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Дисертационният труд съдържа 184 страници. Онагледен с 51 фигури, 49 
таблици и 22 приложения. Библиографията включва 357 литературни източника, от 
които 16 на кирилица.  

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширен катедрен 
съвет на катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ към 
Факултет по дентална медицина, Медицински университет-Пловдив, където 
докторантката работи като асистент.  

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на   .....  от ...... часа 
във ......., на откритото заседание на научно жури в състав:  

          
 
 
 
 

Председател: Проф. д-р Петя Печалова, дм 
 
Външни членове: 
 
Проф. д-р Милан Тотев, дм  
Доц. д-р Антоанета Млъчкова, дм   
Доц. д-р Елица Деливерска–Александрова, дм  
 
Вътрешни членове: 
               
Проф. д-р Петя Печалова, дм  
Доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм 
 
 
Резервни членове: 
 
Проф. д-р Владимир Панов, дмн – външен член 
Доц. д-р Илияна Стоева, дмн – вътрешен член 
 

                
 
 
 

 
Материалите по защитата са на разположение в катедра „ Образна 

диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ и са публикувани на интернет 
страницата на Медицински университет-Пловдив.  

 
В автореферата, номерата на фигурите и таблиците не съответстват на 

номерата в дисертационния труд. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
КЛКТ (CBCT) – Конусно-лъчева компютърна томография 
МДКТ – Мулти детекторна компютърна томография 
МРТ – Магнитнорезонансна томография  
ОПГ – Ортопантомография 
ДЧ – Долна челюст 
ГЧ – Голна челюст 
ДДК – Долен десен квадрант 
ГДК – Горен десен квадрант 
ДЛК – Долен ляв квадрант 
ГЛК – Горен ляв квадрант 
ТМС – Tемпоромандибуларна става  
ТМН – Tемпоромандибуларно нарушение  
ТМЗ – Темпоромандибуларните заболявания  
ДСБ – Дегенеративна ставна болест  
ОА – Остеоартрит/остеоартроза  
РА – Ревматоиден артрит 
ЮИА – Ювенилен идиопатичен артрит  
ИА – Инфекциозен артрит  
ЦНС – Централната нервна система 
2D – Двуизмерна 
3D – Триизмерна  
СЗО – Световна здравна организация  
MPR – Мулти-равнинна реконструкция 
MPDS – Myofascial Pain Dysfunction Syndrome 
OR – Odds Ratio/ Отношение на шансовете 
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I. Въведение 
 
Темпоромандибуларната става (TMC) е единствената такава диартродиална с 

двустранно свързване. Тя е част от дъвкателната система, включваща: зъби, 
пародонт, дъвкателни мускули, мускули на шията, долночелюстна става, като 
функцията ѝ се асоциира с психиката на всеки индивид. Участва в дейности, 
свързани с дишането, дъвченето, преглъщането, движението на езика, речевата 
експресия и др. В литературата се описват редица различни фактори, действащи 
както самостоятелно, така и в комбинация, които могат да доведат до разнородно 
нарушаване на дъвкателната система.  

Темпоромандибуларните нарушения (ТМН), като част от функционалната 
патология на дъвкателната система, заемат важно място сред денталните 
заболявания, засягащи темпоромандибуларните стави, лицево-челюстните мускули, 
зъбите, пародонта и прилежащата съдово-нервна система. 

Затрудненията при поставяне на диагнозата в орофациалната област и 
лечението се дължат на трудности при отдиференциране на симптомите на 
различните заболявания, поради сходна клиника и ограничена параклиника. В по-
късните етапи на развитие на темпоромандибуларните заболявания настъпват 
патологични промени на ставните повърхности, който са рентгенологично видими. 
Анализирането на тези рентгенологично видими ставни промени ще изясни 
клиничните симптоми и ще подпомогне клиницистите при поставяне на правилната 
диагноза. 

Диагностичните методи за изображение на темпоромандибуларната става 
(TMC) са: Ортопантомографията (ОПГ); Мулти детекторна компютърна томография 
(МДКТ); Конусно-лъчева компютърна томография (КЛКТ) и Магнитно-резонансната 
томография (МРТ). 

Образните методи са неизменна част от съвременния диагностичен процес при 
темпоромандибуларните заболявания (ТМЗ), които включват: дегенеративна ставна 
болест (ДСБ) - /Остеоартрит/остеоартроза (ОА)/; възпалителни заболявания - 
артрити: ревматоиден артрит (РА), ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА), 
инфекциозен артрит (ИА). Увреждания на ТМС са в резултат на травма със 
съпътстващ излив и дислокация на кондила, фрактури, анкилоза, установяване на 
доброкачествени и злокачествени тумори, ангажиращи ТМС и др.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

          Цел: Да се установи има ли рентген диагностицируеми дентални и 

цефалометрични показатели, който се асоциират с едностранни 

темпоромандибуларни нарушения  (рентгенологично установими).  

 

За постигането на настоящата цел се поставиха следните задачи:  

1. Да се установи има ли зависимост между едностранното рентген 

диагностицируемo ТМН и някои демографски и локални дентални 

характеристики. 

2. Да се потърси има ли зависимост между локализация на рентген 

диагностицируемo ТМН и липсващите и девитализирани зъби при 

изследваните пациенти. 

3. Да се анализира има ли зависимост между едностранните рентген 

диагностицируеми ТМН и параметрите на цефалометричните показатели на 

мандибулата. 

4. Да се установи има ли зависимост между локализацията на рентген 

диагностицируемо ТМН и стадия на генерализирания пародонтит.         
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Постановка на проучването 
Проучването е ретроспективно и се проведе във Факултета по Дентална 

Медицина, при Медицински Университет–Пловдив, катедра „Образна диагностика, 
дентална алергология и физиотерапия“. Анализираните случаи са подбрани от 
електронния архив на катедра „Образна диагностика, дентална алергология и 
физиотерапия“, Факултет по Дентална Медицина, MУ-Пловдив. 
           Общият брой на изследваните конусно-лъчеви компютърни томографии са 
1304, направени в периода 01.05.2010г.-30.04.2021г. В настоящото проучване са 
включени архивираните томографии на 229 пациента.  
           Диагнозата се поставяше след прецизно и подробно рентгенологично 
проучване на нарушенията на ТМС на базата на използваните съвременни данни и 
класификация на заболяванията на темпоромандибуларните стави и характеристики 
на съзъбието. 

Всички пациенти са насочени за КЛКТ от лекуващите ги дентални медици по 
повод диагностициране и планиране на дентално лечение. Пациентите са скенирани 
след получаване на тяхното писмено информирано съгласие или това на 
родител/настойник. 

Целева възрастова група пациенти в изследването е от 40 год.- 60 год. Според 
епидемиологичните проучвания в тази възрастова група се установяват ТМН, в 
следствие на различини общи и локални фактори, които се визуализират 
рентгенологично. В същото време възрастта на пациентите не е толкова напреднала, 
че сенилните /атрофични/ процеси в структурите на ТМС да повлияят на резултатите 
от проучването. 

При пациентите се съпоставят денталните, пародонталните и 
цефалометричните показатели от страната без рентген диагностицируемо ТМН, 
спрямо тази с рентген диагностицируемо ТМН. Проучването съобразно групирането 
на пациентите и проведения статистически анализ на данните има характер на 
„Случай-контрола“ изследване. Така страната без рентген диагностицируемо ТМН и 
прилежащата половина на устната кухина изпълняват ролята на „контрола“, а ставата 
с рентген диагностицируемо ТМН и прилежащата й половина на устната кухина в 
проучването ще бъдат – „случаите“. Наличието на рентген диагностицируемо ТМН се 
доказва чрез КЛКТ  изследване.  
         Нашата тествана Нулева Хипотеза Н(0) е: ТМН не се асоциират едностранни 
дентални, пародонтални и цефалометрични изменения и персистиращи, трудно 
лечими дентални нарушения/заболявания. 

Обект на проучването: 
Промени в цефалометрични, дентални, кондиларни и пародонтални 

показатели, отчетени чрез КЛКТ, които се набюдават при едностранни ТМН.  
Анализират се и се отчитат рентгеновите промени в кондила, като: нарушен 

контур на кортикалният слой, субхондрална остеосклероза и остеофити.  
Изследваните зъби са: горни фронтални (резци, кучешки), горни премоларни, 

горни моларни, долни фронтални (резци, кучешки), долни премоларни, долни 
моларни зъби. Третите моларни зъби-мъдреци са изключени от настоящето 
проучване. При много хора липсват зародиши на мъдреци, остават задържани 
(ретинирани) в костта или растат под неправилен ъгъл. В проучването са включени 
пациенти с нормално съзъбие, частично обеззъбяване, протезиране с подвижни и 
неподвижни конструкции. 

Включващи критерии: 
Пациенти, които са изследвани с конусно-лъчевата компютърна томография и са със: 
✓ Едностранни рентгенологично-установими нарушения в ТМС; 
✓ Рентгенологични данни за пародонтит (умерено тежък до тежък пародонтит - II,III и 

IV стадий) - хоризонтална/вертикална резорбция на алвеоларната кост, вкл. 
фуркационни лезии; 
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✓ Възрастов диапазон: 40 - 60 г.;  
✓ Зъби 31 и 41 са налични;  
           Изключващи критерии: 
✓ Влошено качество на изображението; 
✓ Фрактури на ТМС; 
✓ Анкилоза на ТМС; 
✓ Лица, които са претърпели голяма травма на лицето (т.е. фрактури на костите на 

лицето); 
✓ Липса на рентгенологично установени промени в ТМС; 
✓ Рентгенологично установени двустранни /симетрични/ промени на ТМС; 
✓ Интактна алвеоларната кост или наличие на начална резорбция, засягаща septum 

interdentale; 
✓ КЛКТ на пациенти с анамнестични данни за злокачествени новообразувания с 

метастази; 
✓ КЛКТ на пациенти с анамнестични данни за възраст извън избрания възрастов 

диапазон; 
Продължителност на проучването: 01.05.2020 год. до 30.04.2021 год. 
Методи на проучването: 
Иструментален метод (образ на КЛКТ на всеки скениран (архивиран) пациент) 

и регистрационен метод (за целите на изследването е съставен Измервателен 
протокол, който най-пълно да обхване в детайли наблюдаваните променливи). 
Използва се апарат за КЛКТ (CBCT): Sirona GALILEOS compact/comfort. 
Диагностичните образи се получават след стандартно позициониране на 
изследваните, точно съобразено с препоръките на производителя. Напрежението и 
силата на тока се определят според възрастта, физиката на пациента и целта на 
изследването. Те варират съответно 90 – 120 kV и 21 – 42 mA. Ефективната доза 
също варира между 29 Sv и 54 Sv, съответно при 21 mA и 42 mA. Времето на 
експонация е 14 s. Обема на сканиране е 15 x 15 x 15 cm и изотропен воксел с размер 
0.15мм. Това изследване генерира 2D изображение: дигитална ортопантомография и 
3D изображение на цялата област. За първична база данни са използвани данните от 
КЛКТ за всеки архивиран образ на пациент, отговарящ на критериите за включване и 
съответния правилно попълнен Измервателен протокол. Първичните данни са 
кодирани и са въведени в последствие в електронни таблици, проверени и 
подготвени за извършване на статистически анализи. 
     Признаци на наблюдение: 

Факториални признаци: пол, възраст, ТМН – с лява и с дясна локализация, 
генерализиран пародонтит – стадий, костна ерозия – степен др., като някои от тях 
могат да бъдат при дадени статистически анализи и факториални, и резултативни 
променливи. 

Резултативни: дентални показатели: липсващи и девитализирани зъби; 
цефалометрични променливи, измерващи костни параметри на мандибулата; 
пародонтални. 

Дентални показатели: 
Съпоставяни са за двете половини на устната кухина /левостранно и 

десностранно/– както по отделно, така и сумарно за горна и долна челюст:   
- Липсващи зъби на долна челюст (ДЧ) и горна челюст (ГЧ) левостранно и 

десностранно; 
- Девитализирани зъби на ДЧ и ГЧ левостранно и десностранно; 
- Липсващи и девитализирани зъби (общо) на ДЧ и ГЧ, както и за лява и дясна 

половина на устната кухина;  
- Наличие или липса на асиметрия на ДЧ; 

         Цефалометрични показатели: 
         За отчитане на цефалометричните показатели се използвa дигиталната 
ортопантомография. Сравнява се и се съпоставя лява и дясна ДЧ и ГЧ.  
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        Нагледно методиката на измерване на цефалометричните показатели е 
представена на фигури 1 и 2. 
        Върху ортопантомографския реконструиран образ, получен след скенирането се 
определят следните точки: CD най-високата точка на processus condylaris 
десностранно и  CL - най-високата точка на processus condylaris левостранно. По 
линията свързваща CD - CL се определя срединната точка CM. От срединната точка 
CM се спуска права вертикална линия към точка М - обозначаваща най-високата 
точка на алвеоларният израстък на мандибулата между зъби 31 и 41. Мандибуларна 
точка M Ang. се означава най-ниско разположената точка на ръба на тялото на 
мандибулата, пресичаща се с продължението на линията свързваща точките CM - M. 
Определянето на D Ang и L Ang - ангуларни ъглови точки десностранно и 
левостранно се осъществява от пресичане на допирателните към външното 
очертание на възходящия клон на ДЧ и допирателната към долния ръб на тялото на 
ДЧ десностранно и левостранно. По линията свързваща срединната точка CM и 
ангуларна ъглова точка D Ang. - десностранно и съответно по линията свързваща 
срединната точка CM ангуларна ъглова точка L Ang. - левостранно се определя точка 
Go D-Ext. (extеrnum) - най-ниско разположената точка на костният контур на angulus 
mandibule десностранно и съответно по линията CM - D Ang и точка Go L-Ext. - най-
ниско разположената точка на костният контур на angulus mandibule левостранно по 
линията CM - L Ang. По същата линия CM - D Ang и съответно CM - L Ang. се 
определя точка Go D-Int. (internum) - най-горната точка на костният контур на ДЧ, 
пресичащ се с линия CM - D Ang. и точка Go L-Int. - най-горната точка на костният 
контур на ДЧ пресичащ се с линия CM - L Ang. Точката Go М-Ext. се определя като 
точка на пресичане на линията свързваща точките Go D - Ext. и Go L - Ext. с линията 
свързваща точките CM и M Ang. Точките C1 и C2 се образуват от пресичането на 
продължението на линията CD - CL и допирателната към външното очертание на 
възходящия клон на ДЧ десностранно и съответно левостранно.  
- C - кондиларна точка, най-високата точка на processus condylaris 
- CD - най-високата точка на processus condylaris десностранно  
- CL - най-високата точка на processus condylaris левостранно 
- CD - CL - линията свързваща точките CD и CL. 
- CM - срединната точка на линия CD - CL. 
- М - точка, обозначаваща най-високата точка на алвеоларният израстък на 

мандибулата между зъби 31 и 41. 
- M Ang. - мандибуларна точка - най-ниско разположената точка на ръба на тялото на 

мандибулата, пресичаща се с продължението на линията, свързваща точките CM - 
M. 

- D Ang. - ангуларна ъглова точка десностранно - ъгъл, образуван от пресичане на 
допирателните към външното очертание на възходящия клон на ДЧ и 
допирателната към долния ръб на тялото на ДЧ десностранно. 

- L Ang. - ангуларна ъглова точка левостранно - ъгъл, образуван от пресичане на 
допирателните към външното очертание на възходящия клон на ДЧ и 
допирателната към долния ръб на тялото на ДЧ левостранно. 

- Go D-Ext. (extеrnum) - най-ниско разположената точка на костния контур на angulus 
mandibule десностранно по линията свързваща CM - D Ang. 

- Go L-Ext. - най-ниско разположената точка на костния контур на angulus mandibule в 
левостранно по линията свързваща CM - L Ang. 

- Go D-Int. (internum) - най-горната точка на костния контур на ДЧ по линията 
свързваща CM - D Ang. 

- Go L-Int.- най-горната точка на костния контур на ДЧ по линията свързваща CM-L 
Ang. 

- Go М-Ext. - точката на пресичане на линията, свързваща точките Go D-Ext. и Go L-
Ext. с линията, свързваща точките CM и M Ang.  
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- C1 - точка образувана от пресичането на продължението на линията CD - CL и 
допирателната към външното очертание на възходящия клон на ДЧ десностранно. 

- C2 - точка образувана от пресичането на продължението на линията CD - CL и 
допирателната към външното очертание на възходящия клон на ДЧ левостранно. 
 

 
Фиг.1. Основни точки и линии, които нанасяме върху ортопантомографски 

реконструирания образ получен при скенирането 
 

 
Фиг.2. Основни точки и линии, които нанасяме върху ортопантомографски 

реконструирания образ получен при скенирането 

   
За целите на настоящето проучване се измерва разстоянието по линиите, 

свързващи точките: 
- Go D-Int. - Go D-Ext. и т. Go L-Int. - Go L-Ext. 
- Go D-Int. - Go М-Ext и т. Go L-Int - Go М-Ext. 

- Go D-Ext - Go М-Ext и Go L-Ext - Go М-Ext. 

- D Ang. - M Ang и L Ang.  -  M Ang. 

- СМ - Go D-Ext и СМ - Go L-Ext. 

- C1 - DAng и C2 - L Ang. 

- Измерват се ъглите D Ang и L Ang в градуси. 
- Отчита се наличие на асиметрия на ДЧ 
        Демонстрация на подхода за измерване на цефалометричните показатели е 
представена на фигури 1 и 2. 
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        Пародонтални показатели: 
        За диагностицирането на пародонталните показатели се използвa дигиталната 
ортопантомография и Multi-planar reconstruction (MPR). При  този режим се 
визуализират образи в трите равнини: сагитална, коронарна и аксиална. При 
необходимост се използваха  и орторадиални срезове (cross-section slice). 
 

 
       Фиг. 3. Дигитална ортопантомография, орторадиални и аксиални срезове 
 

(а)                                                                                                            (г) 

 
                   (б)                                                                                                               (в) 

Фиг.  4. Образи в трите равнини: (а) аксиална, (б) коронарна, (в) сагитална и (г) триизмерна 
реконструкция 

В настоящето проучване зъбният апарат се раздели на четири квадранта: 
горен десен квадрант (ГДК), горен ляв квадрант (ГЛК), долен десен квадрант (ДДК) и 
на долен ляв квадрант (ДЛК). Включени са всички налични зъби: резци, кучешки, 
премолари и молари. Не са вкючени третите моларни зъби-мъдреци. При много хора 
липсват зародиши на мъдреци, остават задържани (ретинирани) в костта или растат 
под неправилен ъгъл. 

За установяване на рентгенологичната костна загуба се измерва разстоянието 
от емайло-циментовата граница до нивото на костта, след което се изваждат 2 мм - 
така се получава реалната костна загуба. Оглеждат се фуркациите на наличните 
молари. При липса на моларите в описваната страна и при не засегната фуркация, се 
означва с ( 0 ). При засягане на фуркацията – клас II или III се означава с ( 1 ). 
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Отчитат се липсващите зъби в горен десен квадрант, горен ляв квадрант, долен 
десен квадрант и долен ляв квадрант, като третия молар-мъдреца не се включва в 
проучването. Съответно се отчита броя на девитализираните зъби в горен десен 
квадрант, горен ляв квадрант, долен десен квадрант и долен ляв квадрант. При 
констатиране на стадий IV на пародонтит се отчитат двойките зъби в оклузия. 

 

                       
                                                  (а)                        (б)                        (в) 

Фиг. 5. Измерва се костна загуба в мм.(а) (б) (в) 

 
Фиг. 6. Отчита се вертикална костна загуба 

                                      
Фиг. 7. Отчита се костна загуба във фуркациите на наличните молари 

        Пародонтални показатели⃰ :  
        При пациенти с генерализиран пародонтит (умерено тежък до тежък) 
        Стадий II: показатели (критерии): 
- Рентгенологично установена загуба на алвеоларна кост, обхващаща коронарната 

трета на корена (от 15 до 33%) основно хоризонтлна 1-2 мм. 
        Стадий III: показатели (критерии): 
- Рентгенологично установена загуба на алвеоларна кост до средната или 

апикалната трета на корена или вертикална костна загуба ≥ 3 мм. 
- Засягане на фуркацията клас 2 или 3 
- Загубени зъби ≤ от 4 
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        Стадий IV: показатели (критерии): 
- Рентгенологично установена загуба на алвеоларна кост до средната или 

апикалната трета на корена или вертикалнакостна загуба ≥ 3 мм. 
- Засягане на фуркацията клас 2 или 3 
- Загубени зъби ≥ от 5 
- По малко от 5 двойки зъби в оклузия в десностранно и левостранно 
- Рентгенологични показатели, характеризиращи III стадий на пародонтит:  
- Рентгенологично установена загуба на алвеоларна кост, стигаща до или 

преминаваща средната трета на корена; 
- ≤ 4 зъба, загубени поради напреднал пародонтит;  
- Вертикална загуба на алвеоларна кост ≥ 3 mm; 
- Засягане на фуркации – клас II или III;  
       Рентгенологични показатели, характеризиращи IV стадий на пародонтит: 
- Рентгенологично установена загуба на алвеоларна кост, стигаща до или 

преминаваща средната трета на корена; 
- ≥ от 5 зъба, загубени поради напреднал пародонтит;  

    В допълнение на критериите за III стадий се отчита още: 
- Дъвкателна дисфункция  
- Вторична оклузална травма и стадийна подвижност на зъбите ≥ 2; 
- Тежки дефекти в алвеоларния гребен; 
- Понижаване на захапката, изместване на зъбите 
- < 20 оставащи зъба в устната кухина /10 двойки оклудиращи зъби/ 
⃰ - използвани са класификационните критерии, характеризиращи стадии III и IV от 
Класификацията на пародонталните заболявания и състояния от 2018г. (9) 

        Рентгенологични промени на ТМС, установени чрез конусно-лъчевия 
компютърно томографски образ на всеки пациент, включен в проучването. 
        За диагностицирането на ТМС се използвa Multi-planar reconstruction (MPR). При 
този режим се визуализират образи в трите равнини: сагитална, коронарна и 
аксиална. 

  При съмнение за промени в ТМС послойната обработка на образите дава 
възможност за разглеждане на костните компоненти на двете ТМС. Пациентите с 
промени само в едната става са включени в проучването. 
        Ерозията на кондила на ДЧ се определя като зона със загуба на непрекъснатост 
на ставния кортикален слой, простираща се в костния мозък. Тежестта на 
кондиларната ерозия на ТМС е класифицирана като степен 0 (липса на ерозия), 
степен 1 (лека ерозия: загуба на непрекъснатост на ставния кортикален слой), степен 
2 (умерена ерозия: загуба на непрекъснатост на ставния кортикален слой и намалена 
плътност простираща се в съседния подкортикален слой); генерализирана склероза 
(дефинирана като без ясна трабекуларна ориентация и без разграничение между 
кортикалния слой и трабекуларната кост, която се простира в главата на кондила); 
остеофити (дефинирани като маргинална хипертрофия със склеротични граници и 
екзофитно ъглово образуване на костна тъкан, произтичаща от повърхността на 
кондила); 
        Рентгенологични промени на кондила на ТМС: 
- Костна ерозия на кондила на ДЧ; 
- Остеосклеротични промени на кондила на ДЧ; 
- Изменение във формата на ставните краища на кондила на ДЧ (съпоставят се 

двете стави на пациента); 
- Изостряне и остеофити на кондила на ДЧ; 
- Измерва се най-малкото разстояние между Caput mandibulae и Tuberculum articulare 

в ТМС десностранно и левостранно; 
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(а)                                                 (б) 

Фиг. 8. Отчита се наличието на ерозия на кондила на ДЧ (а)(б) 

                                 
                                         (а)                                   (б) 

Фиг. 9. Отчита се наличието на остеосклеротични промени на кондила на ДЧ (а)(б) 

             
                    (а)                                      (б)                                      (в) 
Фиг. 10. Отчита се наличието на изостряне и остеофити на кондила на ДЧ(а)(б)(в) 

Статистически методи:  
Резултатите са обработени със статистически пакет SPSS. 21. Ver, като 

зависимостите са сигнификантни при ниво на значимост α=0,05. Използваните 
статистически анализи са:  

- Дескриптивен анализ - описание на структурата на процеси и явления; 
- Х2 анализ (Chi-squaered test) - за установяване на зависимости между 

качествени променливи; 
- t-критерий на Стюдънт - за сравнение между две извадки с количествени 

променливи;  
- дисперсионен анализ (One Way Anova), като за множественитe междугрупови 

сравнения в зависимост от условията е използван last significant difference (LSD) или 
Dunnett’s T3; 

- корелационен анализ за оценка на силата и посоката на взаимодействие 
между променливите;  

- графичен анализ за онагледяване на получените резултати; 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ПО ПЪРВА ЗАДАЧА 
Едностранни ТМН - демографски характеристики и локални дентални 

специфики 

В тази задача се потърси да се установи има ли зависимост между 
едностранното рентген диагностицируемо ТМН, някои демографски и локални 
дентални характеристики. 

Средната възраст на изследваните 229 пациента е 49.78 г. ± 5.77 год. (40 год.-
60 год.) Целенасочено е избрана за горна възрастова граница 60 год., тъй като това е 
според класификацията на възрастовите групи на СЗО, хората след нея вече са 
възрастни. Долната възрастова граница се прие да бъде 40 год., за да има 
достатъчно време да се позитивират рентгенографски изменения в ТМН. 
Изследваните мъже са 98 на брой и представляват 42.8% от наблюдаваната извадка, 
а жените са 131 (57.2%) (Табл. 1).  

Табл. 1. Разпределение на изследваните пациенти по пол 

Пол  Бр. Процент 

 Мъж 98 42,8 

Жена 131 57,2 

Общо 229 100,0 

Средната възраст на изследваните жени е 49.58 ± 6.03 год., а на мъжете тя е 
50.02 ± 5.48 год. (Табл. 2). Няма статистически значима разлика между двата пола в 
проучването - р=0,570.  

Табл. 2. Съпоставка на средната възраст при двата пола пациенти  

 Пол Бр. Средна възраст Ст. отклонение t р Средна разлика 

Възраст Мъж 98 50,02 5,477 
0,569 0,570 0,440 

Жена 131 49,58 6,027 

При 136 (59,4%) от случаите ТМН се намира десностранно, а при 93 (40,6%) от 
наблюдаваните е левостранно.   

Табл. 3. Локализация на рентген диагностицируемо ТМН при изследвания контингент 

 Локализация - ТМН Бр. Процент 

левостранно  
десностранно  

Общо 

93 40,6 

136 59,4 

229 100,0 

Установява се, че при случаите, които са под 50 годишна възраст, 77 (64.7%) от 
тях са с десностранни ТМН, а при случаите над 50 год., процентът с тази локализация 
на ТМН намалява съществено вече е 59 (53,6%) (Табл. 3А). Намерената 
статистически значима разлика е сигнификантна при 90% достоверност на 
резултатите (Х2=2,904, р=0,088).  

Табл. 3А. Локализация на рентген диагностицируемото ТМН според възрастта на 
пациентите над и под 50 год. 

 
Рентген диагностицируемо ТМН     

Общо 
χ² р 

левостранно десностранно 

Възраст 
над и под 
50 год. 

под 50 год. Бр.        42 77 119 

2,904a 0,088 

%  35,3% 64,7% 100,0% 

над 50 год. Бр. 51 59 110 

%  46,4% 53,6% 100,0% 

Общо  Бр. 93 136 229 

%  40,6% 59,4% 100,0% 

При жените 42% са с левостранно нарушение на ТМС, 58% от тях са с 
десностранно ставно увреждане (Табл. 4). При мъжете левостранно се отчита при 
38.8% от случаите, а десностранно нарушенията са при 61.2% от тях. Няма 
статистически изразено различие между така групираните относителни дялове за 
тези променливи - χ²=0,239, р=0,625. 
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Табл. 4. Структурно разпределение на изследваните според пола и локализацията на 
рентген диагностицируемото ТМН 

 
Рентген диагностицируемото ТМН     

Общо 
χ² р 

левостранно десностранно 

Пол Мъж Бр. 38 60 98 

0,239 0,625 

%  38,8% 61,2% 100,0% 

Жена Бр. 55 76 131 

%  42,0% 58,0% 100,0% 

Общо Бр. 93 136 229 

%  40,6% 59,4% 100,0% 

С десностранни нарушения на ТМС наблюдаваните пациенти са на възраст 
49.08 ± 8.3 год., а тези случаи, които са с левостранни ТМН, са на средна възраст 
50.77 ± 5.62 год. (Табл. 5). Отчита се статистически значима разлика между така 
съпоставените групи, която е 1.69 год. – t=2.192, р=0.029.  

Разпределението на генерализирания пародонтит по стадий при двата пола е 
представено в табл. 6. Регистрира се по-висок процент при мъжете на пародонтит с III 
и IV стадий, като от тях 84 (85.7%) са с III стадий, а при 7 (7.1%) пародонтитът е от IV 
стадий. При жените съответните проценти са малко по-ниски, като с генерализиран 
пародонтит III стадий са 106 (80.9%), а с IV стадий са 9 (6.9%). 

Табл. 5. Съпоставка на средната възраст при пациентите, групирани според локализацията 
на ТМН 

 Рентген 
диагностицируемо ТМН     Бр. 

Средна 
стойност 

Ст.отклон
ение 

Средна 
ст.грешка t p 

Средна 
разлика 

Възраст левостранни 93 50,77 5,619 0,583 

2,192 0,029 1,693 
десностранни 136 49,08 5,825 0,499 

Табл. 6. Разпределение на пациентите според пола и стадия на генерализиран пародонтит 
 

 
Стадий на генерализиран пародонтит 

Общо 
χ² р 

II стадий  III стадий IV стадий 

Пол Мъж Бр. 7 84 7 98 

1,597 0,450 

% по пол 7,1% 85,7% 7,1% 100,0% 

Жена Бр. 16 106 9 131 

% по пол 12,2% 80,9% 6,9% 100,0% 

Общо Бр. 23 190 16 229 

% по пол 10,0% 83,0% 7,0% 100,0% 

 

 
Фиг. 11. Мъж на 48 год. с десностранно ТМН и генерализиран пародонтит IV стадий 
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            Фиг. 12. Жена на 51 год. с левостранно ТМН и генерализиран пародонтит IV стадий 

         ТМН, при които се регистрира асиметрия на ДЧ, се констатират при 42 (40.8%) 
от мъжете и при 61 (59.2%) от жените (Табл. 7). Въпреки че се отчете разлика от 
18.4% между двата пола за този показател не се констатира сигнификантна разлика в 
сравняваните относителни дялове - χ²=0.311, р=0.577.  

Табл. 7.  Наличие на асиметрия на ДЧ при двата пола 

 
Пол 

Общо 
χ² р 

Мъж Жена 

Отчита се наличие на 
асиметрия на ДЧ 

Не Бр. 56 70 126 

0,311a 0,577 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

Да Бр. 42 61 103 

%  40,8% 59,2% 100,0% 

Общо Бр. 98 131 229 

%  42,8% 57,2% 100,0% 

          Установи се, че костната ерозия на кондила на ДЧ със съпътстващи нарушения 
в значителна дълбочина (засегната компакта и спонгиоза) се срещат 
непропорционално при уврежданията в двете стави - десностранно с костна ерозия 
на кондила на ДЧ са 83 (61.0%), което представлява 36.2% от всички изследвани, а 
левостранно са 53 (39%), което е 23.1% от случаите спрямо цялата извадка (Табл. 8). 

 
Фиг. 13. Мъж на 48 год. с десностранно ТМН и асиметрия на ДЧ 

Табл. 8. Разпределение на пациентите в зависимост от степента на костната ерозия  на 
кондила на ДЧ и локализацията на рентген диагностицируемото ТМН 

 
Рентген диагностицируемо ТМН     

Общо 
χ² р 

левостранно десностранно 

Костна 
ерозия на 
кондила 
на ДЧ – 
степени 

повърхностни 
нарушения – 
(засегната е 
само 
компактата) 

Бр. 40 53 93 

0,374a 0,541 
% в рамките на костна ерозия 
на кондила на ДЧ – степени 

43,0% 57,0% 100,0% 

% от Общо 17,5% 23,1% 40,6% 
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нарушения в 
значителна 
дълбочина 
(засегната е 
компактата и 
спонгиозата) 

Бр. 53 83 136 

% в рамките на костна ерозия 
на кондила на ДЧ – степени 

39,0% 61,0% 100,0% 

% от Общо  23,1% 36,2% 59,4% 

Общо Бр. 93 136 229 

% в рамките на костна ерозия 
на кондила на ДЧ – степени 

40,6% 59,4% 100,0% 

% от Общо 40,6% 59,4% 100,0% 

В табл. 9 се отчита честотата на наличие на асиметрия на ДЧ при ТМН. 
Установява се, че тя се среща по-често при случаите с десностранни увреждания – 
54 (52.4%), а левостранно асиметрия е регистрирана при 49 (47.6%). Тук намерената 
разлика за анализираните показатели е статистически значима - Х2=3.967, р=0.049. 

Табл. 9. Наличие на асиметрия на ДЧ при пациентите в зависимост от локализацията на 
ТМН 

 
Рентген диагностицируемо ТМН     

Общо  
Х2 р 

левостранно десностранно 

ООтчита се 
наличие на 
асиметрия на 
ДЧ 

Не Бр. 44 82 126 

3,967 0.049 

%  34,9% 65,1% 100,0% 

Да Бр. 49 54 103 

%  47,6% 52,4% 100,0% 

Общо Бр. 93 136 229 

%  40,6% 59,4% 100,0% 

В контекста на демографското интерпретиране на изследваните показатели се 
отчита има ли корелация между възрастта и наличието на асиметрия на ДЧ, степента 
на костната ерозия на кондила на ДЧ и броя липсващи и девитализирани зъби. 
Установи се положителна връзка както между нарастването на възрастта и наличието 
на асиметрия (намерената тук корелация е права по посока и слаба по сила - 
rs=0.135, р=0.042), така и между възрастта и стадиите на генерализирания 
пародонтит. Въпреки по-ясно изразената положителна корелация между последните 
променливи тя остава слаба по сила - rs=0,269, р=0,000. Позитивира се и сходна по 
сила и посока корелация между възрастта и степента на костна ерозия на кондила на 
ДЧ, но тук резултатите са статистически достоверни при 90% вероятност - rs=0.112, 
р=0.092. Отново се отчита подобна по сила и по посока корелация между възрастта и 
бр. на липсващи зъби, когато са обединени на две подгрупи – на липсващи такива на 
ГДК и ДДК и на ДЛК и ГЛК - (възраст и липсващи зъби на ГДК и ДДК - rs=0.260, 
р=0.000; възраст и липсващи зъби на ГЛК и ДЛК - rs=0.247, р=0.000). Не се констатира 
статистически изразима зависимост между възрастта и бр. девитализирани зъби – 
р>0,05. 
 Табл. 10. Корелационни зависимости между възрастта и костната ерозия на кондила на ДЧ, 

дентални и орофациални показатели 

 

Наличие 
на 

асиметрия 
на ДЧ 

Костна 
ерозия на 
кондила – 
степени 

Стадий на 
генерализиран 

пародонтит 

Липсващи 
зъби на 

ГДК и ДДК 
 

Липсващи 
зъби на 

ГЛК и ДЛК 
 

Девитализи
рани зъби 
на ГДК и 

ДДК 

Девитализи
рани зъби 
на ГЛК и 

ДЛК 

Въз
раст 

Корелац
ия на 
Пиърсън 

0,135* 0,112 0,269** 0,260** 0,247** 0,098 0,094 

p 0,041 0,092 0,000 0,000 0,000 0,139 0,154 

Бр. 229 229 229 229 229 229 229 

 *. Корелацията е значима на ниво 0.05. 
**. Корелацията е значима на ниво 0.01. 
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ОБСЪЖДАНЕ ПО ПЪРВА ЗАДАЧА. 
В настоящото проучване се подбраха пациенти на възраст от 40г. до 60г. (вкл.) 

с цел оценка на взаимовръзки между нарушенията в ТМН и демографски и локални 
дентални характеристики. Това е възрастта, на която е установено, че процесите на 
деминерализация на костните структури на ТМС настъпват и има по-висока 
вероятност те да са рентген диагностицируеми. (1)  

Средната възраст на участващите в изследването е 49.78 ± 5.77год. Както и 
при други изследвания, така и при нас, жените преобладават в изследването. Според 
Киров Д. (2014) иницииращи фактори за ТМН са микро и макротравма, 
неблагоприятно натоварване или претоварване на ставните структури, наличето на 
парафункционални навици. Допълнителните фактори включват: повишено механично 
и мускулно натоварване, поведенчески, социални и емоционални състояния 
(депресия), като към последните жените са по-предразположени. (2) Установихме, че 
при 136 (59.4%) случая ТМН се намира десностранно, като това е с 18.8% повече от 
пациентите с левостранно ТМН. (В литературата не открихме данни за съпоставка на 
честотите при едностранните ТМН). Считаме, че това се дължи на водещата по-
активна дясна част от организма при повечето пациенти. В полза на това 
предположение е фактът, че при по-младите пациенти под 50г. честотата на 
десностранни ТМН е 64.7%, спрямо левостранни ТМН (35.3%). Процентната разлика 
тук е 29.4%. В тази възраст хората са по-активни, което в известен аспект подкрепя 
идеята, че по-активната и натоварена дясна част търпи и по-сериозни увреждания. 
При по-възрастните пациенти, които участват в проучването, процентната разлика 
между случаите с левостранни и десностранни ТМН, е само 7.2%. Това вероятно се 
дължи вече на успоредно настъпващи деминерилизационни процеси едновременно и 
в двете стави, които са по-ускорени при по-възрастните хора.  

Хипотезата, че дясната ТМС е по-често увредена в резултат на по-
интензивното й натоварване, се подкрепя от друг факт - тя е установенa в значимо 
по-млада възраст, като намерената разлика между пациентите с ТМН левостранно и 
десностранно е 1.69 год. (t=2.192, p=0.029). 

Откриха се и други полови специфики при анализа на някои показатели. По-
тежките стадии на генерализиран парoдонтит се срещат по-често при мъжете, 
отколкото при жените (Табл. 6), но наличието на асиметрия на мандибулата се среща 
при 59.2% от жените и при 40.8% от мъжете, което прави процентна разлика от 18.4% 
(Табл. 7). Това може да се обясни с по-слабите дъвкателни сили при жените, който не 
могат да компенсират така успешно процесите на ремоделиране, както е възможно 
при мъжете. При мъжете по-силните дъвкателни сили дават възможност за по-
устойчиви компенсаторни възможности на орофациалните структури. В контекста на 
доказаните етиологичните фактори като травма (14), ортопедична нестабилност (5,38), 
парафункционална и мускулна хиперактивност (27), емоционален стрес (32,39) могат 
да бъдат комплексно разглеждани с вероятен превес на последните при жените и да 
дадат в известен аспект обяснение защо ТМН се намират по-често при тях. 

Трябва да се подчертае и фактът, че при 61% от случаите с ТМН десностранно 
са и с костна ерозия на кондила, съпътствана с нарушения в значителна дълбочина. 
Това представлява 36.2% от всички изследвани, а случаите с ТМН левостранно и със 
същата степен на костната ерозия, което представлява 23.1% от общата извадка 
(Табл. 8). Демонстрира се по-тежкото увреждане в дясната ТМС, което отново може 
да бъде обяснено с по-интензивното й натоварване.  

Асиметрията на ДЧ също се среща по-често при десностранни ТМН (Табл. 9), 
което още веднъж показва, че уврежданията с тази локализация са по-значителни. 
Намерената процентна разлика при така обособените групи е статистически значима 
- X2=3.967, р=0.049.  

При потърсените корелационни зависимости между възрастта и дентални и 
орофациални показатели се установи възрастовото влияние на: увеличаване на 
честотата на асиметрия на ДЧ - rs=0.135, p=0.042; повишаване степента на костната 
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ерозия на кондила, rs=0.112, p=0.092; по-висок стадий на генерализиран парoдонтит  
rs=0.269, p=0.000; липсващите зъби на ГЧ и ДЧ десностранно и левостранно, като 
статистическите показатели са съответно rs=0.260, p=0.000, rs=0.247, p=0.000.  

 
ИЗВОДИ КЪМ ПЪРВА ЗАДАЧА: 

1. Рентгенологично диагностицируемите десностранни ТМН се установяват близо две 
год. по-рано, отколкото при левостранно увреждане на ТМС. 

2. При пациенти до 50 год. възраст по-честото рентген диагностицируемо ТМН 
нарушение е с дясна локализация. При по-младите пациенти десностраните ставни 
увреждания са близо 2 пъти по-чести, отколкото левостранните увреждания на 
ТМС.  

3. При мъжете по-често се срещат ТМН, които са асоциирани с по-тежки стадий на 
пародонтит, в сравнение с жените. 

4. Рентген диагностицируемите ТМН с дясна локализация са с по-висока степен 
костна ерозия на кондила на ДЧ спрямо тези, които се намират при левостранно 
ТМН.  

5. При увреждане на ТМС отчитаната асиметрия на ДЧ се среща по-често при дясна 
локализация на увреждането. 

6. ТМН, които са рентген диагностицируеми в дясна ТМС, водят до по-чести и по-
значими локални увреждания на прилежащите дентални и орофациални структури. 
Това вероятно се дължи на по-активната (натоварена) и водеща дясна половина на 
тялото (съответно и както е и при крайниците) с прилежащия и костно-ставен и 
мускулен апарат, което е и характерно за по-голямата част от населението. 

 
V. РЕЗУЛТАТИ ПО ВТОРА ЗАДАЧА  

Темпоромандибуларни нарушения и корелацията им с дентални показатели  

           В тази задача се потърси има ли зависимост между локализация на рентген 
диагностицируемо ТМН и липсващите и девитализирани зъби при изследваните 
пациенти. 
           Средният бр. на липсващи и девитализирани зъби по челюсти е представен в 
табл. 11.  
            Групирането и окрупняването е по няколко критерия според поставената 
задача на дисертационния труд. Дадени са като допълнителни показатели общият бр. 
на липсващите и девитализирани зъби, както по отделно на ГЧ и ДЧ, съответно 
десностранно и левостранно, така и при окрупняване на показателите, обособяващо 
състоянието на устната кухина на две половини – лява и дясна. Изведени са 
допълнително още четири показателя, обединяващи липсващите зъби на ГДК и ДДК, 
ГЛК и ДЛК, съответно и на девитализираните зъби на ГДК и ДДК, и девитализираните 
зъби на ГЛК и ДЛК (Табл. 11). При множествените сравнения на анализираните 
дентални показатели между лява и дясна половина на устната кухина без оглед на 
локализацията на ТМН не се отчита нито една двойка променливи със статистически 
значима разлика между стойностите им в лявата и дясната половина на устна кухина 
- р > 0,05. 
Табл. 11. Съпоставка между леви и десни дентални показатели без оглед на локализацията 

на ТМН 

 Бр Средна 
Ст.откл
онение 

Средна 
разлика 

t p 

Двойка 
1 

Липсващи зъби на ГДК 229 1,44 1,436 -0,009 -0,092 0,927 

Липсващи зъби на ГЛК 229 1,45 1,494 -0,017 -0,230 0,818 
Двойка 
2 

Липсващи зъби на ДДК 229 1,17 1,153 -0,114 -1,043 0,298 
Липсващи зъби на ДЛК 229 1,19 1,195 0,118 1,475 0,142 

Двойка 
3 

Девитализирани зъби на ГДК 229 1,84 1,476 -0,122 -1,176 0,241 
Девитализирани зъби на ГЛК 229 1,95 1,617 -0,017 -0,230 0,818 

Двойка Девитализирани зъби на ДДК 229 1,24 1,301 -0,140 -1,153 0,250 
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4 Девитализирани зъби на ДЛК 229 1,12 1,219 -0,026 -0,268 0,789 
Двойка 
5 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК 229 3,28 2,026 0,004 0,032 0,974 
Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК 229 3,40 2,066 -0,009 -0,092 0,927 

Двойка 
6 

Липсващи и девитализирани зъби на ДДК 229 2,41 1,685 -0,017 -0,230 0,818 
Липсващи и девитализирани зъби на ДЛК 229 2,43 1,917 -0,114 -1,043 0,298 

Двойка 
7  

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК 229 5,69 3,200 0,118 1,475 0,142 
Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 229 5,83 3,395 -0,122 -1,176 0,241 

Двойка 
8 

Липсващи зъби на ГДК и ДДК 229 2,62 2,094 -0,017 -0,230 0,818 
Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 229 2,64 2,132 -0,140 -1,153 0,250 

Двойка 
9 

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 229 3,08 2,250 -0,026 -0,268 0,789 

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 229 3,07 2,341 0,004 0,032 0,974 

В табл. 12 данните за денталните показатели са съпоставени по отделно за 
случаите с десностранни ТМН и за тези с левостранни ТМН. 

Констатира се яснa тенденция, когато ТМН е десностранно, в лявата половина 
на устната кухина липсващите и девитализираните зъби, представени като средна 
аритметична стойност, да са по-голям бр., отколкото в дясната половина. Същата 
констатация се прави и при отчитане на резултатите на средния бр. девитализирани 
зъби. Това важи и за показателите от дясната половина на устната кухина, когато 
ТМН е левостранно. При първоначалното обединяване на денталните показатели и 
при всяко последващо окрупняване на показателите, тази тенденция трайно се 
запазва и като средна стойност и като общ бр. загубени и девитализирани зъби на 
срещуположната страна на ставното увреждане. 

Интересно да се отбележи, че при пациентите с десностранно увреждане на 
ТМС се констатира най-голям общ бр. липсващи и девитализирани зъби, както на ГЧ 
и ДЧ в лявата половина на устната кухина 819 зъба (6.02 ± 3.616 зъба), така и в 
дясната половина 775 зъба (5.70 ± 3.497 зъба). 

Табл. 12. Средни стойности и обща сума на анализираните дентални показатели в 
зависимост от локализацията на ТМН 

Рентген диагностицируемо ТМН     Бр. Мин. Макс. Общо Ср. бр. 
Ст.отклоне

ние  

левостран
но 

Липсващи зъби на ГДК 93 0 4 140 1,51 1,291 

Липсващи зъби на ГЛК 93 0 6 135 1,45 1,529 

Липсващи зъби на ДДК 93 0 4 106 1,14 1,119 

Липсващи зъби на ДЛК 93 0 4 104 1,12 1,072 

Девитализирани зъби на ГДК 93 0 5 173 1,86 1,348 

Девитализирани зъби на ГЛК 93 0 6 168 1,81 1,548 

Девитализирани зъби на ДДК 93 0 5 110 1,18 1,206 

Девитализирани зъби на ДЛК 93 0 5 102 1,10 1,162 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК 93 0 7 313 3,37 1,737 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК 93 0 7 303 3,26 1,961 

Липсващи и девитализирани зъби на ДДК 93 0 7 216 2,32 1,533 

Липсващи и девитализирани зъби на ДЛК 93 0 9 214 2,30 1,627 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК 93 1 13 529 5,69 2,727 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 93 0 16 517 5,56 3,041 

Липсващи зъби на ГДК и ДДК 93 0 7 246 2,65 1,909 

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 93 0 8 239 2,57 2,082 

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 93 0 9 283 3,04 2,021 

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 93 0 9 270 2,90 2,197 

десностра
нно 

Липсващи зъби на ГДК 136 0 6 190 1,40 1,531 

Липсващи зъби на ГЛК 136 0 7 197 1,45 1,475 

Липсващи зъби на ДДК 136 0 4 163 1,20 1,179 

Липсващи зъби на ДЛК 136 0 5 169 1,24 1,274 

Девитализирани зъби на ГДК 136 0 5 248 1,82 1,563 

Девитализирани зъби на ГЛК 136 0 7 279 2,05 1,661 

Девитализирани зъби на ДДК 136 0 7 174 1,28 1,365 

Девитализирани зъби на ДЛК 136 0 7 155 1,14 1,260 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК 136 0 7 438 3,22 2,207 
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Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК 136 0 7 476 3,50 2,136 

Липсващи и девитализирани зъби на ДДК 136 0 7 337 2,48 1,785 

Липсващи и девитализирани зъби на ДЛК 136 0 10 343 2,52 2,094 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК 136 0 14 775 5,70 3,497 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 136 0 17 819 6,02 3,616 

Липсващи зъби на ГДК и ДДК 136 0 10 353 2,60 2,219 

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 136 0 10 366 2,69 2,172 

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 136 0 12 422 3,10 2,401 

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 136 0 14 434 3,19 2,436 

Констатира се, че средният бр. девитализирани зъби е статистически значимо 
по-висок при жените, отколкото при мъжете (Табл. 13). Междуполовата разлика при 
средния бр. девитализирани зъби, обединени на ГДК и ДДК, е 0.904 зъба в полза на 
жените. При пациентките средният бр. девитализирани зъби в дясната половина на 
устната кухина е 3.47 ± 2.354 зъба, а при мъжете е 2.56 ± 2.00 зъба. Съответно в 
лявата половина на устната кухина девитализираните зъби при жените са 3.31 ± 
2.455 зъбa, а при мъжете 2.77 ± 2.153 зъба.  

Най-ясно изразената междуполова сигнификантна разлика е при 
девитализираните зъби на ГДК и ДДК (р=0.002, MD=0.904) и при комбинирания 
показател - липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК (р=0.009, MD=1.107) и 
междуполовата разлика за липсващи и девитализирани зъби на ГДК (р=0.019, 
MD=0.631) (Табл. 13). 

Табл. 13. Съпоставка на денталните показатели между двата пола 

 
Пол Бр 

Средна 
стойност Ст.отклонение  

Средна 
разлика t p 

Липсващи и девитализирани зъби 
на ГДК 

Мъж 98 2,92 1,887 -0,631 -2,356 0,019 

Жена 131 3,55 2,091    

Липсващи и девитализирани зъби 
на ГЛК 

Мъж 98 3,22 1,897 -0,310 -1,124 0,262 

Жена 131 3,53 2,181    

Липсващи и девитализирани зъби 
на ДДК 

Мъж 98 2,14 1,605 -0,475 -2,150 0,033 

Жена 131 2,62 1,721    

Липсващи и девитализирани зъби 
на ДЛК 

Мъж 98 2,16 1,820 -0,470 -1,867 0,063 

Жена 131 2,63 1,970    

Липсващи и девитализирани зъби 
на ГДК и ДДК 

Мъж 98 5,06 2,980 -1,107 -2,623 0,009 

Жена 131 6,17 3,287    

Липсващи и девитализирани зъби 
на ГЛК и ДЛК 

Мъж 98 5,39 3,055 -0,780 -1,770 0,078 

Жена 131 6,17 3,604    

Липсващи зъби на ГДК и ДДК Мъж 98 2,50 2,067 -0,202 -0,725 0,469 

Жена 131 2,70 2,118    

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК Мъж 98 2,55 2,046 -0,159 -0,557 0,578 

Жена 131 2,71 2,200    

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК Мъж 98 2,56 2,000 -0,904 -3,064 0,002 

Жена 131 3,47 2,354    

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК Мъж 98 2,77 2,153 -0,540 -1,768 0,078 

Жена 131 3,31 2,455    

 
Фиг. 14. Жена на 55 год. с десностранно ТМН и повече липсващи зъби левостранно 
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Фиг. 15. Жена на 52 с левостранно ТМН и повече липсващи  и девитализирани зъби 

десностранно 

В табл. 14 са представени анализираните дентални показатели (липсващи и 
девитализирани зъби), както при разделянето на устната кухина на четири квадранта, 
така и при обособяването и на две половини - лява и дясна. Групирането е направено 
в зависимост от това дали ТМН е левостранно или десностранно. При чифтната 
съпоставка на липсващите зъби между лявата и дясната половина на устната кухина 
се констатира тенденцията - на противоположната страна на ставното увреждане да 
има по-висок среден бр. липсващи и/или девитализирани зъби. Сигнификантни 
различия при тази чифтна съпоставка между отделните променливи се установява 
при пациенти с десностранно нарушение на ТМС за показателите: между  липсващи и 
девитализирани зъби на ГЛК и тези в ГДК (t=2.099, р=0.038) и при най-укропнения 
показател - липсващи и девитализирани зъби на ГЧ и ДЧ левостранно и десностранно 
(t=2.076, р=0.40). Констатираните различия са в полза на по-високите средни 
стойности на разглежданите дентални променливи в лявата половина на устната 
кухина, т.е. на срещуположната страна на по-комплицираното десностранно ставно 
увреждане.  

Табл. 14. Съпоставка на средни стойности на дентални показатели в зависимост от 
локализацията на ТМН 

Рентген диагностицируеми ТМН      
 

Бр. 
Сред

на 
Ст.откл
онение  

Средна 
разлика 

 
t 

 
p 

левост
ранни 

Двойка 
1 

Липсващи зъби на ГДК и ДДК 93 2,65 1,909 0,075 0,469 0,640 

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 93 2,57 2,082    

Двойка 
2 

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 93 3,04 2,021 0,140 0,671 0,504 

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 93 2,90 2,197    

Двойка 
3 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК 93 3,37 1,737 0,108 0,655 0,514 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК 93 3,26 1,961    

Двойка 
4 

Липсващи и девитализирани зъби на ДДК 93 2,32 1,533 0,022 0,191 0,849 

Липсващи и девитализирани зъби на ДЛК 93 2,30 1,627    

Двойка 
5 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и 
ДДК 

93 5,69 2,727 0,129 0,677 0,500 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и 
ДЛК 

93 5,56 3,041    

деснос
транни 

Двойка 
1 

Липсващи зъби на ГДК и ДДК 136 2,60 2,219 -0,096 -0,777 0,438 

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 136 2,69 2,172    

Двойка 
2 

Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 136 3,10 2,401 -0,088 -0,500 0,618 

Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 136 3,19 2,436    

Двойка 
3 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК 136 3,22 2,207 -0,279 -2,099 0,038 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК 136 3,50 2,136    

Двойка 
4 

Липсващи и девитализирани зъби на ДДК 136 2,48 1,785 -0,044 -0,432 0,667 

Липсващи и девитализирани зъби на ДЛК 136 2,52 2,094    

Двойка 
5 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и 
ДДК 

136 5,70 3,497 -0,324 -2,076 0,040 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и 
ДЛК 

136 6,02 3,616    
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В таблици от 15 до 20 са представени поотделно броят и процентът на 
липсващите и девитализирани зъби на ГЧ и ДЧ левостранно и десностранно в 
зависимост от локализацията на ТМН. В цитираните таблици се установява още една 
тенденция - при даденото едностранно увреждане на ТМС от отсрещната страна да 
се отчитат по-голям бр. случаи без липсващи или девитализирани зъби. В табл. 19 и 
20 двата дентални показателя, липсващи и девитализирани зъби, са обединени. 
Констатира се обща тенденция - в случаите, при които има девитализирани и 
липсващи зъби от 7 зъба и повече, то тези пациенти се наблюдават при 
десностранно увреждане на ТМС. Това се установява и при противоположното ставно 
нарушение, но е по-слабо изразено. 

Табл. 15. Структура на случаите с липсващи зъби на ГДК и ДДК в зависимост от 
локализацията на рентген диагностицируемото ТМН 

 
Липсващи зъби на ГДК и ДДК 

Общо 

Likeli
hood 
Ratio 

p 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рен
тген 
диаг
ност
ици
руе
мо 

ТМН 

левоср
анни 

  Бр. 11 22 14 17 10 14 0 5 0 0 0 93 

29,367 
0,00

1 

% от ТМН 11,8% 23,7% 15,1% 18,3% 10,8% 15,1
% 

0,0% 5,4% 0,0% 0,0
% 

0,0% 100,0
% 

% от Общо 4,8% 9,6% 6,1% 7,4% 4,4% 6,1% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0
% 

0,0% 40,6% 

деснос
транни 

  Бр. 25 24 28 20 16 6 9 2 4 1 1 136 

% от ТМН 18,4% 17,6% 20,6
% 

14,7% 11,8
% 

4,4% 6,6
% 

1,5
% 

2,9
% 

0,7
% 

0,7% 100,0
% 

% от Общо 10,9% 10,5% 12,2
% 

8,7% 7,0% 2,6% 3,9
% 

0,9
% 

1,7
% 

0,4
% 

0,4% 59,4% 

Общо Бр. 36 46 42 37 26 20 9 7 4 1 1 229 

% от ТМН 15,7% 20,1% 18,3
% 

16,2% 11,4
% 

8,7% 3,9
% 

3,1
% 

1,7
% 

0,4
% 

0,4% 100,0
% 

% от Общо 15,7% 20,1% 18,3
% 

16,2% 11,4
% 

8,7% 3,9
% 

3,1
% 

1,7
% 

0,4
% 

0,4% 100,0
% 

Табл. 16. Структура на случаите с липсващи зъби на ГЛК и ДЛК в зависимост от 
локализацията на рентген диагностицируемото ТМН 

 
Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК 

Общо 

Likelih
ood 

Ratio 
p 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Рентге
н 
диагно
стицир
уемо 
ТМН     

левос
ранни 

Бр. 16 19 15 17 8 8 4 5 1 0 93 

2,910 
0,96

8 

% от ТМН     17,2% 20,4% 16,1% 18,3
% 

8,6
% 

8,6% 4,3
% 

5,4
% 

1,1
% 

0,0
% 

100,0% 

% oт Общо 7,0% 8,3% 6,6% 7,4
% 

3,5
% 

3,5% 1,7
% 

2,2
% 

0,4
% 

0,0
% 

40,6% 

десно
стран
ни 

Бр. 24 22 26 23 12 12 9 5 2 1 136 

% от ТМН     17,6% 16,2% 19,1% 16,9
% 

8,8
% 

8,8% 6,6
% 

3,7
% 

1,5
% 

0,7
% 

100,0% 

% oт Общо 10,5% 9,6% 11,4% 10,0
% 

5,2
% 

5,2% 3,9
% 

2,2
% 

0,9
% 

0,4
% 

59,4% 

Общо Бр. 40 41 41 40 20 20 13 10 3 1 229 

% от ТМН     17,5% 17,9% 17,9% 17,5
% 

8,7
% 

8,7% 5,7
% 

4,4
% 

1,3
% 

0,4
% 

100,0% 

% от Общо 17,5% 17,9% 17,9% 17,5
% 

8,7
% 

8,7% 5,7
% 

4,4
% 

1,3
% 

0,4
% 

100,0% 

Табл. 17. Структура на случаите с девитализирани зъби на ГДК и ДДК в зависимост от 
локализацията на рентген диагностицируемото ТМН 

 
Девитализирани зъби на ГДК и ДДК 

Общо 

Likeli
h d 

Ratio 
p 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

Рентген 
диагност
ицируем

левос
ранни 

Бр. 14 8 14 16 25 3 10 1 1 1 0 93 
26,4
94 

0,00
3 

% от ТМН     15,1
% 

8,6% 15,1
% 

17,2
% 

26,9
% 

3,2
% 

10,8
% 

1,1
% 

1,1
% 

1,1
% 

0,0
% 

100,0
% 
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о ТМН     % от 
Общо 

6,1% 3,5% 6,1% 7,0% 10,9
% 

1,3
% 

4,4% 0,4
% 

0,4
% 

0,4
% 

0,0
% 

40,6
% 

десно
странн
и 

Бр. 14 28 26 15 19 12 6 8 6 1 1 136 

% от ТМН     10,3
% 

20,6
% 

19,1
% 

11,0
% 

14,0
% 

8,8
% 

4,4% 5,9
% 

4,4
% 

0,7
% 

0,7
% 

100,0
% 

% от 
Общо  

6,1% 12,2
% 

11,4
% 

6,6% 8,3% 5,2
% 

2,6% 3,5
% 

2,6
% 

0,4
% 

0,4
% 

59,4
% 

Общо Бр. 28 36 40 31 44 15 16 9 7 2 1 229 

% от ТМН     12,2
% 

15,7
% 

17,5
% 

13,5
% 

19,2
% 

6,6
% 

7,0% 3,9
% 

3,1
% 

0,9
% 

0,4
% 

100,0
% 

% от 
Общо 

12,2
% 

15,7
% 

17,5
% 

13,5
% 

19,2
% 

6,6
% 

7,0% 3,9
% 

3,1
% 

0,9
% 

0,4
% 

100,0
% 

Табл. 18. Структура на случаите с девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК в зависимост от 
локализацията на рентген диагностицируемото ТМН  

 Likelih
ood 

Ratio 
p 

 
Девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 

Общо 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 

Рентг
ен 
диагн
остиц
ируем
о ТМН     

лево
сран
ни 

Бр. 17 11 16 11 14 16 3 1 3 1 0 93   

% от ТМН     18,3
% 

11,8
% 

17,2
% 

11,8
% 

15,1
% 

17,2
% 

3,2
% 

1,1
% 

3,2
% 

1,1
% 

0,0
% 

100,0
% 

13,24
2 

0,21
0 

% от Общо 7,4% 4,8% 7,0% 4,8% 6,1% 7,0% 1,3
% 

0,4
% 

1,3
% 

0,4
% 

0,0
% 

40,6% 

десн
остр
анни 

Бр. 18 21 18 24 20 12 11 6 2 3 1 136 

% от ТМН     13,2
% 

15,4
% 

13,2
% 

17,6
% 

14,7
% 

8,8% 8,1
% 

4,4
% 

1,5
% 

2,2
% 

0,7
% 

100,0
% 

% от Общо 7,9% 9,2% 7,9% 10,5
% 

8,7% 5,2% 4,8
% 

2,6
% 

0,9
% 

1,3
% 

0,4
% 

59,4% 

Общо Бр. 35 32 34 35 34 28 14 7 5 4 1 229 

% от ТМН     15,3
% 

14,0
% 

14,8
% 

15,3
% 

14,8
% 

12,2
% 

6,1
% 

3,1
% 

2,2
% 

1,7
% 

0,4
% 

100,0
% 

% от Общо 15,3
% 

14,0
% 

14,8
% 

15,3
% 

14,8
% 

12,2
% 

6,1
% 

3,1
% 

2,2
% 

1,7
% 

0,4
% 

100,0
% 

Табл. 19. Структура на случаите с липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК в 
зависимост от локализацията на рентген диагностицируемото ТМН 

 Likeli
hood 
Ratio  

  p 
 

Липсващи и девитализирани зъби на ГДК и ДДК Общо 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

Рент
ген 
диаг
ност
ицир
уем
о 
ТМН     

левос
ранни 

Бр. 0 8 4 6 13 15 12 14 8 5 2 4 1 1 0 93 

21,6
55 

 

% от 
ТМН     

0,0
% 

8,6
% 

4,3
% 

6,5
% 

14,0
% 

16,1
% 

12,9
% 

15,1
% 

8,6
% 

5,4
% 

2,2
% 

4,3
% 

1,1
% 

1,1
% 

0,0
% 

100,0
% 

0,086 

% от 
Общо 

0,0
% 

3,5
% 

1,7
% 

2,6
% 

5,7
% 

6,6
% 

5,2
% 

6,1
% 

3,5
% 

2,2
% 

0,9
% 

1,7
% 

0,4
% 

0,4
% 

0,0
% 

40,6
% 

десно
стран
ни 

Бр. 1 12 15 16 13 17 13 9 9 12 6 2 3 3 5 136 

% от 
ТМН     

0,7
% 

8,8
% 

11,0
% 

11,8
% 

9,6
% 

12,5
% 

9,6
% 

6,6
% 

6,6
% 

8,8
% 

4,4
% 

1,5
% 

2,2
% 

2,2
% 

3,7
% 

100,0
% 

% от 
Общо 

0,4
% 

5,2
% 

6,6
% 

7,0
% 

5,7
% 

7,4
% 

5,7
% 

3,9
% 

3,9
% 

5,2
% 

2,6
% 

0,9
% 

1,3
% 

1,3
% 

2,2
% 

59,4
% 

Общо Бр. 1 20 19 22 26 32 25 23 17 17 8 6 4 4 5 229 
% от 
ТМН     

0,4
% 

8,7
% 

8,3
% 

9,6
% 

11,4
% 

14,0
% 

10,9
% 

10,0
% 

7,4
% 

7,4
% 

3,5
% 

2,6
% 

1,7
% 

1,7
% 

2,2
% 

100,0
% 

% от 
Общо 

0,4
% 

8,7
% 

8,3
% 

9,6
% 

11,4
% 

14,0
% 

10,9
% 

10,0
% 

7,4
% 

7,4
% 

3,5
% 

2,6
% 

1,7
% 

1,7
% 

2,2
% 

100,0
% 
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Табл. 20. Структура на случаите с липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК в 
зависимост от локализацията на рентген диагностицируемото ТМН  

 Likel
ihoo
d 
Rati
o 

    p 
 

Липсващи и девитализирани зъби на ГЛК и ДЛК 

Общ
о 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 

Рент
ген 
диаг
ност
ицир
уем
о 
ТМН     

лево
стра
нни 

Бр. 3 2 10 9 10 17 12 8 7 6 3 3 1 0 1 1 0 93 

11,7
61 

0,7
60 

% от 
ТМН     

3,2
% 

2,2
% 

10,8
% 

9,7
% 

10,8
% 

18,3
% 

12,9
% 

8,6
% 

7,5
% 

6,5
% 

3,2
% 

3,2
% 

1,1
% 

0,0
% 

1,1
% 

1,1
% 

0,0
% 

100,
0% 

% от 
Общо  

1,3
% 

0,9
% 

4,4
% 

3,9
% 

4,4
% 

7,4
% 

5,2
% 

3,5
% 

3,1
% 

2,6
% 

1,3
% 

1,3
% 

0,4
% 

0,0
% 

0,4
% 

0,4
% 

0,0
% 

40,6
% 

десн
остр
анни 

Бр. 3 6 13 15 17 12 21 7 11 9 5 5 3 2 5 1 1 136 

% от 
ТМН     

2,2
% 

4,4
% 

9,6
% 

11,0
% 

12,5
% 

8,8
% 

15,4
% 

5,1
% 

8,1
% 

6,6
% 

3,7
% 

3,7
% 

2,2
% 

1,5
% 

3,7
% 

0,7
% 

0,7
% 

100,
0% 

% от 
Общо 

1,3
% 

2,6
% 

5,7
% 

6,6
% 

7,4
% 

5,2
% 

9,2
% 

3,1
% 

4,8
% 

3,9
% 

2,2
% 

2,2
% 

1,3
% 

0,9
% 

2,2
% 

0,4
% 

0,4
% 

59,4
% 

Общо Бр. 6 8 23 24 27 29 33 15 18 15 8 8 4 2 6 2 1 229 

% от 
ТМН     

2,6
% 

3,5
% 

10,0
% 

10,5
% 

11,8
% 

12,7
% 

14,4
% 

6,6
% 

7,9
% 

6,6
% 

3,5
% 

3,5
% 

1,7
% 

0,9
% 

2,6
% 

0,9
% 

0,4
% 

100,
0% 

% от 
Общо 

2,6
% 

3,5
% 

10,0
% 

10,5
% 

11,8
% 

12,7
% 

14,4
% 

6,6
% 

7,9
% 

6,6
% 

3,5
% 

3,5
% 

1,7
% 

0,9
% 

2,6
% 

0,9
% 

0,4
% 

100,
0% 

 

 
Фиг. 16. Мъж на 47 г. с десностранно ТМН и с повече девитализирани зъби и липсващ 

зъб в лявата половина на устната кухина 

 
Фиг. 17. Жена на 51 г. с десностранно ТМН и с множество девитализирани зъби и 

повече липсващи зъби в дясната половина на устната кухина 

В табл. 21 са съпоставени средни стойности на дентални показатели в 
зависимост от локализацията на ТМН и възрастта на пациентите – над и под 50г. 
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Установява се, че при по-младите пациенти (до 50г.) при увреждане на дясна ТМС се 
констатира по-малко на бр. девитализирани и липсващи зъби и при двете половини 
на устната кухина. При случаите над 50г., когато вече настъпват по-тежките 
усложнения при десностранно ТМН, настъпва обратна тенденция, а именно повечето 
девитализирани и липсващи зъби са в дясната половина на устната кухина, което би 
могло да се обясни с по-дълго персистиращото и тежко нарушение на прилежащата 
ТМС (десностранно). При по-възрастните пациенти намерените разлики между 
средните стойности при сравняваните дентални показатели са много по-ясно 
изразени отколкото при по-младите пациенти. При случаите над 50г. вече се 
регистрират и редица сигнификантни различия. 

Табл. 21. Съпоставка на средни стойности на дентални показатели в зависимост от 
локализацията на ТМН и възрастта на пациентите–над/под 50г. 

Възраст над и под 50 год. 

Рентген 
диагностицируемо 
ТМН     Бр. Средна 

Ст.откло
нение 

Средна 
разлика 

 
t 

 
p 

под 
50 
год. 

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГДК 

левостранни 42 2,93 1,673 0,292 0,803 0,423 

десностранни 77 2,64 2,006    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГЛК 

левостранни 42 3,21 1,932 0,344 0,911 0,364 

десностранни 77 2,87 1,989    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ДДК 

левостранни 42 2,19 1,534 0,074 0,244 0,807 

десностранни 77 2,12 1,589    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ДЛК 

левостранни 42 2,19 1,770 0,074 0,221 0,825 

десностранни 77 2,12 1,717    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГДК и ДДК 

левостранни 42 5,12 2,752 0,366 0,632 0,529 

десностранни 77 4,75 3,155    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГЛК и ДЛК 

левостранни 42 5,40 3,239 0,418 0,684 0,496 

десностранни 77 4,99 3,156    

Липсващи зъби на ГДК и ДДК левостранни 42 2,17 1,752 0,024 0,068 0,946 

десностранни 77 2,14 1,965    

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК левостранни 42 2,14 2,007 -0,143 -0,369 0,713 

десностранни 77 2,29 2,025    

Девитализирани зъби на ГДК 
и ДДК 

левостранни 42 2,95 1,873 0,342 0,891 0,375 

десностранни 77 2,61 2,213    

Девитализирани зъби на ГЛК 
и ДЛК 

левостранни 42 3,19 2,308 0,489 1,105 0,271 

десностранни 77 2,70 2,306    

над 
50 
год. 

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГДК 

левостранни 51 3,73 1,721 -0,258 -0,681 0,497 

десностранни 59 3,98 2,240    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГЛК 

левостранни 51 3,29 2,003 -1,028 -2,647 0,009 

десностранни 59 4,32 2,055    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ДДК 

левостранни 51 2,43 1,540 -0,518 -1,566 0,120 

десностранни 59 2,95 1,925    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ДЛК 

левостранни 51 2,39 1,511 -0,659 -1,737 0,085 

десностранни 59 3,05 2,417    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГДК и ДДК 

левостранни 51 6,16 2,641 -0,775 -1,280 0,203 

десностранни 59 6,93 3,562    

Липсващи и девитализирани 
зъби на ГЛК и ДЛК 

левостранни 51 5,69 2,895 -1,687 -2,656 0,009 

десностранни 59 7,37 3,755    

Липсващи зъби на ГДК и ДДК левостранни 51 3,04 1,959 -0,147 -0,349 0,728 

десностранни 59 3,19 2,403    

Липсващи зъби на ГЛК и ДЛК левостранни 51 2,92 2,096 -0,299 -0,719 0,474 

десностранни 59 3,22 2,260    

Девитализирани зъби на ГДК 
и ДДК 

левостранни 51 3,12 2,151 -0,628 -1,400 0,164 

десностранни 59 3,75 2,502    

Девитализирани зъби на ГЛК 
и ДЛК 

левостранни 51 2,67 2,094 -1,164 -2,673 0,009 

десностранни 59 3,83 2,472    
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ОБСЪЖДАНЕ ПО ВТОРА ЗАДАЧА 
Констатираната тенденция при даденото едностранно увреждане на ТМС от 

прилежащата страна да се отчита по-голям бр. случаи без липсващи или 
девитализирани зъби, още веднъж потвърждава хипотезата, че срещуположната 
половина на едностранното ТМН на устната кухина е била по-натоварена и в 
резултат е с по-значителни дентални увреждания. Това най-вероятно се дължи на 
щаденето на прилежащата на ставното увреждане половина на дъвкателния апарат.  

Зависимостите между денталните показатели (качествено изразими в случая), 
когато се отчитат за десностранни и левостранни ТМН (В табл. 15, 17 и 19) показват 
статистическа значимост на получените различия - р<0,05. Тези статистически данни 
потвърждават допуснатата хипотеза, че по-тежките ТМН, които в конкретния случай 
са в десен горен и долен квадрант (тук например са регистрирани по-висок процент 
на случаи с по-напреднала степен на костна ерозия на кондила на ДЧ и с IV стадий на 
генерализиран пародонтит (4та задача) спрямо левостранните ставни нарушения, са 
водеща причина за многобройните липсващи и девитализирани зъби. 

Данните от проучването на Wang M.Q. et.al. (2009) сочат, че по отношение на 
симптомите и признаците на ставните нарушения при лица с липсващи зъби жените 
са по-податливи на ТМН, отколкото мъжете. Колкото по-млади са пациентите, 
толкова по-чувствителни са към TMН и колкото по-голям е броят на зъбните 
квадранти с липсващи зъби, толкова по-голям е рискът от изследваните да имат TMН. 
(43) При анализа едновременно на променливите броят на зъбните квадранти с 
липсващи задни зъби и заедно с възрастта и пола се оказва, че броят на липсващите 
зъби влияе върху честотата на TMН. Авторите заключават, че локализацията на 
липсващите зъби е най-важната променлива в проучването, което оказва влияние 
върху честота на ТМН. Има значителна връзка между загубата на максиларен първи 
премолар и наличието на TMН. (43) В заключение изследователите обобщават, че 
когато броят на липсващите задни зъби и броят на зъбните квадранти с липсващи 
задни зъби се анализират заедно, промените на ТМС се увеличават, които са в по-
голяма степен при млади жени. (43)  

В проучването на De Holanda А. ет.al. 2018 авторите установяват, че има 16% 
(ОR = 1,16; 95% CI  0,81 - 1,66) по-голяма вероятност индивиди с липсващи зъби ≤ 12 
да имат и дегенеративни ставни заболявания (ДСБ), отколкото лица с >12 зъба. Тези 
резултати съответстват на други изследвания, доказващи зависимост между 
промените в ТМС и липсата на зъби. (12,13,8) 

 
ИЗВОДИ ПО ВТОРА ЗАДАЧА: 

1. При едностранно увреждане на ТМС настъпва локално прилежащо щадене на 
дъвкателния апарат с натоварване основно на срещуположната страна на устната 
кухина. В резултат на дълготрайното едностранно натоварване настъпват локални 
прилежащи увреждания, водещи до девитализиране или липса на зъби.  

2. По-високият бр. липсващи и девитализирани зъби, отнасящи се за цялата устна 
кухина при десностранно ТМН, най-вероятно се асоциира със значително по-
високите проценти на случаи с висока степен на костна ерозия на кондила на ДЧ и 
по-тежък генерализиран пародонтит (IV стадий), констатирани при тази 
локализация на ТМН.  

3. При жените се констатира значително по-висок среден бр. липсващи и 
девитализирани зъби, отколкото при мъжете. Най-често при тях се констатират по-
значителен бр. девитализирани и липсващи зъби в дясната половина на устната 
кухина.  

4. Позитивирането на статистически значими разлики между денталните променливи 
(девитализирани и липсващи зъби) при десностранно увреждане на ТМС вероятно 
е в резултат на констатираната по-висок стадий на пародонтит и костна ерозия на 
кондила на ДЧ при този тип локално нарушение. 
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5. При пациенти с десностранно ТМН се констатират значително по-висок бр. 
липсващи и девитализирани зъби, отколкото при левостранно ТМН. Тази тенденция 
на голям бр. едновременно засегнати зъби при десностранно ТМН се констатира и 
при двете половини на устната кухина.  

6. Липсващи и девитализирани зъби по-често се срещат на противоположната страна 
ТМН (в резултат на щадене на прилежащата половина на дъвкателния апарат и 
основно натоварване на срещуположната), но е важно да се подчертае, че при най-
тежките случаи с многобройни липсващи и девитализирани зъби се констатират от 
страната на самото ТМН.  

7. При най-тежките увреждания на ТМС от същата страна се регистрират и най-
високият бр. на липсващи и девитализирани зъби, което най-вероятно сочи 
напреднал деструктивен процес в прилежащите дентални структури и ангажиране 
на прилежащия съдово-нервен сноп. 

8. Тежките локални ТМН се асоциират с многобройни липсващи и девитализирани 
зъби в прилежащата половина на устната кухина. Най-вероятно това сочи  връзката 
между ТМН и риска от тежко дентално увреждане, водещо до тоталното 
обеззъбяване. Демонстрирана е изключително важната роля на ТМН за 
състоянието на денталното здраве. 

9. При наличие на многобройни липсващи и девитализирани зъби (които са лекувани 
трудно и/или неуспешно) основно в едната половина на устната кухина трябва да 
се мисли за тежко локално ТМН и обстойно да се изследва прилежащата ТМС. 

 
 

VI. РЕЗУЛТАТИ ПО ТРЕТА ЗАДАЧА 

Зависимости между едностранните рентген диагностицируеми ТМН и параметрите на 
цефалометричните проказатели на долната челюст 

           В тази задача се потърси да се установи има ли зависимост между 
едностранните рентген диагностицируеми ТМН и параметрите на цефалометричните 
проказатели на ДЧ. 

В табл. 22 са представени чифтните сравнения и разлики между измерваните 
седем цефалометрични показатели (описани в глава Материал и методи), като са 
дадени средните им размери левостранно и десностранно на мандибулата, без да се 
разделят пациентите в зависимост от това на коя страна е ТМН. Дадени са и  
разликите при сравняваните променливи и тяхната сигнификантност. Всички 
установени разлики в случая са под един милиметър, като единствената 
статистически значима разлика е при сравняването на чифтна двойка C1 – D Ang. - 
C2 - L Ang., t - 3,268, р=0,001. При така направената съпоставка на останалите 
цефалометрични показатели няма статистически значими различия между двете 
половини на устната кухина - р > 0,05. 

Табл. 22. Средни стойности на цефалометрични показатели от лява и дясна част на ДЧ 

 Бр. Средна Ст.отклонение Средна разлики t p 

Двойка 
1 

Go D-Int. - Go D-Ext. 
Go L-Int. - Go L-Ext. 

229 
229 

32,0083 
31,9873 

4,09439 
3,96349 

0,0209 0,170 0,865 

Двойка 
2 

Go D-Int. - Go М-Ext. 
Go L-Int. - Go М-Ext. 

229 
229 

55,3769 
55,567 

6,05916 
6,1926 

-0,1899 -0,938 0,349 

Двойка 
3 

Go D-Ext. - Go М-Ext. 
Go L-Ext.- Go М-Ext. 

229 
229 

78,604 
78,804 

7,8038 
8,0130 

-0,2000 -0,917 0,360 

Двойка 
4 

D Ang. - M Ang. 
L Ang. - M Ang. 

229 
229 

81,569 
81,624 

8,5349 
8,6910 

-0,0550 -0,216 0,829 

Двойка 
5 

СM - Go D-Ext. 
СМ - Go L-Ext. 

229 
229 

95,657 
95,642 

9,6745 
9,8028 

0,0153 0,120 0,904 

Двойка 
6 

C1 – D Ang. 
C2 - L Ang. 

229 
229 

59,173 
58,657 

6,9317 
6,6451 

0,5166 3,268 0,001 

Двойка 
7 

Ъгъл D Ang. 
Ъгъл L Ang. 

229 
229 

120,545 
120,755 

5,9384 
5,7171 

-0,2105 -1,016 0,311 
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Фиг. 18. Жена на 44 г. с десностранно ТМН. Всички цефалометрични показатели 

десностранно са с по-висока стойност 

  
Фиг. 19. Жена на 40 г. с левостранно ТМН. Всички цефалометрични показатели са с 

по-висока стойност десностранно 

Съпоставени са средните стойности на измерваните цефалометрични 
показатели, които са сравнени в зависимост от това дали се намират при пациенти с 
ТМН левостранно или десностранно, като така се образуват общо 14 двойки 
променливи за сравнение (Табл. 23). От така сравняваните двойки се откриват 
статистически значими разлики общо при пет сравнения, като четири от тях се 
намират при съпоставянето на: Go L-Int. - Go М-Ext. (t=-1,725, p=0,086,  MD=-
1,4233), Go L-Ext. - Go М-Ext. (t=-1,881, p=0,061, MD=-1,9783); L Ang. - M Ang. (t=-
1,866, p=0,063, MD=-2,1233) и СМ - Go D-Ext. (t=-1,895, p=0,059, MD=2,0554). 
Намерените тук статистически значими разлики между променливите са над 1 
милиметър и са сигнификантни при 90% достоверност на резултатите. Само една от 
установените разлики при показател C2 - L Ang. (t=-2,024, p=0,044, MD=-1,7975) е 
сигнификантна при 95% достоверност на резултатите. Прави впечатление в табл. 23, 
че всички променливи при десностранното увреждане на ТМС, без показатели Ъгъл D 
Ang. и Ъгъл L Ang., са с по-висока стойност от тези при левостранно ТМН, като няма 
значение дали се измерва левостранен цефалометричен показател или 
десностранен такъв.  

Табл. 23. Средни стойности на цефалометрични показатели от лява и дясна част на 
мандибулата в зависимост от локализацията на ТМН 

 Рентген 
диагностицируеми ТМН     Бр. Средно 

Ст.отклоне
ние 

Средна 
разлика 

 
t 

 
p 

Go D-Int. - Go D-Ext. левостранни 93 31,7602 4,35656 -0,41773 -0,758 0,450 

десностранни 136 32,1779 3,91241    

Go L-Int. - Go L-Ext. левостранни 93 31,6129 3,92637 -0,63048 -1,183 0,238 

десностранни 136 32,2434 3,98279    

Go D-Int. - Go М-
Ext. 

левостранни 93 54,6871 5,76728 -1,16143 -1,428 0,155 

десностранни 136 55,8485 6,22782    

Go L-Int. - Go М-Ext. левостранни 93 54,722 6,0577 -1,4233 -1,725 0,086 

десностранни 136 56,145 6,2394    
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Go D-Ext. - Go М-
Ext. 

левостранни 93 77,781 7,4353 -1,3863 -1,322 0,187 

десностранни 136 79,167 8,0244    

Go L-Ext.- Go М-Ext. левостранни 93 77,629 7,4700 -1,9783 -1,881 0,061 

десностранни 136 79,607 8,2954    

D Ang. - M Ang. левостранни 93 80,596 7,9797 -1,6396 -1,431 0,154 

десностранни 136 82,235 8,8619    

L Ang. - M Ang. левостранни 93 80,363 8,0329 -2,1233 -1,866 0,063 

десностранни 136 82,487 9,0415    

СМ - Go D-Ext. левостранни 93 94,437 9,3136 -2,0554 -1,584 0,115 

десностранни 136 96,492 9,8606    

СМ - Go L-Ext. левостранни 93 94,166 9,0122 -2,4859 -1,941 0,054 

десностранни 136 96,651 10,2184    

C1 – D Ang. левостранни 93 58,512 6,8440 -1,1139 -1,200 0,232 

десностранни 136 59,626 6,9800    

C2 - L Ang. левостранни 93 57,589 6,5406 -1,7975 -2,024 0,044 

десностранни 136 59,387 6,6409    

Ъгъл D Ang. левостранни 93 120,765 6,0162 0,3704 0,463 0,644 

десностранни 136 120,394 5,9022    

Ъгъл L Ang. левостранни 93 121,072 5,6041 0,5338 0,693 0,489 

десностранни 136 120,538 5,8037    

         В табл. 24 е представена съпоставката между средните стойности на 
цефалометричните показатели при пациентите под 50 год. Констатира се същата 
тенденция, която се установи в табл. 23, тоест при десностранно увреждане, 
средните стойности на всички измервани цефалометрични показатели са по-големи, 
отколкото тези при регистрираното левостранно ТМН. От намерените различия, се 
вижда, че те са под 1 милиметър за всички изследвани показатели, с изключение на 
показател - Ъгъл L Ang. При този анализ няма нито една регистрирана статистически 
значима разлика - р > 0,05.  

Табл. 24. Съпоставка между цефалометрични показатели при пациенти под 50г. според 
локализацията на ТМН 

Възраст ТМН Бр. Средна Ст.отклонение Средна разлика t p 

под 50 
год. 

Go D-Int. - Go D-
Ext. 

левостранни 42 31,2024 3,50007 -0,60931 -0,790 0,431 

десностранни 77 31,8117 4,27560    

Go L-Int. - Go L-
Ext. 

левостранни 42 31,1476 3,37792 -0,57835 -0,767 0,445 

десностранни 77 31,7260 4,19788    

Go D-Int. - Go М-
Ext. 

левостранни 42 55,3667 5,24793 0,17186 0,143 0,886 

десностранни 77 55,1948 6,72626    

Go L-Int. - Go М-
Ext. 

левостранни 42 55,055 5,6166 -0,4348 -0,358 0,721 

десностранни 77 55,490 6,6769    

Go D-Ext. - Go М-
Ext. 

левостранни 42 78,048 6,4065 -0,2394 -0,155 0,877 

десностранни 77 78,287 8,7952    

Go L-Ext.- Go М-
Ext. 

левостранни 42 77,624 6,6707 -0,9359 -0,603 0,548 

десностранни 77 78,560 8,7593    

D Ang. - M Ang. левостранни 42 81,229 6,9642 -0,1195 -0,072 0,943 

десностранни 77 81,348 9,4689    

L Ang. - M Ang. левостранни 42 80,676 7,4984 -0,8173 -0,488 0,627 

десностранни 77 81,494 9,3340    

СМ - Go D-Ext. левостранни 42 94,874 8,2535 -0,4015 -0,210 0,834 

десностранни 77 95,275 10,7880    

СМ - Go L-Ext. левостранни 42 94,681 7,9780 -0,7229 -0,377 0,707 

десностранни 77 95,404 10,9469    

C1 – D Ang. левостранни 42 59,017 6,1593 0,3621 0,265 0,792 

десностранни 77 58,655 7,5997    

C2 - L Ang. левостранни 42 57,945 6,1254 -0,5833 -0,439 0,662 

десностранни 77 58,529 7,3292    

Ъгъл D Ang. левостранни 42 121,514 5,2778 0,8468 0,733 0,465 

десностранни 77 120,668 6,3936    

Ъгъл L Ang. левостранни 42 121,888 4,6326 1,3050 1,199 0,233 

десностранни 77 120,583 6,1632    
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          В табл. 25 са представени сравненията между цефалометричните показатели 
при пациенти над 50 год., групирани според ТМН левостранно или десностранно. 
Установява се, че при сравняването им по двойки вече се констатират много по-
големи междугрупови различия, отколкото при по-младите пациенти. Тези разлики са 
от над 2 милиметра до над 4 милиметра при сравняването на даден цефалометричен 
показател. При конкретния анализ се установяват десет междугрупови статистически 
значими разлики. Интересно е да се отбележи, че при по-младите пациенти (под 50 
год.) при показатели - Ъгъл D Ang. и Ъгъл L Ang. се наблюдава съответна разлика от 
0.85 градуса (Ъгъл D Ang.) и разлика от 1.31 градуса (Ъгъл L Ang.), в зависимост от 
локализацията на ТМН. При по-възрастните пациенти между показателите Ъгъл D 
Ang. и Ъгъл L Ang. се констатира значително по-малка разлика, като тя е вече от 0.11 
градуса (за показател Ъгъл D Ang.) до 0.8 градуса (за показател Ъгъл L Ang.), според 
позицията на ТМН.  

Табл. 25. Съпоставка между цефалометрични показатели при пациенти над 50г. според 
локализацията на ТМН 

     Възраст 
Рентген 
диагностицируеми ТМН     Бр. Средна  

Ст. 
отклонение 

Средна 
разлика 

 
t 

 
p 

над 50 
год. 

Go D-Int. - Go D-
Ext. 

левостранни 51 32,2196 4,93968 -0,43632 -0,548 0,585 

десностранни 59 32,6559 3,35612    

Go L-Int. - Go L-Ext. левостранни 51 31,9961 4,32180 -0,92257 -1,220 0,225 

десностранни 59 32,9186 3,60710    

Go D-Int. - Go М-
Ext. 

левостранни 51 54,1275 6,15714 -2,57424 -2,326 0,022 

десностранни 59 56,7017 5,44849    

 Go L-Int. - Go М-
Ext. 

левостранни 51 54,447 6,4406 -2,5529 -2,232 0,028 

десностранни 59 57,000 5,5573    

Go D-Ext. - Go М-
Ext. 

левостранни 51 77,561 8,2436 -2,7545 -1,921 0,057 

десностранни 59 80,315 6,7928    

Go L-Ext.- Go М-
Ext. 

левостранни 51 77,633 8,1354 -3,3412 -2,240 0,027 

десностранни 59 80,975 7,5015    

D Ang. - M Ang. левостранни 51 80,075 8,7624 -3,3187 -2,085 0,039 

десностранни 59 83,393 7,9309    

L Ang. - M Ang. левостранни 51 80,106 8,5133 -3,6772 -2,255 0,026 

десностранни 59 83,783 8,5497    

СМ - Go D-Ext. левостранни 51 94,076 10,1712 -4,0032 -2,270 0,025 

десностранни 59 98,080 8,3238    

СМ - Go L-Ext. левостранни 51 93,741 9,8410 -4,5385 -2,524 0,013 

десностранни 59 98,280 9,0138    

C1 – D Ang. левостранни 51 58,096 7,3952 -2,7971 -2,205 0,030 

десностранни 59 60,893 5,9020    

C2 - L Ang. левостранни 51 57,296 6,9103 -3,2107 -2,716 0,008 

десностранни 59 60,507 5,4778    

Ъгъл D Ang. левостранни 51 120,147 6,5495 0,1098 0,098 0,922 

десностранни 59 120,037 5,2239    

Ъгъл L Ang. левостранни 51 120,400 6,2585 -0,0797 -0,072 0,943 

десностранни 59 120,480 5,3496    

В таблица са представени средните стойности на изследваните показатели, 
които отново са групирани в зависимост от това дали ТМН е левостранно или 
десностранно, но и в зависимост от това в каква степен е регистрирана при тях 
кондиларната костна ерозия. При повърхностните нарушения така наречената лека 
ерозия (когато костната ерозия на кондила на ДЧ е по-слабо изразена т.е. има загуба 
на непрекъснатост на ставния кортикален слой) имаме сравнително сходни стойности 
на цефалометричните данни като не се констатира нито една статистически значима 
разлика при така групираните показатели и намерените разлики при сравняваните 
цефалометрични параметри са под 1 милиметър при по-младите пациенти. Но при 
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анализа на данните, когато пациентите имат кондиларна костна ерозия и 
нарушението в костта вече е в значителна дълбочина, така наречената умерена 
ерозия (когато е нарушена и компактната, и спонгиозата т.е. има загуба на 
непрекъснатост на ставния кортикален слой и намалена плътност простираща се в 
съседният подкортикален слой) съвсем ясно се отчитат различията, които се 
установяват между съпоставяните цефалометрични показатели. Отново като при 
всички случаи, когато ТМН е десностранно измерените показатели и за двете 
половини на ДЧ са по-големи, отколкото при пациентите с левостранно ТМН.  
Намерените различия при пациентите с по-тежка степен кондиларна костна ерозия са 
вече от порядъка над 1 милиметър, като достигат до 4 милиметра. Това различие се 
констатира при съпоставката на СМ - Go L-Ext. Статистически значимите различия, 
които се установяват в случая при 95% достоверност на резултатите, са при 
съпоставките на показатели: Go L-Int. - Go М-Ext. t=-2,175, p=0,031, MD=-2,4011, Go L-
Ext. - Go М-Ext. t=-2,312, p=0,022, MD=-3,3259, L Ang. - M Ang. t=-2,152, p=0,033, MD=-
3,4093, СМ - Go L-Ext. t=-2,323, p=0,022, MD=-3,9916 и C2 - L Ang. t=-2,593, p=0,011, 
MD=-2,8709. При съпоставката между показателите СМ - Go D-Ext. t=-1,944, p=0,054, 
MD=-3,2712 и C1 - D Ang. t=-1,705, p=0,091, MD=-2,0120. Тези статистически различия 
са сигнификантни при 90% достоверност на резултатите.  

Интересно е да се отбележи, че при сравняването на показателите - Ъгъл D 
Ang. и Ъгъл L Ang. в зависимост от това къде се намира ТМН, при случаите, в които 
има кондиларна костна ерозия с повърхностни нарушения, измерените ъгли са над 
121 градуса. Пациентите, които са с кондиларна костна ерозия, придружена със 
значително нарушение в дълбочина, тези ъгли започват вече да стават по-остри и са 
от порядъка на 120,48 градуса, като достигат до 119.90 градуса.  

Табл. 26. Средни стойности на цефалометрични показатели левостранно и десностранно на 
мандибулата в зависимост от локализацията на ТМН и степента на костната ерозия на кондила на ДЧ 

Костна ерозия на кондила на ДЧ – 
степени 

ТМН Бр. Средна 
Ст.отклон

ение 
Средна 
разлика 

t p 

повърхностни 
нарушения – 
(засегната е 

само 
компактата) 

Go D-Int. - Go D-Ext. 
левостранни 40 32,2325 3,95179 0,40231 0,459 0,647 

десностранни 53 31,8302 4,35394    

Go L-Int. - Go L-Ext. 
левостранни 40 31,5775 3,47168 -0,03193 -0,039 0,969 

десностранни 53 31,6094 4,18639    

Go D-Int. - Go М-Ext. 
левостранни 40 54,7250 5,69366 -0,45802 -0,355 0,723 

десностранни 53 55,1830 6,48349    

Go L-Int. - Go М-Ext. 
левостранни 40 55,200 5,5183 0,0208 0,017 0,987 

десностранни 53 55,179 6,3048    

Go D-Ext. - Go М-Ext. 
левостранни 40 78,048 7,1226 -0,2355 0,142 0,887 

десностранни 53 78,283 8,4639    

Go L-Ext.- Go М-Ext. 
левостранни 40 78,085 6,7744 0,0492 0,031 0,975 

десностранни 53 78,036 8,1296    

D Ang. - M Ang. 
левостранни 40 80,717 7,5736 0,6787 0,381 0,704 

десностранни 53 81,396 9,1432    

L Ang. - M Ang. 
левостранни 40 80,760 7,1615 -0,1815 -0,108 0,914 

десностранни 53 80,942 8,6320    

СM - Go D-Ext. 
левостранни 40 95,020 8,6446 -0,2574 -0,126 0,900 

десностранни 53 95,277 10,5352    

СМ - Go L-Ext. 
левостранни 40 94,783 8,3298 -0,2401 -0,119 0,906 

десностранни 53 95,023 10,5686    

C1 – D Ang. 
левостранни 40 59,208 6,3357 0,1660 0,109 0,913 

десностранни 53 59,042 7,8699    

C2 - L Ang. 
левостранни 40 58,383 6,0300 -0,2609 -0,177 0,860 

десностранни 53 58,643 7,6779    

Ъгъл D Ang. 
левостранни 40 121,185 5,4461 0,1624 0,129 0,897 

десностранни 53 121,023 6,3794    

Ъгъл L Ang. 
левостранни 40 121,862 5,0799 0,3210 0,268 0,790 

десностранни 53 121,542 6,1708    

нарушения в Go D-Int. - Go D-Ext. 
левостранни 53 31,4038 4,64389 -0,99623 -1,401 0,164 

десностранни 83 32,4000 3,61261    



34 
 

значителна 
дълбочина 

(засегната е 
компактата и 
спонгиозата) 

Go L-Int. - Go L-Ext. 
левостранни 53 31,6396 4,27013 -1,00857 -1,434 0,154 

десностранни 83 32,6482 3,81781    

Go D-Int. - Go М-Ext. 
левостранни 53 54,6585 5,87640 -1,61500 -1,533 0,128 

десностранни 83 56,2735 6,06043    

Go L-Int. - Go М-Ext. 
левостранни 53 54,360 6,4634 -2,4011 -2,175 0,031 

десностранни 83 56,761 6,1561    

Go D-Ext. - Go М-Ext. 
левостранни 53 77,579 7,7243 -2,1521 -1,584 0,116 

десностранни 83 79,731 7,7300    

Go L-Ext.- Go М-Ext. 
левостранни 53 77,285 8,0015 -3,3259 -2,312 0,022 

десностранни 83 80,611 8,2923    

D Ang. - M Ang. 
левостранни 53 80,504 8,3437 -2,2673 -1,507 0,134 

десностранни 83 82,771 8,6910    

L Ang. - M Ang. 
левостранни 53 80,064 8,6883 -3,4093 -2,152 0,033 

десностранни 83 83,473 9,2090    

СМ - Go D-Ext. 
левостранни 53 93,996 9,8469 -3,2712 -1,944 0,054 

десностранни 83 97,267 9,3878    

СМ - Go L-Ext. 
левостранни 53 93,700 9,5469 -3,9916 -2,323 0,022 

десностранни 83 97,692 9,9127    

C1 – D Ang. 
левостранни 53 57,987 7,2189 -2,0120 -1,705 0,091 

десностранни 83 59,999 6,3696    

C2 - L Ang. 
левостранни 53 56,991 6,8967 -2,8709 -2,593 0,011 

десностранни 83 59,861 5,8854    

Ъгъл D Ang. 
левостранни 53 120,447 6,4461 0,4544 0,436 0,664 

десностранни 83 119,993 5,5790    

Ъгъл L Ang. 
левостранни 53 120,475 5,9470 0,5779 0,579 0,564 

десностранни 83 119,898 5,4990    

 
 

ОБСЪЖДАНЕ ПО ТРЕТА ЗАДАЧА. 

          Редица автори установяват зависимости между ТМН и измененията в 
орофациалните структури, което се отчете и при нас под формата за значими 
различия между цефалометричните показатели в зависимост от локализицията на 
ТМН. Настоящите резултати сочат следната зависимост: при десностранно ТМН при 
изследваните пациенти се отчитат по-големи стойности на цефалометричните 
показатели при съпоставянето на лявата половина спрямо дясната половина на 
устната кухина, съпоставени спрямо пациентите с левостранни увреждания на ТМС.  
          Възрастта задълбочава различията между анализираните цефалометрични 
показатели на мандибулата при десностранно ТМН. Това е по-съществено изразено 
при пациенти с десностранно ТМН, отколкото при случаите с левостранно увреждане 
на ТМС. При по-тежка степен костна ерозия на кондила на ДЧ се задълбочава 
настъпващата асиметрия при цефалометричните размери на мандибулата. 

Важно е също да се отбележи и друга констатация, че при наличието на по-
тежка степен на костна ерозия има „заостряне“ на ъглите на мандибулата. 

Причините за наблюдаваната изразена асиметрия в цефалометричните 
размери на ДЧ при пациентите с едностранно ТМН, която се увеличава с възрастта и 
задълбочаващата се костна ерозия на кондила на ДЧ, не са ни известни и изискват 
допълнителни научни изследвания. 

Автори считат, че всеки компонент на дъвкателната система притежава 
специфична структурна толерантност и стартиращите изменения се виждат най-
напред в структурите с най-ниска толерантност. (30,33) За да настъпят структурни 
промени, е необходимо дадено натоварване да надхвърля възможностите за 
адаптация на тъканите (7), като най-често срещаните симптоми и признаци на ТМН 
са: изтриване на зъбите, некариозни лезии, увеличена чувствителност на зъбите, 
пародонтити, увеличена подвижност на зъби, болка в дъвкателните мускули, болки и 
шум в ТМС, болка в ухото, главоболие и др. (10,15,16,20,22,23,29,2) 

В контекста на опита да се обяснят регистрираните при нашето проучване 
изменения на цефалометричните показатели при наличие на ТМН са данните от 



35 
 

изследванията на Fricton J.R. (2007) и Wright E.F. (2005). (19,44) Авторите считат, че 
първоначалният отговор на дъвкателните мускули при ТМН и травма е защитната 
мускулна контракция, но, ако тя е с висока интензивност и продължителност, ще 
доведе до исхемични нарушения в прилежащите тъкани. Автори считат, че тя е 
отговор на ЦНС срещу нараняване или заплаха от увреждане и се нарича защитно 
мускулно шиниране (protective muscle splinting). Fishman S.M. et al. (2009), Holmgren K.  
et al. (1990), Suganuma et al. (2007) и Harrel S.K. (2001), установяват, че съществуват 
невросензорни връзки между масетерните, темпоралните мускули и пародонталните 
проприорецептори, които координират съкращението на мощните дъвкателни 
мускули. (18,24,41,21) 

 
ИЗВОДИ ПО ТРЕТА ЗАДАЧА: 

1. При десностранно ТМН се отчитат по-големи размери на цефалометричните 
показатели с изключение на ъгъл D Ang. и ъгъл L Ang. (както в лявата половина, 
така и в дясната половина на устната кухина), съпоставени спрямо пациентите с 
левостранни увреждания на ТМС.  

2. С напредване на възрастта (в динамика) различията между анализираните 
цефалометричните показатели на мандибулата с изключение на ъгъл D Ang. и ъгъл 
L Ang. при десностранно ТМН се задълбочават в сравнение със случаите на 
левостранно увреждане.  

3. При по-тежка степен на костна ерозия на кондила на ДЧ се увеличава асиметрията 
при цефалометричните размери на мандибулата с изключение на ъгъл D Ang. и 
ъгъл L Ang., като при десностранните ТМН се констатират по-големи 
цефалометрични размери, отколкото при пациентите с левостранни ТМН. 

4. При по-тежка степен на костна ерозия има „заостряне“ на ъглите на мандибулата, 
което може да се приеме за възможен насочващ диагностичен критерии при 
регистрирането  

 
 

VII.РЕЗУЛТАТИ ПО ЧЕТВЪРТА ЗАДАЧА  
Генерализиран пародонтит и едностранни темпоромандибуларни 

нарушения 

В тази задача се установява има ли зависимост между едностранното рентген 
диагностицируемо ТМН и локализацията на анализираните характеристики (стадиите) 
на пародонталните показатели. Данните тук са представени, като са групирани 
според стадия на пародонтита и характеристиките на този показател при 
разпределението по групи, които са обособени според това дали ТМН е левостранно 
или десностранно.  

В табл. 27 е представено разпределението на стадиите на генерализиран 
пародонтит сред изследваните пациенти в зависимост от локацията на рентген 
диагностицируемото нарушение на ТМС. Установява се, че с II стадий на 
генерализиран пародонтит и с десностранно увреждане на ТМС са 65,2% от 
изследваните, което е близо два пъти повече от случаите, които са с този стадий на 
пародонтит и имат левостранно увреждане на ТМС 34,8%. При случаите с III стадий 
на генерализиран пародонтит с десностранно увреждане са 57,4% на ТМС, а с 
левостранно увреждане на ТМС са 42,6%. При IV стадий на генерализиран 
пародонтит различието между съпоставените относителни дялове при пациентите в 
зависимост от локацията на ставното увреждане се увеличава вече трикратно и 75% 
от изследваните са с десностранно увреждане на ТМС и с IV стадий на 
генерализиран пародонтит, а с левостранно увреждане на ТМС и с IV стадий на 
генерализиран пародонтит са 25%. Общо от всички изследвани с най-голям процент с 
десностранно ставно увреждане са случаите с III стадий на генерализиран 
пародонтит и това са (109) 47,6% от цялата извадка (изследвани 229 пациента).   
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Табл. 27. Стадий на генерализиран пародонтит при пациентите според локализацията на 

ТМН 

 

ТМН 

Общо 

Likelihoo
d Ratio 

p левостра
нни 

десностр
анни 

Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II  
стадий 

Бр. 8 15 23 

2,370 0,306 

% от стадий на ген. пародонтит 34,8% 65,2% 100,0% 

% от общото 3,5% 6,6% 10,0% 

III  
стадий 

Бр. 81 109 190 

% от стадий на ген. пародонтит 42,6% 57,4% 100,0% 

% от общото 35,4% 47,6% 83,0% 

IV  
стадий 

Бр. 4 12 16 

% от стадий на ген. пародонтит 25,0% 75,0% 100,0% 

% от общото 1,7% 5,2% 7,0% 

Общо Бр. 93 136 229 

% от стадий на ген. пародонтит 40,6% 59,4% 100,0% 

% от общото 40,6% 59,4% 100,0% 

В табл. 28 е представено разпределението на пациентите отново според 
стадия на генерализиран пародонтит и локацията на темпоромандибуларното 
увреждане, но в случая изследваните са обособени на възрастови подгрупи: на под и 
над 50 год. Идеята на това допълнително преразпределяне на случаите е да се види 
с напредване на възрастта има ли някакво по-специфично развитие на тези 
състояния при изследвания контингент. При случаите под 50 год. изследваните с II, III 
и IV стадий на генерализиран пародонтит и с десностранно увреждане на ТМС са 
около два пъти повече отколкото тези, който са с цитираните стадии на 
генерализиран пародонтит и имат левостранно увреждане на ТМС. 

Процентите на групите с десностранно увреждане на ТМС са разпределени по 
следния начин: с генерализиран пародонтит II с стадий са 66,7%, с III стадий и тази 
локация са 64,2% и с IV стадий и с десностранно увреждане на ТМС са 66,7% от 
изследваните. При случаите, които са над 50 годишна възраст и са с десностранно 
увреждане на ТМС, се повтарят в общи линии тенденциите, които са характерни за 
по-младите пациентите под 50 годишна възраст. Но при подгрупите с IV стадий на 
генерализиран пародонтит и с десностранно увреждане на ТМС съотношението към 
случаите с рентген диагностицируемото левостранно увреждане и с този стадий на 
подгрупите вече е 4:1.  

Табл. 28. Стадий на генерализиран пародонтит при пациентите според локализацията на ТМН и 
възраст над и под 50 год. 

 Възраст над и под 50 год. 

ТМН 

Общо левостранни десностранни 

под 
50 
год. 

Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II  
стадий 

Бр. 6 12 18 

% от стадий на ген. пародонтит 33,3% 66,7% 100,0% 

% от общото 5,0% 10,1% 15,1% 

III стадий Бр. 34 61 95 

% от стадий на ген. пародонтит 35,8% 64,2% 100,0% 

% от общото 28,6% 51,3% 79,8% 

IV стадий Бр. 2 4 6 

% от стадий на ген. пародонтит 33,3% 66,7% 100,0% 

% от общото 1,7% 3,4% 5,0% 

Общо Бр. 42 77 119 

% от стадий на ген. пародонтит 35,3% 64,7% 100,0% 

% от общото 35,3% 64,7% 100,0% 

над 
50 
год. 

 Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II стадий Бр. 2 3 5 

% от стадий на ген. пародонтит 40,0% 60,0% 100,0% 

% от общото 1,8% 2,7% 4,5% 

III стадий Бр. 47 48 95 

% от стадий на ген. пародонтит 49,5% 50,5% 100,0% 

% от общото 42,7% 43,6% 86,4% 
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IV стадий Бр. 2 8 10 

% от стадий на ген. пародонтит 20,0% 80,0% 100,0% 

% от общото 1,8% 7,3% 9,1% 

Общо Бр. 51 59 110 

% от стадий на ген. пародонтит 46,4% 53,6% 100,0% 

% от общото 46,4% 53,6% 100,0% 

Общо Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II стадий Бр. 8 15 23 

% от стадий на ген. пародонтит 34,8% 65,2% 100,0% 

% от общото 3,5% 6,6% 10,0% 

III стадий Бр. 81 109 190 

% от стадий на ген. пародонтит 42,6% 57,4% 100,0% 

% от общото 35,4% 47,6% 83,0% 

IV стадий Бр. 4 12 16 

% от стадий на ген. пародонтит 25,0% 75,0% 100,0% 

% от общото 1,7% 5,2% 7,0% 

Общо Бр. 93 136 229 

% от стадий на ген. пародонтит 40,6% 59,4% 100,0% 

% от общото 40,6% 59,4% 100,0% 

В табл. 29 е дадено разпределението на изследваните мъже в зависимост от 
пола им, възрастта над и под 50 год., стадий на генерализиран пародонтит и рентген 
диагностицируемото ТМН. При по-младите мъже се установяват следните 
относителни дялове при случаите с десностранно ТМН:  
- II стадий на генерализиран пародонтит се установява при всички мъже (100%), който 
са 5 случая.  
- С III стадий са мъжете до 50 год., които имат десностранно увреждане - 69,8% от 
изследваните. 
- А с IV стадий в тази група са разпределени в зависимост от това дали ТМН е 
левостранно или десностранно, като то е по 50% за двете съпоставени групи (Табл. 
29). 

Общо при мъжете, които са до 50 год. и са с генерализиран пародонтит, 
разпределението  е следното: 71,2% от тях са с десностранни ТМН и 28,8% са с 
левостранни ТМН. При мъжете, които са над 50 год. и са с генерализиран пародонтит 
и с десностранно увреждане на ТМС, разпределението е представено по следния 
начин: 48,8% от тях са с III стадий генерализиран пародонтит и с десностранно ТМН, 
66,7% от тях са със същите характеристики. Общо за мъжете, които са над 50 
годишна възраст и са с регистриран генерализиран пародонтит, без да се взема в 
предвид степента на увреждане е 50% на 50% (Табл. 29). 

В табл. 30 са представени случаите на жените, разпределени в зависимост от 
това дали са над или под 50 год., стадий на генерализиран пародонтит и увреждането 
на ТМС е левостранно или десностранно. При подгрупите, които са под 50 год. (с II, III 
и IV стадий) и са с генерализиран пародонтит, и са с десностранно увреждане, са 
съответно: 53,8%, 59,6% и 100% от жените, които са до 50 годишна възраст и са с IV 
стадий на пародонтит и десностранно увреждане. Общо за жените, които са под 50 
годишна възраст и са с генерализиран пародонтит, локацията на ТМН е 
разпределено така: 59,7% са с десностранно нарушение, а 43,3% са с левостранно 
увреждане на ТМС (Табл. 30). 

При случаите, при които жените са над 50 годишна възраст, разпределението 
на генерализирания пародонтит по стадий е следното: с десностранно увреждане и II 
стадий на генерализиран пародонтит са 66,7% от тях, с III стадий на генерализиран 
пародонтит са 51,9%, а с IV стадий на генерализиран пародонтит и десностранно 
увреждане на ТМС са 85.7%. Отново се регистрира, че при жените с най-тежък 
стадий на генерализиран пародонтит (IV стадий) много по-голям процент от случаите 
са с десностранно увреждане на ТМС. Съотношението на жените над 50 годишна 
възраст и с IV стадий генерализиран пародонтит в зависимост от деснострано или 
левостранно увреждане на ТМС е: 5,99:1 (Табл. 30). 
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Общо за всички жени разпределението на генерализирания пародонтит 
съответно е: с десностранно ТМН са 58,0% и 42,0% са с левостранно увреждане 
(Табл. 30). 
Табл. 29. Стадий на генерализиран пародонтит при пациентите мъже според локализацията на ТМН и 

възраст над и под 50 год. 

Пол Възраст над и под 50 год. 

Рентген диагностицируемо ТМН 

Общо левостранни десностранни 

Мъж под 50 
год. 

Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II стадий Бр. 0 5 5 

% от стадий на ген. пародонтит 0,0% 100,0% 100,0% 

% от общото 0,0% 9,6% 9,6% 

III стадий Бр. 13 30 43 

% от стадий на ген. пародонтит 30,2% 69,8% 100,0% 

% от общото 25,0% 57,7% 82,7% 

IV стадий Бр. 2 2 4 

% от стадий на ген. пародонтит 50,0% 50,0% 100,0% 

% от общото 3,8% 3,8% 7,7% 

Общо Бр. 15 37 52 

% от стадий на ген. пародонтит 28,8% 71,2% 100,0% 

% от общото 28,8% 71,2% 100,0% 

над 50 
год. 

Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II стадий Бр. 1 1 2 

% от стадий на ген. пародонтит 50,0% 50,0% 100,0% 

% от общото 2,2% 2,2% 4,3% 

III стадий Бр. 21 20 41 

% от стадий на ген. пародонтит 51,2% 48,8% 100,0% 

% от общото 45,7% 43,5% 89,1% 

IV стадий Бр. 1 2 3 

% от стадий на ген. пародонтит 33,3% 66,7% 100,0% 

% от общото 2,2% 4,3% 6,5% 

Общо Бр. 23 23 46 

% от стадий на ген. пародонтит 50,0% 50,0% 100,0% 

% от общото 50,0% 50,0% 100,0% 

Общо Стадий на 
генерализиран 
пародонтит 

II стадий Бр. 1 6 7 

% от стадий на ген. пародонтит 14,3% 85,7% 100,0% 

% от общото 1,0% 6,1% 7,1% 

III стадий Бр. 34 50 84 

% от стадий на ген. пародонтит 40,5% 59,5% 100,0% 

% от общото 34,7% 51,0% 85,7% 

IV стадий Бр. 3 4 7 

% от стадий на ген. пародонтит 42,9% 57,1% 100,0% 

% от общото 3,1% 4,1% 7,1% 

Общо Бр. 38 60 98 

% от стадий на ген. пародонтит 38,8% 61,2% 100,0% 

% от общото 38,8% 61,2% 100,0% 

Табл. 30. Стадий на генерализиран пародонтит при пациентите жени според локализацията на ТМН и 
възраст над и под 50 год. 

Пол 

Възраст над и под 50 год. 

Рентген диагностицируемо ТМН 

Общо левостранни десностранни 

  % от общото 38,8% 61,2% 100,0% 

Жена под 50 
год. 

Стадий на 
генерализир
ан 
пародонтит 

II стадий Бр. 6 7 13 

% от стадий на ген. пародонтит 46,2% 53,8% 100,0% 

% от общото 9,0% 10,4% 19,4% 

III стадий Бр. 21 31 52 

% от стадий на ген. пародонтит 40,4% 59,6% 100,0% 

% от общото 31,3% 46,3% 77,6% 

IV стадий Бр. 0 2 2 

% от стадий на ген. пародонтит 0,0% 100,0% 100,0% 

% от общото 0,0% 3,0% 3,0% 

Общо Бр. 27 40 67 

% от стадий на ген. пародонтит 40,3% 59,7% 100,0% 

% от общото 40,3% 59,7% 100,0% 
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над 50 
год. 

Стадий на 
генерализир
ан 
пародонтит 

II стадий Бр. 1 2 3 

% от стадий на ген. пародонтит 33,3% 66,7% 100,0% 

% от общото 1,6% 3,1% 4,7% 

III стадий Бр. 26 28 54 

% от стадий на ген. пародонтит 48,1% 51,9% 100,0% 

% от общото 40,6% 43,8% 84,4% 

IV стадий Бр. 1 6 7 

% от стадий на ген. пародонтит 14,3% 85,7% 100,0% 

% от общото 1,6% 9,4% 10,9% 

Общо Бр. 28 36 64 

% от стадий на ген. пародонтит 43,8% 56,3% 100,0% 

% от общото 43,8% 56,3% 100,0% 

Общо Стадий на 
генерализир
ан 
пародонтит 

II стадий Бр. 7 9 16 

% от стадий на ген. пародонтит 43,8% 56,3% 100,0% 

% от общото 5,3% 6,9% 12,2% 

III стадий Бр. 47 59 106 

% от стадий на ген. пародонтит 44,3% 55,7% 100,0% 

% от общото 35,9% 45,0% 80,9% 

IV стадий Бр. 1 8 9 

% от стадий на ген. пародонтит 11,1% 88,9% 100,0% 

% от общото 0,8% 6,1% 6,9% 

Общо Бр. 55 76 131 

% от стадий на ген. пародонтит 42,0% 58,0% 100,0% 

% от общото 42,0% 58,0% 100,0% 

В следващите таблици в настоящата задача е представено детайлното 
разпределение на характеристиките, които определят стадийте на генерализирания 
пародонтит при II, III и IV стадий, като пациентите са обособени в групи в зависимост 
от това дали ТМН е десностранно или левостранно (Табл. 31 - 38). 
           Данните от анализите сочат общо изразено тенденция, която показва, че при 
повечето от случаите с десностранни ТМН генерализираният пародонтит е 
значително по-тежко изразен. 
            Под всяка таблица е изчислено нивото на риска, което показва какъв е риска 
при десностранно ТМН да се появи по-тежка характеристика на пародонтита в 
дадената челюст.  

Съотношението между процента на пациенти с II стадий на генерализирания 
пародонтит става съответно - при случаите с десностранни ТМН, спрямо тези с 
левостранни ТМН, средно е 2:1 (Табл. 31-35). При генерализирания пародонтит от IV 
стадий, процентното съотношение на изследваните с десностранни ТМН, спрямо 
левостранни ТМН, нараства от 3:1 до 4:1 (Табл. 36-38). Отново се потвърждава 
тенденцията по-тежките случаи на генерализиран пародонтит да се откриват по-често 
при пациентите с десностранно ТМН.  

При отчитане резултатите за случаите с IV стадий на генерализиран 
пародонтит стойностите на риска (Odds Ratio, OR) при пациентите с десностранно 
ТМН да имат и характеристиките на най-тежкия стадий на пародонтално увреждане 
нараства средно от два до над пет пъти и се изразява като сигнификантен показател - 
р<0,05 (Табл. 35-38). 
Табл. 31. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГДК (Стадий II) според 

локализацията на ТМН 

OR=1,109, 95% CI 0,351 - 3,501  
 

Рентген 
диагностицируемо 

ТМН 

Общо 

   Х2    p 

левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий II) 
Рентгенографск
а загуба на 
алвеоларна 
кост (от 15 до 

Не Бр. 88 127 215   

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГДК 

40,9% 59,1% 100,0
% 

0,031a 0,860 
% от Общо 38,6% 55,7% 94,3% 

Да Бр. 5 8 13 
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33%) 1-2 мм. на 
ГДК 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГДК 

38,5% 61,5% 100,0
% 

% от Общо 2,2% 3,5% 5,7% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГДК 

40,8% 59,2% 100,0
% 

% от Общо 40,8% 59,2% 100,0
% 

  

Табл. 32. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГЛК (Стадий II) според 
локализацията на ТМН 

OR=1,717, 95% CI 0,584 - 5,049 
 

Рентген 
диагностицируемо 

ТМН 

Общо 

Х2 p 

левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий II) 
Рентгенографск
а загуба на 
алвеоларна 
кост (от 15 до 
33%) 1-2 мм. на 
ГЛК     

Не Бр. 88 123 211 

0,985a 0,321 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГЛК 

41,7% 58,3% 100,0
% 

% от Общо 38,6% 53,9% 92,5% 

Да Бр. 5 12 17 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГЛК 

29,4% 70,6% 100,0
% 

% от Общо 2,2% 5,3% 7,5% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ГЛК 

40,8% 59,2% 100,0
% 

% от Общо 40,8% 59,2% 100,0
% 

Табл. 33. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДДК (Стадий II) според 
локализацията на ТМН 

OR=1,217, 95% CI 0,346 - 4,281 

ТМН 

Общо 

Х2 p левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий II) 
Рентгенографск
а загуба на 
алвеоларна 
кост (от 15 до 
33%) 1-2 мм. на 
ДДК      

Не Бр. 89 128 217 

0,094a 0,759 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДДК 

41,0% 59,0% 100,0
% 

% oт Общо 39,0% 56,1% 95,2% 

Да Бр. 4 7 11 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДДК 

36,4% 63,6% 100,0
% 

% oт Общо 1,8% 3,1% 4,8% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДДК 

40,8% 59,2% 100,0
% 

% oт Общо 40,8% 59,2% 100,0
% 

Табл. 34. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДЛК (Стадий II) според 
локализацията на ТМН 

OR=0,963, 95% CI 0,296 - 3,130 

ТМН 

Общо 

Х2 p левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий II) 
Рентгенографск
а загуба на 
алвеоларна 
кост (от 15 до 
33%) 1-2 мм. на 
ДЛК 

Не Бр. 88 128 216 

0,004a 0,949 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДЛК 

40,7% 59,3% 100,0
% 

% от Общо 38,6% 56,1% 94,7% 

Да Бр. 5 7 12 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДЛК 

41,7% 58,3% 100,0
% 

% от Общо 2,2% 3,1% 5,3% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий II) рентгенографска загуба на 
алвеоларна кост (от 15 до 33%) 1-2 мм. на ДЛК 

40,8% 59,2% 100,0
% 

% от Общо 40,8% 59,2% 100,0
% 
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Табл. 35. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикална костна загуба - 3 мм. или повече на ГДК (Стадий IV) според локализацията на ТМН 

OR=2,171, 95% CI 0,678 - 6,952 

 

ТМН 

Общо 

Х2 p левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий IV) 
Рентгенографска 
загуба на 
алвеоларна кост 
до средната или 
апикалната трета 
на корена или 
вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или 
повече на ГДК 

Не Бр. 89 123 212 

1,776a 0,183 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна 
кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ГДК 

42,0% 58,0% 
100,0

% 

% от Общо 39,0% 53,9% 93,0% 

Да Бр. 4 12 16 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна 
кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ГДК 

25,0% 75,0% 
100,0

% 

% от Общо 1,8% 5,3% 7,0% 
Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ГДК 

40,8% 59,2% 
100,0

% 

% от Общо 
40,8% 59,2% 

100,0
% 

Табл. 36. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ГЛК (Стадий IV) според локализацията на ТМН 

OR=1,974, 95% CI 0,609 - 6,400 

 

ТМН 

Общо 

Х2 p левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий IV) 
Рентгенографска 
загуба на 
алвеоларна кост 
до средната или 
апикалната трета 
на корена или 
вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или 
повече на ГЛК 

Не 

Бр. 89 124 213 

1,326a 0,250 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до 
средната или апикалната трета на корена или вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или повече на ГЛК 

41,8% 58,2% 
100,0

% 

% от Общо 39,0% 54,4% 93,4% 

Да 

Бр. 4 11 15 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до 
средната или апикалната трета на корена или вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или повече на ГЛК 

26,7% 73,3% 
100,0

% 

% от Общо 1,8% 4,8% 6,6% 
Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до 

средната или апикалната трета на корена или вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или повече на ГЛК 

40,8% 59,2% 
100,0

% 

% от Общо 
40,8% 59,2% 

100,0
% 

  

Табл. 37. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДДК (Стадий IV) според локализацията на ТМН 

OR=2,171, 95% CI 0,678 - 6,952 

ТМН 

Общо 

    Х2      p левостра
нни 

десност
ранни 

(Стадий IV) 
Рентгенографска 
загуба на 
алвеоларна кост до 
средната или 
апикалната трета на 
корена или 
вертикалнакостна 
загуба - 3 мм. или 
повече на ДДК 

Не Бр. 89 123 212 

1,776a 0,183 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДДК 

42,0% 58,0% 100,0% 

% от Общо 39,0% 53,9% 93,0% 

Да Бр. 4 12 16 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 

вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДДК 
25,0% 75,0% 100,0% 

% от Общо 1,8% 5,3% 7,0% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДДК 

40,8% 59,2% 100,0% 

% от Общо 40,8% 59,2% 100,0% 

Табл. 38. Рентгенографска загуба на алвеоларна кост до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДЛК (Стадий IV) според локализацията на ТМН 

OR=2,171, 95% CI 0,678 - 6,952 

 

ТМН 

Общо 

Х2 p левостра
нни 

десностран
ни 

(Стадий IV) 

Рентгенографска 
загуба на 

Не Бр. 89 123 212 

1,776a 0,183 % от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДЛК 

42,0% 58,0% 
100,0

% 
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алвеоларна кост до 
средната или 
апикалната трета на 
корена или 
вертикална костна 
загуба - 3 мм. или 
повече на ДЛК 

% от Общо 39,0% 53,9% 93,0% 

Да Бр. 4 12 16 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДЛК 

25,0% 75,0% 
100,0

% 

% от Общо 1,8% 5,3% 7,0% 

Общо Бр. 93 135 228 

% от (Стадий IV) Рентгенографска загуба на алвеоларна кост 
до средната или апикалната трета на корена или 
вертикалнакостна загуба - 3 мм. или повече на ДЛК 

40,8% 59,2% 
100,0

% 

% от Общо 
40,8% 59,2% 

100,0
% 

  

 
ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЕТВЪРТА ЗАДАЧА 

Настоящите данни показаха, че има една обща закономерност - при случаите с 
десностранно ТМН се отчита значително по-тежък стадий на генерализиран 
пародонтит. Трябва да се подчертае, че стойностите на риска (Odds Ratio, OR) при 
пациентите с десностранни ТМН да имат и характеристиките на най-тежкия IV стадий 
на пародонтално увреждане нараства около от два до над пет пъти.  

Автори доказват значима връзка между степента на изтриване на зъбите, 
появата на мускулни болки, девиацията на ДЧ при отваряне на устата и ТМН. (37,45) 
Липсата на синхронност и некоординираност при налична мускулна хиперактивност 
причинява адаптивни структурни промени в дъвкателната система. Зъбите реагират 
на това, като настъпва или изтриване, или увеличена подвижност, с което се цели 
освобождаване от увеличеното оклузално натоварване, като по този начин се 
обременява целия дъвкателен апарат. (4,35,37) 

Установено е, че неправилно насочените механични сили в орофациалната 
област могат да генерират некоординирано локализирано и генерализирано 
натоварване на зъбите (най-често в областта на шийката на зъба ) и да инициират 
промяна на хидроксиапатитните кристали в тези области. (31,34,36,42) 
           Увеличени и некоординирани оклузални сили могат да доведат до нарушение 
на кръвоснабдяването и храненето на зъбната пулпа, като генерират 
патофизиологичната основа за пародонтални нарушения. (25,40) 

В настоящото проучване се доказа зависимост между локализацията на ТМН и  
липсващите и девитализирани зъби, което (в частност за липсващите зъби) е 
установено и от редица други автори. (11,6,3,17,28,2,26) Продължителната липса на 
зъби закономерно води до проблеми с оклузията, която се асоциира с ТМН.  През 
1934 г. Costen J.B. (1934) посочва значението на оклузията като важен етиологичен 
фактор за развитие на ТМН. Авторът стига до извода, че поради липсата на 
поддържащи височината на оклузията дъвкателни зъби (от загуба или от 
разрушаване) мощните дъвкателни мускули могат да натиснат прекомерно кондилите 
нагоре и назад и така да причинят увреждане на прилежащите съдове и нерви 
включени в chorda tympani, което потвърждава нашата хипотеза за генезеса на 
асоциирано настъпване на успоредно  възникващи нарушения в дъвкателния апарат. 
(2,11)  
  Оклузалните проблеми имат важна роля за инициирането и поддържането на 
ТМН. Само при наличието на правилни статични и динамични съотношения между 
зъбите, както по време на покой, така и при функционирането им, се осигурява 
оптимална функция на ТМС и мускулите. (3,17,28,2) Установено е, че липсата на 
поддържащи дъвкателни зъби или оклузални смущения в дъвкателната система 
причинянява нецентрично позициониране на кондилите в гленоидната ямка, водещо 
до болка, дисфункция и др. Ash М. and Ramjford S. (1995) констатират, че оклузалните 
смущения водят до промени в обратната проприоцептивна връзка, което е причина за 
настъпването на некоординирани съкращения и спазъм на някои дъвкателни мускули. 

(6) 

Друг етиологичен аспект, който може да обясни възникването на ТМН, е 
представен от Laskin D.M. (1969 г.), който подчертава ролята на продължителните 
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орални навици (парафункции), предизвикани от емоционален стрес и ефекта им за 
мускулните спазми, болка и умора за възникването на ТМН. Той разглежда стреса 
като основен етиологичен фактор, допринасящ за развитието на TMН. Въвежда се 
термина „миофасциален дисфункционален болков синдром” (MPDS – Myofascial Pain 
Dysfunction Syndrome). „Според  автора по време на движение на челюстта може да 
се стигне до дисфункция, която обикновено включва ограничено отваряне на ДЧ 
Според Laskin D.M. (1969), психологическите фактори са по-важни от оклузалните 
несъответствия в инициирането и поддържането на TMН. Според тази теория 
взаимодействието между физиологично предразположение и психологически стрес е 
това, което причинява TMН“. (26,2) 

 Според нашите резултати с IV стадий на генерализиран пародонтит и 
деснострано ТМН са 75%, а 25% от изследваните са със същата стадий на 
генерализиран пародонтит и левостранно увреждане на ТМС (Табл. 27). При 
разделянето на изследваните под и над 50 годишна възраст се установи следната 
тенденция: при случаите, които са под 50 годишна възраст, разпределението на 
изследваните с IV стадий на генерализиран пародонтит, които са и с деснострано 
ТМН са 66,7%, а 33,3% са с левостранно увреждане на ТМС (Табл. 28). Общо при 
тази възрастова група разпределението според случаите с генерализиран 
пародонтит (без оглед на стадия му) и ТМН десностранно и левостранно съответно е 
64,7% и 35,3%. При по-възрастните изследвани, които са над 50 годишна възраст и са 
с IV стадий на генерализиран пародонтит разпределението според увреждането на 
ТМС десностранно или левостранно съответно е: 80% и 20%. Общо за всички по-
възрастни случаи е налице тенденция да се редуцира разликата между процента на 
пациентите с ТМН десностранно или левостранно, като съответно процентите са 
53,6% и 46,4% (Табл. 28). 

 Когато се анализира възрастовото разпределение на изследваните мъже 
според стадият на генерализиран пародонтит и локацията на ТМН се установява 
следната закономерност: с IV стадий на генерализиран пародонтит те са 
разпределени по равен процент според локацията на ТМН съответно левостранни и 
десностранни по 50% (Табл. 29). При по-възрастните мъже се установява, че с IV 
стадий на генерализиран пародонтит и с увреждане в дясна ТМС са 66,7% от тях, а с 
тази стадий на пародонтит и левостранно ТМН са 33,3%. В случая отново да 
подчертаем е налице при по-възрастните мъже изравняване на относителните 
дялове общо при всички случаи с генерализиран пародонтит и ТМН левостранно и 
десностранно, като регистрираните  относителните дялове са 50% на 50%. При по-
младите мъже се отчита една ясна тенденция десностранно ТМН да преобладава, 
като то е 71,2%, а с левостранно ТМН са 28,8% от по-младите мъже. Общо при 
всички мъже разпределението според локацията на ТМН е следното: с десностранно 
увреждане са 61,2% от тях, а с левостранно ставно нарушение са 38,8% (Табл. 29). 

При жените се отчита следната тенденция: при по-младите с IV стадий на 
генерализиран пародонтит с десностранно ТМН са всички анализирани случаи 
(табл.30) - 2 (100%). Общото разпределение при по-младите жени според локацията 
на ставното нарушение съответно е: с десностранно ставно нарушение са 59,7% от 
жените, а с левостранно 40,3% от тях. При случаите над 50 годишна възраст 
разпределението при жените с IV стадий на генерализиран пародонтит и спрямо 
локализацията на ставното увреждане е следното: с десностранно ставно нарушение 
са 85,7%, а с левостранно увреждане на ТМС - 14,3%. Разпределението при по-
възрастните жени общо за тази група изследвани според локацията на ТМН е 
следното: десностранно са 56,3%, а с левостранно ставно нарушение са 43,8% (Табл. 
30).  

Налице са известни закономерности при мъжете и при жените във 
възрастовата група над 50 год. При мъжете има изравняване на относителните 
дялове с левостранно и десностранно увреждане на ТМС. Различието при 
анализирането на ТМН е по-характерно за по-младите мъже, като разликата е близо 
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три пъти в полза на деснострано ТМН при мъжете под 50 годишна възраст. При 
жените различието между случаите с ТМН десностранно и тези с левостранно 
запазва тенденцията като в двете възрастови групи преобладават изследваните 
основно с деснострано ставно увреждане.  
           Обобщените данни подкрепят нашето предположение, че измененията в ТМС, 
особено при дясна такава, може да се асоциират с продължителни и силни стресови 
състояния, при които се изисква активиране на организма като необходима постоянна 
готовност за действие. Този процес се характеризира със свръхстимулиране на по-
активната дясно разположената мускулатура (получава се мускулен спазъм или т.н. 
мускулна броня) в човешкото тяло. (По-голямата част от населението е с по-активна 
дясна половина на двигателния апарат на организма). Тази свръх мускулна 
стимулация води при надхвърляне на толеранса (възможността за адаптация) на 
прилежащите тъкани до различностепенното им увреждане. 

Нашите компексни резултати, които сочат, че ТМН трябва да бъдат във фокуса 
на вниманието на денталните лекари. Диагнотицирането им може да се извършва 
дори и при рутинна образна диагностика по повод на други увреждания в 
орофациалната област. 

 
ИЗВОДИ ПО ЧЕТВЪРТА ЗАДАЧА: 

1. Случаите с IV стадий на генерализиран пародонтит и с деснострано ТМН 
преобладават значително спрямо тези със същата стадий на пародонтит и 
левостранно ТМН. 

2. Рискът при пациентите с деснострано ТМН да имат и характеристиките и на най-
тежкия стадий на пародонтално увреждане нараства от два до над пет пъти спрямо 
тези, които са със левостранно ставно увреждане.  
Отчита се полово специфична и възрастово обособена динамика на анализираните 
заболявания. 

3. С напредване на възрастта честотата на случаите с по-тежък пародонтит (IV стадий) 
се увеличават при подгрупите с деснострано ТМН, като съотношението спрямо 
случаите с този стадий и на заболяване при левостранно ТМН става 4:1. По-
напредналата възраст играе съществена роля за задълбочаване на тенденцията при 
изследваните с десностранно ТМН да се развива  по-тежък генерализиран 
пародонтит.  

4. При по-възрастните изследвани мъже, които са над 50 годишна възраст, 
преобладават случаите с деснострано увреждане на ТМС и по-тежък генерализиран 
пародонтит, но при по-младите мъже се отчита изравняване на процента на случаите 
с най-тежък стадий на генерализиран пародонтит при двете локации на ТМН. 

5. При мъжете под 50 годишна възраст разпределението при деснострано и 
левостранно ТМН е: 71,2% и 28,8%. При жените това разпределение съответно е: с 
десностранно увреждане са 59,7% и 40,3% от жените са с левостранно увреждане. 

6. При по-възрастните мъже над 50 годишна възраст се демонстрира изравняване на 
процентите с ТМН левостранно и деснострано, като сравняваните относителни 
дялове са 50% на 50%. При по-възрастните жени съответно съпоставените 
относителни дялове с дясна локация на ТМН и лява такава съответно са 56,3% и 
43,8%.  

7. При по-младите жени се отчита, че с IV стадий на генерализиран пародонтит са 
случаи само с десностранно ТМН, а при по-възрастните жени с IV стадий на 
генерализиран пародонтит с десностранно ТМН са 85,7% и с левостранно ставно 
увреждане 14,3%.  

8. Общо при всички изследвани жени разпределението на ТМН в зависимост от 
локализацията на ставното увреждане е 58% при деснострано нарушение и 42% при 
левостранно темпоромандибуларно увреждане.  

9. Общо за всички изследвани мъже относителните дялове с левостранно и 
деснострано ТМН е 61,2% и 38,8%. 
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VIII. ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОДИ: 
 

1. При пациентите до 50 год. възраст близо 2 пъти по-чести са ТМН с дясна 
локализация, отколкото са левостранните ТМН, като десностранните ТМН се 
установяват близо две год. по-рано.  

2. ТМН в дясна ТМС, водят до по-чести и по-значими локални увреждания на 
прилежащите дентални и орофациални структури. Това вероятно се дължи на по-
активната (натоварена) и водеща дясна половина на тялото (съответно и както е и 
при крайниците) с прилежащия й костно-ставен, съдово – нервен и мускулен апарат. 

3. По-високият бр. липсващи и девитализирани зъби, отнасящо се за цялата устна 
кухина при десностранно ТМН, се асоциира със значително по-високите проценти на 
случаи с висока степен на костна ерозия на кондила на ДЧ и по-тежък генерализиран 
пародонтит (IV стадий), и с висок риск от тежко дентално увреждане, водещо до 
тотално обеззъбяване.  

4. С напредване на възрастта (в динамика), различията между анализираните 
цефалометричните показатели на мандибулата при десностранно ТМН (с изключение 
на ъгъл D Ang. и ъгъл L Ang.), се задълбочават в сравнение със случаите на 
левостранно увреждане.  

5. При по-тежка степен на костна ерозия на кондила на ДЧ се увеличава асиметрията 
при цефалометричните размери на мандибулата (с изключение на ъгъл D Ang. и ъгъл 
L Ang.), като при десностранните ТМН се констатират по-големи цефалометрични 
размери, отколкото при пациентите с левостранно ТМН. 

6. С напредване на възрастта случаите с по-тежък генерализиран пародонтит (IV 
стадий) се увеличават при подгрупите с десностранно ТМН, като съотношението 
спрямо случаите с този стадии на заболяването при левостранно ТМН става 4:1.  
Данните на мъжете и жените според наличието на даден стадий на генерализиран 
пародонтит според възрастта под и над 50 год. и локацията на ТМН левостранно или 
десностранно посочва следните тенденции при двата пола. 

7. При мъжете по-често се срещат ТМН, които са асоциирани с по-тежки стадий на 
пародонтит, в сравнение с жените.  

При мъжете под 50 год. разпределението на генерализирания пародонтит при 
деснострано ТМН  е съответно: 71,2% и 28,8%.  

При по-възрастните мъже над 50 год. се демонстрира изравняване на 
процентите с генерализиран пародонтит с ТМН левостранно и десностранно, като 
сравняваните относителни дялове са 50% на 50%.  

Общо разпределението при мъжете за наличие на ТМН десностранно и 
левостранно съответно е 61,2% и 38,8%. 

8. При по-младите жени с пародонтит се установява, че 59,7% от тях са с десностранно 
ТМН и 40,3% с левостранно ТМН, като всички с IV стадии са с десностранно ТМН.  

При по-възрастните изследвани жени се наблюдава леко понижаване на 
съпоставените относителни дялове обособени на базата на левостранно или 
десностранно увреждане на ТМС, като съответно при деснострано те са 56,3%, а при 
левостранно са 43,8%.  

С IV стадии на пародонтит от тях са: десностранни ТМН 85,7%, а с левостранни 
– 14,3%.  

Общо при всички изследвани жени разпределението на ТМН в зависимост от 
локацията на ставното увреждане е 58% при десностранно ТМН и 42% при 
левостранно ТМН. 

9. Данните от нашето изследване сочат следната значима констатация – дори и без 
прилагането на образно диагностични методи, могат да се установяват някои 
насочващи показатели за изразено ТМН:  
-  Визуална оценка - наличието на лицева асиметрия; 
- Тежък стадий на пародонтит; 
- Значителен брой липсващи и/или девитализирани зъби.  
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IX. ПРИНОСИ 
Приноси с потвърдителен характер:  
1. Като клиникоприложен акцент е изведена значимостта на състоянието на ТМС, 

опросредяващо денталното състояние и здраве. 
2. Систематизира се комплексно информацията и за двупосочната факторна 

етиология, и за взаимообословеността между състоянието на ТМН и денталното 
здраве. 

3. Установената клинична значимост на състоянието на ТМС и денталното здраве 
изисква да се направи препоръка за значително по-тясна колаборация между 
специалисти по образна диагностика и денталните лекари за установяване и 
отстраняване причините на трудно лечими или значими хронични увреждания на 
денталното здраве. 

4. Потвърдиха се зависимости между ТМН и демографски характеристики. 
5. Потвърдиха се зависимости между ТМН и липсващите и девитализирани зъби 

(последните се разглеждат за първи път).  
6. Потвърди се, че ТМН се срещат два пъти по-често в дясната ТМС от колкото в 

лявата. 
7. За първи път е проведено сравнително изследване на лицево-челюстни 

цефалометрични показатели, като са съпоставени тези от лицевата половина с 
ТМН спрямо показателите от другата половина на лицето, която е без ставно 
увреждане. 

8. За първи път у нас е посочена динамиката и демографската специфика на 
увреждането на зъбите, (липсващи и девитализирани), които се асоциират с 
тежестта на ТМН. Установи се, че има характерни полови и възрастови 
особености, които са специфични при значителните ТМН. 

Приноси с оригинален характер:  
9. Потвърдиха се зависимости между, ТМН и стадия на генерализирания 

пародонтит. 
10. Установи се каква е величината на рискът (от 3 до над 5 пъти по-висок) при 

десностранно ТМН да се развие най-тежкия стадий на пародонтит спрямо 
случайте с левостранно ставно увреждане.   

11. Установи се, че десностранни ТМН се асоциират както със значително по-чести 
дентални (с по-висок общ брой липсващи и девитализирани зъби) и орофациални 
увреждания/изменения, така също и с по-висока степен на костна ерозия на 
кондила и с по-тежък генерализиран пародонтит. 

12. Доказа се, че е налице асоцииране между тежеста на ТМН и нивото на изразеност 
на лицевата асиметрия. Установи се възрастова динамика при тази асоциация, 
като тя се задълбочава с напредване на възраста. 

13. Лицевата асиметрия се асоциира и с по-тежка степен на костна ерозия на кондила 
на ДЧ. 

14. Доказа се, че генерализирания пародонтит IV стадий се среща четири пъти по-
често при случайте с десностранно ТМН, отколкото с левостранно увреждане на 
ТМС. 

15. Систематизирани са насочващи клинични критерии за наличие на значимо ТМН, 
които включват както визуална оценка - наличие на лицева асиметрия и 
анамнестични данни за предходни нарушения на ТМС, така и клинична оценка - 
данни за тежък стадий на пародонтит, значителен брой лисващи и 
девитализирани зъби, наличие на нелечими и тежки хронични дентални 
заболявания и палпаторна локална болка. 

16. Рентгенографски установените различия между цефалометричните размери в 
лява и дясна половина на устната кухина са друг насочващ критерий за висока 
вероятност да има ТМН. 
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