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The main purpose of esthetic dental treatment is achieving 
a beautiful smile. One of the biggest challenges to the clini-
cian is to re-create the expectations and desires of the pa-
tient in natural forms of the teeth that are orderly in optimal 
harmonic unity.
Purpose: The main challenge in that research is the analysis 
of the harmonic unity between widths, heights and areas of 
maxillary frontal teeth in the natural dentition. Also to be de-
fined the proportional ratios between them. Knowing those 
proportions we can create a frame of the smile in a natural 
harmony with the face.
Material:  74 students have been examined in the research, 
38 men and 36 women, all of them study in the faculty of 
dental medicine, Medical university of Sofia, their age is be-
tween 18 and 30 years. The selected students are with pre-
served natural dentition, without gingival recessions, ortho-
dontic anomalies and prosthetic restorations in the frontal 
area of upper and lower jaw. 148 tooth segments have been 
measured from upper jaw, left and right.
Method: A photography in full-face has been taken of eve-
ry examined person with retracted lips under standardized 
conditions. The pictures are processed with Autocad 2014 
program. They are inscribed in a standard frame in such a 
way that teeth in the frontal area to the distal surfaces of the 
second premolars to be placed in the frame.
The following calculations have been made:
1. It is calculated a coefficient of deformation and the real 
size of the teeth is determined.
2. Calculated are the areas of the rectangles teeth are in-
scribed in.
3. The ratios between maxillary frontal teeth are determined:
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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 да се 
опре де лят ви до ве те до ми нан т ност в естест ве но то 
съ зъбие.
Материал: Из с лед ва ни са 74 сту ден ти, от тях 38 мъ
же и 36 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. Пробан ти
те са 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 и дол
на че люст. Напра ве ни са из мер ва ния на об що 148 зъб ни 
сег мен ти от гор на че люст, ле ви и десни.
Методика: На вся ко из с лед ва но ли це е напра ве на ди ги
тал на фо тос ним ка в ан фас с екар ти ра ни уст ни, при 
стан дар ти зи ра ни ус ловия. Сним ки те са об ра бо те ни 
чрез програ ма Autocad 2014. Те са впи са ни в стан дар
т на рам ка, та ка че в нея да се по местят зъ би те във 
фрон тал на та об ласт до дистал ни те кра и ща на вто
ри те пре мо лари.
Напра ве ни са след ни те из чис ления:
1. Изчис лен е ко е фи ци ент на де фор ма ция и са опре де ле
ни ре ал ни те раз ме ри на зъ бите.
2. Изчис ле ни са пло щи те на пра во ъ гъл ни ци те, в ко и то 
са впи са ни зъ бите.
3. Опре де ле ни са 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.
Резултати: 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 
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§ Widths: central/lateral and canine/lateral
§ Heights: central/lateral and canine/lateral
§ Areas: central/lateral and canine/lateral
Results: Three types of dominance are found in the natural 
dentition: low, medium and high. Their characteristics and 
average parameters are determined, separately for women 
and men.
Conclusion: The most common dominance both in men and 
women is found to be the medium dominance with the fol-
lowing definition:
The medium (normal) dominance is the proportional ratio of 
maxillary upper frontal teeth: central incisor: lateral inci-
sor: canine when their parameters relate as follows:
• In women: width/height of central incisor – 95.34 %; Widths: 
1.52:1:0.83; Heights: 1.14:1:1.01; Areas: 1.74:1:0.83
• In men: width/height of central incisor – 91.49 %; Widths: 
1.54:1:0.85; Heights: 1.16:1:1.05; Areas: 1.79:1:0.91
The established proportions can be used like a landmark 
when re-creating the optimal esthetic correlations of the 
teeth in the frontal area when performing esthetic restora-
tions.
Key words: Maxillary frontal teeth, dominance, proportions

Въз ста но вя ва не то на есте тич ния вън шен вид на 
па ци ен та е ед на от за да чи те на ден тал но то ле че ние, 
с не по-мал ка важ ност от пости га не то на оп ти мал-
на дъв ка тел на и го вор на фун кция.

Зна чи мост та на проб ле ма и по ви ша ва щи те се 
изиск ва ния на па ци ен ти те по раж дат мно го въпро-
си, свър за ни с па ра мет ри те на есте ти ката. Реди ца 
ав то ри пра вят опи ти за опре де ля не на обек тив ни 
кри те рии за оцен ка на есте ти ка та на ус мив ка та (2, 
3, 9, 13, 17).

Priest, G. (17) сти га до зак лю че ни е то, че ре ша-
ващ есте ти чен по ка за тел е ли ни я та на ус мив ката.

Спо ред Durgekar, G., K. Nagaraj и V. Naik (9) за 
из граж да не то на ба лан си ра на есте тич на ус мив ка 
са от съ щест ве на важ ност се дем па ра ме тъ ра: ли ни-
я та на ус мив ка та, го ле ми на та на бу кал ни те ко ри до-
ри, ин дек сът на ус мив ка та, си мет ри я та на ус мив ка-
та, ли ни я та на гор на та уст на, дъ га та на ус мив ка та 
и кри ви на та на гор на та устна.

Bhuvaneswaran, M. (3) опре де ля ка то най-зна чи-
ми за ди зай на на ус мив ка та: сред на та ли ния, дъл-
жи на та на ин ци зи ви те, раз ме ри те на зъ би те, нак ло-
нът на ак си ал ни те оси, ин тер ден тал ни те кон так т ни 
точ ки, ин ци зал ни те ам б ра зу ри, по лът и въз раст та 
на па ци ента.

Ward, H. (20) из с лед ва пред по чи та ни я та за ди-
зай на на ус мив ка та и уста но вя ва, че ка то ос но вен 
фак тор, пов ли я ващ из бо ра, 62 % от ан ке ти ра ни те 

по соч ват об щия ба ланс на ли це то, 23 % – го ле ми-
на та на гор ни те цен т рал ни рез ци, а 15 % се вли я ят 
от дру ги фак тори.

Спо ред Chu, St. (8) зна че ние за кра со та та на ус-
мив ка та има ши ри на та на гор ни те фрон тал ни зъби. 
Авто рът уста но вя ва сред ни те па ра мет ри за ши ри-
на та на гор ни те цен т рал ни рез ци, ла те рал ни рез ци 
и ку чеш ки те зъ би, ка то под чер та ва, че при же ни те 
фрон тал ни те зъ би са по-мал ки от те зи при мъ же те 
сред но с 0,5–1 mm.

Bukhary, M. и кол. (4) из с лед ват вли я ни е то 
на ва ри а ции в раз ме ри те на гор ни те стра нич ни 
рез ци вър ху есте ти ка та на ус мив ката. Авто ри те 
(4) уста но вя ват, че най-пред по чи та на е про пор-
ци я та меж ду ши ри на та на гор ни те цен т рал ни и 
стра нич ни рез ци от 67 %, след ва на от 72 %, а 
съ що и ус мив ки те с дъл жи на на го рен стра ни-
чен ре зец с 1–1.5 mm по-мал ка от та зи на цен-
т ралния.

Спо ред Snow, R. (19) си мет ри я та спря мо сред-
на та ли ния, до ми нан та та на цен т рал ни те рез ци и 
регре сив на та про пор ция са три ком по зи ци он ни 
еле мен та, бе зус лов но не об хо ди ми за съз да ва не на 
есте тич на ус мивка.

За най-хар мо нич 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 (13).

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: Ка то найха рак тер на как то при мъ же
те, та ка и при же ни те се уста но вя ва сред на та до ми
нан т ност, ко я то мо же да се де фи ни ра по след ния на-
чин:
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:
• При же ни те: Ши ри на/ви со чи на на цен т ра лен ре зец – 
95.34.%; Ши ри ни: 1,52:1:0,83; Ви со чи ни: 1,14:1:1,01; 
Пло щи: 1,74:1:0,83
• При мъ же те: Ши ри на/ви со чи на на цен т ра лен ре зец – 
91.49 %; Ши ри ни: 1,54:1:0,85; Ви со чи ни: 1,16:1:1,05; 
Пло щи: 1,79:1:0,91.
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.
Ключовидуми: гор ни фрон тал ни зъ би, до ми нан т ност, 
про порции

Видове доминантност на фронталните зъби в естественото постоянно съзъбие
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Ра лев, Р. (1) на ми ра, че съ от но ше ния, близ ки до 
„злат но то се че ние“ са: меж ду ши ри ни те на ЕС I и 
ЕС II; меж ду ши ри ни те на ЕС II и ЕС III; меж ду 
сред на та ви со чи на и мор фо ло гич на та ви со чи на на 
ли цето.

Спо ред съв ре мен ни из с лед ва ния (10, 14) пра ви-
ло то за „злат на про пор ция“ не мо же да се при ло жи 
ка то об що ва лид но. Gurel, G. (11) спо де ля то ва мне-
ние, ка то под чер та ва, че ре ал ни те па ци ен ти имат 
раз лич ни фор ми на зъб ни те дъ ги, уст ни те и ли це-
ви те про пор ции, ко и то тряб ва да бъ дат взе ти пред-
вид за пости га не на оп ти ма лен есте ти чен ефект.

Ре ди ца ав то ри (6, 7, 15, 16, 18, 21) пра вят опи ти 
за раз ра бот ва не на ме то ди ки или ин ст ру мен ти за 
обек тив но из с лед ва не на ин ди ви ду ал ни те есте тич-
ни  про порции.

Rosenstiel, F., H. Ward и R. Rashid (18) из с лед-
ват есте тич ни те пред по чи та ния за про пор ци и те на 
гор ни те фрон тал ни зъби. Като най-под хо дя ща за 
па ци ен ти те с къ си зъ би е оце не на 80 %-тна та про-
пор ция, а „злат ни те про пор ции“ (62 %) са пред по-
че те ни за па ци ен ти с мно го ви со ки зъби.

Wolfart, S. и кол. (21) съз да ват ме то ди ка за оцен-
ка на кра со та та на ус мив ка та чрез стан дар ти зи ра ни 
про ме ни в про пор ци и те на рез ците.

Camara, C. (5) въ веж да шест хо ри зон тал ни ли-
нии, за да постиг не обек тив но пред ста вя не на ус-
мив ка та: цен т рал на ли ния – ми на ва ща през гин ги-
вал ни те апек си, па пи лар на ли ния – през па пи лар-
ни те вър хо ве, ли ния на кон так т ни те точ ки, ин ци-
зал на ли ния – през ин ци зал ни те ръ бо ве, ли ния на 
гор на та и ли ния на дол на та устна.

Chu, St. (7) съз да ва ин ст ру мент за ди аг но за и ко-
рек ция на не съ от вет ст ви я та в раз ме ри те на зъ бите. 
Разра бо те ни ят из мер ва те лен уред мо же лес но да 
бъ де при ло жен за обек тив но опре де ля не на ин ди-
ви ду ал ни те про пор ции и го ле ми ни на фрон тал ни те 
зъ би до ри при нестан дар т ни дъл жи ни и ши ри ни на 
зъ бите.

Naylor, K. (15) съз да ва ин тегри ра на систе ма 
от во де щи ори ен ти ри на ли це то, включ ва ща: ин-
тер пу пи лар на та ли ния, сред на та ли ния на ли це то, 
иде а ли зи ра на по зи ция на ин ци зал на та рав ни на, ли-
ни я та на го рна та устна. Лини и те об ра зу ват мре жа, 
ко я то, на ло же на вър ху ли це то, да ва пред ста ва за 
от к ло не ни я та от ед на иде а ли зи ра на схема.

Nold, S. (16) пред ла га ко ли чест ве на рам ка за 
есте тич на оцен ка, пла ни ра не на ле че ни е то и въз-
ста но ви тел ния процес.

Coachman, Ch., M. Calamita. (6) съз да ват про то-
кол за ди ги та лен ди зайн на ус мив ка та, кой то пред-
став ля ва мул ти фун к ци о на лен ин ст ру мент, под по-

ма гащ пла ни ра не то на ле че ни е то и ко му ни ка ци я та 
меж ду па ци ен ти те, ле ка ря по ден тал на ме ди ци на, 
и ла бо ра то ри я та, ка то да ва въз мож ност за пости-
га не на мак си мал но до бър есте тиче н ефект при ле-
че нието.

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 
да се опре де лят ви до ве те до ми нан т ност в естест ве-
но то съ зъбие.

Ма те ри ал

За цел та са из с лед ва ни 74 сту ден ти, от тях 38 
мъ же и 36 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.

Бя ха из би ра ни про бан 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 и дол на челюст.

На вся ко ли це бя ха напра ве ни из мер ва ния на 
ляв и де сен сег мент на фрон тал ни те зъби. Всеки 
сег мент включ ва цен т ра лен ре зец, стра ни чен ре зец 
и ку чеш ки зъб. Изслед ва ни са об що 148 зъб ни сег-
мен та от гор на че люст, съ от вет но 76 при мъ же те и 
72 при же ните.

Ме тод

На вся ко из с лед ва но ли це, след по лу ча ва не на 
ин фор ми ра но съг ла сие, е напра ве на фо тос ним ка в 
ан фас с екар ти ра ни устни. Сним ки те са напра ве ни 
с DSLR ка ме ра Nikon 3200 при след ни те стан дар-
ти зи ра ни ус ловия:

• Апа ра тът е мон ти ран на фо тограф ски ста-
тив с ла зе рен фо то стенд, из лъч ващ вер ти-
кал на и хо ри зон тал на вза им но пер пен ди ку-
ляр ни линии;

• Из с лед ва ни те ли ца са по ка не ни да сед нат 
на стол, та ка, че ли це то им да е фик си ра но 
на раз сто я ние 90 cm от пода;

• При сним ка та в ан фас гла ва та е в по зи ция, 
при ко я то фран к фур т ска та хо ри зон та ла е 
ус по ред на на по да и хо ри зон тал ни ят ла-
зе рен лъч съв па да с нея, а вер ти кал ни ят 
лъч съв па да със сред на та ли ния на ли це то 
(фиг. 1);
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Фиг. 1. Ориен та ция на гла ва та на из с лед ва но то ли це с 
по мощ та на ла зе рен фо то стенд

• Уст ни те на па ци ен та са екар ти ра ни с по-
мощ та на ека р тьор, а зад гор ни те фрон тал-
ни зъ би е поста вен че рен кон т ра стьор;

• Фо ку сът на апа ра та е на со чен по сре да та на 
ли ни я та меж ду два та цен т рал ни рез ци на фо-
кус но раз сто я ние от 10 сm, от го ва ря що на 
дъл жи на та на ра бот на та част на кон т ра стьора;

• Вър ху кон т ра стьо ра е раз по ло жен сти кер с 
раз ме ри 1сm/1сm, гра ду и ран на все ки ми-
ли ме тър (фиг. 2).

Сним ки те са об ра бо те ни чрез програ ма 
Autocad 2014. Те са впи са ни в стан дар т на рам ка, та-
ка че в нея да се по местят зъ би те във фрон тал на та 
об ласт до дистал ни те кра и ща на вто ри те пре мо лари.

Все ки един зъб от гру па та на рез ци те и ка ни ни-
те е впи сан в пра во ъ гъл ник, чи я то ви со чи на съ от-
вет ст ва на ви со чи на та на зъ ба, а ши ри на та на най-
ши ро ка та ви ди ма част от зъ ба (фиг. 3).

Опре де ле ни са и вер ти кал ни ли нии, пре ми на ва-
щи през зе ни та на зъб на та ший ка и сре да та на ре-
же щи ят ръб на рез ци те, съ от вет но – през вър ха на 
ку чеш ки ят зъб.

Напра ве ни са след ни те из чис ления:
1. Изчис лен е ко е фи ци ент на де фор ма ция на хо-

ри зон тал на та стра на на квад рат ни я сти кер, поста-
вен вър ху кон т ра стьо ра при фо тос ним ката. Взема 
се пред вид оп ти ческо то от к ло не ние на изоб ра же-
ни е то спря мо ре ал ни те му раз ме ри, ко и то са фик-
си ра ни и са 10 mm/10 mm. Чрез ум но жа ва не на ко-
е фи ци ен та по из ме ре ни те на сним ка та раз ме ри са 
опре де ле ни ре ал ни те раз ме ри на зъба.

2. Изчис ле ни са пло щи те на пра во ъ гъл ни ци те, в 
ко и то са впи са ни зъ бите.

3. Опре де ле ни са 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.

4. 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.

Фиг. 2. Граду и ран сти кер, раз по ло жен  
вър ху кон т ра стьора

Фиг. 3. Сним ки в ан фас, об ра бо те ни с програ ма Autocad 2014 

Видове доминантност на фронталните зъби в естественото постоянно съзъбие
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Ре зул та ти и об съж дане

В таб ли ца 1 са пред ста ве ни ре зул та ти те от опре-
де ля не на 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 не бя ха уста но ве ни ста-
тисти чески зна чи ми раз ли ки – р > 0.05 за всич ки 
из с лед ва ни по ка за те ли, по ра ди ко е то ре зул та ти те 
в таб ли ци те са пред ста ве ни об що за ле ви и дес ни 
сег мен ти, съ от вет но на мъ же те и на же ните.

От таб ли ца та се виж да, че сред на та стой ност 
на от но ше ни е то ши ри на към ви со чи на на гор ни-
те цен т рал ни рез ци за всич ки из с лед ва ни ли ца е 
93.37 % (±11.17), съ от вет но – 91.49 % (±11.605) при 
мъ же те и 95.34 % (±10.41) при же ните.

Сред на та стой ност на от но ше ни е то меж ду ши-
ри на та на гор ния цен т ра лен ре зец към ши ри на та 
на гор ния ла те ра лен ре зец, за всич ки из с лед ва ни 
сег мен ти, е 1.53 (±0.14), съ от вет но – 1.53 (±0.15) 

за сег мен ти те на мъ же те и 1.52 (±0.12) за те зи на 
же ните.

От но ше ни е то меж ду ши ри на та на гор ния ку чеш-
ки зъб към ши ри на та на гор ния ла те ра лен ре зец, за 
всич ки сег мен ти, е сред но 0.84 (±0.14), съ от вет но – 
0.86 (±0.1357) при мъ же те и 0.82 (±0.145) при же ните.

От но ше ни е то меж ду ви со чи на та на гор ния цен-
т ра лен ре зец към ви со чи на та на гор ния ла те ра лен 
ре зец, за ця ла та из с лед ва на гру па е сред но 1.15 
(±0.11), съ от вет но – 1.16 (±0.12) при мъ же те и 1.13 
(±0.09) при же ните.

Сред на та стой ност на от но ше ни е то меж ду ви-
со чи на та на гор ния ку чеш ки зъб към ви со чи на та 
на гор ния ла те ра лен ре зец, за всич ки сег мен ти, е 
1.04 (±0.09), съ от вет но – 1.055 (±0.11) при мъ же те 
и 1.013 (±0.07) при же ните.

Площ та на гор ния цен т ра лен ре зец към площ та 
на гор ния ла те ра лен ре зец, за всич ки из с лед ва ни ли-
ца, е в от но ше ние сред но 1.76 (±0.245), съ от вет но – 
1.79 (±0.27) при мъ же те и 1.72 (±0.21) при же ните.

Таблица 1. Разпределение на установените параметри за горни фронтални зъби, по групи на изследваните лица

БР.ИЗСЛ.
СЕГМЕНТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО

n=76 n=72 N=148

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.
ширина/височина на централен резец 
в % 91.49 11.60 95.34 10.41 93.37 11.17

Ширини:
централeн/латерален 1.53 0.15 1.52 0.12 1.53 0.14
кучешки/латерален 0.86 0.13 0.82 0.145 0.84 0.14

Височини: централен/латерален 1.16 0.12 1.13 0.09 1.15 0.11
 кучешки/латерален 1.05 0.11 1.01 0.07 1.04 0.09

Площи:  централен/латерален 1.79 0.27 1.72 0.21 1.76 0.24
 кучешки/латерален 0.91 0.20 0.83 0.17 0.87 0.19

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

Граници на средния интервал (граници на нормата)
БР.ИЗСЛЕДВАНИСЕГМЕНТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО

N=72 N=76 N=148
Долна
граница

Горна
граница

Долна
граница

Горна
граница

Долна
граница

Горна
границаОтношениемежду:

 ширина/височина на централен резец в % 79.89 103.10 84.93 105.75 82.20 104.53

Ширини централен/латерален 1.38 1.68 1.4 1.64 1.39 1.66
 кучешки/латерален 0.72 0.99 0.67 0.96 0.70 0.98

Височини централен/латерален 1.04 1.28 1.04 1.22 1.04 1.25
кучешки/латерален 0.94 1.16 0.95 1.08 0.94 1.13

Площи централен/латерален 1.52 2.06 1.51 1.93 1.51 2.00
кучешки/латерален 0.71 1.12 0.66 1.00 0.68 1.07
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Сред на та стой ност на от но ше ни е то меж ду 
площ та на гор ния ку чеш ки зъб към площ та на гор-
ния ла те ра лен ре зец, за всич ки из с лед ва ни ли ца, е 
0.875 (±0.19), съ от вет но – 0.91 (±0.205) при мъ же те 
и 0.83 (±0.17) при же ните.

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 нор ма та, на ре чен 
„сре ден“ или „ин тер вал на нор ма та“ (таб л. 2).

Цен т рал ни ят ре зец е зъ бът, кой то има най-ниска 
сте пен на оп тич на де фор ма ция при фо тос ним ка та, 
тъй ка то е раз по ло жен в цен тъ ра на фо ку са на обек-
тива. Ето за що па ра мет ри те, уста но ве ни за цен т-
рал ния ре зец, из пол з вах ме ка то от прав на точ ка за 
опре де ля не на ви до ве те до ми нан т ност. 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). 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 
(Ниска 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: 1,34:1:0,67 при 
мъ же те и 1,33:1:0,60 при же ните. Към то зи вид се 
от на сят и 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 ши ри-
ни те 1,32:1:0,83 при мъ же те и 1,37:1:0,83 при же-
ните.

Под вид 1.2. 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 ши ри-

Таблица 3. Разпределение на отношението между ширините на горен централен, латерален и кучешки зъб, по 
видове доминантност и по групи на изследваните лица

ВИДДОМИ-
НАНТНОСТ

БР.ИЗСЛ.СЕГМЕНТИ

Отношение

МЪЖЕ ЖЕНИ Р
(централен)

Р
(кучешки)N=76 N=72

Вид  1: НИСКА Ниска централен/ниска кучешки 1,34:1:0,67 1,33:1:0,60 0,715 0,144

Подвид 1.1. Ниска централен/норма кучешки 1,32:1:0,83 1,37:1:0,83 0,206 0,968

Подвид 1.2. Ниска централен/висока кучешки 1,38:1:1,03 -- -- --

Вид 2: СРЕДНА
/НОРМАЛНА/ Норма централен/норма кучешки 1,54:1:0,85 1,52:1:0,83 0,217 0,080

Подвид 2.1. Норма централен/ниска кучешки 1,49:1:0,68 1,43:1:0,59 0,289 0,070

Подвид 2.2. Норма централен/висока кучешки 1,53:1:1,11 1,62:1:0,99 0,293 0,240
Вид 3: ВИСОКА Висока централен/висока кучешки 1,81:1:1,06 1,77:1:1,14 0,520 0,260

Подвид 3.1. Висока централен/ниска кучешки 1,76:1:0,69 -- -- --

Подвид 3.2. Висока централен/норма кучешки 1,81:1:0,91 1,67:1:0,85 0,012 0,130

Видове доминантност на фронталните зъби в естественото постоянно съзъбие
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ни те: 1,38:1:1,03, ка то в не го по па дат са мо сег мен-
ти на мъ жете. Така ва про пор ция меж ду ши ри ни те 
на зъ би те не се уста но вя ва при из с лед ва ни те жени.

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: 
1,54:1:0,85 при мъ же те и 1,52:1:0,83 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 1,49:1:0,68 при мъ же те и 1,43:1:0,59 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: 1,53:1:1,11 при мъ же те и 1,62:1:0,99 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 2 и съ от-
вет ни те му под ви дове.

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: 1,81:1:1,06 при мъ-
же те и 1,77:1:1,14 при же ните. Към то зи вид съ що 
се от на сят два под вида:

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 ши ри-
ни те 1,76:1:0,69 при мъ жете. Така ва про пор ция на 
зъ би те не се уста но вя ва при из с лед ва ни те жени.

Под вид 3.2. Висо ка цен т ра лен/нор ма ку чеш ки, 
ко е то се ха рак те ри зи ра с от но ше ние меж ду ши ри-
ни те: 1,81:1:0,91, при мъ же те и 1,67:1:0,85 при же-
ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни те 
за мъ же и же ни не се уста но вя ва в ос нов ния вид 
3, но се наб лю да ва та ка ва по от но ше ние на стой-
ности те за го рен цен т ра лен ре зец в под вид 3.2. – р 
= 0,012 < 0.05.

На ди агра ма та (фиг. 4) 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-

Фиг. 4. Разпределение на изследваните сегменти 
според отношението между ширините на горните 

фронтални зъби, по видове доминантност

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

ВИДДОМИ-
НАНТНОСТ

БР.ИЗСЛ.СЕГМЕНТИ

Отношение

МЪЖЕ ЖЕНИ Р
(центра-
лен)

Р
(кучешки)N=72 N=76

Вид 1: НИСКА Ниска централен/ниска кучешки 0,96:1:0,90 0,99:1:0,89 0,522 0,622

Подвид 1.1. Ниска централен/норма кучешки 0,97:1:1,00 1,03:1:1,00 0,142 0,972

Подвид 1.2. Ниска централен/висока кучешки -- 1,01:1:1,13 -- --

Вид  2: СРЕДНА /
НОРМАЛНА/ Норма централен/норма кучешки 1,16:1:1,05 1,14:1:1,01 0,133 0,000

Подвид 2.1. Норма централен/ниска кучешки 1,14:1:0,91 1,12:1:0,93 0,415 0,041

Подвид 2.2. Норма централен/висока кучешки -- 1,14:1:1,10 0,425 --

Вид  3: ВИСОКА Висока централен/висока кучешки 1,45:1:1,28 1,25:1:1,14 0,144 0,241

Подвид 3.1. Висока централен/ниска кучешки -- 1,30:1:0,93 -- --

Подвид 3.2. Висока централен/норма кучешки 1,32:1:1,07 1,25:1:1,14 0,051 0,136
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т ност. В то зи вид по па дат 72.22 % от сег мен ти те на 
же ни те и 68.42 % от те зи на мъ жете. Значи тел но 
по-ма лък и ра вен про цент – 13.88 %, от сег мен ти-
те на же ни те по каз ват про пор ции, ха рак тер ни за 
ниска или ви со ка до ми нан т ност. 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 17.10 %, а за ви со ко ни во – 
14.47 %.

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 л. 4.

Ниска та до ми нан т ност спря мо ви со чи на та 
(Ниска 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: 0,96:1:0,90 при 
мъ же те и 0,99:1:0,89 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 0,97:1:1,00 при мъ же те и 1,03:1:1,00 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: 1,01:1:1,13, ка то в не го по па дат са мо сег-
мен ти на же ните. 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 
мъже.

Ня ма 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 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: 1,16:1:1,05 при мъ-
же те и 1,14:1:1,01 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: 1,14:1:0,91 при мъ же те и 1,12:1:0,93 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: 1,14:1:1,10 и се уста но вя ва са мо при из с-
лед ва ни сег мен ти на 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: 1,45:1:1,28 при 
мъ же те и 1,25:1:1,14 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 1,30:1:0,93 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-
чи ни те: 1,32:1:1,07, при мъ же те и 1,25:1:1,14 при 
же ните.

Ста тисти чески зна чи ма раз ли ка меж ду дан ни те 
за мъ же и же ни не се уста но вя ва в ос нов ни ят вид 3, 
но се наб лю да ват близ ки до гра нич ни те стой ности 
по от но ше ние на дан ни те за го рен цен т ра лен ре зец 
в под вид 3.: р = 0.051 ~ = 0.05.

На ди агра ма та (фиг. 5) 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 65.28 % от 
сег мен ти те на же ни те и 81.58 % от те зи на мъ жете. 
Значи тел но по-ма лък и ра вен про цент – 9.21 %, 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 до ми нан т ност са 19.44 %, а за 
ви со ка – 15.28 %.

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: 1,41:1:0,65 при мъ же те и 
1,37:1:0,56 при же ните. Този вид има 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 пло щи-
те: 1,40:1:0,82 при мъ же те и 1,44:1:0,76 при же ните.

Фиг. 5. Разпределение на изследваните сегменти 
според отношението между височините на горните 

фронтални зъби, по видове доминантност

Видове доминантност на фронталните зъби в естественото постоянно съзъбие
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Под вид 1.2. 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 пло щи-
те 1,48:1:1,24, ка то в не го по па дат са мо сег мен ти 
на мъ жете. Така ва про пор ция меж ду пло щи те на 
фрон тал ни те зъ би 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 при ниска до ми нан т ност се уста но-
вя ва по от но ше ние на па ра мет ри те на ку чеш ки зъб 
р = 0.026 < 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 
от но ше ние меж ду пло щи те: 1,79:1:0,91 при мъ же-
те и 1,74:1:0,83 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: 1,54:1:0,59 при мъ же те и 1,68:1:0,66 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: 1,75:1:1,05 при мъ же те и 1,81:1:1,27 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 2.2, по 
от но ше ние на па ра мет ри те за ку чеш ки зъб.

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: 2,10:1:1,24 при мъ-
же те и 2,34:1:1,37 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: 2,05:1:0,91, при мъ же те и 2,20:1:0,85 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, но се наб лю да ва близ ка до гра нич на та 
стой ност по от но ше ние на дан ни те за го рен цен т-
ра лен ре зец: р = 0.056 ~ = 0.05.

На ди агра ма та (фиг. 6) 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 72.22 % от сег мен ти те на же ни те 
и 68.42 % 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 – 17.1 % при 
мъ же те и 15.28 % 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 12.50 %, а за мъ же те – 
14.47 %.

При из с лед ва не на про пор ци и те на ширини
те се уста но вя ват два под ви да в ни сък и ви сок 
ин тер вал, в ко и то не се опре де лят сег мен ти на 
же ните.

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

ВИД
ДОМИНАНТНОСТ

БР.ИЗСЛ.
СЕГМЕНТИ

ОТНОШЕНИЕ
Мъже Жени

Р
(центра-
лен)

Р
(кучешки)

Вид  1: НИСКА Ниска централен/ниска кучешки 1,41:1:0,65 1,37:1:0,56 0,338 0,026

Подвид 1.1. Ниска централен/норма кучешки 1,40:1:0,82 1,44:1:0,76 0,350 0,320

Подвид 1.2. Ниска централен/висока кучешки 1,48:1:1,24 --- --- ---

Вид 2: СРЕДНА
/НОРМАРНА/ Норма централен/норма кучешки 1,79:1:0,91 1,74:1:0,83 0,052 0,000

Подвид 2.1. Норма централен/ниска кучешки 1,54:1:0,59 1,68:1:0,66 0,082 0,178

Подвид 2.2. Норма централен/висока кучешки 1,75:1:1,05 1,81:1:1,27 0,552 0,014

Вид 3: ВИСОКА Висока централен/висока кучешки 2,10:1:1,24 2,34:1:1,37 0,056 0,276

Подвид 3.1. Висока централен/норма кучешки 2,05:1:0,91 2,20:1:0,85 0,095 0,232
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При из с лед ва не на про пор ци и те на височините 
се уста но вя ват три под ви да, в ко и то не се опре де-
лят сег мен ти на мъ жете.

При из с лед ва не на про пор ци и те на площите 
се уста но вя ва един под вид, към кой то не спа дат 
сег мен ти на же ните. Това 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, и мне ни е то на ав то ри те (10, 14), 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. 4, 
5 и 6, 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 заключение:

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. Като 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:

• При же ни те: Ши ри на/ви со чи на на цен т ра-
лен ре зец – 95.34.%; Ши ри ни: 1,52:1:0,83; 
Ви со чи ни: 1,14:1:1,01; Пло щи: 1,74:1:0,83

• При мъ же те: Ши ри на/ви со чи на на цен т ра-
лен ре зец – 91.49 %; Ши ри ни: 1,54:1:0,85; 
Ви со чи ни: 1,16:1:1,05; Пло щи: 1,79:1:0,91.

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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