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РЕЗЮМЕ 

Въпреки, че са предложени няколко хипотези, етиологията на 
свръхбройните зъби остава неясна. Те могат да се развият във временното, 
смесеното или постоянното съзъбие. Зъбната онтогенеза, морфогенеза и 
пробив са под въздействието на различни фактори (генетични, епигенетични, 
обкръжаващи).  

Ключови думи: свръхброен зъб, хипердонтия, етиология. 

ABSTRACT 

Although several hypotheses have been proposed, the etiology of 
supernumerary teeth  remains unclear.  They can develop into the primary, mixed or 
permanent dentition. A dental ontogenesis, morphogenesis and eruption depends on 
various factors (genetic, epigenetic surrounding). 

Key words:  supernumerary tooth,  hyperdontia, etiology 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Свръхбройните зъби или хипердонтията се наблюдава, когато има 
превишаване на нормалната дентална формула, независимо от тяхната 
локализация и форма от допълнителни зъби или одонтогенни структори, които 
се формират от зъбния зародиш 1-3. 

ЦЕЛ 

Целта на статията е да систематизира различните хипотези за развитието 
на свръхбройни зъби. 

 
www.journal.bzs.bg ISSN 1311-4875 Стр. 34 от 83 

 



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

 
 
 
В литературата са известни няколко  теории за произхода и развитието на 

свръхбройните зъби. 

Филогенетична реверсия – атавистична теория (Smith, 1969). 
Дефинира се като поява на белег в организма на човек, който е съществувал и 
е бил свойствен у по-далечни прадеди, но престанал да бъде нормален за по-
новите поколения.  Това е далечна наследственост или филогенетично 
връщане към изчезналите примати. Първоначално се е предполагало, че 
свръхбройните зъби са били естествен начин за възстановяване на зъби, които 
са били изгубени в процеса на еволюцията. Трети резец, трети премолар и 
четвърти молар могат да бъдат свързани с атавизъм единствено, ако става 
въпрос за изключително далечен период от време - около 4 милиона години, 
което е преди появата на бозайниците. Палеонтологичните сведения за 
еволюцията на зъби при всичките видове бозайници не подкрепя ативизма, 
когато става въпрос за свръхбройни зъби. 2,4-7. 

Ембриологични аберации. Няколко теории отдават еволюцията на 
свръхбройните зъби на отклонения по време на ембриологичното образуване, 
които включват: разполовяване на зъбните зародиши, хиперактивност на 
зъбната ламина и останки на епителни клетки.  

Дихотомна теория - разделяне на зъбната пъпка (Liu,1995). Думата 
“дихотомия” означава разделяне на едно цяло на две части, които могат да 
бъдат равни или не. Следователно тази идея предполага, че разделението или 
раздвояването на зъбния зародиш може да доведе до свръхбройни зъби (Black 
1909, Bateson 1982). При пълно, равно, разделяне на зъбната пъпка (зародиш) 
се получава еуморфичен зъб, докато неравно разделяне - до пробиване на 
един нормален зъб и друг с относително по-малки размери 4,7,8. Въпреки, че 
има някакви доказателства, които предполагат причинно-следствена връзка 
между челюстни фрактури и свръхбройни зъби, не може да се отрече 
вероятността тези открития да са чисто съвпадение, защото няма качествено 
доказателство в литературата да потвърди тази идея 2,4,7. 

Теория на денталната ламина - локална хиперреактивност на 
денталната ламина (Primosh,1981; Brook, 1984). Тя е резултат от инициация и 
пролиферация на допълнителни зъбни пъпки. Представлява лингвална 
екстензия на допълнителните зъбни пъпки, водещо до еуморфични зъби, 
докато рудиментарните форми произлизат от пролиферация на епителните 
остатъци на денталната ламина, индуцирани от налягането на окончателното 
съзъбие 8,10,11. 

Основавайки се на ембриологичните проучвания Black (1909), предложил 
обяснение за формирането на свръхбройни зъби, което било широко прието от 
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изследователите. Според него емайловият орган е най-важната структура във 
формирането на зъба, защото той е първият зачатък, който се появява и 
неговото присъствие дава условия за формирането на зъбната папила в 
съединителната тъкан. Свръхбройните зъби могат да възникнат от 2 източника: 
(1) свръхброен зародиш, идващ от свързването на епитела, или епителните 
хорди на зародиши, които образуват нормални зъби; и (2) останалите венчета 
от епителните клетки, които са формирани по време на разпадането на 
епителните хорди 4. 

Комбинация от генетични фактори и фактори на околната среда – 
унифицирано етиологично обяснение [4,6,11]. Тази хипотеза е предложена 
от Brook (1984). Базирана на многофакторен модел, тази хипотеза показва 
непрекъснат мащаб и прагове, отнасящи се до зъбната големина и номер. 
Нарастващият ефект, както на генетичните фактори, така и на тези на околната 
среда определят позицията на стълбицата. Полигенетичният, постоянен 
отличителен белег обяснява възможността от едновременна поява на 
свръхбройни зъби и други зъбни аномалии, като мегадонтия, олигодонтия и 
микродонтия. Понякога хромозомен или единичен ген, аномално може да 
упражни голям ефект, който обяснява появата на свръхбройни зъби в 
присъствието на други зъби и аномалии 4,5,12,13. 

Наследственост. Литературата притежава богатство от доклади в 
подкрепа на концепцията за фамилна предразположеност към свръхбройни 
зъби, появили се при близките на афектираните. Kawashima et al. (2006) 
докладва, че дори само единият родител да е имал свръхброен зъб, то детето 
има 5,9 пъти по-голям шанс в сравнение с дете, на което родителите нямат 
4,5,14. Свръхбройните зъби се срещат по-често при мъже, отколкото при жени, 
следователно има възможност от полово-свързана наследственост, както е 
предположил Bruning et al. (1957). Впоследствие, съставяйки данни за 
японското население Niswander and Sujaku (1963) предполагат, че автозомното 
получаване на гени с по-ниска пенетрантност при жените може да доведе до 
образуване на свръхброен зъб 2,4. Cadenat et al. (1977) отбелязват, че 
рецесивният ген на автозомните хромозоми и ген, инхибиращ Х-хромозомата 
са отговорни за образуването на свръхбройните зъби 4. 31% от пациентите с 
мезиоденс показват семейна диспозиция, показваща наследствеността като 
ключов фактор при развитието му 15. При близнаци еднакъв брой мезиоденс са 
разположени на огледално място в устата 7 . 

Нито една от представените хипотези не е в състояние да обясни 
разликата между причините за различните местоположения на свръхбройните 
зъби. От  еволюционна или молекулярна гледна точка, предложените теории 
могат да  се приемат за правдоподобни и да обяснят произхода на различните 
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видове свръхбройни зъби. Логично е да се предположи генетичен компонент в 
етиологията им.  Известни са синдроми свързани със свръхбройни зъби. 
Двустранната симетрична хипердонтия например поражда съмнения, че 
причина може да е мутация на гени. Наличието на свръхбройни зъби при 
пациенти с клейдокраниална дисплазия, синдром на Gardner, цепки на устнитe 
и небцето, синдром на Еhlers-Danlos Type III, синдром на Ellis Van Creveld, още 
повече подчертават ролята на тези генната мутация като етиологичен фактор 
2,4,16-21. Към днешна дата няма ясна генотипно - фенотипна връзка, която да 
е установена при пациенти със синдроми, за които се знае, че са свързани със 
свръхбройни зъби. За изясняване на  проблема с етиологията на 
свръхбройните зъби, е необходимо прилагане на иновативни, многостранни 
подходи, включващи животински и човешки генетични проучвания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки изобилието от хипотези, етиологията на свръхбройните зъби все 
още остава неясна. Всяка от предложените теории е вероятна  и обяснява 
произхода на различни видове свръхбройни зъби. Знанията за  молекулярната 
генетика на свръхбройните зъби при хора могат да бъдат използвани в 
денталната наука - за овладяване на процеса на регенерация на зъби и за 
лабораторно създаване на зъби, заместващи загубените.  
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