. 

2. Определяне на характерни особености на изява на половия диморфизъм при зъбните 

коронки при българското население /височина на корона, вестибуло-оралени и медио-

дистален размер/ 

3.  Сравнение на параметрите на клиничните корони на зъбите между българската 

популация и други народи. 

4. Изчисляване на зъбни индекси (модул и индекс на коронката) на съвременните българи, 

междуполовото им сравняване и сравнението им с тези на други народи. 

5. Изчисляване на междузъбни индекси (междурезцов индекс, индекс на предкътните 

зъби, степ- индекси, индекс на Болтън) за българската популация, междуполово 

сравняване, сравнението на стойностите им с тези на други народи и хора от енеолита, 

както и приложението им в антропологията, съдебната медицина, археологията, 

денталната медицина. 

Потвърдителни 
1. Потвърждат се изводите на други изследователи за наличие на полов диморфизъм при 

параметрите на клиничните корони характерни за европеидната раса. 
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2. Потвърждаване на някои особености в изявата  на половия диморфизъм  при короните 

на зъбите характерни за южния /средиземноморски тип/ на европеидната раса.  

3. Потвърждаване и допълване данни на тенденции в развитието на човешкото съзъбие 

от енеолита до днешно време. 

4. Потвърждаване на нуждата от подновяване или извеждане на нормативни стойности 

за съзъбието на българи  поради различия с приеманите за норми параметри и индекси 

посочвани в литературата. 
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VII. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
1.Harizanova Z, Baltadjiev A, Yordanova M, Popova F. Sexual dimorphism in 

odontometric dimensions of maxillary and mandibular teeth in Bulgarians. XI 

INTERNATIONAL SYMPOSIUMON CLINICAL ANATOMY, 02-04.10.2020, VARNA 

2. Harizanova Z, Baltadjiev A, Yordanova M, Popova F. Application of the first molars in sex 

assessment in Bulgarians. XXV NATIONAL CONGRESS OF THE BULGARIAN 

ANATOMICAL SOCIETY 28-30.05.2021, PLEVEN 

 3. Harizanova Z, Baltadjiev A, Yordanova M, Popova F. Application of mandibular teeth in 

Bulgarians in predicting sex. INTERNATIONAL CONFERENCE INDIVIDUAL, FAMILY, 

SOCIETY – CONTEMPORARY CHALLENGES, FOURTH EDITION, BUCHAREST, 

ROMANIA, 2021,6-8.10. ORAL PRESENTATION.  

 

VIII. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
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2020, p. 75-81, WEB of Science        

2. Harizanova Z, Baltadjiev A, Yordanova М, Popova F.  Anthropological Characteristic of Some 

Odontometric Dimensions between Certain Balkan Ethnicities. Acta morphologica et 

anthropologica, 28 (1-2), Sofia 2021, p. 85-91, WEB of Science        

3. Harizanova Z, Baltadjiev A, Popova F, Yordanova M, Peycheva M, Boyaci E. 

Anthropological study of mandibular teeth in south bulgarians for predicting of sex. 

(Антропологично проучване на долните зъби при българи от южния регион за определяне 

на пола.), Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина т. ХХVII. ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 

2022. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria, Plovdiv, series G. Medicine, 
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