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протетика клиника и лаборатория
Минимално инвазивна рехабилитация
с керамични фасети и CAD/CAM композитни
възстановявания при amelogenesis imperfecta
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Хирургично-протетично възстановяване на
локализиран дефект във фронталната област
Клиничен случай
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ендодонтия
Нехирургично кореново лечение на
dens invaginatus тип III на горночелюстен
латерален резец с фистулен ход
Клиничен случай с 10-годишно проследяване
розова естетика
Значението на гингивата при естетични
възстановявания във фронталната област
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клиника и лаборатория

Минимално инвазивна
рехабилитация
с керамични фасети и CAD/CAM композитни
възстановявания при amelogenesis imperfecta
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивна техника, amelogenesis imperfecta, CAD/CAM композити, цялостна
рехабилитация, стъклокерамика, оклузални онлеи, фасети

Резюме:
Цялостната рехабилитация на пациенти със загуба на вертикално отстояние на
оклузията в резултат на структурен емайлов дефицит, предизвикан от Аmelogenesis
imperfecta, представлява голямо предизвикателство за целия екип. Едни от ключовите
изисквания за разрешаване на всеки клиничен случай са точният анализ, съставянето
на план на лечение и подборът на материали, съобразени с естетичните и
функционалните особености на конкретния случай.
Представеният случай описва цялостна рехабилитация на пациентка с
amelogenesis imperfecta. Статията включва план на лечение, определяне на
междучелюстни съотношения, зъбна препарация и възстановяване посредством
експериментални CAD/CAM композити и керамични фасети.
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Хирургично-протетично
възстановяване на
локализиран дефект във
фронталната област
Клиничен случай
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естетична област
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Резюме:
Възстановяването на липсващ зъб в естетичната област е винаги голямо
предизвикателство. Лекарят по дентална медицина има за задача да избере и
съответно да изпълни такава техника за лечението на пациента, която да осигури
предсказуем краен резултат от биологична, функционална и естетична гледна точка.
Конкретният клиничен случай показва цялостно лечение на единичен дефект във
фронталната област и постигане на добър естетичен краен резултат с аугментация
на твърдите и меките тъкани.

Въведение
Днес, лечението с импланти е отдавна приета практика в денталните клиники. По този
начин, при пациенти с интактна лабиална,
съотв. букална кост и дебел биотип, могат
да се постигнат предсказуеми резултати.
Често след екстракции на зъби се наблюдава
свиване и фенестрация на вестибуларната
кост, които може да са както резултат от
позицията на зъба и наклона на корена спрямо
костта, така и вследствие на патологични
промени, като например инфекции или неуспешни коренови лечения.1
Дефектите на алвеоларния гребен се определят спрямо класификацията на Seibert като
хоризонтални (клас 1), вертикални (клас 2) или
комбинирани (клас 3).2 По правило реконструкцията на хоризонталните дефекти е по-лесна
за разлика от лечението на вертикалните

дефекти, което е по-непредсказуемо.3
Големите дефекти се коригират чрез
аугментация на твърди и/или меки тъкани
преди поставянето на имплантите4,5, а в
определени случаи и по време на самото имплантиране. Arx и Buser5 съобщават за хоризонтално възстановяване на алвеоларния
гребен до 4.6 mm след аугментация, при която са използвани костни блокчета и GBRтехники.
Решаващ фактор за постигане на добри
естетични резултати при импланти във
фронталната област е наличието на лабиална кост. Необходима е минимум 2 до 3
mm костна дебелина от вестибуларно на
импланта, за да може да бъде компенсирано
образуването на биологична ширина след имплантирането и след хирургичната резорбция
на тъкани.6 Принципът на водената тъканна
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Как бихте подходили?
Казуистика

Thomas BEYL
Dr. med. dent.

Анамнеза:

Bahnhofstrasse 35a
56112 Lahnstein

Практиката ни посети 45-годишна пациентка с дифузни оплакания в долната челюст с
многомесечна давност в областта на зъби 47 и 46. Пациентката сподели за наличие на
болки при натиск в този участък. Зъбите не са чувствителни на топли и студени
дразнители. Понякога оплакванията настъпват спонтанно и са толкова силни, че
пациентката се нуждае от прием на обезболяващи средства. Личният є зъболекар не е
предприел лечение за облекчаване на болковата симптоматика.

Gabriel TULUS
Dr. medic. stom.
(RO)
..
Spezialist fur
Endodontie (DGZ)
Lindenstr. 33B
41747 Viersen

Клинична и рентгенологична находка
При снемане на екстраорален статус не са установени отклонения от нормата, лимфните
възли са без патологични особености.
Интраоралният оглед е фокусиран върху
първи и четвърти квадрант - установено е
наличие на компрометирани амалгамени обтурации на зъби 16 и 45, както и неиздържани
протетични корони на зъби 17, 14, 46 и 47.
Тестът за виталитет на зъби 17, 14, 46 и
47 е негативен, а на зъби 16, 15, 13, 43, 44 и 45

е позитивен. Установена е чувствителност
при перкусия на зъб 46. Извършено е пародонтално сондиране в шест точки на зъби 45,
46 и 47, при което са отчетени стойности
между 3 и 5 mm. При нито един от зъбите не
е установена подвижност. В областта на зъб
46 е установена болка при палпация.
Рентгеновите снимки на зъб 46 и 47 разкриват следните параклинични находки (фиг.1
и 2):

фиг. 1 Изходната ситуация
на рентгенологичната
снимка на зъб 46: Наличие на
апикален периодонтит и
перфорция от щифт на
дисталния корен. Съмнение
за перфорация медиално.
фиг. 2 Изходната ситуация
на зъб 47: Ендодонтското
лечение се определя под
средното ниво, но не се
наблюдава наличие на
апикален периодонтит.
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Endo-periodontal Lesions
автор: EDOARDO FOCE
Издадена: 2011 г. от Quintessence Publishing Group,
твърди корици, 148 стр., 853 цветни снимки
Език: английски
Терминът “Паро-Ендо-Лезии” комбинира клинична картина,
която може да се дължи на различна етиология (ендодонтска или пародонтaлна), но с доста близки симптоми.
Затова от ключово значение за успешното лечение е диференциалната диагноза и еднозначното изясняване на етиологията.
На базата на обстоен анализ на диагностиката, етиопатогенезата и клиничните фактори, авторът на книгата
представя нова терминология с опростена класификация
на ендо-периодонталните лезии. Тя хвърля светлина върху
двусмислената патологична ситуация, която често бива
погрешно интерпретирана в клиничната практика. Стъпка
по стъпка, читателят се запознава със систематизирани
диференциални диагнози. Целта е да могат да бъдат разграничени белезите и симптомите, свързани с етиологията, което определя правилното лечение.
Авторът представя интердисциплинарен подход, както и
предсказуеми клинични протоколи, които гарантират успеха на лечението. Изобилието от документирани случаи
илюстрира тясната взаимовръзка между зъбната пулпа и
периодонциума и показва разнообразието от клинични
ситуации, в които се проявява двойнствената патология.

– зъб 46: На рентгеновата снимка се наблюдава некоректно проведено ендодонтско
лечение с наличие на медиално екстензиран апикален периодонтит, перфорация
на дисталния корен с радикуларен щифт
и съмнение за перфорация на дисталната
стена на медиалния корен от друг щифт.

Цена:

212 лв.

02 9630544, 0898452685

www.dentalbooks.bg
ОNLINE КНИЖАРНИЦА
с над 320 налични заглавия в областта на
денталната медицина

– зъб 47: Рентгенологично се установява
незадоволително обтуриране на кореновите канали без наличие на апикален периодонтит, екстензиран вторичен кариес в
гингивалната област на зъба и съмнение
за свръхконтурирани ръбове на наличната
зъбна корона.

Как бихте подходили?
– Какви опции за лечение могат да бъдат обсъдени?
– Коя възможност за лечение бихте предпочели?
Разрешаване на случая стр. 39
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Прeмиум избрани диаманти в
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Micro Diamond Tehnologies изработва над 400 форми
диамантени и карбидни пилители, готови сме да
отговорим на всяко ваше изискване.
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Нехирургично кореново лечение
на dens invaginatus тип III
на горночелюстен латерален
резец с фистулен ход
Клиничен случай с 10-годишно проследяване

Michael DREFS,
Dr. med. dent
Heike STEFFEN,
Dr. med. dent

KЛЮЧОВИ ДУМИ: dens in dente, dens invaginatus, зъбна малформация, кореново лечение

Резюме:
Този доклад показва, че кореновото лечение на dens invaginatus на горночелюстен страничен
резец с фистулен ход и голяма околокоренова лезия може да бъде успешно овладяно в
продължение на дълъг период от време. Целта на тази статия е да покаже, че
съвременните технологии, включително денталният микроскоп и новите материали като
минералния триоксид агрегат са от съществено значение за осигуряване на добра
преживяемост на зъбите, които имат сложна анатомия. Сложната морфология на кореноканалната система и инвагинацията изискват прецизен интракоронарен оглед, за да се
открият всички деликатни структури, които трябва да бъдат инструментирани,
дезинфекцирани и обтурирани. Единадесетгодишно момиче с dens invaginatus тип III е
насочено към Катедрата по оперативно зъболечение. Проведени са многократни
ендодонтски процедури за откриване, обработка и успешно обтуриране както на канала на
корена, така и на инвагинацията. Представеният случай е разрешен чрез конвенционално
нехирургично кореново лечение и апикално поставяне на ProRoot MTA (Dentsply DeTrey,
Germany). След 10-годишно проследяване зъбът e асимптоматичен (не реагира на перкусия
и палпация) и рентгенографски се наблюдава пълно оздравяване на периaпикалната кост.
Междувременно зъбът е възстановен с керамична корона.

Въведение
Денс инвагинатус (dens invaginatus) още познат като денс ин денте-зъб в зъба (dens
in dente), дилатиран сложен одонтом (dilated
composite odontome) или дентоид ин денте
(dentoid in dente) е рядка зъбна деформация
с много на брой сложни анатомични форми.
Hovland и Block са докладвали честота от
0.04% до 10% при постоянни зъби.1 Горночелюстните латерални резци са считани за
най-често засегнатите зъби.2,3 При пред-

Department of Operative
Dentistry, Periodontology
and Endodontology,
School of Dentistry,
Ernst-Moritz-ArndtUniversity, Greifswald,
Germany

кътниците и кътниците dens invaginatus е
много по-рядко срещан.4-6 Проучванията на
Hamashaи Al-Omari показват преобладаване в
90% при горни резци в сравнение с 6.5% при
дистални зъби.3 Има много на брой документирани случаи на dens invaginatus, при които има
двустранно развитие.3,7,8 Докладвани са няколко случая на dens invaginatus в долна челюст
(както едностранни, така и двустранни).5,9-11
В някои случаи възникват повече аномалии в
развитието като например комбинации от
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Разрешаване на
клиничния случай
Казуистика
Апикална резекция и ретроградно
запълване на кореновите канали
Едно от ключовите условия за предприемане
на ретроградно запълване на кореновите
канали е провеждането на прецизна ортоградна ревизия.1 Апикалната резекция не би
могла да реши проблема, свързан с перфорацията на медиалната стена на дисталния
корен. В случай, че се предприеме хирургична
интервенция, не бива да се забравя необходимостта от препариране на екстензивен
костен кавитет, който да разкрие дисталния корен. Интраоперативно следва да се
провери дали в областта на медиалния корен също не е налична перфорация. Евентуалното наличие на леко лингвално локализирана перфорация би затруднило значително
и дори възпрепятствало хирургичната интервенция. След разкриване на щифта той
трябва да бъде отстранен или да бъде ретроградно ск ъсен, а перфорацията да се покрие с МТА.
Този тип интервенция е описана в литературата като много ск ъпа процедура2,
свързана с някои рискове и усложнения (голяма
загуба на кост; по време на ск ъсяването на
щифта съществува опасност от попадане
на метални отпилки в оперативната рана).
Апикалната резекция с ретроградно запечатване на кореновия канал за лечение на
апикалния периодонтит в описания случай не
представлява реалистична алтернатива за
терапия, тъй като изисква ортоградна ревизия на каналната обтурация. Апикалната
резекция е обречена на неуспех без провеждане на сигурно ендодонтско релечение на

Thomas BEYL
Dr. med. dent.
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Диагнози
Въз основа на гореспоменатите клинични и
параклинични находки могат да бъдат поставени следните диагнози:
– зъб 47: Незадоволително ендодонтско
лечение без клинично и рентгенологично
наличие на апикални промени и наличие на
вторичен кариес.
– зъб 46: Некоректно ендодонтско лечение
с екстензиран апикален периодонтит и
остеолиза в областта на кореновата перфорация в горната коренова една трета
на дисталния корен, предизвикана от радикуларен щифт. Съмнение за перфорация
на медиалния корен.
– зъб 45: Вторичен кариес без рентгенологично наличие на периапикални изменения.

Възможности за лечение

Екстракция на зъб 46
Тази възможност за терапия изглежда на пръв
поглед най-лесна и ефективна като метод на
лечение, тъй като тя би могла да елиминира
оплакванията на пациентката и да отстрани
бързо причината за инфекцията. Въпреки
това този тип лечение води до загуба на зъб
и до необходимост от провеждане на протетично лечение (имащо своето финансово измерение). Абстрахирайки се от това, не бива
да се пренебрегва и фактът, че дългосрочното лечение и запазването на зъб 47 също
е под въпрос. Не се изключва вероятността
за загуба и на двата зъба, което би довело до
необходимост от цялостно протетично лечение за възстановяване на загубените зъби.

Bahnhofstrasse 35a
56112 Lahnstein

Gabriel TULUS
Dr. medic. stom.
(RO)
..
Spezialist fur
Endodontie (DGZ)
Lindenstr. 33B
41747 Viersen

РОЗОВА ЕСТЕТИКА

Значението на гингивата при
естетични възстановявания
във фронталната област
Giovani Gambogi
PARREIRA,
MDT, Rua Professor
Otto Cirne, n. 81
204 Belo Horizonte, MG
Brasil 30380-610

Leandro Medeiros
dos SANTOS,
DDS, MS
Department of
Prosthodontics, School of
Dentistry of Universidade
Federal Minas Gerais
Av. Antonio Carlos, 6627,
Belo Horizonte, MG,
Brazil

Wilson Batista
MENDES,
DDS, MS, PhD
Itaєna School of
Dentistry
Av. Don Acota, 397,
Itaєna, MG, Brazil

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, запазване на гингива, линия на усмивката, интердентални
папили, гингивален контур, гингивална керамика, цветна скала за гингивална
керамика, розова естетика

Резюме:
Авторите разясняват ролята, значението и качествата на гингивалните тъкани при
взаимодействието им със зъбите, особено в естетичната област, и описват, с помощта
на различни изследвания клиничните процедури, които подпомагат запазването им.4
Освен това представят методи за изкуствено възстановяване на гингивата, в случаите,
когато запазването є е невъзможно. С помощта на три клинични случая авторите
показват как чрез разработената от тях цветна скала и смесването на керамичните маси
успяват да постигнат естествен вид на гингивалните тъкани при възстановяването им.
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Цветна скала за снемане на
цвeтa на лигавицата
Подредбата на мострите на цветната скала
(фиг. 8) бе получено при смесването на основни
гингивални цветове на керамичната система
EX-3 (Noritake, Japan) – Pink (светло розово), Dark
Pink (тъмно розово) и Coral Pink (оранжево розово)
– с масите, модифициращи дентина Brown, Blue,
Gray, Light Orange, White и „Т0” (транслуцентна
керамична маса). Отделните маси бяха смесени
в различни съотношения без оцветители.
Предмет на проведеното накрая клинично
изследване е сравнение на цветовете, получени
въз основа на тази цветна скала, с цветовете и
пигментиранията на лигавицата на различни пациенти. След като пациентите дадоха съгласието си за участие в изследването, цветовете
на гингивата бяха репродуцирани според данните от цветната скала и резултатите бяха
фотодокументирани (фиг. 9а и 9b). Готовата

гингивална керамика бе включена в неснемаеми
конструкции във фронта и страничната област
и фиксирана в устата на пациентите като част
от цялостното протетично възстановяване.
Заключението от изследването е, че гингивалната цветна скала е широко приложима и
спомага за индивидуализирането на оралните
възстановявания със своите 28 различни цвята
в гамата на кафяво, виолетово, розово и оранжево.
Неснемаемите конструкции с включена в
тях керамична гингива могат да се използват
при наличието на големи костни дефекти. Прилагат се и в имплантната протетика, особено
когато има резорбция на кост и липсващи интердентални папили, което често се среща в
тези случаи.
Таблица 1 и 2 илюстрират как, чрез смесването на различни керамични маси, се получават
цветовете на показаната цветна скала.







¢

¢
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Заключение
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извършени с използването на керамична маса
с цвят на гингивата. При големи дефекти
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маски.
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