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Резюме: 

Некариозните заболявания на твърдите зъби тъкани, в частност 

клиновидни дефекти и зъбна ерозия са все по-често срещани в нашата 

дентална практика. Това налага много добро познаване на техните първи 

симптоми. Целта на тази статия е да отдиференцира двете заболявания, 

особено в ранен стадий, което да позволи навременното им и правилно 

лечение. 

Abstract: 

Non-carious cervical lesions associated with erosion and wedge-shaped defect 

teeth have been widely reported  by many dental professionals as common clinical 

findings among the patients. This requires recognition of early symptoms and 

assessment of clinical presentation ot these lesions. This article consider the 

differential diagnosis of both entities in their initial stages of development, 

emphasizing the practitioners duty to become aware of the latest clinical approaches 

in treatment and managing of the cervical loss of tooth structure. 
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Въведение: 

   Зъбната ерозия представлява загуба на твърда зъбна тъкан, 

предизвикана от химичен процес без участието на бактерии(1). Като причини за 

възникването се смятат вътрешни фактори( нарушения в минералната обмяна, 
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нарушена функция на щитовидната жлеза, анорексия с увеличена секреция на 

стомашни сокове) и външни фактори( честа употреба на храни и напитки с 

висока киселинност водещи до концентрация на киселини, индустриални 

киселинни пари, киселинни медикаменти и още). Клиновидните дефекти  

представляват загуба на зъбна тъкан в цервикалната област на зъба, в близост 

до емайло-циментовата граница, без наличие на кариозен процес (2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) . Имат форма на клин, която 

придобиват след загубата на твърдите зъбни субстанции- гингивалната и 

коронарната стена се срещат под прав ъгъл, с връх насочен към зъбната 

пулпа(20 ). 

Дефиниране на клиничната ситуация диференциална диагноза на 

клиновидни дефекти и зъбна ерозия 

 Проучванията във връзка с локализацията, големината, състоянието на 

откритата дентинна повърхност, формата и границите на клиновидните 

дефекти имат голямо значение при диференциалната диагноза- на първо място 

със зъбна ерозия. Особено затруднена е диференциалната диагноза в 

началната степен на двете заболявания. Преобладаващите форми на  

ерозионните дефекти са: полулунна, неопределена,  овална, лопатообразна, 

докато  клиновидните дефекти са с клиновидна форма. Формата на дефекта 

при зъбна ерозия е чинийкообразна като лезията може да обхване цялата 

вестибуларна или лингвална повърхност на зъба, докато клиновидните 

дефекти се локализират винаги в цервикалната област ( 21 ). 

 

Диференциална диагноза 

 Много автори не могат да отграничат клиновидните дефекти от 

останалите заболявания на твърдите зъбни тъкани. Grippo разделя тези лезии 

в четири категории  ( 22 ): 

     Атриция- изтриване на зъбите, в резултат на контакта между тях при 

функция или парафункция ( оклузални лезии). 

     Абразия- патологично изтриване на цервикалните области на зъбите 

вследствие на четкане на зъбите ( клиновидни дефекти). 

     Ерозия- загуба на зъбна субстанция в резултат от действието на 

киселинни фактори- ендогенни или екзогенни. 

     Абфракция- загуба на зъбна тъкан причинена от биомеханично 

действащи сили далеч от мястото на дефекта. 
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     Проучванията във връзка с локализацията, големината, състоянието на 

откритата дентинова повърхност, формата и границите на клиновидните 

дефекти имат голямо значение при диференциалната диагноза- на първо място 

със зъбна ерозия. Въз основа нa получените резултати могат да бъдат 

посочени следните диференциално-диагностични признаци:                         

 - зъбната ерозия за разлика от клиновидните  дефекти се среща и при 

млади индивиди; 

- характерен симптом на ерозията е хиперестезията от термични, химични 

и механични дразнители, особено проявяван през есента и зимата; 

- зъбната ерозия започва по резците и кучешките зъби на горната челюст 

и по кучешките зъби на долната. Засяга симетрично зъбите в горната, 

съответно  в долната челюст. По-често и в пo-голяма степен се увреждат 

зъбите в горната челюст. Най-често се засягат горни фронтални зъби, горни 

премолари, долни канини и долни премолари, много рядко долните резци и не 

се засягат моларите. Обикновено дефектите са множествени. 

- дефектите при зъбна ерозия са локализирани  предимно в шиечната 

област на вестибуларните повърхности на зъбите, но се срещат и по оралните 

повърхности,  където засягат по-често инцизалните области; 

- обикновено стените на дефектите при зъбна ерозия ca гладки и твърди, 

но в активен стадий  на заболяването могат да бъдат и порьозни, вследствие 

деминерализация.  В някои случаи, се загубва гладкостта на повърхността и 

след това отново се възвръща, тоест редуват се процеси на деминерализация 

и реминерализация; 

- при зъбната ерозия за  разлика от клиновидните дефекти, може да се 

получи промяна в цвета на дентина - до светлокафяв и кафяв; 

- зъбната ерозия, макар и рядко, може да прерастне в кариес; 

- преобладаващите форми на  ерозионните дефекти са: полулунна, 

неопределена,  овална, лопатообразна, докато  клиновидните дефекти са с 

клиновидна форма. Дефектите при зъбна ерозия могат да се разпространят по 

цялата вестибуларна  или орална повърхност, или цялата коронка;    

 - границите на дефектите са ясно очертани или с постепенен   преход към 

здравите зъбни тъкани; 

- при  зъбна ерозия от диетичен произход може допълнително да се 

насложи абразия от механичните фактори, действащи при оралната хигиена, 

което затруднява още повече диференциалната диагноза; 
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- характерно за зъбна ерозия е, че може да възникне и при индивиди, 

които не чистят зъбите си с четка и паста; 

-когато дефектите се откриват и по повърхностите на пластмасови и  

златни коронки,  трябва да се изключи ерозия в резултат на киселинно 

въздействие. 

Известно е, че по правило клиновидните дефекти се появяват в шийките  

на фронталните зъби, преди всичко на премоларите и кучешките зъби. По-

често се засяга лявата половина на съзъбието у хора, които чистят зъбите си с 

дясната ръка  (23, 24, 25). Обикновено се открива механичен фактор- зъбна 

четка и абразивна паста (23, 26, 27). Среща се у по-възрастни хора ( 23, 24, 28). 

Дефектите са с V-образна форма с 2 стени под ъгъл 45-46 градуса, като 

оклузалната стена е перпендикулярна на аксиалната ос на зъба (23). По-често 

се среща при мъжете (23, 29). Стените на дефекта са с блестящи, гладки, 

сякаш полирани стени (29). Микротвърдостта е повишена значително в 

сравнение с нормата (30). 

     Според  М. Грошиков (31), В. Патракеев и др.,(32), клиновидните 

дефекти в 8-10% от болните се явяват като симптом на заболяване на 

пародонта, съпроводено с оголване на зъбните шийки. Поразяват се предимно 

зъбите с неправилно разположение. Доста често се срещат в шийките на 

долните резци. Важна и характерна особеност на клиновидните дефекти е, че 

се развиват много бавно ( за десетилетия). Рядко преминават в кариес (33). 

Особено затруднена е диференциалната диагноза в началната степен на двете 

заболявания, тъй като ерозията и клиновидните дефекти могат да се дължат на 

механични и химични причини. 

 

Заключение: 

За правилното диагностициране на некариозните заболявания на 

твърдите зъбни тъкани и в частност клиновидни дефекти и зъбна ерозия, е 

важно клиницистът да познава  основните симптоми и клинично протичане на 

двете заболявания, за да може да ги отдиференцира и лекува по най-успешния 

начин.   
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