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Протетична дентална медицина

Протетична рехабилитация след тотална максилектомия

Герджиков И.1, М. Димова2, И. Чакалов1 

Prosthetic rehabilitation approach after total maxillectomy

Gerdzhikov I.1, M. Dimova2, I. Chakalov1

Резюме
Цел. Целта на описаната методика е да проследи възможностите за протетична рехабилитация 

след тотална максилектомия и ролята на протезната конструкция за възстановяване на храненето, 
говора и външния вид на пациента.

Материали и методи. На 72-годишна пациентка с тотална максилектомия бяха изработени горна 
следрезекционна и долна субтотална протеза. Предварителните отпечатъци бяха снети с необратим 
хидроколоиден отпечатъчен материал, а окончателните с адитивен силикон Elite HD. Следрезекционната 
протеза беше завършен по класическата технология от топлиннополимеризираща безцветна акрилна 
пластмаса Meliodent HC с ниско количество остатъчен мономер. За осигуряване на нейното задържане 
и стабилност използвахме силиконов материал Elite soft relining. За тази цел при долната протеза 
използвахме вътрекоренови цанги фиксирани в кучешките зъби.

Резултати. Използваната методика за изработване на дефинитивна следрезекционната протеза 
позволи успешно възстановяване на загубените говорна и дъвкателна функции. Тя спомогна за 
възстановяване на външния вид и естетичния изглед на лицето и подпомогна социалната интеграция на 
пациента.

Заключение. Прилагането на протетични методи за лечение при пациенти с тотална максилектомия 
позволява достатъчно възстановяване на увредените функции, като подпомага възстановяването на 
външния им вид, естетика и социална реинтеграция на пострадалите.

Ключови думи: тотална максилектомия, максиларна резекция, обтуратор, следрезекционни протези

Summary
Objective. The objective of the described method is to review the treatment options for prosthetic rehabilitation 

after total maxillectomy and the role of the prosthetic construction in the rehabilitation of nutrition, speech, and 
the patient’s appearance.

Materials and methods. An upper postresectional and a lower overdenture were fabricated for a 72-year old 
female patient with total maxillectomy. The preliminary impressions were taken with an irreversible hydrocolloid 
impression material, and the final impressions – with Elite HD addition silicone. The postresectional denture was 
finished according to the classic technology using the Meliodent HC heat-curing transparent acrylic plastic with 
a low level of residual monomer. We used the Elite soft relining silicone material to assure the denture’s retention 

1Главен асистент в МУ – София, ФДМ, Катедра протетична 
дентална медицина 
2Доцент в МУ – София, ФДМ, Катедра протетична дентална 
медицина

1Chief assistant professor at Medical University – Sofia, Faculty of 
Dental Medicine, Department of prosthetic dentistry
2Associate professor at Medical University – Sofia, Faculty of 
Dental Medicine, Department of prosthetic dentistry



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/28

and stability. Intraradicular precision attachments, fixed in the canines were used to retain the lower denture for 
the same purpose. 

Results. The method used for fabrication of the final postrectional denture made possible a successful 
reconstruction of the lost speech and masticatory function. The denture helped for the recovery of the appearance 
and esthetic aspect of the face and aided in the social integration of the patient. 

Conclusion. The application of the prosthetic methods for the treatment of patients with total maxillectomy 
allows for sufficient restoration of the impaired functions, aiding the rehabilitaion of the appearance, esthetics 
and social integration of the injured.

 Key words: Total maxillectomy, maxillary resection, obturator, postresectional dentures

Въведение

Анализът на проблемите на пациентите с 
максиларна резекция и трудностите свързани 
с протетичната им рехабилитация са обект на 
множество проучвания [1, 2, 3]. Причина за 
повишенша интерес е нарастващата в глобален 
мащаб честота [4, 5]. Тенденцията е характерна 
и за България. Според Сарачев и Ананощев 
[6] честотата на рака в устната кухина за 
периода 1985-1999 г. се е увеличила с 58,6%, 
като при мъжете е нараснала от 8,9 до 10,12, 
а при жените – от 1,4 до 2,25 случая на 100 
000 души. Проучванията показват, че 10% от 
онкологичните заболявания засягат лицево-
челюстната област и заедно с доброкачествените 
тумори съставляват 21,79% от общата туморна 
заболеваемост [7]. Повишената честота е 
причина и за увеличения брой пациенти с 
придобити максиларни дефекти [8]. 

Проблемите при протетичната 
рехабибилитация на тези болни произтичат от 
засягането на всички части на орофациалния 
комплекс [9]. Възникналите увреждания 
причиняват сериозни смущения в храненето, 
говора, дишането и външния вид на болните [10, 
11, 12]. От своя страна, това води до сериозно 
влошаване на качеството на живот [1, 3, 13]. 
Анализът на посочените проблеми позволява 
обективна преценка на общото състояние на 
болните и на техните специфичните им нужди 
и потребности през етапите на протетично 
лечение [14, 10, 15, 12]. 

В литературата са описани единични случаи 
на протезиране след тотална максилектомия. 
Patil et Parkhedkar [16] описват случай, при 
който изработват следрезекционна протеза от 
топлиннополимеризараща пластмаса, която 
задържат и стабилизират чрез спирална тел към 
фиксирана на долната челюст шина. В сходен 
клиничен случай Wood et Carl [17] използват 
кух обтуратор изработен от медицински 
силикон

Цел

Целта на описания подход е да проследи 
възможностите за протетична рехабилитация 
след тотална максилектомия и ролята на 
протезната конструкция за възстановяване 
на храненето, говора и външния вид на 
пациента.

Материал и методи

Касае се за протетичната рехабилитация 
на 72 годишна пациентка от гр. Ш., 
диагностицирана и оперирана в Клиника по 
лицево-челюстна хирургия на болница “ Света 
Анна “ – София, с диагноза спиноцелуларен 
максиларен карцином. При прегледа се 
установи максиларен дефект, ангажиращ 
изцяло областта на твърдото небце и 
алвеоларния гребен (фиг. 1а), силно променен 
и външния вид и деформирана средна трета на 
лицето (фиг. 1б). 
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На долната челюст се установиха запазени 
корените на кучешките зъби, Rö изследване на 
които не установи периапикални изменения. 
След подготовката им (фиг. 2), планирахме 
съставянето и изработването на следрезекционна 
горна и субтотална долна протези. 

Фиг. 2. Подготвени с вътрекоренови цанги долни 
кучешки зъби

Предварителният отпечатъкът от горната 
протеза беше снет със стандартна метална 
лъжица и необратим хидроколоиден отпечатъчен 
материал. С индивидуалната лъжица, изработена 
от светлиннополимеризираща пластмаса беше 
снет екстензиран функционален отпечатък 
с адитивен силикон Elite HD Putty и Elite HD 
Regular1 за изработването на следрезекционната 
протеза (фиг. 3). 

1Zhermack SpA – Via Bovazecchino, 100 45021 Badia Polesine 
(RO), Italy

Фиг. 3. Екстензиран функционален отпечатък с 
адитивен силикон

Обтуриращата протеза беше завършена по 
класическата за цели протези технология, като 
в заключителния лабораторен етап използвахме 
топлиннополимеризираща безцветна акрилна 
пластмаса Meliodent HC2 с ниско количество 
остатъчен мономер (фиг. 4). 

Фиг. 4. Изработената от безцветна пластмаса 
следрезекциона протеза 

2Meliodent HC – Heraeus Kulzer GmbH Grüner Weg 11, 63450 
Hanau, Germany

а б

Фиг. 1. Интраорален вид (a) и профил на пациента (б)
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От такава пластмаса изработихме долната 
субтотална протеза, като ретенция и стабилност 
й осигурихме чрез вътрекоренови цанги (фиг. 5). 

След ажустиране на протезите извършихме 
директно ребазиране на следрезекционната 
протеза със силиконов материал Elite soft 
relining3 (фиг. 6).

Фиг. 6. Следрезекционната протеза, ребазирана със 
силиконов материал

Резултати

Готовата протезна конструкция осигури 
възможност за относително херметизиране 
на дефекта и за възстановяване на оптимален 
говор и в достатъчна степен дъвчене и хранене. 
Приложеният от нас двуетапен метод при 
изработване на следрезекционната горна 
протеза и осигури благоприятна ретенция 
и достатъчна стабилност, и спомогна за 
възстановяване на приличен външен вид и 
естетичен изглед на лицето. С помощта на 

3Zhermack SpA – Via Bovazecchino, 100 45021 Badia Polesine 
(RO), Italy

постигнатия разбираем говор, пациентката 
избягна стреса от трайна десоциализация (фиг. 
7). 

Фиг. 7. Интраорален (а) и екстраорален (б) 
вид на пациента след завършена протетична 
рехабилитация

Изводи

Приложението на протетичните 
методи за лечение при пациенти с тотална 
максилектомия позволява успешно 
възстановяване на увредените функции и 
подпомага възстановяването на външния вид и 
естетиката, като подпомага ресоциализацията 
на пациента..

Описаната методика осигурява възможност 
за създаване в достатъчна степен нужната 
ретенция и стабилност на протезата, и 
като резултат херметизиране на дефекта и 
възстановяване на говорната и дъвкателна 
функция.

Библиография
1. Depprich, R., Naujoks C, Lind D, Ommerborn M, 

Meyer U, Kübler NR, Handschel J. Evaluation of the 
quality of life of patients with maxillofacial defects after 
prosthodontic therapy with obturator prostheses. Int J 
Oral Maxillofac Surg. 2011 Jan;40(1):71-9.

2. Chigurupati, R., N. Aloor, R. Salas, B. Schmidt. Quality 
of life after maxillectomy and prosthetic obturator 

а б

Фиг. 5. Завършената следрезекционна горна (а) и субтотална долна (б) протези



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/2 11

rehabilitation. J. Oral. Maxillofac. Surg., 2013, Aug, 71 
(8), 1471-1478.

3. Hertrampf K, Wenz HJ, Lehmann KM, Lorenz W, Koller 
M. Quality of life of patients with maxillofacial defects 
after treatment for malignancy. Int J Prosthodont. 2004 
Nov-Dec;17(6):657-65.

4. Lung, T., O. Tăşcău, H. Almăşan, O. Mureşan. Head and 
neck cancer, epidemiology and histological aspects - Part 
1: a decade’s results 1993-2002. J. Craniomaxillofac. 
Surg., 2007, Mar, 35 (2), 120-125. 

5. Wen, Y., X. Dai, C. Wang, L. Li, F. Fu, X. Wang, X. 
Tang, H. Liu, C. Hua, J. Pan. A retrospective clinical 
study of 6539 cases of malignant oral-maxillofacial 
tumors. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2001, Oct, 
19 (5), 296-299.

6. Sarachev E L, Ananostev N H. Tendencies in the oral 
cavity cancer morbidity in three regions of South 
Bulgaria for a period of 15 years (1985-1999). Folia 
Med (Plovdiv). 2001, 43, (1-2), 150-154.

7. Ugrinov R . Tumours of maxillofacial and neck area. 
Sofia, 2009, 3.

8. Mihailov Tr. Orthopedic rehabilitation disabilities in the 
maxillofacial area. Plovdiv, 2007, 45.

9. Lethaus, B., N. Lie, F. de Beer, P. Kessler, C. de Baat, 
H. Verdonck. Surgical and prosthetic reconsiderations in 
patients with maxillectomy. J. Oral Rehabil., 2010, Feb, 
37 (2), 138-142.

10. Irish J, Sandhu N, Simpson C, Wood R, Gilbert R, 
Gullane P, Brown D, Goldstein D, Devins G, Barker E. 
Quality of life in patients with maxillectomy prostheses. 
Head Neck. 2009 Jun;31(6):813-21.

11. Rogers SN, Lowe D, McNally D, Brown JS, Vaughan 
ED. Health-related quality of life after maxillectomy: a 
comparison between prosthetic obturation and free flap. 
J Oral Maxillofac Surg. 2003 Feb;61(2):174-81.

12. Schwarz R, Hinz A. Reference data for the quality of life 
questionnaire EORTC QLQ-C30 in the general German 
population. Eur J Cancer. 2001 Jul;37(11):1345-51.

13. Kornblith AB, Zlotolow IM, Gooen J, Huryn JM, Lerner 
T, Strong EW, Shah JP, Spiro RH, Holland JC. Quality 
of life of maxillectomy patients using an obturator 
prosthesis. Head Neck. 1996, Jul-Aug;18(4):323-34.

14. Aaronson N.K., Ahmedzai S., Bergman B, Bullinger M, 
Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman 
SB, de Haes JC, et al. The European Organization 
for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: 
a quality-of-life instrument for use in international 
clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993 Mar 
3;85(5):365-76.

15. Riaz N, Warriach RA. Quality of life in patients with 
obturator prostheses. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2010 
Apr-Jun;22(2):121-5. 

16. Patil, P. G., R. Parkhedkar. New spring retained surgical 
obturator. Clinical report for total maxillectomy patient. 
J. Indian Prost. Soc., 2009, Jan, 9, 33-35. 

17. Wood, R. H., W. Carl. Hollow silicone obturators for 
patients after total maxillectomy. J. Prosthet. Dent., 
1977, Dec, 38 (6), 643-651.

Адрес за кореспонденция: 
д-р Иван Герджиков

МУ – София, Факултет по дентална медицина
Катедра по Протетична дентална медицина
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,1431, София

e-mail: ivan_ger1971@abv.bg

Address for correspondence:
Dr. Ivan Gerdzhikov

MU – Faculty of Dental Medicine-Sofia
Department of Prosthetic Dental Medicine

Sofia, 1431, 1 “St. G. Sofiyski” blvd.
e-mail: ivan_ger1971@abv.bg



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/212



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/2 13

Анализ на индивидуални лъжици за беззъби челюсти 

и небцева пластинка, изработвани от студентите

Павлова, Ж.1, И. Йончева1 

Analysis of custom impression trays for toothless-jaw 

and palatal plates, made by students 

Pavlova, J.1, I. Yoncheva1

Резюме
Целта на изследването е да се изберат и апробират показатели за анализ на индивидуални лъжици за 

беззъби челюсти и небцеви пластинки, лабораторно изработвани от студентите и да се установи какви 
са най-често допусканите грешки.

Материал и метод. Изследвани са общо 330 единици – 110 горни и 110 долни индивидуални лъжици за 
беззъби челюсти и 110 небцеви пластинки, изработени от 110 студенти (50 мъже и 60 жени) от І курс на 
ФДМ – София. Направен е подбор на показатели за оценка, систематизирани в следните групи: дължина 
на ръбовете; освобождаване на френулуми и гингиво-букални връзки; позиция и големина на дръжките; 
обработка и полимеризация на пластмасата (за пластинките). 

Резултати. В над 80% от индивидуалните лъжици са спазени критериите за: дължина на ръбовете 
на лъжиците; разположение на дисталната граница на горната лъжица и покритие н максиларните 
тубери; освобождаване на френулуми и гингиво-букални връзки; армиране на долната лъжица. В 1/3 от 
лъжиците са допуснати грешки в позицията на дръжката на горната лъжица; заглаждане на ръбовете; 
разположение на бутоните на долната лъжица. При небцевите пластинки се установява незагладен 
гингивален ръб в 29.09% и остри интерденталните ръбчета в 49.09%. Неправилно ниво на ръба на 
пластинката спрямо палатиналната повърхност на моларите е допуснато в 28.18%.

Изводи. 1. Избраните показатели позволяват да се направи прецизна и обективна преценка на 
индивидуалните лъжици и небцевите пластинки.

2. Около 80% от индивидуалните лъжици и 85% от небцевите пластинки, изработени от студентите 
са с добро качество, съобразно изискванията на учебната методика.

3. Най-често допусканите грешки при изработване на индивидуалните лъжици са позиционирането 
на дръжката на горната лъжица и бутоните на долната лъжица, както и недобро заглаждане на 
ръбовете на лъжиците.

4. Най-често допусканите грешки при изработване на небцевите пластинки са наличието на 
незагладен гингивален ръб и остри интердентални ръбчета, както и неправилно ниво на ръба на 
пластинката спрямо палатиналната повърхност на моларите.

Ключови думи: грешки; индивидуални лъжици; небцеви пластинки; показатели за оценка

1Доцент в МУ – София, ФДМ, катедра „Протетична дентална 
медицина”

1Associate professor in Department of Prosthetic Dentistry, 
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Sofia
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Summary
The aim of the study is to select and approbate indicators for assessment of custom impression trays for toothless-

jaw and palatal plates, laboratory-made by students, and to establish which are the most common errors made. 
Material and method. A total of 330 units – 110 upper and 110 lower custom impression trays and 110 

palatal plates, made by 110 first-year students (50 men and 60 women) from the Faculty of Dental Medicine – 
Sofia. It was made a selection of assessment indicators into the following groups: length of the edges; release 
of frenulum and buccal gingival connecting tissues; position and size of the handles; plastics processing and 
polymerization (for the plates). 

Results. Over 80% of the custom impression trays are in compliance with the criteria for: length of the tray 
edges; position of the distal margin of the top custom trays and coverage of the maxillary tubers; release of 
frenulum and buccal gingival connection tissues; reinforcement of the lower custom impression tray. In 1/3 of 
the custom impression trays were registered errors in: position of the handle of the upper tray; smoothing of the 
edges; position of the buttons of the lower tray. In the palatal plates were established non-smoothed gingival edge 
in 29.09% and sharp interdental edges in 49.09% of the cases. In 28.18% of the palatal plates was found incorrect 
level of the palatal edge in relation to the molars. 

Conclusions. 1. The selected indicators allow for a detailed and objective assessment of the custom impression 
trays and palatal plates. 

2. About 80% of the student-made custom impression trays and 85% of the palatal plates are with good quality 
and in compliance with the educational methodology requirements.

3. The most common errors in the construction of custom impression trays are the positioning of the handle of 
the upper tray and the positioning of the buttons of the lower tray, as well as the poor smoothing of the tray edges. 

4. The most common errors in the construction of palatal plates are the presence of non-smoothed gingival 
edge and the presence of sharp interdental edges, as well as the incorrect level of the palatal edge in relation to 
the palatal surface of the molars. 

Key words: errors, custom trays, palatal plates, indicators for assessment 

Въведение

Индивидуалните лъжици са неразделна 
част от процеса на взимане на окончателен 
отпечатък при изработването на цели протези 
[1]. Непрецизното изработване на лъжиците 
затруднява клиничните манипулации, води 
до неточен окончателен отпечатък и по този 
начин косвено влияе върху качества като 
задържане и стабилност на целите протези [2, 
3, 4]. Sofou A. M. и кол. [5] подчертават, че в 
случаи с напреднала атрофия на алвеоларния 
гребен, функционално годна цяла протеза 
може да бъде изработена само след вземането 
на функционален отпечатък с помощта на 
правилно изработена лъжица и подходящи 
методи. 

Rao, Sh, R. Chowdhary и S. Mahoorkar [6] 
представят развитието на техниките за вземане на 
отпечатък и посочват, че индивидуални лъжици 

започват да се използват от 70-те години на 20-
ти век, като от тогава са предлагани различни 
начини и материали за изработването им.

Изследвани са съществуващите концепции 
и техники за вземане на окончателен отпечатък 
за цели протези, които се преподават в 
съвременните денталните училища [7, 8]. 
Petropoulos, V. C. и B. Rashedi [8] установяват, че 
в 71% от училищата се преподава селективно-
компресивната техника за окончателен 
отпечатък, а в 98% от училищата използват 
индивидуални лъжици. 

В изследвания [5, 9, 10, 11, 12, 13] 
сравняващи различни клинични техники 
за взимане на окончателен отпечатък за 
цели протези, се подчертава значението на 
правилното позициониране на ръбовете на 
индивидуалните лъжици и прецизното им 
изработване, като необходими фактори за 
успеха на протетичното лечение.
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 За да се постигане на необходимата 
точност на функционалния отпечатък, в 
лабораторията трябва да се спазват редица 
правила при изработването на индивидуалните 
лъжици [13,14]. Задължение на зъботехника 
е да конструира индивидуалните лъжици 
при спазване на инструкциите на лекаря по 
дентална медицина, като разположи ръбовете 
на лъжицата по направените в клиниката 
очертания върху гипсовия модел [15]. Трябва 
да се осигури разстояние от средно 3 mm между 
лъжицата и гипсовия модел [13]. Качествената 
лъжица от фотополимеризираща пластмаса 
трябва да се изработва с отстояние от модела 
от 2 mm [15].

Дръжките и бутоните за хващане на 
индивидуалните лъжици не бива да избутват 
и деформират устните, нито да затрудняват 
техните движения [13, 16].

Alexandre, M. и кол. [17] предлагат 
оригинална сглобяема дръжка за индивидуални 
лъжици от пластмаса, като подчертават 
значението на позицията на дръжката за 
улесняване на движенията от страна на 
пациента. Късата дръжка на лъжицата, 
използвана за внасянето й в устата, може да 
направи трудно задържането на лъжицата в 
правилната позиция. Засмукването около този 
тип дръжка не е лесно и може да предизвика 
лесно разместване на лъжицата [17].

При изработването на небцевите пластинки 
трябва да се спазват изискванията за частични 
плакови протези. Протезната плака трябва да 
бъде с добре загладена вътрешна повърхност, 
съобразена с анатомичния релеф на протезното 
поле и добре полирана външна повърхност 
[14]. За да не се травматизират подлежащата 
лигавица интерденталните ръбчета трябва да 
са загладени, а гингивалния ръб трябва да е 
редуциран и загладен [14].

Лингвално протезната плака трябва да 
достига определено ниво при различните групи 
зъби: при резци до шийките, при премолари 

– до екватора и при молари – на 1 mm под 
дъвкателната повърхност [18].

Целта на изследването е да се изберат 
и апробират показатели за анализ на 
индивидуални лъжици за беззъби челюсти и 
небцеви пластинки, изработени от студентите и 
да се установи какви са най-често допусканите 
грешки.

Материал и метод

Обект на изследването са общо 330 единици 
– 110 горни и 110 долни индивидуални лъжици 
за цели протези и 110 небцеви пластинки. 
Изследваните конструкции са изработени от 110 
студенти, от тях – 50 мъже и 60 жени, от І курс 
на ФДМ – София, през 2014/2015 уч. година. 
Те са част от задължителния обем практическа 
работа, изискван по време на обучението 
по Пропедевтика на протетичната дентална 
медицина.Беше направен подбор на показатели, 
по които беше оценявано качеството на 
лъжиците и небцевите пластинки. Когато даден 
елемент на изследваната единица отговаря на 
изискването в посочения показател е отчитан 
като „правилно изработен”, а когато не отговаря 
– като „неправилно изработен”. Лабораторното 
изпълнение на индивидуалните лъжици беше 
оценявано по следните показатели:

1. Ръбове на индивидуалните лъжици:

1.1.Дължина на ръбовете
1.1.1. Вестибуларно: ръбът се разполага 

до 2 mm над клапанната зона, като следва 
очертанията й. 

1.1.2. Лингвално: ръбът се разполага 
до 2 mm над клапанната зона, като следва 
очертанията й. 

1.1.3. Съотношение между дължината 
на вестибуларните и лингвални ръбове в 
дисталните участъци: лингвалните ръбове в 
дисталните участъци на долната лъжица са по-
дълги от вестибуларните.

1.2. Оформяне на ръбовете – загладени, 
без неравности и остри участъци.



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/216

1.3. Освобождаване на френулуми 
и гингиво-букални връзки: ръбовете 
на лъжиците заобикалят френулумите и 
гингиво-букалните връзки над мястото 
им на прикрепване, така, че да позволяват 
безпрепятственото им движение при вземане 
на функционален отпечатък. 

1.4. Разположение и оформяне на 
дисталната граница на горната лъжица. 

1.4.1. Дължина на дисталната граница:
1.4.1.1. Правилна – разполага се на 2-3 mm 

зад А-линията. 
1.4.1.2. Редуцирана – не достига А-линията 

и се позиционира пред нея.
1.4.1.3. Дълга – покрива А-линията и се 

разполага зад нея на повече от 3 mm. 
1.4.2. Покритие на максиларните тубери 

– лъжицата трябва да ги покрива изцяло. 
2. Дръжка на горната индивидуална 

лъжица.
2.1. Форма на дръжката – п-образна форма 

на телта. 
2.2. Големина – ширина и височина не по-

големи от 1.5- 2 cm.
2.3. Позиция – средата на дръжката съвпада 

със средната линия на челюстта и има наклон 
спрямо хоризонталната равнина не по-голям 
от 45°, като страничните браншове на телта са 
разположени по билото на алвеоларния гребен, 
вляво и вдясно.

3. Бутони на долната индивидуална 
лъжица:

3.1. Разположение – на границата между 
втори премолар и първи молар.

3.2. Големина – не по-високи от 1 cm и не-
по широки от 0.8 cm

4. Армиране на долната индивидуална 
лъжица:

4.1. Армиране с горена тел, фиксирана 
в базисплаката, без да проминира към 
лигавичната повърхност и покрита с базисплака 
към оралната повърхност. 

4.2. Позиция на армиращата тел – 
разположена е по билото на алвеоларния 

гребен и достига до областта на първите големи 
кътници.

Лабораторното изпълнение на небцевата 
пластинка беше оценявано по следните 
показатели:

1. Дължина на ръбовете:

1.1. Ниво на пластмасата спрямо 
палатиналната повърхност на зъбите: до 
шийките на фронталните зъби; до екватора 
на премоларите и до 1 mm под нивото на 
дъвкателната повърхност на моларите.

1.2. Дължина на дисталната граница на 
небцевата пластинка:

1.2.1. Правилна – дисталният ръб се 
разполага в областта на А-линията.

1.2.2. Редуцирана – дисталният ръб не 
достига А-линията и е позициониран пред нея.

1.2.3. Дълга – дисталният ръб покрива 
А-линията и е позициониран зад нея.

2. Дебелина на дисталната граница 
на небцевата пластинка: изтънена, но със 
заоблен профил.

3. Оформяне на фестоните: 
3.1. Оформяне на интерденталните ръбчета 

– загладени без остри участъци.
3.2. Оформяне на гингивалния ръб – 

редуциран и загладен, така, че да лежи 
безтравмено върху подлежащия венец.

4. Обработка на пластмасата:
4.1. Дебелина на плаката на пластинката:
4.1.1. Равномерна дебелина – от 2-3 mm.
4..1.2. Равномерна дебелина, но по-голяма 

от необходимото – над 5 mm.
4.1.3. Неравномерна дебелина – наблюдават 

се силно изтънени участъци.
4.2. Вътрешна повърхност: без дефекти като 

перли, позитивни ръбчета и др.
4.3. Външна повърхност на протезата:
4.3.1. Полиране на пластмасата: максимално 

гладки повърхности без грапавини. 
4.3.2. Полимеризация на пластмасата: 

хомогенна структура на пластмасата, без 
шупли, промени в цвета и други дефекти.
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Получените данни бяха нанасяни в 
създадени за целта работни таблици и беше 
направен статистически анализ с помощта 
на Microsoft Office Excel 2010. Като ниво на 
значимост при статистическата обработка на 
данните беше прието α = 0.05. 

Резултати и обсъждане:

І. Горна индивидуална лъжица.
Вестибуларните ръбове на горната 

индивидуална лъжица са с правилна дължина 
в 85.45% от случаите, съответно – в 78% от 

лъжиците, изработени от мъже и в 91.67% от 
тези, изработени от жени, (табл. 1). Грешки 
в дължината на вестибуларните ръбове 
са допуснати в 14.55% от случаите. Те се 
изразяват предимно в скъсяване на ръбовете 
и разполагането им по-високо от изискваното 
ниво, спрямо клапанната зона на модела. Такава 
грешка е допусната при 22% от лъжиците на 
мъжете и в 8.33% от тези на жените. Разликата 
между данните за мъже и жени по този 
показател е със статистическа значимост – р = 
0.0434 < 0.05.

Таблица 1. Разпределение на данните за оценка на ръбовете на горната индивидуална лъжица, по групи на изследваните лица

ГОРНА ИНДИВИДУАЛНА ЛЪЖИЦА
 БР. ИЗСЛ. 
 ЛЪЖИЦИ

ПОКАЗАТЕЛ 

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБШО
N = 50 N = 60 N = 110

Бр. % Sp Бр. % Sp Бр. % Sp

Дължина на вестибуларните ръбове
Правилно 39 78 5.86 55 91.67 3.57 94 85.45 3.36
Неправилно 11 22 5.86 5 8.33 3.57 16 14.55 3.36
Освобождаване на френулум
Правилно 41 82 5.43 51 85 4.61 92 83.64 3.53
Неправилно 9 18 5.43 9 15 4.61 18 16.36 3.53
Освобождаване на гингиво-букални връзки
Правилно 39 78 5.86 53 88.33 4.14 92 83.64 3.53
Неправилно 11 22 5.86 7 11.67 4.14 18 16.36 3.53
Дължина на дисталната граница 
Правилна 39 78 5.86 53 88.33 4.14 92 83.64 3.53
Редуцирана 6 12 4.59 6 10 3.87 12 10.91 2.97
Дълга 5 10 4.24 1 1.67 1.65 6 5.45 2.16
Покритие на максиларните тубери
Правилно 41 82 5.43 53 88.33 4.14 94 85.45 3.36
Неправилно 9 18 5.43 7 11.67 4.14 16 14.55 3.36
Оформяне на ръбовете
Загладени 35 70 6.48 47 78.33 5.32 82 74.54 4.15
Незагладени 15 30 6.48 13 21.67 5.32 28 25.46 4.15

Вестибуларният френулум е правилно 
освободен от ръба на горната лъжица при 
83.64% от случаите. Грешки са допуснати в 
16.36% от лъжиците, съответно при 18% от 
тези, изработени от мъже и 15% от тези на 
жените. 

Ръбовете на горната индивидуална лъжица 
са разположени правилно около гингиво-

букалните връзки също в 83.64% от случаите. 
Грешки са допуснати в 16.36% от лъжиците, 
съответно при 22% от мъжете и при 11.67% 
от жените. Неправилното освобождаване на 
френулумите и гингиво-букалните връзки 
се изразява предимно в непрецизното им 
заобикаляне чрез широко изрязване на ръба 
над тях, или в застъпване на местата на 
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прикрепване. Разликата между данните за 
мъже и жени по тези показатели не е със 
статистическа значимост – р > 0.05.

Изследването на дисталната граница на 
горната индивидуална лъжица, показва, че в 
83.64% от случаите тя е с правилна дължина, 
съответно – в 78% от лъжиците на мъжете и в 
88.33% от тези на жените. Грешки в дължината 
са допуснати в 16.36%, като в 10.91% от случаите 
дисталната граница е редуцирана, а при 5.45% 
– прекалено дълга. Абнормена дължина на 
дисталната граница е установена само при 1 
[1.65%] индивидуална лъжица, изработена от 
жена, докато тази грешка е допусната в 10% 
от лъжиците на мъжете. Разликата между 
данните за мъже и жени по този показател не е 
със статистическа значимост, макар да е много 
близо до границата – р = 0.0561 < 0.05.

В 85.45% от горните индивидуални 
лъжици дисталната граница покрива изцяло 
максиларните тубери, което осигурява 
предпоставки за вземане на качествен 
функционален отпечатък. В останалите 14.55% 
от лъжиците се установява скъсен ръб и недобро 
покритие. Тази грешка е допусната при 18% от 
лъжиците на мъжете и 11.67% от тези на жените.

Ръбовете на горната лъжица са с правилна 
конфигурация – заоблени, без травматични 

участъци в 74.54% от случаите, докато в 
25.46% са допуснати грешки. Най-често това 
са остри или грапави участъци, които може да 
наранят лигавицата при манипулации в устата 
на пациента. Подобни грешки се установяват в 
30% от лъжиците на мъжете и в 21.67% от тези 
на жените. Разликата между данните за мъже и 
жени по тези показатели не е със статистическа 
значимост – р > 0.05.

Грешки във формата на дръжката на 
горната лъжица са допуснати при 1/5 (19.09%), 
съответно – при 21.67% от тези на жените и 
16% от тези на мъжете, (фиг. 1).

Големината на дръжката е сгрешена при 
16.36% от горните лъжици, съответно – при 
18.33% от тези на жените и 14% от тези на 
мъжете. В този процент преобладават дръжки 
с по-големи размери от изискваните, което би 
затруднило клиничните манипулации.

Най-много несъответствия се установяват в 
позицията на дръжката спрямо хоризонталната 
равнина – в 31.82% от случаите, съответно – при 
30% от лъжиците, изработени от жените и 34% 
от тези на мъжете. В тези случаи, обикновено 
дръжката е позиционирана успоредно на 
хоризонталната равнина, т. е. е извита напред 
под ъгъл почти от 90°, (фиг. 2). 
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Фиг. 1. Разпределението на данните за изработване на дръжката на горната индивидуална лъжица, по групи на 
изследваните лица
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Такова разположение на дръжката 
затруднява, ажустирането на лъжицата 
в устата на пациента и вземането на 
качествен функционален отпечатък, тъй като 
възпрепятства движенията на горната устна. 

ІІ. Долна индивидуална лъжица.
Вестибуларните ръбове на долната лъжица 

са с правилна дължина в 80% от случаите, 
съответно – в 72% от лъжиците, изработени от 
мъже и в 86.67% от тези, изработени от жени. 

Грешки в дължината на вестибуларните ръбове 
допуснати в около 1/6 от случаите, (табл. 2). 

Те се изразяват предимно в скъсяване на 
ръбовете и разполагането им по-високо от 
изискваното ниво, спрямо клапанната зона на 
модела. Такава грешка е допусната при 28% 
от лъжиците на мъжете и в 13.33% от тези 
на жените. Прави впечатление, че мъжете 
са допуснали два пъти по-често неточности 
в оформянето на ръбовете на долната 
индивидуална лъжица от жените.

Фиг. 2. Позиция на дръжката на горната индивидуална лъжица: а) правилна; б) и в) неправилна

Таблица 2. Разпределение на данните за оценка на ръбовете на долната индивидуална лъжица, по групи на изследваните лица

ДОЛНА ИНДИВИДУАЛНА ЛЪЖИЦА

 БР.ИЗСЛ. ЛЪЖИЦИ

ПОКАЗАТЕЛ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБШО
N = 50 N = 60 N = 110

Бр. % Sp Бр. % Sp Бр. % Sp
Дължина на вестибуларните ръбове
Правилно 36 72 6.35 52 86.67 4.39 88 80 3.81
Неправилно 14 28 6.35 8 13.33 4.39 22 20 3.81
Дължина на лингвалните ръбове 
Правилно 35 70 6.48 52 86.67 4.39 87 79.09 3.88
Неправилно 15 30 6.48 8 13.33 4.39 23 20.91 3.88
Съотношение между вестибуларни и лингвални ръбове
Правилно 40 80 5.66 49 81.67 4.99 89 80.91 3.75
Неправилно 10 20 5.66 11 18.33 4.99 21 19.09 3.75
Оформяне на ръбовете
Загладени 30 60 6.93 45 75 5.59 75 68.18 4.44
Незагладени 20 40 6.93 15 25 5.59 35 31.82 4.44
Освобождаване на гингиво-букални връзки
Правилно 37 74 6.20 52 86.67 4.39 89 80.91 3.75
Неправилно 13 26 6.20 8 13.33 4.39 21 19.09 3.75
Освобождаване на лингвалния френулум
Правилно 35 70 6.48 46 76.67 5.46 81 73.64 4.20
Неправилно 15 30 6.48 14 23.33 5.46 29 26.36 4.20
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Лингвалните ръбове на долната лъжица 
са с правилна дължина в 79.09% от случаите. 
Грешки са допуснати в 20.91% от долните 
лъжици, съответно при 30% от тези, изработени 
от мъжете и при 13.33% от тези на жените. И тук 
те се изразяват предимно в абнормено скъсяване 
на ръбовете Разликата между данните за мъже 
и жени по тези показатели е със статистическа 
значимост – р = 0.0325 < 0.05.

Правилно съотношение между дължините 
на вестибуларните и лингвалните ръбове в 
дисталните участъци е постигнато при 80.91% 
от долните лъжици, а неправилно съотношение 
се отчита в 19.09% от тях.

Долният учебен модел е без изразен 
вестибуларен френулум. Лингвалният 
френулум е правилно освободен от ръба на 
долната лъжица при 73.64% от случаите. 
Грешки са допуснати в 26.36% от лъжиците, 
съответно при 30% от тези, изработени от мъже 
и 23.33% от тези на жените. 

Ръбовете на долната лъжица са разположени 
правилно около гингиво-букалните връзки в 
80.91% от случаите. Грешките са допуснати 

в 19.09% от лъжиците, съответно при 26% от 
мъжете и при 13.33% от жените. Наблюдава 
се предимно непрецизно заобикаляне на 
френулумите и гингиво-букалните връзки 
чрез широко изрязване на ръба над тях и по-
рядко застъпване на местата на прикрепването 
им. Разликата между данните за мъже и жени 
по този показател не е със статистическа 
значимост – р > 0.05.

Ръбовете на долната индивидуална лъжица 
са заоблени и без травматични участъци в 
68.18% от лъжиците, докато в 31.82% [около 
1/3] от тях са допуснати грешки. Най-често 
това са остри или грапави участъци, които 
може да наранят лигавицата при манипулации 
в устата на пациента, (фиг. 3). Подобни грешки 
се установяват в 40% от лъжиците на мъжете и в 
25% от тези на жените. Разликата между данните 
за мъже и жени и по тези показатели не са със 
статистическа значимост – р = 0.0942 < 0.05.

Грешки в разположението на бутоните са 
допуснати при 29.09% от лъжиците, съответно 
– при 31.67% от тези на жените и 26% от тези 
на мъжете, (фиг. 4).

Фиг. 3. Оформяне на ръбовете на долна 
индивидуална лъжица: а) правилно загладени; 
б) незагладени с остри, травматични участъци
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Фиг. 4. Разпределение на данните 
за изработването на бутоните 
на долната индивидуална лъжица, 
по групи на изследваните лица
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Най-често бутоните се разполагат 
значително по-дистално в областта на вторите 
молари, което ги прави неудобни за използване 
и би затруднило вземането на функционален 
отпечатък.

Големината на бутоните е сгрешена при 
17.27% от долните лъжици, съответно – в 20% 
от тези на жените и 14% от тези на мъжете, като 
се наблюдават бутони с по-голяма височина от 
необходимата.

По-голямата част от долните индивидуални 
лъжици са армирани – 93.64%, докато в 
6.36% армировка липсва. Неармирани са 
12% от лъжиците на мъжете и едва 1 [1.67%] 
лъжица, изработена от жена. Тази грешка е 
предпоставка за счупване на базисплаката при 
опит за вземане на функционален отпечатък, 
особено като се има предвид редуцираната 
площ на протезното поле на долната 
обеззъбена челюст.

При 7.27% от армираните лъжици се 
наблюдава неправилно разположение на 
армиращата тел – извън билото на алвеоларния 
гребен, съответно в 12% от мъжете и 3.33% 
от жените. Разликата между данните за мъже 
и жени по този показател е със статистическа 
значимост – р = 0.0271< 0.05.

ІІІ. Небцева пластинка. При оценка на 
ръбовете на небцевата пластинка беше 
преценявано нивото на пластмасата спрямо 
палатиналната повърхност на зъбите. 
Палатиналния ръб на пластинката достига 
до шийките на фронталните зъби – резци и 
кучешки в 92.73% от случаите. 

При 7.27%, от пластинките е допусната 
грешка, съответно в 8% от пластинките на 
мъжете и в 6.67% от тези на жените. Грешките 
се изразяват предимно в покриване на 
различна част от палатиналната повърхност на 
фронталните зъби с пластмаса (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Неправилно разположение на ръба на небцевата пластика спрямо платиналната повърхност на зъбите

Палатиналния ръб на пластинката достига 
до екватора на премоларите при 87.27% от 
случаите, докато в 12.73% са допуснати грешки, 
съответно в 4.24% от пластинките на мъжете и 
4.61% от тези на жените, (табл. 3). 

В областта на моралите пластмасата 
достига до 1 mm под нивото на дъвкателната им 
повърхност в 71.82% от случаите, докато при 
28.18% от пластинките ръбът е позициониран 
неправилно, съответно в 24% от тези на мъжете 

и в 31.67% от тези на жените. Грешките се 
изразяват без изключение в това, че пластмасата 
достига едва до шийките на зъбите.

Изследването на дисталната граница на 
небцевата пластинка показва, че в 82.73% от 
случаите тя е с правилна дължина. Грешки 
са допуснати при 17.27% от случаите, като в 
9.09% дисталната граница на пластинката е 
абнормено скъсена, а при 8.18% – прекалено 
дълга. 
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В 78.18% от небцевите пластинки дисталната 
граница е изтънена, но със заоблен профил и 
приляга плътно към А–линията.. В останалите 
21.82% се установява дебел ръб в областта на 
А-линията, който в някои случаи е и неравномерен.

Интерденталните ръбчета са обработени 
така, че да не нараняват междузъбните папили 
в 50.91% от пластинките. В почти половината 
от тях – 49.09% интерденталните ръбчета са 
оставени остри, (фиг. 6).

Таблица 3. Разпределение на данните за оценка на ръбовете на небцевата пластинка, по групи на изследваните лица
НЕБЦЕВА ПЛАСТИНКА

 БР.ИЗСЛ. ПЛАСТИНКИ

ПОКАЗАТЕЛ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО
N = 50 N = 60 N = 110

Бр. % Sp Бр. % Sp Бр. % Sp
Палатинална граница – ниво: Резци
Правилно 46 92 3.84 56 93.33 3.22 102 92.73 2.47
Неправилно 4 8 3.84 4 6.67 3.22 8 7.27 2.47
Премолари 
Правилно 45 90 4.24 51 85 4.61 96 87.27 3.18
Неправилно 5 10 4.24 9 15 4.61 14 12.73 3.18
Молари 
Правилно 38 76 6.04 41 68.33 6.00 79 71.82 4.29
Неправилно 12 24 6.04 19 31.67 6.00 31 28.18 4.29
Дължина на дисталната граница 
Нормална 40 80 5.66 51 85 4.61 91 82.73 3.60
Редуцирана 5 10 4.24 5 8.33 3.57 10 9.09 2.74
Дълга 5 10 4.24 4 6.67 3.22 9 8.18 2.61
Дебелина на дисталната граница 
Изтънена 40 80 5.66 46 76.67 5.46 86 78.18 3.94
Удебелена 10 20 5.66 14 23.33 5.46 24 21.82 3.94
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Фиг. 6. Разпределение на данните за оформяне на интерденталните ръбчета и гингивалният ръб на небцевите 
пластинки, по групи на изследваните лица
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Гингивалният ръб по лигавичната 
повърхност на пластинките е загладен и 
атравматичен в 70.91%. В 29.09% от тях 
се установява незагладен гингивален ръб, 
съответно в 25% от пластинките на жените и 
34% от тези на мъжете. 

При оценка на качеството на плаката и 
външната и вътрешна повърхност на небцевите 
пластинки, се установява, че дебелината на 
плаката в 81.82% от пластинките е равномерна, 
докато в 18.18% се наблюдава неравномерно 
дебела плака с наличие на абнормено изтънени 
участъци, което може да бъде причина за 
фрактура на пластинката при използване. 

В 4.54% от пластинките се установява 
наличие на равномерна, но прекалено дебела 
плака. Такива са 2% от пластинките изработени 
от мъжете и 6.67% от тези на жените.

При 93.64% от изследваните цели протези 
вътрешната повърхност е гладка, без дефекти. 
В 6.36% от случаите се установяват позитивни 
перли или ръбчета от пластмасата. Такъв 
проблем се установява в 8% от пластинките на 
мъжете и 5% от тези на жените.

Полимеризацията на пластмасата е 
осъществена правилно в 92.73% от небцевите 
пластинки. Грешки са допуснати в 7.27% от 
случаите, съответно – при 10% от мъжете и 
при 5% от жените. Те се изразяват в наличие 
на множество малки шупли в пластмасата, 
дължащи се вероятно на кипене на мономера 
поради неспазване на време-температурния 
режим при поставяне на пластмасата. 
Установяват се и пластинки с променен и 
нехомогенен цвят на пластмасата.

Полирането на оралната повърхност на 
протезната плака е извършено качествено в 
84.54% от протезите, докато при 15.46%, то е 
незадоволително. Разликата между данните 
за мъже и жени по нито един от изследваните 
показатели, относно качествата на небцевата 
пластинка, не е със статистическа значимост – 
р > 0.05. 

От анализа на резултатите се установява, 
че в над 80% от индивидуалните лъжици 
са спазени критериите за: дължина на 
вестибуларни и лингвални ръбове на лъжиците; 
разположение на дисталната граница на горната 
лъжица и покритие на максиларните тубери; 
освобождаване на френулуми и гингиво-
букални връзки; армиране на долната лъжица.

В 1/5 от случаите не е са спазени 
изискванията за форма на дръжката на горната 
лъжица и за големина на бутоните на долната 
лъжица.

Най-често, в 1/3 от лъжиците, са допуснати 
грешки в позицията на дръжката на горната 
лъжица спрямо хоризонталната равнина; 
заглаждане на ръбовете на лъжиците; 
разположение на бутоните на долната лъжица. 
Допусканите от студентите грешки не зависят 
от това дали се изработва горна или долна 
индивидуална лъжица. 

От анализа на резултатите се установява, че 
в около 90% от небцевите пластинки са спазени 
критериите за: гладка без дефекти вътрешната 
повърхност; ниво на ръба в областта на 
фронталните зъби и премоларите; правилна 
полимеризация и полиране на пластмасата.

Като най-често допускани грешки при 
небцевите пластинки може да бъдат посочени: 
незагладен гингивален ръб – при около 1/3 
от тях и остри интерденталните ръбчета – в 
49.09%, както и неправилно ниво на ръба на 
пластинката спрямо палатиналната повърхност 
на моларите – в 28.18%.

Изводи: 

1. Избраните показатели позволяват да 
се направи прецизна и обективна преценка 
на индивидуалните лъжици и небцевите 
пластинки.

2. Около 80% от индивидуалните лъжици 
и 85% от небцевите пластинки, изработени 
от студентите са с добро качество, съобразно 
изискванията на учебната методика.
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3. Най-често допусканите грешки при 
изработване на индивидуалните лъжици са 
позиционирането на дръжката на горната 
лъжица и бутоните на долната лъжица, както и 
недобро заглаждане на ръбовете на лъжиците.

4. Най-често допусканите грешки при 
изработване на небцевите пластинки са 
наличието на незагладен гингивален ръб 
и остри интердентални ръбчета, както и 
неправилно ниво на ръба на пластинката спрямо 
палатиналната повърхност на моларите.
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Субективна оценка на пациентите относно знаци 

и симптоми на краниомандибуларни дисфункции

Димова, М.1, Д. Константинова2, Ив. Герджиков3, Хр. Арнаутска4, Т. Георгиев5

Subjective assessment of patients concerning signs and 

symptoms of craniomandibular disorders

Dimova, M.1, D. Konstantinova2, I. Gerdzhikov3, H. Arnautska4, T. Georgiev5

Резюме
Цел. Целта на авторите е на основата на субективната оценка на пациенти, прегледани през март и 

април 2015 г. в пет специализирани практики у нас, да се проучи разпространението на знаци и симптоми 
на краниомандибуларни дисфункции (КМД) и да се направят изводи за практиката.

Материал и методика. Материал на проучването бяха 403 пациенти (250 жени и 153 мъже) на 
средна възраст 31,47 ± 15,64 год., потърсили консултация или лечение в пет специализирани практики у 
нас през периода от месец март до месец април 2015 год. Всички пациенти бяха анкетирани с въпросника 
на за „Клиничен функционален статус на AFDT към DGZMK”, допълнен с въпроси относно налична 
симптоматика от опорно-двигателния апарат, по време на дъвчене и др. Анализът на данните беше 
проведен с пакетът програми SPSS for Windows, версия 16.00.

Резултати и обсъждане. 34,5% от пациентите съобщават за често главоболие; 25,8% за болки в 
областта на тила; при 24,1% по гръбначния стълб; при 23,8% в областта на раменния пояс; при 26,67% 
в други стави на тялото. Установяват се многобройни статистически значими зависимости, които 
показват, че знаците и симптомите на КМД се повлияват взаимно, като излизат от топографските 
структури на дъвкателния апарат.

Изводи. При пациентите със съмнение за КМД протетичното лечение е уместно да бъде 
предшествано от кратък функционален преглед, който да аргументира прилагането на структурен 
анализ за прецизиране на диагностиката.

Ключови думи: краниомандибуларни дисфункции, субективна оценка
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Summary
Aim. The aim of authors is to investigate the spread of signs and symptoms of craniomandibular disorders 

(CMD) and conclusions for the practice to be drawn on the basis of subjective assessment of patients examined in 
March and April 2015 in five specialized practices in the country.

Мaterials ans methods. Material of the study were 403 patients (250 women and 153 men) of a mean age 
31,47 ± 15,64 years, who sought advice or treatment in five specialized practices in the country during the period 
from March to April 2015. All patients were interviewed with a questionnaire on „Clinical functional status of 
AFDT to DGZMK“, completed with questions regarding available symptoms of the musculoskeletal system, during 
mastication and others. Data analysis was conducted with the software package SPSS for Windows, version 16.00.

Results and Discussion. 34.5% of patients reported frequent headaches; 25.8% pain in the neck; 24.1% at 
the spine; 23,8% in the shoulder region; 26,67% in other joints of the body. Numerous statistically significant 
correlations have been established which show that signs and symptoms of CMD influenced each other, and they 
go out of the topographical structure of the masticatory system.

Conclusions. In patients suspected of having CMD prosthetic treatment should be preceded by brief functional 
examination, which would justify the application of structural analysis in order to refine the diagnosis.

Key words: Craniomandibular disorders, subjective assessment

 Въведение

Kраниомандибуларните дисфункции (КМД) 
представляват клинични знаци и симптоми 
на нарушените функционални взаимовръзки 
на структурите на дъвкателния апарат, на 
прилежащите структури на лицевочелюстната 
област и главата, както и мускулноскелетни 
оплаквания в краниомандибуларната и в 
краниовертебралната области [1, 2, 3, 4].

Счита се [5, 6, 7, 8], че КМД се дължат 
на смущения в регулацията на функцията на 
структурно, функционално, биохемично и 
психическо ниво. Според официалното научно 
становище „За лечението на функционалните 
заболявания на краниомандибуларната 
система” [9] на немските научни общества 
по Функционална диагностика (DGFDT), по 
протетика и материалознание (DGZPW), по 
орална и лицевочелюстна хирургия (DGMKG), 
по челюстна хирургия (AGKi) и по ортодонтия 
(DGKFO) КМД могат да се прояват с типичните 
за опорно-двигателния апарат последствия, 
като: дискоординации на синергични или 
антагонистични мускулни групи, миопатии, 
мускулен спазъм, миозити, миогелози, 
мускулни хипертрофии и хипотрофии, както и 

първични заболявания на ДЧС, диспозиция на 
discus articularis и др. 

Ето защо съвременните учени [10] определят 
КМД като сигнификантен, обществен, 
здравословен проблем, втори по честота след 
хроничната болка в гърба, причиняващ често 
болка и увреждане.

Цел

Целта на авторите е на основата на 
субективната оценка на пациенти, прегледани 
през март и април 2015 г. в пет специализирани 
практики у нас, да се проучи разпространението 
на знаци и симптоми на краниомандибуларни 
дисфункции и да се направят изводи за 
практиката.

Материал и методика

Материал на проучването бяха 403 пациенти 
(250 жени и 153 мъже) на средна възраст 31,47 
± 15,64 год. (фиг. 1), обърнали се за консултация 
и лечение към пет специализирани практики 
у нас през 2015 год. по повод оплаквания 
свързани с главоболие, болка и дискомфорт 
в областта на долночелюстните стави и/или 
дъвкателната мускулатура. 
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Всички пациенти бяха подложени на 
кратък функционален преглед взеха участие 
в анкетното проучване с източник на 
информация анкетна карта (фиг. 2), включваща 
въпросите от картонът за „Клиничен 
функционален статус на AFDT към DGZMK” 

[11], допълнени с въпроси относно налична 
симптоматика от опорно-двигателния апарат и 
по време на дъвчене и др. (фиг. 2). За точността 
и верността на попълнената информация 
разчитахме изцяло на добросъвестността на 
анкетираните.

Фиг. 1 Разпределение на пациентите 
по възраст

Фиг. 2 Анкетна карта за субективна оценка пациентите относно знаци и симптоми на КМД
1. Имате ли общо заболяване?- ДА / НЕ
2. Принадлежите ли към хората,които често страдат от болки? ДА / НЕ 
3. Приемате ли медикаменти във връзка с болките? ДА / НЕ 
4. Преживявали ли сте злополука (катастрофа) или удар в областта на: 
• главата ДА / НЕ
• ти ла ДА / НЕ
5. Във връзка с тези оплаквания били ли сте през последната година на лечение при:
• лекар
• лекар по дентална медицина
6. Имат е ли оплаквания и болки в областта на:
• главата ДА / НЕ 
• тила ДА / НЕ 
• ушите и долночелюстните стави (ДЧС) ДА / НЕ 
• слепоочията ДА / НЕ
• гръбначния стълб ДА / НЕ
• други стави в тялото ДА  / НЕ
• раменния пояс ДА / НЕ
• гърба ДА / НЕ
• коленете ДА / НЕ.
7. Събуждате ли се с болки в челюстите или зъбите? ДА / НЕ 
8. Повлияват ли тези болки Вашите комфорт и работоспособност? ДА / НЕ
9. Имате ли шумове в ушите? ДА / НЕ

10. Някога било ли е затруднено отварянето на устата Ви? ДА / НЕ
11. Имате ли един или повече зъби чувствителни на студен о? ДА / НЕ
12. Скърцате (стискате) ли със зъби по време на сън или при емоционално напрежение? ДА / НЕ
13. Имате ли болки при дъвче не? ДА / НЕ 
14. Имате ли зъб, който да Ви пречи при затваряне на устата, дъвчене или преглъщане? ДА / НЕ
15. Появява ли се болк а при широко отваряне на устата, прозяване или при захапване на голяма хапка? ДА / НЕ
16. При затваряне на устата налага ли Ви се да мислите как да напасните зъбите от двете челюсти едни 

спрямо други т.е. търсите ли удобна позиция? ДА / НЕ 
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За провеждане на статистическия анализ 
беше използван пакетът от приложни програми 
за анализ на данни от епидемиологични и 
клинични проучвания – SPSS for Windows, 
версия 16.00 (15.11.2007).

Резултати и обсъждане

15,6% от всички анкетирани (63 души) 
съобщават, че имат общи заболявания. 24,3% 
(98 души) често страдат от болки, поради които 
приемат медикаменти. 17,4% (70 души) са 
претърпели удар в областта на главата, а 8,9% 
(36 души) в областта на тила. В резултат на това 
29,3% (118 души) са потърсили консултация 
и лечение при лекар, а 41,7% (168 души) при 
лекар по дентална медицина.

Според наличието на болка пациентите са 
разпределени както следва: 34,5% съобщават 
за често главоболие (при 65,5% в областта на 
слепоочията и ДЧС); 25,8% за болки в областта 
на тила. При 24,1% от анкетираните болките 
са по гръбначния стълб; при 23,8% (96 души) 
в областта на раменния пояс; при 26,67% 
в други стави на тялото. Установява се, че 
болковата симптоматика в областта на гърба е 
статистически значимо свързана с наличие на 
шум в ушите (тинитус) (Р < 0,0001); болки в 
коленете (Р < 0,0001); в областта на челюстите 
и долночелюстната става сутрин след ставане 
от сън (Р = 0,003). Съществува статистически 
значима зависимост (Р = 0,004) между 
чувствителността от топло и студено в един 
или повече зъби и наличието на бруксизъм 
или бруксомания (Р<0,0001). Установяват се и 
взаимовръзки и между факторът главоболие и 
болковата симптоматика в областта на тила и 
раменния пояс (Р < 0,0001). В резултат на тези 
субективни усещания 78,9% от анкетираните 
(318 души) съобщават за нарушени комфорт и 
работоспособност.

19,9% (80 души) от анкетираните съобщават 
за периоди на затруднено максимално отваряне 
на устата, а 30,8% (124 души) за на болка в 
ДЧС и дъвкателните мускули при „широко 

отваряне на устата, прозяване или при 
захапване на голяма хапка”. Още по-голям е 
относителният дял в проценти на пациентите с 
болки по време на дъвчене (33,7% - 136 души), 
които са статистически значимо свързани с 
невъзможност да затворят безпрепятствено 
долната челюст в удобна позиция на централна 
оклузия (Р = 0,001). 25,8% (104 души) отговарят 
с „Да” на въпроси № 13 и 16. 

Заключение

Получените резултати не са случайни. 
Те показват, че знаците и симптомите на 
КМД се повлияват сигнификантно взаимно, 
като излизат от топографските структури 
на дъвкателния апарат и засягат органи и 
тъкани в целия организъм. Потвърждават се 
многобройните сведения от съвременната 
литература [12, 13], че проблематиката на 
КМД не е само обект на денталната медицина. 
Интердисциплинарният й характер изисква 
мускулно-ставния апарат на дъвкателната 
система, шийния отдел на гръбначния стълб 
с прилежащата мускулатура и целия опорно-
двигателен апарат да бъдат разглеждани във 
функционално единство.

Изводи

Всичко това дава основание да препоръчаме 
при пациентите със съмнение за наличие на КМД 
протетичното лечение да бъде предшествано от 
кратък функционален преглед по Ahlers Jakstatt 
[14], наличието на позитивни находки от който 
да аргументират прилагането на структурен 
анализ за прецизиране на диагностиката.
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Орална и лицево-челюстна хирургия

Метрични, клинични и макроскопски изследвания 

на оздравителните процеси в изкуствени костни 

дефекти в дълги кости на зайци

Инджова, Ж.1, Х. Факих2, Д. Сиврев3, М. Паскалев4, Цв. Чапръзов3

Metric, clinical and macroscopic studies in artificial bone 

defects healing in rabbit long bones

Indjova, J.1, Kh. Fakih2, D. Sivrev3, M. Paskalev4, Ts. Chaprazov3

Резюме 
Цел. Проследяване и сравняване на оздравителните процеси в изкуствено създадени костни дефекти 

в долни крайници на зайци, лекувани с НКР и ксенографти – Bio Oss и Emdogain – самостоятелно и в 
комбинация. 

Материал и методи. В експеримента са използвани 10 заека. На всеки заек са направени по 4 костни 
дефекта, които са разпределени в 6 тест и 2 контролни групи, в зависимост от трансплантирания 
материал. Половината от зайците са евтаназирани на 3 месец, другата половина на 4 месец. 

Резултати. Използването на комбинацията от Bio Oss и Emdogain за лечение на костни дефекти 
с критични размери се отличава с ясни макроскопски данни за по-активно образуване на нова кост в 
сравнение със самостоятелното им приложение. При използването на двата материала поотделно 
е необходимо изчакване на по-продължителен оздравителен процес на костния дефект, в сравнение с 
приложението на комбинацията от двата. 

Заключение. Метричните, клиничните и макроскопските изследвания показват пълно възстановяване 
на костта при всички дефекти от контролните групи и комбинацията Bio Oss и Emdogain и частично 
при самостоятелното им приложение.

Ключови думи: кост, костни заместители, ксенографти 

Summary
Purpose. Monitoring and comparison of healing in artificially created bone defects in the hindlimbs of rabbits 

treated with GTR and xenografts – Bio Oss and Emdogain – alone and in combination.
Мaterials and Methods. Ten rabbits were used in the study. Four artificial bone defects were created in each 

rabbit and allocated to 6 experimental and 2 control groups, depending on the transplanted material. Half of the 
rabbits were euthanised at the end of the third, and the other half of the fourth month.
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Results. The combined use of Bio Oss and Emdogain for the treatment of critical size bone defects was 
outlined with clear macroscopically evidence of increased new bone formation compared to the independent 
administration of either material. The separate use of the two materials was associated with prolonged healing 
time, compared with their co-administration.

Conclusion. The metric, clinical and macroscopic studies showed complete recovery of control bone defects 
and defects treated with the combination Bio Oss and Emdogain while partial recovery after independent 
application of xenografts.

Key words: bone, bone substitutes, xenografts

Въведение

Практикуват се три основни метода за 
поставяне на имплантати. Имедиатен – 
веднага след екстрацията на зъба [1], отложен 
имедиатен – до 8 седмици след екстракцията 
[2], конвенционален – повече или поне 8 
седмици след екстрацията [3].

Успехът при лечението с дентални 
имплантати зависи от качеството и обема на 
алвеоларната кост [4]. Всяка екстракция на зъб 
е последвана от намаляване обема на костта. 
При имедиатният протокол за поставяне 
на имплантати морфологичен проблем е 
хоризонталния процеп между шийката 
на имплантата и съседната кост, поради 
несъответствие между формата на имплантата 
и алвеолата. Счита се, че ограничени 
хоризонтални дефекти до 1-1.5-2 mm могат 
да заздравеят спонтанно [5]. При по-големи 
дефекти около имедиатни имплантати, както 
и с оглед ограничаване на намаляване обема 
на алвеоларната кост след екстракция на зъб/и 
се прилага направлявана костна регенерация с 
костозаместители [6]. 

Един често използван ксенографт 
при такива дефекти е Bio Oss с основно 
биологично свойство остеокондуктивност [7]. 
В съвременното тъканно костно инженество 
има ясен стремеж към обогатяване на 
биологичните свойства на костозаместителите, 
за да се доближат до автотрансплантатите в 
този аспект [8]. 

Твърде ограничена и противоречива е 
информацията за комбиниране на Bio Oss с 
Emdogain [9]. Спираме се на Еmdogain поради 
доказаните му остеоиндуктивни свойства [9].

В експеримент върху зайци си поставихме 
за цел изследване самостоятелното или в 
комбинация значение на Bio Oss и Emdogаin за 
оздравителни процеси в изкуствено създадени 
костни дефекти с критични размери.

Материал и методи

Опитни животни и анестезия

Изследването е направено върху 10 
заека от породата Новозеландски хибрид 
от мъжки пол на 6 месечна възраст. Преди 
интервенцията космената покривка на 
крайниците е отстранена. За намаляване на 
риска от инфекция предоперативно е поставен 
Гентамицин 7 mg/kg тегло. Въвеждането в 
обща анестезия се осъществи със Zoletil 15 
mg/kg интрамускулно. След 15 min, мускулно 
Ксилазин 5 mg/kg и поддържане с Изофлуран 
на маска до приключване на оперативната 
интервенция. В продължение на 3-5 дни след 
операцията животните приемат Baytril в доза 1 
ml/kg телесна маса. Експериментът е одобрен 
с решение на Кенимус /протокол № 77 (02. 05. 
2012 г.).

Оперативна интервенция

Експериментът е осъществен върху двата 
задни крайника на всеки заек. Извършват 
се кожни разрези с дължина до 3 cm, 
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отпрепарират се тъканите до разкриване на 
подлежащата кост. Прави се по един костен 
дефект на всяка тибия и всеки фемур, общо 
по 4 костни ямки на заек. С трепан борер 
(Komet – 227 А. 204. 040) с външен диаметър 
4 mm, при непрекъснато обливане на 
операционното поле с физиологичен разтвор, 
се прави костен дефект с дълбочина 5 mm. 
При образците, при които има поставяне на 

титанова пластина, с помощта на фисурен 
борер (Komet – H31.204.010 500 204 107007 
010) и хирургичен мотор, на дълбочина 5 
mm се прави цепнатовиден срез (фиг. 1). В 
напречния срез се поставя титанова пластина 
с размери 5 mm/5 mm. Дефектът в съседство 
на пластината се изпълва с Bio Oss, Bio 
Oss+Emdogain, Emdogain или остава контрола 
на оздравителен процес от коагулум (фиг. 2). 

 

Фиг. 1. Приемна ложа за поставяне на титанова 
пластина и костозаместващ материал

Фиг. 2. Поставена титанова пластина и запълване на 
дефекта с Bio Oss

Общо по 12 костни дефекта са изпълнени с 
Bio Oss спонгиоза с размер на частиците 0.25-
1 mm (тест групи 1 и 2), (фиг. 2), 12 костни 
дефекта с Еmdogain (тест групи 3 и 4) и 12 с 
комбинация от Bio Oss и Еmdogain (тест групи 
5 и 6). Половината от тест образците са с 
имплантирана титанова пластина. Контролните 
групи представляват коагулум с и без поставена 
титанова пластина (контролни групи А и В). 
Върху всеки един от дефектите се адаптира 
част от мембрана Bio Gide с размери 10 mm/15 
mm. Половината от опитните животни са 
евтаназирани на 3 месец, а останалата половина 
на 4 месец от началото на експеримента.

Подготовка на образците за макроскопски 
анализ и измервания 

Използвани са двубодов пергел, електронен 
шублер и дебеломер за измерване на ширината, 
дължината на създадените костни дефекти и 
дебелината на костта преди и след приключване 

на експеримента. Измерванията са направени 
от двама експериментатора с предварително 
уточнени критерии. Интраоперативно 
е направено измерване на ширината на 
дефектите, като върховете на инструмента се 
поставят по диаметъра на оформения кръг /
напречно на тибията и фемура/, при измерване 
на дължината, в случаите на изработена 
почти хорда или допирателно към кръговия 
костен дефект, върховете на пергела/шублера 
се поставят по диаметъра на кръга (по хода 
на тибията и фемура), в двете най-крайни 
точки. След приключване на експеримента се 
прави първата преценка на оздравителните 
процеси от двама изследователи, след което 
експерименталните области от всеки фемур 
и тибия се съхраняват в банка с 8% разтвор 
на формалин. В следващ ден се прави 
втора преценка на оздравителните процеси. 
Измерването на дебелината на старата кост 
се прави върху костните пластини, получени 
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при оформяне на костните дефекти с трепан 
борера. Това са референтните стойности преди 
провеждане на експеримента. Дебелината на 
новообразуваната кост също е измерена и след 
евтаназия на животните.

Статистически анализ
Стойностите са представени като средно 

аритметично ± стандартно отклонение. Анализът 
между независимите извадки е извършен с t-тест 
на Стюдънт или с непараметричния U-тест на 
Ман-Уитни. Използван е статистически софтуер 
GraphPad InStat 3.0. 

Резултати

Метрични данни
Размерите в mm на изкуствено 

създадените костни дефекти за третиране с 

различни средства са представени в таблица 
1. Направени са по 12 измервания за всяка 
опитна група и по 4 за контролната при 
измерване на всеки от параметрите „дължина“ 
и „ширина“. Постигнато е стандартизиране на 
изходните размери на създадените опитни и 
контролни костни дефекти. Не се установяват 
значими различия по отношение на ширината 
и дължината, както между отделните 
изследователи, така и между опитните и 
контролните групи (р > 0.05).

Промените в относителния дял на 
възстановените и невъзстановени дефекти 
в зависимост от използваните материали и 
времетраене на експеримента са представени 
на таблица 2. 

Таблицa 1. Референтни стойности на обхвата на изкуствено създадените костни дефекти за лечение с различни средства (в mm)

Посоки
→

Изследовател →

Използвани
средства за лечение↓

Широчина Дължина

Първи 
изследовател

Втори 
изследовател

Първи 
изследовател

Втори 
изследовател

Обединени с и без 
пластина

Обединени с и без 
пластина

Bio Oss Bio Gide 4.033 ± 0.049 4.041 ± 0.051 4.45 ± 0.44 4.458 ± 0.431
X� ± SD р = 0.699 р = 0.956
Emdogain Bio Gide 4.05 ± 0.67 4.058 ± 0.066 4.466 ± 0.425 4.475 ± 0.475
X� ± SD р = 0.771 p = 0.979
Bio Oss+Emdogain Bio Gide
X� ± SD 

4.05 ± 0.067 4.05 ± 0.067 4.475 ±0 .451 4.45 ± 0.421
p = 1.000 p = 0.890

Coagulum Bio Gide
X� ± SD 

4.05 ± 0.052 4.058 ± 0.066 4.475 ± 0.451 4.466 ± 0.425
p = 1.000 p = 1.000

Таблица 2. Възстановени и невъзстановени дефекти – общо 40, в зависимост от използваните материали и времетраене на 
експеримента (в %)

Материали
→

Групи →

Bio Oss
Bio Gide

Emdogain
Bio Gide

Bio Oss+Emdogain
Bio Gide

Coagulum
Bio Gide

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. А гр. В

Периоди →

Резултати ↓
 3 мес  4 мес  3 мес 4 мес. 3 мес 4 мес 3 мес 4 мес

Възстановени 33.3% 66.6% 83.3% 83.3% 100% 100% 100% 100%

Невъзстановени 66.6% 33.3% 16.6% 16.6% 0 0 0 0

Групи 1-6 опитни; Групи А, В – контролни
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С висока степен на статистическа 
достоверност (р < 0.001) се различават 
стойностите за отделните експериментални 
и контролни групи спрямо референтните 
стойности (определени при 160 измервания) 
за дебелина на костта. При групите, третирани 
с Еmdogain и Bio Gide и контролната група с 
оздравителен процес от коагулум има значимо 
намаляване на дебелината, която е определена 
на база съответно 48 измервания за опитната 
група и 16 измервания за контролната група 
(р < 0.001 – табл. 3). Обратно, при групите 
третирани със самостоятелно поставяне на 
Bio Oss под Bio Gide или с комбинация от 
Bio Oss+Emdogain под Bio Gide има значимо 
нарастване на дебелината изчислена на база 48 
измервания (р < 0.001 – табл. 3). 

При сравняване на данните за дебелината 
на възстановената кост при групите с участие 
на Bio Oss – самостоятелно и в комбинация с 
Emdogain чрез НКР, се установява значимо 
по-изразено натрупване на нова кост при 
образците третирани с комбинацията от Bio 
Oss+Emdogain (р < 0.001 – табл. 3).

Клинични данни 

Следоперативният период протича 
без усложнения. Установяват се следи от 
оперативните разрези по кожата без данни 
за инфектиране и възпаление. До края на 
експерименталните периоди за различните 
групи (3-ти и 4-ти месец) не са установени 

данни за патологични изменения в областта на 
оперативните зони.

С помощта на ендодонтски микроскоп, около 
видимите частици Bio Oss по повърхността 
на новообразуваните костни структури, не се 
установяват изменения, които да подсказват 
за протичащи процеси на отхвърляне на 
трасплантата от реципиента. Тези данни се 
потвърждават и на хистологично ниво.

Макроскопска находка

Имплантирани титанови пластини има при 
половината от образците от всяка опитна и при 
една от двете контролни групи. Макроскопски 
не може да се определи, в кои има, и в кои не 
титанова пластина при всички с изключение на 
1 от образците от тест група 1 (фиг. 3).

При тест група 1 (трети месец от началото 
на експеримента) при по-голямата част от 
образците от тази тест група костната рана не 
е възстановена – 66.6% (/табл. 2). Границата 
между стара кост и новообразуваните смесени 
структури от нова кост и частици Bio Oss 
e видима на по-голяма част от нейното 
протежение. Новообразувани структури има, 
както по периферията на дефектите, така и 
централно разположени. Отделни части от 
костната рана са с невъзстановена компакта. 
Виждат се частици Bio Oss сред костно 
вещество.

При тест група 2 (четвърти месец) при по-
голямата част от опитните образци, костната 
рана е с възстановена компакта (табл. 2). 

Таблица 3. Дебелина на стара и новообразувана кост на 4-я месец в костните дефекти в зависимост от приложеното лечение 
(в mm)

Референтни
стойности

Bio Oss
Bio Gide

Emdogаin
Bio Gide

Bio Oss + Emdogаin
Bio Gide

Coagulum
Bio Gide

І изсл. ІІ изсл. І изсл. ІІ изсл. І изсл. ІІ изсл І изсл. ІІ изсл І изсл. ІІ изсл
1.293±
0.143

1.298±
0.143

1.499±
0.083

1.485±
0.085

1.087±
0.081

1.1±
0.079

1.72±
0.079

1.704±
0.082

1.0±
0.106

1.025±
0.103

р = 0.8253 р = 0.5834 р = 0.5763 р = 0.4947  р = 0.9950
1.295 ± 0.143

Р
1.492 ± 0.084

В
1.093 ± 0.08

Е
 1.712 ± 0.08

В+Е
1.012 ± 0.104

С
Р Р:В р < 0.001 Р:Е р < 0.001 Р:В + Е р < 0.001 Р:С р < 0.001
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Границата между стара и новообразувана 
композиционна кост е напълно заличена. 
Виждат се частици Bio Oss. Участъците, в 
които компактата е напълно възстановена 
проминира над нивото на старата кост (фиг. 4). 
При тест групи 3 и 4, макроскопската находка 
е подобна за двата етапа на оценяването 
й. Общото за двата периода е процента на 
възстановена компакта – 83.3% (табл. 2). 
Границата между новообразувана и съседна 
кост е ясно различима. Новообразуваната 
компакта, както на третия, така и на четвъртия 
месец изглежда различно от тази на съседната 
стара кост. Розовее и сякаш през нея прозира 
подлежащата спонгиоза. Проектира се под 
нивото на съседната стара кост (фиг. 5). 

Фиг. 3. – гр. 1. Макроскопска находка на 3-я месец след 
имплантиране на титанова пластина и третиране 
с НКР+Bio Oss. Външният ръб на пластината не е 

покрит от кост.

Фиг. 4. – гр. 2. Макроскопска находка на 4-я месец след 
третиране на костен дефект с НКР+Bio Oss.

Фиг. 5. – гр. 4. Макроскопска находка на 4-я месец след 
третиране на костен дефект с НКР+Еmdogain.

При тест групи 5 и 6, общото за образците и 
от двата периода е още на 3-тия месец костният 
дефект е изцяло изпълнен с новообразувана 
кост (табл. 2). Нивото на новообразуваната 
кост е над това на съседната кост. Това, което ги 
различава е границата между стара и нова кост, 
която на 3 тия месец е наполовина заличена. 
Там, където е видима е представена от вал, 
който може да се оприличи на фин цикатрикс 
(фиг. 6 – десни стрелки). Докато старата кост 
има ивичен вид, то новообразуваната кост има 
зърнист вид (фиг. 6 – лявата стрелка).

Фиг. 6 – гр. 5. Макроскопска находка на 3-я месец 
след третиране на костен дефект със смес от Bio 

Oss+Emdogain и НКР. Значителна част от границата 
стара-нова кост е заличена (лява стрелка). Граница между 
стара и нова кост с вид на цикатрикс (десни стрелки).

На четвъртия месец (фиг. 7) данните за 
активно образуване на нова кост са още по-
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убедителни в сравнение с третия месец. 
Границата между стара и нова кост е напълно 
заличена. На повърхността на новата кост има 
отделни частици от Bio Oss. Те изглеждат добре 
сраснали със съседните им костни структури. 

Фиг. 7 – гр. 6. Макроскопска находна на 4-я месец 
след третиране на костен дефект със смес от Bio 

Oss+Emdogain и НКР.

При контролните групи А и В, съответно 
трети и четвърти месец, общото за образците 
от 3 и 4 месец е изкуствено създадения костен 
дефект е напълно изпълнен с нова кост, която в 
структурно отношение е напълно съпоставима 
с тази на старата кост. Новата кост се 
проектира под нивото на съседната стара кост. 
Това е и белега, по който може да се определи 
местоположението на костния дефект. Това 
е по-изразено в централните, в сравнение с 
периферните части на дефектите. Това, което 
различава образците от 3 и 4 месец е видимата 
граница между стара и нова кост в края на 
първия период и постепенното й заличаване в 
края на втория период.

Обсъждане

Липсата на разлика в изходните размери 
на създадените костни дефекти стандартизира 
опитната постановка и прави съпоставими 
получените резултати. Близостта между 
установените метрични данни от двамата 
изследователи повишава обективността на 
крайната оценка на оздравителните процеси.

Отсъствието на данни за възпаление на 
приемната страна е вследствие на 4 фактора 
– използваната ограничителна мембрана [10], 
проведеното антибиотично лечение през 
следоперативния период, при образците с 
Emdogain на противомикробните му свойства 
на [11], а при тези с Bio Oss – на биологичната 
му съвместимост [7]. 

По ниското ниво на новообразуваната кост 
при експерименталната група само с участието 
на Еmdogain и Bio Gide и контролната 
група може да се обясни с податливостта на 
материала и на коагулума, с които са изпълнени 
дефектите с критични размери спрямо натиска 
на надлежащите тъкани. Различна от тази е 
находката при участието на Bio Oss, който 
изпълвайки дефекта, предпазва мембраната от 
вгъване и по този начин осигурява пространство 
за НКР [12].

Значимата разлика в качеството и обхвата на 
оздравителните процеси при комбинацията от 
Bio Oss+Emdogаin в сравнение с самостоятелното 
приложение на Bio Oss (p < 0.001 табл. 3) 
свързваме, от една страна, с предварителното 
покриване на частиците Bio Oss с Emdogain, 
чрез което се избягва покриване/замърсяване на 
повърхността им с кръв на реципиента. Счита 
се, че това затруднява остеоинтеграцията на 
ксенографтните частици [13]. От друга страна, 
с проява на остеоиндуктивните свойства 
на Emdogаin, резултатът е стимулиране 
натрупването остеопрогениторни клетки и 
диференциацията им в клетки отговорни за 
образуването на нови костни структури [13]. 

Заключение

В този експеримент върху зайци за период 
от четири месеца комбинацията от Bio 
Oss+Emdogаin, в условията на направлявана 
костна регенерация с мембрана Bio Gide води 
до по-пълноценно възстановяване на костни 
дефекти с критични размери в сравнение 
със самостоятелното приложение на двата 
ксенографта.
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Обзор

Диагностични критерии за някои по-рядко срещани 

темпоромандибуларни заболявания

Свещаров, В.1, С. Ненчева-Свещарова2, М. Петкова3

Diagnostic criteria for some uncommon temporomandibular 

disorders

Svechtarov, V.1, S. Nencheva-Svechtarova2, М. Petkova3

Резюме
Целта на тази статия е да представи приетата през 2014 год. от група авторитетни международни 

научни организации нова разширена таксономия за темпоромандибуларните заболявания и диагностичните 
критерии за някои от по-рядко срещаните нозологични единици, които са синхронизирани с Десета ревизия 
на Международната класификация на болестите. Новите критерии са резултат от реализирането 
на мащабен Валидационен проект, който определя клиничните, лабораторни и образно-диагностични 
критерии за 37 патологични състояния, имащи отношение към темпоромандибуларните локални и 
системни органични увреждания, функционални разстройства и болково – свързана симптоматика. В 
статията са представени критериите за шестнадесет от тях, които следва да се познават в детайли 
от различните специалисти, работещи в сферата на тази патология.

Ключови думи: темпоромандибуларни заболявания, диагностични критерии, таксономия на 
темпоромандибуларните заболявания

Summary
The purpose of this article is to present adopted in 2014 by a group of international scientific organizations 

new extended taxonomy for temporomandibular disorders, and diagnostic criteria for some of the rare nosological 
units that are synchronized with the Tenth Revision of the International Classification of Diseases. The new criteria 
from the implementation of the Validation project that determines the clinical, laboratory and imaging criteria 
for 37 pathologies related to local, systemic, organic and functional disorders. The article presents the criteria 
for sixteen uncommon but clinically important temporomandibular disorders, which should be known in detail 
by the various professionals working in the field of this pathology. The article presents the criteria for sixteen 
uncommon but clinically important temporomandibular disorders, which should be known in detail by the various 
professionals working in the field of this pathology.

Key words: temporomandibular disorders, Diagnostic Criteria, taxonomy for TMD
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Въведение

Диагностиката на темпоромандибуларните 
заболявания (ТМЗ) е една от най-дискутирана-
та, противоречива и комплицирана тематика в 
лицево-челюстната патология. Редица органи-
зации, извършващи изследвания в тази област 
като Американската академия по орофациална 
болка (AAOP, American Academy of Orofacial 
Pain), Международната асоциация за дентални 
изследвания (IADR, International Association for 
Dental Research) и Националния институт за ден-
тални и краниофациални изследвания (NIDCR, 
National Institute of Dental and Craniofacial 
Research) определят като стратегическа 
цел усъвършенстването на съвременните 
диагностични протоколи и разработването на 
критерии, базирани на патофизиологичните 
механизми и етиологията на темпороманди-
буларните заболявания [1]. Международният 
консорциум за изследване на темпоромандибу-
ларните заболявания разпространи през 2014 
год. новите Диагностични критерии (Diagnostic 
Criteria for Temporomandibular Disorders – DC/
TMD), които са модифициран вариант на Из-
следователските и диагностични критерии на 
Dworkin и LeResche от 1992 година (RDC/TMD) 
и клинично ориентирания Clinical examination 
protocol for TMDs (CEP-TMD) [2]. Това са пър-
вите диагностични критерии, основани на до-
казателства, разработени като професионал-
ни препоръки към здравните специалисти за 
прецизна диагностика на болково – свързани-
те артро и миогенни функционални разстрой-
ства и органични увреждания [3]. DC/TMD 
целят качествено и количествено определяне 
на физичните, психосоциални и психологични 
компоненти при темпоромандибуларните 
заболявания и са съобразени със съвременния 
био-психосоциален модел за етиологията им [1, 
3]. Те са критерии, базирани на доказателства, 
въз основа на които може да се извърши анализ 

на наличната симптоматика и параклиника, 
улесняват се комуникациите между различните 
специалности и прогнозата на заболяването. 
Тази методика за първи път интегрира биоло-
гични, психологични и социални фактори в 
два отделни протокола, или оси (Axis). Axis I 
е предназначена да оцени общото и локалното 
физическо състояние на пациента, докато Axis II 
характеризира същността на болката, наличието 
на стрес, тревожност, депресии и др., както оп-
ределя и степента на уврежданията [2]. Новите 
критерии са резултат от реализирането на маща-
бен Валидационен проект, който определя кли-
ничните, лабораторни и образно-диагностични 
критерии за 37 патологични състояния, имащи 
отношение към темпоромандибуларните локал-
ни и системни органични увреждания, функ-
ционални разстройства и болково – свързана 
симптоматика. Критериите за рядко срещани-
те заболявания на този етап не са тествани за 
чувствителност и специфичност.[3] Чувстви-
телността е показател, който определя доколко 
даден тест идентифицира лицата с наличие на 
дадено заболяване, а специфичността харак-
теризира способността на теста да идентифи-
цира правилно субектите, които не са засегна-
ти от заболяването. Критериите представляват 
консенсусни становища на висококвалифици-
рани експерти от различни клинични области, 
репрезенитрени от организаците AAOP [4], 
European Academy of Craniomandibular Disorders, 
Australian and New Zealand Academy of Orofacial 
Pain, International Headache Society, Orofacial 
Pain SIG of the International Association for the 
Study of Pain (IASP), International RDC/TMD 
Consortium Network на IADR и NIDCR с финан-
совата подкрепа на Националните институти по 
здравеопазване (National Institutes of Health, NIH) 
[1, 3], които включват 27 института и центрове 
на Министерството на здравеопазването и 
човешките ресурси на САЩ. NIH е основната фе-
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дерална агенция за провеждане и подпомагане на 
базови, клинични и транслационни медицински 
изследвания по въпросите за причините и лече-
нието на разпространените и редките болести. 

Крайният резултат от дейността на Екс-
пертните групи от Валидационния проект е 
въвеждането на осъвременена класификация на 
темпоромандибуларните заболявания, включ-
ваща както често срещаните, така и по-редките 
такива, която е синхронизирана с дефинициите 
на American Academy of Orofacial Pain (AAOP) 
и е озаглавена Разширена таксономия на тем-
поромандибуларните заболявания (Expanded 
taxonomy for Temporomandibular Disorders). Тя 
включва 37 нозологични единици, съответства-
щи на кодираните заболявания в Девета и Десета 
ревизия на Международната класификация на 
болестите. [3] Валидационният проект подобри 
диагностичните критерии за често срещаните 
темпоромандибуларни увреждания. Успоредно 
с това е усъвършенствана и разширена 
консенсусно – базирана класификационна 
система и диагностичните критерии за по-
малко разпространените, но клинично значими 
ТМЗ. Ръководейки се от най-съвременните кон-
цепции и актуални научни изследвания са раз-
работени диагностичните алгоритми по Аxis I 
и за по-редките диагнози.

Новите диагностични критерии за дванаде-
сетте най-разпространени болково- свързани 
темпоромандибуларни заболявания (артралгия, 
миалгия, локализирана миалгия, миофасциална 
болка, миофасциална болка с отражение, чети-
ри типа дискови размествания, дегенеративни 
ставни заболявания, сублуксация и главоболие, 
свързано с темпоромандибуларни увреждания) 
са въведени в научната литература у нас за пър-
ви път от Svechtarov et al. [5] Макар и по-рядко 
срещани, останалите нозологични единици са 
определено с висока клинична значимост и точ-
ните дефиниции на диагностичните критерии за 

тях ще допринесе за осъвременяването на по-
знанията на редица специалности относно тази 
комплицирана и многофакторна патология.

Диагностични критерии [по 3]:

1. Хипомобилност, дължаща се на 
разстройства, различни от дисковите 

Вътреставните фиброзни сраствания и 
анкилозата се характеризират с ограничено 
движение на долната челюст с девиация към 
засегната страна; това усложнение може да 
възникне най-често след травма, напр. при 
кондиларни фрактури. В случай на двустранно 
засягане на ставите асиметрията в движението 
на долната челюст е по-слабо изразена, или 
липсва. Диагностичните критерии за асиметрия 
в движението на челюстта се отнасят за ед-
ностранна хипомобилност. Ограничеността на 
движенията е устойчива, мобилността на че-
люстта е слабо изразена и/или неподдаваща се на 
натиск; дължи се или на вътреставни фиброзни 
адхезии, по-често на фиброзни промени в 
капсуларните лигаменти (фиброзна анкилоза), 
или по-рядко – на формиране на костна маса, 
което води до срастване на компонентите на 
ставата (костна анкилоза). Състоянието обик-
новено не е съпроводено с болка. Най-честата 
причина за анкилоза е макротравмата; по-рядко 
– инфекция в областта на мастоидния израстък 
или средното ухо, системно заболяване или 
неправилно хирургично лечение в областта на 
кондила.

1.1. Адхезии/сраствания 
Счита се, че фиброзните сраствания 

се наблюдават най-вече в горния етаж на 
темпоромандибуларната става (ТМС). Те водят 
до намаляване на движението в системата 
диск-кондил. Срастванията могат да се появят 
вторично при възпаления в ставата, които 
са резултат от директна травма, прекомерно 
натоварване или системно състояние като 
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полиартрит и обикновено се свързват с дискови 
разстройства. Анамнеза: Няма анамнеза за 
щракане в ТМС, но е налична история за 
настъпило ограничение в движението на 
челюстта. Преглед: Установява се ограничен 
обхват на движение; некоригирано отклонение 
на челюстта към засегната страна при отваряне 
на устата, когато адхезията е едностранна 
и подчертано ограничена латеротрузия към 
контралатералната страна при едностранна 
адхезия. Образно изследване: При нужда тази 
диагноза да бъде потвърдена, наличието на 
адхезии може да демонстрира чрез артрография, 
магнитно-резонансно изследване (MRI) или 
артроскопия. 

1.2 Анкилоза [по 3]
Костната анкилоза е резултат от срастване 

на костните елементи на ТМС поради 
пролиферация на костни клетки; това може да 
доведе до пълното й обездвижване. При фи-
брозната анкилоза, няма значими костни про-
мени и преобладаващата рентгенографска на-
ходка е липса на ипсилатерална кондиларна 
транслация при отваряне. Фиброзната 
анкилоза се счита за по-тежка форма на 
адхезия/срастване в ТМС. Костната анкилоза 
се характеризира с рентгенографски данни за 
костна пролиферация с изразено отклоняване 
към засегната страна и подчертано ограничена 
латеротрузия към контралатералната страна.

1.2.1 Фиброзна [по 3]
Анамнеза: Прогресивна загуба на 

подвижност на челюстта. Преглед: Установява 
се силно ограничен обхват на движение 
при отваряне; некоригирано отклонение на 
челюстта към засегната страна при отваряне 
и подчертано ограничена латеротрузия към 
контралатералната страна. Образно изследване: 
При компютърно – томографско или конично-
лъчево компютърно томографско изследване 
(CT/CBCT) са налични и двете изброени 

характеристики: намалена ипсилатерална 
кондиларна транслация при отваряне и данни за 
дисково пространство между ипсилатералния 
кондил и туберкула. 

1.2.2 Костна [по 3]
Анамнеза: Прогресивна загуба на 

движение на челюстта. Преглед: Липса или 
сериозно ограничение при всички видове 
движения на челюстта. Образна диагностика: 
CT/CBCT данни за костна пролиферация с 
облитерация на част или на цялото ставно 
пространство.

2. Системни артропатии [по 3]
Те се характеризират с възпалителни про-

мени в ставата, водещи до болка и структур-
ни промени, предизвикани от генерализира-
но, системно възпалително заболяване, вкл. 
ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен 
артрит, спондилоартропатии (анкилозиращ 
спондилит, инфекциозен артрит, синдром 
на Riter), както и заболявания, свързани 
с образуване на кристали (podagra, 
chondrocalcinosis). Други ревматологично-
свързани заболявания, които могат да засегнат 
ТМС, включват автоимунни заболявания 
и заболявания на съединителната тъкан 
(scleroderma, синдром на Sjogren, lupus 
erythematosus). Следователно тази група 
артрити включва множество диагностични 
категории, които най-добре се диагностицират 
и лекуват от ревматолози, както и провеждането 
на системна терапия. Клиничните признаци 
и симптоми са вариабилни между отделните 
пациенти, а също така при един и същ 
пациент в хода на развитие на заболяването. 
Могат да варират от липса на симптоми 
до наличието само на болка, или само на 
подуване/ексудат, или само на тъканна 
деградация, или само до смущения в растежа. 
Резорбцията на кондиларните структури може 
да е свързана с малоклузия като прогресираща 
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предна отворена захапка. Диагностичните 
инструменти следва да идентифицират 
хроничните възпаления прецизно и в ранния 
им стадий, трябва да не изключват пациенти-
те с пролонгиран хроничен артрит и трябва да 
диагностицират не само ревматоидния артрит, 
но и цялата гама от хронични възпалителни 
състояния. Важно е да се отбележи, че 
образната диагностика в ранните стадии на 
заболяването може да не демонстрира костни 
промени. Анамнеза: Налична е ревматологична 
диагноза на системно възпалително ставно 
заболяване. Съобщава се за болка в ТМС през 
последния месец или болка в ТМС, която се 
влошава при екзацербации на системното 
възпалително ставно заболяване. Преглед: 
Налична е ревматологична диагноза на 
системно ставно заболяване. Установяват 
се артритни признаци/симптоми, или се 
установява крепитация при палпация по 
време на максимално неподпомогнато 
отваряне на устата, максимално подпомогнато 
отваряне, при латерални движения в ляво или 
дясно, или протрузия. Образно изследване: 
Ако са налични костни промени, то данните 
от CT/CBCT или MRI изследването на 
ТМС притежават поне една от изброените 
характеристики: субхондрална/и киста/и; или 
ерозия/и; или генерализирана склероза, или 
остеофит/и.

3. Лиза на кондила/Идиопатична 
кондиларна резорбция [по 3]

Резорбция на кондилите, водеща до 
идиопатично намаляване на височената на 
кондила с развитие на прогресираща предна 
отворена захапка. Състоянието почти винаги 
е двустранно и се наблюдава предимно при 
подрастващи и при жени в млада възраст. 
Наличието на болка или вътреставни 
шумове е вариабилно. В ранните стадии, 
оклузалните промени може да не са проявени, 

но рентгенологичните находки са позитивни. 
Това заболяване е известно и като идиопатична 
кондиларна резорбция. Причината за развитието 
му е неизвестна, може да се определи и като 
състояние на тежка форма на дегенеративно 
ставно заболяване, както и се счита, че естрогена 
играе определена роля в патогенезата му. 
Анамнеза: Прогресивни дентални оклузални 
промени. Преглед: Установява се предна 
отворена захапка и наличие на доказателства 
за прогресиране на оклузалните промени, при 
които: оклузалните повърхности не могат да 
бъдат приближени, или се регистрират промени 
с течение на времето при следните измервания и 
характеристики – хоризонтален овърджет, вер-
тикален овърбайт или интеркуспидални кон-
такти. Образно изследване: CT/CBCT находки 
на резорбция на част от кондила; или се отчитат 
прогресиращи изменения на показателите 
при латерална цефалометрия (мандибуларна 
ротация по часовниковата стрелка, т.е. увели-
чаване на мандибуларния ъгъл, увеличаване на 
ъгъла ANB). Негативни тестове за ревматоло-
гично заболяване, включително и за системни 
артрити.

4. Дисекиращ остеохондрит [по 3]
Ставно състояние, при което част от хрущяла, 

заедно с малък костен фрагмент, се откъсва 
и това води до налични свободни хрущялно-
костни фрагменти в ставата. Патофизиологията 
е неясна. Състоянието е характерно за колянната 
или раменната става и често е свързана със 
спорта. Описани са и клинични случаи на 
това състояние и при ТМС, но малко се знае 
за признаците и симптомите. Клиничната изя-
ва може да е комбинация от болка, подуване, 
шумове в ставата и ограничение в движенето 
на челюстта. Анамнеза: Съобщава се поне за 
едно от изброените: Налична артралгия, както 
вече е дефинирана; налични шумове в ставата 
при движение на долната челюст; ограничение 
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в движението на челюстта или подуване в 
региона на ставата. Преглед: Налична е поне 
една от изброените характеристики: артралгия; 
или крепитация при палпация по време на 
максимално неподпомогнато отваряне на 
устата, максимално подпомогнато отваряне, 
ляво или дясно латерално движение или 
протрузия; или максимално подпомогнато 
отваряне (пасивно разтягане), включително 
с вертикално инцизално припокриване < 40 
mm; или подуване около засегнатата става. 
Образно изследване: CT/CBCT изследване 
на ТМС показва свободни хрущялно-костни 
фрагменти в ставата. Негативни тестове за 
ревматологично заболяване, включително и за 
системни артрити.

5. Остеонекроза [по 3]
Остеонекрозата е болково–свързано 

състояние, засягащо най-често крайщата на 
дългите кости като femur. Други типични 
места за развитието й са humerus и колянната 
става. Състоянието се среща на MRI и 
при мандибуларния кондил като образи 
с намален T1 – време на лонгитудинална 
магнетизация или протонна плътност образи и 
на T2 – време на транзверзална магнетизация 
образи (склерозиращ вариант), като може 
да се комбинира с повишен сигнал на Т2 
изображенията (едема). Това състояние се 
среща в литературата и като аваскуларна 
некроза (AVN). Анамнеза и преглед: Наличие 
на артралгия. Образно изследване: Намален 
сигнал на T1 или протонна плътност MRI 
или на T2 MRI и може да бъде комбиниран с 
повишен сигнал на T2 MRI. Негативни тестове 
за ревматологично заболяване, включително и 
за системни артрити.

6. Синовиална хондроматоза [по 3]
Хрущялна метаплазия от мезенхимните 

остатъци на ставната синовиална тъкан. 
Основната й характеристика е образуването на 

хрущялни възли, които могат да са на краче и/
или да са отделени от синовиалната мембрана 
като свободни тела в ставното пространство. 
Може да се наблюдава калцификация на 
хрущяла (т.е. остеохондроматоза). Възможно 
е заболяването да е свързано с малоклузия 
като прогресивна ипсилатерална задната 
отворена захапка. За поставяне на диагнозата 
е нужно образно изследване. Анамнеза: 
Съобщава се за поне една от изброените 
характеристики: преаурикуларно подуване; 
или артралгия; или прогресивно ограничение 
в отварянето на устата; или наличие на ставни 
шумове през последния месец. Преглед: 
Установява се поне една от изброените 
характеристики: преаурикуларно подуване; 
или артралгия; максимално подпомогнато 
отваряне (пасивно разтягане), включително 
с вертикално инцизално припокриване <40 
мм; или крепитация с характеристиките на 
дегенеративно ставно заболяване. Образно 
изследване: Данните от CT/CBCT или MRI 
изследване на ТМС са позитивни за поне 
едно от следните: При MRI се установяват 
множество хрущялни възли, излив в ставата 
и аморфни тъкани с изо-интензитет на 
сигнала в ставното пространство и капсулата; 
или на CT/CBCT се установяват свободни 
калцифицирани тела в меките тъкани на 
ТМС. Лабораторни тестове: Хистологично 
изследване потвърждава наличие на хрущялна 
метаплазия. 

7. Вродени аномалии/Аномалии на 
развитието [по 3]

7.1. Аплазия 
Обикновено едностранна липса на кондил 

или непълно развитие на ставна ямка и ставен 
туберкул, което води до лицева асиметрия. 
Често се свързва с други конгенитални 
аномалии (напр. окуло-аурикуло-вертебрален 
синдром [синдром на Goldenhar, хемифациална 
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микрозомия] и мандибулофациална 
дизостоза [синдром на Treacher Collins]). 
Рядко е двустранна, като в тези случаи не се 
наблюдава асиметрия, но клинично доминира 
микрогнатията. Това състояние се свързва 
с малоклузия, която може да включва и 
отворена захапка. Анамнеза: Съобщава се 
за прогресивно развитие на мандибуларна 
асиметрия или микрогнатия от раждането или 
ранното детство и развитие на малоклузия –
предна или задна отворена захапка. Преглед: 
Потвърждава се мандибуларната асиметрия, с 
девиация на брадичката към засегната страна 
или микрогнатия, невъзможно е да се палпира 
кондила по време на отваряне и затваряне на 
устата, протрузивни и латерални движения 
на челюстта. Образно изследване: CT/CBCT 
изследването на ТМС показва аплазия на 
кондила и тежка хипоплазия на ставната ямка 
и ставния туберкул.

7.2 Хипоплазия 
Непълно развитие на черепните кости или 

на мандибулата. Растежът е пропорционално 
намален, но в по-слаба степен в сравнение с 
аплазията. Кондиларната хипоплазия може да 
варира като тежест от състояние на аплазия до 
приблизително нормален размер на кондила. 
В етиологията може да вземат в съображение 
вторично състояние след лицева травма, 
или причината да е същата конгенитална 
аномалия, както при аплазията. Наблюдават 
се лицева асиметрия или микрогнатия, 
които могат да са свързани с малоклузия 
(напр. нарушаване на хоризонталния ход на 
оклузалната равнина и контралатерална задна 
отворена захапка при едностранни случаи, 
или предна отворена захапка при двустранни 
случаи). Анамнеза: Прогресивно развитие на 
мандибуларна асиметрия или микрогнатия от 
раждането или ранното детство и развитие 
на малоклузия, която може да включва задна 

отворена захапка. Преглед: Потвърждава 
се мандибуларната асиметрия, с девиация 
на брадичката към засегната страна или 
микрогнатия. Образно изследване: CT/CBCT 
изследването показва налична поне една от 
изброените характеристики: хипоплазия на 
кондила; или хипоплазия на ставната ямка; 
или намалена височина на мандибуларното 
рамо.

7.3 Хиперплазия 
Заболяването се характеризира с преразви-

тие на черепните кости или мандибулата. Хис-
тологично се установява увеличаване в броя 
на нормалните клетки на засегнатия орган. 
Хиперплазията обикновено е едностранна и 
се представя като локализирано увеличение на 
размерите на кондила или като преразвитие на 
цялата долна челюст, или на едната страна на 
лицето. Анамнеза: Прогресивно развитие на 
мандибуларна или лицева асиметрия. Преглед: 
Клинично потвърждение на анамнезата. 
Образно изследване: Панорамната графия 
и/или CT/CBCT и single photon emission 
СТ показват налични и двете изброени 
характеристики: асиметрия във височината на 
мандибуларното рамо и увеличено натрупване 
на технециев-99 М-хидрокси дифосфонат при 
костна сцинтиграфия. 

8. Разстройства на дъвкателната муску-
латура [по 3]

8.1. Спазъм – Внезапни, спонтанни, обрати-
ми тонични контракции, при които магат да бъ-
дат засегнати всеки един от дъвкателните мус-
кули; при това състояние може да се наблюдава 
и внезапно смущение в оклузията. Анамнеза: 
Съобщава се за миалгия и ограничение на 
движението на долната челюст. Преглед: 
Установява се наличие на миалгия, която може 
да ангажира всеки от дъвкателните мускули 
и ограничение в движението на челюстта в 
посоката на елонгация на засегнатия мускул (т.е. 
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при засягане на мускулите затварячи отварянето 
на устата е ограничено до 40 mm, а при 
ангажиране на латералния птеригоиден мускул 
ипсилатералното движение се ограничава до 
7 mm). Лабораторни изследвания: Повишена 
интрамускулна електромиографска активност 
в сравнение с незасегнатия контралатерален 
мускул.

8.2. Контрактура – Скъсяване на мус-
кул, дължащо се на фиброза на сухожилие, 
лигамент или мускулни влакна. Клинично 
обикновено е неболезнено, с изключение 
когато се прилага сила за преразтегляне на 
мускула. Състоянието може да се развие след 
лъчетерапия, травма или инфекция, като най-
често се ангажират масетерния и медиалния 
птеригоиден мускул. Анамнеза: Съобщава 
се за прогресираща загуба на обема на 
движение на челюстта. Преглед: Установява 
се ограничение в неподпомогнатото и 
подпомогнатото движение на челюстта, т.е. 
при контрактура на мускулите затварячи аси-
стираното отваряне е до 40 mm, както е на-
лично и съпротивление при движението на 
челюстта.

8.3. Хипертрофия – Състояние на 
уголемяване на един или група от дъвкателните 
мускули. Обикновено не се свързва с болкова 
симптоматика. Дължи се на пренатоварване 
и/или хронично напрежение в мускулите. 
Някои от случаите са с наследствен или 
генетичен произход. Диагнозата се основава 
на клиничната оценка на размера на мускула, 
като е необходимо данните да се съобразят 
с краниофациалната морфология и етноса. 
Анамнеза: Уголемяване на един или повече 
дъвкателни мускули, което се доказва чрез 
фотографии или данни от предишни прегледи. 
Преглед: Установява се уголемяване на един 
или повече дъвкателни мускули.

8.4. Орофациална дискинезия – Неволни, 
хореатични движения, ангажиращи лицето, 
устните, езика и/или челюстта. Анамнеза: 
Съобщава се за неврологично диагностицирана 
дискинезия в орофациалната област и за 
артралгия или миалгия, която се потенцира от 
епизодите на дискинезия. Преглед: Установяват 
се изброените: сетивен/моторен неврологичен 
дефицит и централни/периферни миопатични 
заболявания и мускулна хиперактивност 
потвърдена с електромиография (ЕМГ) и 
артралгия или миалгия.

8.5. Оромандибуларна дистония – 
Прекомерни, неволни и постоянни мускулни 
контракции, ангажиращи лицето, устните, 
езика и/или челюстта. Анамнеза: Съобщава 
се за неврологично диагностицирана 
оромандибуларна дистония, и за артралгия 
или миалгия, която се потенцира с епизодите 
на дистония. Преглед: Установяват се: сетивен/
моторен неврологичен дефицит; и централни/
периферни миопатични заболявания; и 
дистония, потвърдена с ЕМГ; и артралгия или 
миалгия.

Заключение

Настоящите диагностични критерии опис-
ват състоянието на по-редките темпороманди-
буларни заболявания, които са обект предим-
но на специализираните хирургични групи и 
издания. [6, 7] Те внасят съществен принос в 
таксономията и цялостното разбиране за същ-
ността на темпоромандибуларните заболява-
ния, които са били обект на изследвания на 
редица автори и организации [8-21]. Настоя-
щите критерии обхващат само една диагнос-
тична ос. За цялостна оценка следва тя да се 
допълни и с критерии относно психосоциал-
ните аспекти на увреждането (ос II) и обек-
тивни биомаркери (ос III), което ще допълни 
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физическата диагноза с други признаци и 
симптоми. Разширената таксономия, чрез коята 
темпоромандибуларните заболявания се класи-
фицират като ставни увреждания, увреждания 
на дъвкателните мускули, главоболия, свързани 
с органични или функционални разстройства 
на ставата и заболявания, засягащи свързаните 
структури, е разработена с консенсус от редица 
мецицински и дентално-медицински експерти. 
Така се прилага на практика интегриран мул-
тидисциплинарен подход в клиничната диагно-
стика и възможност научните изследвания да 
се приведат в синхрон с диагностичните кри-
терии. Методиката, използвана за развитието 
на RDC/TMD до DC/TMD, осигурява рамката 
за обективна оценка на останалите субекти 
и диагностициранено им по оеднаквени 
критерии.
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Анализ на етиологичните фактори при най-честите 

хронични темпоромандибуларни заболявания 

Свещаров, В.1, С. Ненчева-Свещарова2 

Analysis of etiologic factors in most common chronic 

temporomandibular disorders 

Svechtarov, V.1, S. Nencheva-Svechtarova2  

Резюме
Целта на това изследване е да анализира разпределението на най-честите етиологични фактори 

при пациенти с хронични темпоромандибуларни заболявания, базирано на нова диагностична методика и 
критерии, приети през 2014 г. (DC/TMD) Материал и методи. При 62 пациента чрез инструментариума 
на методиката бяха диференцирани 13 клинично установими етиологични фактора, катeгоризирани 
като иницииращи или провокиращи. Резултати. При 54,83% от пациентите има съвпадение между 
двете категории фактори, най-манифестно при хипермобилните състояния, бруксизма, системните 
артропатии и оклузалните дисфункции, като корелационният Pearson‘s χ2 тест за двете категории е 
0,632. Сумарният процент на хипермобилните състояния и оперативно – манипулационни травми е най-
висок – 58,05%; на хроничните компресионни състояния и микротравми – бруксизъм, мускулна преумора 
и парафункции – 35,47%; на оклузалните дисфункции и деформации – 19,34%. Изводи. Резултатите 
от настоящото изследване спомагат за прецизиране на диагностиката на темпоромандибуларните 
заболявания и улесняват прилагането на етиопатогенетичен подход при съставянето на лечебния план. 

Ключови думи: темпоромандибуларни заболявания, етиологични фактори, диагностични критерии

Summary
The objective of this study is to analyze the distribution of the most common etiologic factors observed in 

patients with chronic temporomandibular disorders, based on the new diagnostic criteria (DC/TMD, 2014). 
Material and Methods. Thirteen clinically identifiable etiologic factors categorized as initiating or provoking 
were differentiated in 62 patients. Results. In 54.83% of patients there is a match between the two sets of factors, 
most manifest in hypermobility conditions, bruxism, systemic arthropathy, and occlusal dysfunctions; correlation 
Pearson‘s χ2 test for both categories is 0.632.The overall rate of hypermobility and iatrogenic dislocations, 
sprains and strains of joints and ligaments is highest – 58.05%; chronic overload, microtrauma, bruxism, muscle 
fatigue and parafunctions – 35.47%; occlusal dysfunctions and deformities – 19.34%. Conclusions. The results 
of this study help to refine the diagnosis of temporomandibular disorders and facilitate the implementation of 
etiopathogenetic approach in drawing up the treatment plan.

Key words: temporomandibular disorders, etiological factors, diagnostic criteria
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 Въведение

Темпоромандибуларни заболявания (ТМЗ) 
е събирателен термин, който обхваща всички 
мускулноскелетни патологични състояния, 
свързани с темпоромандибуларната става 
и функционално свързаните с нея органи и 
структури. Те се характеризират със специфична 
болкова симптоматика и ставно-мускулни 
дисфункции, като засягат приблизително до 
12% от популациите на високо развитите 
държави. [1, 2, 3] При 5% до 15% от болните 
се наблюдава хронифициране на болката, която 
трудно се повлиява от повечето познати методи 
за лечение. [2]

Съвременните теории за ставната 
биомеханика, невромускулната физиология, 
автоимунните, мускулно-скелетните 
нарушения и болковите механизми 
променят разбиранията за причините за 
темпоромандибуларните заболявания. Това 
са самостоятелно проявени или комбинации 
от биологични, поведенчески, социални, 
емоционални и когнитивни фактори, които 
развиват характерни признаци и симптоми. [3] 
В противовес на сходството в симптоматиката 
при различните видове темпоромандибуларни 
заболявания, етиологичните фактори, които 
ги предизвикват са разнообразни и понякога 
трудно диференцируеми. [4, 5] Етиологията на 
ТМЗ се счита за мултифакторна и определянето 
на първичния етиологичен фактор понякога 
е трудно. Bell категоризира етиологичните 
фактори като предразполагащи, иницииращи и 
поддържащи [6]. Оrlova et al. [7] ги назовават 
пускови, провокиращи. Предразполагащите 
фактори увеличават риска от развитие на 
заболяването; иницииращите предизвикват 
развитието му, а поддържащите допринасят 
за продължителността на заболяването. 
Предразполагащите фактори са подразделят 
на системни, психологични и структурни. 
Иницииращи фактори са напр. травмите –
увреждане или претоварване на ставните 

структури, парафункционалните навици. 
Поддържащите фактори включват напр. стрес, 
поведенчески, социални и емоционални 
разстройства. От клинична гледна точка е 
важно да се определи дали даден фактор е 
предразполагащ, провокиращ или поддържащ. 
Един етиологичен фактор при различни 
обстоятелства може да играе различна роля в 
клиниката на заболяването. [3, 6]. Bhat посочва, 
че многофакторната теория не е в състояние да 
обясни точната роля на различните фактори и 
да ги диференцира при индивидуалните казуси. 
[6] 

Следвайки аналогията с класифицирането 
на темпоромандибуларните заболявания 
на широко разпространени и редки [8, 9] 
сред най-разпространените етиологични 
фактори се открояват оклузалните 
дисфункции и деформации, миопатии, 
свързани с хиперфункция, ставната хипер 
и хипомобилност, вътреставните инфекции 
и адхезии, бруксизма и парафункциите, 
дегенеративните ставни изменения и 
системните артропатии. [10-16] Съвременният 
биопсихологичен модел на ТМЗ включва 
психологически фактори, стрес-свързани 
състояния, депресия и т.н. Като съществена 
етиологична причина се изтъква макро и микро 
травмите на структурни елементи на ставата, 
които водят до интраартикуларни биохимични 
промени, предизвикват оксидативен стрес и 
генериране на свободни радикали и цитокини в 
синовиалната течност, което е предпоставка за 
развитието на дегенеративни заболявания. [2] 
Според Оrlova et al. [7] около 50% от пациентите 
директно свързват началото на заболяването 
с хирургична или дентална ятрогенна травма 
при продължителност на манипулацията над 1 
час, като миофасциалната болкова симтоматика 
се проявява 10-12 дни след манипулацията 
с периодични пристъпи и/или мускулни 
контрактури. Травмите на цервикалния отдел 
на гръбначния стълб и тип „камшичен удар“ 
могат да инициират темпоромандибуларна 
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симптоматика в до 10% от тези случаи. При 
40% от болните се констатира наличие и на 
стресова ситуация, като интензитета на болката 
нараства в продължение на 2-3 месеца след 
появата й. За тази група болни е характерно 
ремитиращия характер на болката, като тя 
периодически изчезва, но под въздействието 
на провокиращи фактори се проявява отново. 
С течение на времето периодите на ремисия се 
скъсяват и постепенно болката се превръща в 
хронична. 

Обобщено, за развитието на 
темпоромандибуларна и миофасциална 
болкова патология е необходим комплекс от 
предразполагащи, инициращи – провокиращи 
и поддържащи фактори, които формират 
своеобразен порочен кръг, в който всеки фактор 
потенцира действието на другия. Необходимо е 
да се отчита тяхното комплексното въздействие, 
особено при хроничните състояния, при 
които нерядко се констатират само отделни 
елементи от патогенезата на заболяването. 
Sсhiffman et al. [1] определят като основна 
стратегическа цел за усъвършенстването 
на съвременните диагностични протоколи, 
разработването на диагностични критерии, 
базирани на механизмите и етиологията на 
темпоромандибуларните заболявания.

Цел на изследването

Целта на настоящото изследване 
е да се определи вида и честотното 
разпределение на етиологичните фактори 
при най-разпространените болково-
свързани темпоромандибуларни и 
миофасциални заболявания, съответстващи 
на диагностичните критерии DC/TMD 
[1]; да се установи корелацията между 
иницииращите и провокиращите болковата 
симптоматика фактори; да се групират 
факторите по механизъм на действие и да 
се изведе процентното съотношение между 
тези групи. 

Материал и методи

Това проучване включва 62 пациенти – 
7 мъже и 55 жени, на възраст от 21 до 74 
години (средно – 42,77; Std Dev – 13,94). 
Всички те имаха клинични симптоми на 
хронични ставни и/или миофасциални болки 
с различна етиология. Хронични заболявания 
се считат тези, при които болковите симптоми 
персистират или се повтарят с продължителност 
от най-малко шест месеца и имат обективно 
палпируеми тригерни точки [18]. Селектирани 
бяха етиологично-насочените въпроси 
от инструментариума на методиката DC/
TMD [17]; използвани бяха клиничните 
диагностични критерии (Axis I), които включват 
въпросници за историята на заболяването, 
клинични и лабораторни изследвания и 
следните методологични инструменти: DC/
TMD Symptom Questionnaire, Graded Chronic 
Pain Scale (v2), Patient Health Questionnarie – 9, 
GAD – 7, Oral Behaviors Checklist – за наличие 
на, бруксизъм, парафункции, психологически 
и стрес- индуцирани бруксомании; 
други етиологично – насочени въпроси, 
специфични за заболяването на конкретния 
пациент, напр. за наличие на хронична или 
ятрогенна травма. [17] Характерните за 
хипермобилността състояния – луксации, 
сублуксации и резултантните вътреставни 
нарушения и дислокации се доказваха в 
съответствие с клиничните диагностични 
критерии (DC/TMD DIagnostic Criteria), които 
се характеризират с висока чувствителност 
0.98 и специфичост 1,0 на тестовете за 
тези състояния. Тестовете за дисковите 
дислокации без редукция с ограничение в 
отварянето без образна диагностика имат 
чувствителност 0.80 и специфичност 0.97. 
[1, 8] В съответстствие с диагностичните 
протоколи бяха измервани физиологичното 
и форсираното интеринцизално отстояние, 
латералните девиации и позиционирането 
на кондила спрямо артикулиращия туберкул. 
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Артралгията и миогенните тригерни точки 
се доказваха чрез палпация на латералния 
полюс на ставата и преаурикуларната зона, 
дъвкателните и цервикалните мускули за 
потвърждение на позната болка (familiar 
pain) по време на функция. Дегенеративно 
костно-ставните изменения – остеоартрит и 
остеоартроза – се потвърждаваха в съответствие 
с клиничните DC/TMD критерии; наличие на 
хипомобилност на кондила, мандибуларни 
девиации и специфични аускултационни и 
палпаторни шумови находки на ставите във 
функция; рентгенологично – чрез панорамни 
рентгенографии и ставни центражи за 
наличието на ерозии, остеофити, субхондрална 
склероза или субхондрални кисти, като в 
отделни случаи бяха прилагани CT и MRI. 
[17, 18] При определяне на необходимите за 
целта образно – диагностични изображения се 
спазваше принципа ALARA (as low as reasonably 
achievable). [18] Наличието на системни 
артропатии като ревматоиден артрит се 
приемаха за достоверни след удовлетворяването 
на диагностичните критерии и представянето 
на официална документация, доказваща 
заболяването. Бяха отчитани наличието на 
оклузални дисфункции, които са следствие на 
зъбно-челюстни дефекти и деформации, като 
дистална втори клас захапка, дълбока захапка 
и/или декбис, странична кръстосана захапка с 
оклузални блокажи, наличие на предварителни 
контакти и други ортодонтски деформации. 

Етиологичните фактори, обект на това 
изследване, са най-често срещаните анкетно и 
клинично установими причини за развитието 
на дванадесетте най-широко разпространени 
и описани в DC/TMD темпоромандибуларни 
патологични състояния. Те бяха класифицрани 
в две основни категории – на иницииращи 
заболяването фактори, които пациентите с точност 
определяха като обстоятелството, отключило 
ставната и миогенната болкова симптоматика; 
втората категория са провокиращите фактори 
– тези, които след периоди на ремисия 

пациентите определят като обстоятелства, 
довели до обостряне на болковата симптоматика. 
Иницииращите и провокиращите фактори 
не винаги съвпадат в хода на заболяването. 
Следвайки логиката на мултифакторната и 
биопсихологичната теории за етиопатогенезата 
на темпоромандибуларните заболявания, при 
част от болните бяха регистрирани повече от 
един, синергично действащи фактори. 

Резултати

В рамките на изследваната група, на 
базата на сумаризираните данни от анкетния 
инструментариум и диагностичните критерии 
DC/TMD, бяха диференцирани 13 най-често 
клинични установими етиологични фактора, 
като всеки от посочените може да играе 
различна роля в историята за конкретния 
пациент, т.е. заболяването може да се развие под 
действието на даден фактор, но реактивирането 
на болковата симптоматика може да се дължи на 
друг от изброените. Корелационният Pearson’s 
2 тест между двете категории фактори е 0,632. 

Анализът показва, че при 34 от 62 пациента 
(54,83%) с хронични и клинично упорити 
темпоромандибуларни заболявания има 
съвпадение между факторите, отключващи 
заболяването и тези, отговорни за реактивиране 
на болковата симптоматика в последствие. 
Процентът на случаите, при които такова 
съвпадение не се отчита, е твърде висок – 
45,17% и това изисква диференциран подход 
при избора на адекватен, етиологично 
насочен терапевтичен подход. Особено се 
открояват две групи фактори – на ятрогенните 
преразтегляния и на стрес – индуцираните 
парафункции, които се явяват клинично 
значими причини, провокиращи обострянето на 
заболяването, независимо от първопричината. 
При хипермобилните състояния, бруксизма, 
системните артропатии и оклузалните 
дисфункции се отчита приблизително 
съвпадение на ролята им като иницииращи и 
поддържащо – провокиращи, което улеснава 
избора на ле чебен подход. 
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Сумарният процент на заболяванията, 
предизвикани от хипермобилност, ятрогенни 
преразтегляния и травми (ICD-10, S03 
Dislocation, sprain and strain of joints and 
ligaments of head) е най-висок от всички 
изследвани фактори – общо 58,05%. От 

тях съществен процент заемат ятрогенните 
преразтегляния (24,19%), което следва да 
фокусира вниманието на клиницистите върху 
продължителните дентални и травматичните 
оперативни манипулации в устната кухина, 
при които с висока степен на вероятност 

Табл. 1. Разпределение на етиологичните фактори по вид, код, използван диагностичен инструментариум, сумарен брой 
регистрации за съответния фактор, когато действа или като иницииращ, или като провокиращ (N1), брой на повторенията 

за съответния фактор, когато действа едновременно като иницииращ и като провокиращ (N2)

 Етиологичен фактор и код по МКБ-10 Диагностичен инструментариум N1 N1 в % N2 
Авансирала хипермобилност, луксация, S3.0 DC/TMD 4 6,45 3
Хипермобилност, сублуксация, S3.0 DC/TMD 17 27,41 6
Ятрогенни преразтягания, S03.4, S03.5 История на заболяването 15 24,19 4
Flexion-extension травма на шията, S13.4 История на заболяването 3 4,83 0
Бруксизъм, F45.8 Oral Behaviors Checklist 5 8,06 4
Поведенчески и психологически (стрес-индуцирани ) 
парафункции, F45.8, F45.9

Patient Health Questionnarie – 9, 
GAD – 7, Oral Behaviors Checklist 16 25,80 7

Постурално провокирана миалгия, M79.1 Oral Behaviors Checklist 1 1,61 1

Дегенеративни ставни заболявания – Остеоартроза, M19.0, 
M19.1 DC/TMD 5 8,06 0

Дегенеративни ставни заболявания – Остеоартрит, M19.0, 
M19.1 DC/TMD 2 3,22 0

Системни артропатии – Ревматоиден артрит, M06.9 DC/TMD 7 11,29 6

Студово и/или барометрично провокирана миалгия, M 79.1 История на заболяването 7 11,29 3
Дисфагия, R13, F45.8 История на заболяването 2 3,22 1
Малоклузии, K07.1-K07.4 Интраорален статус 12 19,35 2

Табл. 2. Хистограма на множеството променливи – иницииращи (G) и провокиращи фактори (I)
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се получават микротравми на инсерциите, 
фасциите, мускулните влакна, ставните 
елементи, капсулата и лигаментите, които 
водят до трайни органични увреждания в 
тези струрктури и формирането на болезнени 
миофасциални пускови точки. Сумарният 
процент на бруксизма, мускулната преумора 
от парафункции или едностранно дъвчене 
(35,47%) показва и значимата етиологична 
роля на хроничните компресионни състояния 
и микротравми върху вътреставните елементи, 
като болковата реактивация е логично да се 
дължи главно на промяната на интензитета 
на същата нокса. Оклузалните дисфункции и 
деформации са третата голяма група фактори 
(19,34%) отговорни за развитието на хроничните 
темпоромандибуларни заболявания. 

Обсъждане

Най-типичен пример за несъвпадение 
между иницииращите и провокиращите 
фактори са ятрогенните оперативни дисторзии. 
Пациентите директно свързват началото на 
заболяването с хирургичната травма, но тя 
е еднократен акт и болковата реактивация в 
тези случаи се дължи на други обстоятелства. 
И обратно, сред обследваните пациенти има 
такива с дегенеративни остеоартрити или 
системни артропатии, при които последваща 
ятрогенна травма активира болката и то не в 
увредената (обикновено хипомобилна) става, 
а в контралатералната и прилежащите й 
дъвкателни и шийни мускули. Този феномен 
следва да се познава от клиницистите, тъй 
като лечебните мероприятия погрешно могат 
да се насочат към ставата с рентгенопозитивна 
находка, а не към реално увредената за момента 
контралатерална става и мускулатура. 

Горните резултати кореспондират с 
изследвания на други автори - според Huang 

et al. [19] самостоятелно проявяващата се 
миофасциална болка е корелативно с висока 
степен на значимост свързана с травма (odds 
ratio = 2.0), бруксомания (4.8), отстраняване 

на трети молар (3.2), соматизация (3.7) и при 
индивиди от женски пол (4.2). Миофасциална 
болка комбинирана с артралгия е значимо 
свързана с травма (2.1), бруксомания (3.3), 
отстраняване на третия молар (4.0), соматизация 
(5.1) и при индивиди от женски пол (4.7). 

Заключение

Резултатите от настоящото изследване 
са силен аргумент за необходимостта от 
прецизиран етиопатогенетичен подход 
при съставянето на лечебния план. 
Етиопатогенетичното лечение следва да се 
извършва след задълбочен анализ на анамнезата 
за факторите, инициирали хроничното 
заболяване в миналото и факторите, водещи 
до екзацербация на болковата симптоматика и 
съответните ставни дисфункции.
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Хабилитации във Факултет по дентална медицина 
на Медицински университет – София през 2015 г.

Д-р Радева участва в конкурса със 75 
научни труда, от които: общ брой публикации 
45 в български и чуждестранни списания 
(самостоятелни публикации – 4, публикации в 
съавторство – 36 като в 27 от тях е първи автор, 
в 7 – втори, в 2 – трети. От тях публикации 
в български издания – 33, публикации в 
чуждестранни списания – 7) и 29 участия в 
научни форуми у нас и в чужбина, 5 участия 
в учебници, 1 монография в съавторство, 
ръководител на 2 научни проекта финансирани от 
СМН, МУ-София. Публикациите и са цитирани 
36 пъти (в международни научни списания – 5, в 
научни списания в България – 31). 

Д-р Радева е родена на 11.04.1969 г. в гр. 
София. През 1993 г. завършва Стоматологичен 
факултет, София. От декември 1993 г. след 
спечелен конкурс е назначена за асистент в 
Катедрата по терапевтична стоматология. От 1997 
г. е със специалност Терапевтична стоматология, 
а от 2005 г. – специалност по Обща стоматология. 
От 2000 г. е старши асистент, от 2002 г. – главен 
асистент. В периода 2000-2006 г. е отговорник по 
научната работа в катедрата, а от 2006 г. – главен 
административен асистент. Научен секретар на сп. 
„Зъболекарски преглед“ – „Дентална медицина“е 
от 2002 г. От 2007 г. е член на Факултетния съвет. 
Участва в редакционната колегия на БЗС от 2014 г. 
От 2013 г. – член на комисията по професионална 
етика към СРК на БЗС

Провежда демонстрации пред 
специализанти в областта на ендодонтията от 

1998 г. От 2009 г. участва в квалификационната 
програма за следдипломно обучение на БЗС с 
лекции в областта на ендодонтията, провежда 
практически курсове и лекции (2009 – 2014)

Участва в студентски кръжоци по 
физиотерапия (1999-2001) и по ендодонтия 
(2012-2014). 

Д-р Радева е взела участие в над 31 
квалификационни курса в България и чужбина. 
Участва в педагогически курсове „Съвременни 
учебни технологии”, както и в курсове: 
„Методически основи на научните изследвания”, 
„Компютърна подготовка на дисертации, 
научни публикации и постери”, „Статистическа 
обработка на медицински данни с SPSS”.

На 04.07.2012 г. защитава дисертация 
на тема: „Терапевтично повлияване на 
микрофлората и болката при остър апикален 
периодонтит – начална форма, без клинични 
данни за ексудация в кореновия канал“. 

От 23.02.2015 г. заема академичната 
длъжност „доцент”. Д-р Радева има 22 години 
стаж по специалността.

Член на БНСД (Българското научно 
стоматологично дружество), BaSS (Балканското 
стоматологично общество), БЗС (Българския 
зъболекарски съюз), БЕО (Българското 
ендодонтско общество). Научни интереси – 
в областта на оперативното зъболечение и 
ендодонтията (остри периодонтити, хронични 
периодонтити, ендодонтска микробиология, 
ендодонтска хирургия).

Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм
На 16.02.2015 г. седемчленно научно жури в състав: проф. д-р 

М. Рашкова, проф. д-р Р. Василева, проф. д-р Сн. Топалова, доц. И. 
Димитрова, проф. д-р Ст. Владимиров, проф. д-р И. Филипов и доц. Сн. 
Цанова, гласува заемането на академичната длъжност „доцент”от 
гл. ас. д-р Елка Николаева Радева, дм по научната специалност 
„Терапевтична стоматология” за нуждите на преподаването в 
Катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ – София.
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Доц. д-р Грета Русанова Йорданова-Костова, дм
На 2.04.2015 година седемчленно научно жури в състав: проф. Д-р 

Вера Крумова, доц. д-р Лаура Андреева, проф. д-р Иван Анастасов, 
доц. д-р Илияна Йончева, проф. д-р Трифон Михайлов, доц. д-р Веселин 
Йорданов, доц. д-р Светлана Йорданова единодушно гласува за това, д-р 
Грета Русанова Йорданова-Костова да заеме академичната длъжност 
„Доцент“ по научна специалност „Ортопедична стоматология“ за 
нуждите на катедра Ортодонтия след конкурс обявен от катедра 
„Ортодонтия“, ФДМ, при МУ– София.

Д-р Йорданова участва в конкурса с 36 научни 
статии, от които 6 в международни списания, 2 
статии свързани с дисертационния труд, (15 от 
статиите са самостоятелни, а 21 в съавторство, 
като в 13 от тях тя е първия автор). Съавтор е в 
две ръководства за студенти по ортодонтия. 

Д-р Йорданова има участие в 26 научни 
форума, от които 10 са в чужбина. Участвала 
е с 33 постерни презентации, 5 орални 
презентации на наши и чужди конгреси, 
7 лекции на конгреси в България. Има 22 
цитирания в български списания и трудове.

 Д-р Грета Йорданова е родена през 1969 
година в гр. Плевен, където през 1986 г. 
завършва Математическа гимназия. През 
същата година е приета с максимален бал 
за студент по стоматология във ФС на МА – 
София. Завършва през 1991 г. и работи като 
ординатор по детска дентална медицина в 
Градска стоматология – Плевен. 

От 1993 г. е ординатор в ортодонтски 
кабинет на същата поликлиника. През 1995 г. 
печели конкурс за асистент по ортодонтия в 
катедра по Ортодонтия на ФДМ – София. 

През 2000 г. придобива специалност 
Ортодонтия, а през 2005 г. специалност Обща 
дентална медицина. 

През 2001 г. е назначена за старши асистент, 
а през 2006 г. за главен асистент.

На 22.07.2013 г. Защитава дисертация на 
тема „Клинични възможности при лечения с 
апарата – Pendulum“; придобива образователна 
и научна степен „доктор“.

През месец април 2015 г. д-р Йорданова 
е хабилитирана; придобива научното звание 
„доцент“.

Д-р Йорданова има 24 години трудов 
стаж по специалността и има специалност по 
ортодонтия и обща стоматология. Тя е участник 
в 36 квалификационни курса по ортодонтия 
и в 6 практико-теоретични квалификационни 
обучения по свъвременни ортодонтски техники.

Д-р Йорданова е съавтор в изготвянето на 
две ръководства за обучението на студентите 
по ортодонтия.

Д-р Йорданова води клинични упражнения 
на студенти от 4 и 5 курс, теоретични 
лекции на студенти от 5 курс. Участва в 
теоретични, семинарни и практични занятия на 
специализанти по ортодонтия към Катедрата 
по Ортодонтия в ФДМ, МУ – София.

Д-р Йорданова изнася тематични лекции и по 
покана на БЗС в София и в страната. Провежда 
теоретични и практически курсове за следдипломно 
повишаване на квалификацията на лекари по 
дентална медицина, акредетирани към БЗС.

Д-р Йордановае отговорник по учебната 
работа в катедрата.

Д-р Йорданова е член на: Български 
Зъболекарски Съюз (БЗС), Българско 
Ортодонтско Общество (БОО), Българско 
Научно Дружество по Дентална Медицина 
(БНДДМ), член на управителният съвет на 
Български Учебно Изследователски Клуб по 
Лингвална Ортодонтия (БУИКЛО), European 
Orthodontic Society (EOS), Word Orthodontic 
Federation (WFO), Balkan Stomatological Society 
(BaSS)
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Д-р Мирослава Милети Динкова, дм
На 02.04.2015 г. седемчленно научно жури в състав: проф. д-р Вера 
Крумова, проф. д-р Иван Анастасов, доц. д-р Илияна Йончева, доц. 
д-р Лаура Андреева – Гургуриева, проф. д-р Трифон Михайлов, доц. д-р 
Веселин Йорданов, доц. д-р Светлана Йорданова единодушно гласува 
д-р Мирослава Милети Динкова да заеме академичната длъжност 
„Доцент“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и 
спорт“, по професионално направление 7.2. „Стоматология“, научна 
специалност “Ортопедична стоматология“ за Катедра по Ортодонтия 
при ФДМ. На заседание на Академичен съвет на МУ, София, проведено 
на 25.05.2015 г. беше одобрено решението на научното жури.

Д-р М. Динкова участва в конкурса със 
118 научни труда. От тях 44 са публикувани в 
специализирани български и чужди издания. 
Самостоятелен автор е на 16 и първи автор на 
18 публикации. Има 5 статии, публикувани в 
списания с IF на английски език, формиращи 
общ индивидуален IF 6,441. Д-р М. Динкова е 
участвала в 68 научни конгреси и конференции 
у нас (53) и в чужбина (16). Тя е самостоятелен 
автор на 39 и първи автор на 18 от тях. 
Участва в две ръководства за студенти на 
български и английски език. Има 4 признати 
рационализации. Цитирана е в 53 български 
специализирани научни издания, кандидатски 
дисертации и една монография. 

Д-р М. Динкова завършва Априловска 
гимназия, Габрово, със златен медал през 
1972 г., а през 1978 г. завършва първото си 
висше образование като стоматолог с отличие 
в Стоматологичен факултет, МУ, София. Второ 
висше образование завършва през 2005 г. 
във Факултета по обществени науки, Бургас, 
като магистър по Стопанско управление след 
успешно защитена дипломна работа на тема 
„Стратегия за развитие на Стоматологичен 
център по ортодонтия”. 

Д-р Динкова има 4 специалности – 
Ортопедична стоматология и ортодонтия, 
1987 г., Детска стоматология, 1993 г., Здравен 
мениджмънт, 2005 г., Обща дентална медицина, 
2005 г.

От 1983-1989 г. работи като Завеждащ 
отделение по Ортодонтия в ОСП, Габрово. Като 
преподавател във ФДМ, София, преминава 
през всички етапи на академично развитие: 
от 1989-1993 г. е асистент в катедра Детска 
стоматология; от 1993 до сега работи в катедра 
Ортодонтия последователно като асистент, 
старши асистент и от 1998 г. – главен асистент. 
От 1993 г. има самостоятелна частна практика, 
а от 2003 г. е Управител на собствен „Дентален 
център по Ортодонтия“.

През 2013 г. след успешна защита на 
дисертационен труд на тема „Мениджмънт на 
ортодонтското лечение при възрастни пациенти 
с пародонтални проблеми във фронталната 
област”, придобива образователна и научна 
степен „Доктор”.

През месец май 2015 г. д-р М. Динкова 
е хабилитирана и придобива научно звание 
„оцент“. 

Лауреат е на Първи Национален конкурс за 
млади изпълнители „Светослав Обретенов“, 
раздел пиано.

Тя е отличник на МНЗ, 1987 г.
Д-р М. Динкова участва в 24 

квалификационни международни теоретико-
практически “Hand-on” курса по ортодонтия, 
над 60 теоретико-практически тематични курса 
със сертификати за правоспособност и десетки 
лекционни курсове в Европа, САЩ и Азия. 
По-значими са: индивидуално обучение в к-ра 



ПРОБЛЕМИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  Том 42 • 2016/2 59

Ортодонтия (Холандия 1996); Cutting Edge, 
Saint Louis University (САЩ 1998); Straight 
wire – І, ІІ, ІІІ и ІV част; Hands-on TOMAS 
pins typodont cours, Dr Bacher (Учебен център 
Dentaurum 1996-1999, 2006); Lingual Kurz 
7th generation, Hands-on, D. Fillion (Истанбул 
2001); STb LSW Technique, G. Scuzzo, К. 
Тakemoto, (Moskow 2003, Seul 2007, София 
2009, 2013); Invisalign (Las Vegas 2009); Clear 
Aligner, d-r Kim (Истанбул 2009); едногодишно 
продължаващо обучение по лингвална 
ортодонтия STb техника в Клиниката на д-р G. 
Scuzzo (Италия 2011); Micro Implant Anchorage 
Orthodontics, Hands-on, Dr. H.M. Kyung, Dentos 
( Измир 2005, София 2014); CA Therapy, Pablo 
Esharri (Frankfurt 2011, 2014).

Академичната натовареност на д-р М. 
Динкова включва упражнения, лекции и 
семинари със студенти и специализанти. 
Била е дългогодишен отговорник за учебната 
работа в катедра Ортодотия, ФДМ, София. 
Тя е акредитиран лектор в СДО на БЗС. 
Участва с редица лекции и като ръководител 
на акредитирани теоретико-практически 
тематични курсове, включени в програмата 
за следдипломно обучение на лекарите по 
дентална медицина.

Научно – изследователската дейност на д-р 
М.Динкова включва собствени изследвания и 
разработки в редица области:

– Профилактика, свързана с организиране 
и провеждане на комплексна профилактична 
програма с анализ на тригодишен мониторинг 
на резултатите от провеждането й в Габровски 
регион. Проучва здравната информираност 
на педагози, родители и ученици в 
региона, съобразно критериите на СЗО, за 
необходимостта от ортодонтско лечение;

– Изследва различни техники за 
дистализиране на зъби (Транспалатинална 
дъга, кука по De Biaze, Пендулум) и техните 
зъбно-алвеоларни и скелетни ефекти;

– Изследва скелетното развитие на 
ръка и китка с цел оценка на възрастовите 
му особености, което дава възможност за 
изработване на български стандарт;

– Въвежда у нас прилагането на 
миниимплантите в ортодонтията;

– Разработва и защитава клинични 
протоколи за интердисциплинарно 
ортодонтско-пародонтологично и ортодонтско-
пародонтологично-протетично лечение на 
възрастни пациенти, в това число и ортодонтска 
подготовка за имплантология;

– Въвежда лингвалната ортодонтия в 
България;

– Прави клинични проучвания на 
ефективността при лечение с миофункционални 
TRAINER апарати при растящи и възрастни 
пациенти;

– Анализира и въвежда прилагането на Clear 
Aligner в денталната практика в България, като 
предлага конкретни показания и лимити при 
избора на клинични случаи;

– Публикува клиничния си опит, свързан с 
3D дигитализирането на данни за диагностика, 
планиране и лечение в ортодонтията чрез 
трансформиране на модели в 3D формат, 
изработване на виртуален set-up и индиректно 
позициониране на брекети със система Orapix;

– За първи път у нас прилага и публикува 
метод за дигитално трансформиране на гипсови 
модели в 3D чрез сканиране и репродуциране с 
CAD/CAM технология, както и възможност за 
създаване на дигитален архив в ортодонтията и 
виртуално изработване на мотивационни модели. 

Д-р Динкова е активен член на Световната 
Асоциация по Лингвална Ортодонтия (WSLO); 
член на Български зъболекарски съюз (БЗС); 
Българско ортодонтско общество (БОО); 
Българско научно дружество по дентална 
медицина (БНДДМ); Български учебно-
изследователски клуб по лингвална ортодонтия 
(БУИКЛО); Балканска стоматологична 
асоциация (BaSS); Европейска ортодонска 
асоциация (EOS); Световна ортодонтска 
федерация (WFO); Italian Society of Orthodontics 
(SIDO); Асоциация на здравните мениджъри.

Тя е съучредител и Председател на 
Български учебно-изследователски клуб по 
лингвална ортодонтия (БУИКЛО). Вицеконсул 
е на BaSS от създаването му до момента.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
за публикуване в сп. „Проблеми на денталната медицина”

Списание “Проблеми на денталната медицина” се издава от ФДМ  МУ София, от 1973 г. по две 
или три книжки годишно. Приемат се за печат научни разработки свързани с денталната медицина, 
като преподавателите от ФДМ са с предимство при отпечатване. 

Материалите са представят в два екземпляра на български език, формат А4 с подписите на всички 
автори на последната страница. На последната страница трябва да бъде посочен пълен адрес, телефон 
и e-mail на отговорния автор за кореспонденция на български и на английски език. Същият следва да 
съгласува препоръките за корекции/направени от рецензентите и редколегията/ с всички съавтори.

Авторите попълват уверение (типова бланка), че научните материали не са предложени за публикуване 
и не са публикувани в друго списание, не са нарушени принципите на авторското право и тези на научната 
етика.  С подаването на ръкописа авторите автоматично се съгласяват да предоставят изключителни 
авторски права на Факултета по дентална медицина – МУ София върху него, ако се приеме за публикуване. 
Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на установените 
етични критерии при експерименти с хора или животни и да са в съответствие с  Правилника за работата на 
Комисията по етика на научните изследвания в Медицински университет – София (КЕНИМУС) и да имат 
разрешение от тази комисия. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, 
чрез които могат да бъдат идентифицирани. 

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на 
данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

Предложените научни материали се публикуват само след рецензиране и одобряване от 
Редакционната колегия на списанието.

Изисквания към научните материали
Настоящите изисквания са в съответствие с Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, 

and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, Updated December 2013, www.icmje.org и „Единни 
изисквания към ръкописи предложени за отпечатване в биомедицински списания” – N Engl J Med 1997; 
336: 309-15.

Приемат се за публикуване следните видове научни материали: Оригинални научни статии 
 до 10 стандартни страници /30 реда, 60 знака на една страница включително таблици, фигури и 
друг онагледяващ материал и библиография; Литературни научни обзори   до 15 стандартни;  
машинописни страници за  обзори, включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал. 
Казуистика  до 3 стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури и друг 
онагледяващ материал и библиография. 

Ръкописите следва да бъдат напечатани или принтирани едностранно на стандартна машинописна 
бяла хартия А 210 x 297 mm). Шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5, полета от ляво и дясно 
– 2 cm; от горе и долу – 2,5 cm. Страниците трябва да бъдат номерирани долу дясно;

Първа страница: 
Заглавие на български  и на английски език, език без съкращения, в Bolt;
Имената на авторите изписани с пълно име и презиме, също на български и на английски, като под 

черта (Footnote) се изписват академичните длъжности и научни степени на авторите и тяхната месторабота 
- Медицински Университет София, след което се изписва Факултет по дентална медицина и съответната 
катедра.

Резюме: трябва да бъде на отделна страница (отделен файл), на български и на английски език, с 
изписаните по същия начин автори и  месторабота.  Обемът на резюмето да не надхвърля 250 думи. 
Резюмето да включва въведение, цел, материал и методи, резултати, Ключови думи (да се използват 
термини цитирани в MEDLINE или от рубриките на Index Medicus).

Обръщаме внимание, че резюмето и ключовите думи  евентуално ще бъдат индексирани и 
цитирани в базите данни за които ще кандидатстваме.
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Структурата на оригинална научна статия. Статията трябва да включва: въведение, цел и 
задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи/заключение и библиография. Отбелязването 
в текста на номера на цитираните литературни източници да се поставя  в квадратни скоби и да е с 
размера на шрифта на самия текст, пример: [1]. Не се приема за научно доказателство представянето 
на материал в абсолютни стойности, без статистическа обработка. Неправилно е да се дублира 
един и същи материал представен в таблица и графика. В текста не следва да се повтаря цифровата 
информация показана в таблицата, а да се направи анализ на информацията. Допуска се използването 
само на стандартни общоприети съкращения, като не се допускат съкращения в заглавието и резюмето. 

Таблици, фигури, снимки, диаграми и други онагледяващи материали трябва да бъдат дадени в текста и на 
отделен файл (на електронен носител). Таблиците трябва да се номерират с арабски цифри, като се започне от 1 
в последователността на позоваването им в текста. Тази номерация трябва да бъде независима от номерацията 
на фигурите. Заглавието на таблицата се разполага в средата над таблицата например: Таблица № 1 Меха-
нични свойства 

Първата дума от наименованието на всяка колона или ред трябва да започва с главна буква. Когато в 
дадена колона или ред се използват единици на величини, те трябва да се записват в средата на колоната 
под наименованието на колоните със светъл шрифт (в Si система). Данните трябва да се представят в 
лесноразбираема и прегледна форма. Използването на големи и сложни таблици трябва да се избягва, 
например чрез представяне на данните в две или повече прости таблици. 

Статистическа обработка: 
Да се опише статистическия метод, да се дефинират статистическите термини и използват 

общовалидни статистически съкращения и символи. Да се посочи нивото на значимост;  
Задължително е спазването на условните знаци при попълване мрежата на таблицата, а именно: 
при промили, продецимили и т.н. не се използва точка или запетая, а раразредка от един знак. Напр. 
един милион Цифровите резултати да се дават освен като деривати (напр. в проценти) и в средни 
стойности  1 000 000.

Структура на литературен обзор. Литературният обзор трябва да представлява аналитичен 
преглед на литературата по определени научни теми свързани с денталната медицина. Трябва да бъде 
представена актуална информация (50% от последните 5 години) в логична последователност, като 
определени научни тези трябва да бъдат подкрепени от научни доказателства цитирани в съответните 
научни статии. Добре е да бъдат цитирани нови методики, обем изследван материал въз основа на който 
се правят съответните научни изводи. Трябва да се цитират проучвания за и против съответната теза, 
както и мнението на автора на обзора.

Препоръчваме използването на принципите на изработване на мета-анализ при представяне на 
обзорен материал по определена научна тема. 

Структура на казуистика. Казуистиката е представяне на добре документирани, интересни 
клинични случаи. Статията трябва да е по-кратка (до 3-4 страници). Въведението трябва да е по-
разширено в сравнение с това на оригинална научна статия, като трябва да бъде кратък литературен 
обзор по темата на представения казус. Не трябва да следва структурата на научна статия. Представения 
клиничен случай трябва да следва класическата схема за клинично изследване и документиране. 

Книгопис: Библиографията се изписва на латиница и следва текста на статията. Всеки източник 
се номерира с арабска цифра и се подрежда последователно според появата в текста по фамилията на 
първия автор. Важно! Литературните източници на кирилица трябва да бъдат преведени на латиница 
(на английски език), като заглавието се поставя в квадратни скоби, а накрая се изписва името на 
държавата, от която е списанието. Данните се оформят по следния начин:

– Статии от списания: Фамилия име на авторите. Заглавие. Заглавие на списанието (чуждестран-
ните списания се дават съгласно възприетите съкращения в MEDLINE), година; том, (№...), страници:... 
– ... . Изписват се фамилията и инициалите на първия автор и всеки следващ  до шести автор, а след това 
еt al., ако има повече автори. Ако има идентификационен номер за цитиране може да се изпише в края. 
Пример: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002;347(4):284-7. 
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– Книги, монографии: Автор/и/. Заглавие. Място на публикуване /град/: издателство; година на 
издаване. страници. Ако има редактор той се вписва след заглавието. Пример: Peneva М,  Tzolovа E, 
Kabakchieva R,  Rashkova M. Oral embryology, histology and biology. Textbook of Pediatric Dentistry. ed: 
East-West: Sofia; 2009  p. 232.

– Глава от книга и статии от непериодични сборници: Автор/и/. Заглавие на главата. In: Автор/и/. 
заглавие на книгата. Поредност на изданието. Място на издаване /град/: издателство; година на издава-
не. страници /от-до/. Пример: Krasteva-Panova, А. Summary of changes in the oral cavity and subjective 
complaints. In: Krasteva-Panova, А, A. Kisselova-Yaneva, B. Girova, Vl. Panov, Ad. Krateva, An. Bobeva. 
Edited by Zahari Krastev. Oral lesions. Sofia: Ivan Sapundziev; 2011. p. 240-248.

 – Дисертации: Фамилия, име и презиме. Заглавие, следвано от обяснение в средни скоби [dissertation]. Град, 
година. Пример: Kirov Dimitar Nikiforov, Diagnosis and prevalence of temporomandibular disorders. [dissertation]. 
Sofia, 2014

От Интернет: 
а/ елктронна книга – Фамилия, име. Заглавие. [Online].   Седалище, (електронно) издателство, 

година на публикуване. Available from: <пълен уеб-адрес> [дата на последно посещение].
Bergman, Ronald A., Adel K. Afifi, Ryosuke Miyauchi. Illustrated Encyclopedia of Human Anatomic Variation. 

[Online]. – Last rev. 2006. // Anatomy atlases: A digital library of anatomy information. Curated by Ronald A. 
Bergman. 1995-2011. Available from: <http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/AnatomyHP.shtml> 
[25.05.2011]. 

б/ институционален уеб-сайт – Пример: World Health Organization. Home page. 2011. Available 
from: <http://www.who.int/en/> [25.05.2011].

в/ публикация онлайн – Пример: The International Pharmacopoeia. 4. ed. (incl. First Supplement).  
WHO, 2008. Available from: < http://apps.who.int/phint/en/p/about/> [25.05.2011].

Справката е изготвена според  International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical 
Journals: Sample References. Повече подробности може да откриете на съответния сайт. 
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ЕТИЧНИ НОРМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на 
установените етични критерии при експерименти с хора или животни. Пациентите не трябва да 
се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани. 

Материалите не трябва да са предложени в друго списание по време на разглеждането им в 
сп. „Проблеми на денталната медицина“, както и да не са публикувани на по-ранен етап в друго 
печатно или електронно издание. Това се удостоверява с декларация.

Материалите да отговарят на закона за авторското право и сродните му права и тези на научната 
етика.

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на 
данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

 
ETHICAL STANDARDS FOR RESEARCH AND PUBLICATION

Materials and procedures used in the research must meet the established ethical criteria in experiments 
with humans or animals. Patients should not be mentioned by name, initials or photographs, through 
which they can be identified.

Entries may not be offered in another journal during their consideration in the journal. „Problems of  
Dental Medicine“. They should not be published at an earlier in other printed or electronic edition. This 
is certified by a declaration. 

The materials meet the law on copyright and related rights and those of scientific ethics.
The authors are responsible for all statements, opinions, conclusions and methods of data presentation of 
their research in the given manuscripts.
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