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Абстракт 
Въведение: Свръхбройните зъби се развиват в допълнение към 

нормалния набор зъби и могат да бъдат морфологично нормални или анормални 
като структура, характеристика и локализация. Преди разработването на 
триизмерната компютърна томография с конусни лъчи (CBCT), определянето на 
точната топография на ретинирани свръхбройни зъби можеше да бъде 
установено чрез назначаването на няколко вида рентгенови изображения (за 
един и същ пациент), направени в различни равнини.  

Цел: Цел на изследването е да разгледа подробно предимствата на CBCT 
изследването при лечение на 9 случая с непробили свръхбройни зъби. 

Материали и методи: В нашето изследване сравняваме резултатите от 
2D и 3D рентгенови изображения на пациенти с ретинирани свръхбройни зъби. 
Представяме 9 клинични случая на хипердонтия и ретенция. Анализираме 
техните рентгенологични находки и информативността на използвания 
рентгенов метод. Спрямо данните от ортопантомографията (OPG) и CBCT е 
разработен план за ортодонтско-хирургично лечение.  

Резултати: При представените пациенти се установява локализацията и 
морфологията на ретинираните зъби с максимална точност само на 3D 
изследването. Последното дава възможност за коректна диференциална 
диагноза между истинска хиперодонтия и геминирани зъби. OPG дава 
приблизителна локализация в медио-дистална и вертикална посока, но не носи 
информация за зъбната морфология. На СВСТ образа се планираха и местата 
на ортодонтските мини импланти, ползвани в хода на леченията. Планиран бе 
хирургичният подход при екстрахиране на свръхбройни мандибуларни 
премолари, съобразен с анатомията на долна челюст. 

Заключение: Използването на СВСТ е свързано с минимално по-високи 
стойности на дозата спрямо OPG, но елиминира необходимостта от назначаване 
на графии в други равнини. При някои от клиничните казуси неговата 
информативност промени значимо първоначалния план на лечение.   

Ключови думи: СВСТ; Хиперодонтия; Ретинирани зъби 
 
 
Въведение: Допълнителен зъб, нарушаващ нормалната зъбна формула, 

независимо от региона, в който се намира се приема за свръхброен. Точните 
причини за тяхната поява все още не са напълно изяснени, но дихотомия на 
зъбния зародиш, хиперактивност на зъбната ламина или нарушение в 
сигналните пътища, отговорни за броя и формирането на зъбните зародиши, са 
сред най-разпространените теории. 
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Свръхбройните зъби са по-често срещани в постоянното съзъбие 
отколкото във временното, могат да са единични или група, едностранно или 
двустранно разположени, пробили или ретинирани, в горна или долна зъбна 
дъга. В по-голям кръг от достъпната литература се намират данни за честота на 
разпространение на hyperdontia средно между 0.1 – 4%1. Повечето автори 
изразяват становището, че съществува полов диморфизъм на изява при 
хипердонтията, засегнат е по-често мъжкия пол2. Някои зъбни феномени 
наподобяват свръхброен зъб по морфологични белези, но формирането им не е 
дефинирано изрично като отделен зъбен зародиш. Следователно е необходимо 
да се познават структурните зъбни аномалии, за да се прави диференциална 
диагноза между хипердонтия и тях.   

Double teeth (fusion and gemination) представлява структурна аномалия, 
която може да се развие по време на морфо-диференциация на зъбните 
зародиши, в следствие на аберация в развитието както на ектодермата, така и 
на мезодермата. Според някои автори се наблюдава се по-често във временно, 
отколкото в постоянно съзъбие3,4. Честотата му варира между 0.08% и 0.5% в 
постоянно съзъбие, като най-често засегнат е максиларен централен резец – 
49% от всички случаи5.  

Gemination (разделени зъби) е резултат от „опита” на единичен зъбен 
зародиш „да се раздели” чрез инвагинация, развивайки двойна/огледална корона 
(bifid crown), но с един корен и общ канал. При тази аномалия се приема, че има 
нормален брой зъби, тъй като геминираният зъб се определя като единичен6. 
При  fused teeth (слятите зъби) два отделни зъбни зародиша се сливат, има два 
корена или два канала, с отделна пулпна камера, свързани с емайл, а в някои 
случаи с емайл и дентин. При слятите зъби се приема, че има увеличен брой 
зъби5. Следователно fused teeth е форма на хипердонтия, докато gemination не 
е хипердонтия. Диференциалната диагноза между двете явления може да бъде 
трудна и изисква рентгеново изследване, чрез което да се определят разликите. 
Броят налични зъбни корени може да служи за допълнителна диференциална 
диагноза между сляти и геминирани зъби, известно като “Mader`s two tooth rule”3. 
Клиничното проявление на gemination teeth е струпване на зъбите в дъгата, а 
fused teeth се свързва най-често с ектопичен пробив. И двете явления могат да 
доведат до нарушение на оклузални съотношения. Тъй като най-често 
засегнатите зъби са централните резци, пациентите се оплакват от нарушена 
естетика4,6.  

Свръхбройните зъби разпознавани като зъб в зъба (Dens in dente) трябва 
да се отдиференцират от най-честата форма на тяхно проявление Dens 
invaginatus. Dens invaginatus е малформация, при която има вгъване на 
емайловия орган в зъбната папила, което се случва преди етапите на 
минерализация и образуване на твърди зъбни тъкани. Описани са сложни 
вариации на вътрешната морфология, затова е създадена класификация от три 
типа по дълбочина и сложност на инвагинациите7-9. Следователно и при тези две 
състояния едното е реална хипердонтия, докато dens invaginatus е нарушена 
морфология на зъб от нормалния набор. 

Talon cusp е рядко образувание, което представлява изпъкнала 
структура, водеща началото си от цервикалната област на палатиналната или 
вестибуларна повърхност на фронталните зъби, предимно в горна челюст и по-
рядко в долната10. Етиологията му не е напълно известна. Сред причините за 
възникването му са аберативна пролиферация или хиперплазия на денталната 
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ламина, анормално инвагиниране/свиване на вътрешен емайлов епител, 
генетично влияние и наследственост.  Образуването на този туберкул е по-често 
палатинално11. Структурно talon cusp e съставен от емайл и дентин, в някои 
случаи и различно количество пулпна тъкан. Формата му може да е конична, 
пирамидална, рогообразна, може да е слят със зъбната корона или да е 
изпъкнал. Рентгенографски изглежда като V-образна структура, припокриваща 
се със зъбната корона и оклузално насочен апекс. Често се случва talon cusp да 
се разпознава клинично като мезиоденс, одонтом, полуретиниран зъб, което да 
е мотив за предприемане на екстракция, а тя ще наруши зъбната формула (ще 
се екстрахира зъб от зъбната редица, без той да е свръхброен)12. Следователно, 
talon cusp е акцесорно разрастване на самата зъбна коронка, не е друг 
свръхброен зъб, но често трудно се отдеференцират двете състояния. 

Диференциална диагноза между хиперодонтия и нарушена морфология 
на зъбното развитие е трудно да бъде направена клинично, а дори и с 2D 
рентгеново изследване. Чрез СВСТ може да се определи точната топография на 
ретинирани свръхбройни зъби или морфологичната структура на анормално 
развити зъби. 

 Цел: Целта на това проучване е да разгледа подробно предимствата на 
CBCT изследването при лечение на случаи с непробили свръхбройни зъби. 

Материали и методи: В проведеното изследване сравнихме резултатите 
от 2D и 3D рентгенови изображения на пациенти с ретинирани свръхбройни зъби 
- девет клинични случая на хиперодонтия и ретенция. Техните рентгенологични 
находки и информативността на използвания рентгенов метод бяха анализирани 
от всеки член на екипа. Спрямо данните от OPG и CBCT беше разработен план 
за ортодонтско -хирургично лечение.  

Резултати: Представяме 3 случая, при които само с помощта на данните 
от CBCT изследването, беше възможно да установим пълната клинична картина 
и да направим диференциална диагноза. 

 
Случай №1: При клиничен преглед в устата на пациента се установява 

наличието на зъбна структура с шиповидна форма с неясен произход, 
палатинално и допирно до горен десен латерален резец (Фиг.1А). 

 

 
 
Фигура 1: А – интраорален оклузален изглед; В – ортопантомография 

(OPG) на същия пациент; C - сегмент от OPG 
 
Назначената ортопантомография не дава достатъчно надеждна 

информация какъв точно е наличният артефакт в зоната на зъб 12 (Фиг.1 В и С). 
На СВСТ изследване (Фиг. 2) се откриват следните находки: 

▪ Мезиоденс с обърната посока между централни максиларни резци; 
▪ Talon cusp, свързан към латерален максиларен резец. 
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Фигура 2: Разрези от 3D изследване, разкриващи наличието на talon cusp 
(стрелка) и mesiodens (пунктиран овал). 

 
Случай №2: След проведен клиничен преглед на пациент с отворена 

захапка е назначена ортопантомография (Фиг. 3). На двуизмерния образ се 
открива наличен одонтогенен артефакт в зона апекс-бифуркация на максиларен 
десен първи молар. 

 

 
 

Фигура 3: Интраорален оклузален изглед и OPG с установен 
одонтогенен артефакт в зона зъб 16 (стрелка). 

 
На направеното 3D изследване се открива наличие на шиповиден, 

еднокоренов, свръхброен зъб, позициониран между корените на максиларен 
първи молар (фиг. 5). 
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Фигура 4: 3D изображение на свръхброен зъб между корени на зъб 16 
(стрелка и пунктиран овал) - Dens in dente. 

 
Случай №3: При клиничен преглед в устата на пациента се наблюдава 

сливане на коронките на централен и латерален максиларен резец. 
Палатинално към слятите зъби се установява шиповеден одонтомен „израстък“ 
наподобяващ мезиоденс. От направената ортопантомография данните говорят 
за наличие на геминиран зъб 21-22 (geminated teeth), не пробил латерален резец 
и съмнение за мезиоденс в зоната. Образите на така описаните структури се 
препокриват и не се доказва еднозначно кореново развитие на мезиоденса. За 
детайлизиране на зъбните образувания е назначено СВСТ изследване. 

 

 
 
Фигура 5: Сливане на коронки на зъби 11 и 12  
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Фигура 6: Fused teeth 21-22 (овален пунктир) talon cusp вестибуларно и 
палатинално (стрелка) към тях, ретиниран латерал – 22 (овал). 

 
След СВСТ изследване се доказва, че става въпрос за сляти зъби (fused 

teeth) 21-22 на ниво коронкова част, a предполагаемият mesiodens всъщност е 
talon cusp. Палатинално от тази колекция е разположен ретиниран с нормална 
форма и размер максиларен ляв латерал (Фиг. 6). 

 
Обсъждане 
OPG дава приблизителна локализация в медио-дистална и вертикална 

посока, но не носи информация за зъбната морфология. При представените 
пациенти се установява локализацията и морфологията на ретинираните зъби с 
максимална точност само на 3D изследването. Възможна е коректна 
диференциална диагноза между истинска хиперодонтия и геминирани зъби, 
както и между мезиоденс и talon cusp. Явления подобни по клинична и 
рентгенографска изява, но изискващи различни лечебни подходи. 

При първия пациент, ако се разчита само на клиничната оценка и 
двуизмерния образ от OPG може да се предприеме екстрахиране на 
„шиповидния зъб“. Това би компрометирало нормалния по брой максиларен 
десен латерал и последствията ще бъдат неблагоприятни за възстановяване 
целостта на съзъбието. СВСТ анализа даде точна оценка на анормалната 
морфология на зъбите във фронталния сегмент. 

При втория пациент се обсъжда ортогнатна хирургия с цел затваряне на 
отворената оклузия, което предполага използване зоната на първите молари 
като основна опорна единица. Точно там при преместване на максиларен първи 
молар би се получила коренова резорбция вследствие намиращия се в тази зона 
dens in dente. Прицизността на диагностичните възможности на СВСТ техниката 
даде точна оценка на този критична зона. 

При третия пациент в следствие на нарушената естетика на фронталния 
участък родителите искаха бързо решение и отстраняване на „изпъкналостите“ 
по фронталните зъби. Необходима бе адекватна диагностика на няколкото 
натрупани морфологични зъбни отклонения, за да се вземе решение и изгради 
стратегия за развитие и оформяне на съзъбието. 

СВСТ образите дават възможност за прецизност в анализа на всеки 
индивидуален проблем. При тези триизмерни образи могат в детайли да се 
проследят зъбната морфология, нивото на кореново развитие, взаимовръзките 
със съседните костни и зъбни стуктури, което дава основание за коректно 
планирани лечения. Благодарение на СВСТ срезовете се планира и хирургичния 
подход при екстрахиране на свръхбройните зъби съобразено с растежните зони 
и анатомичните структури. 

  
Заключение.  
Използването на СВСТ е свързано с минимално по-високи стойности на 

дозата на облъчване спрямо OPG, но в същато време се елиминира 
необходимостта от назначаване на допълнителни графии в други равнини. 
Неговата информативност при някои от клиничните казуси променя значимо 
поставената диагноза и първоначалния план за лечение.   
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