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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 ДОВЕРИТЕ 
НА НАНОТЕХНОЛОГИЯТА TaoPatch 

Е 

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 темпоро-
мандибуларната 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 
 ПОСЕТЕТЕ 
 БЕЗПЛАТНИЕ НИ УЕБИНАРИ 
 12-13 март 2О21   

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.taopatch.bg или на GSM: 0885 807 675

НАПРАВЕТЕ АБОНАМЕНТ! 
Денталната медицина е бързоразвиваща се и 

изисква непрекъснато надграждане на знанията! 
Само с едно позвъняване на 0898452685 

И ЩE БЪДЕТЕ В КРАК С НОВОСТИТЕ!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА www.infodent.bg

за повече информация и абонамент: 0898452685 

Издание с 20-годишна история 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 
 Статии с клинични случаи; 
 Възможности за разрешаването им;
 Техники и протоколи;
 Новости. 

цена: 66 лв. 
Абонамент за сп. ИНФОДЕНТ

за 4 книжки в годината

Списание по немски лиценз на български език 

В него може да намерите 
НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ!
Световноизвестни автори представят 
техниките си на работа стъпка по стъпка!

Статиите са подбрани от списанията на най-голямото 
издателство по дентална медицина Quintessence Publishing.

 Всички абонати за списанието могат да четат 
 онлайн статии от Quintessence от 2012  досега. 

цена: 96 лв. 
Абонамент за сп. QUINTESSENCE 

4 книжки годишно
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Галя Начева, 
oтговорен редактор  
на Quintessence 
International Bulgaria

Скъпи читатели,

За много от нас началото на 2020-та година бе обещаваща и никои не се колебаеше 
да прави дългосрочни планове за покоряване на нови върхове.  
Това ни желание обаче бързо бе прекъснато и ние трябваше да се нагаждаме към 
нов начин на живот. Тази изминала година се оказа много специална не само за нас –  
българите, но и за хората по целия свят. Правейки равносметка за нея, ние 
можем отговорно да заявим, че светът вече не е същият. Пандемията, която се 
разрасна по цялото земно кълбо ни промени. Накара ни да ограничим социалните 
си контакти, но ни направи духовно по-извисени, съпричастни към болките и 
неволите на ближния.

За издателство Инфодент, лицензионен представител на Quintessence за 
България, 2020 бе година на равносметка, тъй като фирмата навърши 20 години. 

20 години специализираното издателство броди из дебрите на денталната 
медицина и зъботехниката с една единствена цел – да е полезно за ВАС с 
информация.

20 години е възраст, с която се гордеем, тъй като успяхме да оцелеем по време 
на кризите и сега смело гледаме напред в бъдещето, чертаем планове и  
работим върху нови проекти. 

Поглеждайки назад във времето обаче ние отчитаме, че нашето съществуване се 
дължи на подкрепата на нашите читатели, която високо ценим и Ви благодарим.  
очакваме отново да сме заедно през 2021 г. и се надяваме, че тя ще е по-добра и 
по-успешна за всички.

Брой 4 на списание Quintessence може да четете онлайн на https://journals.infodent.bg/.
В него сме публикували една обзорна статия на Galip Gu..rel, Braulio Paolucci, 
Georgi Iliev, Dimitar Filchev „Връзка между темперамент и индивидуална усмивка”  
както и други статии, подбрани специално за ВАС.

Подкрепете ни, за да ни има и през 2021 г. като направите своя Абонамент на цена 
от 96 лв. Всички броеве на списание Quintessence International, Bulgarian Edition ще 
бъдат издадени в печатен и електронен вариант. Не забравяйте, че абонатите 
ни могат да четат онлайн и броевете от 2012 г. досега.  

Бъдете здрави!
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20-те принципа на  
дисциплината  
алекзандър    

R.G. “Wick” Alexander е доктор по медицина, доктор на нау-
ките и професор по Клинична ортодонтия към Бейлор - Фа-
култет по стоматология към Хюстънския клон на универси-
тета в Тексас, и към университета в Ню Йорк. Ръководи частна 
практика заедно със сина си Moody в Арлингтън, Тексас.

През 198O година създава и разпространява своето учение 
и философия, въвеждайки нова брекетна система в съчетание 
с иновативни лечебни техники и принципи, които по-късно 
стават популярни като Алекзандър Дисциплината. Най-прода-
ваната негова книга със същото заглавие (Ормко, 1987) описва 
голяма част от тези понятия още докато са в зародиш. 

След това в продължение на 2O години той се занимава с 
изследвания върху системата, които днес се считат за фундаментални, тъй като са обширно 
тествани и обосновани на доказателства. Тази книга представя Алекзандър Дисциплината под 
формата на 2O принципа, които обединяват теорията с практиката.

Dr. Alexander е носител на редица престижни награди в ортодонтията, включително награ-
дата Milo Hellman Research, която му е връчена от Американската aсоциация по oртодонтия 
заради неговото проучване върху сколиозата и корсета на Milwaukee. Наградите C. T. Rowland 
и A. P. Westfall получава за изключителен професионализъм в ортодонтията. Първата награда 
на Dewal Clinical Orthodontics от AAO му се връчва за приноса му в ортодонтската литература.

2О-ТЕ ПРИНЦИПА НА 

ДИСЦИПЛИНАТА
АЛЕКЗАНДЪР
проф. д-р P. Г. “Уик” Алекзандър

А
лекзандър    2О-те принципа на Дисциплината А

лекзандър

В	книгата	"20	-те	принципа	на	
Дисциплината	Алекзандър"	е	
представен	уникален	подход,	който	
дава	възможност	на	ортодонтите		
да	постигат	дългосрочни	стабилни	
резултати,	прилагайки	20-те	основни	
принципа	на	Aлекзандър	в	своите	
практики.

Тези	принципи	са	разработени	в	
продължение	на	много	години	в	
практиката	на	автора	и	представят	
протоколи,	които	са	не	само	клинично	
изпробвани	във	времето,	но	и	
подкрепени	от	научни	доказателства.	

Книгата	впечатлява	с	богат	снимков	
материал	и	представяне	на	различни	

случаи,	проследени	във	времето.	

издание на  български език

Лицензионен представитеЛ за БъЛгария на 

Поръчай на: 0898452685 или на www.dentalbooks.bg  

	ценА:		230 лв. 
твърда корица, 232 стр.; 1000 илюстрации

Практически курсове  
по дисциплината "Алекзандър"

www.bracescourses.com	

обучение!

Благодарим на всички подкрепили проекта  
за издаване на книгата „20-те принципа на 
дисциплината Алекзандър” на български език.
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Dental Visualization:  
A Practical Approach to Digital  
Photography and Workflow
автори: Mirela Feraru; Nitzan Bichacho
издадена: 2018, 1-во издание 
издателство: Quintessence Publishing, Deutschland
твърди корици, 248 стр., 556 изображения

цена:	255 лв.

Protocols for  
Mobile Dental Photography 

with Auxiliary Lighting
автори: Louis Hardan

издадена: 12/2020, 1-во издание 
издателство: Quintessence Publishing, USA
твърди корици, 128 стр., 315 изображения

цена:	156 лв.

LIT: The Simple Protocol for Dental Photography 
in the Age of Social Media

автори: Miguel A. Ortiz
издадена: 2019, 1-во издание 

издателство: Quintessence Publishing, USA
твърди корици, 248 стр., 357 изображения

цена: 296 лв.

Photography in dentistry
автори: Loiacono, Pasquale; Pascoletti, Luca

издателство: Quintessenza Edizioni S.r.l.
издадена: 2012 г.

336 стр., 847 цветни снимки 

цена: 239 лв.

www.dentalbooks.bg 

 02 9630544, 0898452685

Clinical Photography in Dentistry:  
A New Perspective

автори: Peter Sheridan
издадена: 2017 г.; Quintessence Publishing, USA

твърди корици, 232 стр., 554 изображения

цена: 212 лв.
оNLINE кНиЖарНиЦа 
с над 320 налични заглавия в областта на  
денталната медицина
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ИНовацИИ

Първият софтуер  
в България за управление на 
зъботехнически лаборатории

Как	решихте	да	създадете	този	
софтуер?
имахме	възможност	да	се	запознаем	с	начина	
на	работа	в	зъботехническите	лаборатории	
в	България	и	бяхме	учудени,	че	днес	все	още	
се	работи	на	хартия.	липсата	на	софтуер	в	
тази	сфера	води	до	невъзможност	да	се	про-
следи	работата.	целта	да	създадем	dentallab	
Manager	е	да	улесним	дейността	на	лабора-
ториите	и	да	осигурим	статистически	ана-
лиз	 за	 ефективността	 на	 работния	 процес	
във	 всяка	 зъботехническа	 лаборатория.	 Без	
този	софтуер	много	често	живеем	с	илюзии	
за	добре	свършена	работа.			

Какво	представлява	вашият	продукт?
dentallab	Manager	е	система	тип	облак	за	уп-
равление	на	зъботехническа	лаборатория.	Мо-
дулно	базирана,	тя	покрива	всички	аспекти	от	
работата	на	зъботехническата	лаборатория.	

Какво	значи	модулно	базирана	система?
системата	е	разделена	на	модули.	това	поз-
волява	покриването	на	отделните	нужди	на	
дадената	лаборатория	без	да	товари	потре-
бителя	с	излишна	функционалност.

Какви	модули	включва?
dentallab	Manager	включва	модул	за	основни	
данни,	включващ	материали,	продукти,	зъбо-
лекари,	пациенти,	манипулации	и	др.	

Модул	 за	ценообразуване	на	 крайния	про-
дукт,	 персонализирани	 отстъпки	 и	 цени	 на	
манипулациите.	 Управление	 на	 поръчките,	
включващо	вида	на	конструкцията,	цвят,	ма-
териал	и	др.	Графична	диаграма	на	наличните	
продукти	и	печат	на	работен	фиш.	календар	
за	планиране	на	поръчките,	който	следи	дос-
тавки,	проби	и	крайни	срокове.	

Модул	за	следене	на	плащанията	и	факту-
риране	на	поръчките.	

Модул	зъботехник,	където	се	разпреде-
лят	работните	задания	и	 се	планира	изра-
ботката	на	продукта.	всеки	зъботехник	има	
възможността	да	избира	сам	своите	задачи	
или	да	му	бъдат	възложени	от	супервайзер.	
след	 приключване	 на	 работата	 по	 дадена	
манипулация	се	попълва	кратък	работен	от-
чет.	

Модул	статистически	справки,	който	ана-
лизира	 ефективността	 на	 вашата	 зъботе-
хническа	лаборатория.

Софтуерът е създаден от Димитър Делчев и Светослав Колев. Те са програмисти с опит  
в разработката на софтуерни решения предимно за немския пазар. Разговаряме с тях, за да 
ни обяснят какви са предимствата и ползите на софтуера и как една зъботехническа 
лаборатория може да подобри работата и да увеличи доходите си с този нов за  
българския пазар продукт.  

Спестете	време,	средства	и	подобрете	
финансовото	състояние	на	вашата	лаборатория!
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ИНовацИИ

Как	точно	DentalLab	Manager	анализира	
ефективността	на	зъботехническата	
лаборатория?
dentallab	Manager	предлага	справки	на	общия	
ви	оборот,	оборота	по	продукти	и	оборот	на	
зъболекарите,	с	които	работите.	

справка	 за	 общо	 неплатени	 поръчки	 и	 за	
неплатени	 поръчки	 от	 даден	 зъболекар.	 тук	
може	да	следите	какви	плащания	очаквате	за	
определен	период	и	кой	от	вашите	клиенти	
е	 некоректен.	 Графики	 за	 брой	 и	 оборот	 от	
продадени	продукти	по	период,	информация	за	
продук	тите,	които	ви	носят	най-големи	при-
ходи.	Графика	за	оборот	и	обем	на	работа	по	
зъболекари,	като	това	ви	дава	информация,	кой	
клиент	ви	носи	най-много	приходи,	какви	проду-
кти	поръчва	и	кой	клиент	ви	носи	загуби,	под	
формата	на	загубено	време	за	продукти,	които	
не	ви	носят	приходи.

справките	за	работна	заплата	дават	въз-
можност	за	оценка	на	екипа.	тук	виждате	как	се	
представя	вашият	екип	и	каква	заплата	си	е	
заработил	всеки	един	служител.

Какви	са	предимствата	при	
използването	на	софтуера?
системата	е	онлайн	cloud	базирана,	това	ви	
спестява	инвестицията	от	закупуването	на	
скъп	сървър,	лицензи	за	операционни	системи	
и	други	средства	необходими	за	поддръжката	
на	такава	система.	ние	предлагаме	достъпно,	
бързо	и	ефективно	решение,	което	дава	въз-
можност	 да	 управлявате	 вашия	 бизнес	 от	
всяка	една	точка	и	на	всяко	устройство.	към	
това	ние	добавяме	и	мобилно	приложение	за	ан-
дроид,	което	може	да	се	инсталира	на	телефон	
или	таблет.

Какви	функции	предлага	мобилното	
приложение?
в	андроид	приложението	вашият	екип	може	да	
избира	и	вижда	своите	задачи,	след	което	да	
попълва	работен	отчет	с	няколко	клика.	всеки	
може	 да	 следи	 работната	 си	 заплата	 и	 вре-

мето,	което	е	изразходил	за	да	свърши	опреде-
лена	работа.	Мобилното	приложение	предлага	
и	календар,	в	който	се	визуализират	поръчките	
за	 доставка	 и	 проби.	 разбира	 се	 всяка	 една	
функция	може	да	се	ограничи	с	ниво	на	достъп.

Какво	представляват	тези	нива	на	
достъп?
нивата	на	достъп	в	dentallab	Manager	са	раз-
делени	на	роли.	всяка	една	роля	дава	достъп	до	
определени	функции.	Можете	да	създавате	и	
променяте	ролите	според	вашите	нужди.

за	кои	дентални	лаборатории	е	
подходящ	софтуерът?
dentallab	Manager	е	подходящ	за	всички	зъбо-
технически	 лаборатории,	 както	 за	 големите	
лаборатории,	така	и	за	самостоятелно	рабо-
тещи	 зъботехници.	 При	 малките	 лаборато-
рии,	където	не	е	нужно	да	се	попълва	работен	
отчет	този	модул	се	изключва,	но	останалите	
функции	като	планиране	на	поръчки,	срокове,	ра-
ботни	фишове,	фактуриране	и	др.	ще	спестят	
много	 време	 на	 зъботехника	 и	ще	 подобрят	
начина	на	работа.

това	влияе	ли	на	цената	на	софтуера?
да,	 разбира	 се.	 При	 изключване	 на	 модули	 и	
функции	цената	се	намалява.	това	дава	възмож-
ност	и	на	малките	лаборатории	да	се	възполз-
ват	от	нашия	софтуер.	системата	позволява	
и	 възможност	 за	 персонализирани	 доработки	
и	промени.

Необходимо	ли	е	обучение,	за	да	се	
използва	правилно	този	софтуер?		
Кой	го	инсталира?	
инсталация	не	е	нужна,	защото	системата	ра-
боти	онлайн	в	облачна	среда.	нужно	е	само	да	се	
зареди	уеб	страницата	на	системата	и	да	въве-
дете	потребител	и	парола.	dentallab	Manager	
има	доста	интуитивен	интерфейс,	обучение	не	
е	необходимо,	но	при	необходимост	ние	предла-
гаме	помощ	на	новите	ни	клиети.

За повече информация: dental.lab.manager.soft@gmail.com; GSM: 0899 103 913

Интервюто взе:  
Галя Начева 
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Fabiano Bolzani
Laboratorio  
Odontotecnico Bolzani
Piazza San Gottardo 3
20060 Trezzano Rosa
Italien

Kлючови	дУМи:	 eстетика, CAD/CAM, чиста керамика, оклузия, корони от литиев дисиликат

Резюме:

Статията описва възстановяването на горна и долна челюст, при което се заменят 
стари конструкции, отстраняват се оцветявания и се подобрява функцията на пациента. 
Короните и фасетите се планират прецизно до най-малкия детайл и се изработват 
възможно най-минимално инвазивно. Целта е да се постигне оклузална стабилност, а 
естетиката да бъде съобразена с личността на пациента.

Функционално -  
естетично възстановяване
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въведение
днес	 постигането	 на	 отлични	 резултати	
при	 изработването	 на	 цялостни	 възстано-
вявания	е	възможно	чрез	функционално-есте-
тичната	 възстановителна	 дентална	 меди-
цина	и	използването	на	мултидисциплинарен	
планов	подход.

целта	на	тази	статия	е	да	покаже	опро-
стен	метод	на	работа	чрез	систематичен	
диагностичен	подход,	който	да	води	зъболе-
каря	 при	 изработването	 на	 лечебния	 план.	
това	ни	помага	да	задоволим	очакванията	на	
пациента	с	помощта	на	анализ	на	лицевата	
и	 зъбната	 естетика,	 остатъчните	 зъбни	
тъкани,	 коректната	 позиция	 и	 оклузалната	
функция.	във	връзка	с	това	от	самото	начало	

зъботехникът	 има	 важна	 роля.	 Успехът	 на	
случая	 зависи	 от	подготвителната	работа	
на	протетичния	екип.	

Клиничен	случай
Пациентът	е	недоволен	от	естетиката	на	
усмивката	 си	 -	 остарели	 конструкции,	 ясно	
изразени	 оцветявания	 и	 непълноценна	 функ-
ция	(фиг.	1а	до	1с).	Билатералната	кръстосана	
захапка	прави	невъзможно	постигането	на	ко-
ректна	функция	и	оклузална	стабилност	(фиг.	
2а	и	2b).	За	възстановяване	на	функцията	и	
естетиката,	на	пациента	е	предложено	лече-
ние,	което	включва	няколко	етапа.	

1c1a

1b

2b2a

фиг.	1а	до	1с	
изходната	
ситуация	показва	
остарели	
протетични	
възстановявания,	
силни	оцветявания	
и	проблеми	във	
функцията.

фиг.	2а	и	2b		
двустранната	
кръстосана	захапка	
възпрепятства	
добрата	функция	и	
стабилност.
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4e

4f

ортодонтия
като	първи	етап	е	проведено	оротодонстко	
лечение.	снимките	от	подготвителното	ле-
чение	са	необходимо	и	незаменимо	помощно	
средство	(фиг.	3а	до	3d).	За	да	могат	да	бъ-
дат	 правилно	 позиционирани	 централните	
резци	и	кучешките	зъби	с	оглед	постигане	на	
оптимална	естетика,	както	и	за	по-добро	ця-
лостно	подреждане	е	използван	алайнер	(фиг.	
4а	до	4е).

анализ	и	планиране	на	случая
от	анализа	на	моделите	става	ясно,	че	захап-
ката	трябва	да	бъде	повдигната	с	1,5	mm,	за	
да	бъде	изравнено	вертикалното	съотноше-
ние,	да	се	намали	контрактурата	на	мускула-
турата	и	да	се	оформи	хармонично	долната	
трета	на	лицето	(фиг.	5а	до	5с).	екипът	реши	
да	се	поставят	два	импланта	в	областта	на	
36	и	46,	да	се	изработят	корони	от	циркониев	
оксид	върху	премоларите	и	моларите	на	горна	

3c3a

3b

3d

4a

4b

4c

4d

фиг.	3а	до	3d	снимките	от	
предварителното	лечение	са	от	полза	
при	възстановяването.

фиг.	4а	до	4f	Поставяне	на	алайнер	
за	добро	подреждане	на	зъбите.
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5b5a 5c

6b6a
6c

7a

7b

и	долна	челюст,	литиево-дисиликатни	корони	
на	кучешките	зъби	и	горните	резци,	както	и	
фелдшпатови	 керамични	 фасети	 на	 зъбите	
от	34	до	44.

Диагностичен	моделаж
чрез	 изработването	 на	 диагностичен	 мо-
делаж	 може	 да	 се	 постигне	 уравновесена	
оклузал	на	 стабилност	 (двустранно	 кръсто-
сана	захапка)	и	да	се	възстанови	адекватната	
изява	на	морфологията	на	зъбните	елементи	
между	двете	дъги	(фиг.	6а	до	6с).

Препарации	и	изработване	
на	временни	конструкции
При	препарирането	се	стигна	до	старо	щиф-
тово	възстановяване,	което	не	бе	отстра-
нено	 и	 създаде	 допълнително	 затруднение	
при	планирането	на	естетична	конструкция	
(фиг.	7а	и	7b).	Първо	бе	изработена	временна	
конструкция	от	рММа	чрез	cAd/cAM	–	тех-
нология,	 с	 която	 демонстрирахме	 промене-
ната	линия	на	усмивката	и	новия	профил	на	
короните.	 тя	 бе	 променяна	 непрекъснато	 и	
напасвана	 относно	 линията	 на	 усмивката	 и	
морфологията	 на	 зъбите	 докато	 не	 се	 по-

фиг.	6а	до	6с	диагностичният	моделаж.

фиг.	5а	до	5с	Моделът	за	анализ	на	случая.

фиг.	7а	и	7b	Златен	щифт,	разкрит	при	препарирането.
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стигна	 коректна	 естетика	 (фиг.	 8а	 и	 8b).	
когато	по	време	на	фазата	на	планиране	се	
променя	обемът	на	зъбите,	се	променя	и	дви-
жението	на	 устните.	в	тази	фаза	може	да	
се	 коригират	 дължината,	 обемът	 и	 морфо-
логията	на	отделните	елементи,	докато	не	
постигнем	 желания	 резултат.	 изучаването	
на	морфологията	и	зъбните	обеми	по	време	
на	 провизорната	 фаза	 цели	 да	 възстановим	
пропорциите	на	хармоничната	усмивка	и	ес-
тествената	поддръжка	на	устната.	Пациен-

тът	получава	нова	усмивка	(фиг.	9а	до	9с).

Изработване	на	
конструкциите	в	
лабораторията
след	фазата	на	първата	и	втората	временна	
конструкция	 насочваме	 вниманието	 си	 към	
долната	челюст	и	по-специално	в	областта	
на	 препарираните	 премолари,	 молари	 и	 им-
планти.	 отпечатъкът	 от	 функционалната	

8a 8b

9a 9b 9c

фиг.	8а	и	8b	Първите	временни	конструкции	на	горната	челюст,	нуждаещи	се	от	още	доста	корекции,	за	да	се	достигне	
правилна	хармония	и	пропорции.

фиг.	9а	вторите	временни	конструк-
ции	с	модифицирани	обеми	и	окончател-
ният	дизайн.

фиг.	9b	и	9с	детайли	след	промяната	на	вторите	временни	конструкции.
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10 11a

11b 11c

11d 12

фиг.	10	артикулаторът	на	sAM,	в	който	се	включват	моделите.

фиг.	11a	до	11d	короните	от	циркониев	оксид	след	нанасяне	
на	керамиката.

фиг.	12	Завършените	 с	 композит	корони	върху	 завинтва-
щите	се	импланти.

временна	конструкция	се	използва	като	анта-
гонист.	центрика	е	регистриран	кръстосано,	
като	е	запазено	постигнатото	ново	верти-
кално	съотношение	между	челюстите.	Моде-
лите	се	включват	в	артикулатор	със	средни	
стойности	с	помощта	на	лицева	дъга	(sAM	
Axiosplit,	sAM)	(фиг.	10).

короните	от	многослоен	циркониев	оксид	
(nOVAZir	 Fusion,	 novadent)	 покрити	 с	 хидро-
филна	 керамика	 (novacerZr,	 novadent)	 позво-
ляват	постигането	на	правилния	компромис	
между	функция	и	естетика	(фиг.	11а	до	11d).	
короните	върху	завиващите	се	импланти	са	
реконструирани	с	композит	след	позициони-
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13a 13b

фиг.	13а	
Препарацията	в	детайли.

фиг.	13b		
дигитализираният	отпечатък	
от	горна	челюст.

фиг.	14а	
окончателната	морфология,	
постигната	с	различни	
емайлови	цветове	и	
опалесцентни	материали.

фиг.	14b	до	14d	
короните	след	окончателната	
им	обра	ботка.

14a 14b

14c 14d

15a 15b 15c

фиг.	15а	възстановената	горна	че		люст.			фиг.	15b	и	15с	короните	в	детайл.
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рането	им	(фиг.	12).	извършването	на	прецизна	препа-
рация	до	най-дребния	детайл	на	зъбите	и	снемането	
на	 перфектен	 отпечатък	 дават	 възможност	 за	 из-
работването	на	точна	окончателна	конструкция	без	
компромиси	(фиг.	13a	и	13b).

втората	 фаза	 на	 реконструкцията	 е	 концентри-
рана	 върху	 горната	 зъбна	 дъга.	 изборът	 е:	 корони	
от	 циркониев	 оксид	 върху	 премолари	 и	 молари	 и	 ли-
тиево-дисиликатни	корони	(novaPress	slM,	novadent)	
покрити	с	керамика	от	кучешки	до	кучешки	зъб.	При	
моларите	и	премоларите	са	запазени	частите	от	фа-
зата	на	планиране	с	nOVAZir	Fusion	float	(фиг.	13b)	и	е	
изработен	вестибуларно	само	един	минислой,	за	да	се	
постигне	прецизност	във	функцията	и	по-висока	сте-
пен	на	естетика.

схемата	 за	 нанасяне	 на	 керамика	 на	 горните	 ко-
рони	се	състои	в	това	да	бъдат	добавени	триизмерни	
ефектни	маси,	за	да	се	запази	коректното	преливане	
на	 вътрешните	 цветове,	 което	 да	 се	 допълни	 от	
фини	цветови	контрасти	и	ядро	с	по-наситена	и	по-
светла	 стойност	 в	 средната	 трета	 на	 короната	
(смес	от	dentin	A2,	Bleachdentin	Bd2	и	transpa	neutral	с	
70%	до	10%	съотв.	20%).

окончателната	морфология	е	постигната	с	различни	
варианти	 на	 цветовете	 на	 емайла	 и	 опалесцентни	
материали	(фиг.	14а).	Завършващата	обработка	е	на-
правена	с	диамантени	фрези	със	среден	и	средно-фин	
абразив	1а	до	2а	и	3а	полирни	гуми,	глазурно	изпичане	и	
окончателно	механично	полиране	(14b	до	14d).

Благодарение	 на	 керамичната	 система	 novacer	 не	
срещнахме	проблеми,	тъй	като	масите	съответстват	
на	шаблоните	за	определяне	на	цвят.	комбинацията	от	
novacerZr,	novacerlds	и	novacer	Mc	ни	дава	тези	тех-
нически	възможности	за	избор.	Предаването	на	цвета	
и	хомогенността	на	керамиката	са	напълно	подходящи	
за	този	тип	работа,	тъй	 като	 след	фазите	на	 изпи-
чане	имаме	перфектно	запазен	цвят	и	естествена,	ком-
пактна	повърхност	без	дефекти	(фиг.	15а	до	15с).

16

17a

17b

фиг.	17а	и	17b	възстановяване	на	оклузията.

фиг.	16	отпечатъкът	преди	изработването	на	фасетите.

Подготовка	и	завършване	на	фасетите
третата	стъпка:	изработване	на	фасети	от	34	до	44	върху	огнеопорни	пънчета.	фасетите	
се	подготвят	с	помощта	на	отпечатък	снет	от	моделажа	чрез	силиконов	ключ.	контролът	в	
тази	фаза	ни	позволява	да	подготвим	елементите	според	данните	получени	от	окончателния	
моделаж,	изработен	в	лабораторията,	при	което	стремежът	е	максимално	запазване	на	твър-
дите	зъбни	тъкани	(фиг.	16).
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КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

18a

19a 19b

18b

18c 18d

19c

фиг.	19b	и	19с	Готовите	фасети.

Препарирането	за	фасети	се	извършва	в	две	фази.	
Първата	стъпка	е	да	се	изпилят	резците,	тъй	като	
вкарването	в	„принудителна“	оклузия	ни	дава	по-добър	
контрол	при	функционалните	движения	(фиг.	17а	и	17b).	
във	 втората	 стъпка	 след	 циментирането	 на	 фасе-
тите	върху	резците	се	препарират	кучешките	зъби	
и	премоларите.

авторът	предпочита	подготовката	и	нанасянето	
на	керамиката	да	се	извършва	върху	огнеупорните	пън-
чета,	отчитайки	всички	предимства	и	недостатъци	на	
тази	техника.	това	му	позволява,	когато	става	дума	за	
естетични	възстановявания,	да	постигне	максимална	

фиг.	18а	до	18d	нанасянето	на	различните	слоеве.

фиг.	19а	контрол	на	фасетите.
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изразителност	при	нанасянето	на	основните	
и	ефектни	маси	без	значение	на	дебелината	
(фиг.	18а	и	18b).

За	 да	 бъдат	 маскирани	 оцветявания	 по	
препарираните	 зъби	 се	 смесват	 дентин	
Mc	A2	70%,	Mc	dentimodifier	dM3	20%	и	Mc	
Bleachdentin	Bd2	10%.	сместа	се	нанася	и	из-
пича	в	минимална	дебелина.	тази	бърза	стъпка	
позволява	 прикриване	 на	 основния	 цвят	 на	
препарираните	 естествени	 зъби	 без	 да	 се	
получават	изненади	относно	наситеността	
и	яркостта	на	цвета	им,	когато	реконструк-
цията	е	завършена	(фиг.18с	и	18d).	след	изпи-
чането,	нанасянето	може	да	продължи	по	кла-
сическия	начин	с	конвенционални	материали.

контролът	 върху	 адаптацията,	 корект-
ната	 позиция	 на	 интерпроксималните	 кон-
такти	 и	 новосъздаденият	 профил	 на	 тези	
съотношения	 придават	 на	 неинвазивните	
възстановявания	 усещане	 за	 ексклузивност	
(фиг.	19а	до	19с).

При	короната	на	зъб	21	от	литиев	диси-
ликат	(novaPress	lsM)	е	използвана	същата	
смес	от	маси,	 като	в	случая	с	novacer	lds,	
за	да	се	тушира	сивеенето	от	щифтовото	
изграждане.

Контрол	и	циментиране
всички	 конструкции	 се	 проверяват	 от-
носно	 точността	 им	 на	 пасване,	 маргинал-
ната	адаптация	и	интерпроксималните	кон-

такти,	след	което	се	циментират	адхезивно	
(Variolink	 ІІ,	 ivoclarVivadent).	 фелдшпатовите	
керамични	фасети	(novacer	Мс)	се	ецват	за	
90	секунди	с	флуороводородна	киселина,	изми-
ват	се	и	се	подсушават.	след	това	се	сила-
низират	(Monobond,	ivoclarVivadent).	короните	
от	литиев	дисиликат	в	голямата	си	част	се	
подлагат	на	същата	процедура.	ецването	с	
флуороводородна	 киселина	 при	 тях	 обаче	 се	
прави	за	20	секунди	(фиг.	20	и	21).

КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

22 23

20

21

фиг.	20	до	23	конструкциите	в	устата	на	пациента.
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финото	обработване	на	повърхностните	
структури	подчертава	детайлите	на	коронко-
вата	текстура,	а	механичното	полиране	дава	

допълнителен	гланц,	хомогенна	компактност	
на	повърхността	(фиг.	22	и	23),	хармония	и	пре-
цизност	на	конструкциите	(фиг.	24а	до	24d).

КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

24a

24d 25b

24b

24c 25a

фиг.	24с	и	24d	конструкциите	в	детайл. фиг.	25а	и	25b	Поглед	към	възстановените	горна	и	долна	
челюст.

фиг.	24а	и	24b	Усмивката	на	пациента.
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заключение
в	този	случай,	за	да	постигнем	устойчивост	на	
формите,	функцията	и	естетиката	използвахме	
различни	керамични	материали	от	последно	поко-
ление.	общо	взето	може	да	се	каже,	че	при	работа	
с	продукти,	предназначени	за	тази	цел,	лесно	се	
постигат	добри	резултати	(фиг.	25а	и	25b).

Здравето	на	гингивата	при	цялостни	рехаби-
литации	е	резултат	от	вниманието	на	екипа	към	
биологичната	ширина,	коректния	профил	на	изник-
ване	и	перфектния	контрол	по	време	на	цименти-
рането.	резултатът	със	сигурност	не	е	импро-
визиран	и	тривиален,	а	е	съвкупност	от	усилията	
на	 добре	 сработен	 и	 концентриран	 екип,	 който	
има	желанието	да	задоволи	изцяло	очакванията	на	
пациента	(фиг.	26	до	28).	

КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

26

28

27

фиг.	27	...и	резултатът	в	долна	челюст.

фиг.	26	За	да	припомним:	изходната	ситуация…

фиг.	28	Щастливият	пациент.
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Морфологичната	 корекция	 на	 зъбите	 бе	
от	решаващо	значение	по	отношение	на	ця-
лостния	вид	на	лицето	на	пациента.	функци-
оналният	успех	се	дължи	на	съобразяването	
както	 с	 обективните,	 така	 и	 със	 субек-
тивните	 параметри,	 които	 са	 неразривно	
свързани	 с	 естетиката.	освен	това,	 всяко	
протетично	лечение	трябва	да	е	съобразено	
функционално	и	естетично	с	индивидуалните	
особености	на	пациента.	най-важната	цел	е	
постигането	 на	 дългосрочна	 оклузална	 ста-
билност	и	 хармония.	всички	 усилия	на	екипа	

в	този	случай	бяха	насочени	към	спазване	на	
посочените	фактори.
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ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

Въведение
с	нарастващото	използване	на	имплантите	
като	лечебна	възможност	за	корекция	на	еди-

нични	и	множествени	дефекти	в	зъбните	ре-
дици,	фокусът	се	насочва	върху	значението	на	
плана	на	лечение.	всеки	зъболекар,	отказал	се	

Victor ClaVijo, 
DDS, MS, Ph.D.
ImplantePerio Institute
Rua Cerqueira Cesar
1078 Indaiatuba
Sa
..
o Paulo

Brazil 13330-005 

leonardo 
BoCaBella, CDT
Campinas, Brasilien

Paulo Fernando 
Mesquita de 
CarValho, DDS, 
MS
Sa
..
o Paulo, Brasilien

Kлючови	дУМи:	 протетика върху импланти, позиция на импланти, UCLA-абътмънти, 
розова керамика, керамични фасети

Резюме:

Лошо поставените импланти могат да бъдат резултат от зле направено предварително 
протетично насочено планиране. Чести последици от това са рецесии на меките тъкани и 
оцветяване на ръба на мукозата, а би могло да бъде затруднено  и изработването на 
самата конструкция. Авторът описва подход, с който се увеличава обемът на лигавицата, 
а неправилно позиционираните импланти вместо да бъдат отстранени се използват за 
изработването на коректно възстановяване.

Взаимодействието между 
импланти, розова керамика  
и фасети
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ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

от	необходимото	протетично	насочено	планиране	
(backward	 planning),	 поставя	 началото	 на	 бъдещи	
проблеми	свързани	с	триизмерното	позициониране	
на	 имплантите.	 чести	 усложнения	 при	 лошо	 по-
ставени	 импланти	 са	 рецесиите	 на	 меките	 тъ-
кани,	загубата	на	интердентални	папили,	сивото	
оцветяване	на	ръба	на	мукозата	и	трудности	при	
изработването	 на	 конструкцията.	 ако	 на	 паци-
ентите	 вече	 са	 поставени	 импланти,	 които	 са	
лошо	позиционирани,	зъболекарят	и	зъботехникът	
трябва	да	намерят	решения	за	подобряване	на	си-
туацията	от	биологична,	механична	и	естетична	
гледна	точка.

тази	 статия	 описва	 техника,	 при	 която	 кон-
струкцията,	 възстановяваща	 липсващи	 зъби	 и	
гингива,	изработена	върху	лошо	ориентирани	им-
планти,	се	комбинира	с	минимално	инвазивни	въз-
становявания	 на	 съседните	 зъби	 на	 срещуполож-
ната	част	на	челюстта.

Клиничен	случай
Пациент	 на	 42	 години	 е	 недоволен	 от	 естети-
ката	на	усмивката	си.	клиничният	преглед	уста-
нови	нехармонично	протичане	на	зъбните	редици,	
лошо	 поставени	 импланти	 (Regio	 21	 и	 22),	 реце-
сии	 на	 гингивата,	 както	 и	 силни	 отклонения	 от	
денталната	и	мекотъканната	ситуация	на	срещу-
положната	страна	(фиг.	1).	циментираните	върху	
имплантите	конструкции	бяха	отстранени	за	из-
вършване	на	по-обективна	оценка	на	имплантната	
ситуация.	 При	 това	 се	 разкриха	 два	 абътмънта	
с	вестибуларно	разположени	отвори	за	прикрепя-
щите	винтове,	което	бе	знак	за	неблагоприятна	
позиция	на	имплантите.	абътмънтите	бяха	от-
странени,	за	да	може	да	се	определи	интрасулкус-
ната	дълбочина	на	имплантната	платформа	и	да	
се	анализира	пародонталният	статус.	За	цялостна	
оценка	 на	 ситуацията	 бе	 направена	 рентгенова	
снимка	и	томография.

План	на	лечение
в	 резултат	 на	 поставената	 диагноза	 и	 с	 оглед	
на	желанието	на	пациента	да	не	бъдат	отстра-

1a

фиг.	1а	изходната	ситуация	интраорално.

1c

фиг.	1с	Гингивална	асиметрия	и	анатомично	некоректна	
зъбна	форма.

1b

фиг.	1b	неблагоприятна	позиция	на	металните	абътмънти	
и	фиксиращите	винтове.
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нявани	 имплантите,	 бе	 направен	 следният	 лечебен	
план	фиг.	2):
•	 трансферен	отпечатък	от	имплантите,	за	да	бъде	

изработена	нова	временна	конструкция	с	мостово	
тяло	на	22	и	завиваща	се	имплантна	корона	на	21	с	
конкавен	профил	(подконтур).

•	 Удължаване	на	короните	на	зъби	12	и	11	след	три	
месеца	без	разкриване	на	ламбо	и	поставяне	на	съе-
динително-тъканен	трансплантат	в	област	та	на	
имплантите,	за	да	се	увеличи	обемът	на	мукозата	
в	регио	21	и	22,	и	да	се	избегне	свръхдименсионира-
нето	на	розовата	керамика.

•	 изработване	на	минимално	инвазивна	препарация	за	
фасети	на	зъби	12	и	11	и	снемането	на	трансферен	
отпечатък	 за	 изработване	 на	 носена	 от	имплан-
тите	конструкция	с	розова	керамика	за	възстано-
вяване	на	21	и	22,	поддържана	от	импланта	на	21.

•	 Поставяне	на	керамични	фасети	на	12	и	11,	както	
и	дентогингивална	конструкция	на	21	до	22.

Клинични	етапи
етап	1:	временна	конструкция		
върху	импланти.
Първо	е	снет	отпечатък	от	импланта	на	21	с	транс-
ферен	щифт	и	силикон	(Virtual,	ivoclarVivadent)	(фиг.	3).	
след	това	 са	 изработени	 и	 завинтени	 временните	
блок-корони	 на	 зъби	 21	 и	 22	 (фиг.	 4а).	 целта	 на	 оф-
ормянето	на	силно	конкавен	интрасулкусен	профил	е	
меките	тъкани	да	нараснат	в	коронарна	посока.	им-
плантът	на	22	е	оставен	„на	глухо“	in	situ,	за	да	подо-
бри	 апроксималния	 вид	 на	 възстановява	ния	та	 върху	
21	и	22.

етап	2:	Подобряване	вида	на	меките	тъкани,	
препарация	и	отпечатък.
три	 месеца	 след	 временното	 възстановяване	 (с	 из-
вършването	на	гореспоменатите	промени)	се	уста-
нови	достатъчно	като	обем	коронарно	преместване	
на	меките	тъкани.	това	позволи	хирургичното	удължа-
ване	на	короните	на	зъби	12	и	11	без	да	се	разкрива	
ламбо.	използван	е	съединително-тъканен	трансплан-
тат	(снет	от	областта	на	небцето),	за	да	се	увеличи	
обемът	на	меките	тъкани	около	имплантите,	а	с	това	
да	се	редуцира	и	масата	на	розовата	керамика,	което	

ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

3a

3b

фиг.	3а	и	3b	трансферният	щифт	в	лошо	позиционирания	
имплант.

2

фиг.	2	лечебният	план	(digitalsmiledesign,	c.	coachman	M.	и	
M.	Voigt).
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ще		улесни	хигиената	на	конструкцията.
два	месеца	след	тези	процедури	се	уста-

нови	значително	намаляване	на	асиметрията	
на	 меките	 тъкани	 в	 областта	 на	 горните	
фронтални	 зъби	 (фиг.	 4b).	 все	 пак	 загубата	
на	 папили	 между	 имплантите	 не	 е	 компен-
сирана	 адекватно,	 което	наложи	промяна	на	
формата	на	зъбите.	За	коригиране	и	подобря-
ване	на	вида	на	горночелюстния	фронт,	зъби	
12	и	11	бяха	препарирани	минимално	инвазивно	
за	фасети	(фиг.	5а).	целта	е	корекция	на	хода	

на	инцизалните	ръбове	и	възстановяване	на	
лабиалната	анатомия,	която	е	загубена	през	
годините.	Поради	това	е	изработен	mock-up	
по	Magne,	Belser	и	Gu

..
rel,	чрез	който	е	запазен	

все	още	наличният	емайл.	За	изработването	
на	 окончателните	 керамични	 конструкции	
е	 снет	 нов	 отпечатък	 от	 препарациите	 с	
трансфер	на	импланта	21	(фиг.	5b).	като	от-
правна	точка	за	определяне	на	цвета	и	хармо-
ничното	интегриране	на	възстановяването	
спрямо	околните	твърди	и	меки	тъкани,	пре-

ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

4a 4b

5a 5b

фиг.	4а	временното	възстановяване;	имплант	22	е	
оставен	„на	глухо“.

фиг.	4b	Значително	естетично	подобряване	след	
пасването	на	временната	конструкция,	трансплантацията	
на	гингива	и	заздравяването	на	меките	тъкани.

фиг.	5а	Минимално	инвазивна	препарация	на	естествените	
зъби	21	и	22	и	кондициониране	на	меките	тъкани	в	регио	21	и	
22.

фиг.	5b	трансферният	щифт.
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стъпка	по	стъпка

6a 6b

6c 6d 6e

7a 7b 7c

фиг.	6а	Метален	абътмънт	с	първично	аксиален	и	секундерно	палатинален	отвор	за	
завинтване.

фиг.	 6b	 Поставеният	 след	
отливането	 върху	 абътмън-
та	метален	скелет.

фиг.	6с	до	6е	Металният	скелет	върху	абътмънта.

фиг.	7а	до	7с	дентогингивалната	конструкция,	след	нанасянето	на	керамиката.

8a 8b 8c

фиг.	8а	до	8с	Моделът	с	репродуцираната	форма	и	цвят	на	препарираните	зъби.
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парираните	зъби	и	мекотъканната	ситуация	
бяха	фотографирани.

Зъботехнически	етапи
в	лабораторията	зъботехникът	е	изправен	
пред	множество	проблеми	в	резултат	на	аси-
метричната	мекотъканна	ситуация,	неблаго-
приятната	позиция	на	имплантите	и	разли-
ките	 между	 имплант	 и	 препарирани	 зъбни	
тъкани.	 За	 да	 могат	 да	 бъдат	 разрешени	
всички	 тези	 предизвикателства,	 работата	
бе	разделена	на	отделни	етапи.

етап1:	Изработване	на	
субструктурата
Първата	стъпка	се	състои	в	това	да	се	на-
мери	 решение	 за	 протезирането	 върху	 им-
плантите.	 При	 неадекватна	 позиция	 на	 им-
плантите	може	да	е	по-добре	окончателната	
конструкция	да	се	циментира.	циментирана	
конструкция	 върху	 лошо	 позиционирани	 им-
планти	 обаче	 не	 гарантира	 дългосрочен	 ус-
пех.	Поради	това	е	препоръчително	изработ-
ването	на	завинтваща	се	конструкция,	която	
има	различни	предимства	с	оглед	дълготрай-
ното	є	запазване.	в	този	случай	неблагопри-
ятната	позиция	на	имплантите	се	коригира	
с	 помощта	 на	 индивидуален	 абътмънт.	 из-
ползва	 се	 uclA-абътмънт	 и	 фабрична	 сис-
тема	за	завинтване	(micro-uclA,	signoVinces),	
която	дава	възможност	за	завинтване	на	су-
праструктурата	от	палатинално.	след	от-
ливането	имаме	определени	две	посоки	на	за-
винтване,	една	основна	резба	по	дължината	
на	импланта	и	вторична	палатинална	резба,	
за	да	може	да	се	осъществи	коректна	позиция	
на	окончателната	конструкция	(фиг.	6а	и	6b).	
скелетът	на	конструкцията	за	импланта	се	
изработва	накрая	(фиг.	6с	до	6е).

етап	2:	Изработване	на	еднакви	
пънчета
скелетът	се	покрива	с	керамика.	взе	се	ре-
шение	областта	на	лигавицата	(която	беше	

неадекватно	оформена	при	старата	денто-
гингивална	конструкция)	да	бъде	балансирана	
наново,	за	да	се	създаде	подходяща	мекотъ-
канна	 архитектура	 за	 анатомично	 идеални	
зъбни	форми.

след	това	се	създават	същите	условия	за	
естетично	 интегриране	 на	 конструкциите	
върху	 имплантите	 и	 керамичните	 фасети,	
при	 което	 двете	 части	 на	 имплантното	
възстановяване	 (21	 и	 22)	 се	 индивидуализи-
рат	по	сходен	начин	както	при	зъби	12	и	11:	
те	биват	препарирани	за	фасети	със	същия	
дизайн	 на	 препарацията	 и	 цвят	 подобен	 на	
цвета	на	пънчетата	на	естествените	зъби	
от	 срещуположната	 страна.	 При	 изкустве-
ното	 индивидуално	 препариране	 за	 фасети	
на	една	конструкция	се	намаляват	коригира-
щите	изпичания	и	се	избягват	напасвания	на	
оптичните	и	механичните	качества	на	окон-
чателното	възстановяване.	цветът	и	фор-
мата	се	постигат	много	по-лесно,	тъй	като	
всички	керамични	фасети	могат	да	бъдат	из-
работени	едновременно.	Залепването	на	ке-
рамичните	фасети	върху	дентогингивалната	
конструкция	се	извършва	като	допълнителен	
работен	 етап.	 тук	 може	 да	 се	 предположи,	
че	адхезивната	връзка	между	керамиките	би	
била	 проблем,	 но	 трябва	 да	 отбележим,	 че	
такава	връзка	между	 керамика	и	 керамика	е	
много	по-надеждна	от	тази	между	 керамика	
и	твърди	зъбни	тъкани.	освен	това	трябва	
да	се	има	предвид,	че	поправките	се	правят	
много	 по-лесно,	 ако	 в	 бъдеще	 се	 наложи	 из-
вършването	на	корекции.

Благодарение	 на	 дигиталните	 фотогра-
фии	и	цветовите	скали	формата	и	цветът	на	
препарираните	зъби	и	гингивата	са	детайлно	
възпроизведени	и		възстановяването	напълно	
наподобява	естествените	зъби	(фиг.	7).	това	
улеснява	изработването	на	много	тънки	фа-
сети,	тъй	като	не	е	необходимо	да	се	съо-
бразяваме	с	разликите	в	цвета	на	естест-
вените	 зъбни	 тъкани	 (фиг.	 8).	 освен	 това	
коректното	 пасване	 върху	 имплантите	 се	
проверява	при	проба	в	устата	на	пациента,	

ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка
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при	което	се	правят	нови	снимки,	за	да	се	провери	
цветът	 и	 формата	 на	 изкуствените	 препарации	
за	фасети.

етап	3:	Дублиране	на	субструктурата
следва	дублиране	на	пънчетата	за	изработване	на	
фасети	 върху	 субструктурата,	 която	 тук	 е	 от	
восък.	дублирането	се	извършва	със	силиконови	ма-
териали,	които	се	използват	и	при	дублиране	на	ог-
неупорни	пънчета.	отливат	се	работни	модели	от	
гипс	и	върху	тях	се	моделират	фасетите	(фиг.	9).

етап	4:	Изработване	на	керамичните	
фасети
За	изработването	на	фасетите	е	предпочетена	ли-
тиево	дисиликатна	прескерамика	вместо	фелдшпа-
това	керамика,	за	да	се	избегне	снемането	на	нов	
отпечатък	и	да	може	да	се	направи	проба	за	евенту-
ални	корекции	след	бисквитената	проба,	което	би	
било	проблемно	при	фелдшпатова	керамика.	избо-
рът	е	за	iPs	e.Max	Pres-Rohling	lt	A1	(ivoclarVivadent),	
която		дава	възможност	да	се	постигне	добър	цвят	
и	транслуцентност	на	окончателното	възстановя-
ване	(фиг.	10).	нанасят	се	опалесцентни	емайлови	
ефекти	и	след	проба,	свързана	с	контрол	на	цвета	
и	формата,	се	прави	завършващото	глазурно	изпи-
чане	и	оформянето	на	повърхностната	текстура	
(фиг.	11).	Готовите	фасети	отново	се	изпробват		

ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

9c

9a

9b

фиг.	9а	нанасяне	на	восък	преди	дублиране	на	керамичната	
субструктура.

фиг.	9b	Пънчето	на	модела.

фиг.	9с	
Пънчетата	на	четирите	
резеца	са	оформени	много	
сходно,	което	позволява	
почти	еднакво	нанасяне	на	
керамиката.
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10a

10c

10b

12a 12b 12c

11

фиг.	10а	до	10с	
Готовите	тънки	и	транслуцентни	
фасети	върху	модела;	добро	
интегриране	на	зъбните	форми.

фиг.	11	
силно	рефлектиращите	области.

фиг.	12а		
Завинтване	на	абътмънта.

фиг.	12b	и	12с	
Поставяне	на	субструктурата	на	
детногингивалната	конструкция.
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и	 след	 това	 в	 лабораторията	 се	 залепват	
върху	имплантната	конструкция	(фиг.	12	и	13).

етап	5:	Поставяне	на	окончателната	
конструкция
изкуствените	 керамични	 пънчета	 на	 им-
плантната	конструкция	се	ецват	с	10%	флуо-
роводородна	киселина	за	90	секунди	(фиг.	14а),	
след	което	се	измиват	и	подсушават.	За	от-
страняване	на	стъклените	частици	се	нанася	
35%	фосфорна	киселина	(фиг.	14b),	измива	се	
и	 се	 подсушава.	след	това	 се	 нанася	 силан,	
който	се	оставя	за	60	секунди	и	се	подсушава.	
нанася	 се	 тънък	 слой	 адхезив	 и	 се	 обдухва	
като	 се	 оставя	 неполимеризиран	 (фиг.	 14с).	
керамичните	фасети	от	литиев	дисиликат	

се	 подготвят	 по	 същия	 начин,	 като	 един-
ствената	 разлика	 се	 състои	 в	 това,	 че	 се	
ецват	за	20	секунди.	фасетите	се	залепват	
върху	 дентогингивалната	 конструкция	 и	 се	
фотополимеризират	по	60	секунди	на	фасета.	
Полирането	 става	 със	 силициево-карбидни	
полирни	връхчета	(exa-cerapol,	edenta).	

абътмънтът	 върху	 импланта	 се	 затяга	
със	 сила	 35	 ncm	 и	 отворът	 на	 винта	 се	
покрива	с	тефлонова	лента.	след	това	кон-
струкцията	се	поставя	и	винтът	се	затяга	
с	10	ncm	на	вторичния	палатинален	отвор.

керамичните	фасети	на	зъби	12	и	11	се	за-
лепват	 внимателно	 (Variolink,	 ivoclarVivadent)	
(фиг.15а	и	15с).	ретракционните	конци	се	от-
страняват	със	сонда,	а	излишъците	се	пре-
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13a 13b

14a 14b 14c

фиг.	13а	и	13b	окончателната	проба	на	фасетите	относно	контрол	на	форма	и	цвят.

фиг.	14а	ецване	с	флуороводородна	-	
керамика	на	керамиката.

фиг.	14b	Почистване	на	остатъците	
с	фосфорна	киселина.

фиг.	14с	нанасяне	на	силан	за	60	сек.
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15a 15b

15c 15d

фиг.	15а	ецване	с	фосфорна	киселина	за	30	сек. фиг.	15b	кондиционираният	емайл	след	подсушаването	му.

фиг.	15с	нанасяне	на	тънък	адхезивен	слой. фиг.	 15d	 отстраняването	 на	 излишъците	 от	 цимент	 със	
скалпел.
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махват	със	скалпел	(фиг.	15d).	имплантната	
конструкция	 се	 снема	 след	 циментиране	 на	
фасетите	 върху	 естествените	 зъби,	 про-
веряват	се	апроксималните	контакти	и	от-
ново	се	фиксира.	накрая	се	правят	необходи-
мите	 оклузални	 напасвания	 и	 се	 назначават	
контролни	прегледи	(фиг.	16	и	17).

заключение
Представеният	 в	 настоящата	 статия	 ме-
тод	 на	 работа	 дава	 едно	 смислено	 реше-
ние	 за	 протезиране	 	 и	 позволява	 пациенти	
с	лошо	позиционирани	импланти	да	получат	
надеждни,	естетични	и	функционални	възста-
новявания.	Зъботехникът,	 който	трябва	да	
изработи	подобна	конструкция	е	необходимо	
да	притежава	сериозни	умения,	за	да	предвиди	
възможните	проблеми	при	тези	сложни	кон-
струкции.
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16a

16b

17

фиг.	16а	и	16b	крайната	ситуация	след	залепването	на	фасетите.

фиг.	17	ситуацията	при	контролния	преглед	след	2	години.
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Резюме:
Лечението на диастема/треми трябва да бъде консервативно, за да се запазят зъбните 
структури. Керамичните фасети осигуряват естетика с минимална препарация на зъбите. 
Въпреки това обаче, асиметричните диастеми/треми са трудни за лечение и може да 
изискват преразпределяне на пространствата. Трябва да се има предвид, че големите по 
обем апроксимални възстановявания могат да окажат негативно въздействие върху 
здравето на пародонта. Ето защо лекарите по дентална медицина предпочитат 
минимални премествания на зъбите с гумени сепаратори за преразпределяне на 
междузъбните пространства и за осигуряване на място за междузъбната папила.
В тази публикация е представено лечение с преместване на шиповидни горночелюстни 
латерални резци посредством гумени сепаратори за преразпределяне на пространствата 
при асиметрични диастеми/треми, като по този начин се оползотворява хоризонталното 
разстояние по време на рехабилитацията на усмивката с минимално инвазивни керамични 
фасети. (Quintessence Int 2018; 49:133-137; dol:10.3290/j.qi.a39511)

Преместване на зъби с 
еластични сепаратори преди 
лечение с керамични фасети:
Преразпределяне	на	асиметрични	диастема	
и	треми	чрез	оползотворяване	на	
хоризонталното	разстояние

вертикалните	 и	 хоризонталните	 апрокси-
мални	разстояния	между	предните	зъби	оказ-
ват	 влияние	 върху	 апроксималната	 папила,	
следователно	 и	 върху	 естетиката	 на	 ус-
мивката.1	Малкото	вертикално	разстояние	
между	апроксималния	контакт	и	алвеоларния	
гребен,	както	и	близко	разположените	корени	
влияят	негативно	на	здравето	на	пародонта	
и	естетиката.	Понякога	тези	възстановява-
ния	могат	да	не	са	в	хармония	със	съседните	
структури.

в	такива	ситуации	могат	да	се	приложат	
различни	 лечебни	 подходи,	 включително	 ор-
тодонтско	или	пародонтално	лечение.2

в	някои	ситуации	могат	да	се	използват	
ортодонтски	 гумени	 сепаратори	 за	 създа-
ване	на	място	апроксимално	преди	поставя-
нето	на	ортодонтските	ластици.	При	пра-
вилно	прилагане,	те	биха	могли	да	подобрят	
ангулацията	 на	 зъбите	 и	 хоризонталното	
разстояние	между	тях,	увеличавайки	конту-
рите,	ако	са	налични	показания	за	възстановя-
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ване.3	това	е	ясен,	бърз	и	евтин	метод,	който	
не	изисква	 специално	ортодонтско	 лечение	
или	пародонтална	хирургия.	

ортодонтските	 гумени	 сепаратори	
може	 също	 да	 се	 използват	 за	 минимално	
преразпределяне	на	междузъбните	простран-
ства	при	зъби,	на	които	ще	се	правят	въз-
становявания,4	като	например	при	пациенти	
с	 асиметрични	 диастеми.	 Преразпределя-
нето	ще	позволи	поставянето	на	фасети	с	
подобрени	пропорции	на	предните	зъби.	сле-
дователно,	познаването	на	приложението	на	
гумените	сепаратори	и	последващото	пла-
ниране	могат	да	спомогнат	за	обединяване	
на	 техните	 предимства	 от	 пародонтална	
гледна	 точка,	 както	 и	 от	 гледна	 точка	 на	
възстановяванията.

керамичните	 фасети,	 които	 изискват	
минимални	 зъбни	 препарации,	 са	 предпочи-
тани	при	затваряне	на	диастеми/треми	от	
гледна	 точка	 на	 пародонтологията	 и	 въз-
становителната	 дентална	 медицина.5	 ке-
рамиката	 от	 литиев	 дисиликат	 iRs	 e.max	
impulse	 (ivoclarVivadent)	е	подходяща	за	зъби	
без	 преоцветявания.	 тя	 може	 да	 даде	 цве-
тово	преливане	и	при	избелени	зъби,	и	може	
да	се	индивидуализира	с	последващо	послойно	
нанасяне	с	фелдшпатна	керамика	или	външно	
оцветяване	с	боички.	комуникацията	между	
зъболекаря	и	 зъботехника	води	до	правилен	
избор	на	материал	и	успешен	резултат	от	
лечението.2

тази	публикация	описва	лечение,	при	кое	то	
се	 отсепарират	 шиповидни	 зъби	 с	 орто-
донтски	 гумени	 пръстени	 за	 увеличаване	
на	 апроксималното	 пространство,	 и	 за	 да	
се	 преразпределят	 диастемата/тремите	
преди	затварянето	им	с	керамични	фасети.

Представяне	на	случая
Пациентка	на	18	гoдини	се	явява	в	специали-
зираната	ни	дентална	клиника,	съобщавайки	
за	 неудовлетвореност	 от	 размера	 и	 фор-
мата	на	горните	си	фронтални	зъби.	клинич-

ният	 преглед	 установи	 множество	 треми	
между	фронталните	зъби	с	различни	ширини	
и	 разположение,	 както	 и	 наличие	 на	 шипо-
видни	 латерални	 резци.	 левите	 централен	
и	латерален	резци	са	в	контакт,	но	десните	
централен	и	латерален	резци	не	са	(фиг.	1).

лечебните	варианти	са	обсъдени	с	паци-
ентката,	която	дава	съгласието	си	за	мини-
мално	инвазивно	лечение	с	керамични	фасети.	
след	 профилактика	 на	 съзъбието,	 са	 снети	
отпечатъци	и	е	отлят	диагностичен	восъ-
чен	моделаж	 (фиг.	 2а).	 лечението	 започва	 с	
клинично	избелване	(Whiteness	HP	Blue	35%,	
FGM)	в	две	клинични	посещения	и	приложения	
по	40	минути,	последвани	от	домашно	избел-
ване	в	продължение	на	2	седмици	(Whiteness	
Perfect	10%,	FGM).

в	следващо	клинично	посещение	на	базата	
на	 диагностичния	 восъчен	моделаж	 се	 изра-
ботват	пробни	възстановявания	с	бис-акри-
лен	 материал	 structur	 3	 (Voco)	 (фиг.	 2b).	 те	
служат	за	оценка	на	дължината	на	резците	
и	 тяхното	 съотношение	 спрямо	 долната	
устна,	както	и	за	оценка	на	формата	и	голе-
мината	 на	 междузъбните	 пространства.	 в	
допълнение	се	прави	оценка	на	инцизивното	
водене,	както	и	на	профила	на	изникване	цер-
викално	при	зъбите.	Папилата	между	макси-
ларните	леви	централен	и	латерален	резци	е	
била	прекомерно	компресирана	и	поради	това	
е	препоръчително	увеличаване	на	простран-
ството	с	ортодонтски	гумен	пръстен	за	24	
часа.

след	 24	 часа	 апроксималното	 простран-
ство	е	увеличено	(фиг.	3).	изборът	на	цвят	е	
направен	преди	дехидратирането	на	зъбите,	
които	се	препарират	за	фасети	минимално	
инвазивно.	 след	 избелването	 зъбите	 са	
много	по-светли	от	цвят	в1	по	класическата	
разцветка	Vita	classic.	не	е	правена	препара-
ция	 с	 диамантени	 борери.	 Зъбите	 обаче	 са	
загладени	с	дискове	sof-lex	(3M	espe).в	гинги-
валния	сулкус	се	поставя	ретракционна	корда	
(Pro	Retract	0000,	FGM),	а	отпечатъкът	е	снет	
с	поливинилсилоксанов	материал	(express	Xt,	
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3M	espe).	Понеже	препарацията	е	минимална,	
не	се	поставят	временни	конструкции.

на	окончателния	модел	може	да	 се	види	
мястото,	 което	 е	 получено	 с	 помощта	 на	
еластичните	сепаратори	 (фиг.	 4а).	 За	изра-
ботването	на	фасетите	е	използвана	кера-

мика	iPs	e.max	impulse	(ivoclar	Vivadent)	(фиг.	
4b).	цервикалните	и	апроксималните	ръбове	
на	фасетите	са	изтънени	с	помощта	на	камъ-
чета	и	гумички	за	керамика	ZZag,	като	керами-
ката	e	възможно	най-тънка.	апроксималните	
и	инцизалните	зони	се	охарактеризират	с	бо-

естетИКа

1a

фиг.	1а	до	1b	фронтален	(а)	и	латерален	(b)	изглед	на	горните	фронтални	зъби,	показващ	проблеми	в	естетиката,	свързани	
с	наличието	на	диастема,	треми	и	шиповидни	латерални	резци.	

фиг.	2а	диагностичен	восъчен	проект	(wax-up).												 фиг.	2b	Пробни	възстановявания	с	прекомерно	големи	гор-
ночелюстни	централни	резци.

1b

2a

3

2b

фиг.	3	Минимално	преместване	на	зъбите	с	ор	то	донтски	
гумени	 сепаратори	 за	 осигуряване	 на	 място	 апроксимално,	
необходимо	 за	 керамични	 възстановявания.	 обърнете	 вни-
мание	на	локализираното	възпаление	на	гингивата,	предизви-
кано	от	еластичния	материал.
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промиват	се	за	20	секунди	и	се	подсушават	
с	въздух,	след	което	се	нанася	силанизиращ	
агент	(Kerr),	който	се	оставя	за	60	секунди.

Зъбите	 се	 ецват	 с	 фосфорна	 киселина	
за	30	секунди,	след	което	се	промиват	и	се	
подсушават	 с	 въздух.	 върху	 керамичните	
повърхности	 и	 зъбите	 се	 нанася	 адхезив	
Optibond	5	(Kerr)	без	да	се	полимеризира.	на-
нася	се	прозрачната	паста	за	циментиране	
(nexus	3,	Kerr).	излишъците	се	почистват	с	
микроапликатор	и	 конец	за	 зъби.	всяко	въз-
становяване	се	полимеризира	в	продължение	
на	120	секунди	с	помощта	на	Radii-cal	 (sdi).	
ажустирането	на	оклузията	се	осъществява	
със	силиконови	гумички	за	керамика	(ZZag),	и	
се	прави	оценка	на	инцизивното	водене	и	на	
страничните	движения.

възпалението	 между	 горните	 леви	 цен-
трален	 и	 латерален	 резци	 е	 изчезнало	 два	
дни	след	циментирането	 (фиг.	6).	на	фиг.	7	
могат	да	се	видят	естетичните	резултати	
от	възстановяванията	и	подходящият	про-
фил	на	изникване	3	месеца	по-късно.	новата	
усмивка	на	пациентката	при	клиничното	про-
следяване	на	10-ти	месец	е	показана	на	фиг.	8.

обсъждане
използването	на	гумени	сепаратори,	както	
при	лечението	на	тази	пациентка,	е	дирек-

4b4a

4c

фиг.	4а	окончателен	модел.

фиг.	 4с	 възстановяванията	 върху	 модела.	 керамичните	
фасети	са	с	минимална	дебелина.

фиг.	4b	керамични	фасети,	изработени	с	iPs	e.max	impulse.

ички	за	намаляване	на	транслуцентността	и	
за	предотвратяване	на	компрометирането	
на	естетиката	от	тъмния	фон.	По	вестибу-
ларната	повърхност	цветът	на	избелената	
зъбна	структура	прозира	през	транслуцент-
ните	фасети	(фиг.	4с).

след	 завършването	 на	 керамичните	 фа-
сети,	пациентката	е	поканена	отново,	и	по-
лученото	място	е	запазено	с	помощта	на	лас-
тик	със	същия	размер,	както	в	предишното	
посещение.	след	24	часа	се	прави	оценка	на	
керамичните	 фасети	 с	 прозрачна	 пробна	
паста	 (nexus	 3,	 Kerr).	 на	 този	 етап	 се	 на-
блюдава	гингивално	възпаление	(фиг.	5).	след	
одобрението	на	пациентката	възстановява-
нията	се	ецват	с	флуороводородна	киселина	
за	 20	 секунди	 (condac	 Porcelana	 5%,	 FGM),	
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тен,	евтин	вариант	без	необходимост	от	орто-
донтски	апарати.6	въпреки	това,	тази	техника	
може	да	причини	известен	дискомфорт	на	паци-
ента.

в	някои	случаи,	по	време	на	лечението,	ласти-
кът	може	да	 се	 скъса	или	да	 се	измести	гинги-
вално,	като	в	този	случай	трябва	да	се	подмени	
и	да	се	остави	да	се	стабилизира	за	още	24	часа.

както	бе	представено,	апроксималните	съот-
ношения	се	подобряват	след	минималното	зъбно	
преместване	 и	 допринасят	 за	 постигането	 на	
успешен	краен	резултат.	освен	това	се	улеснява	
пародонталната	поддръжка	 и	 оралната	 хигиена.	
сепараторите	обаче	не	трябва	да	се	оставят	за	

фиг.	5	клинична	оценка	на	 керамичните	фасети.	Междузъб-
ното	пространство,	получено	посредством	гумените	сепа-
ратори,	е	достатъчно	за	изработване	на	фасети	с	подобрена	
форма	и	пропорции.

фиг.	6	изглед	на	гингивата,	2	дни	след	адхезивното	цимен-
тиране,	 с	 намалено	 възпаление	 на	 междузъбната	 папила	 и	
запълване	на	шиечното	пространство.

фиг.	7а	фронтален	и	латерален	изглед. фиг.	 7b	 два	 месеца	 след	 поставянето.	 Периодонциумът	 е	
със	здрав	вид.

фиг.	8	Усмивката	на	пациентката,	10	месеца	след	цименти-
рането.	 оптимални	 са	 пропорциите	 на	 фронталните	 зъби,	
здравето	на	пародонта	и	дъгата	на	усмивката.

65

7b7а

8
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продължителни	периоди	от	време,	като	сед-
мици	например,	тъй	като	могат	да	увредят	
необратимо	пародонталния	лигамент.7	Про-
цедурите	 по	 възстановяване	 също	 се	 улес-
няват.	Препарирането	е	по-лесно	и	често	е	
по-малко	инвазивно,	 като	възможността	да	
се	увреди	съседният	зъб	е	минимална.6	Про-
верката,	пасването	и	циментирането	на	фа-
сетите	са	улеснени	като	се	редуцира	възпре-
пятстването	от	апроксимално.	

литиевият	 дисиликат	 може	 да	 се	 из-
ползва	за	цялостни	или	частични	възстано-
вявания	 във	 фронталните	 или	 дисталните	
участъци.8	 керамиката	 се	 предлага	 в	 раз-
лични	цветове	и	опалесценции,	и	може	точно	
да	 имитира	 субстрата	 на	 естествените	
зъби,	за	да	осигури	цвят	с	висока	степен	на	
яркост,	който	повечето	пациенти	желаят.	в	
представения	в	тази	статия	случай,	поради	
много	тънките	минимално	инвазивни	възста-
новявания	във	вестибуларната	зона,	цветът	
на	избеления	зъбен	субстрат	доминира.	в	ап-
роксималната	 зона	 се	 използват	 боички	 за	
избягване	на	прозирането	на	тъмния	фон	в	
областта	на	тремите.	такова	подобно	оха-
рактеризиране	 е	 направено	 в	 областта	 на	
режещите	ръбове.	По	този	начин	техниката	
позволява	възпроизвеждане	на	 лабиалната	и	
апроксималната	естетика	по	един	задоволи-
телен	и	предвидим	начин	с	минимално	инва-
зивни	възстановявания.

заключение
статията	 описва	 техника	 за	 преразпреде-
ляне	на	пространствата	с	цел	изработване	
на	 минимално	 инвазивни	 литиево-дисили-
катни	керамични	фасети	за	пациенти	с	аси-

метрични	 диастеми/треми.	 с	 тази	 бърза,	
ефикасна	 и	 евтина	 алтернатива,	 могат	 да	
бъдат	 коригирани	междузъбните	простран-
ства	 при	 някои	 пациенти.	 това	 спомага	 за	
запазване	на	здравето	на	пародонта	при	ле-
чения	с	индиректни	възстановявания	с	мини-
мално	инвазивни	керамични	фасети.
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Kлючови	дУМи:	 оценка на оклузията, класификация на Angle, класификация на оклузията, 
сагитални съотношения на моларите и сагитални съотношения във 
фронталния участък

Резюме:
Класификацията на типа оклузия представлява разширена класификация по Angle за оценка 
на сагиталните отклонения в оклузията в страничния и фронталния участък. Тази 
класификация се използва успешно от повече от 25 години в поликлиниката по ортодонтия 
в университета в Гийсен. В допълнение към отчитането на трите типа оклузия в 
областта на моларите (първи, втори и трети клас) разширената класификация включва и 
оценка на овърджета (сагитално отстояние) към всеки моларен клас. Клас I молари може да 
се комбинира с 5 различни вида сагитално отстояние, клас II и III се комбинират с три 
типа овърджет. В сравнение с метода на Angle, класификацията на типа оклузия е 
по-прецизна и детайлна и спомага за по-добро разбиране от ортодонтите. 

Тип на оклузията - разширена 
класификация на Angle
Представяне	на	нов	метод

въведение
класификацията	 на	 Angle1-3	 е	 международно	
най-разпространеният	 метод	 за	 оценка	 на	
сагиталните	 оклузални	 отклонения.	 Мето-
дът	се	приема	за	стандарт	в	ортодонтията	
от	повече	от	100	години.	Голямото	му	пре-
димство	е,	 че	е	лесен	за	приложение	и	зна-
чително	 улеснява	 комуникацията	 между	 ор-
тодонтите	и	другите	специалисти.	всички	
говорят	“на	един	език”.	

edward	Angle	представя	своята	класифика-	
ция	през	1899	г.1	в	учебниците	от	1900	г.2	
и	 1907	 г.3	той	модифицира	дефиницията	 за	
моларните	 съотношения.	 класификацията	
се	ориентира	спрямо	съотношенията	между	
първите	постоянни	молари	 -	различават	се	
три	сагитални	оклузални	варианта	(фиг.	1):
-	 клас	i	(неутрална	оклузия);
-	 клас	ii	(дистална	оклузия);

-	 клас	iii	(медиална	оклузия).
Angle	разделя	дисталната	оклузия	на	два	

подкласа:
-	 клас	ii.1	с	проклинирани	горни	фронтални	

зъби;
-	 клас	 ii.2	 с	 ретроклинирани	 горни	 фрон-

тални	зъби.
клас	i	и	клас	iii	по	Angle	се	оценяват	само	

по	 моларните	 съотношения.	 изключването	
на	сагиталните	съотношения	във	фронтал-
ния	участък	при	клас	 i	и	клас	 iii	е	голям	не-
достатък	при	прецизното	класифициране	на	
сагиталните	съотношения	в	оклузията.

целта	на	настоящата	статия	е	да	пред-
стави	 разширената	 класификация	 на	 Angle,	
наречена	от	автора	 “класификация	на	типа	
оклузия”.	При	нея	се	отчита	сагиталното	съ-
отношение	във	фронталния	участък	(overjet	
-	 сагитално	отстояние)	във	всички	класове	
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по	Angle.	тази	класификация	е	изместила	кла-
сификацията	по	Angle	в	университета	в	Гий-
сен	от	1995	г.

тип	на	оклузията
страничен	участък
Подобно	 на	 класификацията	 на	 Angle	 от		
1907	г.3	и	тук	се	отчита	моларното	съот-
ношение	(фиг.	2).	оклузията	при	моларите	се	
разделя	в	три	класа	(i,	ii	и	iii):
-	 клас	 i	 (неутрална	 оклузия)	 -	 медиобукал-

ните	туберкули	на	 горните	молари	кон-
тактуват	с	централната	букална	фисура	
на	долните	молари	(+/-	1/2	премоларна	ши-
рина);

-	 клас	ii	(дистална	оклузия)	-	медиобукалните	
туберкули	на	горните	молари	са	медиално	
разположени	 (минимум	 с	 1/2	 премоларна	
ширина)	от	централната	букална	фисура	
на	долните	молари;

-	 клас	 iii	 (медиална	 оклузия)	 -	 медиобукал-
ните	 туберкули	 на	 горните	 молари	 са	
разположени	дистално	(минимум	с	1/2	пре-
моларна	ширина)	от	централната	букална	
фисура	на	долните	молари.

фронтален	участък
сагиталното	съотношение	във	фронталния	
участък	се	разделя	в	пет	варианта	на	овър-
джет	(0	до	4),	в	комбинация	с	всеки	тип	мо-
ларно	съотношение	(i,	ii	и	iii	клас):
0	-	нормален	овърджет	(2	до	3,5	mm);
1	-	увеличен	овърджет	(над	3,5	mm).	Горните	

инцизиви	могат	да	имат	нормален	наклон	
или	да	бъдат	проклинирани;.

2	-	намален	овърджет	(под	2	mm)	при	ретро-
клинирани	горни	инцизиви;

3	-		негативен	овърджет	при	ръбцова	захапка;
4	-	негативен	 овърджет	 при	 принудително	

положение	на	долната	челюст	(може	да	се	
установи	само	клинично).

клас	i	по	Angle

клас	ii:1	по	Angle

клас	iii	по	Angle

клас	ii:2	по	Angle

1

фиг.	1	
класификация		
по	Angle.
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възможните	варианти	на	сагитално	от-
стояние	 (0	до	4)	в	комбинация	с	моларните	
класове	(от	i	до	iii)	са	обобщени	във	фиг.	3.	
При	 моларен	 клас	 ii	 не	 съществуват	 овър-
джет	варианти	3	и	4,	а	при	моларен	клас	 iii	
няма	варианти	1	и	2.

фигура	4	илюстрира	клас	i	по	Angle	в	ком-
бинация	с	различните	варианти	на	овърджет	
(i:0,	i:1,	i:2,	i:3,	i:4).

изходна	ситуация реконструкция

2a

изходна	ситуация реконструкция

2b

фиг.	2а	реконструкция	на	неутрална	оклузия	в	моларната	област.	изходната	ситуация	показва	
дистална	оклузия	в	резултат	на	медиализиране	на	горния	първи	молар.

фиг.	2b	реконструкция	на	една	неутрална	оклузия	в	моларната	област.	изходната	ситуация	
демонстрира	медиална	оклузия	при	моларите	в	резултат	на	медиализиране	на	долния	първи	молар.



ортоДоНтИя

	 Quintessence	international	Bulgaria	2020,	година	iX,	брой	3	 43	

II:0 II:1 II:2 II 3b

I:0 I:1 I:2 I:3 I I:4 
3a

III:0 III:4 III III:3 
3c

фиг.	3а	тип	на	оклузия	i	
с	пет	различни	варианта	на	
овърджет	(0	до	4).

фиг.	3b	тип	на	оклузия	ii	
с	три	различни	варианта	на	
овърджет	(0,1,2).

фиг.	3с	тип	на	оклузия	iii	
с	три	различни	варианта	на	
овърджет	(0,3,4).

Дискусия
Представената	 класификация	 на	типа	 оклу-
зия	 има	 големи	 предимства	 в	 сравнение	 с	
класификацията	по	Angle	като	голяма	прециз-
ност	и	подобрена	комуникация	между	колеги.

класификацията	на	Angle	често	е	критику-

вана	като	прекалено	ограничаваща,	неточна	
и	 недостатъчно	 детайлна.	 често	 се	 изра-
зяват	 мнения	 като	 “необходима	 ни	 е	 коли-
чествена	оценка”,	“какво	правим,	ако	липсват	
молари”,	 “ротацията	 на	 моларите	 повлиява	
класификацията”,	 “трансверзалното	измере-
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ние	при	класификацията	на	Angle	не	се	взема	
предвид”.	всичките	тези	критики	могат	да	
се	отнесат	и	към	класификацията	на	типа	на	
оклузията	 във	моларния	 участък,	тъй	 като	
в	тази	област	методът	не	се	различава	от	
метода	на	Angle.	типът	на	оклузията	обаче	
винаги	включва	оценка	във	фронталния	учас-
тък,	което	прави	метода	по-детайлен	и	ни	
позволява	по-добро	отдиференциране	между	
различните	подтипове	на	класовете	 (клас	 i	
по	Angle	отговаря	на	5	типа	оклузия,	клас	ii	и	
iii	по	Angle	отговарят	на	три	типа	оклузия,	
виж.	фиг.	3).

тип	оклузия	 i	има	три	варианта	на	овър-
джет	(0	до	4),	докато	тип	оклузия	ii	и	iii	имат	
само	по	3	варианта	на	сагитално	отстояние.	
Причината	за	отсъствиетo	на	овърджет-ва-
риант	3	и	4	при	тип	оклузия	ii,	и	на	овърджет-
вариант	1	и	2	при	тип	оклузия	iii	е,	че	такива	
не	се	срещат	в	клиничната	практика.

вертикалното	 покритие	 (overbite)	 не	 се	
отчита	при	типа	на	оклузията	 (подобно	на	
класификацията	по	Angle).	трябва	обаче	да	се	
подчертае,	че	обикновено	при	тип	i:2	и	тип	
ii:2	се	наблюдава	дълбока	оклузия,	подобно	на	
декбис.4

редно	е	да	се	вземе	предвид,	че	при	кла-
сификацията	на	типа	на	оклузията	(както	и	
по	метода	на	Angle)	става	въпрос	за	“грубо”	
разделение	 на	 сагиталните	 отклонения	 в	
оклузията,	 които	 могат	 да	 се	 наблюдават	
както	 клинично,	 така	 и	 на	 модели.	 Затова	
тази	класификация	не	може	да	се	възприема	
като	окончателна	диагноза.

4c

4a

4e

4d

4b

фиг.	4а	до	4е	
Пет	различни	варианта	на	тип	на	
оклузия	i	при	клас	i	по	Angle.		
важно	е	да	се	отчете,	че	при	тип	на	
оклузия	i:1	и	i:4	има	отклонение	от	
идеалната	неутрална	оклузия,	но	по	
дефиниция	спада	към	клас	i	оклузия.

тип	на	оклузия	i:0
клас	i	по	Angle

тип	на	оклузия	i:1
клас	i	по	Angle

тип	на	оклузия	i:2
клас	i	по	Angle

тип	на	оклузия	i:3
клас	i	по	Angle

тип	на	оклузия	i:4	
(принудително	
положение	на	

временните	зъби)
клас	i	по	Angle
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За	точна	 диагноза	 и	 планиране	 на	 орто-
донтското	 лечение	 е	 необходимо	 да	 се	 из-
върши	пълна	диагностика	на	модели	в	оклузия,	
анализ	на	телерентгенография,	както	и	да	се	
отговори	на	следните	въпроси:
-	 зъбно-алвеоларна	 или	 скелетна	 деформа-

ция;
-	 причината	за	деформацията	е	в	горна	или	

в	долна	челюст;
-	 вертикален	или	хоризонтален	е	типът	на	

растеж.
За	 отговор	 на	 тези	 въпроси	 съществу-

ват	множество	класификации.	най-големият	
им	недостатък	е,	че	са	сложни	и	затрудняват	
комуникацията	между	специалистите.

в	поликлиниката	по	ортодонтия	в	Гиесен,	
класификацията	на	типа	на	оклузията	се	из-
ползва	успешно	от	повече	от	25	години.	Ме-
тодът	е	лесен	за	изпълнение	и	с	неговите	11	
варианта	позволява	да	се	извърши	детайлна	
и	едновременна	оценка	на	сагиталните	съот-

ношения	в	моларния	и	фронталния	участък.	
този	подход	се	е	доказал	като	по-добро	сред-
ство	за	комуникация	от	метода	на	Anglе.

Планирано	е	да	се	направи	научна	оценка	на	
метода	за	оценка	на	типа	оклузия,	която	ще	
докаже	неговата	валидност	и	надеждност.
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Although most discussions of the relationship between the teeth, orofacial muscles, and 
temporomandibular joints focus on diagnosis, this essential book outlines the guiding 
principles of clinical therapy to maintain or recover function as part of orthodontic treat-
ment. In this forthcoming book, experienced author and clinician Dr Giuseppe Cozzani 
begins with a discussion of the fundamentals of normal and abnormal function of the 
temporomandibular joint. Through the use of beautiful illustrations and detailed, step-by-
step clinical cases, the author springboards from this sound foundation to presents care-
fully weighed diagnostic approaches and functional-recovery therapeutic procedures. 
The importance of thorough diagnostic imaging for individualized treatment is empha-
sized, especially in the two in-depth treatment-planning chapters, which are split into two 
phases: musculoarticular therapy (primarily achieved through splints) and orthodontic 
occlusal finishing. The book is both practical and creative, as it includes a refined discus-
sion of the use of various splints, focusing on successful use of the six-point and anterior 
repositioning splint, but also devotes a chapter to innovative uses of orthodontic tools for 
TMD treatment, such as miniscrew implants and Invisalign aligners. While orthodontic 
treatment is the main focus, surgical, prosthetic, and occlusal equilibration methods are 
also discussed.

цена: 496 лв.
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Резюме:
Предистория: В много публикации се съобщава за мигрена, която е диагностицирана 
погрешно като ендодонтска патология. В ограничен брой източници обаче се коментират  
последиците, които мигрената и ендопатологията, проявяващи се едновременно, оказват 
една върху друга, и какво е въздействието от лечението на едната върху другата.
Клинично представяне: Докладвани са два случая с мигрена и с периапикална патология. 
Пациент 1 е преминал кореново лечение, което е довело до частично облекчаване на 
мигрената и на зъбната болка. Последващо лечение със суматриптан е осигурило 
допълнително облекчаване. Пациент 2 е преминал лечение със суматриптан без никакъв 
ефект. Последващо кореново лечение осигурява значително подобряване на състоянието 
му. И в двата случая пациентите са показали подобрение. 
Заключение: Необходими са по-нататъшни изследвания, но представените два случая ни 
позволяват да предположим, че ендопатологията и симптомите на мигрена могат да 
бъдат свързани и ендодонтското лечение може да има ефект върху мигренозната болка. 
(Quintessence Int 2018; 49:849-854; doi:10.3290/j.qi.a41185)

Среднолицева мигрена със 
съпътстващо дентално 
заболяване:
Доклад	на	два	случая

Мигрената	е	със	симптом	на	често	срещано	
изтощително	първично	главоболие.	съгласно	
третото	 издание	 на	 Международната	 кла-
сификация	на	разстройствата	с	главоболие	
(icHd-3),	публикувана	от	Международното	об-
щество	по	главоболие	(international	Headache	
society)	 през	 2018	 г.,	 типичните	 характе-
ристики	на	мигрена	без	аура	включват	 „ед-
ностранна	 локализация,	 пулсиращ	 характер,	
умерен	или	изразен	интензитет,	влошаване	
от	рутинна	физическа	активност	и	свърза-
ност	с	гадене	и/или	фотофобия	и	фонофобия“.	
Мигренозната	болка	обикновено	се	усеща	в	

следните	зони	на	главата:	слепоочната;	чел-
ната;	теменната.

въпреки	 че	 патогенезата	 на	 мигрената	
не	е	напълно	позната,	е	възможно	кортикално	
разпространяващата	се	депресия	(крд/csd)	
и	 активирането	 на	 тригемино-васкуларния	
път	 с	 освобождаване	 на	 няколко	 проинфла-
маторни	маркери	да	участват	в	отключва-
нето	 на	 заболяването.2	наскоро	 е	 показана	
връзката	между	периодонтита	и	хроничната	
мигрена.3	настоящият	доклад	представя	два	
случая	 на	 мигрена,	 свързани	 с	 периапикална	
лезия.
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Представяне		
на	случаите
сучай	1
Преди	 пет	 години,	 на	 24-годишна	
възраст,	 пациентката	 получава	
едностранна	 пулсираща	 болка	
около	лявото	слепоочие,	която	по-
степенно	се	е	разпространила	към	
областта	на	горните	леви	молари	
и	 бузата.	 тя	 се	 е	 консултирала	 с	
оториноларинголог,	 който	 не	 е	
открил	 аномалии	 в	 максиларния	
синус.

Пациентката	се	явява	в	ендо-
донтската	клиника	към	универси-
тета	нихон,	където	е	проведено	
неколкократно	 кореново	 лечение	
на	горния	ляв	втори	молар	в	про-
дължение	на	6	месеца,	без	никакъв	
ефект,	 докато	по	 време	 на	 едно	
от	релеченията	е	открита	гной	
в	 палатиналния	 коренов	 канал.	
оформянето	на	канала	е	осъщест-
вено	с	к-пили	15-45.	след	това	тя	
е	насочена	към	клиниката	по	оро-
фациална	болка	към	университета	
в	 нихон.	 По	 време	 на	 посещени-
ето,	 зъбната	болка	е	била	пулси-
раща	във	втория	горен	ляв	молар.	
нейното	главоболие	се	появявало	
4-5	 пъти	 в	 месеца	 и	 обикновено	
продължавало	 24	 часа.	 интензи-
тетът	на	болката	е	бил	изразен	
(86	 mm	 по	 визуалната	 аналогова	
скала	[VAs]).	работила	е	като	стю-
ардеса	и	главоболието	се	влоша-
вало	при	полет.	Зъбната	болка	и	
главоболието	 са	 били	 едновре-
менни.	съобщава	за	гадене,	но	не	
и	за	фотофобия	или	фонофобия.

Палпацията	на	дъвкателните	и	
шийните	мускули	и	тМс	е	безбо-
лезнена	и	диапазонът	на	движени-
ята	на	долната	челюст	е	в	норма,	
което	изключва	темпоромандибу-

1a

1b

1c

фиг.	1а	до	1d	случай	1.	(а)	Периапикална	
и	(b)	панорамна	рентгенографии,	показ-
ващи	зони	на	просветляване	при	горния	
ляв	втори	молар.	(с)	рентгенографията	
по	Waters	не	показва	атипични	находки	
в	 максиларните	 синуси.	 (d)	 Зоните	 на	
просветляване	 при	 горния	 ляв	 втори	
молар	изчезват	1	година	след	кореново-
то	лечение.

1d

ларни	разстройства	(тМр).	скрининговото	изследване	
на	краниалните	нерви	е	в	границите	на	нормата,	което	
намалява	възможността	за	вторично	главоболие	след	
вътречерепна	 лезия.	 рентгенографията	по	Waters	 не	
разкрива	аномални	находки	в	максиларните	синуси	(фиг.	
1а	до	1с).

изключвайки	гореописаното	може	да	се	направи	за-
ключение,	че	пациентката	страда	от	мигрена,	вместо	
от	зъбна	болка,	за	която	е	насочена.	относно	главобо-
лието,	 специалистът,	 който	 е	 посетила	 е	 предписал	
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суматриптан,	 който	 е	 намалил	 и	 зъбната	
болка	и	главоболието.	честотата	на	главо-
болието	 намалява	 след	 около	 1	 година	 след	
кореновото	лечение	(фиг.	1d).

случай	2
Преди	 двадесет	 години,	 когато	 е	 на	 16	 го-
дишна	 възраст,	 пациентката	 развива	 болка	
в	горния	първи	десен	молар	и	непрекъснато	
десностранно	 главоболие.	в	рамките	на	 го-
дина	преди	да	дойде	в	клиниката	за	орофаци-
ална	болка,	пациентката	се	е	консултирала	с	
общопрактикуващ	 лекар	 по	 дентална	 меди-
цина,	който	е	провел	неколкократни	коренови	
лечения	 на	 горен	 първи	 молар	 вдясно	 в	 про-
дължение	на	период	от	повече	от	9	месеца.	
лекувани	са	периапикални	лезии.	след	прове-
дените	коренови	лечения	обаче	болката	не	е	
намаляла.

Последвала	е	консултация	със	специалист,	
който	 е	 предписал	 суматриптан,	 пропрано-
лол	и	ломеризин	за	мигрена.	въпреки	редовния	
прием	 лекарствата	 не	 повлияват	 положи-
телно	състоянието.	резултатите	от	про-
ведено	 изследване	 с	 ядрено-магнитен	 резо-
нанс	(яМр)	са	отрицателни	по	отношение	на	
вътречерепна	патология.

Пациентката	 посещава	 клиниката	 за	
орофациална	 болка	 в	 университета	 нихон	
заради	 зъбната	 болка	 и	 главоболието.	 По	
време	на	посещението	зъбната	болка	е	туп-
тяща,	в	десния	горен	първи	молар.	Главобо-
лието	 е	 със	 слаб	 интензитет	 (36	 mm	 по	
VAs).	Пациентката	описва	обаче	обостряния	
в	определени	случаи	с	умерена	до	силна	болка	
(76	mm	по	VAs),	която	е	пулсираща,	подобна	
на	 натиск,	 и	 тъпа	 по	 характер,	 с	 гадене	 и	
фонофобия,	 но	 без	 фотофобия.	 Болката	 е	
най-интензивна	 в	 супраорбиталната	 и	 ин-
фраорбиталната	области;	тя	ирадиира	към	
ипсилатералните	 темпоропариетални	 и	
максиларни	зони.	Пациентката	съобщава,	че	
обострянията	се	появяват	веднъж	седмично	
и	са	с	времетраене	от	12	часа	до	2	дни.	като	

правило	главоболие	то	не	се	е	предшествало	
от	аура.

Палпацията	на	дъвкателните	мускули	по-
казва	 напрежение	 на	 десния	 масетер,	 но	 не	
възпроизвежда	 основните	 оплаквания.	 Пал-
пацията	 на	 темпоромандибуларната	 става	
(тМс)	 е	 безболезнена,	 и	 диапазонът	 на	 ман-
дибуларните	движения	е	в	норма	и	без	болка.	
така	тМс	е	изключена	от	причините	за	основ-
ните	 оплаквания.	 тези	 находки	 насочват,	 че	
пациентката	страда	от	мигрена.	

вертикалната	 перкусия	 обаче	 предиз-
виква	лека	болка	в	горния	десен	първи	молар.	
Периапикалната	и	панорамната	рентгенови	
снимки	и	конусно-лъчевата	компютърна	то-
мография	(свст)	разкриват	екструдиране	на	
каналопълнежно	 средство	 през	 апикалните	
форамени	 на	 дистобукалния	 и	 палатиналния	
корен	на	максиларния	десен	първи	молар	(фиг.	
2а	до	2с).

специалист-ендодонт	е	отстранил	екст-
рудираното	каналопълнежно	средство	в	мак-
силарния	десен	първи	молар	под	дентален	опе-
ративен	микроскоп,	и	е	потвърдил,	че	този	
материал	 е	 гутаперка	 (фиг.	 2d).	 Проведено	
е	 отново	 кореново	 лечение.честотата	 на	
мигренозните	 пристъпи	 намалява,	 както	 и	
болката	при	перкусия.

Дискусия
класификацията	 icHd-3	 определя	 два	 главни	
подтипа	мигренозно	главоболие:	мигрена	без	
аура	(icHd-3,	1.1),	и	мигрена	с	аура	(1.2).1	тер-
минът	„лицева	мигрена“,	която	се	появява	в	
лицевата	област,	се	споменава	в	 icHd-3,	но	
все	 още	 се	 разглежда	 като	 мигренозно	 гла-
воболие	вместо	като	отделна	подгрупа.	ли-
цевите	мигрени	следователно	следват	диаг-
ностичните	 критерии	 за	 мигрена	 без	 аура,	
т.е.	 рецидивиращо	 главоболие	 с	 умерен	 до	
силен	интензитет,	което	продължава	от	4	
до	72	часа.	При	това	има	пулсиращ	характер	и	
едностранна	изява,	утежнява	се	от	рутинна	
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апикален	периодонтит	
или	възпаление

активиране	на	тригеминоваскуларната	система

развитие	на	мигренозни	пристъпи

фармакологично	лечение		
(напр.	золмитриптан,	суматриптан)

Кореново	
лечение																																																															

Избягване	на	
тригерите

типични	отключващи	моменти	за	
мигрена	(напр.	менструация,	алкохол,	

стрес,	промени	в	налягането)

фиг.	3	Предполагаемо	въздействие	на	апикалния	периодонтит	върху	мигренозната	активност,	в	срав-
нение	с	типичните	мигренозни	тригери.

фиг.	2а	до	2d	случай	2.	(а)	Периапикална	
и	 (b)	 панорамна	 рентгенографии,	 и	 (с)	
свст,	показващи	екструдиране	на	кана-
лопълнежно	 средство	 от	 апикалните	
форамени	 на	 дистобукалния	 и	 палати-
налния	 корен	 на	 десния	 горен	 първи	
молар.	 (d)	 екструдираното	 каналопъл-
нежно	средство	от	десния	горен	първи	
молар	 изчезва,	 след	 като	 е	 проведено	
ново	кореново	лечение.

2a

2c

2b

2d
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физическа	активност,	и	е	свързано	с	гадене	и	
фонофобия,	фотофобия,	или	и	двете.4,5

описани	са	многобройни	случаи	на	лицева	
мигрена,	 ангажиращи	 съзъбието.4-8	 Мигре-
ните	 често	 се	 бъркат	с	 главоболие	от	си-
нуса,	настъпващо	поради	остър	риносинуит	
(icHd-311.5.1),1,9	поне	отчасти	поради	наслаг-
ване	на	локализацията	на	двата	вида	главобо-
лие.	Посочената	болка	обяснява	атипичните	
места	на	зъбна	болка	в	разглежданите	случаи,	
като	 соматичната	 част	 на	 троичния	 нерв	
(V2	и	V3)	може	да	конвергира	с	висцералната	
част	(V1)	на	тригеминалното	ядро,10,11	което	
може	да	предизвика	клинични	симптоми	в	дол-
ната	половина	на	лицето.5

Периапикалният	периодонтит	може	също	
да	 отключи	 мигрена	 и	 да	 допринесе	 за	 ней-
ното	 хронифициране.	 leira	 и	 кол.12	 съобща-
ват,	 че	 страдащите	от	мигрена,	 които	 са	
диагностицирани	 с	 периодонтит	 показват	
значително	 по-високи	 стойности	 на	 гинги-
вално	възпаление	в	сравнение	със	страдащи	
без	периодонтит.	Ameijeira	и	кол.3	докладват,	

че	периодонтитът	е	независимо	асоцииран	
с	наличието	на	хронична	мигрена	и	е	предло-
жен	механизъм,	чрез	който	периодонтитът	
би	могъл	да	окаже	влияние	върху	мигрената.	
Много	от	медиаторите	на	възпалението,	от-
крити	в	гингивалната	кревикуларна	течност	
при	 пародонтално	 заболяване,	 са	 известни	
също	с	това,	че	участват	в	развитие	то	на	
мигренозни	 пристъпи.	 тези	 медиатори	 мо-
гат	да	навлязат	в	кръвообращението,	да	се	
разпространят	 системно,	 и	 да	 отключат	
мигренозни	пристъпи,	или	да	допринесат	за	
хронифициране	на	мигрената.3,12	апикалният	
периодонтит	 или	 възпалението,	 причинено	
от	физични	дразнители,	като	каналопълнежни	
средства,	могат	да	действат	по	същия	начин	
(фиг.	3).	Ameijeira	и	кол.3	също	са	стигнали	до	
заключението,	че	ранната	намеса	за	облекча-
ване	на	рисковите	фактори	би	могла	да	бъде	
потенциално	ефективна,	за	да	предотврати	
прогресирането	 на	 епизодичната	 мигрена	
в	 хронична.12	въпреки	това	обаче,	 както	се	
вижда	от	първия	случай	с	промените	във	ви-

Taлица	1	 Pain	characteristics	and	treatment

Параметър Пациент	1 Пациент	2

възраст	(години) 29 36

Пол жена жена

Продължителност	на	заболяването	(години) 5 20

Продължителност	на	пристъпа	(дни) 1 0.5–2.0

локализация V2	ляво V2	дясно

Характер Пулсираща Пулсираща	и	тъпа

интензитет	на	болката	(VAs,	0-100	mm) 86 36

Придружаващи	симптоми Гадене Гадене,	фонофобия,	аура

Утежняващи	фактори Промени	в	налягането Менструация

лечение суматриптан суматриптан
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сочината,	мигренaтa	може	да	има	множество	
отключващи	 фактори	 (тригери)	 (таблица	 1).	
една	периапикална	лезия	може	да	бъде	такъв	
отключващ	 фактор,	 а	 изкореняването	 на	
патологията	 може	 да	 намали	 мигренозните	
симптоми.	 други	 тригери	 обаче	 могат	 да	
останат	и	да	се	стигне	до	медикаменти	за	
мигрена	като	суматриптан.	в	такива	случаи	
нито	едно	лечение	само	по	себе	си	не	може	
да	е	достатъчно,	 за	да	 се	разреши	напълно	
проблемът	с	мигрената.

ако	 при	 зъболекаря	 се	 яви	 пациент	 с	 ос-
новно	оплакване	в	горните	премолари,	молари	
или	бузите,	трябва	да	се	изключат	евенту-
алните	състояния	от	зъбен	произход	с	под-
ходящи	 тестове	 като	 перкусия,	 апикален	
натиск,	 пародонтално	 сондиране,	 тестове	
със	студено,	чувствителност	към	въздух	и	
рентгенографии.	най-точният	индикатор	за	
одонтогенна	патология	е	наличието	на	пер-
куторна	 реакция,	 гной,	 апикално	 напрежение	
и	 рентегенографски	 находки.	 Пациентите	
може	 да	 се	 оплакват	 от	 зъбна	 болка	 при	
тези	тестове,	но	зъболекарят	трябва	да	по-
твърди	дали	тази	болка	 е	 познатата	болка	
или	главоболие.	ако	не	е	на	лице	ясна	причинна	
за	зъбна	патология,	не	трябва	да	се	започва	
необратимо	дентално	лечение,	а	трябва	да	се	
мисли	в	посока	на	причини	за	болката,	които	
не	са	от	зъбен	произход.

лечението	на	мигрената	може	да	е	трудно,	
защото	 пациентите	 реагират	 различно	 на	
различните	 терапевтични	 варианти.	 Зъбо-
лекарите	трябва	да	съветват	пациентите	
да	избягват	тригерните	фактори,	а	именно	
алкохол	 и	 стрес.13,14	 освен	 това,	 както	 бе	
споменато	по-горе,	апикалният	периодонтит	
или	 възпаления,	 причинени	 от	 физични	 драз-
нители,	 могат	 да	 са	 един	 от	 тригерните	
фактори	 поради	 което	 се	 препоръчва	 коре-
ново	лечение	на	апикалните	лезии.	най-накрая,	
когато	се	изключи	зъбната	етиология	и	има	
съмнение	 за	 главоболие,	 пациентът	 трябва	
да	бъде	насочен	към	подходящ	специалист.	

заключение
двата	 представени	 случая	 предполагат,	 че	
ендодонтската	 патология	 и	 симптомите	
на	мигрена	могат	да	бъдат	свързани,	и	ендо-
донтското	лечение	може	да	има	ефект	върху	
мигренозната	 болка.	 необходими	 са	 обаче	
още	изследвания	за	потвърждаване	на	това.	
Зъболекарят	 трябва	 да	 обследва	 връзката	
между	зъбната	болка	и	главоболието,	когато	
пациент	с	анамнеза	-	главоболие	посети	кли-
никата	и	съобщи	за	зъбна	болка.	Пациентите	
без	 клинични	 или	 рентгенови	 находки,	 пока-
зателни	 за	 одонтогенна	 патология,	 трябва	
да	бъдат	анализирани	за	мигрена.	Мигрените	
могат	да	 обострят	одонталгията,	 и	 в	та-
кива	случаи	лечението	на	мигрената	може	да	
намали	одонталгията.	обратното,	при	паци-
енти	с	мигрена	и	съпътстващо	зъбно	заболя-
ване,	наличието	на	периапикални	лезии	може	
да	 утежни	 предходното	 състояние,	 което	
ще	се	облекчи	след	денталното	лечение.
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