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ПРЕДГОВОР
Посвещаването на цял брой на вашето списание на ортодонтията е особено
уважение към тази, тъй търсена и привлекателна специалност. Подборът на
статиите сами по себе си показват различните направления на ортодонтията.

Проф. Лаура
АНДРЕЕВА,

Издателите разглеждат няколко интересни теми, важни за ортодонтската
практика.

ръководител на
Катедра "Ортодонтия"
при ФДМ, София

Хиподонтията на зъби във фронталния участък е предизвикателство за всеки
ортодонт при изготвянето на лечебния план. При този вид деформации се
сблъскват два проблема – единият е целта на ортодонта да направи оптимална
оклузия, максимално близка до идеалната, но на основата на компрометирана
костната структура. Другият е изискването на пациента за идеална естетика.
Умението на ортодонта е да намери златната среда, където трябва да се решат
двата проблема. Освен това в полза на представената статия са и авторите є.
Бьорк Людвик е един от най-изтъкнатите млади европейски ортодонти, кипящ
от идеи и полезни клинични решения.
Аспектите на ортодонтското лечение при възрастни пациенти са представени
чрез разглеждане на най-модерния и нов дял – „невидимата ортодонтия“.
Авторът сравнява два вида апаратура, която се прилага при лечението на
възрастните пациенти. Той посочва плюсовете и минусите на апаратурите,
подходящи за възрастни.
Един от важните въпроси в ортодонтията е опасно ли е да се движат
девитализирани зъби? Нещо, което липсва на ортодонтите е литература за
значението на ендодонтски лекуваните зъби и влиянието на ортодонтското
движение. Информацията, представена в този брой по темата е от особено
значение.
Ние, ортодонтите, можем да благодарим на издателството за вниманието,
което отдели на вечно развиващата се ортодонтия.
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Ортодонтски възможности
за лечение на хиподонтия на
горни странични резци
KЛЮЧОВИ ДУМИ: ортодонтско затваряне на място, биомеханика, адхезивен мост,
импланти, хиподонтия

Dr... med. dent.
Bjorn LUDWIG
..

Poliklinik fur
..
Kieferorthopadie
..
Universitat des Saarlandes
Homburg/Saar
Kirrberger Straβe
66421 Homburg

Dr. med. dent.
Bettina GLASL

Резюме:
Хиподонтията на постоянни зъби се наблюдава с честота между 1,5% до 11%.
Освен с оставянето на временния зъб за максимално дълго време като местопазител,
алтернативите за лечение включват поставянето на единични импланти, адхезивни
мостове, трансплантация на зъби или ортодонтско затваряне на мястото. Ако е взето
решение случаят да бъде разрешен чрез ортодонтско затваряне на мястото, тогава
трябва да се имат предвид редица особености, които повлияват крайния резултат.
Решаваща роля за затварянето на пространствата играят биомеханиката и създаването
на подходяща опора. По време на завършващата фаза от ортодонтското лечение се
изисква екипен интердисциплинарен подход.
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10–13 септември 2020 г.

ІV КОНГРЕС
на БАЛКАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОРТОДОНТИ
ПРОГРАМА:

КОНГРЕСЪТ Щ
Е СЕ ПРОВЕД
Е

онлайн

10.09.2020 г. – ПРЕДКОНГРЕСЕН КУРС

„Биомеханика в ортодонтията“ – д-р Джорджо ФИОРЕЛИ – Италия
11-12.09.2020 г. – ІV КОНГРЕС НА BAOS
разнообразна програма от български и чуждестранни лектори.

ПОСТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
13.09.2020 г. – ПОСТКОНГРЕСЕН КУРС

„Ортодонтско лечение с костна опора“ – д-р Хенц ВИНСАУЕР – Австрия

Моля, за регистрация, срокове и
цени на конгреса, следете сайта

www.baos2020.org
4th Congress of the
Balkan Association of
Orthodontic Specialists

The diagnosis

+359 2 443 4349

dentios.bg

София, Арх. Йордан Миланов №3

ОРТОДОНТИЯ

Dr. med. dent.
Thomas
DRECHSLER
Wilhelmstraβe 40
65183 Wiesbaden

Възможности и ограничения
при ортодонтско лечение
на възрастни пациенти с
“невидима” ортодонтска
апаратура
KЛЮЧОВИ ДУМИ: лингвална техника, алайнери, мини-пластинкови шини, Invisalign,
ортодонтско лечение на възрастни пациенти, невидими ортодонстки
апарати

Резюме:
Желанието на възрастните пациенти да получат подредени зъби чрез ортодонтска
корекция по правило се свързва с малко или много забележими фиксирани апарати, които
се носят по време на целия период от лечението до постигане на желания резултат.
Като алтернатива на това, в последните 20 години се развиват две различни
концепции на лечение със значително по-малко видима апаратура, но със специфични
индикации. От една страна се е развила лингвалната техника, т.е. фиксирана апаратура
по лингвалната повърхност на зъбите. Другият тип лечение включва прозрачни,
снемаеми шини, известни още като алайнери. Лингвалната техника предоставя на
ортодонта значителни биомеханични предимства, за разлика от алайнерите, които
преди всичко създават комфорт на пациента.
Целта на настоящата статия е да направи сравнение на двете техники в контекста
на актуалното им развитие, както и да демонстрира комбинацията от тях в
зависимост от конкретните терапевтични задачи и нужди на пациента.

Развитие на лингвалната
техника в ортодонтията
Докато при дизайна на снемаеми и фиксирани
ортодонтски апарати за деца и юноши основно значение имат биомеханиката, ефективността, качествата на материалите
и не на последно място цената, при ортодонтското лечение на възрастни пациенти
основно значение при избора на средство за
лечение имат комфорта на пациента (при
носене, апаратът да не бъде видим) както и

16

някои други параметри.
Прави впечатление, че възрастните пациенти все по-често решават да предприемат ортодонтско лечение. Независимо
дали по лични или причини, свързани с професионалните им ангажименти те изискват лечението да се извърши максимално
дискретно, бързо и атравматично. Въпреки
че много фирми предоставят и рекламират
“естетични, оцветени в цвета на зъбите”
керамични брекети, които почти не се забе-
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Ендодонтската диагностика
и нейното значение за
ортодонтската практика
KЛЮЧОВИ ДУМИ: диагностика на пулпата, пулпна чувствителност, облитерации, апикален
периодонтит, ортодонтски движения

Резюме:
През последните десетилетия необходимостта от ортодонтски зъбни корекции при
възрастни пациенти значително се увеличи. Обикновено те вече са преминали през
различни дентални лечения, което изисква интердисциплинарна диагностика и терапия.
Значима роля в движението на един зъб играе състоянието на пулпата и периапикалните
тъкани. Не са без значение и проведените ендодонтски лечения и възстановявания.
Пулпата е високодиференцирана, имунокомпетентна тъкан с много добър оздравителен
потенциал и големи адаптивни възможности. Разбира се, този потенциал има своите
биологични ограничения, дължащи се преди всичко на обема на твърдите зъбни тъкани.
Микроорганизмите, механичните, травматичните и химичните дразнители могат да
застрашат виталитета на пулпата. Без терапия, рано или късно, те ще доведат до
пулпна некроза и инфекция на цялата корено-канална система. С ендодонтската диагностика
може да се оцени виталитетът на зъбната пулпа, както и да се направи прогноза на зъба.
В настоящата статия са представени целите на ендодонтската диагностика, лечението
и усложненията, които могат да настъпят. Разгледана е и връзката между ортодонтското
и ендодонтското лечение, както и най-често срещаните клинични ситуации.

Въведение
Днес към ортодонтско лечение се насочват
не само деца и юноши, но и доста възрастни
пациенти, поради което честотата на ортодонтските зъбни корекции през последните
години значително се увеличи. Една анкета,
проведена в Швейцария, установява, че 3,4%
от анкетираните 75-годишни са се подлагали
на ортодонтско лечение. В групата между
15-24-годишните процентът нараства до
56%. Колкото по-високо образован и по-платежоспособен е пациентът, респективно
неговите родители, толкова по-често се
обсъжда необходимостта от ортодонт-

Dr. med. dent.
Monika Marending
SOLTERMANN
.. ..
Klinik fur Praventivzahnmedizin, Parodontologie
und Kariologie
..
Zentrum fur Zahnmedizin
.. ..
der Universitat Zurich
Plattenstr. 11
..
8032 Zurich, Schweiz

ско лечение.1 Установено е, че пациентите,
които поддържат добра орална хигиена, обръщат по-голямо внимание на естетиката.
В последните години зъбните малпозиции се
разпознават много по-рано и се коригират
повече отколкото преди.
Ендодонтията също бележи голям напредък в последните 20 години. Днес могат да се
запазят зъби, които преди са били считани за
безнадеждни, благодарение на въвеждането
на оперативния микроскоп, високоеластичните инструменти, улеснената обтурационна техника, биологично активните материали и подобрената дигитална рентгенова
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СВЕТЛИНА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЗА ЗДРАВЕТО НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ!
Вие работите всеки ден, и за да изпълнявате някои манипулации понякога заемате неправилна стойка.
Това може да доведе до болки в скелетно–мускулната система и ставите.
Чувствате се уморени и Ви липсва енергия.

В ТЕЗИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕЕ
НА НАНОТЕХНОЛОГИЯТА TaoPatch
АПЛИКАТОРИТЕ TaoPatch Start
СА СЪЗДАДЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС!
Те са медицински изделия, излъчващи фотони!
Поставянето на апликатора в определени точки е лесно.
Той не съдържа химия и помага за:
• възстановяване на ставните функции;
• намаляване на болката, предизвикана от неправилни
модели на стойката;
• оптимизиране на физическите и биологичните показатели,
чрез подобряване на проприоцепцията;
• укрепване на имунитета;
• балансиране на стойката;
• подобряване на качеството на живот при
хронични заболявания.
Когато Вашите пациенти имат проблеми с темпоромандибуларната става (ТМС) и Вие искате да им помогнете може
да включете в лечението и TaoPatch mini, TaoPatch Streips, както и
TaoPatch TMJ. Доказано е, че времето за лечение намалява.
Апликаторите TaoPatch се прилагат и при пациенти, които
имат проблеми с отваряне на устата, при такива с позиви за
повръщане, както и след тежки хирургични интервенции.

СРОК НА ГОДНОСТ - 30 месеца.
Ако вече сте използвали
апликаторите и се чувствате добре,
нямате нужда от тях, то може
да ги предоставите на Ваш близък.

За да прилагате
успешно апликаторите

СЕ ЗАПИШЕТЕ НА КУРС ,
който ще се проведе на

26-27 СЕПТЕМВРИ 2020 г.,
СОФИЯ .

ЗА ПОРЪЧКИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.taopatch.bg или на GSM: 0885 807 675
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Интердисциплинарно лечение
на краниомандибуларни
дисфункции и скелетно-мускулен
дисбаланс с помощта на
дигитален подход
KЛЮЧОВИ ДУМИ: краниомандибуларен дисбаланс, оклузална шина, мануална терапия,
скелетно-мускулна система, ортодонтия, Invisalign, протетика, CAD/CAM

Резюме:
Оклузията може да бъде причина за функционални смущения, които засягат
краниомандибуларната и скелетно-мускулната система. Корекцията на оклузията при
необходимост винаги трябва да се извършва по минимално-инвазивен начин, така че да се
намали необратимата редукция на твърди зъбни тъкани. Решението на гореспоменатите
проблеми често изисква интердисциплинарен подход между ортодонт и специалист по
протетика. В настоящата статия това ще бъде демонстрирано с помощта на клиничен
случай. Дигиталният подход навлиза все повече в денталната медицина и зъботехниката.

Въведение
В комплексната етиология и патогенеза на
краниомандибуларната дисфункция (КМД) се
включват оклузалните смущения и факторите за тяхното възникване.1-4 Те са и причина за неизменното влияние на оклузията
върху позицията на долната челюст и върху
функцията на долночелюстната става.5-6
Шийната част на гръбначния стълб или поточно атлантооксиципиталният преход,
краниомандибуларната система (КМС) и скелетно-мускулната система (СМС) трябва
да се разглеждат като единна функционална
цялост.7-9 Marx10 пише, че краниомандибуларната система заема особено място в скелетно-мускулната система. Функционалните
смущения на КМС могат да се отразят на
цялостната двигателна система в смисъла
на първична лезия.11 Поради тази връзка ок40

лузията може да доведе до смущения в скелетно-мускулната система в периферията
на тялото4,10-14, която се изразява в главоболия, оплаквания в областта на шията и на
гръбначния стълб.3,4,15
Затова е важно, да се провежда целево
изследване на скелетно-мускулната система
в рамките на денталната функционална диагностика. С помощта на мануалния тест
по Marx могат да се констатират промени
в проприоцепцията на долночелюстните
стави, както и да се установи, оклузията ли
е причина за скелетно-мускулното смущение
в смисъла на тази затворена кинематична
верига. Освен това тези тестове са основа
за комуникацията в интердисциплинарната
диагностика и терапия между мануалната и
денталната медицина.10
В лечението на краниомандибуларната
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