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Нов систематичен подход  
при оклузо-постуралните асиметрии 

Dr. PAOLO ZAVARELLA

Настоящата статия е част от статии, които разглеждат проблемът 

с оклузо-постуралните асиметрии. Авторът представя своите 

съображения по отношение на филогенезата и онтогенезата на 

ТМС. Описани са също така невро-физиологичните и биомеханичните 

процеси, които участват в регулирането на стойката на тялото. 

Множеството взаимовръзки, които се описват в статията между 

различните системи по отношение на анатомичните и неврологич-

ните структури налагат използването на мултидисциплинарен 

подход при лечението на отклоненията в оклузията и стойката. 

„Всеки	проблем	минава	
през	три	фази	до	
разрешаването	му:	
през	първата	фаза	
решението	изглежда	
смешно,	през	втората	
фаза	изглежда	
противоречиво…		
в	третата	изглежда	
ясно“ Шопенхауер

Въведение
През последните години доприне-
сохме много за увеличаване броя на 
учебните групи, които се занимават 
с проблема на оклузо-постуралните 
асиметрии. Днес наблюдаваме за-
силен интерес, свързан с широкото 
разпространение на това заболяване, 
което може да се изяви под различни 

форми. Въпреки това съществува го-
ляма несигурност при лечението на 
пациенти, които са с такава дисфунк-
ция. Това донякъде идва от липсата на  
екипи от специалисти, които могат 
да се справят дори и с най-малките 
изяви на проблема: физиотерапевти, 
невролози, оториноларинголози, психи-
атри, ортопеди, лекари по дентална 

фиг. 1 „Асиметрията  
в оклузията“ в много случаи 
се дължи на функционална 
асиметрия на системата 
череп-гръбначен  
стълб-долна челюст. 
Ортодонтските аномалии, 
нарушенията в 
преглъщането, 
деформациите при 
шиечните прешлени – 
всички тези отклонения 
трябва да бъдат 
разглеждани по системен 
начин, а не поотделно. 

1
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фиг. 2 Анатомична схема на ТМС. 

медицина, ортодонти, педиатри, ос-
теопати и др. Често лечението се 
извършва без прилагане на интердис-
циплинарен подход, дори и при нали-
чието на подходящ екип. Причините 
за наличната дисфункция остават 
скрити поради лошата комуникация 
между специалистите. Много често 
се прибягва до симптоматично лече-
ние без да се отстрани истинската 
причина за синдрома. Тези случаи не-
избежно водят до рецидив. Много от 
пациентите се принуждават да обика-
лят от един специалист на друг, без 
да получат адекватно лечение. Често 
такива пациенти изпадат в депре-
сивно състояние, което още повече 
затваря порочния кръг на заболява-
нето. 

Правилният подход при лечението, 
на което и да е заболяване, е премах-
ване на основната причина, довела 
до появата му. Симптоматичното 
лечение, при което лекуваме само 
резултата от заболяването, няма 

съществен ефект. Ето защо, за ле-
чението на постуралните проблеми 
са необходими екипи от специалисти, 
които говорят на общия език на „ин-
тегрираната клинична постурология“. 

Решаването на всеки случай на ок-
лузо-постурална асиметрия изисква 
систематичен подход. В тази връзка 
е важно да сме запознати с онтоге-
незата и филогенезата на стома-
тогнатната система. 

Онтогенеза на ТМС
Темпоромандибуларната става е 
става, която свързва долната челюст 
към черепа на нивото на темпорал-
ната кост. Спада към групата на ди-
артрозите (двойни кондилоартрози). 
Покрита е със синовиална мембрана. 
Между двете ставни повърхности има 
разположен фибро-хрущялен диск, който 
позволява на мандибулата да се движи 
свободно и да изпълнява функциите 
на стоматогенната система. Двете 

фиг. 3 Филогенеза на 
черепа на приматите като 
последствие от изправяне 
на торса. Структурни 
промени на 
сфенобазиларната 
синхондроза и на 
съотношението череп-
гръбначен стълб-долна 
челюст. 

2
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ставни повърхности са покрити с 
фиброзен хрущял, който не е хиалини-
зиран, както при другите стави. Дяс-
ната и лявата ТМС се раглеждат функ-
ционално и структурно като двойни 
стави. Във всяка става има две зони 
– кондил-диск (кинетична зона) и диск-
темпорална фоса (артрокинетична). 
Тези зони съставят два анатомични 
сектора, които се движат в синхрон 
и са функционално неразделни. Двете 
ТМС са част от функционално-дина-
мичната верига, която съставлява 
стоматогнатния апарат. Тя включва 
двете ТМС, дол-ната челюст, горната 
челюст,  под-езичната кост, фаринкса, 
невро-мускулната система, всички ли-
гаменти в споменатите структури, 
зъбите, пародонта, езика, бузите и 
свързаните с тях кръвоносни и лимфни 
съдове. За да разберем по-добре ус-
тройството на ТМС трябва да разгле-
даме и филогенетичното є развитие. 
Тя може да се разглежда като става, 
която е усъвършенствала своята 
структура по време на праисториче-
ското развитие на индивида. 

Филогенеза на ТМС
Филогенетично двете ТМС са млади 
стави. Човешките ТМС се отличават 
със сумираните динамични, морфоло-
гични и функционални особености на 
тревопасните и месоядните видове. 
При месоядните животни тези стави 
имат една шарнирна ос. По този начин 
те могат да извършват движения на 
отваряне и затваряне, т.е. движения, 
които позволяват прилагането на вер-
тикални сили. При тревопасните жи-
вотни е обратното. При тях ставите  
извършват основно латерални дви-
жения. ТМС на приматите, и особено 
тези при хората, имат устройство, 
което позволява отваряне по шарнирна 
ос, десно-леви латерални движения и 
протрузия. Сумирани, тези функции 
позволяват и извършването на кръгови 
движения. 

фиг. 5 Оценка на позицията 
на ходилото и ъгъла на 
петата. Този анализ е 
много важен и е част от 
протокола на 
Интегрирания постурален 
анализ (API - Analisi Posturale 
Integrata). 

5

фиг. 4 Схема на постуралните промени при изправен стоеж на тялото.

4

Намаление на дължината 

на гръбначния стълб

Възможност за 
навеждане на погледа

Аномална позиция  
на canalis semicircularis 
във вътрешното ухо

Напрежение върху 
шиечните гръбначни 
прешлени

Дорзална кифоза  
при прешлени D3-D6

Смъкване  

на диафрагмата

Напрежение върху корема, 
смъкване на вътрешните 
органи

Изместване на D9

Изместване на L3

Напрежение  
в сакроилиячната става

Смъкване на колона  
и сигмоидеума
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Всички тези движения се реали-
зират благодарение на инервацията 
на тъканите от неврологичната сис-
тема, която е много сложна. При дви-
женията на ТМС си взаимодействат 
няколко системи.  

Според Лангман е потвърдено, 
че клетки от невралните гребени в 
областта на главата правят място 
за мезенхимни клетки, а нервните 
клетки от своя страна участват 
във формирането на костите на ли-
цето. (Embrologia medica, IV edizione 
Italiana). Ето защо черепа може да се 
разглежда като „модифицирани нервни 
тъкани“. Тъкани, които са свързани с 
нервната система. 

Филогенеза и 
онтогенеза на 
постуралните 
механизми
Съществуват ли функционални връзки 
между ТМС, оклузията и стойката? 
Нека да разгледаме нещата едно по 
едно. Извивката на гръбначния стълб 
е претърпяла значителна модифика-
ция в процеса на филогенетичното и 
онтогенетичното развитие при чо-
века и приматите. 

Във филогенезата, преминаването 
от четири към две опори (изправя-

нето при приматите) неизбежно е до-
вело до промяна в кифозата на гръбнач-
ния стълб. Първоначално промяната е 
била към изправяне на кифозата, а след 
това на обръщане на извивката в про-
тивоположна посока. Това обръщане 
е на нивото на лумбалната лордоза. 
Сакрумът (доста по-твърда кост) е 
запазил началната кифозна крива. Та-
зовите кости се накланят назад по 
време на филогенетичното развитие. 
Това довежда до промяна в степента 
на извивката на нивото на лумбалната 
лордоза и води до по-добро балансиране 
на изправеното тяло. 

Накратко само ще споменем за 
сложността при поддържането на 
равновесие в изправено положение на 
тялото. Това е наложило развитието 
на фина постурална система. Тази 
система работи като интегрирана 
мрежа с входящи и изходящи кориги-
ращи импулси. По този начин тялото 
може да се поддържа в изправено ста-
тично положение с минимален разход 
на енергия. 

Онтогенетичното развитие на 
стойката повтаря индивидуалното 
филогенетично развитие при човека. 
Известно е, че по време на вътреут-
робното развитие на зародиша, тя-
лото е в сгъната позиция с флексия на 
целия гръбначен стълб (силно изразена 
кифоза). 

фиг. 6 „Онтогенеза“ на човешката стойка – бързо преминаване 
през различните стадий на развитие: от феталната позиция до 
изправен стоеж. Как се формират анатомичните извивки: от 
шиечната кифоза до лумбалната лордоза

Изправена 
стойка;  
компенсаторна 
лумбална 
лордоза

6

Фетална позиция на 
зародиша; Пълна кифоза

Започва надигане на 
главата; Оформяне на 
начална шиечна лордоза

Пълзене; 
Завършена 
шиечна лордоза

Изправен 
стоеж; 
Лумбална 
лордоза

Фетална позиция; тотална кифоза Позиция при „пълзене“;  
Компенсаторна шиечна 
лордоза.

Компенсаторна 
шиечна лордоза
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Тази първоначална кифоза се за-
пазва за определен период от време 
след раждането. По време на 6-та сед-
мица след раждането си, лежeйки по 
корем, детето започва да си протяга 
врата. По този начин се задейства 
функционирането на задната група 
мускули около гръбначния стълб. През 
този период започва и протрудира-
нето на езика. Това води до по-бързо 
функционално и структурно развитие 
на предната група мускули. Впослед-
ствие детето започва да сяда и да 
лази, което води до оформяне на лум-
балната кифоза и шиечната лордоза. 
В тази позиция детето научава как 
да държи главата си изправена, бла-
годарение на мускулната група около 
лопатката. 

След оформяне на лумбалната лор-
доза детето прави първите си опити 
за поддържане на изправена стойка 
и впоследствие започва да ходи. От 
всичко казано дотук можем да напра-
вим заключение колко са важни тези 
първи движения на пълзене при децата. 
Липсата им може да доведе до непра-
вилна стойка впоследствие, която да 
е много трудна за коригиране („преж-
девременно“ психо-моторно разтрой-
ство). За завършена ортостатична 
стойка говорим след оформянето на 
свода на ходилата. 

Биомеханика  
на стойката
Много са системите, които участ-
ват в програмирането и запазването 
на правилната стойка на тялото. Те 
позволяват на организма да се адап-
тира към различни ситуации. Част 
от тези системи са: вестибуларният 
апарат, слуховият апарат, зрител-
ната система и проприоцептивната 
соматична система (която провежда 
информация от множеството рецеп-
тори, разположени по кожата, муску-
лите, сухожилията, лигаментите и 
ставите). 

фиг. 7 Тест по 
вертикалата на Баре по 
време на клиничен преглед 
според протокола на ИПА.

7

фиг. 8 Функционални единици: Сегментно, 
тялото може да се разглежда като 
съставено от четири големи функционални 
единици. 

1-ва единица - ТМС

2-ра единица - Раменна става

3-та единица - Стави на тазовия пояс

4-та единица - Комплекс глезен-ходило 8

1

2

3

4

За да се разбере напълно как работи 
механизмът за запазване стойката на 
тялото, ще разгледаме четирите го-
леми функционални единици, които са 
в динамично равновесие помежду си:

Първата функционална единица 
включва долната челюст и черепа, 
които са свързани помежду си с ТМС. 
ТМС е става с шест степени на сво-
бода. Шийните прешлени са тези, 
които свързват първата функцио-
нална единица с втората.

Втората функционална единица е 
съставена от раменния пояс, който се 
поддържа от следните стави: акроми-
онклавикуларна, стерноклавикуларна, 
скапулохумерална (последната също 
има шест степени на свобода). По-
средством гръдните и лумбалните 
прешлени втората зона се свързва с 
третата.

Третата функционална единица се 
формира от тазовия пояс и прилежа-
щите стави: сакрококцигелна, сакро-
илиячна и илеофеморална. Илеофемо-
ралната кост е тази, която има шест 
степени на движение. Сегментът 
бедро-крак свързва тази функционална 
единица със следващата.

Последната, четвърта функцио-
нална единица се формира от ходилото 
и глезена. Тук вземат участие след-
ните стави: art. calcaneocuboidea, art. 
talocalcaneonavicularis и art. talocruralis. 
Ставата с шест степенни движения 
е art. talocalcaneonavicularis.

Става ясно, че във всяка функ-
ционлна единица участва става, която 
има шест степени на движение. Такава 
става може да се движи в трите рав-
нини на пространството (сагитална, 
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фронтална, трансверзална) в отго-
вор на различни дразнения. Тежките 
смущения в останалите функционални 
единици са провокирани от наличи-
ето на структурна или функционална 
промяна на нивото на отделните 
сегменти. Тези състояния се придру-
жават от дисфункция и болка. За до-
брото функциониране на цялото тяло 
е необходимо всяка функционална еди-
ница да изпълнява движенията, които 
са и отредени по физиологичен път 
и в хармония с останалите функцио-
нални единици. 

Авторът на статията е разра-
ботил тест, който анализира взаи-
мовръзката между ТМС и другите 
функционални единици и позволява пра-
вилно поставяне на СИСТЕМАТИЧНА 
диагноза. Тестът се нарича „Хармония 
на тонуса на стойката“.

„Стойката на главата“ може да 
бъде дефинирана като комплекс от не-
вромускулни механизми, които водят 
до изпращане на нервни импулси към 
набраздената мускулатура, която е 
отговорна за поддържане на главата 
в стабилна и „централна“ позиция не 
само в пространството, но и спрямо 
останалите части на тялото. Под-
държането на набраздената мускула-
тура в състояние на непрекъсната 
стимулация или „тонус“ улеснява мус-
кулната контракция при извършва-
нето на движения или при промяна на 
състоянието почивка-движение. Спо-
ред Bowen и Stone „стойката на тя-
лото“ може да бъде дефинирана като 
позиция, в която главата, вратът, 
гръдният кош и коремът са изправени 
във вертикална позиция един над друг. 
Тежестта при това разположение се 
поема основно от костните струк-
тури, а мускулите и лигаментите са 
в състояние на минимално дразнене. 
Важно е да се запомни, че в целия ме-

фиг. 9 Рецептори: 
Човешкият организъм 
разполага с няколко 
системи, които му 
позволяват да адаптира 
стойката си в околната 
среда. Езикът, долната 
челюст и т.н. могат да се 
разглеждат като 
равновесни лостове за 
адаптация на стойката.

фиг. 10 Тест за хармония 
на тонуса. Тестът за 
ортостатичния тонус 
(АТР) анализира 
взаимовръзките между ТМС 
и другите функционални 
единици и се прави с цел 
поставяне на системна 
диагноза.

10
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ханизъм за поддържане на правилна 
стойка на тялото участват и други 
важни системи:
 зрителен апарат: главата 

трябва да поддържа правилна позиция 
спрямо хоризонталната равнина. Това 
е възможно благодарение на бинокуляр-
ното зрение;
 слухов апарат: действат съ-

щите механизми, както при зрител-
ния апарат, но в по-малка степен;
 вестибуларен апарат: има го-

лямо значение за поддържане на пози-
цията на главата спрямо тялото и 
на цялото тяло в пространството. 
Ще отбележим само, че ако главата 
е в правилна позиция, латералният ла-
биринт се намира в хоризонталната 
равнина;
 дихателен апарат: взаимоотно-

шението му с вариациите в стойката 
може да се разбере добре, когато се 
анализират заболяванията на дихател-
ните органи;
 гласов апарат: всяка струк-

турна или функционална промяна в 
компонентите на стоматогнатната 
система се отразява върху способ-
ността за произвеждането на звуци. 
Често нарушенията в артикулацията 
(дислалия) се свързват с патология 
на ТМС или с промяна в правилната 
стойка на тялото. 

Организмът разполага и с други, по-
малки функционални единици. Те също 
участват в промяната на стойката. 
Някои от тези функционални единица 
са: костите на горната челюст, ези-
кът, долната челюст, art. atlo-ocipitale и 
прилежащите към тях мускулни групи. 
Подезичната кост с надлежащите и 
подлежащите є мускули, ключиците, 
гръдната кост, мечовидните израс-
тъци, пубисът, тазовото дъно, сакру-
мът и опашната кост се разглеждат 
като малки функционални единици.  

Долната челюст може да се раз-
глежда като балансираща, както за 
цялото тяло, така и за черепа. Можем 
да я сравним с опорната греда, която 

носи акробат, ходещ по въже. В мо-
мента, в който тя се отдалечи или 
приближи към тялото, или пък бъде на-
клонена на една или друга страна, в ця-
лото тяло настъпват компенсиращи 
промени. По този начин се устано-
вява динамично равновесие. Долната 
челюст заема много важна позиция 
по отношение на всички останали 
системи, имайки предвид, че почти 
всички по-важни животоподдържащи 
и регулиращи системи са в черепа. 
Учейки се да „разчитаме“ позицията на 
долната челюст и езика спрямо целия 
комплекс череп-гръбначен стълб-до-
лна челюст за всеки отделен индивид, 
може да хвърли нова светлина върху 
компенсиращите механизми за про-
мяна на стойката. 

Клинични находки
За по-доброто разбиране на биомеха-
ничната корелация между стойката 
и оклузията е важно да се запомни, 
че напречнонабраздените мускули на 
тялото могат да изменят своето 
действие в зависимост от залав-
ното им място (инсерция). Това за-
лавно място е фиксирано за костни 
структури. В този смисъл, мускулите 
„затварячи“ на долната челюст (m. 
pterygoideus medialis, m. masseter и 
m temporalis) повдигат мандибулата 
само, когато черепът е във фикси-
рано положение от задната група 
мускули (по дължината на врата). Ако 
долната челюст е фиксирана от мус-
кулите на подезичната кост, както по 
време на преглъщане, активирането 
на затварячите на долната челюст 
води до флексия на главата. Следова-
телно основните дъвкателни мускули 
играят важна роля при флексията на 
главата. Факт, който често се про-
пуска, когато се диагностицират 
отклонения в комплекса череп-долна 
челюст. Това трябва да се има пред-
вид от ортопедична, ортодонтска и 
физиотерапевтична гледна точка. 
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фиг. 11 Прилагане на 
софтуера, който е 
предназначен за ИПА 
(Интегриран постурален 
анализ) по време на 
използване на 
модифицирания тест на  
Фукуда.

Този простичък от биомеханична 
и анатомична гледна точка факт се 
потвърждава при пациенти с II клас 
(1-ва или 2-ра група) отклонения, с дъл-
бока захапка. При тях има хиперак-
тивност на затварящите мускули 
на долната челюст, загуба на верти-
кални размери на оклузията и флек-
сия на главата. При тези пациенти 
много често се наблюдава и загуба 
на нормалната лордоза на гръбначния 
стълб.

„Отварячите на долната челюст“ 
(мускули на подезичната кост) отва-
рят устата, когато комплексът от 
подезична кост-гръбначен стълб-фа-
ринкс е фиксиран. Ако, обаче долната 
челюст е фиксирана от затваря-
щите мускули, те действат като 
екстензори на шиечните прешлени. 
При III клас малоклузия се наблюдава 
екстензия на главата с хиперлордоза 
в шиечната област на гръбначния 
стълб. При тези пациенти често се 
наблюдава и увеличаване на вертикал-
ните размери на оклузията. Много от 
ортодонтските рецидиви, болките в 
шиечната област, главоболия от тип 
„напрежение в областта на главата“, 
нарушенията на зрението и на движе-

нието на очните мускули възникват 
след провеждане на дентално лече-
ние, което променя съотношението 
между черепа и долната челюст. 

Стоматогнатната система тря-
бва да се разглежда като едно цяло, 
а не като отделни сегменти. Само 
така могат да бъдат осмислени в де-
тайли важните взаимовръзки между 
отделните сегменти и техните 
структури. 

Опитахме се да създадем мост 
между две специалности: ортодон-
тия и протетика като създадохме 
софтуера S.A.B.A.C.O.M „Postural A.I. 
– Artificial Inteligence“. В него въведох-
ме система за разчитане и анализ на 
рентгенографски данни за черепа и 
гръбначния стълб. Целта е „интели-
гентно“ обединяване на всички на-
лични данни и поставяне на системна 
диагноза от софтуера. По този начин 
диагностиката става от унидисци-
плинарна  в мултидисциплинарна. 

Нарекохме метода „CAOS“ 
(Cefalometria Armonica Ospeopatica). 
Той е разработен от C.R.O.M.O.N 
srl (Centro Ricerche Olistiche per la 
Medicina Osteopatica e Naturale) и от 
A.I.R.O.P. 
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