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Purpose: To determine the proportion prevailing in the 
natural dentition and to define the types of dominance, by 
examine the interrelation between widths, heights and areas 
of the upper frontal teeth on plaster models.
Materials: 61 students at the Faculty of Dental Medicine, 
Medical University of Sofia, 27 male, 34 female, aged 18 
to 30, were examinated, all of them with natural dentition, 
without gingival recessions or orthodontic disorders in the 
frontal area. 122 segments of the upper jaw, left and right, 
were measured.
Methods: Impressions were taken from the upper jaw of 
every participant using fabric trays and alginate. Plaster 
models (Class III) were prepared. On every frontal tooth of 
the models, with fine-tipped pen (0.3 mm), following points 
were marked: mesial and distal angle and the cervical zeny-
th of the tooth. From the zenyth to the incisal edge, respec-
tively to the cusp of the canine, a perpendicular line was 
lowered. Measurements were made by a digital calliper-
gauge. The areas of the teeth were calculated.
Results: The interrelations between widths, heights and ar-
eas of the upper frontal teeth were determined. Three types 
of dominance in natural dentition were established: high, 
medium and low; their characteristics and average param-
eters were determined, separately for women and men.
Conclusion: Medium (Norm) dominance is most charac-
teristic of natural dentition with proportional ratio between 
central incisors: lateral incisors: canines as follows:
¨ Women: Widths: 1,28 : 1:1,14; Heights: 1,17 : 1:1,12; Ar-
eas: 1,48 : 1:1,29
¨ Men: Widths: 1,33 : 1:1,17; Heights: 1,17 : 1:1,15; Areas: 
1,57 : 1:1,36

Keywords: upper frontal teeth, dominance, proportions

Цел: Чрез из с лед ва не на съ от но ше ни я та меж ду ши ри-
ни, ви со чи ни и пло щи на гор ни те фрон тал ни зъ би вър ху 
гип со ви мо де ли да се опре де лят пре об ла да ва щи те про-
пор ции в естест ве но то съ зъбие.
Материал: Из с лед ва ни са 61 сту ден ти във Фа кул те та 
по ден тал на ме ди ци на МУ – Со фия, от тях 27 мъ же и 
34 же ни, на въз раст меж ду 18 и 30 г. Пробан ти те са 
със за па зе но естест ве но съ зъ бие, без гин ги вал ни ре це-
сии и без ор то дон т ски ано ма лии във фрон тал на та об-
ласт. Напра ве ни са из мер ва ния на об що 122 зъб ни сег-
мен та от гор на че люст, ле ви и десни.
Метод: На вся ко из с лед ва но ли це бя ха взе ти от пе ча-
тъ ци от гор на че люст с фаб рич ни лъ жи ци и ал гинат. 
От тях бя ха от ле ти мо де ли с бял зъ бо тех ни чески гипс – 
III-ти клас. Върху мо де ли те на все ки фрон та лен зъб с 
тън ко пи сец (0.3 mm) бя ха мар ки ра ни след ни те точ ки на 
из мер ва не: ме ди а лен, диста лен ъгъл и зе ни та на зъб на-
та шийка. От зе ни та на ший ка та бе ше спускан пер пен-
ди ку ляр към ре же щия ръб на рез ци те, съ от вет но към 
вър ха на ку чеш ки те зъби. Измер ва ни я та меж ду мар ки-
ра ни те точ ки бя ха осъ щест ве ни с ди ги та лен шублер. 
Беше из чис ле на площ та на все ки из с лед ван зъб.
Резултати: Опре де ле ни са съ от но ше ни я та меж ду ши-
ри ни, ви со чи ни и пло щи на гор ни те фрон тал ни зъби.
Уста но ве ни са три ви да до ми нан т ност в естест ве но-
то съ зъ бие: ниска, сред на и ви со ка, ка то са опре де ле ни 
тех ни те ха рак те ристи ки и сред ни па ра мет ри, от дел но 
за же ни и мъже.
Заключение: Сред на та (Нор мал на) до ми нан т ност е 
най-ха рак тер на за естест ве но то съ зъ бие със след но то 
про пор ци о нал но от но ше ние на гор ни те фрон тал ни зъ-
би: цен т ра лен ре зец: ла те ра лен ре зец: ку чеш ки зъ би, с 
па ра мет ри, как то следва:
¨ При же ни те: Ши ри ни: 1,28 : 1:1,14; Ви со чи ни: 
1,17 : 1:1,12; Пло щи: 1,48 : 1:1,29
¨ При мъ же те: Ши ри ни: 1,33 : 1:1,17; Ви со чи ни: 
1,17 : 1:1,15; Пло щи: 1,57 : 1:1,36
Ключовидуми: гор ни фрон тал ни зъ би, до ми нан т ност, 
про порции
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Есте тич ни ят вид на зъ би те е пря ко свър зан с 
при е ма не то на ин ди ви да в об щест во то и има из ра-
зе на со ци ал на зна чи мост (16). Паци ен ти те, из пол з-
ва щи про тез ни кон ст рук ции, често опре де лят есте-
ти ка та ка то най-важ но тях но ка чест во (18).

Ре ди ца из с лед ва ния ана ли зи рат есте тич ни те 
пред по чи та ния на обез зъ бе ни па ци ен ти за го ле-
ми на та на зъ би те, фор ма та, про пор ци и те и си мет-
ри я та им (11, 15). Един от ос нов ни те фак то ри при 
оцен ка на есте ти ка та на ус мив ка та е про пор ци я та 
на гор ни те фрон тал ни зъ би (15).

Wolfart, S. и кол. (19) съз да ват ме то ди ка за оцен-
ка на кра со та та на ус мив ка та, ос но ва на на стан-
дар ти зи ра ни про ме ни в про пор ци и те на рез ците. 
Авто ри те смя тат, че е бил иден ти фи ци ран най-при-
ем ли ви ят „зла тен об х ват“ за от но ше ни я та ши ри на-
дъл жи на и зъб ни те про пор ции меж ду ши ри ни те на 
цен т рал ни те и стра нич ни те резци.

За най-хар мо нич на и най-често сре ща на се смя-
та т. нар. „злат на про пор ция“, спо ред ко я то по-мал-
ка та част на да ден обект се от на ся към по-го ля ма та, 
как то по-го ля ма та към ця ло то, т.е. в съ от но ше ние 
1:1.618 (17).

Ня кои из с лед ва ния (5, 6, 9) про ве ря ват досто-
вер ност та на пра ви ло то за „злат на про пор ция“ при 
ин ди ви ди с есте тич на ус мив ка и уста но вя ват, че то 
не мо же да се при ло жи ка то об що ва лидно.

Fayyad, A. и кол. (5) из с лед ват пра ви ло то за 
„злат ния про цент“ меж ду ши ри на та на гор ни те 
фрон тал ни зъ би в 376 ин ди ви ди с естест ве но съ-
зъ бие. „Злат на та про пор ция“ е уста но ве на меж ду 
ши ри на та на дес ния цен т ра лен ре зец и ла те рал ния 
ре зец при 31.3 % от мъ же те и в 27.1 % от же ните.

Спо ред Hasanreisoglu, U. и кол. (9) „злат ни те 
про пор ции“ не са пре об ла да ва щи от нос но ши ри-
на та на гор ни те фрон тал ни зъби. Шири на та им е в 
ко ре ла ция с по ла и би зи го ма тич на та и ин те ра лар-
на та ши ри на, ко и то мо же да слу жат ка то ори ен ти ри 
за опре де ля не то на иде ал на та ши ри на на гор ни те 
фрон тал ни зъ би, осо бе но при же ните.

По доб но мне ние из каз ват и Forster, A. и кол. (6), 
ка то под чер та ват, че пра ви ло то за „злат на та про-
пор ция“ не мо же да се из пол з ва за пла ни ра не на 
ле че ние в об ласт та на гор ни те фрон тал ни зъ би, без 
да се взе мат пред вид ин ди ви ду ал ни те мо ди фи ци-
ра щи фак тори.

Спо ред Ра лев, P. (1) ос но вен нор ма ти вен есте-
ти чен приз нак е съ от вет ст ви е то меж ду ши ро чин-
но-ви со чин ни те кон фи гу ра ции на зъб ни те ко рон ки 
и на ми мич но-ек с пре сив на та об ласт на ли цето.

Тър се ни са ко ре ла ции меж ду раз лич ни ана то-
мич ни ори ен ти ри и ши ри на та на гор ни те цен т рал-

ни рез ци, ко и то да под по мог нат съз да ва не то на оп-
ти мал на есте тич на ви зия при про те тич но ле че ние, 
ин ди ви ду ал но за все ки па циент.

LaVere, A. и кол. (12) из с лед ват ко ре ла ци я та 
меж ду дъл жи на та и ши ри на та на гор ни те цен т рал-
ни рез ци и дъл жи на та и ши ри на та на ли цето.

Уста но ве но е съ от вет ст вие на раз сто я ни е то 
меж ду вът реш ни те ъг ли на очи те с ме дио-дистал-
на та ши ри на на гор ни те цен т рал ни рез ци на прин-
ци па на „злат на та про пор ция“, ко е то мо же да бъ де 
на деж ден ори ен тир за опре де ля не на ши ри на та на 
гор ни те цен т рал ни рез ци (2, 10).

Съ щест ву ва про пор ция от 6.6 меж ду ин тер пу-
пи лар на та дистан ция и ши ри на та на цен т рал ния 
ре зец Cesario и Latta (3, 4).

До ка за на е връз ка та меж ду ши ри на та на гор ни-
те цен т рал ни рез ци и би зи го ма тич на та ши ри на в 
съ от но ше ние 1:16 (7).

До ка за на е връз ка та меж ду ши ри на та на уста та, 
ин те ра лар на та ши ри на, би зи го ма тич на та ши ри на и 
ин тер пу пи лар на та дистан ция (8, 13). Смята се, че 
те зи вза и мов ръз ки мо гат да бъ дат из пол з ва ни ка то 
ори ен ти ри, въпре ки раз ли чи я та, от кри ти в за ви си-
мост от пол и раса.

Orozco-Varo, A., и кол. (14) на ми рат, че сред на-
та стой ност на съ от но ше ни е то ши ри на/дъл жи на е 
85 % за цен т рал ни те рез ци и 79 % за ла те рал ни те 
рез ци и ку чеш ки те зъби.

Усе ща не то за то ва кое е естест ве но и ат рак тив-
но се раз ли ча ва от то ва, ко е то се смя та за есте ти-
чески пер фек т на про пор ция (18).

Цел

Чрез из с лед ва не на про пор ци и те меж ду ши ри-
ни, ви со чи ни и пло щи на гор ни те фрон тал ни зъ би 
вър ху гип со ви мо де ли да се опре де лят пре об ла да-
ва щи те про пор ции в посто ян но то съ зъ бие и да бъ-
дат из ве де ни ти по ве до ми нан тност.

Материал

За цел та са из с лед ва ни 61 сту ден ти, от тях 27 
мъ же и 34 же ни, от Фа кул те та по ден тал на ме ди-
ци на МУ – Со фия, на въз раст меж ду 18 и 30 г. Бяха 
из би ра ни су бек ти със за па зе но естест ве но съ зъ бие, 
без гин ги вал ни ре це сии, без ор то дон т ски ано ма-
лии и про те тич ни въз ста но вя ва ния във фрон тал на-
та об ласт на гор на челюст.
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Метод

На вся ко из с лед ва но ли це бя ха взе ти от пе ча тъ-
ци от гор на че люст с фаб рич ни лъ жи ци и хид ро-
ко ло и ден от пе ча тъ чен ма те ри ал – ал гинат. От тях 
бя ха от ле ти мо де ли с бял зъ бо тех ни чески гипс – 
III-ти клас.

Вър ху мо де ли те на все ки фрон та лен зъб с тън-
ко пи сец (0.3 mm) бя ха мар ки ра ни след ни те точ ки 
на из мер ва не: ме ди а лен, диста лен ъгъл и зе нит на 
зъб на та шийка. От зе ни та на ший ка та бе ше спус-
кан пер пен ди ку ляр към ре же щия ръб на рез ци те, 
съ от вет но към вър ха на ку чеш ки те зъби.

Меж ду по со че ни те точ ки бе ше из мер ва на ши-
ро чи на та и ви со чи на та на ко ро на та на все ки зъб. 
Измер ва ни я та меж ду мар ки ра ни те точ ки бя ха осъ-
щест ве ни с ди ги та лен шублер.

Из с лед ва ни са об що 122 зъб ни сег мен та от 
гор на че люст, съ от вет но 54 при мъ же те и 68 при 
же ните. Всеки сег мент включ ва цен т ра лен ре зец, 
стра ни чен ре зец и ку чеш ки зъб.

За все ки сег мент са опре де ле ни след ни те съ от-
но ше ния меж ду гор ни те фрон тал ни зъби:

• Ши ри ни: цен т ра лен/ла те ра лен и ку чеш ки/
ла те рален

• Ви со чи ни: цен т ра лен/ла те ра лен и ку чеш ки/
ла те рален

• Пло щи: цен т ра лен/ла те ра лен и ку чеш ки/ла-
те рален.

На ба за та на по лу че ни те дан ни са опре де ле ни 
три ин тер ва ла: ни сък, сре ден, ви сок за все ки от по-
ка за те лите.

По лу че ни те дан ни са об ра бо те ни с програ ма 
Microsoft Excel 2010.

Ка то ни во на зна чи мост при ста тисти ческа та 
об ра бот ка на ре зул та ти те бе ше при е то α = 0.05.

Резултати и обсъждане

В таб ли ца 1 са пред ста ве ни ре зул та ти те за сред-
ни те от но ше ния меж ду из с лед ва ни те па ра мет ри на 
гор ни те фрон тал ни зъби.

Меж ду дан ни те за ляв и де сен сег мент на вся ко 
от из с лед ва ни те ли ца бе ше уста но ве на ста тисти-
чески зна чи ма раз ли ка един ст ве но за по ка за те-
ля: от но ше ние меж ду ви со чи ни те на цен т ра лен 
и ла те ра лен ре зец при же ни те – р = 0.040 < 0.05. 
При всич ки оста на ли из с лед ва ни по ка за те ли не бя-
ха на ме ре ни ста тисти чески зна чи ми раз ли ки меж-
ду ле ви и дес ни сег мен ти – р > 0.05, как то при мъ-
же те, та ка и при же ните.

То ва ни да ва ос но ва ние да смя та ме, че раз ли ки-
те меж ду ле ви и дес ни сег мен ти са пре неб ре жи мо 
мал ки и мо же да бъ дат из ве де ни про пор ци о нал ни 
съ от но ше ния, ва лид ни за це лия фрон та лен участък.

На ба за та на та ка по лу че ни те сред ни от но ше-
ния за все ки от по ка за те ли те бя ха опре де ле ни дол-
на и гор на гра ни ца на ин тер вал, в кой то по па да 

* Па ра мет ри те на ла те рал ния ре зец се при е мат за еди ница

Табл. 1. Разпределение на установените средни съотношения между ширини, 
височини и площи на горни фронтални зъби, по групи на изследваните лица

ЦЕНТРАЛЕН/ЛАТЕРАЛЕН*

Изсл.лица Мъже Жени Общо
Бр.зъбни
сегменти 54 68 122

Съотношение
между: дясно ляво р дясно ляво р дясно ляво р

Ширини 1,31:1 1,33:1 0,516 1,30:1 1,31:1 0,355 1,31:1 1,32:1 0,267
Височини 1,17:1 1,18:1 0,693 1,20:1 1,16:1 0,040 1,19:1 1,17:1 0,257
Площи 1,54:1 1,58:1 0,488 1,56:1 1,53:1 0,426 1,55:1 1,55:1 0,999

КУЧЕШКИ/ЛАТЕРАЛЕН
Съотношение
между: дясно ляво Р дясно ляво Р дясно ляво Р

Ширини 1,17:1 1,18:1 0,661 1,16:1 1,14:1 0,077 1,16:1 1,16:1 0,532
Височини 1,13:1 1,18:1 0,057 1,12:1 1,11:1 0,461 1,13:1 1,14:1 0,258
Площи 1,32:1 1,40:1 0,151 1,31:1 1,27:1 0,165 1,31:1 1,33:1 0,628

Пропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие - изследване върху гипсови модели
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нор ма та, на ре чен „сре ден“ или „ин тер вал на нор-
ма та“ (таб л. 2).

При опре де ля не на про пор ци и те па ра мет ри те 
на гор ния ла те ра лен ре зец бя ха при е ти за еди ница.

Всич ки про пор ци о нал ни съ от но ше ния със 
стой ности под дол на та гра ни ца на сред ния ин тер-
вал бя ха опре де ле ни ка то „ниска“ до ми нан т ност, 
а про пор ци о нал ни те съ от но ше ния със стой ности 
над гор на та гра ни ца на сред ния ин тер вал – ка то 
„ви со ка“ до ми нан т ност. На ба за та на то ва се фор-
ми ра ха три ос нов ни ви да на до ми нан т ност, как то 
следва:

Вид 1: НИСКА ДО МИ НАН Т НОСТ: Ниска цен-
т ра лен/ниска ку чеш ки, с два под вида:

Под вид 1.1. Ниска цен т ра лен/нор ма ку чешки
Под вид 1.2. Ниска цен т ра лен/ви со ка ку чешки
Вид 2: СРЕД НА (НОР МАЛ НА) ДО МИ НАН Т-

НОСТ: Нор ма цен т ра лен/нор ма ку чешки
Под вид 2.1. Норма цен т ра лен/ниска ку чешки
Под вид 2.2. Норма цен т ра лен/ви со ка ку чешки
Вид 3: ВИ СО КА ДО МИ НАН Т НОСТ: Ви со ка 

цен т ра лен/ви со ка ку чешки
Под вид 3.1. Висо ка цен т ра лен/ниска ку чешки
Под вид 3.2. Висо ка цен т ра лен/нор ма ку чешки.
Ре ди ца из с лед ва ния в ден тал на та ли те ра ту ра 

без с пор но до каз ват, че съ щест ву ва ста тисти чески 
зна чи ма раз ли ка меж ду раз ме ри те на зъ би те на мъ-
же и же ни (8, 13). Осно ва вай ки се на то ва, сче тох-
ме за це ле съ об раз но про пор ци и те за опре де ля не 
на до ми нан т но ст та на зъ би те да бъ дат из чис ле ни 
от дел но за мъ же и же ни на ба за та на сред ни те стой-
ности, уста но ве ни за все ки от два та пола.

Ка то пър ви ком по нент при опре де ля не то на до-
ми нан т но ст та из с лед вах ме отношението между

ширините на цен т ра лен, ла те ра лен и ку чеш ки зъб, 
за все ки сег мент. Данни те са пред ста ве ни в таб ли-
ца 3:

Ниска та до ми нан т ност спря мо ши ри на та (Ни-
ска цен т ра лен/ниска ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра с 
про пор ция меж ду ши ри ни те: 1,14:1:1,02 при мъ же-
те и 1,14:1:1,01 при же ните. Към то зи вид се от на ся 
и един подвид:

Под вид 1.1.: Ниска цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду ши ри-
ни те 1,16:1:1,09 при мъ же те и 1,17:1:1,13 при же-
ните.

Не се уста но вя ва ста тисти чески зна чи ма раз ли-
ка меж ду дан ни те за мъ же и же ни във вид 1 и под-
вид 1.1.

Сред на та (нор мал на та) до ми нан т ност спря-
мо ши ри на та (Нор ма цен т ра лен/нор ма ку чеш ки) 
се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ши ри ни те: 
1,33:1:1,17 при мъ же те и 1,28:1:1,14 при же ните. 
Към то зи вид съ що се от на сят два под вида:

Под вид 2.1. Норма цен т ра лен/ниска ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду ши ри-
ни те 1,25:1:1,03 при мъ же те и 1,25:1:1,02 при же-
ните.

Под вид 2.2. Норма цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки, 
ко е то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ши ри-
ни те: 1,37:1:1,29 при мъ же те и 1,35:1:1,29 при же-
ните.

Уста но вя ва се ста тисти чески зна чи ма раз ли ка 
меж ду дан ни те за мъ же и же ни в ос нов ния вид 2 
как то по от но ше ние на па ра мет ри те за цен т ра лен 
ре зец (р = 0,004< 0.05), та ка и по от но ше ние на па-
ра мет ри те за ку чеш ки зъб (р = 0,009 < 0.05)

Табл. 2. Граници на средния интервал, по показатели и по групи на изследваните лица

* Па ра мет ри те на ла те рал ния ре зец се при е мат за еди ница

Границинасреднияинтервал(границинанормата)

БР.ИЗСЛЕДВАНИ
СЕГМЕНТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО

N=54 N=68 N=122

Долна
граница

Горна
граница

Долна
граница

Горна
граница

Долна
граница

Горна
граница

Отношениемежду:

Ширини централен/латерален 1,21:1 1,42:1 1,18:1 1,42:1 1,19:1 1,42:1
кучешки/латерален 1,06:1 1,27:1 1,05:1 1,27:1 1,06:1 1,27:1

Височини централен/латерален 1,07:1 1,27:1 1,11:1 1,28:1 1,09:1 1,28:1
кучешки/латерален 1,05:1 1,21:1 1,03:1 1,22:1 10,4:1 1,22:1

Площи централен/латерален 1,32:1 1,77:1 1,37:1 1,74:1 1,35:1 1,75:1
кучешки/латерален 1,17:1 1,47:1 1,12 :1 1,50:1 1,14:1 1,49:1
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Табл. 3. Разпределение на отношението между ширините на горен централен, латерален 
и кучешки зъб, по видове доминантност и по групи на изследваните лица

ВИД
ДОМИНАНТНОСТ

СПОРЕД
ШИРИНИТЕ

ИЗСЛ.ЛИЦА

БР.ИЗСЛ.
СЕГМЕНТИ

МЪЖЕ ЖЕНИ

Р
(централен)

Р
(кучешки)

N=54 N=68

ОТНОШЕНИЕ ОТНОШЕНИЕ
Вид 1: НИСКА Ниска централен/

ниска кучешки 1,14:1:1,02 1,14:1:1,01 0,972 0,767

Подвид 1.1. Ниска централен/
норма кучешки 1,16:1:1,09 1,17:1:1,13 0,669 0,095

Вид 2: СРЕДНА
/НОРМАЛНА/

Норма централен/
норма кучешки 1,33:1:1,17 1,28:1:1,14 0,004 0,009

Подвид 2.1. Норма централен/
ниска кучешки 1,25:1:1,03 1,25:1:1,02 0,862 0,704

Подвид 2.2. Норма централен/
висока кучешки 1,37:1:1,29 1,35:1:1,29 0,427 0,467

Вид 3: ВИСОКА Висока централен/
висока кучешки 1,51:1:1,34 1,62:1:1,40 0,050 0,228

Подвид 3.1. Висока централен/
норма кучешки 1,50:1:1,23 1,54:1:1,21 0,699 0,597

Табл. 4. Разпределение на отношението между височините на горен централен, латерален 
и кучешки зъб, по видове доминантност и по групи на изследваните лица

ВИДДОМИ-
НАНТНОСТ
СПОРЕД
ВИСОЧИНИТЕ

ИЗСЛ.ЛИЦА

БР.ИЗСЛ.
СЕГМЕНТИ

МЪЖЕ ЖЕНИ
Р

(централен)
Р

(кучешки)N=54 N=68

ОТНОШЕНИЕ ОТНОШЕНИЕ

Вид 1: НИСКА Ниска централен/ниска 
кучешки 0,89:1:0,93 1,05:1:0,97 0,001 0,114

Подвид 1.1. Ниска централен/норма 
кучешки 1,02:1:1,12 1,05:1:1,09 0,128 0,234

Подвид 1.2. Ниска централен/висока 
кучешки 0,94:1:1,28 --- --- ---

Вид  2: СРЕДНА 
/НОРМАЛНА/

Норма централен/норма 
кучешки 1,17:1:1,15 1,17:1:1,12 0,769 0,042

Подвид 2.1. Норма централен/ниска 
кучешки 1,14:1:1,01 1,16:1:0,96 0,718 0,020

Подвид 2.2. Норма централен/висока 
кучешки 1,15:1:1,34 1,19:1:1,27 0,221 0,130

Вид 3: ВИСОКА Висока централен/
висока кучешки 1,52:1:1,70 1,39:1:1,25 0,063 0,024

Подвид 3.1. Висока централен/ниска 
кучешки --- 1,36:1:1,00 --- ---

Подвид 3.2. Висока централен/норма 
кучешки 1,35:1:1,18 1,33:1:1,09 0,501 0,018

Пропорции на фронталните зъби в постоянното съзъбие - изследване върху гипсови модели
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В съ от вет ни те под ви до ве 2.1 и 2.2. не се уста но-
вя ва ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни-
те за мъ же и же ни (р >0.05).

Ви со ка та до ми нан т ност спря мо ши ри на та (Ви-
со ка цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра 
с от но ше ние меж ду ши ри ни те: 1,51:1:1,34 при мъ-
же те и 1,62:1:1,40 при же ните. Към то зи се от на ся 
един подвид:

Под вид 3.1. Висо ка цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду ши ри-
ни те 1,50:1:1,23 при мъ же те и 1,54:1:1,21 при же-
ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни-
те за мъ же и же ни се уста но вя ва в ос нов ния вид 3 
по от но ше ние на стой ности те за го рен цен т ра лен 
ре зец, ка то р съв па да с гра нич на та стой ност – р = 
0,050.

Не се уста но вя ва ста тисти чески зна чи ма раз ли-
ка меж ду дан ни те за мъ же и же ни в под вид 3.1.

На ди агра ма та (фиг. 1) е по ка за но раз пре де ле-
ни е то на из с лед ва ни те сег мен ти по ви до ве до ми-
нан т ност и по гру пи на из с лед ва ни те ли ца. В по со-
че ни те дан ни за все ки ос но вен вид са вклю че ни и 
про цен ти те на сег мен ти те, по па да щи в съ от вет ни-
те му под ви дове.

Виж да се, че в най-го лям брой от из с лед ва ни те 
сег мен ти се уста но вя ват про пор ци о нал ни от но ше-
ния на ши ри ни те, ха рак тер ни за сред на та до ми нан-
т ност. В то зи вид по па дат 79.41 % от сег мен ти те 
на же ни те и 72.23 % от те зи на мъ жете. Значи тел-
но по-ма лък про цент – 8.83 %, от сег мен ти те на 
же ни те по каз ват про пор ции, ха рак тер ни за ниска 
до ми нан т ност и 11.76 % – за ви сока. При мъ же те 
сег мен ти те, с про пор ции на ши ри ни те, ха рак тер ни 
за ниска до ми нан т ност са 14.81 %, а за ви со ко ни-
во – 12.96 %.

Ка то вто ри ком по нент при опре де ля не то на до-
ми нан т но ст та из с лед вах ме отношението между
височините на цен т ра лен, ла те ра лен и ку чеш ки 
зъб за все ки сег мент. Данни те са пред ста ве ни в 
таб ли ца 4.

Ниска та до ми нан т ност спря мо ви со чи на та (Ни-
ска цен т ра лен/ниска ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра с 
от но ше ние меж ду ви со чи ни те: 0,89:1:0,93 при мъ-
же те и 1,05:1:0,97 при же ните. Към то зи вид се от-
на сят два под вида:

Под вид 1.1. Ниска цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду ви со-
чи ни те 1,02:1:1,12 при мъ же те и 1,05:1:1,09 при 
же ните.

Под вид 2.1. Ниска цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ви со-
чи ни те: 0,94:1:1,28, ка то в не го по па дат са мо сег-
мен ти на мъ жете. Така ва про пор ция меж ду ви со чи-
ни те на зъ би те не се уста но вя ва при из с лед ва ни те 
жени.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни те 
за мъ же и же ни се уста но вя ва в ос нов ния вид 1, по 
от но ше ние на ви со чи ни те за го рен цен т ра лен ре-
зец, ка то р = 0,001< 0.05.

Ня ма ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду 
дан ни те за мъ же и же ни в под вид 1.1.

Сред на та до ми нан т ност спря мо ви со чи на та 
(Нор ма цен т ра лен/нор ма ку чеш ки) се ха рак те ри зи-
ра с про пор ция меж ду ви со чи ни те: 1,17:1:1,15 при 
мъ же те и 1,17:1:1,12 при же ните. Към то зи вид съ-
що се от на сят два под вида:

Под вид 2.1. Норма цен т ра лен/ниска ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ви со-
чи ни те 1,14:1:1,01 при мъ же те и 1,16:1:0,96 при 
же ните.

Под вид 2.2. Норма цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ви со-
чи ни те: 1,15:1:1,34 за мъ же те и 1,19:1:1,27 за же-
ните.

Раз ли ка та меж ду дан ни те за мъ же и же ни във вид 
2 и под вид 2.1. е със ста тисти чески зна чи мост по от-
но ше ние на па ра мет ри те на ку чеш кия зъб – р < 0.05.

Ви со ка до ми нан т ност спря мо ви со чи на та (Ви-
со ка цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра 
с от но ше ние меж ду ви со чи ни те: 1,52:1:1,70 при 
мъ же те и 1,39:1:1,25 при же ните.

Под вид 3.1. Висо ка цен т ра лен/ниска ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду ви со-
чи ни те 1,36:1:1,00 при же ните. Така ва съ от но ше-
ние меж ду ви со чи ни те на зъ би те не се уста но вя ва 
при из с лед ва ни те мъже.

Под вид 3.2. Висо ка цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ви со-

Фиг. 1. Разпределение на изследваните сегменти 
според отношението между ширините на горните 

фронтални зъби, по видове доминантност
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Табл. 5. Разпределение на отношението между площите на горен централен, латерален 
и кучешки зъб, по вид доминантност и по групи на изследваните лица

ВИД
ДОМИНАНТНОСТ

СПОРЕД
ПЛОЩИТЕ

ИЗСЛ.ЛИЦА

БР.ИЗСЛ.
СЕГМЕНТИ

Мъже
N=54

Жени
N=68 Р

(централен)
Р

(кучешки)
ОТНОШЕНИЕ ОТНОШЕНИЕ

Вид1:НИСКА Ниска централен/
ниска кучешки 1,17:1:1,07 1,22:1:1,02 0,292 0,256

Подвид1.1. Ниска централен/
норма кучешки 1,20:1:1,31 1,24:1:1,17 0,504 0,122

Вид2:СРЕДНА
/НОРМАРНА/

Норма централен/
норма кучешки 1,57:1:1,36 1,48:1:1,29 0,006 0,001

Подвид2.1. Норма централен/
ниска кучешки 1,46:1:1,11 1,50:1:1,04 0,777 0,016

Подвид2.2. Норма централен/
висока кучешки 1,62:1:1,65 1,52:1:1,51 0,385 0,074

Вид3:ВИСОКА Висока централен/
висока кучешки 2,11:1:1,92 2,03:1:1,77 0,682 0,636

Подвид3.1. Висока централен/
норма кучешки 1,98:1:1,35 1,89:1:1,31 0,382 0,530

Фиг. 2. Разпределение на изследваните сегменти 
според отношението между височините на горните 

фронтални зъби, по видове доминантност

чи ни те: 1,35:1:1,18 при мъ же те и 1,33:1:1,09 при 
же ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни-
те за мъ же и же ни се уста но вя ва, по от но ше ние на 
дан ни те за ку чеш ки зъб, в ос нов ни ят вид 3 – р = 
0,024 < 0.05 и в под вид 3.2 – р = 0,018 < 0.05.

На ди агра ма та (фиг. 2) е по ка за но раз пре де ле-
ни е то на сег мен ти те от нос но про пор ци и те на ви-
со чи ни те по ви до ве до ми нан т ност и по гру пи на 
из с лед ва ни те ли ца. В по со че ни те дан ни за все ки 
вид са вклю че ни и про цен ти те на сег мен ти те, по-
па да щи в съ от вет ни те му под ви дове.

В най-го лям брой от из с лед ва ни те сег мен ти се 
уста но вя ват от но ше ния на ви со чи ни те, ха рак тер ни 
за сред на до ми нан т ност. В не го по па дат 73.52 % от 
сег мен ти те на же ни те и 74.08 % от те зи на мъ жете. 
Значи тел но по-ма лък и ра вен про цент – 12.96 % от 
сег мен ти те на мъ же те по каз ват про пор ции, ха рак-
тер ни за ниска или ви со ка до ми нан т ност. При же-
ни те сег мен ти те с про пор ции на ви со чи ни те, ха-
рак тер ни за ниска и ви со ка до ми нан т ност, са съ що 
иден тич ни – 13.24 %.

Ка то тре ти ком по нент при опре де ля не то на до-
ми нан т но ст та из с лед вах ме отношението между
площите на цен т ра лен, ла те ра лен и ку чеш ки зъб 
за все ки сег мент. Данни те са пред ста ве ни в таб ли-
ца 5:

Ниска та до ми нан т ност спря мо пло щи те (Ниска 
цен т ра лен/ниска ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра с от-
но ше ние меж ду пло щи те: 1,17:1:1,07 при мъ же те и 
1,22:1:1,02 при же ните. Този вид има един подвид:

Под вид 1.1. Ниска цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду пло щи-
те 1,20:1:1,31 при мъ же те и 1,24:1:1,17 при же ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни-
те за мъ же и же ни при ниска до ми нан т ност не се 
уста но вя ва как то по от но ше ние на па ра мет ри те на 
цен т рал ни те рез ци, та ка и за ку чеш ки те зъ би: р > 
0.05.

Сред на та до ми нан т ност спря мо пло щи те (Нор-
ма цен т ра лен/нор ма ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра с 
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от но ше ние меж ду пло щи те: 1,57:1:1,36 при мъ же-
те и 1,48:1:1,29 при же ните. Тук спадат:

Под вид 2.1. Норма цен т ра лен/ниска ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с про пор ция меж ду пло щи-
те 1,46:1:1,11 при мъ же те и 1,50:1:1,04 при же ните.

Под вид 2.2. Норма цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду пло-
щи те: 1,62:1:1,65 при мъ же те и 1,52:1:1,51 при же-
ните.

Раз ли ка та меж ду дан ни те за мъ же и же ни при 
сред на до ми нан т ност е със ста тисти чески зна чи-
мост по от но ше ние на па ра мет ри те за цен т ра лен 
ре зец и ку чеш кия зъб – р < 0.05, и в под вид 2.1, 
по от но ше ние на па ра мет ри те за ку чеш ки зъб р = 
0,016 < 0.05.

Ви со ка та до ми нан т ност спря мо пло щи те (Ви со-
ка цен т ра лен/ви со ка ку чеш ки) се ха рак те ри зи ра с 
от но ше ние меж ду пло щи те: 2,11:1:1,92 при мъ же те 
и 2,03:1:1,77 при же ните. Този вид има са мо един 
подвид:

Под вид 3.1. Висо ка цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
кой то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ви со-
чи ни те: 1,98:1:1,35 при мъ же те и 1,89:1:1,31 при 
же ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни те 
за мъ же и же ни за ви со ка до ми нан т ност не се уста-
но вя ва, р > 0.05.

На ди агра ма та (фиг. 3) е по ка за но раз пре де ле-
ни е то на из с лед ва ни те сег мен ти по ви до ве до ми-
нан т ност по от но ше ние на пло щи те и по гру пи на 
из с лед ва ни те лица.

В по со че ни те дан ни за все ки вид са вклю че ни и 
про цен ти те на сег мен ти те, по па да щи в съ от вет ни-
те му под ви дове.

В най-го лям брой от из с лед ва ни те сег мен ти се 
уста но вя ват про пор ци о нал ни от но ше ния на пло-
щи те, ха рак тер ни за сре ден вид до ми нан т ност. 
В не го по па дат 72.06 % от сег мен ти те на же ни те 
и 70.37 % от те зи на мъ жете. Значи тел но по-мал-
ко от из с лед ва ни те сег мен ти  по каз ват про пор ции, 
ха рак тер ни за ниска до ми нан т ност – 18.52 % при 
мъ же те и 11.76 % при же ните. При же ни те сег мен-
ти те с про пор ции на пло щи те, ха рак тер ни за ви со-
ка до ми нан т ност, са 16.18 %, а за мъ же те – 11.11 %.

При из с лед ва не на про пор ци и те на височини-
те се уста но вя ва един под вид на ниска до ми нан т-
ност, в кой то не се опре де лят сег мен ти на же ни те и 
един под вид на ви со ка до ми нан т ност, в кой то не се 
опре де лят сег мен ти на мъ жете.

То ва пот вър ж да ва ста но ви ще то за раз ли ка та 
в про пор ци и те, ха рак тер ни за же ни и мъ же (6). 
Споде ля ме мне ни я та, на ме ре ни в ден тал на та ли-
те ра ту ра (13), че ед на уни вер сал на про пор ция по 
от но ше ние на ши ри ни те не мо же да бъ де из ве де на 
и при е та ка то об що ва лидна.

Срав не ни е то на дан ни те, пред ста ве ни на фиг. 1, 
2 и 3, оба че по каз ва, че и по три те из с лед ва ни по ка-
за те ля – ши ри ни, ви со чи ни и пло щи, пре об ла да ват 
про пор ци и те на сред на до ми нан т ност как то при 
мъ же те, та ка и при же ните.

Из с лед ва не то на про пор ци и те меж ду ши ри ни-
те, ви со чи ни те и пло щи те на гор ни те фрон тал ни 
зъ би да ва въз мож ност да се напра ви след но то зак-
лючение:

Уста но ве ни са три ви да до ми нан т ност в естест-
ве но то съ зъ бие: ниска, сред на и ви сока.

Ниска та до ми нан т ност се ха рак те ри зи ра със 
след ни те про пор ци о нал ни съ от но ше ния меж ду 
цен т ра лен ре зец: ла те ра лен ре зец: ку чеш ки зъби:

• При же ни те: Ши ри ни: 1,14:1:1,01; Ви со чи-
ни: 1,05:1:0,97; Пло щи: 1,22:1:1,02

• При мъ же те: Ши ри ни: 1,14:1:1,02; Ви со чи-
ни: 0,89:1:0,93; Пло щи: 1,17:1:1,07.

Ви со ка та до ми нан т ност се ха рак те ри зи ра със 
след ни те про пор ци о нал ни съ от но ше ния меж ду 
цен т ра лен ре зец: ла те ра лен ре зец: ку чеш ки зъби:

• При же ни те: Ши ри ни: 1,62:1:1,40; Ви со чи-
ни: 1,39:1:1,25; Пло щи: 2,03:1:1,77

• При мъ же те: Ши ри ни: 1,51:1:1,34; Ви со чи-
ни: 1,52:1:1,70; Пло щи: 2,11:1:1,92.

Ка то най-ха рак тер на мо же да се опре де ли сред-
на та до ми нан т ност със след но то опре де ление:

Сред на та (Нор мал на) до ми нан т ност е та ко ва 
про пор ци о нал но от но ше ние на гор ни те фрон тал ни 
зъ би: цен т ра лен ре зец: ла те ра лен ре зец: ку чеш ки 
зъ би, при ко е то тех ни те па ра мет ри се съ от на сят, 
как то следва:

Фиг. 3. Разпределение на изследваните сегменти, 
според отношението между площите на горните 

фронтални зъби, по видове доминантност
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• При же ни те: Ши ри ни: 1,28:1:1,14; Ви со чи-
ни: 1,17:1:1,12; Пло щи: 1,48:1:1,29

• При мъ же те: Ши ри ни: 1,33:1:1,17; Ви со чи-
ни: 1,17:1:1,15; Пло щи: 1,57:1:1,36.

Уста но ве ни те про пор ции мо же да се из пол з ват 
ка то ори ен тир при въз про из веж да не на оп ти мал ни-
те есте тич ни от но ше ния на зъ би те във фрон тал на-
та об ласт при про те тич но ле чение.
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