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РЕЗЮМЕ 

Децата с преждевременна загуба на временни зъби са с висока кариес 
активност и са рискова група за развитие на ЗЧД.Основните рискови фактори за 
ранна зъбна загуба са:  DMF(T+t) и негативното поведение, следвани от „страха 
от дентално лечение“ и „оралната хигиена“. Познаването на рисковите фактори, 
водещи до ранна зъбна загуба ни дава ценни насоки в създаването на 
алгоритъм за  комплексно  лечение при тези деца. 

Ключови думи: преждевременна екстракция, временни зъби, малоклузия 

 

ABSTRACT  

Children with prematurely lost teeth are in a higher risk of caries lesions and 
malocclusions.The main risk factors of the early tooth lost are DMF(T+t),behavior 
problems, dentofobia and oral hygiene. The good knowledge the factors  that leads 
to premature lost of teeth, can guide us to create  an algorithm for a complex  
treatment of this children  

Key wards: premature extraction, primary teeth, malocclusions   

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Съхранението на функционалната пълноценност на временните зъби до 
периода на физиологичната им смяна, е условие за оформяне на нормална 
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зъбно-челюстна система.  За съжаление, въпреки превенцията и съвременните 
метoди зa лечение на пулпната патология, понякога временните зъби не могат 
да бъдат запазени и тяхната ранна загуба е обективна необходимост (1,2). Това 
налага  лечението на децата с преждевременна загуба на временни зъби да 
бъде съпътствано от строги превантивни мерки и контрол на рисковата околна 
среда. Съществуват много проучвания, търсещи причините за ранната загуба 
на временните зъби, но информацията, описваща рисковите фактори за 
преждевременната екстракция на временните зъби е оскъдна (3,4,5,6). 
Познаването на тези фактори е от голямо значение при изготвянето на 
стратегия за редукцията на случаите на преждевременна загуба на временни 
зъби в бъдеще (7,8,9). Разпространението на ранната зъбна екстракция сред 
детското население зависи от редица фактори като използването на 
флуорирана вода, социално–икономически статус на населението, нивото на 
разпространение на кариеса, философията на лечение на клинициста (10,11).  

 

ЦЕЛ 

Да се създаде алгоритъм за лечение на деца с преждевременна загуба на 
временни зъби, съобразен с рисковия им профил. 

 

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛ 

Обект на наблюдение при  клиничното изследване са общо 140 деца, на 
възраст между 6 и 9 години. Контролната група се състои от 50 деца, а 
клиничната група – от 90 деца с преждевременно екстрахирани зъби. За целта 
на изследването, пациентите от клиничната група са разпределени в три 
подгрупи по 30 деца. 

• Пациенти със загуба на един или повече  зъби, при които екстракцията е 
извършена в лечебното заведение или са постъпили в първите 2 месеца 
след екстракцията и липса на отклонения в оклузията. 

• Пациенти с преждевременна  загуба  на временни зъби 6  и повече 
месеца преди постъпването в лечебното заведение без тежки 
ортодонтски деформации. 

• Пациенти с преждевременна  загуба  на временни зъби и наличие на 
тежки ортодонтска деформация (II и III скелетен клас по Angle). 

 

Контролната  група от 50 деца на  същата възраст са без преждевременна 
загуба на временни зъби. 
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Единици на наблюдение са: DMF(T+t) индекс, D4MFT индекс, OHI-S, 

ортодонтски статус, поведение на детето в денталния кабинет – въглехидратен 
прием, орално-хигиенни навици, флуорна профилактика, посещаемост при 
денталния лекар, страх от дентално лечение, причина за ПЗВЗ, социален 
статус, родителска кариозност, време на преждевременната загуба на 
временния зъб, брой ранно загубени временни зъби.   

Изследването и регистрирането на денталния статус става чрез DMF(T+t) 
индекса, както и чрез модифицирания за целите на изследването D4MF(T+t)  
индекс. С D4 обозначаваме усложнените кариозни.  

За изследване и регистриране на орално- хигиенния статус е използван 
OHI-S  по Green-Vermilion, опростен, базиран на наличието на зъбна плака, 
след оцветяване лезии със засягане на пулпата.  

Ортодонтският статус е оределен и регистриран в съответствие с 
класификацията по Петрунов за оценка на тежест на деформациите (12). 

За изследване на рисковите фактори: поведение на детето в денталния 
кабинет – въглехидратен прием, орално-хигиенни навици, флуорна 
профилактика, посещаемост при денталния лекар, страх от дентално лечение, 
причина за ПЗВЗ, социален статус, родителска кариозност, време на 
преждевременната загуба на временния зъб, брой ранно загубени временни 
зъби, беше използван анкетния метод.   

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Всички описани по-горе рискови фактори бяха анализирани и с 
многофакторна логистична регресия. Използвана бе Forward Stepwise (likelihood 
Ratio) регресионна процедура. Голяма е вероятността от преждевременна 
загуба на временни зъби при деца с  висок DMF(T+t), негативно поведение, 
поради страх от дентално лечение, лоша орална хигиена, липса на флуорна 
профилактика, негативно поведение.  

Извършихме по-подробен анализ на статистически значимите  рискови 
фактори чрез оценка на риска (odds Ratio с 95% интевал на доверителност) и 
еднофакторна и многофакторна логистична регресия. За целите на анализа 
извършихме прекодиране на изследваните фактори и ги представихме като 
бинарни променливи – с 0 бе означено отсъствие на рисковия фактор, а с 1 
наличие на фактора. Резултатите от еднофакторния анализ за статистически 
значимите фактори са представени на Таблица 1. 

Таблица 1. Оценка на риска от преждевременна загуба на временни зъби 
в зависимост от значимостта на изследваните фактори  
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                                Групи 
 
Фактори 

Контрол
и (n=50) 

Случаи 
(n=90) Odds 

Ratio 95% CI P 

Бр.(%) Бр.(%) 
Страхува ли се 
детето от 
дентално 
лечение 

Не 
38 (63.3) 22 (36.7) 

8.29 [3.50;19.59] <0.0001 
Да  10 (17.2) 48 (82.8) 

Поведение на 
детето 

Поз. 42 (55.3) 34 (44.7) 9.53 [3.84; 23.62] <0.0001 
Нег. 7 (11.5) 54 (88.5) 

Мие ли си детето 
зъбките 

Не 1 (5.3) 18 (94.7) 13.96 [1.79; 24.68] 0.001 
Да 45 (43.7) 58 (56.3) 

Прием на 
въглехидрати 

Рядко 7 (77.8) 2 (22.2) 7.16 [1.42; 36.00] 0.01 
Често 42 (32.8) 86 (67.2) 

Флуорна 
профилактика 

Не 48 (41.0) 69 (59.0) 13.27 [1.71; 102.0] 0.001 
Да 1 (5.0) 19 (95.0) 

DMF(T+t) < 4  47 (64.4) 26 (35.6) 37.96 [10.84; 32.95] <0.0001 
>=4 3 (4.5) 63 (93.5) 

 

Описаните по-горе рискови фактори бяха анализирани и с многофакторна 
логистична регресия. Използвана бе Forward Stepwise (likelihood Ratio) 
регресионна процедура. Голяма е вероятността от преждевременна загуба на 
временни зъби при деца с  висок DMF(T+t), негативно поведение, поради страх 
от дентално лечение, лоша орална хигиена, липса на флуорна профилактика, 
негативно поведение. 

Като най-важни, статистически значими, независими рискови фактори 
стъпковата процедура определи  DMF(T+t) и негативното поведение, следвани 
от „страха от дентално лечение“ и“оралната хигиена“ (Таблица 2). 

  Таблица 2. Оценка на рискови фактори  за преждевременна загуба на 
временните зъби (многофакторен анализ)  

 
Фактори Регресионен 

коефициент Релативен риск [95% CI] P 

 В SE    
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DMF 3.456 0.664 40.146 [10.91; 147.64] <0.0001 

Поведение 1.66 0.596 5.260 [1.636; 16.907] 0.005 

Константа -1.440 0.375 0.237 - <0.0001 

 

Децата с високи DMF(T+t) и негативно поведение, стъпковата процедура 
определи като най-значими предиктори. Те най-добре предсказват, че рискът 
децата с висока кариозност, да попаднат в групата на тези с преждевременна 
зъбна загуба с висок. При децата с висок  DMF(T+t) шанса да се стигне до ПЗВЗ 
е в пъти по-голям, отколкото при изложените на другите рискови фактори. 
Посочените в таблицата  рискови фактори сами по себе си биха предизвикали 
ПЗВЗ. 

 На базата на направените от нас изследвания създадохме алгоритъм за 
лечение на деца с преждевременна загуба временни зъби на три нива на 
превенция(фиг.1):  

• Превенция на зъбния кариес, като основен рисков фактор за 
преждевременна загуба на временни зъби, чрез оценка на риска от 
преждевременна загуба на временни зъби (ОРПЗВЗ), на базата на която 
се създават индивидуални профилактични програми. 

• Превенция на ПЗВЗ, като рисков фактор за ЗЧД, чрез своевременно и 
адекватно лечение на кариеса и усложненията му, включващо инициално 
и консервативно лечение. 

• Превенция на ЗЧД, чрез поставяне на местопазител или ортодонтско 
лечение взависимост от наличието на пространство и/или малоклузии 
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. 

 
Фиг.1. Алгоритъм за лечение на деца с преждевременна загуба временни 

зъби 

 
www.journal.bzs.bg ISSN 1311-4875 Стр. 11 от 82 

 



ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
(януари – юни 2016) 1/2016 

 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Статистически обработените резултати от анкетното проучване  показват, 

че при децата с преждевременна загуба на временни зъби, оптимална флуорна 
профилактика е слабо застъпена и се състои основно в използването на 
флуорна паста за зъби. Причината за преждевременната екстракция на 
временни зъби при изследваните деца е усложненият кариес. За разлика от 
контролната група, тези деца по-рядко посещават денталните лекари, 
предимно поради наличие на обширни кариозни лезии или  болка (по 
спешност), което обяснява страха им от денталното лечение и негативното им 
поведение. Голяма част от тези деца са с не приемливи по отношение на 
денталното здраве хранителни навици. Родителите им също са с не добро 
дентално здраве. 

Данните, от отразения при клиничните прегледи, орален статус показват, 
че децата с преждевременна загуба на временни зъби, имат значително по-
висока кариозност, повече усложнени кариеси и по-лоша орална хигиена в 
сравнение с контролната група. Най-значителна като обем и като тежест е 
патологията при децата от третата изследвана група – с преждевременно 
екстрахирани временни зъби и тежки ЗЧД.  

Децата с високи DMF(T+t) и OHI индекси, както и страха от дентално 
лечение и лоша оралната хигиена са с най-голям шанс да попаднат в групата 
на децата с преждевременна загуба на временни зъби. 
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