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ОБРЪЩЕНИЕ 
КЪМ ШЕСТИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА ССБ

Скъпи колеги,

Шестият научен конгрес на Съюза 

на стоматолозите в България 

(ССБ) е пореден традиционен 

научен форум на българските 

стоматолози. 

Ние, стоматолозите, личностите, 

които поемат най-голямата 

житейска отговорност 

– отговорността за здравето на 

хората, сме тук отново заедно, 

за да придобием нови знания и 

умения и да направим света около нас по-здрав и по-

добър, отколкото е бил преди това. 

Конгресът ще ни поднесе интересна научна програма, 

изнесена от известни наши и чужди лектори, които 

ще ни запознаят с новостите в различните аспекти на 

стоматологичната наука и практика.

Традиционната изложба, в която участват 34 водещи 

стоматологични и фармацевтични фирми, ще представи 

и предостави на участниците в Конгреса новите 

стоматологичните технологии, техника, материали и 

консумативи.

Топлото морско гостоприемство на жителите на гр. Бургас, 

древната история и култура на неговия регион ще ни 

предоставят отлични възможности за активен отдих.

Тук е мястото да спомена и да благодаря на нашите 

спонсори, чиято помощ улесни провеждането на Конгреса, 

а именно: Wrigley Bulgaria Ltd., Actavis и Colgate Palmolive 

Adria! 

Скъпи колеги,

Позволете ми от името на Управителния съвет на ССБ и 

от името на Организационния комитет на 6-ия Научен 

конгрес на ССБ и лично от мое име, да ви пожелая 

незабравими и ползотворни конгресни дни!

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на ССБ
Председател на Организационния комитет 

ADDRESS 
TO THE SIXTH SCIENTIFIC CONGRESS OF ADB 

Dear colleagues,

The 6th Scientifi c Congresss of Association of Dentists in 

Bulgaria (ADB) is the consecutive traditional scientifi c forum 

of the Bulgarian dentists.

We, the dentists, personalities, who assumed the biggest 

worldly responsibility – the responsibility for the human 

health, we are together here again, to acquire new knowledge 

and abilities and to make the world healthier and better.

The Congress will off er us an interesting scientifi c programme, 

presented by renowned lecturers from Bulgaria and abroad, 

who will acquaint us with novelties in the various aspects of 

dental science and practice.

The traditional Exhibition, with the participation of 34 leading 

dental and pharmaceutical companies, will present to the at-

tendants the new dental technologies, devices and products.

The hearty maritime hospitality of the citizens

of the town of Bourgas, the ancient history and culture of the 

Bourgas region will aff ord an excellent opportunity for active 

relaxation.

Here is the point to mention and to thank to our sponsors, 

which support facilitates the carring out of the Congress, 

namely: Wrigley Bulgaria Ltd., Actavis and Colgate Palmolive 

Adria! 

Dear colleagues,

With your permission, on behalf of the Managing Board of 

ADB, as well as on behalf of the Organizing Committee of the 

6th Scientifi c Congresss of Association of Dentists in Bulgaria, 

to wish you unforgetable and fruitful congress days!

Dr. Nikolai Sharkov
President of ADB
Chairman of the Organizing Committee
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ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА 
СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪС СТОМАТОЛОГИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ

16 И 17 ЮНИ 2006 Г.

БУРГАС, ДОМА НА ЛУКОЙЛ

ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНАТА 

СТОМАТОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ (FDI)

СПОНСОРИ: WRIGLEY, COLGATE, АКТАВИС

ПРОГРАМА

Четвъртък, 15 юни

14.00 – 18.00 Регистрация

Петък, 16 юни

08.00 – 09.30 Регистрация

09.30 – 10.00 Откриване

Предобедна сесия

Водещ: Д-р Виолета Михова

10.00 – 11.30 Проф. Марк Данан, Франция

 КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ: ОЦЕНКА НА 
РАЗЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ

11.30 – 12.00 Постерна секция

12.00 – 13.30 Проф. Маруан Даас, Франция

 ИМПЛАНТАТНО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ: 
ОТ ЛИПСАТА НА ЕДИНИЧЕН ЗЪБ ДО 
ИМПЛАНТАТНО НОСЕНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА

Следобедна сесия

Водещ: Д-р Милко Басарков

14.30 – 15.00 Презентация на фирма КАРИС: 

 Д-р Седа представя продуктите на ZHERMAK 

15.00 – 15.30 Постерна секция

15.30 – 16.00 Презентация на фирма ДЕНТАКОН

16.00 – 17.30 Доц. Георги Тодоров, Стомато-логичен 

факултет Пловдив

 ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ С ВЪТРЕКОРЕНОВИ 
ОПОРНО-ЗАДРЪЖНИ СРЕДСТВА

17.30 – 18.00 Презентация на инвестиционна компания 

ЕЛАНА: „Получете повече за спестяванията си” 

Събота, 17 юни

Предобедна сесия

Водещ: Д-р Николай Шарков

10.00 – 11.30 Проф. Андон Филчев, Стомато-логичен 

факултет София

 ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ: ПЪРВИЧНА И 
ВТОРИЧНА; ОСТРА И ХРОНИЧНА

SIXTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE ASSOCIATION OF 
DENTISTS IN BULGARIA
WITH DENTAL EXHIBITION

JUNE 16 & 17, 2006

BOURGAS, THE LUKOIL HOUSE

ORGANISED JOINTLY WITH THE 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI)

SPONSORS: WRIGLEY, COLGATE, ACTAVIS

PROGRAMME

Thursday, June 15

14.00 – 18.00 Registration

Friday, June 16

08.00 – 09.30 Registration

09.30 – 10.00 Opening Ceremony

AM Session

Chairman: Dr. Violeta Mihova

10.00 – 11.30 Prof. Marc Danan, France

 ROOT COVERAGE: EVALUATION OF DIFFERENT 
TREATMENT TECHNIQUES

11.30 – 12.00 Poster Section

12.00 – 13.30 Prof. Marwan Daas, France 

 IMPLANT PROSTHODONTICS: FROM THE 
SINGLE TOOTH LOSS TO THE IMPLANT SUP-
PORTED OVERDENTURE

PM session

Chairman: Dr. Milko Basarkov

14.30 – 15.00 Presentation of the company CARIS: 

 Dr. Seda introduces the products of ZHERMAK 

15.00 – 15.30 Poster Section

15.30 – 16.00 Presentation of the company DENTACON

16.00 – 17.30 Assoc. Prof. Georgi Todorov, 

 Faculty of stomatology Plovdiv

 PARTIAL DENTURES WITH INTRARADICULAR 
ATTACHMENTS

17.30 – 18.00 Presentation of the investment company ELANA: 

“Get More For Your Savings”

Saturday, June 17

AM Session

Chairman: Dr. Nikolai Sharkov

10.00 – 11.30 Prof. Andon Filchev, Faculty of Stomatology, Sofi a

 OCCLUSAL TRAUMA: PRIMARY AND SECOND-
ARY, ACUTE AND CHRONIC

11.30 – 12.00 Poster Section
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11.30 – 12.00 Постерна секция
12.00 – 13.30 Проф. Кристер Бйерклин, Швеция

 ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩАТА 
ПРАКТИКА: АСПЕКТИ ПРИ ДЕЦА И 
ПОДРАСТВАЩИ

Следобедна сесия

Водещ: Д-р Богдан Димитров

14.30 – 15.00 Презентация на фирма АКТАВИС

15.00 – 15.30 Постерна секция
15.30 – 16.00 Презентация на фирма САНОФИ-АВЕНТИС

16.00 – 17.30 Д-р Ирен Бйерклин, Швеция

 ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩАТА 
ПРАКТИКА: АСПЕКТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ

17.30 – 18.00 Презентация на фирма Glaxo Smithkline

18.00 Закриване на 6-я Научен конгрес на ССБ

20.00 ГАЛА ВЕЧЕРЯ

 Р-т „Южни нощи”, 
 Слънчев бряг

12.00 – 13.30 Prof. Krister Bjerklin, Sweden

 ORTHODONTIC TREATMENT FOR THE GEN-
ERAL PRACTITIONER: ASPECTS ON CHILDREN 
AND ADOLESCENTS

PM session

Chairman: Dr. Bogdan Dimitrov

14.30 – 15.00 Presentation of the company ACTAVIS

15.00 – 15.30 Poster Section
15.30 – 16.00 Presentation of the company SANOFI-AVENTIS

16.00 – 17.30 Dr. Irene Bjerklin, Sweden

 ORTHODONTIC TREATMENT FOR THE GEN-
ERAL PRACTITIONER: ASPECTS ON ADULTS

17.30 – 18.00 Presentation of the company Glaxo Smithkline

18.00 Closing Ceremony

20.00 GALA DINNER

 R-t “Southern Nights”, 
 Sunny Beach



ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА ССБ  SIXTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE ADB

6

ПОСТЕРИ

16 ЮНИ

11.30 – 12.00
Водещи: 
Проф. Доан Зия
Доц. Ангел Бакърджиев

1. МОДЕРНИЗИРАНЕ МЕТОДА НА ПФАЙФЕР ЗА КАПОВО ШИНИРАНЕ И 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ СЪС СЛОЖНО-СЪСТАВЕН 

ОДОНТОМ

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯ НА ОДОНТОМА, ИЗЯВЯВАЩИ СЕ КАТО 

МЕЗИОДЕНС

4. ИЗМЕРВАНЕ СИЛАТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРОТЕЗНАТА ОСНОВА И 

РЕБАЗИРАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ - СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

5. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА: pH, ПРОМЕНИТЕ В ТЕМПЕРАТУРАТА И 

РАЗТВОРИМОСТТА НА ЦИМЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ, ИЗПОЛЗВАНИ В 

СТОМАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА

6. ОРАЛНА ХИГИЕНА ПРИ СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ – НОВА БЪЛГАРСКА ЗЪБНА 

ПАСТА – HEALTHY TEETH

7. КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОРТОДОНТСКА ДЕФОРМАЦИЯ НА 

ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ

8. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОЗОНА В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС

9. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА НЯКОИ 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕКСТРАКТ ОТ БИЛКИ ВЪРХУ КАРИЕСОГЕННИ 

МИКРООРГАНИЗМИ

10. РЕГЕНЕРАТИВНА ТЕРАПИЯ С BIO – OSS ПРИ ТОКСИЧЕН АРСЕНИКОВ 

ПЕРИОДОНТИТ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

15.00 – 15.30
Водещи: 
Проф. Радомир Угринов
Д-р Женя Маслинкова

11. МЕТОД ЗА ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ГИНГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ

12. МЕТОД ЗА АКТИВНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ

13. ПРОУЧВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ 

СТОМАТОЛОЗИ ПРИ ПОВЛИЯВАНЕ НА СЛЕДЕКСТРАКЦИОННИЯ АЛВЕОЛИТ

14. ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТРAЛИГАМЕНТАРНАТА 

АНЕСТЕЗИЯ В МАСОВАТА СТОМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА

15. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ КОМПОЗИТИ ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА 

МОНОЛИТНИТЕ ЩИФТОВИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

16. ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ CONTRACTURA MANDIBULAE

17. HELICOBACTER PYLORI В УСТНАТА КУХИНА

18. АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ И АТОПИЯ 

ПРИ ДЕЦА

19. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА PEMPHIGUS VULGARIS

20. ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ НА СТОМАТОЛОЗИТЕ ПРИ КОРОНКОВИ ФРАКТУРИ 

НА ПОСТОЯННИТЕ РЕЗЦИ

17 юни

11.30 – 12.00
Водещи:
Доц. Милена Пенева
Доц. Трифон Михайлов

21. ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА Т-СКАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ГОЛЕМИНАТА НА ОКЛУЗАЛНОТО НАЛЯГАНЕ

22. АНАЛИЗ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ ПРИ 

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЩИФТОВИ КОНСТРУКЦИИ

23. СЪСТОЯНИЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ СПОРЕД 

МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

24. ИНДИКАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ХИРУРГИЧНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНИ КЛОНОВЕ ПРИ ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЯ

25. ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ В ПОСТЕКСТРАКЦИОННАТА АЛВЕОЛА И 

ОСТЕОАУГМЕНТАЦИЯ С БИОПРОДУКТИ

26. БИОПРОДУКТИТЕ OsteoBiol В СЪВРЕМЕННАТА G.T.R. И G.B.R.-

ЕДНОГОДИШНИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

27. ДИСПЛАЗИЯ НА ТЪРНЕР – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ

28. СЛУЧАЙ НА ГИНГИВАЛНА ХИПЕРПЛАЗИЯ ПРИ ДЕТЕ С 

ПОЛИМАЛФОРМАТИВЕН СИНДРОМ

29. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА ПРИ 

МНОЖЕСТВЕНА ХИПОДОНТИЯ

30. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА НЕХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ С ОРАЛНИ ИЗЯВИ – 

КЛИНИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

POSTERS

JUNE 16 

11.30 – 12.00
Chairpersons: 
Prof. Doan Ziya
Assoc. Prof. Angel Bakardjiev

1. MODERNIZATION OF THE PFIFER`S METHOD FOR CAP SPLINTING AND 

WIDENING THE POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION

2. PRESENTING OF TWO CASES WITH COMPOUND-MIXED ODONTOMA

3. PRESENTATION OF TWO CASES WITH ODONTOMAS MANIFISTATING LIKE A 

MESIODENS

4. A COMPARATIVE STUDY ON THE BONDING STRENGTH BETWEEN THE DEN-

TURE BASE AND THE RELINING MATERIALS

5. A COMPARATIVE STUDY OF: SOLUBILITY, PH AND TEMPERATURE CHANGES 

TAKING PLACE IN SEVERAL TYPES OF CEMENTS USED IN MODERN DEN-

TISTRY

6. ORAL HYGIENE IN MIXED DENTURE – NEW BULGARIAN TOOTHPASTE- 

HEALTHY TEETH

7. COMPLEX TREATMENT OF AN ORTHODONTIC DEFORMATION OF AN ADULT 

PATIENT

8. OZONE APPLICATION IN THE CONTEMPORARY METHODS FOR PROPHY-

LAXIS AND TREATMENT OF THE CARIES

9. INVESTIGATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME ESSENTIAL 

OILS AND HERB EXTRACTS ON CARIOGENIC MICROORGANISMS

10. ARSENIC – INDUCED TOXIC PERIODONTITIS TREATED WITH BIO-OSS: A 

CLINICAL CASE

15.00 – 15.30
Chairpersons: 
Prof. Radomir Ugrinov
Dr. Jenya Maslinkova

11. A METHOD OF ESTHETIC RECONSTRUCTION IN GINGIVAL RECESSION

12. A METHOD OF POWER BLEACHING OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH

13. A STUDY OF THE THERAPEUTIC APPROACHES USED BY BULGARIAN DEN-

TISTS IN THE MANAGEMENT OF POSTEXTRACTION ALVEOLITIS

14. INTRALIGAMENTARY ANESTHESIA IN GENERAL DENTAL PRACTICE

15. APPLICATION OF LABOLATORY PROCESSED COMPOSITES FOR AESTETIC 

CAST POST BUILDUPS

16. PROTHETIC TREATMENT AFTER CONTRACTURA MANDIBULAE

17. HELICOBACTER PYLORI IN THE ORAL CAVITY

18. ALLERGIC REACTIONS TO DENTAL MATERIALS AND ATOPIA IN CHILDREN

19. CLINICAL CASE OF PEMPHIGUS VULGARIS

20. TREATMENT APPROACHES OF THE DENTISTS FOR CROWN FRACTURES OF 

YOUNG PERMANENT INCISORS

June 17

11.30 – 12.00
Chairpersons:
Assoc. Prof. Milena Peneva
Assoc. Prof. Trifon Mihailov
21. ТHE POSSIBILITIES OF T-SCAN SYSTEM TO MEASUREMENT THE MAGNITUDE 

OF OCCLUSAL PRESSURE

22. ANALYSIS OF STRESSES IN HARD DENTAL TISSUES GENERATED ВУ CLINICAL 

APPLICATION OF RETENTIVE RООТ CANAL POSTS

23. PATIENT’S OPINION SURVEY ABOUT THE STATE OF DENTAL SERVICE

24. INDICATION TO DETERMINE THE NECESSITY OF SURGICAL TREATMENT OF 

PERIPHERAL RAMIFICATIONS IN CASE OF TRIGEMINAL NEURALGIA

25. IMMEDIATE IMPLANTS IN POST-EXTRACTION SOCKETS AND BONE AUG-

MENTATION WITH BIOPRODUCTS

26. THE OSTEOBIOL BIOPRODUCTS IN CONTEMPORARY G.T.R. AND G.B.R. – 

ONE YEAR CLINICAL STUDY

27. TURNER’ S DYSPLASIA – EPIDEMIOLOGICAL STUDY

28. CLINICAL CASE OF GINGIVAL HYPERPLASIA IN CHILD WITH SYNDROMA 

POLYMALFORMATIVA

29. RECONSTRUCTION OF THE OCCLUSAL RELATIONSHIPS IN CASE OF MUL-

TIPLE AGENETIC TEETH

30. A CASE REPORT OF NON-HODGKIN LYMPHOMA WITH ORAL EXPRESSION - 

CLINICAL AND IMMUNE TESTS
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15.00 – 15.30
Водещи: 
Доц. Христина Попова
Д-р Женя Маслинкова

31. ЛЕЧЕНИЕ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ НА ПАЦИЕНТИ С ПОДВИЖНА ЛИГАВИЦА В 

ДИСТАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АЛВЕОЛАРНИТЕ ГРЕБЕНИ

32. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОНИЖАВАНЕТО НА ВИСОЧИНАТА НА ОКЛУЗИЯТА 

ПРИ БЕЗЗЪБИ ПАЦИЕНТИ С МАКСИМАЛНА ДАВНОСТ НА ТОТАЛНОТО 

ПРОТЕЗИРАНЕ 5 Г.

33. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ С АПИКАЛНО ДЕПЛАСИРАНИ 

ЛАМБА В РЕДУКЦИЯТА НА ГИНГИВАЛНИ/ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ И 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА АТАШИРАНИТЕ ТЪКАНИ

34. АДХЕЗИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ СЛЕД 

ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

35. ЕСТЕТИЧНА РЕСТАВРАЦИЯ НА ЗЪБИ, УВРЕДЕНИ ОТ КОКА-КОЛА

36. ЧУЖДО ТЯЛО В МАКСИЛАРНИЯ СИНУС, ВЛЯЗЛО ПРЕЗ ОРБИТАЛНИЯ ПОД

37. ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМ НА ДОЛНАТА УСТНА. МЕТОД НА 

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ГОЛЯМ ОПЕРАТИВЕН ДЕФЕКТ

38. МОНОСИМПТОМАТИЧНИ ИЗЯВИ НА СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В 

УСТНАТА КУХИНА И ДРУГИ РЯДКО СРЕЩАНИ ЛЕЗИИ

39. НЕКРОТИЧНО УЛЦЕРОЗЕН СТОМАТИТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ – 

ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

40. МЕТОД ЗА ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ НА N. ALVEOLARIS INFERIOR, N. BUC-

CALIS И N. LINGUALIS ЧРЕЗ ИНТРАОРАЛЕН ДОСТЪП И ЕКСТРАОРАЛНА 

ПАЛПАЦИЯ

15.00 – 15.30
Chairpersons: 
Assoc. Prof. Christina Popova
Dr. Jenya Maslinkova

31. COMPLETE DENTURE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MOBILE MUCOSA 

IN THE POSTERIOR AREAS OF THE ALVEOLAR CRESTS

32. FOLLOW-UP OF THE DECREASE IN THE OCCLUSION HEIGHT IN EDEN-

TULOUS PATIENTS WITH UP TO 5 YEARS DURATION OF THE COMPLETE 

DENTURES

33. THE EFFICIENCY OF THE APICALLY REPOSITIONED FLAP PROCEDURE IN 

REDUCTION OF THE GINGIVAL/PERIODONTAL POCKETS AND ATTACHED 

TISSUES AUGMENTATION

34. ADHESIVE RECONSTRUCTION OF PERMANENT TEETH AFTER ORTHODON-

TIC TREATMENT

35. ESTHETIC RESTORATION OF TEETH DAMAGED WITH COCA-COLA

36. A CASE OF A LARGE FOREIGN BODY PENETRATED INTO THE MAXILLARY 

SINUS THROUGH THE ORBITAL FLOOR

37. SURGICAL MANAGEMENT OF LOWER LIP CARCINOMA - A RECONSTRUC-

TION TECHNIQUE IN EXTENSIVE DEFECTS

38. ISOLATED MANIFESTATION OF SYSTEMIC DISEASES IN THE ORAL CAVITY 

AND OTHER RARE LESIONS

39. NECROTIC-ULCEROUS STOMATITIS. CASE PRESENTATION – DIAGNOSTIC 

AND THERAPEUTIC APPROACH

40. A METHOD FOR LOCAL ANAESTHESIA OF N. ALVEOLARIS INFERIOR, N. BUC-

CALIS AND N. LINGUALIS THROUGH INTRAORAL ACCESS AND EXTRAORAL 

PALPATION
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ЛЕКЦИИ

Проф. Марк Данан, Франция
КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ: ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ 
МЕТОДИ

Растящият интерес към естетиката и 

произтичащата от него необходимост 

от решаване на свързаните с нея 

проблеми, като свръхчувствителност 

и коренов кариес, благоприятстваха 

създаването на многобройни 

хирургични процедури, които 

позволяват покритието на оголените 

корени.

Съгласно класификацията на 

Miller, съществуват разнообразни 

рецесионни дефекти и при всеки 

от тях е показан собствен подход. 

Така, за лечението на гингивалните 

рецесии са предлагани различни хирургични методи – от 

свободното гингивално ламбо до регенеративни техники.

Целта на настоящата лекция е оценката на тези различни 

методи според следните международни параметри: вертикална 

рецесия, дълбочина при сондиране, ниво на зъбно-венечното 

прикрепване, увеличение на кератинизираната тъкан, 

увеличение на дебелината и „пълзящо прикрепване”.

* * *

Проф. Марк Данан отговаря за обучението по пародонтология и 

имплантология в болничния комплекс Шенвие-Мондор. Изнесъл 

е 210 презентации, от които 35 зад граница. Има 70 публикации, 

вкл. 12 международни, и 40 статии във вестниците.

Проф. Маруан Даас, Франция
ИМПЛАНТАТНО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ: ОТ ЛИПСАТА НА 
ЕДИНИЧЕН ЗЪБ ДО ИМПЛАНТАТНО НОСЕНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА

В зората на съвременната 

имплантология, остеоинтеграцията 

сама по себе си се смяташе за успех. 

Разположението на имплантата и 

неговата протетична експлоатация 

изобщо не фигурираха между 

качествените критерии за успех.

Трябваше да дойде краят на 

90-те години и постигнатият 

международен консенсус в Торонто 

(Zarb & Albrektsson, 1998), за да се 

прибавят най-после и тези важни 

протетични критерии:

• Имплантатът не бива да пречи 

на функционалното и естетично протезиране, което да 

удовлетворява както пациента, така и стоматолога.

• „Имплантатните” протези не бива да компрометират 

остеоинтеграцията.

Настоящата лекция се базира върху един четириточков системен 

клиничен подход:

• изготвяне на протетичен план,

• изработване въз основа на този план на ориентировъчен 

шаблон, предназначен за изследване на възможностите за 

имплантиране, характерни за всеки пациент,

• трансформацията му в хирургичен шаблон за прецизно 

поставяне на имплантатите,

Този подход позволява да се предложи на пациента 

един индивидуализиран лечебен протокол, логичен и 

LECTURES

Prof. Marc Danan, France
ROOT COVERAGE: EVALUATION OF DIFFERENT TREATMENT 
TECHNIQUES

The increasing interest in aesthetics and the subsequent need to 

solve related problems such as hypersensitivity and root caries have 

favoured the development of many surgical procedures that permit 

the coverage of exposed roots. 

According to the Miller Classifi cation there are multiple recession 

defects, each indicate it own approach.

Thus various surgical techniques have been proposed for treating 

gingival recession from free gingival graft to regenerative tech-

niques.

The purpose of this communication is to evaluate these diff erent 

techniques using the following international parameters, such as 

vertical recession, probing depth, attachment level, increasing kera-

tinised tissue, increasing of thickness and creeping attachment.

* * *

Lecturer, responsible of the formation parodontology-implantology 

of the hospital complex Chenevier-Mondor. Author of 210 commu-

nications including 35 abroad, 70 publications including 12 interna-

tional and 40 articles in the newspapers at reading panel.

Prof. Marwan Daas, France 
IMPLANT PROSTHODONTICS: FROM THE SINGLE TOOTH LOSS TO 
THE IMPLANT SUPPORTED OVERDENTURE

In the dawn of modern implantology, osteointegration itself has 

been considered a success. The location of the implant, as well as 

its prosthetic performance, were not on the list of quality criteria of 

success. 

As late as the end of the 90s, international consensus was reached, 

and the following important prosthetic criteria were fi nally added:

• The implant must not impede the functional and aesthetic 

prosthodontic treatment, aimed at the satisfaction of both patient 

and dentist.

• The “implant” prosthesis must not jeopardise the osteointegra-

tion.

This presentation is based upon a four-fulcrum systhematic clinical 

approach:

• design of a prosthodontic treatment plan,

• fabrication of an orientation template based on this plan,

• the transformation of the latter into a surgical template for the 

precise implant positioning.

This approach allows to off er the patient a customised treatment 

protocol, both logic and systhematic, starting with the preparatory 

phase and continiung with rational treatment procedures which 

warrant the predictability and longevity of the impant-prosthetic 

rehabilitation.

* * *

Prof. Marwan Daas has the following degrees:

Docteur en Chirurgie Dentaire

Maître de Conférences des Universités 

Praticien Hospitalier

CES de Biomatériaux
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систематичен, който започва с подготвителната фаза и 

продължава с рационални лечебни манипулации, гарантиращи 

предвидимостта и трайността на протетично-имплантатното 

лечение.

* * *

Проф. Маруан Даас притежава следните степени: 

Docteur en Chirurgie Dentaire

Maître de Conférences des Universités 

Praticien Hospitalier

CES de Biomatériaux

CES de Prothèse Fixée

CES de Prothèse Amovible Partielle

CES de Prothèse Amovible Complète

D.U de Prothèse Complète

Доц. Георги Тодоров, Стоматологичен факултет Пловдив
ЧАСТИЧНИ ПРОТЕЗИ С ВЪТРЕКОРЕНОВИ ОПОРНО-ЗАДРЪЖНИ 
СРЕДСТВА

Напоследък в протетичната практика 

все по-често се предприема лечение 

с частични протези, при които се 

използват специализирани опорно-

задръжни средства за вътрекореново 

задържане.

Планирането на такъв тип 

протези налага съблюдаване на 

специфични, строги конструкционни 

правила, които са в зависимост от 

индивидуалните особености на 

клиничния случай. От друга страна се изисква стриктно спазване 

и прецизност при всеки един от лабораторните етапи.

Разглеждат се подробно показанията, противопоказанията, 

лечебния план и технологията на прецизните опорно-задръжни 

средства за вътрекореново задържане на „Rhein-83” с еластични 

тефлонови капи.

На базата на петгодишен клиничен опит при лечение на повече 

от 80 случая се представят подробно онагледени етапите, 

предимствата и недостатъците при лечението с такъв тип 

вътрекоренови елементи.

* * *

Доц. Георги Тодоров е завършил Стоматологичен факултет 

гр. Пловдив през 1979 г. От 1982 г. е асистент в катедра по 

Протетична стоматология на СФ-Пловдив. През 1985 г. придобива 

специалност по Протетична стоматология.

През 2002 г. е защитил дисертационен труд на тема „ Изпиляване 

на протезоносители до взаимна успоредност” и му е присъдена 

образователна степен „доктор”.

От 2005 г. е доцент към Катедра по протетична стоматология 

при СФ-Пловдив и води лекционния курс по Пропедевтика на 

протетичната стоматология. Доц. Тодоров е автор и съавтор 

в над 40 публикации и научни изяви у нас и в чужбина, има 

признати 6 рационализации. Изнасял е лекции за СДО в страната 

и Република Македония.

Работи по проекти за развитие и въвеждане в протетичната 

практика на съвременни методи и пособия за постигане и 

контрол на успоредното препариране на протезоносители.

Включен е към квалификационната програма на Съюза на 

стоматолозите в България.

CES de Prothèse Fixée

CES de Prothèse Amovible Partielle

CES de Prothèse Amovible Complète

D.U de Prothèse Complète

Assoc. Prof. Georgi Todorov, Faculty of stomatology, Plovdiv
PARTIAL DENTURES WITH INTRARADICULAR ATTACHMENTS

Lately in prosthodontics, specialised intraradicular attachments are 

more frequently used for retention of removable partial dentures.

The design of such prostheses requires the observance of specifi c, 

rigorous construction rules depending on the individual clinical 

features of the patient. On the other hand, a strict adherence and 

preciseness is required in each and every laboratory stage.

The presentation covers in detail the indications, contraindications, 

treatment planning and technology of the precise intraradicular 

attachments „Rhein-83” with elastic tephlon caps. A fi ve year experi-

ence is presented, including the treatment of more than 80 clinical 

cases.

* * * 

Assoc. Prof. Georgi Todorov has graduated the Faculty of Stomatol-

ogy in Plovdiv in 1979. Since 1982 – Ass. Prof. in the Department of 

Prosthetic Dentistry in the same Faculty. 1985 – speciality in Pros-

thetic Dentistry. 2002 – Doctor Thesis “Mutually Paralel Preparation of 

Abutment Teeth”. Since 2005 – Assoc. Prof. in the same Department, 

Head of the Lecture Course in Propedeutics of Prosthetic Dentistry.

Assoc. Prof. Todorov has more than 40 publications, 6 rationalisa-

tions, participates in the postgraduate education programme of 

the Association of Dentists in Bulgaria, and has presented numer-

ous postgraduate education lectures in Bulgaria and Macedonia. 

Participates in projects for development and introduction of modern 

techniques and devices for parallel preparation of abutment teeth in 

modern prosthodontic practice.
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Проф. Андон Филчев, Стоматологичен факултет София
ТРАВМА ОТ ОКЛУЗИЯ: ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА; ОСТРА И 
ХРОНИЧНА

Травмата, като етиологичен фактор 

в лицево – челюстната област има 

важно значение за увреждане на 

основните структури на дъвкателния 

апарат. Тези структури са подложени 

на въздействието на различни 

вътрешни и външни сили. Част от 

тези сили са собствените мускулни 

сили, които движат долната челюст. 

От тях травматично въздействие 

могат да имат оклузалните – дъвкателните сили. В добре 

функциониращото съзъбие, те са балансирани, компенсирани и 

неутрализирани. В даден момент може да се създадат условия за 

тяхното дебалансиране и превръщане в етиологичен фактор за 

промени във формата, функцията и реактивността на основните 

структури: зъби, вкл. пародонта и зъбните редици, челюстни 

стави, дъвкателни мускули и психиката на пациента.

Травмите на дъвкателния апарат, които са обект на протетичната 

стоматология, могат да бъдат разделени според етиологичния 

фактор, т. е. произхода на действащата сила, на травма от: 

оклузия, парафункция, дентално лечение, вътрешен натиск, 

външен натиск или удар.

Травмата от оклузия може да бъде първична, т. е. етиологичен 

фактор или вторична, т.е. болестно условие, в зависимост от 

състоянието на основните анатомо – стоматологични структури. 

Първичната или вторичната травма от оклузия може да бъде 

остра или хронична. Те имат различна патогенеза и клинична 

картина, на чиято база се поставя диагноза и се съставя план 

на лечение. Пародонтът на зъбите се уврежда от оклузална 

травма най-често, около 5 пъти повече, в сравнение с останалите 

основни структури: челюстни стави и дъвкателни мускули. 

Всички те имат специфична клинична картина и различно 

лечение.

* * *

Проф.д-р Андон Филчев е роден в гр. Петрич на 16.10. 1948 г. 

Завършва стоматология в МУ – Стоматологичен факултет, София, 

през 1972 г. Работи по разпределение в СЗС на Благоевградска 

област, 1972 -5 г., а след конкурс, в Катедрата по протетична 

стоматология на СФ - Пловдив, 1975 -8 г. От 1978 г. е 

преподавател в Катедрата по протетична стоматология на СФ – 

София. Доцент е от 1989 г., а професор – от 1997 г. Защитил е две 

дисертации, за научните степени, сега “ Доктор”, по въпросите 

на оклузодонтията, през 1986 г. и за “Доктор на науките”, по 

проблемите на гнатологията, през 1995 г.. Трикратен стипендиант 

е на най – престижната Европейска научна фондация 

“Александър фон Хумболдт” - Германия, през 1984 - 85 г., 1992 - 

93 г. и 1996 г. Понастоящем е председател на Българското научно 

стоматологично дружество; председател на Общото събрание на 

СФ – София; зам.-председател на Специализирания научен съвет 

по стоматология и ЛЧХ . Член е на Висшия медицински съвет, 

от квотата на ССБ, на Академичния съвет на МУ – София и на 

Експертната комисия на ССБ.

Prof. Andon Filchev, Faculty of Stomatology, Sofi a
OCCLUSAL TRAUMA: PRIMARY AND SECONDARY, ACUTE AND 
CHRONIC

Trauma as an aethiologic factor in the maxillo-facial area has a crucial 

importance in the injuries of the major structures of the mastica-

tory apparatus. These structures are under the impact of various 

internal and external forces, including the muscle forces moving the 

mandible. Among them, the occlusal – masticatory forces can have 

a traumatic eff ect. In the well functioning dentition, they are well bal-

anced, compensated and neutralised. In a moment, conditions may 

arise for them to disbalance and turn into an aethiological factor for 

changes in the form, function and reactivity of the major structures: 

teeth, incl. the periodont and tooth raws, the TMJs, the masticatory 

muscles, as well the psychic condition of the patient.

The trauma of the masticatory apparatus, subject to the prosthetic 

dentistry, can be the result of occlusion, parafunction, dental treat-

ment, internal pressure, external pressure, or stroke.

Occlusal trauma can be primary, i. e. aethiological factor, or second-

ary, i. e. morbid aff ection, depending on the condition of the major 

masticatory structures. Primary or secondary occlusal trauma can 

be acute or chronic. They have diff erent pathogenesis and clinical 

picture, on the base of which the diagnosis is made, and the treat-

ment plan is designed. The periodont is most frequently aff ected by 

occlusal trauma – about fi ve times more compared to the other ma-

jor structures: TMJs and masticatory muscles. They all have specifi c 

clinical features and diff erent treatment.

* * *

Born in Petrich on 16.10.1948. 

1972 Graduated in the Faculty of Stomatology Sofi a

1972-1975 General practice in the Blagoevgrad region

1975-1978 Asst. Prof. in the Dept. of Prosthetic Dentistry, Faculty of 

Stomatology, Plovdiv

1978 Asst. Prof. , Assoc. Prof. (1989) and Professor (1997) in 

the Dept. of Prosthetic Dentistry, Faculty of Stomatol-

ogy, Sofi a

1984-1985, 1992-1993, 1996: Alexander von Humboldt Grant in 

Germany

1986 PhD Thesis in Oclusodonty

1995 Doctor Thesis in Gnathology

Chairman of the Bulgarian Scientifi c Stomatological Society.

Chairman of the General Assembly of the Faculty of Stomatology, 

Sofi a.

Vice-Chairman of the Specialized Scientifi c Board of Stomatology 

and Maxillo-Facial Surgery.

Member of the Supreme Medical Council on the quote of the As-

sociation of Dentists in Bulgaria.

Member of the Academic Council of the Medical University, Sofi a.

Member of the Expert Committee of the Association of Dentists in 

Bulgaria.
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Проф. Кристер Бйерклин, Швеция
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩАТА ПРАКТИКА: АСПЕКТИ ПРИ 
ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ

1982 - 1983 Консултант по ортодонтия 

в Ортодонтската клиника Вернамо 

и Института за следдипломно 

стоматологично обучение, Йонкьопинг

1984 – 1994,1997 Клиницист 

и преподавател в Института за 

следдипломно стоматологично 

обучение, Йонкьопинг

1994 Придобива степен Odont Dr./

Ph.D във Факултета по одонтология на 

Университета в Гьотеборг

1995 - 1996 Асистент в Отделението 

по ортодонтия в Университета в Гьотеборг (1/2 длъжност) 

и Института за следдипломно стоматологично обучение, 

Йонкьопинг (1/2 длъжност)

1998 -  Завеждащ Отделение по ортодонтия в Института за 

следдипломно стоматологично обучение, Йонкьопинг

2001 - 2004 Директор на Института за следдипломно 

стоматологично обучение, Йонкьопинг

От 1984 изнася лекции на многобройни национални и 

международни курсове и конгреси, както и пред специализанти 

в Института за следдипломно стоматологично обучение, 

Йонкьопинг.

Външен екзаминатор във всички останали институти за 

следдипломно стоматологично обучение в Швеция.

Научни интереси: Клинични, рентгенологични и дългосрочни 

проучвания на смущенията в пробива на зъбите; дългосрочно 

контролно проследяване на деца, лекувани с различни 

ортодонтски апарати.

Рецензент в следните издания:

The Angle Orthodontist, САЩ

European Journal of Orthodontics, Англия

Swedish Dental Journal, Швеция

International Journal of Paediatric Dentistry

Членува в: Европейското Angle-общество, Европейския борд 

на ортодонтите, Световната федерация на ортодонтите, 

Европейското ортодонтско общество, Шведското ортодонтско 

общество.

Автор на многобройни публикации.
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ORTHODONTIC TREATMENT FOR THE GENERAL PRACTITIONER:
ASPECTS ON CHILDREN AND ADOLESCENTS

Born 1946

DDS, senior consultant in orthodontics, Odont Dr./Ph.D

Degrees
1974 Malmö University Sweden. Swedish Dental Licence, 

 The National Board of Health and Welfare, Sweden

1981 Specialist Licence in Orthodontics, The National Board 

of Health and Welfare, Sweden

1994 Odont Dr./Ph.D, Göteborg University, Faculty of Odon-

tology 

Appointments
1974 - 1977 General practitioner

1978 - 1981 Postgraduate Dental Education in orthodontics, The In-

stitute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, 

Sweden

1982 - 1983 Consultant orthodontist Värnamo Orthodontic clinic 

and The Institute for Postgraduate Dental Education, 

Jönköping, Sweden

1984 – 1994,1997 Clinician and teacher at The Institute for Post-

graduate Dental Education, Jönköping, Sweden

1995 - 1996 Ass Professor, Dep of Orthodontics, Göteborgs Uni-

versity 50% and The Institute for Postgraduate Dental 

Education, Jönköping 50%

1998 -  Head of the Orthodontic Department, The Institute for 

Postgraduate Dental Education, Jönköping

2001 - 2004 Head of The Institute for Postgraduate Dental Educa-
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Lecturer  
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congresses as well as regular lecturer for the postgraduate students 

at the Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping.

External examinater at all the other Postgraduate Dental Educations 

Institutes and Universities in Sweden.

Scientifi c fi elds
Clinical, radiologic and longitudinal studies in tooth eruption distur-

bances

Long-term follow of children treated with diff erent orthodontics 

appliances 

Referee for:  

The Angle Orthodontist, USA

European Journal of Orthodontics, England

Swedish Dental Journal, Sverige

International Journal of Paediatric Dentistry

Member of professional societies
Angle Society of Europe

European Board of Orthodontists

World Federation of Orthodontist

European Orthodontic Society

Swedish Orthodontic Society

Author of numerous publications.
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Д-р Ирен Бйерклин, Швеция
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩАТА ПРАКТИКА: АСПЕКТИ ПРИ 
ВЪЗРАСТНИ

Родена 1944

DDS, Старши консултант по ортодонтия

1969  Завършва стоматология в 

Университета в Малмьо, Швеция

1969-1974 Обща стоматологична 

практика

1975-1980 Специализация по 

ортодонтия в Университета в Малмьо

1980 Придобива специалност 

ортодонтия в същия университет

1980 - Старши консултант по ортодонтия в Клиниката по 

ортодонтия в Лунд, Швеция

1982 - Старши консултант по ортодонтия в Отделението за 

орална и лицево-челюстна хирургия в Университета 
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2000-2004 Лектор по ортодонтия за специализанти, 

Университета в Малмьо

2000- Клиничен инструктор по ортодонтия за 

специализанти

Изнесла е многобройни лекции по ортодонтия за ортодонти и 

общопрактикуващи стоматолози.

Основни интереси: комбинирано ортодонтско/хирургично 

ортогнатично лечение
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1980 Specialist Licence in Orthodontics, Malmö University, 

Sweden.
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Malmö University, Malmö, Sweden (parttime)

2000-Instructor for clinical training for postgraduate students in 
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Main fi elds of interest:
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ПОСТЕРИ 

Резюме № 1

 

Заглавие:
МОДЕРНИЗИРАНЕ МЕТОДА НА ПФАЙФЕР ЗА КАПОВО ШИНИ-
РАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ

Автори:
Каназирски Н.*, Р. Чолакова*, М. Йорданова**, С. 
Йорданова**

*Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив
**Катедра по Ортодонтия, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив

Един от често използваните методи при лечението на различни 

травматични увреждания на челюстните кости и зъбите е този 

на Пфайфер за капово шиниране със самополимеризираща 

полиметил-метакрилатна пластмаса в мономерно-полимерна 

форма. Някои от недостатъците на материала и обработката му 

могат да се премахнат или подобрят, като се въведат по-модерни 

материали. Ние заменяме тези пластмаси с фотополимерни 

глицидилметакрилатни и уретандиметакрилатни, които се 

полимеризират по-бързо и пълно, при лечението на няколко 

пациенти с различни травми в ЛЧО и на зъбите.

Цел: Разширяване приложението на метода на Пфайфер. 

Въвеждане на материали, които са по-лесни за употреба от 

стоматолозите и същевременно профилактират пародонта и 

лигавицата на устната кухина . 

Материал и методи: Прилага се фотополимеризираща 

пластмаса на базата на глицидилметакрилат и 

уретандиметакрилат. От нея се изработват капови шини на 

засегнатите от травми зъби и челюсти. 

Заключение: Разширяват се показанията на метода на Пфайфер. 

Въвежда се фотополимеризиращата пластмаса, която замества 

самополимеризиращата. Тя полимеризира по-пълно, като се 

намалява отделянето на свободен мономер, водещ до алергични 

и токсични реакции при пациентите и стоматолога. Поради 

добрата манипулативност на материала и лесната му употреба 

се предотвратява навлизането му в гингивалните джобчета. Това 

предпазва пародонта от механично и химично увреждане. 

 

Ключови думи: 
Метод на Пфайфер, фотополимеризираща пластмаса

Резюме № 2

 

Заглавие:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ СЪС СЛОЖНО-
СЪСТАВЕН ОДОНТОМ

Автори:
Каназирски, Н., Р. Чолакова

Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински 
Университет – Пловдив

POSTERS

Abstract № 1

 

Title:
MODERNIZATION OF THE PFIFER`S METHOD FOR CAP SPLINTING 
AND WIDENING THE POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION

Authors:
Kanazirsky N.*, R. Cholakova*, M. Jordanova**, S. Jordanova**

*Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv
**Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Medical 
University – Plovdiv

Many surgical, prosthodontic and surgic-prosthodontic methods of 

treatment are applied in the therapy of diff erent traumatic injuries 

in the jaw and the teeth. One of the most frequently used methods 

is the Pfeifer`s method of cap splinting with autopolymerisating 

polymethylmetacrilate plastic in monomeric-polymeric form. Some 

disadvantages of the material and its processing can be eliminated 

or improved by introducing more contemporary materials. In the 

treatment of some patients with diff erent traumas in the maxillo-fa-

cial region and the teeth, we replace this plastic with photopolymer-

izing glycidilmetacrylate and uretandimetacrilate which polymerize 

faster and more completely by exposure to UV-light from a quartz 

source with wave length 400-520nm.

Aim: Widening of Pfeifer`s method application. Introducing the uti-

lization of materials that are easier for the dentists to use and at the 

same time prevent the periodontium and the oral mucosa from the 

eff ect of autopolymerizing plastic and the residual monomer.

Material and methods: Photopolymerizing plastic based on glyci-

dilmetacrylate and uretandimetacrilate is applied. It`s used for mak-

ing cap splinting for damaged by traumas teeth and jaws.

Conclusion: The indicators of Pfeifer`s method are expanding. Pho-

topolymerizing plastic is used that polymerizes more completely by 

decreasing the separation of free monomers which lead to patient`s 

and dentist`s allergic and toxic reactions. Because of the good 

handling of the material and its easy usage, its penetration in the 

sulcus gingivalis is avoided, thus protecting the periodontium from 

mechanical and chemical injuries.

 

Key Words: 
Pfeifer`s method, photopolymerizing plastic 

Abstract № 2

 

Title:
PRESENTING OF TWO CASES WITH COMPOUND-MIXED ODON-
TOMA

Authors:
Kanazirsky N., R. Cholakova

Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv
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Одонтомите са доброкачествени тумори от смесен одонтогенен 

произход (одонтогенен епител с одонтогенен ектомезенхим, с 

или без твърдозъбнотъканни образувания). Те съдържат емайл, 

дентин, цимент и пулпна тъкан и представляват 22% от всички 

одонтогенни тумори. Познати са два вида одонтом – сложно-

съставен и сложно-смесен. Първият е два пъти по-често срещан 

от втория. Ние правим съпоставка на два случая при млади 

жени. Те се различават по клинично протичане. Във връзка с 

това приложихме различен лечебен подход и съпоставихме 

резултатите.

Цел: Да представим различни лечебни подходи, породени от 

разнообразието в клиничната картина на два случая с еднаква 

диагноза.

Материал и методи: Диагнозата и на двата случая е поставена 

на базата на ОПТГ и хистологично изследване. При лечението 

на единия бе приложена енуклеация и насочена костна 

регенерация, а при другия – енуклеация, екстракция на 

ектопичния зъб и пластика за покриване на костния дефект.

Резултати и обсъждане: Постигна се безболезнен, гладък и 

бърз заздравителен процес при използване на насочена костна 

регенерация с Bio-Оss и значително по-бързо протичане на 

репаративния процес. Безпроблемно възстановяване получихме 

и без използване на остеокондуктивен материал, само с 

пластично покриване на дефекта. Доказа се, че след добра и 

радикална оперативна техника, одонтомите не дават рецидиви.

 

Ключови думи: 
Сложно-съставен одонтом, травма, ОПГТ, насочена костна 

регенерация

Резюме № 3

 

Заглавие:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯ НА ОДОНТОМА, ИЗЯВЯВАЩИ 
СЕ КАТО МЕЗИОДЕНС

Автори:
Каназирски Н., Р. Чолакова

Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински 
Университет – Пловдив

Представяме Ви два сходни по клинично протичане случаи 

на mesiodens, които се изявяват клинично, рентгенографски 

и хистологично като сложно–съставни одонтоми. И двата 

се проявяват в детска възраст в сроковете на пробив на 

постоянните зъби, като се наблюдава dentitio tarda. Децата са на 

8 години, а все още нямат пробили горни централни резци.

Цел: Да покажем местни причини за закъснял пробив и лечебния 

подход, приложен в конкретната ситуация.

Материал и методи: Диагнозата и на двата случая е поставена 

на базата на ОПТГ и хистологично изследване. Приложи се 

екстирпация на одонтома и разкриване на коронката на зъба, за 

да се приложи последващо ортодонтско лечение.

Резултати и обсъждане: Разкри се и се премахна причината за за-

къснелия пробив. Даде се възможност за ортодонтско въздействие 

върху непоникналия зъб след хирургично разкриване на коронката.

The odontomas are benign tumors of mixed odontogenic origin.

We compare 2 cases with compound-mixed odontoma in young 

women. These are diff erent in clinical course so that we applied two 

diff erent therapeutic approaches and compared the results.

Aim: To present diff erent therapeutic approaches due to the variety 

of clinical pictures in two cases with the same diagnosis.

Material and methods: After radiographic and histological diag-

nosis, the treatment of the fi rst case was enucleation and directed 

bone regeneration and the treatment of the other was enucleation, 

extraction of the ectopic tooth and reconstructive surgery in order to 

cover the bone defect.

Results and conclusion: After the use of directed bone regenera-

tion with Bio – Oss we achieved painless, smooth and quick healing 

process, as well as considerably fast course of the reparative process. 

We attained recover only by using reconstructive surgery cover-

ing the defect without osteoconductive material. We established 

no recurrence of the odontomas after a good and radical operative 

technique.

 

Key Words: 
Compound odontoma, trauma, panoramic radiography, directed 

bone regeneration

Abstract № 3

 

Title:
PRESENTATION OF TWO CASES WITH ODONTOMAS MANIFISTAT-
ING LIKE A MESIODENS

Authors:
Kanazirsky N., R. Cholakova

Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv

We present two cases of mesiodens similar in clinical course. They 

express clinical, radiographic and histologic features of a compound 

- mixed odontoma. Both of them appeared in the childhood when 

the permanent teeth have erupted and dentition tarda is observed. 

The children are 8 years old and still don`t have erupted upper cen-

tral incisor teeth.

Aim: To point at the local causes for delayed eruption and the thera-

peutic approach that was applied in the particular situation.

Material and methods: The diagnosis in both cases is based on pan-

oramic radiography, Simpson X-ray and histological test. We applied 

an extirpation of the odontoma and exposure of the teeth`s crown 

enabling a subsequent orthodontic therapy.

Results and conclusion: The cause for the delayed eruption was 

found and removed. The surgical exposure of the crown gave an op-

portunity for orthodontic therapy of the unerupted tooth.
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Ключови думи: 
Сложно-съставен одонтом, задържан пробив, мезиоденс, ОПГТ, 

рентгенография по Симпсън

Резюме № 4

Заглавие:
ИЗМЕРВАНЕ СИЛАТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРОТЕЗНАТА 
ОСНОВА И РЕБАЗИРАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ - СРАВНИТЕЛНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ

Автори:
Христов Ил., Б. Павлов, Й. Станев

Катедра Протетична стоматология, Стоматологичен 
факултет, Медицински Университет – Пловдив

Настоящото изследване представя данни, получени чрез 

оценка на повърхностните препарации на протезната основа, 

химическата структура и начина на ребазиране (директен и 

индиректен). 

Две групи меки ребазиращи материали се поставят върху 

протезния базис. Силата на връзката се оценява чрез така 

наречения „peeling adhesion” тест.

 

Ключови думи: 
Ребазиращи материали, цели протези

Резюме № 5

Заглавие:
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА: pH, ПРОМЕНИТЕ В 
ТЕМПЕРАТУРАТА И РАЗТВОРИМОСТТА НА ЦИМЕНТИ ОТ 
РАЗЛИЧНИ ГРУПИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОМАТОЛОГИЧНАТА 
ПРАКТИКА

Автори:
Христов Ил*., Б. Павлов*, А. Белчева**, С. Димитрова***

*Катедра по Протетична стоматология
**Катедра Детска стоматология 
***Катедра по Оперативно Зъболечение и Ендодонтия
Стоматологичен факултет, Медицински Университет 
– Пловдив

Изследването разкрива промените, които претърпяват по 

време на втвърдяването няколко от най-разпространените в 

стоматологичната практика цименти и тяхното влияние върху 

виталните зъби и евентуалните реакции от страна на пациентите. 

Освен това се разкриват и евентуалните причини за провала при 

циментирането на коронки и мостове. Изследването показва, 

че някои от „по-старомодните” цименти показват по-добри 

характеристики от някои съвременни такива.

 

Ключови думи: 
Стоматологични цименти – физико-химически качества, 

предимства и недостатъци

Key Words: 
Compound odontoma, delayed eruption, mesiodens, panoramic 

radipography, Simpson X-ray

Abstract № 4

Title:
A COMPARATIVE STUDY ON THE BONDING STRENGTH BETWEEN 
THE DENTURE BASE AND THE RELINING MATERIALS

Authors:
Hristov Il., B. Pavlov , J. Stanev

Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, Medi-
cal University – Plovdiv

This study reports data and observations obtained while evaluating 

the surface preparations, the chemical structure and the way of relin-

ing (chairside or laboratory method).

PMMA and silicone resilent lining materials were applied to these 

surfaces and the bonding strength was estimated by the so called 

“peeling adhesion “ test.

 

Key Words: 
Relining materials, total denture

Abstract № 5

 

Title:
A COMPARATIVE STUDY OF: SOLUBILITY, PH AND TEMPERATURE 
CHANGES TAKING PLACE IN SEVERAL TYPES OF CEMENTS USED 
IN MODERN DENTISTRY

Authors:
Hristov I*., B. Pavlov*, A. Belcheva**, S. Dimitrova***

*Department of Prosthetic Dentistry, 
**Department of Pediatric Dentistry, 
***Department of Operative Dentistry and Endodontics, 
Faculty of Dentistry, Medical University – Plovdiv

This article describes certain changes that take place during harden-

ing of several kinds of cements and their infl uence upon vital teeth 

and the expected reactions of the patients during treatment. It also 

reveals the probable reason for failure after fi xing crowns and bridg-

es. This study shows that unexpectedly “old- fashioned” cements 

reveal somewhat better properties than some “up-to-date” ones.

Key Words: 
Cements – physicochemical properties, advantages and disadvan-

tages
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Резюме № 6

Заглавие:
ОРАЛНА ХИГИЕНА ПРИ СМЕСЕНО СЪЗЪБИЕ – НОВА 
БЪЛГАРСКА ЗЪБНА ПАСТА – HEALTHY TEETH 

Автори:
Пенева М., Л. Дойчинова, Е. Иванова, Р. Тодорова 
 
Катедра “Детска стоматология”, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет - София

Устната хигиена е едно от основните направления на 

комлексните програми за профилактика на стоматологичните 

заболявания. Поддържането на редовна устна хигиена е 

елемент от борбата срещу зъбната плака и нейното патогенно 

въздействие върху състоянието на зъбите, гингивата и 

пародонта. При смесено съзъбие и на зъби в пробив, 

натрупването на плака показва някои специфични особености. 

Постоянните молари пробиват с множество бразди около 

централната фисура. Зъбите са по-слабо минерализирани и още 

преди да са влезли в оклузия, се засягат от кариес в близо 57% от 

случаите. При децата е особено важно създаването на хигиенни 

навици. За постигане на това са от значение различните методи 

и средства за поддържане на устната хигиена. При децата са 

важни и видът, цветът и вкусът на използваните пасти за зъби. 

Като използвахме новата детска паста за зъби HEALTHY TEETH за 

смесено съзъбие, ние проведохме обучение и мотивиране на 

децата за поддържане на устната хигиена.

Цел: Да се проследи плакопочистващия, плакоинхибиращия 

и противовъзпалителния ефект на пастата като данните са 

обработени с помощта на алтернативния вариационен анализ и 

метода на Стюдънт Фишер.

Материал и методи: Изследването се проведе по методите на 

СЗО. Бяха приложени OHI – S индекса на Greene Vermillion и РМА 

– индекса на Massler & Schour.

 

Ключови думи: 
Орална хигиена, смесено съзъбие, зъбни пасти

Резюме № 7

 

Заглавие:
КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОРТОДОНТСКА ДЕФОРМАЦИЯ НА 
ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ 

Автори:
Славкова, A*., К. Славкова*, Н. Читалова** 

* Групова практика – гр. Асеновград
** Групова практика – гр. Варна

У нас съществува мнение, че ортодонтското лечение е ефективно 

само в детска възраст. Публикациите в специализираната 

литература доказват, че това е възможно и по-късно. 

Цел: Поставихме си за цел чрез комплексно лечение 

(хирургично, ортодонтско, парoдонтално) на пациент с тежка ЗЧД 

(зъбно – челюстна деформация) да постигнем морфологична, 

функционална и естетична норма. 

Abstract № 6

Title:
ORAL HYGIENE IN MIXED DENTURE – NEW BULGARIAN TOOTH-
PASTE- HEALTHY TEETH

Authors:
Peneva M., L. Doitchinova, E. Ivanova, R. Todorova

Department of Pediatric dentistry
Faculty of Dentistry, Medical University – Sofi a 

The oral hygiene is one of the principal directions of complex 

programs for prophylaxy of stomatological diseases. Regular oral 

hygiene is an element of combat against tooth plaque and its patho-

genic infl uence on the condition of the teeth, gum and periodont. 

In the mixed denture and the erupting teeth, the plaque accumula-

tion shows some specifi c features. Permanent molars erupts with 

multiple accessory pits surrounding the central one. The teeth are 

undermineralized and dental caries occurs in 57% of the cases, yet 

before entering in occlusion. It’s important for children to develop 

hygiene habits. To achieve this, various methods and means for 

maintenance of oral hygiene are important. Major factors in children 

are also the appearance, colour and taste of the toothpastes. We 

have performed an education and motivation of children to maintain 

the oral hygiene with the new toothpaste for the mixed dentition in 

children HEALTHY TEETH.

Aim: For achieving that, the diff erent methods and ways of maintain-

ing the oral hygiene are of great importance. The aim was to pursue 

plaque-cleaning , plaque inhibition and the anti-infl amatory eff ect of 

toothpaste. The data were processed by alternative variation analysis 

and Student Fisher’s method.

Material and methods: The investigation was made according to 

the methods of WHO. For estimating oral hygiene OHI-S index of 

Green Vermillion was applied, and for estimating gums and peri-

odont – PMA-index of Massler& Schour.

 

Key Words: 
Oral hygiene, mixed denture, toothpaste

Abstract № 7

 

Title:
COMPLEX TREATMENT OF AN ORTHODONTIC DEFORMATION OF 
AN ADULT PATIENT

Authors:
Slavkova A*., K. Slavkova*, N. Chitalova**

* Private dental practice - Asenovgrad
** Private dental practice – Varna

An opinion exists that the orthodontic treatment is eff ective only in 

childhood.

Specialized publications have proved that it is possible also in a more 

mature age.

Aim: We set the aim to achieve morphological, functional and 

aesthetical standards by means of a complex treatment (surgical, 

orthodontic and periodontal) of a patient with a severe malocclusion 

and dentofacial deformity.
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Материали и методи: Представяме случай на 40-год. пациентка, 

скелетен клас ІІ / 1, crowding, overjet 11 mm, рецесия 31, dens reti-

nens 43 + 3 свръхбройни зъби, dentitio diffi  cilis 48, 38, липсващи 

36, 46, дълбока захапка.

Диагнозата е поставена на базата на анализ на модели, анализ на 

ОПГ (ортопантомо-графия), ТРГ (телерентгенография), сегментни 

Rö–gr.

Лечението бе проведено с екстракция на 15, 26; нивелиране на 

горна и долна зъбни редици със straight wire техника. Направи се 

екскохлеация на сложно-смесен одонтом (свръхбройните зъби) и 

разкриване коронката на 43.

Резултати: Работим по случая трета година и постигнахме 

ортогнатна захапка. 

Завършващият етап ще се проведе с неснемаемо шиниране на 

13-23, 33-43 и парoдонтален кюретаж.

Заключение: Чрез комплексното лечение на ЗЧД при възрастни 

пациенти се постигат много добри клинични резултати и то има 

място в нашата ежедневна практика.

Ключови думи: 
ЗЧД, скелетен клас ІІ / 1, парoдонтална хирургия, рецесия, dens 

retinens.

Резюме № 8

 

Заглавие:
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОЗОНА В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС

Автори:
Димитрова С.*, Й. Станев**, О. Чaпрашикян**

* Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, Стом. 
факултет, МУ - Пловдив
** Катедра Протетична стоматология, Стом. факултет, МУ 
– Пловдив

От много години озонът се е използвал за различни цели, 

включително и в областта на медицината, но едва от скоро 

възниква идеята за неговото приложение и в стоматологичната 

практика. 

Цел: Постигане на възможности за една нова и безболезнена 

методика, както за превенция, така и за лечение на кариеса в 

неговия реверзибилен стадий.

Материал и методика: За постигане на добри резултати е 

необходима прецизна диагностика и съчетаване на апликациите 

с озон с домашни хигиенни процедури, включващи употреба на 

зъбни пасти, разтвори и спрейове, съдържащи Zn, Ca, F. Самите 

апликации с озон са с продължителност 10÷60 секунди за всеки 

зъб на ден.

Резултати: Озонът има установен бактерициден, фунгициден и 

вируциден ефект, като редуцира кариогенната флора над 99,9%.

Заключение: Тази методика позволява ранна диагностика, 

превенция и лечение на обратимия кариес безболезнено, без 

вибрации и неприятен звук и представлява една минимално 

инвазивна интервенция с много добри резултати.

Materials and methods: We are presenting a case of a 40-year-old 

female patient with a skeletal class II, division 1 malocclusion, crowd-

ing, overjet 11 mm, recession 31, dens retinens 43 + three supranu-

merary teeth, denticio diffi  cilis 38, 48, missing 36, 46 and deep bite.

The diagnosis is set on the basis of analysis of models, analysis of 

cephalometric tracement and segmented radiographs.

The treatment was carried oud through extraction of 15, 26, and 

alignment of the upper and lower teeth rows through straight wire 

technique.

Extraction of the supranumerary teeth and exposure of the crown of 

43 were also performed.

Results: We have been working on this case for three years, and we 

have achieved an orthognathic bite.

The fi nal stage of the treatment would be carried out with the means 

of permanent fi xed canine-to-canine splinting of 13-23, 33-43 and 

periodontal curettage.

Conclusion: Through a combined treatment of malocclusion and 

dentofacial deformity in adult pacient, excellent clinical results 

have been achieved. This kind of treatment has its place in our daily 

practice.

 

Key Words: 
Malocclusion and dentofacial deformity; skeletal class II division 1 

malocclusion; parodontal surgery; recession; dens retinens

Abstract № 8

Title:
OZONE APPLICATION IN THE CONTEMPORARY METHODS FOR 
PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF THE CARIES

Authors:
Dimitrova S.* , J. Stanev**, O. Chaprashikjan**

*Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of 
Dentistry, Medical University - Plovdiv
**Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dentistry, Medi-
cal University – Plovdiv

Ozone has been used many years ago for diff erent aims, including in 

the medicine, but quite recently an idea arises for its application in 

the dental practice. 

Aim: Achieving opportunities for one new and painless methods for 

prevention as well as for treatment of caries in its reversible stage.

Material and methods: For achieving of good results a precise di-

agnosis is necessary and combination of the ozone application with 

the home hygienic procedures including toothpastes, solutions and 

sprays containing Zn, Ca and F. The ozone applications have a 10-60 

sec. duration for each tooth daily.

Results: The ozone has establiched bactericidal, fungicidal and viru-

cidal eff ect, reducing the cariogenic fl ora over 99,9%.

Conclusion: This methods allows early diagnosis, prevention and 

treatment of the reversible caries without pain, vibrations and un-

pleasant sound, and represents a minimal invasive intervention with 

very good results.
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Ключови думи: 
Озон, кариесна профилактика, лечение на реверзибилен кариес

Резюме № 9

 

Заглавие:
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА 
НЯКОИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕКСТРАКТ ОТ БИЛКИ ВЪРХУ 
КАРИЕСОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ

Автори:
Димитрова С.*, З. Денкова**, И. Христов***

* Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, Стом. 
факултет, МУ - Пловдив
** Катедра Микробиология, Университет по хранителни 
технологии - Пловдив
*** Катедра Протетична стоматология, Стом. факултет, МУ 
– Пловдив

В предишни наши публикации бе направен обзор върху 

антимикробната активност на различни етерични масла и 

екстракт от билки. В лабораторни изследвания установихме и 

подчертания инхибиращ ефект на някои от тях върху щамове 

микроорганизми с подчертан кариогенен потенциал.

Целта на настоящото изследване е да проучи антимикробната 

активност на комбинацията от лавандулово и вратигово 

масло и екстрактите от репей и смрадлика спрямо 4 тест 

микроорганизми.

Материал и методика: Използвани са посочените по-горе масла 

и екстракт, а като микроорганизми са използвани следните 

щамове: Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, Streptococcus 

salivarius 3916 и Streptococcus salivarius 619.

Антимикробната активност е определена по Agar-Diff usion-Well-

Test. Степента на инхибиране се изразява чрез диаметъра на 

стерилната зона, като за наличие на инхибиция се приема d>7 mm.

Чрез прилагане на метода на десетократните разреждания е 

определена и минималната инхибираща концентрация.

Резултатите са обработени статистически и са представени в 

таблици.

Резултати и заключение: Изследваните продукти проявяват 

различно инхибиращо действие върху кариесогенните щамове, 

но за всеки един от щамовете е налице поне един продукт, който 

да оказва силно инхибиращо действие върху развитието му.

 

Ключови думи: 
Етерични масла, кариесогенни микроорганизми, 

кариесинхибиращ ефект

Резюме № 10

 

Заглавие:
РЕГЕНЕРАТИВНА ТЕРАПИЯ С BIO – OSS ПРИ ТОКСИЧЕН 
АРСЕНИКОВ ПЕРИОДОНТИТ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори:
Добрева Д.*, В. Илиев**, Г. Коточева**, Г. Томов**

Key Words: 
Ozone, caries prophylaxis, reversible caries - treatment

Abstract № 9
 

Title:
INVESTIGATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME 
ESSENTIAL OILS AND HERB EXTRACTS ON CARIOGENIC MICRO-
ORGANISMS

Authors:
Dimitrova S.*, Z. Denkova**, Il. Hristov***

*Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of 
Dentistry, Medical University – Plovdiv
** Department of Microbiology, University of Food Technologies 
- Plovdiv
***Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dentistry, 
Medical University – Plovdiv

In our previous publications a review of the antimicrobial activity of 

diff erent essential oils and herb extract was made. In laboratory in-

vestigations we have specifi ed the pointed inhibiting eff ect of some 

of them towards microorganism strains with pointed cariogenic 

potential.

The aim of this study is to establish the antimicrobial activity of the 

combination from Lavandula angustifolia and Tanacetum vulgare 

oils and the extracts of Arctium Lappa and Cotinus coggygria to-

wards 4 test microorganisms.

Material and methods: The above mentioned oils and extracts were 

used, and the following strains of microorganisms were selected: 

Streptococcus mutans, Lactobacillus casei ,Streptococcus salivarius 

3916 and Streptococcus salivarius 619.

The antimicrobial activity of the given essential oils was assessed by 

the Agar-Diff usion-Well Test. The inhibition grade is expressed by the 

diameter of the sterile zone (in mm). The presence of inhibition we 

accepted d>7mm.

The minimal inhibiting concentration (MIC) has also been deter-

mined.

The results are processed by statistical analysis, and presented in 

tables.

Results: The investigated products show diff erent inhibiting eff ect 

towards the cariogenic strains, but for each one of the strains there 

is at least one product, which has a strong inhibiting eff ect on its 

growth.

 

Key Words: 
Essential oils, cariogenic microorganisms, caries inhibiting eff ect

Abstract № 10
 

Title:
ARSENIC – INDUCED TOXIC PERIODONTITIS TREATED WITH BIO-
OSS: A CLINICAL CASE

Authors:
Dobreva D.*, Iliev V.**, Kotocheva G.**, Tomov G.**
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*Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински 
Университет – Пловдив
** Стоматолози на обща практика

Консервативната терапия при токсичен арсеников периодонтит 

(РТА) не винаги води до пълноценно възстановяване на 

засегнатите тъкани, което налага регенеративна терапия с костен 

заместител.

Цел: Описание на клиничен случай на регенеративна терапия с 

BIO – OSS при РТА.

Материали и методика: Мъж (27 г.) след мортална екстирпация 

на 46 се оплаква от болезненост в областта на лекувания зъб. 

Прегледа установи оточна и ливидна интердентална папила и 

пародонтален джоб (5.5 mm).

След рефлектиране на ламбо се разкри интердентална костна 

лезия и секвестър. След секвестротомията бяха обработени 

кореновите повърхности, костта и меките тъкани. Костният 

заместител BIO – OSS беше аплициран в дефекта, а ламбото 

репозиционирано и фиксирано с шев.

Резултат: Клинична и Rö – контрола след 6 месеца установи добро 

състояние на меките тъкани и алвеоларната кост в оперирания 

участък, както и редукция на пародонталния джоб (1.5 mm).

Заключение: Добрите резултати ни дават основание да 

препоръчаме регенеративната терапия с BIO – OSS, като метод на 

избор при лечението на дълбоки костни дефекти при РТА.

 

Ключови думи: 
Арсеников периодонтит, регенеративна терапия, BIO - OSS

Резюме № 11

 

Заглавие:
МЕТОД ЗА ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ГИНГИВАЛНИ 
РЕЦЕСИИ

Автори:
Караджова М., И. Филипов

Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет 
– Пловдив

Гингивалните рецесии представляват сериозен естетичен 

проблем за много пациенти. Разработени са разнообразни 

пародонтални, протетични и хирургични методи, но някои 

пациенти може да не са подготвени да претърпят такова 

лечение, особено когато рецесията създава проблем само от 

естетично естество. 

Цел: Целта на настоящото съобщение е да представи 

алтернативен метод за естетично възстановяване при 

гингивални рецесии.

Материали и методи: Обект на лечението е рецесия на зъб 22 

на пациент, лекуван по-рано чрез хирургични методи. Оплаква-

нията са единствено от естетична гледна точка. След инструктаж 

за орална хигиена, зъбите бяха почистени с паста и четка. Глад-

ката коренова повърхност беше набраздена с диамантен борер. 

Обтурацията беше изработена според предписанията на фирмата 

*Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv, Bulgaria
**Private dental practice

Aim: The arsenic-induced periodontitis is a serious problem that 

needs a regeneration therapy.

Materials and methods: A 27 years old male patient presented with 

arsenic-induced lateral periodontitis of 12 months duration follow-

ing endodontic treatment of the tooth 46.

X-ray examination revealed an irregulary shaped sequestrated bone 

fragment and infl ammatory lession in the distal region of 46.

The patient experienced intermittent aff ects of pain sensation and 

moderate tooth mobility. 

The treatment plan includes: removal of the bone fragment, curet-

tage, and fl ap surgery with Bio-oss (Geistlich Pharma; Switzerland). 

X-ray examinations were performed at baseline and after 6 and 12 

months post surgery.

Results: After six month of follow-up the treatment results were 

quite stable. The reduction of probing depth, gain of clinical attach-

ment and radiographic alveolar bone level were signifi cant.

Conclusion: The present case showed that the use of Bio-oss after 

arsenic – induced toxic lateral periodontitis ensured satisfaction 

bone healing in a short time.

Key Words: 
Arsenic periodontitis, regeneration therapy, BIO - OSS

Abstract № 11

Title:
A METHOD OF ESTHETIC RECONSTRUCTION IN GINGIVAL RECES-
SION

Authors:
Karadjova M. , I. Filipov

Department of Operative dentistry and endodontics, Faculty of 
Dentistry, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Gingival recessions represent a great discomfort and are a very 

serious esthetic problem for lots of patients. Various parodontal, 

prosthetics and surgical methods have been developed, but some 

patients may not be prepared to undergo such kind of treatment, 

especially if it concerns only esthetic. 

Aim: The aim of this clinical report is to off er an alternative method 

of esthetic recovery in gingival recessions.

Materials and methods: The subject of the treatment is a male pa-

tient, with recession on 22, which earlier has been treated surgically. 

His complaints are only about esthetic discomfort. After oral hygiene 

instructions were given, the teeth were cleansed by a pumise and a 

brush. The smooth root surface was furrowed by a diamond drill. The 

fi lling was made according to the manufacturers instructions (KERR, 

USA) of pink microhybrid composite Revolution® Formula 2™ and 

covered with Opti Guard™. For light curing we used Bluedent LED 

Smart (D&A Electronics, BG, Plovdiv). 
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производител на материала (Kerr, USA) от розов, микрохибриден 

течен композит Revоlution® Formula 2™, обработена с Оpti disc™ и 

покрита с Opti Guard™. За светлинна полимеризация използвахме 

ФПА Bluedent LED Smart (D&A Electronics, Bg, Plovdiv).

Резултати: Постигнато е много добро естетично възстановяване 

на големината на клиничната корона и е предпазена кореновата 

повърхност от развитието на кариозен процес.

Заключение: Възстановяването при гингивални рецесии с розов 

КМ е неинвазивен метод, постигащ висок естетичен ефект за 

продължително реме.

 

Ключови думи: 
Гингивални рецесии, консервативно лечение

Резюме № 12

 

Заглавие:
МЕТОД ЗА АКТИВНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЕНДОДОНТСКИ 
ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ

Автори:
Караджова М., И. Филипов

Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет 
– Пловдив

Оцветяването на зъбните коронки, резултат от използването на 

каналопълнежни пасти при ендодонтско лечение, предизвиква 

естетичен дискомфорт у пациентите. За избелване на такива 

зъби най-често се прилага методът “вървящо избелване” (walking 

bleach), изискващ многократни посещения в стоматологичния 

кабинет. 

Цел: Да се представи метод за активно кабинетно избелване на 

оцветени след ендодонтско лечение зъби, с гел за избелване на 

витални зъби, активиран от фотополимеризиращ апарат (ФПА).

Материал и методи: Използван е гел за професионално 

избелване “Lase peroxide sensy” (DMC-Equipamentos, Brasil) – 35%, 

активиран от ФПА Bluedent LED Pro (D&A Electronics, BG, Plovdiv), 

с функция за непрекъснато излъчване на светлина с интензитет 

1100 mW/cm2. 

След отстраняване на обтурациите от зъбната коронка и 

каналопълнежното средство от кореновия канал на дълбочина 

2-3 mm, входът на канала се запечатва с ГЙЦ. С кръгло борче се 

премахва повърхностния слой оцветен дентин. Избелващият 

гел се нанася в cavum pulpae и по външната част на коронката. 

Облъчва се за 10 min. При нужда процедурата се повтаря 2 до 3 

пъти в същото посещение.

Резултати и обсъждане: Методът е приложен в 23 случая на 

оцветени след ендодонтско лечение зъби. При 16 от тях (69,56%) 

получихме изравняване на цвета им с този на съседните витални 

зъби. В останалите 7 случая (30,44%) се наложи повтаряне на 

процедурите в следващо посещение.

Заключение: Активното, кабинетно избелване на оцветени след 

ендодонтско лечение зъби с 35% пероксиден гел, активиран от 

светлината на ФПА, съкращава времето за лечение и постига 

висок естетичен ефект.

Ключови думи: 
Aктивно избелване, ФПА, ендодонтски лекувани зъби

Results: A very good recovery of the shape and size of the clinical 

crown, as well as a successful caries protection of the root surface 

have been achieved. 

Conclusions: The reconstruction of gingival recessions with pink 

composite is a non-invasive method, which has high long-term 

esthetic eff ect.

 

Key Words: 
Gingival recessions, conservative treatment
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Title:
A METHOD OF POWER BLEACHING OF ENDODONTICALLY 
TREATED TEETH 

Authors:
Karadjova M., I. Filipov

Department of Operative dentistry and endodontics, Faculty of 
Dentistry, Medical University – Plovdiv

Discolouration of the tooth crowns, due to the diff erent canal fi lling 

materials, causes a great esthetic discomfort to patients. At such 

cases the most used and widely spread method is the “walking 

bleach”, but it needs several visits.

Aim: The aim of this report is to represent a power in-offi  ce bleach-

ing method of endodontically treated and discoloured teeth by 

means of a light-activated gel, used in vital bleaching.

Materials and methods: We used a gel for proff esional in-offi  ce 

bleaching “Lase Peroxide Sensy” (DMC Eqiupamentos-Brazil )35%, 

activated by light source - Bluedent LED Pro (D&A Electronics, 

BG, Plovdiv) set on function for continuous emitting of light with 

1100mW/cm2 intensity. .We removed the fi llings from the crowns as 

well as the root canal fi lling material at 2-3 mm depth and sealed the 

orifi ce with glass ionomer cement. The adjacent discoloured dentin 

was cleansed with a rounded drill. The bleaching gel was applied in 

cavum pulpae and on the external part of the crown. Then we cured 

for 10 minutes. This procedure may be done 2-3 times at the same 

visit.

Results: This method has been applied in 23 cases of endodontically 

treated teeth, with intrinsic stains received after the treatment. In 16 

of them (69.56%) we received equal shades like the adjacent teeth, 

but in the other 7 cases (30.44%) a retreatment was needed.

Conclusion: The time has been reduced and a high esthetic eff ect 

has been achieved when bleaching discoloured endodontically 

treated teeth with 35% light-activated hydrogen peroxide gel.

Key Words: 
Power bleaching, light curing unit, endodontically treated teeth
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Резюме № 13

 

Заглавие:
ПРОУЧВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ ОТ 
БЪЛГАРСКИТЕ СТОМАТОЛОЗИ ПРИ ПОВЛИЯВАНЕ НА 
СЛЕДЕКСТРАКЦИОННИЯ АЛВЕОЛИТ

Автори:
Кирова Д., Хр. Лалабонова

Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив

Цел на проучването е да се установи поведението на 

стоматолозите към най-честото следекстракционно усложнение 

- алвеолита. 

Материал и методи: Обект на проучването са 220 стоматолози 

от цялата страна. Изследването е направено чрез анкетно 

събиране на информацията от практикуващите стоматолози 

в страната. Разглеждат се различните клинични форми на 

заболяването и в зависимост от това избрания подход на 

лечение – хирургичен, медикаментозен или физиотерапевтичен.

Резултати: Установи се, че хирургично лечение използват 

83,18% от анкетираните; медикаментозно – 70%; лазертерапия 

– 32,73% и конвенционално физиотерапевтично – 19,09%.

Заключение: Лечението на следекстракционния алвеолит 

се извършва най-често с комбинирани хирургични и 

медикаментозни средства. Кюретажът се използва често 

неправилно. Най-използван е алвожилът, който е традиционен.

 

Ключови думи: 
Следекстракционен алвеолит, лечение

Резюме № 14

 

Заглавие:
ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТРAЛИГАМЕНТАРНАТА 
АНЕСТЕЗИЯ В МАСОВАТА СТОМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА 

Автори:
Лалабонова Хр., Д. Кирова

Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински 
Университет – Пловдив

Цел на проучването е да се установи приложението на 

интрaлигаментарната анестезия в масовата стоматологична 

практика.

Материал и методи: Обект на проучването са 220 стоматолози 

от цялата страна. Проведена е анонимна пряка групова анкета. 

Основно място е отделено на въпросите свързани с приложение-

то, анестетичния ефект и усложненията от анестезията. 

Резултатите от проучването показват, че 75,91% от българските 

стоматолози използват интрaлигаментарната анестезия при 

почти всички видове стоматологично лечение. Установи се, че 

усложнения се получават при 27,54%. Достатъчен анестетичен 

ефект се получава едва при 32,94%. 

Abstract № 13

 

Title:
A STUDY OF THE THERAPEUTIC APPROACHES USED BY BULGAR-
IAN DENTISTS IN THE MANAGEMENT OF POSTEXTRACTION 
ALVEOLITIS

Authors:
Kirova D., Hr. Lalabonova

Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv

The aim of the present study was to establish the therapeutic ap-

proaches of the dentists in the management of the most common 

postextraction complication – the alveolitis.

Material and methods: The study included 220 dental practitioners 

throughout Bulgaria, who were interviewed anonymously using 

direct group questionnaire survey.

Diff erent clinical forms of the disorder are considered and the 

respective therapeutic approaches to its management (surgical, 

medicamentous or physical therapy) are analysed.

The results of the study have shown that 83,18% of Bulgarian dental 

practitioners use surgical treatment, 70% - drug treatment, 32,73% 

- laser treatment and 19,09% - conventional physiotherapy.

Conclusion: The most common used therapeutic approach to the 

management of the postextraction alveolitis is the combination of 

surgical and drug treatment. The curettage is used often wrongly. 

The most applied is the Alvogyl, which is conventional.

Key Words: 
Postextraction alveolitis, treatment
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Title:
INTRALIGAMENTARY ANESTHESIA IN GENERAL DENTAL PRAC-
TICE

Authors:
Lalabonova Hr., D. Kirova
Department of Oral surgery, Faculty of Dentistry, Medical Uni-
versity – Plovdiv

The aim of the present study was to evaluate intraligamentary anes-

thesia as it is used in the general dental practice. 

Material and methods: The study included 220 dental practitioners 

throughout Bulgaria who were interviewed anonymously using 

direct group questionnaire survey. We analysed primarily problems 

related to the application, analgesic eff ect and complications of 

anesthesia. 

The results of the study have shown that 75.91% of Bulgarian dental 

practitioners use intraligamentary anesthesia in almost all types of 

dental treatment. Complications were found to occur in 27.54%. The 

anesthesia was suffi  ciently eff ective only in 32.94%. 

Conclusion: Intraligamentary anesthesia is used frequently by 

Bulgarian dentists. The eff ect of this type of anesthesia is not always 
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Заключение: Интрaлигаментарната анестезия се използва често 

от българските стоматолози. Анестетичния и ефект не всякога е 

достатъчен, което налага допълнително обезболяване.

 

Ключови думи: 
Интрaлигаментарна анестезия, усложнения, приложение, мнение 

на стоматолози

Резюме № 15

 

Заглавие:
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ КОМПОЗИТИ 
ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА МОНОЛИТНИТЕ ЩИФТОВИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Автори:
Тодоров Г., Ст. Христов, Р. Тодоров

Катедра Протетична стоматология, Стоматологичен 
факултет ,Медицински Университет – Пловдив

Безспорните естетични възможности и непретенциозната 

технологична обработка на лабораторните композити ги 

налагат като алтернативни материали при възстановителното 

протезиране.

Цел: Ние си поставихме за цел да установим приложението в 

клиничен и лабораторен аспект на лабораторните композити за 

естетизиране на монолитните щифтови възстановявания.

Материал и методи: За щифтовото възстановяване прилагахме 

общ вътрекоренов и коронков метален скелет и естетична 

инкрустация на коронковата част. Използвахме сребърно-

калаената сплав “Zilka” и композита Signum + на Heraeus Kulzer. 

Резултати и заключение: Постигнатите добри резултати 

при този подход на естетизиране на монолитните щифтови 

възстановявания ни дават основание да предложим метода като 

алтернативен в стоматологичната практика.

 

Ключови думи: 
Лабораторни композити, щифтови възстановявания

Резюме № 16

 

Заглавие:
ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ CONTRACTURA MANDIBULAE
/клиничен случай/

Автори:
Тодоров Г*., Р. Тодоров*, Т. Тодорова**

*Катедра Протетична стоматология, Стоматологичен 
факултет, Медицински Университет – Пловдив
**Поливалентен стоматолог – частна стоматологична практика

Протетичното лечение на затрудненото отваряне на устата се 

планира в зависимост от конкретните индивидуални особености 

на клиничния случай и според това каква протезна конструкция 

ще се изработи.

suffi  cient to induce eff ective analgesia and very often additional 

anesthetic procedures are necessary.

 

Key Words: 
Intraligamentary anesthesia, complications, application, dental 

practitioners survey
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Title:
APPLICATION OF LABOLATORY PROCESSED COMPOSITES FOR 
AESTETIC CAST POST BUILDUPS

Authors:
Todorov G., St. Hristov, R.Todorov

Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dentistry, Medical 
University - Plovdiv

The undisputable aesthetic possibilities and unpretending techno-

logical processing of labolatory prossessed composites puts them as 

an alternative materials in the restorative dentistry.

Aim: We put a goal to determine the application in clinical and 

labolatory aspects of the labolatory composites to achieve aesthetic 

results in the fi eld of cast post buildups. 

Material and methods: We used a cast intra- and extra-radicular 

metal skeleton, which had an aesthetic incrustation of the crown 

part of the construction. Laboratory processed composite “Signum 

+” of Heraeus Kulzer and Ag-Sn alloy “Zilka” were used for that pur-

pose. 

Results and conclusion: The good results we achieved with this 

aesthetic method give us a reason to suggest it as an alternative in 

the stomatological practice.

 

Key Words: 
Laboratory composits, post buildups
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Title:
PROTHETIC TREATMENT AFTER CONTRACTURA MANDIBULAE 
(CLINICAL REPORT)

Authors:
Todorov G.*, R. Todorov*, T. Todorova**

*Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dentistry, Medi-
cal University - Plovdiv
** Dentist on deneral practice

Prothetic treatment planning when there is diffi  cult opening of the 

mouth depends on specifi c features in the clinical case and type of 

the prothetic construction.

In our clinical case the patient has contracture mandibulae after 
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В нашият клиничен случай се касае за пациент със силна 

контрактура на долна челюст след масивна травма в лицево-

челюстната област.

Поради затрудненото отваряне на устата се налагаше да се 

преодолеят проблеми във всеки един етап от лечението 

– планиране, отпечатъчен метод, отпечатък, конструкция на 

протезата.

Ние приложихме методика за отпечатък с индивидуално 

изработена и вакуумно оформена сегментна лъжица от 

полистирол, за снемане на двоен силиконов отпечатък. 

Приложихме конструкция с по-малък обем съобразена с 

трудностите при поставяне и снемане от устната кухина.

 

Ключови думи: 
Контрактура на мандибулата, протетично лечение

Резюме № 17

 

Заглавие:
HELICOBACTER PYLORI В УСТНАТА КУХИНА

Автори:
Панов В.*, А. Кръстева**

*Българска Академия на Науките, Институт по 
експериментална патология и паразитология
** Катедра Лицево-челюстна рентгенология и Орална 
диагностика, Стоматологичен факултет, София

Установено е, че Helicobacter Pylori е причинител на гастрит, 

стомашната язва и злокачествени новообразувания. В България 

честотата на разпространение е около 80%. Често инфекцията се 

предава от човек на човек в семейството, чрез слюнка, фекалии, 

повърнати материи или чрез заразени инструменти.

Устата е естествен “резервоар”, който улеснява реинфекцията на 

стомаха.

Наблюдават се различия в разпределението на микроба в 

отделните топографски области в устата, при лошо пародонтално 

здраве, дълбоки пародонтални джобове нивата на H. pylori са 

повишени.

Цел: Изследване наличието на H. pylori в слюнката и корелация с 

резултатите от биопсичното изследване от стомашната лигавица.

Материал и методи: Изследвани са 24 пациенти с бърз уреазен 

тест, като при 15 микроба е доказан с хистология от стомашна 

лигавица.

Резултати и обсъждане: Наличието на H. pylori в устата се 

установява със същата честота като в стомаха, но не се намира 

корелация между пациентите с орален и стомашен H. pylori.

Изводи: Устата е един естествен “резервоар” на H. pylori както 

при пациенти с доказана стомашна инфекция, така и при здрави. 

 Ключови думи: 
Helicobacter Pylori, устна кухина

severe trauma in the maxillo-facial region.

Because of diffi  cult opening of the mouth we had to overcome prob-

lems in every stage in the treatment – planning, impression method, 

the very impression and the prothetic construction.

We used impression method with individually made vacuum formed 

polystyrol segment tray for taking impression with “wash” technique.

We designed the construction with a smaller volume considering the 

diffi  culties when placing and taking it out of the mouth.

 

Key Words: 
 Contracture mandibulae, prothetic treatment
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It is well known that Helicobacter Pylori causes gastritis, duodenal 

and gastric ulcer and gastric cancer in humans. It is widespread all 

over the world and aff ects 50% of the world’s population. 80% of the 

Bulgarian population are infected. The infection is spread in the fam-

ily by saliva, stool, vomit materials or infected instruments. 

The mouth is the principle extra gastric reservoir and an entry for H. 

pylori. However, there are some diff erences in the distribution of H. 

pylori in the oral cavity. The presence is higher in patients with poor 

periodontal status. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the availability of H. pylori 

in saliva and if it is present its correlation with gastric infections.

Materials and Methods: Twenty-four patients were examined with 

a rapid urease test, in fi fteen of them H. pylori was assessed with 

gastric biopsy. 

Results and Discussion: The presence of H. pylori is in the same fre-

quency like in the stomach. There was no correlation between those 

with gastric and oral H. pylori. 

Conclusion: The mouth is the principle extra gastric reservoir for H. 

pylori in healthy patients and in patients with gastric infection.

 

Key Words: 
Helicobacter Pylori, oral cavity
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Резюме № 18

Заглавие:
АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ 
И АТОПИЯ ПРИ ДЕЦА 

Автори:
Кръстева А.*, К. Николова**, Р. Грозданова*, Р. Кабакчиева**, 
А. Киселова*

* Катедра Лицево-челюстна рентгенология и орална 
диагностика, Стоматологичен Факултет – София
* *Катедра Детска стоматология, Стоматологичен Факултет 
– София

Атопията е генетично предразположение за развитие на 

незабавна алергична реакция и се унаследява доминантно. 

Процентът на атопиците в човешката популация е около 20 

и продължава да нараства. Много често развитието на едно 

атопично дете преминава през етапите на атопичен дерматит, 

алергичен ринит и бронхиална астма. 

Цел: Целта на изследването е да се определи корелацията между 

алергичните реакции към десетте най-често използваните 

стоматологични материали в детската стоматологична практика 

и генетичното предразположение за развитие на алергия. 

Материал и методи: Използвани са кожно-алергични проби 

– епикутанни и интрадермални тестове. Наборът за атопия, 

както и алергените за епикутанното тестуване са изработени от 

Националния Център по заразни и паразитни болести – София. 

Резултати и обсъждане: Интерес представляват честотата на 

алергични рекции към стоматологичните материали и връзката 

на алергичните рекции с атопията.

Изводи: Съществуващият атопичен фон сред децата 

предразполага за развитие и на алергия към десетте най-често 

използвани в ежедневната практика стоматологични материали. 

 

Ключови думи: 
Алергични реакции, стоматологични материали, детска възраст

Резюме № 19

 

Заглавие:
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА PEMPHIGUS VULGARIS

Автори:
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 * Катедра Лицево-челюстна рентгенология и орална 
диагностика, Стоматологичен Факултет - София,
**Българска Академия на Науките, Институт по 
експериментална патология и паразитология

Пемфигусът с неговите орални изяви е рядко срещан в 

стоматологичната практика. Представлява автоимунно 

заболяване на кожата и видимите лигавици. Медиира се 

от автоантитела, насочени срещу повърхностни антигенни 

детерминанти с важна роля за клетъчната адхезия на 

многослойните плоски епители. 

Abstract № 18

 

Title:
ALLERGIC REACTIONS TO DENTAL MATERIALS AND ATOPIA IN 
CHILDREN

Authors:
Krasteva* A., K. Nikolova**, R. Grosdanova*, R. Kabakshieva*, A. 
Kisselova*

* Department Maxillofacial Roentgenology and Oral Diagnos-
tics, Faculty of Stomatology , Medical University- Sofi a
**Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Stomatology, 
Medical University- Sofi a

The atopy is a genetic predisposition for the development of Ig E-

mediated allergic reactions. The frequency of atopy is about 20 % of 

the population and the number is constantly increasing. Very often 

atopy in child follows the stages through atopic dermatitis, allergic 

rhinitis and bronchial asthma. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the frequency of atopy 

and the relation between it and the allergic reactions to the most 

utilized dental materials in pediatric dentistry. 

Materials and methods: Intradermal and skin patch tests for aller-

gens were performed. 

Results: The frequency of allergic reactions to dental materials in 

children and the relation between those reactions and atopy attracts 

a general interest. 

Conclusion: The existing atopy predisposition could result in allergic 

reactions to the most utilized dental materials. 

 

Key Words: 
Allergic reaction, dental materials, children
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Title:
CLINICAL CASE OF PEMPHIGUS VULGARIS
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Faculty of Stomatology, Medical University - Sofi a 
**Institute of Experimental Pathology and Parasitology, Bulgar-
ian Academy of Sciences – Sofi a

Pemphigus and its oral implication are rarely met in the dentist’s 

practice. This is an autoimmune skin and mucous disease. It is medi-

ated by antibodies against the surface antigen determinates with 

important role for the cellular adhesion of the epithelium.

Materials and Methods: We present a 43 year old male patient with 

non-heal close ulceration on the palate, the pharynx and buccal mu-
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Материал и методи: Представяме случай на 42 годишен 

пациент, потърсил стоматологична помощ по повод на 

незарастващи улцерации, засягащи твърдото небце, фаринкса 

и част от букалната лигавица. Пациентът се оплаква от 

невъзможност за пълноценно хранене, болезненост, обилна 

саливация и лош дъх от устата. След клиничния преглед беше 

назначено биопсично изледване и бе взет материал от устната 

лигавица в областта на ерозиите –цанг. 

Резултати и обсъждане: Диагнозата pemphigus vulgaris бе 

потвърдена на базата на клиничната картина и биопсичното 

изселдване от устната лигавица. 

Изводи: Засягането на оралната лигавица често е първата 

клинична проява на пемфигуса. При 50 до 67% от болните 

заболяването започва с орални лезии. Много често стоматологът 

е първият лечител, които се среща с това заболявание. 

 

Ключови думи: 
Рemphigus vulgaris, казуистика

Резюме № 20

 

Заглавие:
ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ НА СТОМАТОЛОЗИТЕ ПРИ КОРОНКОВИ 
ФРАКТУРИ НА ПОСТОЯННИТЕ РЕЗЦИ

Автори:
Белчева А.*, М. Манолова**

*Катедра Детска стоматология, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив
**Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет 
– Пловдив

Цел на настоящето проучване е да се оценят познанията на 

стоматолозите при спешна диагностика и лечение на коронкови 

фрактури на постоянните резци. 

Материал и методи: Проучването обхваща 201 стоматолози, 

които попълват анонимна анкетна карта. Анкетата съдържа 

въпроси относно методите за диагностика и лечение, които 

стоматолозите използват при коронкови фрактури на 

постоянните резци.

Получените резултати се обработват чрез дескриптивна 

статистика, изчислява се хи-квадрат за тестване на значима 

асоциация между променливите.

Резултати: Половината от стоматолозите прилагат ЕОД за 

определяне виталитета на фрактурираните зъби (51,31±3,62%). 

Най-често използваният метод за възстановяване на 

фрактурирани резци е изграждането им с композитен материал. 

Статистически значимо по-малко се използва прикрепване на 

запазен фрагмент, поставяне на фасета и цяла коронка. 

Изводи: Познанията на стоматолозите за спешна диагностика и 

лечение на коронкови фрактури при деца са незадоволителни. 

Създаването на специализирани курсове и разработване на 

компютърна обучителна програма би бил достъпен начин за 

предоставяне на информация относно съвременните материали 

и лечебни планове на общо практикуващите стоматолози, за да 

се справят успешно със зъбните травми.

 

Ключови думи: 
Фрактури на зъбната коронка, временни зъби, лечение

cosa. He couldn’t eat; he had an acute pain; abundant salivation and 

bad breath. After the clinical examination a biopsy was taken from 

the erosions in the oral mucosa. 

Results and Discussion: The diagnosis pemphigus vulgaris was 

confi rmed by the clinical and histological examination of the buccal 

mucosa.

Conclusion: The oral mucosa lesions are often the fi rst clinical symp-

tom of pemphigus. In 50 % to 67 % of patients the oral implications 

are the fi rst manifestation. Frequently the dentist is the fi rst who sees 

the disease.

 

Key Words: 
Рemphigus vulgaris, clinical case
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Title:
TREATMENT APPROACHES OF THE DENTISTS FOR CROWN FRAC-
TURES OF YOUNG PERMANENT INCISORS

Authors:
Beltcheva-Krivorova A. *, M. Manolova** 

*Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Medical 
University - Plovdiv
** Department of Operative dentistry and endodontics, Faculty 
of Dentistry, Medical University - Plovdiv

The aims of this study were to evaluate dentists’ knowledge of the 

emergency treatment of crown fractures of young permanent inci-

sors, and to investigate their assessment to treatment.

Material and methods: A total of 201 dentists fulfi lled an anonymous 

questionnaire for the methods they used to diagnose and treat CF of 

the permanent incisors.

The received data were processed by descriptive statistics and chi-

square statistic was employed to test the signifi cance of association 

between variables

Results: Nearly half of the dentists prefer to use electroodontodi-

agnostics to measure the vitality of the fractured incisors (51,31% 

± 3,62%). Most common method for restoring the CF was by using 

composite resin. Full crowns, veneers and reattachment of tooth 

fragments are used signifi cantly more rarely. 

Conclusion: The dentists’ knowledge of the emergency treatment 

of crown fractures in children is insuffi  cient. The development of 

educational courses and computer programs will easily bring all the 

contemporary materials and treatment plans to the general dental 

practitioners in order to deal easily with tooth trauma. 

 

Key Words: 
Crown fracture, permanent teeth, treatment
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Резюме № 21

 

Заглавие:
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА Т-СКАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ГОЛЕМИНАТА НА ОКЛУЗАЛНОТО НАЛЯГАНЕ

Автори:
Калъчев Я.*, П. Йорданов**, О. Чапрашикян*

*Катедра Протетична стоматология , Стоматологичен 
факултет, Медицински Университет - Пловдив,
** Факултет по машиностроене и уредостроене, Технически 
университет - София, Филиал Пловдив

Големината и посоката на оклузалните сили са важни фактори 

за балансираното силово натоварване на зъбите по време на 

артикулация. 

Цел: Да приспособим данните от апарата Т-СКАН за разширяване 

на възможностите му при определяне на конкретни стойности на 

оклузално действащите сили.

Материал и методика: Апаратът Т-СКАН регистрира 

оклузалните контакти с помощта на чувствителен елемент 

(сензор) в мрежа. През определен период от време апаратът 

сканира всички такива точки и в зависимост от големината 

на действащата сила във всяка от тях, записва в паметта на 

компютъра число в диапазона 0-255. Съвкупността от точките, 

оцветени пропорционално на действащата сила според 

подходяща цветова таблица, в даден момент образува един 

кадър от филма на оклузията. Сумата от всички оклузални сили, 

действащи в контактните точки, дава сумарната оклузална сила. 

Резултати: Възможностите на апарата чрез разработената от нас 

програма са следните:

1. Показва в графичен и цифров вид големината на сумарната 

сила на оклузалните контакти, както и на тази в лявата и дясната 

част на съзъбието, а също и в избрана от стоматолога друга 

област.

2. Отчита се в графичен и цифров вид големината на площта на 

оклузалните контакти. 

Заключение: Данните за големината на оклузалните сили по 

време на динамичния артикулационен процес дават ценна 

информация за дъвкателното натоварване, което поемат зъбите 

и протезните конструкции.

 

Ключови думи: 
Т-СКАН, оклузално налягане

Резюме № 22

 

Заглавие:
АНАЛИЗ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ 
ПРИ КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЩИФТОВИ КОНСТРУКЦИИ

Автори:
Калъчев Я.*, П. Йорданов**, О. Чапрашикян*
*Катедра Протетична стоматология , Стоматологичен 
факултет, Медицински Университет - Пловдив,
** Факултет по машиностроене и уредостроене, Технически 
университет - София, Филиал Пловдив

Abstract №21

 

Title:
ТHE POSSIBILITIES OF T-SCAN SYSTEM TO MEASUREMENT THE 
MAGNITUDE OF OCCLUSAL PRESSURE

Authors:
Kalachev Y.*, P. Yordanov**, O. Chaprashikian*

* Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, Medi-
cal University - Plovdiv 
** Faculty of Mechanical Engineering and Instrument, Technical 
University – Sofi a

The magnitude and direction of occlusal forces аrе important factors 

for the balanced force load of the teeth during articulation.

Aim: То analyze the data from the apparatus T-SCAN in order to ex-

tend its possibifi ties in determining specifi c values of occlusal forces.

Мaterial and methods: The apparatus T-SCAN registers occlusal 

contacts with the aid of а sensitive element (sensor) in а net of 

points. The apparatus scans аt these points at specifi c intervals and 

depending оn the magnitude of the force acting in each оnе of 

them, enters а number in the range between 0-255 in the mеmогу 

of the computer. The combination of the points, coloured propor-

tionately to the acting force in а given moment, forms оnе frame of 

the fi lm of the occlusion. The sum of аn occlusal forces acting in the 

contact points gives the total occlusal force.

Results: The apparatus with the program developed bу us showed 

the following:

1. It shows in numerical and graphic mode the total force of occlusal 

contacts as well as that one in the left and right half of the dentition 

оr in another area chosen bу the dentist.

2. The size of the аrеa of occlusal contacts is evaluated in а numeric 

ос graphic mode. 

onclusion: The data for the magnitude of the occlusal forces during 

the process of dynamic articulation provide valuable information 

about masticatory load оn the teeth оr prosthetic constructions.

Key Words: 
T-SCAN, occlusal pressure
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ANALYSIS OF STRESSES IN HARD DENTAL TISSUES GENERATED 
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Authors:
Kalachev Y.*, P. Yordanov**, O. Chaprashikian*
* Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, Medi-
cal University - Plovdiv 
** Faculty of Mechanical Engineering and Instrument, Technical 
University – Sofi a



ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА ССБ  SIXTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE ADB

27

Важно условие за ефективността на щифтовите конструкции 

е точното им ажустиране по отношение на дълбочината на 

кореновия канал.

Цел: Да установим напреженията, които възникват в Твърдите 

зъбни тъкани на горни и долни кучешки зъби при приложение на 

щифтови конструкции. 

Материал и методика: Използвани са модели на горен и долен 

кучешки зъб по Метода на крайните елементи. Изследванията са 

извършени при натоварване с вертикална сила и хоризонтална 

сила . Изработени са 22 частични и назъбни цели протезни 

конструкции на 17 пациента, които се задържат с УВКЗ, 

монтирани в корените на кучешки зъби. 

Резултати и обсъждане: Стойностите на еквивалентните 

напрежения са най-големи във входния отвор на кореновия 

канал, като при хоризонтално натоварване техните максимални 

стойности (6.2 - 6,8 MPa) са няколко пъти по-големи отколкото 

при вертикално натоварване (1.0 - 1.1 МРа). Максималните 

еквивалентни напрежения при диаметър на кореновия канал с 

1,5.10-3 mm , по-малък от диаметъра на щифтовата конструкция 

са в границите на 20-25 МРа.

Изводи: Напреженията, в корените на кучешки зъби с 

монтирани в тях щифтови конструкции са по-големи при 

натоварване с хоризонтални сили в сравнение с напреженията 

от натоварване с вертикални сили.

При опит за силово монтиране на щифтовата конструкция 

в недостатъчно разширения коренов канал, възникват 

големи напрежения, които могат да доведат до напукване и 

фрактуриране на твърди зъбни тъкани. 

 

Ключови думи: 
Крайни елементи, щифтови конструкции

Резюме № 23

 

Заглавие:
СЪСТОЯНИЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ СПОРЕД 
МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

Автори:
Владимиров, Ст.*, Н. Манчорова*, Кр. Маркова*, С. 
Димитрова*, М. Дрънгов**

* Катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - 
Пловдив
**Катедра по Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет - Пловдив

Съвременното управление на стоматологичната практика 

изисква не само качествена материална база и отлични 

професионални умения, но и специален подход и общуване 

с пациента. Практика, ориентирана към неговите нужди, 

комфорт и информираност изгражда висока степен на доверие 

в пациента и дълготрайни взаимоотношения. Всичко това 

налага необходимостта стоматологът да познава нуждите и 

изискванията на пациента като потребител на стоматологични 

услуги.

Цел: Целта на настоящето анкетно проучване е да 

представи мнението на пациентите относно състоянието на 

стоматологичното обслужване.

Exact adjustment of retentive posts to the length of root canals is an 

important prerequisite for the eff ectiveness of post systems.

Aim: То determine stresses generated in hard dentat tissues of uррег 

and lower canines bу the apptication of root саnаl posts.

Material and methods: The fi nite etement method was used to cre-

ate models of uрреr and lower canines. Loading bу а vertical force 

of Р w = 24 N and а horizontal force of Рw = 15 N was investigated. 

Twenty two partial dentures and total overdentures in 17 patients 

were constructed and retained bу intraradicular attachments, placed 

in canine roots.

Results and discussion: Equivalent stresses were the greatest at the 

opening of the root canal. Their maximal values during horizontal 

loading (6.2 - 6.8 МРа) were several times as high as the values dur-

ing vertical loading (1.0 - 1.1 МРа). The maximal equivalent stresses 

were in the range of 20 - 25 МРа, when the diameter of the root 

canal was 1,5.10-3 mm smaller than the diameter of the post.

Conclusion: Stresses generated in canine roots with retentive posts 

during horizontal loading аrе greater than the stresses induced 

bу verticat toading. Attempts for forceful placement of posts in 

insffi  ciently enlarged root canals produce stresses of considerable 

magnitude which could result in cracks and fractures of hard dental 

tissues.
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Finite element, retentive root canal posts
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Title:
PATIENT’S OPINION SURVEY ABOUT THE STATE OF DENTAL 
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Modern management of dental practice requires not only use of 

quality materials and excellent professional skills, but also special 

patient-centered approach and communication. Patient-centered 

dental practice have to provide comfort attention and information 

to to patient and create high level of trust and long-lasting relations. 

That is the reason why dentist needs to know patient’s requirements 

and expectations as dental care user.

The aim of present patient’s opinion survey is to present the state of 

using dental service as a dental care users.

Material and methods: 350 persons are questionnaired. The age of 

participants is between 16 and 68 years old, and they have diff er-
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Материал и методи: Анкетирани са 350 лица на възраст от 16 

до 68 год. с различен социален статус, посетили амбулатории 

за първична и специализирана стоматологична помощ в гр. 

Пловдив. Анкетната карта съдържа 12 въпроса с по четири 

възможни отговора (приложени). За обработка на резултатите 

е използуван софтуерен продукт SPSS 13.0, като са приложени 

алтернативен и непараметричен анализ при P≤0.05.

 

Резултати: Анализът на данните показва, че пациентите 

са изградили добра здравна култура и се грижат за 

стоматологичното си здраве. Те желаят да бъдат информирани 

за заболяването си, лечебния план и очаквания резултат. 

Изискват безболезнено лечение и предпочитат материали с 

добро качество. Изразяват готовност да инвестират средства 

за съвременно лечение, като се съобразяват със стандарта 

на живота и социалния си статус. Пациентите смятат, че 

стоматологичното лечение сега е по-добро в сравнение с 2000 

година.

 

Ключови думи: 
Стоматологично обслужване, управление на стоматологичната 

практика

Резюме № 24

 

Заглавие:
ИНДИКАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНИ КЛОНОВЕ ПРИ 
ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЯ

Автори:
Христамян В.*, П. Петров**, З. Шушак**

*Катедра Орална хирургия, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив
** Кръжок към клиниката

С настоящата работа авторите представят алгоритъм на 

поведение за определяне на индикации за хирургично 

лечение на периферните клонове на тригеминалния нерв при 

тригеминална невралгия.

Представен е анализ на проведената предоперативна 

подготовка при 60 пациенти с работна диагноза тригеминална 

невралгия, проследени амбулаторно и клинично.

 

Ключови думи: 
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Резюме № 25

 

Заглавие:
ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ В ПОСТЕКСТРАКЦИОННАТА 
АЛВЕОЛА И ОСТЕОАУГМЕНТАЦИЯ С БИОПРОДУКТИ

Автори:
Събов Р. П., Ст. Д. Митев

Стоматологична практика “Иводент 92”,София

ent social status and occupation. The questionnaire form contents 

12 questions, each of item has four possible answers. The data is 

analyzed by SPSS (13.0 version), and T-tests and Chi-square test are 

applied. (P ≤0.05 )

Results: Analyses of data show that participants have good health 

culture and take care about their dental health. The patients want 

to be informed about their disease, treatment plan and expected 

results. Most of them require painless treatment and prefer quality 

materials. They will be ready to invest money in their dental health 

for high technology dental treatment if they have appropriate stan-

dard of living. According to patients opinion today dental treatment 

is better than that 5 years ago.

 

Key Words: 
Dental service, dental practice management, patient-centered ap-

proach
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INDICATION TO DETERMINE THE NECESSITY OF SURGICAL 
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GEMINAL NEURALGIA

Authors:
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**Study circle in the clinic

In this study authors present an algorhythm of behaviour to determi-

nate indication for surgical treatment of peripheral ramifi cations of 

trigeminal nerve in case of trigeminal neuralgia.

An analisis is presented of the preoperative preparation in 60 

patients with working diagnosis trigeminal neuralgia, who were clini-

cally and ambulatory monitored.

 

Key Words: 
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Ролята на остеоиндуктивните и остеокондуктивните 

остеосубституивни средства и мембрани за подобряване на 

остеоинтеграцията на дентални импланти, имедиатно поставени 

в първичен постекстракционен костен дефект, е дискутабилна 

и е обект на клиничен интерес от страна на клиницистите-

имплантолози. 

Цел на настоящето проучване е определяне на биопродуктите 

(присадки и мембрани) от линията OstеoBiol , които водят 

до постигане на най-пълна неоостеогенеза в първичния 

постекстракционен костен дефект, след поставяне на дентален 

имплант Ankylos .

Обект на проучване са 6 пациенти, на които са поставени общо 7 

импланта Ankylos имедиатно в постекстракционната рана.

Материал и методика: За целите на настоящото проучване 

използваме биопродуктите OstoeBiol, костни присадки и 

мембрани със свински и говежди произход, приготвени по 

патентована технология, която запазва естественото колагенно 

съдържание, и дентални импланти Ankylos .

Пациентите са разпределени в 2 групи според мястото на 

екстрахирания зъб. Използваните методи за настоящото 

проучване са клинични и параклинични (секторна 

рентгенография, ортопантомография и КТ) изследвания. 

Клиничното обследване обхваща следоперативния период до 

72-я час. Параклиничното изследване включва предоперативна 

и следоперативна (на 120 и 180 ден) секторна рентгенография, 

ортопантомография и КТ. Получените резултати обработихме 

статистически.

Резултати: 1) приложените биопродукти OstoeBiol осигуряват 

100% запълване на първичния периимплантен костен дефект; 2) 

костната плътност в дефекта е идентична с тази на околната кост 

на 180-я следоперативен ден; 3) идеална стабилност на импланта 

на 180-я следоперативен ден.

Заключение: Биопродуктите OstеoBiol са идеалното средство 

за подобряване на остеоинтеграцията на имедиатно поставени 

дентални импланти Ankylos в постекстракционната алвеола.

 

Ключови думи: 
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Резюме № 26

 

Заглавие:
БИОПРОДУКТИТЕ OSTEOBIOL В СЪВРЕМЕННАТА G.T.R. И 
G.B.R.- ЕДНОГОДИШНИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Автори:
Събов Р. П.

Стоматологична практика “Иводент 92”,София

Остеоиндуктивните и остеокондуктивните остеосубституивни 

средства и мембрани са основни фактори за:

1.достигане на остеоинтеграция в костните дефекти около 

имедиатно поставените дентални импланти,

2.достигане на ново прикрепяне с възстановяване на 

пародонталния комплекс при рекреативна пародонтална 

хирургия,

3.възстановяване на костни дефекти на челюстните кости 

след възпалителни, туморни и травматични процеси и тяхното 

лечение.

Цел на настоящето проучване е определяне остеоиндукцията и 

The role of osteoinductive and osteoconductive bone substitutes 

and membranes for the osteointegration of immediate dental im-

plants, placed in primary post-extraction bone defect, is disputable 

and is an object of clinical interest for the clinicians-implantologists.

The aim of the study is to determine the bioproducts (bone substi-

tutes and membranes) from OsteoBiol , that are achieving the best 

neoosteogenesis in primary post-extraction bone defect, after place-

ment of dental implant Ankylos.

Seven immediate implants were placed in six patients.

Material and methods: OsteoBiol bone substitutes and membranes, 

with porcine and bovine origin, made by patented technology, pre-

serving the natural collagen, and Ankylos implants were used.

The patients were divided in 2 groups, depending on the location of 

the removed tooth.

The methods for the present study are clinic and paraclinic (intraoral 

x-ray, orthopantomographia, CT) examinations.The clinic examina-

tion includes the post-surgery period until 72 hours. The paraclinic 

examination includes pre-surgery and post-surgery (120 and 180 

day) intraoral x-ray, ortopantomographia and CT. The results were 

confi rmed with the methods of statistical analysis.

Results: 1) the OsteoBiol bioproducts ensure 100% fi lling of the 

primary periimplant defect; 2) the bone density of the defect is the 

same as the surrounded bone at the 180th day.

Conclusion: The OsteoBiol bioproducts are ideal in improving the 

osteointegration of immediate dental implants (Ankylos) in post-ex-

traction sockets.
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THE OSTEOBIOL BIOPRODUCTS IN CONTEMPORARY G.T.R. AND 
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Osteoinductive and osteoconductive bone substitutes and mem-

branes are the general factors for:

1. achieving an osteointegration in bone defects around immediate 

implants.

2. achieving a new attachment in regenerative periodontal surgery.

3. regeneration of bone defects in jaw bones after infections, tumors 

and traumas.

The aim of the present study is to determine the osteoinduction and 

osteoconduction in primary bone defect, after application of substi-

tutes and membranes of the OsteoBiol line.
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остеокондукцията в първичния костен дефект след прилагането 

на присадки и мембрани от линията биопродукти на OsteoBiol.

Материал и методика: За целите на това проучване 

използваме биопродуктите OstoeBiol, костни присадки и 

мембрани със свински и говежди произход, приготвени 

по патентована технология, която запазва естественото 

колагенно съдържание. Обект на проучването са 46 пациенти, 

разпределени в 4 диагностични групи. Използваните методи за 

настоящето проучване са клинични и параклинични (секторна 

рентгенография) изследвания. Клиничното обследване обхваща 

следоперативния период до 72-я час.Рентгенографското 

обследване включва предоперативна и следоперативна 

секторна рентгенография на 30-я и 180-я ден. Получените 

резултати обработихме статистически.

Резултати: 1) биопродуктите OstoeBiol индуцират 100% 

пълноценна нова кост до 30-я ден в херметизираните костни 

дефекти; 2) времето за достигане на пълноценна неоостеогенеза 

е пряко зависимо от времето на резорбция на присадката; 3) при 

дехисценция на ламбото повечето от мембраните са устойчиви 

на въздействието на факторите на устната кухина; 4) наблюдава 

се добре изразен 72 часов следоперативен едем при 60% от 

пациентите, но без фебрилитет. 

Заключение: Биопродуктите OstoeBiol са идеални 

остеоиндуктивни и остеокондуктивни остеосубституивни 

средства за денталната имплантология, пародонталната и 

оралната хирургия.

 

Ключови думи: 
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Резюме № 27

 

Заглавие:
ДИСПЛАЗИЯ НА ТЪРНЕР – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ

Автори:
Петрова С., М. Куклева, В. Кондева

Катедра Детска стоматология, Стоматологичен факултет, 
Медицински Университет – Пловдив

Цел: Да се проучи разпространението на дисплазията на Търнер 

при деца от 7 до 16 години.

Материал и методи: Проучването обхваща 1662 деца на възраст 

от 7 до 16 години от гр. Пловдив. Резултатите от профилактичния 

преглед се нанасят в статистически лист за всяко дете. Изследва 

се епидемичността по лица и засягането по видове зъби. За 

обработка на данните се използва вариационен анализ.

Резултати: Резултатите показват, че 9,99±0,74 от прегледаните 

деца са с дисплазия на Търнер. От всички засегнати зъби, 

най-висок е относителният дял на инцизиви е 85,42±2,28. 

Статистически значимо по-малки са относителните дялове на 

засегнатите премолари 

(7,92±1,74) и канини (6,67±1,61). Преимуществено от дисплазия 

на Търнер се засягат зъбите на горна челюст, спрямо тези на 

долна челюст.

Заключение: Високият относителен дял на регистрираните 

зъби с Търнерова дисплазия, насочва вниманието към адекватна 

профилактика и лечение.

Materials and methods: The bioproducts of the OsteoBiol line, 

bone substitutes and membranes with porcine and bovine origin, 

made by patented technology, preserving the natural collagen, are 

used in this study.

The object of the study are 46 patients in 4 diagnostic groups.

The used methods for the present study are clinic and paraclinic 

(intraoral x-ray) examinations. The clinical examination includes the 

post surgery period until 72 hours. The X-ray examination includes 

pre-surgery and post-surgery intraoral x-ray on the 120th and the 

180th day.The results were confi rmed with methods of statistical 

analysis. 

Results: 1) The OsteoBiol bioproducts induce 100% natural new 

bone until the 30th day in the hermetically closed bone defects; 2) 

the time for achieving good neoosteogenesis depends on the time 

for resorbtion of the graft; 3) in case of dehiscense of the fl ap, most 

of the membranes are stable against the oral cavity factors; 4) a 

signifi cant swelling for 72 hours can be seen in 70% of the patients, 

but without fever.

Conclusion: The OsteoBiol bioproducts are ideal osteoinductive 

and osteoconductive bone substitutes for the dental implantology, 

periodontology and oral surgery.
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The Aim of the study is to investigate the prevalence of Turner ,s 

dysplasia in 7 – 16 years old children.

Material and methods: The study includes 1662 children aged 7 – 16 

from the city of Plovdiv. The results of the prevention examinations are 

registered in individual statistical forms. Ep and Et are investigated.

Non – parametric analysis is used for data processing.

Results: The results show that 9.99 ±0.74 of the children examined 

have Turner’s dysplasia. Among the aff ected teeth, the percentage 

of the incisors (85.42±2.28) is the highest. Statistically signifi cantly 

lower are the percentages of the aff ected premolars (7.92±1.74) and 

canines (6.67±1.61). Signifi cantly more are the maxillary teeth af-

fected by Turner ,s dysplasia.

Conclusion: The high percentage of registered teeth with Turner ,s 

dysplasia points at adequate prevention and treatment.

 

Key Words: 
Epidemiology, Turner ,s dysplasia 
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Резюме № 28

 

Заглавие:
СЛУЧАЙ НА ГИНГИВАЛНА ХИПЕРПЛАЗИЯ ПРИ ДЕТЕ С 
ПОЛИМАЛФОРМАТИВЕН СИНДРОМ

Автори:
Илиева Ем.*, А. Бакърджиев**

*Катедра по Детска стоматология
**Катедра по Орална хирургия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет 
– Пловдив

Съществуват няколко групи медикаменти, чиято употреба води 

до гингивална хиперплазия. На първо място това е Phenytoin, 

използван за лечение на епилепсия. Друга група лекарствени 

средства са блокаторите на калциевите канали, прилагани при 

лечение на хипертония. Трета група са имуносупресорите, които 

се прилагат за профилактика на отхвърлянето на органи при 

бъбречни, чернодробни или сърдечни трансплантации. 

Описание на клиничен случай:
Отнася се момиче на 3 години и 4 месеца със Syndroma polymal-

formativa и Epilepsia symptomatica. 

Общ статус
Налице са сериозни увреждания на здравето – генерализирана 

мускулна хипотония, тежко изоставане в матурацията на бялото 

мозъчно вещество, хепатоспленомегалия, липсващи дистални 

фаланги на горни и долни крайници, анемичен синдром, намален 

слух и др. Епилептичните гърчове се купират с препарати ог 

групата на Phenytoin.

Орален статус
При оглед се устанвява силно хиперплазирала гингива на 

горната и долната челюст. Гингивалната тъкан покрива почти 

изцяло клиничните корони. Хиперплазията е най-тежка във 

фронталния участък и на двете челюсти. 

Лечение
Лечението се проведе под обща анестезия в два етапа: 

гингивектомия и лечение на уврежданията на зъбите. След 

откриване на зъбните корони се установи се тежка хипоплазия. 

Подлежащите на лечение зъби се възстановиха. Наложи се 

екстракция на два от първите временни молари. 

 

Ключови думи: 
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Резюме № 29

 

Заглавие:
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА ПРИ 
МНОЖЕСТВЕНА ХИПОДОНТИЯ
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University – Plovdiv

There are some types of drugs causing gingival hyperplasia. First of 

all it is Phenytoin, used for treatment of epilepsy. Other groups are 

the calcium channel blockers for treatment of hypertension and the 

imunosuppresors for prevention of organ rejection after kidney, liver 

or heart transplantation. 

Clinical Case
The case concerns a 3y 4m old girl with Syndroma polymalformativa 

and Epilepsia symptomatica. 

General Status
Serious health damages are observed: generalized muscle hypoto-

nia, severe retardation in the maturation of the white brain sub-

stance, hepatosplenomegalia, missing distal falangs of the upper 

and lower limbs, anemic syndrome, bad hearing etc. For the epileptic 

convulsions drugs from the group of Phenytoin are used.

Oral Status
The examination revealed a marked gingival hyperplasia in both 

upper and lower jaw. The gingival tissue has almost covered the clini-

cal tooth crowns. The hyperplasia aff ects most severely the anterior 

areas of both jaws.

Treatment
The treatment has been made under general anesthesia in two 

stages: gingivectomia and treatment of teeth’s pathology. After the 

exposure of teeth’s crowns, a hard hypoplasia has been discovered. 

The teeth that need treatment have been cured. An extraction of two 

fi rst temporary molars has been necessary.
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RECONSTRUCTION OF THE OCCLUSAL RELATIONSHIPS IN CASE 
OF MULTIPLE AGENETIC TEETH
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Андреева Л., А. Маринов

Катедра по Ортодонтия
Стоматологичен факултет, Медицински Университет – София

Хиподонтията на съзъбието в различните си форми предполага 

разнообразен подход за правилно решаване на клиничните 

случаи. Този вид зъбно-челюстна малформация изисква 

комплексно ортодонтско-протетично лечение и двамата 

специалисти създават цялостния план на лечение. Правилният 

му избор зависи от решението дали зъбната дъга ще се 

възстанови със собствени налични зъби или ще се създава място 

за протетично възстановяване. Комплексни са факторите, които 

определят избора на лечението: брой липсващи зъби; група 

липсващи зъби; място на липсващите зъби; вид на оклузията.

Авторите представят клиничен случай на множествена 

хиподонтия, при който е възстановена оклузията, като в горната 

зъбна дъга се поставиха имплантати, а в долната зъбна дъга се 

преразпределиха разстоянията.

 

Ключови думи: 
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Неходжкиновите лимфоми са малигнени неоплазии, 

произхождащи от Т и В лимфоцитите. Те формират хетерогенна 

група от неоплазии, която се разделя, по хистологични критерии, 

в подгрупи с различна степен на малигненост. От клинична 

гледна точка тези с ниска степен са с протрахирано протичане и 

често левкемизират. Тези с висока степен на малигненост имат 

агресивен клиничен ход, като може още в началото да се прояви 

левкемична картина. 

Цел: Определяне състоянието на клетъчно-медиирания и 

мукозния имунитет при пациент с неходжкинов лимфом..

Материал и методи: Представя се пациент с рядка орална изява 

на неходжкинов лимфом. Използван е набор за определяне на 

клетъчно-медиран имунитет ин виво. С радиална имунодифузия 

е изследван мукозния имунитет – слюнчения имуноглобулин А и 

имуноглобулин Г. Диагнозата неходжкинов лимфом е поставена 

въз основа на патохистологично изследване и имунохистохимия. 

Резултати и обсъждане: Установиха се промени в лигавичния и 

потиснат клетъчно – медииран имунитет.

Изводи: Известно е, че голяма част от злокачествените 

Authors:
Andreeva L., A. Marinov

Department of Orthodontics
Faculty of Dentistry , Medical University - Sofi a 

There are multiple choices for optimal treatment plan by clinical 

cases with diff erent forms of agenetic teeth. This type of dento-facial 

malformation suggests complex orthodontic-prothetic treatment, 

where both specialists design the integral treatment plan. The cor-

rect selection of the clinical approach depends on the general deci-

sion if the defects in dental arch are going to be restored with the 

existing teeth, or if there is to be created enough space for implant 

restoration. This selection depends on several factors: number of 

missing teeth; type of missing teeth; space for the missing teeth; 

type of the occlusal relationships.

The authors present a clinical trial of multiple agenetic teeth where 

the occlusal relationships where restored by placing implants in the 

upper dental arch and by reorganizing the free spaces in the lower 

dental arch.

 

Key Words: 
Multiple tooth agenesis; restoring the dental arch
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Title:
A CASE REPORT OF NON-HODGKIN LYMPHOMA WITH ORAL 
EXPRESSION - CLINICAL AND IMMUNE TESTS
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Non-Hodgkin lymphomas are malignant neoplasms, originating 

from T- and B- lymphocytes. They form a heterogenic group, divided 

into subgroups, according to histological criteria, with diff erent level 

of malignancy. Those with low level progress slowly and eventually 

turn into leukemia. Those with high malignancy risk show progress 

aggressively and early clinical picture of leukemia. 

Aim: The purpose of this study was to estimate of the state of the 

cell-mediated and mucosal immunity of a patient with Non-Hodgkin 

lymphoma.

Material and methods: This is a case report of a patient with a rare 

oral expression of Non-Hodgkin lymphoma. A kit for examination of 

cell-mediated immunity in vivo was used. Mucosal immunity - sali-

vary Ig A and Ig G - was studied by using radial immunodiff usion. The 

patient was diagnosed with Non–Hodgkin lymphoma after pathohis-

tological and immunohistochemical analysis.

Results and discussion: This study revealed changes in mucosal im-

munity and suppression of cell-mediated immunity of the patient

Conclusion: Most malignant neoplasms are accompanied by sup-

pression of cell-mediated immunity, and it was confi rmed by the 

examination of the patient in this case report. Immunity tests are not 

routine for patients with neoplasm and the results are interesting.
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заболявания са свързани с потискане на клетъчния имунитет, 

което се потвърждава и при нашия пациент. Определянето 

на лигавичния имунитет не е практика при такива пациенти и 

интерес представлява получения резултат.

 

Ключови думи: 
Неходжкинов лимфом, имунологични изследвания

Резюме № 31

Заглавие:
ЛЕЧЕНИЕ С ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ НА ПАЦИЕНТИ С ПОДВИЖНА 
ЛИГАВИЦА В ДИСТАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АЛВЕОЛАРНИТЕ 
ГРЕБЕНИ

Автори:
Димова М., Х. Хаджиева

Катедра по Протетична стоматология
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - София

Ускорените резорбционни процеси и наслагващата се хронична 

травма от неточното прилягане и неправилното предаване 

на налягането върху алвеоларните гребени са едни от най-

честите причини, водещи до появата на нежелани анатомични 

особенности на протезното поле, които затрудняват лечението.

Целта на авторите е да представят резултатите от изпитан от 

тях метод за лечение с цели протези на пациенти с подвижна 

лигавица в дисталните участъци на алвеоларните гребени.

Материал на изследването бяха 12 изцяло обеззъбени 

пациенти, при които клиничният преглед показа наличие на 

подвижна лигавица в дисталните участъци на горна челюст. 

При изработването на индивидуалните лъжици тези зони бяха 

изолирани с местопазители. Индивидуалните лъжици бяха 

изработени от фотополимеризиращи плаки и перфорирани в 

зоните на местопазителите.

Резултати и обсъждане: Лекуваните от нас пациенти бяха 

наблюдавани в продължение на 2 месеца и не бяха установени 

изменения и деформации в подлежащите под протезата меки 

тъкани.

Заключение: Получените резултати дават основание на 

авторите да препоръчат този метод при лечението с цели 

протези при пациенти с подвижни тъкани в дисталните участъци.

 

Ключови думи: 
Беззъби челюсти, подвижни тъкани по алвеоларния гребен

Резюме № 32

 

Заглавие:
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОНИЖАВАНЕТО НА ВИСОЧИНАТА 
НА ОКЛУЗИЯТА ПРИ БЕЗЗЪБИ ПАЦИЕНТИ С МАКСИМАЛНА 
ДАВНОСТ НА ТОТАЛНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ 5 Г.

Автори:
Хаджиева Х., М. Димова
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Title:
COMPLETE DENTURE REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
MOBILE MUCOSA IN THE POSTERIOR AREAS OF THE ALVEOLAR 
CRESTS

Authors:
Dimova M., H. Hadjieva

Dept. of Prosthetic Dentistry
Faculty of Stomatology, Medical University, Sofi a

The accelerated resorption processes, as well as the additional 

chronic trauma caused by the poor fi t and the bad pressure distribu-

tion in the alveolar crests, are among the most frequent reasons for 

the development of unwanted anatomical features in the prosthetic 

fi eld, which impede the treatment.

The aim of the authors is to present the results of a technique of 

complete denture rehabilitation of patients with mobile mucosa in 

the posterior areas of the alveolar crests.

The material of the study comprised 12 completely edentulous 

patients with mobile mucosa. During the fabrication of the custom 

trays, these areas were covered with spacers. The custom trays were 

fabricated from light cure plaques, and perforated in the zone of the 

spacers.

Results and discussion: The patients were observed for 2 months 

posttreatment. No changes and deformities in the underlying tissues 

were found.

Conclusion: On the grounds of the obtained results, the authors 

recommend this technique in the total denture rehabilitation of such 

patients.

 

Key words: 
Edentulous jaws, mobile tissues on the alveolar crest

Abstract № 32

 

Title:
FOLLOW-UP OF THE DECREASE IN THE OCCLUSION HEIGHT IN 
EDENTULOUS PATIENTS WITH UP TO 5 YEARS DURATION OF THE 
COMPLETE DENTURES

Authors:
Hadjieva H., M. Dimova 
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Катедра по Протетична стоматология
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - София

Един от основните фактори за функционалната годност и 

комфорт при целите протези е правилно определената височина 

на оклузията.

Целта ни беше да проследим промяната във височината на 

оклузията при беззъби пациенти с максимална давност на 

тоталното протезиране 5 г. 

Материал и методика: Проследена е промяната на височината 

на оклузията при 36 пациенти, с максимална давност на 

тоталното протезиране 5 г. 

Резултати и обсъждане: Нашите измервания показват 

понижаване на височината на оклузията със средно 0.56 мм на 

година.

Заключение: Профилактичния ефект на целите протези след 5 

г. се изчерпва в резултат на атрофичните процеси в челюстните 

кости и абразията на изкуствените зъби.

 

Ключови думи: 
Тотално протезиране, височина на оклузията

Резюме № 33

 

Заглавие:
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ С АПИКАЛНО 
ДЕПЛАСИРАНИ ЛАМБА В РЕДУКЦИЯТА НА ГИНГИВАЛНИ/
ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
АТАШИРАНИТЕ ТЪКАНИ 

Автори:
Попова Хр., К. Коцилков

Катедра по Пародонтология, Стоматологичен факултет, 
Медицински университет – София

Апикално депласираното ламбо е техника, индицирана 

за редукция на пародонталните джобове, преминаващи 

мукогингивалната линия, за елиминиране на гингивалните 

джобове при инсуфициентна аташирана гингива, за удължаване 

на клиничните корони и при третирането на фуркациионни 

лезии. Целият мукогингивален комплекс се премества и фиксира 

в апикална позиция, като се запазва или увеличава прикрепената 

гингива. 

Цел: Да се представят случаи на редукция на джобовете и 

увеличаване на аташираните гингивални тъкани при дълбочина 

на джобовете над 4 mm и необходимост от увеличаване на 

кератинизираната гингива. 

Материал и методи: Рефлектиране на мукопериостално ламбо, 

отстраняване на гранулационните тъкани и препариране 

на кореновите повърхности, реконтуриране на кресталната 

алвеоларна кост, апикална фиксация на ламбото с периостални 

шевове и интердентален шев. 

Резултати: Регистрирана е значителна редукция на 

пародонталните джобове след оперативната интервенция 

(остатъчна PD 0.5 - 1.5 mm), както и увеличаване на аташираната 

гигнгива (с печалба на аташирана гингива 2 mm до 5 mm). 

Dept. of Prosthetic Dentistry
Faculty of Stomatology, Medical University, Sofi a

The correctly established occlusion height is among the major fac-

tors for the functional performance and the comfort of the complete 

dentures.

Aim: Follow-up of the decrease in the occlusion height in edentulous 

patients with up to 5 years duration of the complete dentures. 

Material and methods: The decrease in the occlusion height was 

followed in 36 patients. 

Result and discussion: Our measurements show 0.56 mm average 

annual decrease in the occlusion height.

Conclusion: The prophylactic eff ect of the total dentures expires 

after 5 years as a result of the atrophic processes in the jaw bones, as 

well as the abrasion of the artifi cial teeth.

 

Key words: 
Complete dentures, occlusion height
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Title:
THE EFFICIENCY OF THE APICALLY REPOSITIONED FLAP PROCE-
DURE IN REDUCTION OF THE GINGIVAL/PERIODONTAL POCKETS 
AND ATTACHED TISSUES AUGMENTATION 

Authors:
Popova Chr., K. Kotsilkov

Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Medical 
University - Sofi a

The apically repositioned fl ap procedure is indicated for reduction 

of periodontal pockets exceeding beyond mucogingival junction, 

for elimination of gingival pockets in situations with insuffi  cient 

attached gingiva, for crown lengthening procedures, and for the 

treatment of furcation lesions. The whole mucogingival complex 

is moved and fi xed in apical position to preserve and increase the 

amount of attached gingiva.

Aim: Presentation of cases with reduction of pockets and aug-

mentation of the attached gingiva in situations where the pocket 

depth exceeds 4 mm, and such increase of the soft tissues is 

necessary. 

Material and methods: Elevation of mucoperiostal fl ap, removal 

of granulation tissue, scaling and root planning, reconturing of the 

alveolar bone, apical fi xation of the fl ap with periostal sutures and 

interdental sutures. 

Results: Signifi cant reduction of periodontal pockets after the 

surgical intervention (residual PD 0.5 - 1.5 mm) and increase of the 

attached gingiva (gain of attached gingiva from 2 mm to 5 mm).

Conclusion: Apically repositioned fl ap procedure is indicated for 

preservation of the available attached gingiva, and can be an alter-
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Заключение: Апикално депласираното ламбо е процедура 

на избор, когато се цели запазване на наличната прикрепена 

гингива и е алтернатива на процедурите с присадки, когато 

се цели увеличаване на инсуфициентна прикрепена гингива 

в голям участък. Техниката е в голяма степен предвидима по 

отношение на резултатите, но е свързана с гингивална ретракция 

при дълбоки пародонтални джобове, което ограничава 

приложението й в естетично значими области. 

 

Ключови думи: 
Инсуфициентна аташирана гингива, пародонтални джобове, 

апикално депласирано ламбо

Резюме № 34

Заглавие:
АДХЕЗИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ СЛЕД 
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Автори:
Топалова-Пиринска*, С., Р. Пиринска*, В. Мутафчиев**, 
А. Мутафчиев**

*Катедра по Консервативно зъболечение и ендодонтия
**Катедра по Ортодонтия
Стоматологичен факултет, Медицински Университет – София

Употребата на съвременни директни композиционни 

обтуровъчни материали за оформяне и реконтуриране на зъбите 

в комбинация с ортодонтско лечение дава големи възможности 

на лечебната практика.

Представен е клиничен опит за естетично възстановяване на 

останали треми след ортодонтско лечение с фиксирана техника 

чрез коригиране на формите и размерите на ограничаващите 

ги зъби. Направена е оценка на директните композитни 

възстановявания непосредствено след изработване и след срок 

от 1- 6 месеца.

Представените случаи са на пациенти с тесни зъби, 

необходимост от затваряне на треми между фронталните 

зъби или липсващи горни латерални резци след проведено 

ортодонтско лечение с фиксирана техника. С помощта на 

директна адхезивна техника е постигната корекция на 

несъответствия на формите на зъбните корони, реконтуриране 

на апроксимални повърхности, инцизални ръбове и ъгли, на 

апроксимални контури и контакти. Също така при хиподонтия 

на горните латерални резци директно е променена формата на 

кучешките зъби, така че да наподобяват вида на латералните 

инцизиви. Изключително важно беше композитните 

реконструкции да служат за ретенция на постигнатите резултати 

след ортодонтско лечение.

 

Ключови думи: 
Адхезивна реконструкция, ортодонтско лечение, постоянни зъби

Резюме № 35

 

Заглавие:
ЕСТЕТИЧНА РЕСТАВРАЦИЯ НА ЗЪБИ, УВРЕДЕНИ ОТ КОКА-
КОЛА

native surgical approach to the grafting procedures for correction 

of the mucogingival relationships where an increase of the attached 

gingiva in large area is aimed. The procedure has highly predict-

able results but is connected with gingival retraction in situations 

with deep periodontal pockets which limits its use in aesthetically 

relevant regions.

 

Key Words: 
Insuffi  cient attached gingiva, periodontal pockets, apically reposi-

tioned fl ap procedure
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ADHESIVE RECONSTRUCTION OF PERMANENT TEETH AFTER 
ORTHODONTIC TREATMENT
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chiev**

*Department of Conservative treatment and endodontics, Fac-
ulty of Dentistry, Medical University - Sofi a
**Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Medical 
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The use of contemporary composite materials for shaping and recon-

touring of the teeth combined with orthodontic treatment reveals 

great possibilities for dental treatment.

The aim is to present our clinical experience of esthetic reconstruc-

tion of distances between the teeth after orthodontic treatment with 

brackets, by correcting the form and size of these teeth. 

The represented patients had narrow teeth, necessity of diastema 

closing in the anterior teeth or missing upper second incisors after 

orthodontic treatment with brackets. By means of direct adhesive 

technique we achieved correction of form and size anomalies of 

tooth crowns, reshaping of interproximal contours and contacts. 

Also in a case of hypodontia of the maxillary lateral incisors, the 

canine form was directly changed in a way that resembles the lateral 

incisors. Extremely important was the fact that composite recon-

structions should serve for retention of the achieved results in the 

orthodontic treatment. Color photos were taken before and after 

reconstruction of the tooth form and outlines.

 

Key Words: 
Adhesive reconstruction , orthodontic treatment, permanent teeth 

Abstract № 35

 

Title:
ESTHETIC RESTORATION OF TEETH DAMAGED WITH COCA-COLA
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Едно от най-големите предизвикателства на възстановителното 

зъболечение е създаването на добре балансирана хармония на 

естествените зъби.

Представени са два клинични случая на мъже, ежедневно 

употребяващи кока-кола в големи количества. Целта е да се 

покаже директното възстановяване на целостта и естетиката 

на засегнатите зъби с Gradia Direct GC. Направени са цветни 

фотоснимки преди и след лечение.

Често различни причини провокират патологични промени във 

видимите зъбни структури с естетичен, психологичен и дори 

социален дискомфорт на пациента, поради което видът на зъбите 

трябва да се възвърне чрез естетично възстановяване.

 

Ключови думи: 
Естетични реставрации

Резюме № 36

 

Заглавие:
ЧУЖДО ТЯЛО В МАКСИЛАРНИЯ СИНУС, ВЛЯЗЛО ПРЕЗ 
ОРБИТАЛНИЯ ПОД

Автори:
Станимиров П., Ж. Инджова; Г. А. Кимионис

Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - София

В литературата има съобщения за разнообразни чужди тела, 

открити в максиларните синуси. Най-често те проникват в 

тях през преднолатералната стена или през устната кухина. 

Ние представяме случай на дървено чуждо тяло, влязло в 

максиларния синус по необикновен начин - през предната част 

на орбиталния под.

 

Ключови думи: 
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Заглавие:
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМ НА ДОЛНАТА УСТНА. 
МЕТОД НА ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ГОЛЯМ 
ОПЕРАТИВЕН ДЕФЕКТ

Автори:
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Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - София

Долната устна е най-честата локализация при спиноцелуларния 

карцином на устната кухина и устните. При малки туморни лезии, 

пластичното възстановяване не е трудно. При големи дефекти 

Authors:
Topalova-Pirinska, S. R. Pirinska

Department of Conservative treatment and endodontics, 
Faculty of Dentistry, Medical University - Sofi a

One of the greatest challenges in restorative dentistry is the creation 

of well balanced harmony of the natural teeth.

Two clinical cases of coca-cola abusers are presented. The aim is 

direct reconstruction of the integrity and esthetics of the teeth with 

Gradia Direct, GC. Color photos were taken before and after restora-

tion. 

Often the pathological changes in the visible tooth structures cause 

esthetic, psychological and social discomfort and the appearance of 

the teeth must be improved by use of direct esthetic reconstruction. 

Key Words: 
Esthetic restorations

Abstract №36

 

Title:
A CASE OF A LARGE FOREIGN BODY PENETRATED INTO THE 
MAXILLARY SINUS THROUGH THE ORBITAL FLOOR

Authors:
Stanimirov P., J. Indjova, G. A. Kimionis

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Den-
tistry, Medical University - Sofi a

A variety of foreign bodies lying in the maxillary sinus have been 

reported in the literature. Usually they penetrate into the sinus 

through its anterolateral wall, or the oral cavity. We present a case of 

a large piece of wood, which penetrated the anterior portion of the 

orbital fl oor and entered the maxillary sinus through this unusual 

route.

 

Key Words: 
Foreign body, maxillary sinus

Abstract №37

 

Title:
SURGICAL MANAGEMENT OF LOWER LIP CARCINOMA - A RECON-
STRUCTION TECHNIQUE IN EXTENSIVE DEFECTS

Authors:
Stanimirov P., J. Indjova, G. A. Kimionis

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Den-
tistry, Medical University - Sofi a

Squamous cell carcinoma of the lips and oral cavity most commonly 

aff ects the lower lip. In cases of small tumors, the reconstruction of 

the lip is not diffi  cult. On the contrary, extensive defects are chal-
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обаче, възстановяването е предизвикателство за хирурга. Пред-

ставяме един случай на карцином на долната устна с голям сле-

доперативен дефект, възстановен по метода на Bernard-Webster. 

 

Ключови думи: 

Долна устна, карцином, хирургично лечение

Резюме № 38

Заглавие:
МОНОСИМПТОМАТИЧНИ ИЗЯВИ НА СИСТЕМНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ В УСТНАТА КУХИНА И ДРУГИ РЯДКО СРЕЩАНИ 
ЛЕЗИИ

Автори:
Станимиров П., Ж. Инджова; Г. А. Кимионис

Катедра орална и лицево-челюстна хирургия, 
Стоматологичен факултет, Медицински Университет - София

Устната кухина е поле на изява на много системни заболявания. 

Представяме диагностицирани от нас случаи на лезии на 

устната лигавица, като моносимптоматична изява на системни 

заболявания и други рядко срещани заболявания и патологични 

състояния.

 

Ключови думи: 
Рядко срещани лезии, системни заболявания, диагностика

Резюме № 39

 

Заглавие:
НЕКРОТИЧНО УЛЦЕРОЗЕН СТОМАТИТ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СЛУЧАЙ – ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

Автор:
Димитров, М.

Стоматологичен факултет, Медицински Университет – София

Острият некротично улцерозен гингивостоматит се среща 

при 0,1-10% от населението. Най-често засяга гингивата и 

пародонта. Ангажирането на други участъци на оралната мукоза 

представлява определен диагностичен интерес.

Цел: Целта на настоящето съобщение е да се представи 

клиничната изява на некротизиращия улцерозен 

гингивостоматит.

 

Материали и методи: 23 годишен пациент постъпва за 

консултация с оплаквания от кървене и разязвяване на гингивата 

и лигавицата на бузата. 

Заключение: Некротично улцерозния стоматит е първичен 

стоматит и се характеризира с изяви на некроза и улцерация на 

устната лигавица. Диференциалната диагноза включва широка 

група заболявания, проявяващи се с улцерации и некрози на 

оралната лигавица.

 

Ключови думи: 
Остър некротично-улцерозен гингивостоматит

lenge for the surgeon. We present a case of a lower lip carcinoma 

with a large postsurgical defect and its reconstruction by the Ber-

nard-Webster technique.

 

Key Words: 
Lower lip, carcinoma, surgery

Abstract №38

 

Title:
ISOLATED MANIFESTATION OF SYSTEMIC DISEASES IN THE ORAL 
CAVITY AND OTHER RARE LESIONS

Authors:
Stanimirov P., J. Indjova, G. A. Kimionis

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Den-
tistry, Medical University - Sofi a

The oral cavity is the fi eld of exhibit of many systematic diseases. We 

present some of our cases of isolated manifestation of systematic 

diseases in the oral cavity and other rare lesions

 

Key Words: 
Rare lesions, systematic diseases, diagnosis

Abstract № 39

 

Title:
NECROTIC-ULCEROUS STOMATITIS. CASE PRESENTATION – DIAG-
NOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH

Author:
Dimitrov, M.

Faculty of stomatology, Medical University, Sofi a

The acute necrotic-ulcerous stomatitis occurs in 0.1 – 10% of the 

population. Most frequently it aff ects the gingiva and the periodont. 

Its location in other areas or the oral mucosa represents a marked 

diagnostic interest.

Aim: To present the clinical manifestation of the necrotic-ulcerous 

gingivo-stomatitis.

Materials and method: A 23 year old patient seeked consultation 

with complaints of bleeding and ulceration of the gingiva and the 

buccal mucosa. 

Conclusion: The necrotic-ulcerous stomatitis is a primary stomatitis 

characterized by necrosis and ulceration of the oral mucosa. The dif-

ferential diagnosis comprises a wide variety of diseases with similar 

manifestations.

 

Key words: 
Acute necrotic-ulcerous stomatitis



ШЕСТИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА ССБ  SIXTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE ADB

38

Резюме № 40

 

Заглавие:
МЕТОД ЗА ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ НА N. ALVEOLARIS INFERIOR, 
N. BUCCALIS И N. LINGUALIS ЧРЕЗ ИНТРАОРАЛЕН ДОСТЪП И 
ЕКСТРАОРАЛНА ПАЛПАЦИЯ

Автори:
Радев Ив. 

Сектор по Лицево-Челюстна Хирургия, МБАЛ – Бургас

Анестезията на n. alveolaris inferior, n. buccalis и n. lingualis е една 

от най-широко разпространените манипулации в клиничната 

практика. Предложеният метод се базира на екстраорално 

палпиране на лесни за идентификация анатомични точки. За 

целта бе проведено и предварително анатомично проучване на 

човешки мандибули.

Целта на настоящото проучване бе да изследва анатомичните 

основи и да оцени клиничните резултати при употреба на 

предложения метод за интраорална анестезия.

Методът е основан на ориентиране чрез екстраорално 

палпиране на постоянни анатомични костни маркери.(cd, go, gn), 

като апликацията на анастетичния разтвор се осъществява чрез 

интраорален достъп. 

Анатомичното изследване включваше някои антропологични 

измервания, включително оригинално изследване на ротацията 

на челюстния клон спрямо мандибуларната база. 

Посоченият метод е въведен в МБАЛ - Бургас. Съобразно 

изготвен за целта протокол е приложен на 214 пациенти.

Като резултат: 
• Винаги настъпва анестезия на n. alveolaris inferior и n. lingualis ;

• Поради анатомични вариации, в 7 % от случаите се налага 

повторна апликация на различни места;

• N. buccalis се обезчувствява в 83.64 % от всички случаи;

• Загуба на чувствителност (първи ефект от анестезията) 

настъпва във времето между 10 s и 4 min (при проверка на 

всеки 10 s);

• Пълна анестезия (липса на реакция при силен натиск, 

прищипване и убождане) настъпва след 1 до 10 мин.

В заключение, предложения метод е анатомично обоснован чрез 

лесно идентифициращи се и постоянни маркери и е минимално 

зависещ от анатомични костни вариации. Клиничните резултати 

са по–добри, отколкото тези при широко употребяваните методи 

на интраорална мандибуларна анестезия.

 

Ключови думи: 
Eкстраорална палпация, интраорална апликация, по-добри 

клинични резултати

Abstract №40

 

Title:
A METHOD FOR LOCAL ANAESTHESIA OF N. ALVEOLARIS INFE-
RIOR, N. BUCCALIS AND N. LINGUALIS THROUGH INTRAORAL 
ACCESS AND EXTRAORAL PALPATION

Authors:
Radev Iv.

Department of Maxillo-Facial Surgery, MBAL – Burgas 

The anaesthesia of n. alveolaris inferior, n. buccalis and n. lingualis 

is considered to be one of the most widespread techniques in clini-

cal practice. The hereby proposed method is based on extra-oral 

palpation of easy-to-fi nd anatomic pointers. Therefore a preliminary 

anatomic investigation was conducted on human mandibles.

The aim of the present study was to investigate the anatomic basis 

and assess the clinical results of the use of the proposed method for 

intraoral anesthesia.

The method is based on orientation by extraoral palpation of 

constant anatomic bone markers (cd, go, gn). The application of the 

anaesthetic solution is performed through an intraoral access.

The anatomic study involves some anthropological measurements, 

including an original investigation of the rotation of the mandibular 

ramus in relation to the mandibular base.

The above method has been introduced in MBAL-Burgas. Following a 

purpose-made clinical protocol, it is applied to 214 patients.

As a result:
• ensuing successful anaesthesia of n. alveolaris inferior and n. 

lingualis;

• due to anatomic variations, 7 % of all cases necessitate second 

intervention in additional spots;

• n. buccalis is de-sensed in 83.64 % of all cases;

• ‘loss of feeling’ occurs any time between 10 s and 4 min (checking 

every 10 s);

• full anaesthesia (lack of reaction to a strong push, pinch or pierc-

ing) occurs after 1 to 10 min.

In conclusion, the proposed method is anatomically based on easily 

identifi ed and constant markers and is minimally dependent on 

anatomical bone variations. The clinical results are better than other 

widely used methods of intraoral mandibular anesthesia.

Key Words: 
Extraoral palpation, intraoral application, better results
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