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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В ОСМИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 8TH
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

Уважаеми колеги,
Уважеми дами и господа,
Осмият научен конгрес на
Българския зъболекарски
съюз (БЗС) традиционно ще се
проведе в красивия Бургас.
Ние, както и през предишните
години, в продължение на два
дни ще се запознаем с новите
концепции, научни достижения,
технологии и ще придобием
нови теоритични и практически
знания в съвременната дентална медицина. Лекциите ще
ни бъдат изнесени от известни и уважавани чужди и наши
лектори. За трети пореден път наши колеги от факултетите
по дентална медицина ще представят своите научни
разработки в постерната секция на Конгреса.
Съпътстващата традиционна дентална изложба ще ни
представи новостите в денталномедицинските техника,
апаратура, материали и консумативи.
Нученото на Конгреса ще приложим в ежедневната си
практика, за да се повиши качеството на нашето лечение,
за да са огрени лицата на нашите пациенти от щастливи
усмивки!
Цъфналите липи, синьото море, морският бриз,
кресливите чайки и сърдечността на бургазлии ще
допринесат за приятните мигове, съпътстващи научното
събитие.
Днес Община Бургас ни подкрепя активно в това найважно за БЗС научно събите! Искам да благодаря на
община Бургас в лицето на кмета на гр. Бургас – г-н
Димитър Николов и неговия заместник - д-р Лорис
Мануелян, които поеха щафетата от предишните години.
Накрая, но не последно място, искам да благодаря на
нашите основни спонсори – FDI (World Dental Federation),
Wrigley Bulgaria Ltd., ACTAVIS, UniCredit Bulbank,
GS - Япония, Mtel!

Dear colleagues,
Dear ladies and gentlemen,

Скъпи приятели,
Позволете ми от името на Организационния комитет
на 8-ия Научен конгрес на БЗС и лично от мое име да ви
пожелая здраве, професионални успехи и ползотворни
конгресни дни на прекрасното ни Черноморие, които да
запомните завинаги!
Бог да ви благослови!
На многая лета!

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС
Председател на Организационния комитет
на 8-ия Научен конгрес на БЗС

The 8th Scientific Congress of the Bulgarian Dental Association
(BgDA) will be traditionally held in the beautiful city of
Bourgas.
As in the previous years, we will have the opportunity during
two days to be in touch with the new concepts, scientific
achievements and technologies, and we will acquire new
theoretical and practical knowledge in modern dental
medicine. The papers will be presented by renowned and
respected international and Bulgarian lecturers. For the third
consecutive time, our colleagues from the faculties of dental
medicine will demonstrate their scientific work in the poster
section of the Congress.
The traditional accompanying dental exhibition will promote
the novelties in dental equipment, appliances, materials and
consumables.
We will apply the knowledge acquired during the Congress in
our daily practice, in order to enhance the quality of our care,
in order to bring happy smiles on our patients’ faces!
The blossoming limetrees, the blue sea, the breeze, the
clamorous seagulls, and the cordiality of the people in
Bourgas will contribute to the nice moments accompanying
the scientific program.
Today the Bourgas Municipality is supporting us actively in
this most important scientific event of BgDA! I would like to
thank the Municipality represented by the Mayor of Bourgas
Mr. Dimitar Nikolov and his deputy Dr. Loris Manuelyan who
have taken up the baton of the previous years.
And last, but not least, I would like to thank our main
sponsors: FDI (World Dental Federation),
Wrigley Bulgaria Ltd., ACTAVIS, UniCredit Bulbank, GC - Japan,
Mtel!
Dear friends,
On behalf of the Organizing Committee of the 8th Scientific
Congress of BgDA, and on my personal behalf as well, I am
pleased to wish you health, professional success, and fruitful
congress days on the beautiful side of our Black Sea, which
you would remember forever!
God bless you!

Dr. Nikolai Sharkov
President of the BgDA
President of the Organizing Committee
of the 8th Scientific Congress of BgDA
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ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
С ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS
OF THE BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

13 и 14 юни 2008 г., гр. Бургас, Военен клуб и Бургаски
свободен университет			

JUNE 13 & 14, 2008, BOURGAS, MILITARY CLUB, BOURGAS
FREE UNIVERSITY

ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО С FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI)			

ORGANISED JOINTLY WITH THE FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE (FDI)

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ: WRIGLEY, ACTAVIS,
UniCredit Bulbank, GC, M Tel			

GENERAL SPONSORS: WRIGLEY, ACTAVIS,
UniCredit Bulbank, GC, M Tel

ПРОГРАМА
Четвъртък, 12.06.2008
15.00 - 18.00

Регистрация
(фоайето на Бургаски свободен университет)

Петък, 13.06.2008
Регистрация
(фоайето на Бургаски свободен университет)
09.00 - 10.00 Откриване на конгреса
(атриума на Бургаски свободен университет)
08.00 - 13.00

ВОЕНЕН КЛУБ
Петък, 13.06.2008
Утринна сесия
Председател: Д-р Константин Даков
10.30 - 12.00

Лечебни възможности за
рехабилитация на постериорната
максила
Доц. Руи Фигейредо, Португалия
Следобедна сесия
Председател: Д-р Явор Голчев

Всички митове и реалности в
имплантатното зъболечение
Проф. М. Кемал Юнсал, Турция
15.45 – 16.15 Търговска презентация на ф. Дентакон:
Алтернативни техники за
микроинвазивно лечение на
зъбния кариес - въздушно абразио,
озонотерапия и др.
	Доц. Мая Рашкова, Катедра Детска дентална
медицина, ФДМ София
16.30 - 18.00	Българската дентална медицина
днес
Д-р Николай Шарков &
	
Д-р Живко Михайлов, България

PROGRAMME
Thursday, June 12, 2008
Registration
(Bourgas Free University, Lobby)
			
Friday, June 13, 2008
08.00 – 13.00 Registration
(Bourgas Free University, Lobby)		
09.00 - 10.00 Opening ceremony
(Bourgas Free University, Atrium)
15.00 - 18.00

MILITARY CLUB
Friday, June 13, 2008
AM Session:
Chairman: Dr. Konstantin Dakov
10.30 – 12.00	Treatment options for the rehabilita-

tion of the posterior maxilla
Assoc. Prof. Rui Figueiredo, Portugal
		
PM session
Chairman: Dr. Yavor Golchev

14.00 – 15.30
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14.00 – 15.30	All the Myths and Reality about Den-

tal Implant Treatment
Prof. M. Kemal Unsal, Turkey
15.45 – 16.15 Commercial presentation, company Dentacon:
	Alternative techniques for microinvasive treatment of dental caries – air
abrasion, ozonotherapy etc.
Assoc. Prof. Maya Rashkova, Dept. of Pediatric
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine,
Sofia
16.30 - 18.00 Bulgarian dental medicine today
Dr. Nikolai Sharkov & Dr. Jivko Mihailov, Bulgaria

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Събота, 14.6.2008

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Saturday, June 14, 2008

Утринна сесия

AM Session

Председател: Д-р Даниела Андреева

Chairman: Dr. Daniela Andreeva

10.00 – 11.30	Приложение на микрохирургични

техники при пластични операции на
глава и шия
Доц. Васил Свещаров, България
11.45 - 12.45 Търговска презентация на ф. Romident:
	Съвременни дезинфектанти в
денталната практика - продуктите на
фирма SHULKE, Германия
		
Следобедна сесия

10.00 – 11.30	Application of microsurgical tech-

niques in plastic surgery of the head
and neck
Assoc. Prof. Vassil Sveshtarov, Bulgaria
11.45 - 12.45 Commercial presentation, company Romident:
	Modern disinfectants in dental practice – the products of the company
SHULKE, Germany
PM session

Председател: Д-р Милко Басарков
13.30 – 15.00	Лечебен алгоритъм при тежки

възпалителни процеси в областта
на лицето и шията - ролята на
хипербарната оксигенация
Д-р Цветан Тончев, България
15.15 - 16.45	INTRALIFT – хидродинамичният
синуслифт
Д-р Андреас Курек, Германия

Chairman: Dr. Milko Basarkov
13.30 – 15.00	TREATMENT APPROACH FOR SEVERE

15.15 - 16.45

INFLAMMATORY DISEASE IN HEAD AND
NECK: THE ROLE OF THE HUPERBARIC
OXYGENATION
Dr. Tsvetan Tonchev, Bulgaria
INTRALIFT – the hydrodynamic sinuslift
Dr. Andreas Kurrek, Germany

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

BURGAS FREE UNIVERSITY

ЗАЛА 1

HALL 1

Петък, 13.06.2008

Friday, June 13, 2008

10.30 – 12.00

Утринна сесия

AM Session

Председател: Д-р Борислав Миланов

Chairman: Dr. Borislav Milanov

Цирконий за всички
Енрико Щегер, Италия

10.30 – 12.00	Zirkonia for all

Enrico Steger, Italy

Следобедна сесия

PM session

Председател: Д-р Светослав Гачев

Chairman: Dr. Svetoslav Gachev

14.00 – 15.30	Неоперативно превантивно лечение

на зъбния кариес – теория или
необходима алтернатива
Доц. Милена Пенева, България
15.45 – 16.15	Търговска презентация на ф. Патриция:
	Ендодонтията никога не е била
толкова лесна - инструментите на ф.
MAILLEFER, Швейцария
	Д-р Силвия Димитрова, гл. Асистент, ФДМ
Пловдив
16.30 - 18.00	Ендодонтия - съвременни аспекти
	Д-р Жанет Кирилова, България

14.00 – 15.30	Non-operative preventive treatment

of dental caries – theory or necessary
alternative
Assoc. Prof. Milena Peneva, Bulgaria
15.45 – 16.15 Commercial presentation, company Patricia:
	Endodontics has never been so easy
– the instruments of the company
MAILLEFER, Switzerland
	Dr. Silvia Dimitrova, Head Asst. Prof., Faculty of
Dental Medicine, Plovdiv
16.30 - 18.00 Endodontics: modern aspects
Dr. Janet Kirilova, Bulgaria
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Saturday, June 14, 2008

Утринна сесия

AM Session

Председател: Д-р Иванка Обешкова

Chairman: Dr. Ivanka Obreshkova

10.00 – 11.30	Биомиметични аспекти на

консервативното възстановяване на
дистални зъби
Доц. Иван Филипов, България
11.45 - 12.45 Търговска презентация на ф. Sandoz:
	Антибиотици в денталната практика.
Обезболяваща терапия с Diclac® и
Hexalgin®. Лечение на herpes labialis
с Acic®.

10.00 - 11.30	Biomimetic aspects of conservative

restoration of posterior teeth
Assoc. Prof. Ivan Filipov, Bulgaria
11.45 - 12.45 Commercial presentation, company Sandoz:
	Antibiotics in dental practice. Analgesic therapy with Diclac® and Hexalgin®. Treatment of herpes labialis with
Acic®.

Следобедна сесия

PM session

Председател: Д-р Гергина Милкова

Chairman: Dr. Gergina Milkova

13.30 – 15.00	Директно композитно

13.30 – 15.00	Direct composite restorations: over-

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

BURGAS FREE UNIVERSITY

ЗАЛА 2 (ИЗТОК)

HALL 2 (EAST)

Събота, 14.6.2008

Saturday, June 14, 2008

възстановяване: преодоляване на
основните трудности
Д-р Джозеф Сабах, Ливан
15.15 - 16.45	Индиректни дистални
възстановявания: златните правила
за успех
Д-р Джозеф Сабах, Ливан

Утринна сесия

AM Session

Председател: Д-р Донка Станчева

Chairman: Dr. Donka Stancheva

10.00 – 11.30	Пародонтален аспект за анализ на

имплантатния неуспех
Д-р Саркис Сьозкес, Турция

11.30 - 12.45

ПОСТЕРНА СЕКЦИЯ
(БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ)

11.45 - 12.45	Търговска презентация на ф. ДЕНТРИНО

СИСТЕМС ЕООД:
	MediDent - софтуер за управление на
денталната практика и работата с
НЗОК

10.30 - 11.30	Periodontal aspect to analyse the

implant failures
Dr. Sarkis Sozkes, Turkey

11.30 - 12.45

POSTER SECTION
(BURGAS FREE UNIVERSITY)

11.45 - 12.45	Commercial presentation, company DENTRINO

SYSTEMS LTD.:
	MediDent – software for management
of the dental practice and the NHIFcontracted activities

Следобедна сесия

PM session

Председател: Д-р Емил Минчев

Chairman: Dr. Emil Minchev

13.30 – 15.00	Съвременният подход към

денталната профилактика
Проф. Бетюл Каргюл, Турция
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coming the main difficulties
Dr. Joseph Sabbagh, Lebanon
15.15 - 16.45	Indirect posterior restorations:
golden rules for success
Dr. Joseph Sabbagh, Lebanon

13.30 – 15.00	A Contemporary Approach To Preven-

tive Dentistry
Prof. Betul Kargul, Turkey
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15.15 – 16.15	Инструментариум и инструментиране

15.15 – 16.15	Instrumentarium and instrumenta-

ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА И ГАЛА ВЕЧЕРЯ
	ГаЛА ВЕЧЕРЯТА ЩЕ БЪДЕ В РЕСТОРАНТА НА
ХОТЕЛ “ПЛАНЕТА”, КК “СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

20.00	CLOSING CEREMONY AND GALA DINNER

Постерната секция е в Бургаски Свободен Университет
събота, 14.6.2008, 11.30 - 12.45

Poster Section is in Burgas Free University, Saturday,
14.06.2008, 11.30 - 12.45

Денталомедицинската изложба е разположена във
фоайетата на Военен клуб и Бургаски свободен
университет.

The Dental exhibition is situated in the lobbies of the Military Club and Burgas Free University.

Извозването до ресторанта започва на 14 юни от 18.00
часа от Бургаския свободен университет.

Transportation to the GALA DINNER - June 14, 2008,
18.00 h, Burgas Free University

в пародонтологията (филм)
	Автори: Доц. Д-р Христина Попова,
Д-р Теодора Болярова, Д-р Камен Коцилков

20.00

tion in periodontology (film)
	Authors: Assoc. Prof. Christina Popova,
Dr. Teodora Bolyarova, Dr. Kamen Kotsilkov

WILL BE IN THE RESTOURANT of hotel
“PLANETA”, KK “SLANCHEV BRIAG”
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
POSTER PROGRAMME

Постерната секция е в Бургаски Свободен Университет
събота, 14.6.2008, 11.30 - 12.45

Poster Section is in Burgas Free University, Saturday,
14.06.2008, 11.30 - 12.45

Председатели: Доц. Ангел Бакърджиев
		
Д-р Женя Маслинкова

Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Angel Bakardjiev
		
Dr. Jenia Maslinkova

1. 	ОРАЛНО-ХИГИЕНЕН СТАТУС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ
ПОТРЕБНОСТИ
Илиева Ем.*, В.Велеганова**

1. ORAL HYGIENE STATUS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Ilieva Em.*, V.Veleganova**

2. 	СЛУЧАЙ НА ОЛИГОДОНТИЯ НА ПОСТОЯННОТО СЪЗЪБИЕ ПРИ ДЕТЕ С
ЕКТОДЕРМАЛНА ДИСПЛАЗИЯ
Илиева Ем., Д. Георджева

2. 	OLIGODONTHIA OF PERMANENT TEETH AT A CHILD WITH ECTODERMAL
DYSPLASIA - A CASE REPORT
Ilieva Em., D. Geordgeva

3. 	СЛУЧАЙ НА НЕПРАВИЛЕН КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТЕ
С ТЕЖКА ФОРМА НА КАРИЕС НА РАННОТО ДЕТСТВО
Илиева, Ем.*, Н. Маркова**

3. 	INCORRECT CLINICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF A CHILD WITH
SEVERE FORM OF EARLY CHILDHOOD CARIES - CASE REPORT
Ilieva, Em.*, N. Markova**

4. 	УПОТРЕБА НА МЕТАМФЕТАМИН И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ
Томов, Г.*, Сн. Цанова*

4. 	METHAMPHETAMINE USE AND ITS IMPACT ON DENTAL HEALTH
Tomov, G.*, Sn. Tsanova*

5. 	ОЛИГОДОНТИЯ – КЛИНИЧНО, РЕНТГЕНОЛОГИЧНО И ГЕНЕТИЧНО
ПРОУЧВАНЕ
Томов, Г.*, Р. Стоева**

5. OLIGODONTIA - A CLINICAL, RADIOGRAPHIC AND GENETIC EVALUATION
Tomov, G.*, R. Stoeva**

6. 	ПРОУЧВАНЕ НА ЗЪБНИЯ И ОРАЛНО - ХИГИЕННИЯ СТАТУС ПРИ ДЕЦА ОТ
СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ В ГРАД ПЛОВДИВ
Димитрова, М., М.Георгиева, Т.Новакова, Й.Търпоманов

6. 	EVALUATION OF THE DENTAL AND ORAL-HYGIENIC STATUS OF CHILDREN
FROM ORPHANAGES IN THE CITY OF PLOVDIV
Dimitrova, M., M. Georgieva, T. Novakova, J. Tarpomanov

7. 	УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЛОКАЛЕН ХАРАКТЕР, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ЕКСТРАКЦИЯ
НА МЪДРЕЦИ
Печалова, П.*, Бл. Петров*, Ал. Печалов**

7. 	LOCAL COMPLICATIONS IN THE THIRD MOLAR EXTRACTIONS
Pechalova, P.*, Bl. Petrov*, Al. Pechalov**

8. 	АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ – СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ДОКЛАД НА
СЛУЧАЙ
	Сбиркова Т., Д. Господинов, Л. Гюдюлева, П. Чаушев, Ал. Неловска, Св.
Иванова, И. Дойкова Ръководител. Доц. А. Бакърджиев

8. 	ROOT APICAL OSTEOTOMY- CASE REPORT
	Sbirkova, T*., D. Gospodinov**, L. Gjudjuleva**, P. Chaushev**, Al. Nelovska**,
Sv. Ivanova**, I. Dojkova**, Head: Doz. A. Bakardjiev

9. 	СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И СИСТЕМИ ЗА МАШИННА ОБРАБОТКА НА
КОРЕНОВИ КАНАЛИ
Илиева Т. *, Д.Илиева*, С. Димитрова**

9. 	MODERN TECHNIQUES AND SYSTEMS FOR ROOT CANAL PREPARATION
WITH ROTARY INSTRUMENTS
Ilieva T. *, D. Ilieva*, S. Dimitrova**

10. ЕСТЕТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С КЕРАМИЧНА ФАСЕТА
Влахова, А.

10. ESTHETIC RESTORATION WITH PORCELAIN VENEER
Vlahova, A.

11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛЕРИАНОВИТЕ ПРЕПАРАТИ В ДЕНТАЛНАТА
ПРАКТИКА
	Кирова Д., Хр.Лалабонова

11. USING OF VALERIAN DRUG PREPARATIONS IN THE DENTAL PRACTICE
Kirova, D., Hr. Lalabonova

12. OTНОШЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КЪМ
СТРЕСА ОТ ПРОВЕЖДАНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Кирова, Д. Хр. Лалабонова

12. ATTITUDE OF THE DOCTORS OF DENTAL MEDICINE TOWARD THE STRESS
FROM THE IMPLEMENTED TREATMENT
Kirova, D., Hr. Lalabonova

13. ЕФЕКТИВНОСТ НА УЛТРАЗВУКА КАТО СРЕДСТВО ЗА АКТИВИРАНЕ НА
ЕНДОДОНТСКИ ИРИГАНТИ. ИЗСЛЕДВАНЕ СЪС СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН
МИКРОСКОП
	Ставрианос Х.*, Василиадис Л.*, Владимиров Ст.**, Томов Г.**,
Ставриану И.*

13. THE EFFECTIVENES OF ULTRASONICS AS A MEDIA FOR ACTIVATION
OF ENDODONTIC IRRIGATION SOLUTIONS. A SCANNING ELECTRON
MICROSCOPIC EVALUATION
Stavrianos Chr.*, Vasiliadis L.*, Vladimirov St.**, Tomov G.**, Stavrianou I.*
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14. МТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПУЛПОТОМИЯ ПРИ ВРЕМЕННИ ЗЪБИ
Ставрианос Х*, Владимиров С**, Стаматова И**, Ставриану И.*

14. MTA USED IN PRIMARY PULPOTOMIZED TEETH
Stavrianos Chr.*, Vladimirov St.**, Stamatova I. **, Stavrianou I.*

15. ТЕРАПИЯ НА ПАРОДОНТАЛНО-ЕНДОДОНТСКИТЕ ЛЕЗИИ
(представяне на случаи две години след лечение)
Попова, Хр.

15. TREATMENT OF PERIODONTAL-ENDODONTIC LESIONS
(two years case series results)
Popova, Chr.

16. ТОТАЛЕН КОСТЕН ДЕФЕКТ СЛЕД ОГНЕСТРЕЛНО НАРАНЯВАНЕ НА
АЛВЕОЛАРНИЯ ИЗРАСТЪК НА МАКСИЛАТА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ
ПРИЛАГАНЕТО НА ИМПЛАНТИ И КСЕНОТРАНСТПЛАНТ
Събов, Р.

16. TOTAL BONE DEFECT IN MAXILLA AFTER GUNSHOT INJURING: RECOVERY
BY APPLYING OF ANKYLOS IMPLANTS AND OSTEOBIOL’S XENOGRAFTS
Sabov, R.

17. ОПАСНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ
Ставрианос Хр.*, Владимиров Ст.**, Ставриану И.*, Манолова М.**

17. DANGEROUS COMPLICATIONS CAUSED BY ENDODONTIC TREATMENT
Stavrianos Chr.*, Vladimirov St.**, Stavrianou I.*, Manolova M.**

18. IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕЦИЗНОСТТА НА ЧЕТИРИ РАЗЛИЧНИ
ЕЛЕКТРОННИ АПЕКСЛОКАТОРИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНА
ДЪЛЖИНА СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНАЛНA ЗАПЛЪНКА
	Ставрианос Х*, Владимиров С**, Ставриану И*, Панайотов И**,
Пампоракис П.*

18. IN VITRO EVALUATION OF THE PRECISION OF FOUR DIFFERENT ELECTRONIC APEX LOCATORS IN DETERMINING THE WORKING LENGTH OF TEETH
AFTER REMOVING ROOT CANAL OBTURATION MATERIALS
	Stavrianos Chr*., Vladimirov St**., Stavrianou I.,*., Panayotov I.**,
Pamporakis P*

19. ИМЕДИАТНО ПОСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ И РОЛЯТА НА
НАПРАВЛЯВАНА КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ (G.B.R.) С КСЕНОТРАНСПЛАНТИ
Събов, Р.

19. IMMEDIATE PUTING ON DENTAL IMPLANTS- THE PART OF GUIDE BONE
REGENERATION (G.B.R) USING THE XENOGRAFT
Sabov, R.

20. ВЛИЯНИЕ НА ПАРОДОНТАЛНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА
ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ
Болярова, Т.

20. IMPACT OF PERIODONTAL DISEASE ON PATIENTS’ QUALITY OF LIFE
Boliarova, Т.

21. ГИНГИВАЛНО РАЗРАСТВАНЕ, ИНДУЦИРАНО ОТ НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ
Болярова, Т.

21. AGINGIVAL OVERGROWTH INDUCED BY THE NEW GENERATIONS OF
CALCIUM ANTAGONISTS
Boliarova, T.

22. ВЛИЯНИЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ГЕРИАТРИЧНИ
ПАЦИЕНТИ
Щерева, Н.

22. INFLUENCE OF FUNCTIONAL AND PHYSICAL DENTAL LIMITATIONS ON
QUALITY OF LIFE IN GERIATRIC PATIENTS
Shtereva, N.

23. ОДОНТОГЕННИ КИСТИ НА ЧЕЛЮСТИТЕ
Бетова, Т.*, Йорданов Й. * , Трифонов Г. **

23. ODONTOGENIC CYSTS OF THE JAWS
Bеtova, Т.*, Yordanov Y. *, Trifonov G. **

24. РАДИКУЛЕРНИ КИСТИ НА ЧЕЛЮСТИТЕ
Бетова Т.*, Й. Йорданов* , Г. Трифонов **

24. RADICULAR CYSTS OF THE JAWS
Bеtova Т.*, Y. Yordanov *, G. Trifonov **

25. ИНФОРМИРАНОСТ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ФЛУОРА
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЪБИТЕ ПРИ ДЕЦАТА
Куклева, М., М. Димитрова., С. Милева

25. PREGNANT WOMEN’S KNOWLEDGE OF THE INFLUENCE OF FLUORIDE ON
THE TEETH DEVELOPMENT IN CHILDREN
Kukleva, M., M. Dimitrova, S. Mileva

26. ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ И ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИЛНО
РАЗРУШЕНИ ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ИНЦИЗИВИ-КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Търпоманов, Й.

26. ENDODONTIC TREATMENT AND DIRECT RESTORATION OF HEAVILY DESTROYED YOUNG PERMANENT INCISORS -A CLINICAL CASE
Tarpomanov, Y.

27. УКРАШЕНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
– ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
Ишева, А. **, М. Куклева*, В. Кондева*, С. Рималовска*

27. JEWELLERY WEARING IN THE ORO-FACIAL AREA AMONG CHILDREN AND
YOUNG PEOPLE – EPIDEMIOLOGICAL STUDY
Isheva, A. **, M. Kukleva*, V. Kondeva*, S. Rimalovska*

28. ХИСТОЛОГИЧНА НАХОДКА ПРИ ОСТЪР ПУЛПИТ НА ПАЦИЕНТ СЪС
СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Stavrianos, Chr.*, Ст. Владимиров **, I. Stavrianou*., В.Тодорова** , P.
Kafas*

28. HISTOLOGICAL FINDINGS IN ACUTE PULPITIS IN A PATIENT WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS)*
Stavrianos, Chr. *, St. Vladimirov. **, I. Stavrianou. *, V. Todorova**, P. Kafas *
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29. ТРАНСЛУЦЕНТНОСТТА НА КОРЕНОВИЯ ДЕНТИН КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА
ВЪЗРАСТТА
	Василиадис, Л.*, Ставрианос, Хр.*, Владимиров, Ст.**, Ставриану, И.*,
Вълчева Г. **

29. DENTAL ROOT TRANSLUCENCY AS AN INDICATOR OF AGE
Stavrianos, Chr. *, Vasiliadis, L*., Vladimirov, St**, Stavrianou, I.*,
Valcheva, G.**,

30. ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НЕКАРИЕСНАТА ЦЕРВИКАЛНА
ЗАГУБА НА ТВЪРДИ ЗЪБНИ ТЪКАНИ - КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
	Чолакова, М. *, Дойкова, Г. *, Несторова, Т. *, Манолова, М. **,
Панайотов, И.**, Калъчев, Я.***

30. FACTORS AFFECTING INFLUENCING NON-CARIOUS CERVICAL TOOTH LOSS
- CASE REPORTS
Cholakova, M. *, Doykova, G. *, Nestorova, Tr. *, Manolova, M. **,
Panayotov, I. **, Kalachev, J. ***

31. ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВИДА НА ПАСТАТА ЗА ЗЪБИ И
СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОЛЕМИНАТА НА ДОЗАТА
ПРИ МИЕНЕ
Куклева, М., А. Ишева, В. Кондева

31. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE TYPE OF THE TOOTHPASTE
AND THE SUBJECTIVE FACTORS IN DETERMINING DOSE AMOUNT FOR
BRUSHING
Kukleva, M., A. Isheva, V. Kondeva

32. ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДИАМЕТЪРА НА ОТВОРА НА ТУБАТА ПРИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОЛЕМИНАТА НА ДОЗАТА НА ПАСТАТА ЗА ЗЪБИ
Куклева, М., А. Ишева, В. Кондева

32. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE ORIFICE DIAMETER OF THE
TUBE ON DETERMINING DOSE AMOUNT OF TOOTHPASTE
Kukleva, M., A. Isheva, V. Kondeva

33. ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВИДА НА ЧЕТКАТА ЗА ЗЪБИ И
ИНСТРУКЦИЯТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОЛЕМИНАТА НА ДОЗАТА НА
ПАСТАТА
Куклева, М., А. Ишева, В. Кондева

33. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE TYPE OF TOOTHBRUSH AND
THE INSTRUCTIONS ON DOSE AMOUNT OF THE TOOTHPASTE
Kukleva, M., A. Icheva, V. Kondeva

34. ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗЪБНА ФЛУОРОЗА –
МНЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Куклева, М., В. Кондева, С. Петрова, А. Ишева,

34. ESTIMATION OF TREATMENT NEED OF DENTAL FLUOROSIS – OPINION OF
DENTAL PRACTITIONERS
Kukleva, M.,V. Kondeva, S. Petrova, A.Isheva

35. ФЛУОРНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС И РИСК ОТ ЗЪБНА
ФЛУОРОЗА – АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ БЪЛГАРСКИ ДЕНТАЛНИ
ЛЕКАРИ
Куклева, М., В. Кондева

35. FLUORIDE PREVENTION OF DENTAL CARIES AND DENTAL FLUOROSIS RISK
- AN INQUIRY AMONG DENTAL PRACTITIONERS
Kukleva, M., V. Kondeva

36. ЕФЕКТИВНОСТ НА СУБГИНГИВАЛНИТЕ ИРИГАЦИИ С POVIDON IODINE
КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕРАПИЯ НА ХРОНИЧНИЯ ПАРОДОНТИТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
Коцилков, К., Хр. Попова

36. EFFECTIVENES OF SUBGINGIVAL IRRIGATIONS WITH POVIDON IODINE AS
ADJUNCTIVE TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS - PILOT STUDY
Kotsilkov, K., Chr. Popova

37. ОСНОВНИТЕ ПАРОДОНТАЛНИ ПАТОГЕНИ В ДЪЛБОКИ ДЖОБОВЕ НА
ИНДИВИДИ С ТЕЖЪК ХРОНИЧЕН ПАРОДОНТИТ
Попова, Хр. В. Досева, К. Коцилков

37. MAIN PERIODONTAL PATHOGENS IN DEEP PERIODONTAL POCKETS OF
INDIVIDUALS WITH SEVERE CHRONIC PERIODONTITIS
Popova, Chr., V. Dosseva, K. Kotsilkov

38. ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР И
ПОЗНАНИЯТА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА “ГРАХОВО
ЗЪРНО”
Куклева, М., А. Ишева, В. Кондева

38. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PRELIMINARY SELECTION AND
KNOWLEDGE ON PERFORMING THE “PEA-SIZE” INSTRUCTION
Kukleva M., A. Icheva, V. Kondeva

39. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА “ГРАХОВО
ЗЪРНО” С РАЗЛИЧНИ ПАСТИ ЗА ЗЪБИ – МНЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Куклева, М., В. Кондева, А. Ишева

39. POSSIBILITIES OF PERFORMING THE “PEA-SIZE” INSTRUCTION WITH DIFFERENT TOOTHPASTES – OPINION OF DENTAL MEDICINE LECTURERS
Kukleva M., V. Kondeva, A. Isheva

40. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА СЪС SMAS-ЛАМБО ПРИ СЛУЧАИ НА
КОНСЕРВАТИВНА ПАРОТИДЕКТОМИЯ
Радев Ив., П. Печалова

40. USE OF SMAS-FLAP TECHNIQUE IN CASES OF TOTAL CONSERVATIVE
PAROTIDECTOMY
Radev Iv.,* P. Pechalova**

41. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА АЛЕРГОЛОГИЧНИТЕ КОЖНИ
ПРОБИ ПО МЕТОДИТЕ “PRICK” И “SCRATCH“ –СРАВНИТЕЛНО
ПРОУЧВАНЕ
Р. Грозданова, М. Цекова, Р. Великова, А. Киселова

41. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE ALLERGOLOGY SKIN TESTS
BY THE METHODS “PRICK” AND “SCRATCH“- COMPARATIVE STUDY
R.Grozdanova, M. Cekova, R. Velikova, A.Kisselova

42. РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ ПУЛПНАТА КАМЕРА И
КОРЕНОКАНАЛНАТА СИСТЕМА НА ДОЛНИЯ ВТОРИ МОЛАР – ТРИ
РАЗЛИЧНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ
Кирилова Ж.

42. DIFFERENCES OF THE TOOTH MORPHOLOGY OF PULP CHAMBER AND
ROOT CANAL SYSTEM OF MANDIBULAR SECOND MOLAR – CASE REPORT
Kirilova J.
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43. ДИАГНОСТИКА НА ОКЛУЗАЛЕН КАРИЕС ЧРЕЗ ЛАЗЕРНА
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ НА ПЪРВИ ПОСТОЯННИ МОЛАРИ ПРИ ДЕЦА ОТ 7 ДО
9 ГОДИНИ
Кондева, В., М. Куклева

43. DIAGNOSTIC OF OCCLUSAL CARIES BY LASER-INDUCED FLUORESCENCE
IN FIRST PERMANENT MOLARS IN CHILDREN AGE 7 – 9 YEARS OLD
Kondeva, V., M. Kukleva

44. ВИЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ОКЛУЗАЛЕН КАРИЕС ПРИ ПЪРВИ
ПОСТЯННИ МОЛАРИ ПРИ ДЕЦА ОТ 7 ДО 9 ГОДИНИ
Кондева, В., М. Куклева

44. VISUAL DIAGNOSTIC OF OCCLUSAL CARIES IN FIRST PERMANENT MOLARS
IN CHILDREN AGE 7 – 9 YEARS OLD
Kondeva ,V., M. Kukleva

45. НАСОКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОКЛУЗАЛЕН КАРИЕС ПРИ
ПЪРВИ ПОСТОЯННИ МОЛАРИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Кондева, В.

45. RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION AND TREATMENT OF OCCLUSAL
CARIES IN FIRST PERMANENT MOLARS IN CHILDREN AGE
Kondeva ,V.

46. ЗНАЧЕНИЕТО НА ВРЕМЕННАТА ПРОТЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОГНАТИЯ
– КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Тодорова, Т.*, Р. Тодоров**

46. ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE TEMPORARY PROSTHESIS IN THE
COURSE OF TREATMENT OF PROGNATIA
Todorova, T.*, R. Todorov**

47. КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕН
ФЕНОМЕН НА ГОДОН
Шопова, Д.*, М. Дрънгов**, Г. Тодоров*

47. COMPLEX TREATMENT OF CLINICAL CASE WITH GODON’S PHENOMENON
Shopova, D*., M. Drangov**, G. Todorov*

48. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ПРИ УПОТРЕБА НА ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ СРЕД
МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ
	Денчева-Гарова, М.*, Р. Великова*, М. Цекова-Янева*, Б. Гирова**, А.
Киселова*

48. SIDE EFFECTS OF USING LATEX GLOVES BY DENTAL STAFF
	Dencheva-Garova, M.*, R. Velikova*, M. Cekova-Yaneva *, B. Guirova**, А.
Kisselova*

49. ПОДХОДЪТ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ
ОБСЛУЖВАНЕТО НА РИСКОВИ ПАЦИЕНТИ
/Предварително съобщение/
Даскалов, Хр., Хр. Лалабонова

49. APPROACH OF THE DOCTORS OF DENTAL MEDICINE TO THE RISK PATIENTS
TREATMENT
/Preliminary report/
Daskalov, Hr., Hr. Lalabonova

11

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
ЛЕКЦИИ

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
LECTURES

Лечебни възможности за рехабилитация на
постериорната максила
Проф. д-р Руи Фигейредо, Португалия

Treatment options for the rehabilitation of the
posterior maxilla
Prof. Dr. Rui Figueiredo, Portugal

Поставянето на зъбни имплантати
в постериорния участък на горната
челюст има малко по-нисък процент
на успех в сравнение с другите
участъци, най-вече поради някои
анатомични и физиологични
фактори. Максиларният синус,
както и наличието на кост от IV тип
с много ниска плътност и тънък
кортикален слой, често водят до покомплексна хирургия. Поради това,
аугментационните техники в максиларния синус са обичайни
процедури с много нисък процент на усложненията. Ще се
обсъдят съществуващите научни данни за гореспоменатите
техники и за различните материали за трансплантация. Освен
това, авторът ще представи основните индикации, предимства
и ограничения на съществуващите няколко метода за
рехабилитация на постериорния участък на горната челюст със
съществена степен на резорбция.

The placement of dental implants in the posterior region of the
maxilla presents a slightly inferior success rate when compared
to other areas, mainly due to several anatomic and physiological
factors. The maxillary sinus, as well as, the presence of a type IV bone,
with a very low density and a thin cortical layer, often leads to a more
complex surgery. Augmentation techniques in the maxillary sinus are
therefore common procedures with very low complication rates. The
scientific evidence available on the above-mentioned techniques
and on the different GBR materials will be discussed. Furthermore,
the author will present the main indications, advantages and
limitations of the several approaches available to rehabilitate the
posterior area of the maxilla with an important degree of resorption.

***
- Завършил зъболечение в Опорто, Португалия
-М
 агистърска степен по орална хирургия и имплантология,
Дентален факултет към Университета в Барселона, Испания
- Диплома за напреднали студии, Университета в Барселона
-Д
 оцент по орална хирургия, Дентален факултет към
Университета в Барселона
-П
 рофесор в магистърската програма по орална хирургия
и имплантология, Дентален факултет към Университета в
Барселона
- Автор на 6 научни публикации в международни списания
- Автор на 4 глави в дентални учебници
-4
 6 орални презентации на национални и международни
конгреси
-5
 субсидирани научни проекта в областта на оралната хирургия
и направляваната костна регенерация
-Р
 ецензент на списанието “Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia
Bucal” (индексирано в Index Medicus, MEDLINE, PubMed, SCOPUS,
Excerpta Medica-Embase).
-Н
 еколкократни участия в курсове по орална хирургия и
имплантология в Медицинския център Текнон, Барселона, и в
Денталния факултет към Университета в Барселона
-Ч
 лен на няколко научни дружества: Испанско общество
по орална хирургия, Каталонска академия за медицински
науки, Каталонско общество по зъболечение, Каталонска
дентална асоциация, Португалско общество по стоматология
и зъболечение, Португалска дентална асоциация, Португалско
общество по орална хирургия
-Ч
 астна практика по орална хирургия и имплантология,
Барселона и Валенсия, Испания
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***
- Dentistry degree. Oporto, Portugal.
- Master degree in Oral Surgery and Implantology. School of
Dentistry of the University of Barcelona.
- Advanced Studies Diploma. University of Barcelona.
- Associate Professor of Oral Surgery. School of Dentistry of the
University of Barcelona.
- Professor of the Master degree program in Oral Surgery and
Implantology. School of Dentistry of the University of Barcelona.
- Author of 6 scientific papers published in international impact
factor journals.
- Author of 4 book chapters in the dentistry field.
- 46 oral presentations in national and international congresses.
- 5 funded research projects in the fields of Oral Surgery and Guided
Bone Regeneration.
- Reviewer of the Journal “Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia
Bucal” (Indexed in Index Medicus, MEDLINE, PubMed, SCOPUS,
Excerpta Medica-Embase,).
- Several contributions in Oral Surgery and Implantology courses
in the Teknon Medical Center (Barcelona) and in the School of
Dentistry of the University of Barcelona.
- Affiliated to several scientific societies: Spanish Society of Oral
Surgery, Catalonian Academy of Medical Sciences, Catalonian
Society of Dentistry, Catalonian Dental Association, Portuguese
Society of Stomatology and Dentistry, Portuguese Dental
Association, Portuguese Society of Oral Surgery.
- Private practice in Oral Surgery and Implantology. Barcelona and
Valencia, Spain.

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

Всички митове и реалности в имплантатното
зъболечение
Проф. д-р М. Кемал Юнсал, PhD, Турция

All the Myths and Reality about Dental Implant
Treatment
Prof. M. Kemal Unsal, Turkey

Доскоро, конвенционалното дентално
образование се базираше върху
запазването на естествените зъби
на всяка цена. Но, доказателствено
базираният успех на денталното
имплантатно лечение промени този
възглед. От първото му приложение
в началото на 70-те години, са
давани многобройни инструкции и
предложения в стремежа към найдобри резултати от тазе лечебна възможност. Много от тези
предложения обаче се базираха или на ранни находки, или на
клиничния здрав смисъл на учените. Днес, след повече от 30
години, много от по-ранните предложения се оказаха ненужни
или дори погрешни.
Настоящата лекция в началото ще даде представа за
гореспоменатите ранни предложения. След това, въз основа
на доказателствено ориентирана дентална литература, ще
се обсъди техният статус и ще се докаже дали той е мит или
реалност.

Until recently, the conventional dental education is based on to keep
natural teeth for whatever it costs.
However, the evidence based success of dental implant treatment
alternative have changed this view. Since its first use in early 70’s,
a number of guidelines and suggestions have been made in an
attempt to achieve the best outcome of this treatment protocol.
However, most of these suggestions were based either on the early
findings or the clinical common sense of the researchers.
Now, more than 30 years since its first introduction, many earlier
suggestions that has been put forward proved either to be
unnecessary or even wrong.
This lecture will initially give an insight to the early suggestions
mentioned above. Then, by using evidence based dental literature,
discuss the status of those suggestions and prove whether it is a
Myth or Reality.

***
Роден през 1965. Завършва образованието си, включително
денталното, в Анкара, Турция. През 1991 печели стипендия от
Денталния факултет на Университета в Анкара за подготовка
на докторат за зъбните имплантати в Училището по клинично
зъболечение на Университета в Шефилд, Англия. През октомври
1994 защитава докторска дисертация на тема „Клинични
измервания на стреса и напреженията, предизвикани в
имплантати и надстройки Branemark при ажустиране на лят щифт
и при апликация на симулирани функционални натоварвания”.
Отслужва военната си служба в Денталния център на
Военномедицинската академия в Анкара. През 1999 става доцент,
а през 2005 професор. През това време прави биомеханични
проучвания на биомеханиката на зъбните имплантати и
поведението на безметалните керамични възстановявания.
Все още преподава и практикува на непълен работен ден в
Отделението по фиксирано и снемаемо зъбопротезиране
на Денталния факултет към Университета на Анкара. Има и
частна клиника в Анкара, където е насочен най-вече към зъбни
имплантати и безметални керамични конструкции. Съучредител
на IDEA (Академия за напреднала дентална квалификация) –
турска организация с идеална цел за следдипломна дентална
квалификация.
Проф. Юнсал е активен член на Международния екип за орална
имплантология (ITI) и член на Европейската асоциация за
остеоинтеграция (EAO).

***
Born in 1965 he had his whole education including dentistry in
Ankara, Turkey. He has been granted a scholarship from Ankara
University Faculty of Dentistry to have his Ph D on dental implants
at the University of Sheffield, School of Clinical Dentistry on 1991. In
October 1994 he has been awarded his Ph D degree with the topic
‘The Clinical Measurement of Stress & Strain Induced in Branemark
Implant Fixtures and Abutments During the Fitting of a Cast Beam
& During Application of Simulated Functional Loads’. His military
service was in Gülhane Military Medical Academy, Dental Center in
Ankara. He has been granted as an Associate Professor in 1999 and
a Professor in 2005. During this time he has made academic studies
about biomechanics of dental implants and the behaviour pattern
of metal free ceramic restorations. He is still teaching and practising
as a part time professor at University of Ankara, Faculty of Dentistry,
Department of Fixed & Removable Prosthetics.
He also works in his private clinic in Ankara Turkey where he is
mainly concentrated on dental implants & metal free ceramic
treatment options. He is also the co-founder of IDEA (Advanced
Dental Education Academy) a non profit post graduate educational
organization in Turkey.
Prof. Unsal is an active fellow of the International team for Oral
Implantology (ITI), and a member in European Association for
Osseointegration (EAO).

Българската дентална медицина днес
Д-р Николай Шарков & д-р Живко Михайлов, България

Bulgarian dental medicine today
Dr. Nikolai Sharkov & Dr. Jivko Mihailov, Bulgaria

Настоящият и бившият председатели на Българския
зъболекарски съюз представят съвместно една обширна
картина на живота на съсловието в България – от възникването и
първоначалното развитие на Българския зъболекарски съюз до
съвременната съсловна история в светлината на политическите
промени в България и присъединяването й към Европейския
съюз.

The present and the past president of the Bulgarian Dental
Association jointly present an extensive picture of the life of the
dental profession in Bulgaria – from the establishment and the
initial development of the Bulgarian Dental Association, to the
contemporary professional history in the light of the political
changes in Bulgaria and the accession of the country in the European
Union.

***

***
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ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
CV на д-р Николай Иванов Шарков

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
CV of Assist. Prof. Dr. Nikolai Ivanov Sharkov MD

Месторабота:
Български зъболекарски съюз (БЗС)
Бул. “Княз Дондуков” № 49
1000 София
			
Длъжност:				
Председател на УС на БЗС

Current place of work:
President of the Bulgarian Dental Assotiation (BgDA)
49, Kniaz Dondukov Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2 987 47 97
Fax: + 359 2 988 87 24
E-mail: ssbcentur@abv.bg

			
			
			
			

Месторабота:
Висш медицински университет
Факултет по дентална медицина
Катедра “Детска дентална медицина”
Бул. “Св. Г. Софийски” № 1
1431 София

			
			

Длъжност:
Главен асистент

Current place of work:
Medical University			
Faculty of Dental Medicine		
Department of Pediatric Dental Medicine
1, St. Georgi Sofiiski Blvd.		
1431 Sofia, Bulgaria			
GSM: + 359 888 242 100		
Tel:+ 359 2 954 12 92			
E-mail: sharkov@omega.bg

Роден на 12.07.1956 г. в гр. София в семейството на икономист и
професор по химия.
1975	Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев” в гр.
Бургас с отличен успех.
1982 Завършва стоматология в Медицински университет, 		
Стоматологичен факултет, гр. София с отличен успех.
1982 - 1989 Работи като детски стоматолог в подвижен кабинет,
	а след това, като общопрактикуващ стоматолог в
Окръжна стоматологична поликлиника - гр. Бургас и
27-ма поликлиника, гр. София.
1989	Спечелва конкурс за асистент в катедра „Детска
стоматология” - Стоматологичен факултет, Медицински
университет, гр. София, където работи и до днес.
1995 Придобива специалност „Детска стоматология”.
2002	Магистър по „Стопанско управление”, „Здравен
мениджмънт”.
2005 Придобива специалност „Обща стоматология”.
2005	Избран за Председател на Управителния съвет на Съюза
на стоматолозите в България.
Владее отлично писмено и говоримо английски език и добре
руски и френски езици.
От самото начало на стоматологичната си дейност работи
по проблемите на профилактиката на стоматологичните
заболявания - внедряване на CPITN индекс, социо-психологични
проблеми на стоматологичната профилактика, флуорна
профилактика на зъбния кариес, биохимия на флуора и др. Той
има редица публикации на тези теми.
През периода 1989 - 1992 г. е член на работна група на успешно
приключил обществено базиран демонстрационен проект на
Световната здравна организация (СЗО), Министерството на
народното здраве и GABA International в гр. Пазарджик – „Кариес
редуциращ ефект при деца чрез зъбна паста с аминофлуорид”.
През 1992 г. изучава датския (скандинавския) опит в
профилактиката на стоматологичните заболявания по покана на
регионалния офис на СЗО за Европа – Копенхаген, Дания и под
ръководството на проф. Пол Ерик Питерсен, настоящ шеф на
стоматологичния отдел на СЗО, Женева, Швейцария.
През 1993 г. е поканен и участва в уъркшоп „Организация на
стоматологичната здравна грижа и изследвания в Централна
и Източна Европа “ в гр. Яш, Румъния, организиран от СЗО,
колаборационен център на СЗО - гр. Яш и Кралския университет
– Копенхаген.		
От 1994 г. до днес е експерт на СЗО на обществено базиран
проект на Световната Здравна Организация, Министерството
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Command of foreign languages: English – fluent; Russian – fluent.
Born on July 12, 1956 in Sofia, Bulgaria in the family of chemistry
professor and economist.
1975 Graduated from English Language School with excellent
grades.
1982 Graduated from Faculty of Stomatology, Higher Medical
Institute, Sofia, with excellent grades.
1982-1989 Worked as a dentist at state clinics in the cities of
Bourgas and Sofia.
Since 1989 Assistant Professor at the Department of Paediatric
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Sofia
1995 Specialty in Paediatric Dental Medicine.
Working on the problems of prevention of oral diseases /
implementation of CPITN, social and psychological problems of
oral prevention, prevention of dental caries by use of fluorides,
biochemistry of fluorides etc./ from the very beginning of his career;
over twenty scientific publications.
1989-1992 Member of a team working on a WHO community
demonstration project: “Caries Reducing Effect of an amino fluoride
dentifrice in Children”. It was carried out by arrangement between
WHO, the Swiss company GABA Int. Ltd. and the Bulgarian Ministry
of Health, with successful results. The project was supervised by Prof.
G. Pakhomov, Chief Dental Officer, WHO, Geneva and Prof. I. Möller,
WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen.
1992 Invited to study the Danish experience in community based
oral health prevention by the Regional Office for Europe, WHO,
Copenhagen; the School of Dentistry, University of Copenhagen
and the Danish Dental Association. The study was made under the
supervision of Prof. Poul Erik Petersen, Department of Community
Dentistry & Graduate Studies.
1992-1997 Technical secretary of the Bulgarian Scientific Dental
Association (BSDA).
1993 Participant in a workshop “Organization of Oral Health Care
and Research in Central & Eastern Europe” in Iasi, Romania, organized
by the University of Copenhagen, the WHO Collaborating Center for
Child Dental Health, Iasi, Romania, and the WHO, Regional Office for
Europe.
1994 Appointed by the Minister of Health as a working consultant of
a WHO community demonstration project on the implementation of

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
на Здравеопазването на Р България, общините на градовете
Пловдив, Варна, Шумен, Велико Търново, Стара Загора, Бургас и
Севлиево.
През 1999 г. печели английска стипендия за докторантурата
си. В периода 1999 - 2003 г. работи неколкократно във
Великобритания, като стипендиант, като реализира съвместни
научни изследвания и проекти в областта на храненето и
флуорната профилактика в Ливърпулския университет и в
Университета в Лийдс.
• Член на Българското научно стоматологично дружество
(БНСД);
• Член на Европейската академия по детска стоматология
(European Academy of Paediatric Dentistry /E.A.P.D./);
• Съосновател и съветник на Балканското стоматологично
общество (Balkan Stomatological Society /BaSS/);
• Член на Британското общество по детска стоматология
(British Society of Paediatric Dentistry /BSPD/);
• Член на Международната стоматологична академия
(Academy of Dentistry International).
През 1999 г. е избран за заместник председател на Управителния
съвет на Българския зъболекарски съюз (УС на БЗС) –
Председател на Комисията за изработване и подписване на
рамковия договор с Националната здравноосигурителна каса.
През 2002 г. придобива магистърска степен по „Бизнес
администрация - специалност „Здравен мениджмънт”, с отличен
успех в държавен университет „Асен Златаров”, гр. Бургас.
През 2002 г. е преизбран за заместник председател на УС на БЗС.
През 2005 г. е избран за Председател на УС на БЗС. През 2008 г. е
преизбран за Председател на УС на БЗС.
Д-р Н. Шарков е участвал в редица конгреси, симпозиуми,
конференции, школи и др. у нас и в чужбина. Има над тридесет
научни доклади и публикации и десетки съсловни и популярни
статии както и участия в телевизионни предавания.
***
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dental caries prevention in children by use of fluoridated milk.
1995 Elected Secretary General of the section of Paediatric Dental
Medicine at Bulgarian Scientific Dental Association.
1995 Elected an Active member of the European Academy of
Paediatric Dentistry /E.A.P.D./.
1996 One of the founders of the Balkan Stomatological Society /
BaSS/, which was registered in April 1996 in Thessaloniki, Greece.
He was elected member of the Board of the Society - Councilor for
Bulgaria, and member of the Editorial Board of the Society’s journal Balkan Journal of Stomatology ISSN 1107 - 1141.
1996 Secretary General of the 17th Congress of the Bulgarian
Scientific Dental Association in Sofia, Bulgaria.
1996 Expert in the WHO Collaborating Center - Department of
Paediatric Dental Medicine, Faculty of Stomatology, Sofia, Bulgaria.
1998 One of the founders of the Balkan Stomatological Preventive
Group.
1998 President of the Organizing Committee of the 3rd Congress of
BaSS.
1999 Elected Vice President of Association of Dentists in Bulgaria /
ADB/ - Chairman of the Standing Committee for negotiation and
contracting with the National Health Insurance Fund.
1999 Invited in the United Kingdom on BDMF grant for collaborating
research work in BDMF chemical laboratory – Padnell Grange,
Cowplain, England and in Liverpool University, School of Dentistry.
1999 Member of British Society of Paediatric Dentistry /BSPD/.
2001 Deputy Director of the WHO Collaborating Center Department of Paediatric Dentistry, Faculty of Stomatology, Sofia,
Bulgaria.
2001 Won BDMF Studentship PhD Grant among 40 candidates from
all over the world.
2002 Master degree in “Buisness administration”, speciality “Health Management” with excellent grade in the State University
“Prof. Asen Zlatarov”, Bourgas.
2002 Reelected Vice President of Association of Dentists in Bulgaria
/ADB/ - Chairman of the Standing Committee for negotiation and
contracting with the National Health Insurance Fund.
2003 Research projects in Liverpool University, School of Dentistry
and in Leeds Dental Institute, School of Dentistry.
2005 Elected President of Association of Dentists in Bulgaria /ADB/.
2008 Reelected President of Bulgarian Dental Assotiation /BgDA/.
Participated in more than a dozen scientific and professional dental
congresses and symposia abroad, and many more inland.
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CV на д-р Живко Михайлов
1951 Роден в София
1976	Завършва Стоматологичния
факултет в София
1976-1979 Разпределен като 		
	новозавършил стоматолог в
гр. Никопол
1979-1981 Ординатор-стоматолог
	в селска здравна служба
Казичене
1981-1985 Ординатор по
	ортопедична (протетична)
стоматология в Ортопедично
отделение, 5-та РСП, София
1982 Специалност Ортопедична стоматология
1985-1986 Ординатор по ортопедична (протетична) 			
стоматология в Център по имплантология, София
1986-1988 Завеждащ Ортопедично отделение, 2-ра РСП, София
1988-1990 Завеждащ Ортопедично отделение, „Юниордент”, 		
София
1990	Участник във възстановителното събрание и членосновател на възстановения Български стоматологичен
съюз – БСС (основан през 1905 като Български
зъболекарски съюз)
1990-1994 Директор и главен редактор на списание 			
„Стоматолог”, издание на Съюза
1990	Член на многобройни съвместни и вътрешни работни
групи в областта на българското здравно законодателство,
съсловната регулация, вътрешни нормативни актове на
Съюза и пр.
1992-1996 Член на Националния координационен съвет на БСС
1992-1996 Консултант и лектор на компанията 3М; многобройни
	лекции и промоции за 3М в България и Украйна на
български, английски и руски език
Съосновател, председател и лектор на Българското дентално
информационно общество
1992	Многобройни устни и писмени преводи от английски на
български и обратно, както и от руски на български, на
книги, статии, документи, научни, клинични и търговски
презентации във всички области на денталната медицина
1992	Частна практика в София
1996-1999 Председател на Националния координационен съвет
на БСС
1999-2005 Председател на Управителния съвет на 			
	новоучредения Съюз на стоматолозите в България – ССБ
(от 2007 – отново Български зъболекарски съюз), създаден
със закон
1999-2005 Член на Висшия медицински съвет към министъра на
здравеопазването
1999-2001 Члена на Работната комисия на ССБ за изработване и
подписване на Националния рамков договор с НЗОК
2002 Член на Експертната комисия по дентална помощ на Съюза
2002-2007 Член на Борда на Балканското стоматологично 			
общество (BaSS)
2003-2006 Лектор в квалификационната програма на Съюза 		
	на тема: ”Директно възстановяване: съвременни техники и
материали”
2005	Зам. председател на Управителния съвет на Съюза
на стоматолозите в България – ССБ (от 2007 – отново
Български зъболекарски съюз) и председател на Работната
комисия по информация
Професионални интереси:
Едностранни ставни частични протези;
Директно адхезивно естетично възстановяване
Езици: английски, руски, френски
Хоби: Музика, книги, филми
Женен, с две деца и три внучета.
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CV of Dr. Jivko Mihailov
1951 Born in Sofia, Bulgaria
1969 Graduated from high school in Sofia		
1976 Graduated from the Faculty of Stomatology in Sofia
1976-1979 Assigned as a newly graduated GDP
in the town of Nikopol, Bulgaria
1979-1981 Internship in General Dentistry
in a rural healthcare service near Sofia
1981-1985 Internship in Prosthetic Dentistry
in the Dept. of Prosthetic Dentistry
of the 5th District Polyclinic in Sofia
1982 Acquired Specialty in Prosthetic Dentistry
1985-1986 Internship in Prosthetic Dentistry in a Centre of 		
Implantology, Sofia
1986-1988 Head of the Dept. of Prosthetic Dentistry in the 2nd 		
District Polyclinic in Sofia
1988-1990 Head of the Dept. of Prosthetic Dentistry in the 		
Dental Clinic “Juniordent”, Sofia
1990	Participant in the re-constituent assembly, and Founding
Member of the reestablished Bulgarian Dental Association
(founded in 1905)
1990-1994 Director and Editor-in-Chief of the journal “Stomatolog”,
edition of the Association
1990	Member of numerous joint and internal working groups in
the field of Bulgarian healthcare legislation, professional
regulation, internal normative acts of the Association etc.
1992-1996 Member of the Managing Board of the Association
1992-1996 Consultant and lecturer of the company 3M; numerous
	lectures and promotions for 3M in Bulgaria and Ukraine in
Bulgarian, English and Russian languages.
	Co-founder, Chairman and lecturer of the Bulgarian Dental
Information Society
1992 Numerous oral and written English Bulgarian and Russian 		
	Bulgarian translations of books, articles, documents, as well as
scientific, clinical and commercial presentations in all fields of
dentistry
1992 Private dental practice in Sofia
1996-1999 President of the Managing Board of the Bulgarian Dental
Association
1999-2005 President of the Managing Board of the newly created 		
	Association of Stomatologists in Bulgaria (since 2007 – again
Bulgarian Dental Association), established by virtue of the law
1999-2005 Member of the Supreme Medical Council at the Minister
of Health
1999-2001 Member of the Standing Committee of the Association 		
	for negotiation and contracting with the National Health
Insurance Fund
2002 Member of the Expert Committee on Dental Care of the 		
Association
2002 Member of the Board of the Balkan Stomatological Society
2003-2006 Lecturer in the Qualification Programme of the 		
	Association on “Direct Restoration: Modern Techniques and
Materials”
2005 Vice-President of the Managing Board of the Association 		
	of Stomatologists in Bulgaria (since 2007 – again Bulgarian
Dental Association), and Chairman of the Standing Committee
for Information
Professional interests:
Unilateral partial dentures with precision attachments;
Direct adhesive esthetic restorations
Languages: English, Russian, French
Hobbies: Music, books, films
Married, with two children and three grandchildren.
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Приложение на микрохирургични техники при
пластични операции на глава и шия
Доц. Васил Свещаров, DMD, PHD, България

Application of microsurgical techniques in plastic
surgery of the head and neck
Assoc. Prof. Vassil Sveshtarov, DMD, PhD, Bulgaria

Лекцията е насочена към
микрохирургичните техники,
които радикално подобриха
възможностите на пластичната и
реконструктивната хирургия. В
днешно време свободното пренасяне
на тъкани е твърдо залегнало в
репертоара на модерната орална и
лицево-челюстна хирургия.
Лекцията съдържа раздели за
реконструкция на меките тъкани
в областта на главата и шията чрез
използване на мускулно-кожни
и фасцио-кожни трансплантати от областта на радиалната
предмишница, параскапуларния участък и m. latissimus
dorsi. Друг раздел е посветен на микрохирургичната костна
трансплантация за реконструкция на долната челюст. Отлични
фунционални резултати могат да се получат с помощта на
свободен фибуларен трансплантат и титанови пластинки Unilock.

This lecture is focused on microsurgical techniques which greatly
improved the possibilities of plastic and reconstructive surgery.
Today free tissue transfer is firmly established within the repertoire of
modern oral and maxillofacial surgery.
The lecture contains chapters on soft tissue reconstruction in head
and neck region by use of musculocutaneous and fasciocutaneous
grafts, such as radial forearm, parascapular and latissimus dorsi.
Another chapter is dedicated to microsurgical bone transplantation
for reconstruction of the mandible. Excellent functional results can
be obtained by using free fibular graft and Unilock titanium plates.

***
Доц. Васил Свещаров е старши лектор по Орална и лицевочелюстна хирургия във факултетите по дентална медицина
в София и Варна. Специализирал е клинично зъболечение и
микрохирургия в Университета в Киушу, Япония. От 2005 е
член на Фондация АО. Медицинската му практика покрива
всички аспекти на оралната и лицево-челюстната хирургия –
реконструктивна, микросъдова, онкологична и гравматологична.
Председател на Българското дружество за орална и лицевочелюстна хирургия и съветник за България в Европейската
асоциация за черепна и лицево-челюстна хирургия (EACMFS).
През април 2006 е избран за Декан на Факултета по дентална
медицина във Варна.

***
Associate Professor Vassil Svechtarov is senior lecturer in Oral and
Maxillofacial Surgery at the Faculties of Dental Medicine in Sofia and
Varna. He has specialized clinical dentistry and microsurgery at the
Kyushu University – Japan. Since 2005 is a faculty member of the
AO foundation. His medical practice covers all aspects of Oral and
Maxillofacial Surgery – reconstructive, micro vascular, oncology and
traumatology. Chairman of the Bulgarian Association for Oral and
Maxillofacial Surgery and Councilor for Bulgaria of the European
Association for Cranial and Maxillofacial Surgery /EACMFS/.
In April 2006 he was elected Dean of the Faculty of Dental Medicine
– Varna.

Лечебен алгоритъм при тежки възпалителни
процеси в областта на лицето и шията - ролята на
хипербарната оксигенация
Д-р Цветан Тончев, д. м., България

Treatment approach for severe inflammatory disease
in head and neck: the role of hyperbaric oxygenation
Dr. Tsvetan Tonchev, DMD, PhD, Bulgaria

Целта на лекцията е представяне
на съвременните концепции при
лечението на тежките възпалителни
заболявания в областта на лицето
и шията. Подчертана е ролята на
общопрактикуващия стоматолог
за превенцията на тези състояния.
В началото е направен кратък
преглед на познатите неща –
клиниката, топографската анатомия
и принципите на лечение на
възпалителните заболявания в ЛЧО и шията. Представена е
хипербарната оксигенация като лечебен метод и са изложени
показанията, противопоказанията и индикациите за нейното
приложение, както при възпалителни заболявания, така и при
друга патология.

The aim of the lecture is presentation of advanced concepts for the
treatment of severe inflammatory disease in Head and Neck field.
The role of general dentists to prevent of this situation is critical.
At the first is made of review of familiar things- clinic, topographic
anatomy, and principle of treatment in inflammatory process in
Head and Neck field. Hyperbaric oxygenation has been presented
like treatment approach and has been exhibited indication,
contraindication for application as for inflammatory and the other
diseases.

***
Д-р Цветан Тончев е завършил Стоматологичен факултет на ВМИ
– София през 1988 год. с отличен успех. Работи последователно
в Хирургичните отделения в гр. Търговище до 1990 год. и в гр.

***
Dr. Tsvetan Tonchev, DMD, PhD, has graduated in 1988 from the
Faculty of Stomatology, Higher Medical Institute in Sofia with
distinction. He worked consecutively in the surgical departments
of Tyrgovishte until 1990, and Varna until 1993. Since 1993 till 2007
he is working at the Dept. of Maxillofacial and Neurosurgery of the
Naval Hospital in Varna.
In 2007, he is founder ahn Head of Oral and Maxillofacial surgery
Department at St. Marina hospital who is underlying to medical
university of Varna. He has more than 20 years surgical experience.
He has two specialties: Oral Surgery and Maxillofacial Surgery. The
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Варна до 1993 год. От 1993 год. до 2007 год. работи в Отделение
по лицево-челюстна и неврохирургия на Военноморска болница
гр. Варна. През 2007 година създава и оглавява Отделението
по Орална и Лицево-челюстна хирургия към Университетска
болница “Света Марина” гр. Варна и е преподавател във
Факултета по Дентална медицина. Хирургичният му стаж е над 20
години.
Има две специалности: “Орална хирургия” и “Лицево-челюстна
хирургия”, като последната е придобита по учебна програма,
съобразена с изискванията на EACMFS (Eurоpean Association for
Cranio and Maxillofacial Surgery). Има защитен докторат в областта
на реконструктивната хирургия и онкологията. Оперативната му
дейност и научните интереси покриват цялото поле на лицевочелюстната хирургия в съвременния и вариант.
Избран е за четвърти мандат за член на УС на ВРК. Два мандата е
член на ККА към БЗС. Женен. Има две деца.

specialty in Maxillofacial surgery has been acquired according to
educational program, adapted to the requirements of EACMFS
(European Association for Cranio and Maxillofacial Surgery). There is
thesis for the PhD degree on reconstructive surgery and oncology.
His work activity and scientific interest is consisted of the entire field
in advanced maxillofacial surgery.
Dr. Tonchev is a member of the Managing Board of the Regional
College of BDA (Bulgarian Dental Association) in Varna and of the
Standing Committee of Qualification and Accreditation.
Married, with two children.

INTRALIFT – хидродинамичният синуслифт
Д-р Андреас Курек, Германия

INTRALIFT – the hydrodynamic sinuslift
Dr. Andreas Kurrek, Germany

Лекцията показва различните
стадии от стандартните техники
(Tatum, Summers) до революционния
хидродинамичен синуслифт и
неговите различни индикации.
Как да предскажем резултата от
аугментацията и как да се справяме
с руптурите? – полезни съвети за
ежедневната практика.
***
1996 Завършва зъболечение в Дюселдорф, Германия
1999 	Завежда клиниката Mundart в Ратинген, Германия
Медицински изобретател на Q-IMPLANT от TRINON,
Германия
2000 	Води курсове по имплантология в собствения си кабинет и
изнася лекции на международни конгреси
	Автор на разнообразни медицински публикации по
имплантология - Journal of DGZI, Int. Dental Tribune и пр.
2004 	Постоянен преподавател и лектор в имплантологичния
маратаон в Куба, Доминиканската република и Лаос
2005 	Специалист по имплантология в Германското общество по
зъболечебна имплантология
2007 	Асистент в Университета Хайнрих Хайне – анатомичен
институт 1 (проф. JK Mai)
2007 	Първи вицепрезидент и член-основател на IAUSI
(Международната академия по ултразвукова хирургия и
имплантология)
2007 	Медицински изобретател на хидродинамичния синуслифт
(Intralift™ на компанията ACTEON, France )
2007 	Член-основател на „Кръжеца за качество в
имплантологията”, Виена, Австрия
2007 	Първата зъбна имплантация в Лаос в историята на
страната
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The lecture shows the different stages from standard techniques (
Tatum, Summers ) to the revolutionary Hyrodynamic Sinus Lift and
its different indications. How to predict the augmentation’s result
and how to handle with ruptures ? – useful hints for everyday’s work
by a practitioner.
***
1996 Exam and Promotion in the same year in Düsseldorf, Germany
Since 1999 in mundart-clinic and office in Ratingen, Germany (
Head of clinic ) Medical inventor of Q-IMPLANT by TRINON,
Germany
Implantology Workshops in own office since 2000
International Congresses- and lecturer since 2000
	Author of various medical publications in implantologyJournal of DGZI, Int. Dental Tribune etc.
Since 2004 permanent teacher and lecturer in implantology
marathon on Cuba, Dominican Republic and Laos
2005 	“Specialist Implantology” of DGZI – Deutsche Gesellschaft für
zahnaerztliche Implantologie
2007 	Assistant Professor of Heinrich-Heine Universität Düsseldorf anatomical Institute 1 (Prof. JK Mai)
2007 	1.Vice-president and founding member of IAUSI (International
Academy For Ultrasonic Surgery And Implantology)
2007 	medical inventor of “hydrodynamic Sinuslift“ (Intralift™ by
Company ACTEON, France)
2007 	founding member of „Implantology quality-circle – Vienna“,
Austria
2007 	1st dental implantation in Laos in the history of the country
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Цирконий за всички
Енрико Щегер, Италия

Zirkonia for all
Enrico Steger, Italy

Енрико Щегер, южнотиролският
откривател на мануалната фрез
система, ще разгледа в доклада си
суровината цирконий от гледна
точка на материалознанието и на
приложните техники на обработка.
Той ще говори за своите най-нови
идеи, като разработения от него
особен вид цирконий.
Този нов материал притежава 10%
по-малка здравина на огъване в
сравнение с класическия материал Transluzent, което обаче не
означава наличие на ограничение при изработване на различни
конструкции. Предимството, което постигаме посредством
високата транслуценция, е че от този материал могат да се
изработят изцяло циркониеви коронки.
Следователно при големи и комплексни мостови конструкции
не съществува абсолютно никакъв проблем по отношение
на отчупването (разцепването) на керамиката. Това означава,
че възстановяванията могат да покажат изключително дълга
устойчивост (здравина).
Към този нов материал има подходящи цветни течности, които
се нанасят с четка преди синтероването (агломерирането) и по
такъв начин неотменимо се впичат в дълбочина.
Граничните цветове са зъбните цветове. Съществуват цветове
като синьо, оранжево, бежаво и сиво, за да може да се придаде
на коронките по-красив и естествен характер.
След синтероването е възможно да се направят цветови
корекции по повърхността с помощта на специалните гранични
цветове и след това с глазурна маса да се придаде естествен
гланц на цялата изработка.
В букалната област тези възстановявания се „облицоват” с
циркониева керамика. По този начин може да се постигне
един чудесен резултат с оптимална здравина при оклузията и
максимална естетика във видимата област.
Резултатите от най-новите проучвания и впечатляващите
примери от практиката гарантират на всички участници богата
на информация и разнообразна среща с възможност за дискусия
и обмяна на опит.

The presentation of Enrico Steger, the South Tyrolese creator of the
manual milling system, will discuss the raw material zirkonia in the
light of material science and the processing techniques. The newest
ideas of the lecturer will be presented, i. e. the special kind of zirkonia
he has created.
This new material has a 10% lower flexural strength compared to
the classical material Transluzent; however this poses no restriction
in tha manufacturing of various restorations. The advantage of the
high translucency is the possibility to fabricate full zirkonia crowns.
Consecutively, in large and complexe bridge restorations there
is no problem related to the chipping (splitting) of the ceramics.
Restorations’ longevity (strength) can be exceptionally high.
This new material is supplied with colorants, which are to be brushed
before the sintering, hence being irreversibly baked in-depth.
The border colours are the tooth colours. There are also pigments
like blue, orange, beige, and grey, enabling the more nice and
natural view of the crowns.
After the sintering, superficial colour adjusments are possible with
the aid of the border colours, followed by application of a glaze,
giving a natural gloss to the entire restoration.
In the posterior region, there restorations are “veneered” with
zirconia ceramics, thus enabling a perfect outcome with maximum
strength in the occlusal area, and maximum esthetics in the visible
area.
The results of the newest research, as well as the impressive
practical examples will guarantee to all participants a meeting full
of information and variety, with possibilities for discussion and
exchange of experience.

***
Роден в Санд, Тауферс (Южен Тирол)
Завършва Висше зъботехническо училище (5 годишен курс на
обучение) в Бозен, Южен Тирол
Притежава собствена лаборатория от 1981г.
Автор на монографията „Анатомична дъвкателна повърхност”
Лектор на международни семинари
Участие при разработката на различни видове керамични
материали
Разработва различни методи за обработка в областта на
зъботехниката
Откривател на мануалната фрез система
Основател на предприятието Zirkonzahn GMBH
Разработва Zirkonzahn керамиката
Разработва Zirkonzahn CAD-CAM- системата

***
Born in Sand, Taufers (South Tyrol)
Graduated from a High dental technology school (5 years
curriculum) in Bosen, South Tyrol
Owner of a dental laboratory since 1981
Author of the monograph “Anatomical masticatory surface”
Lecturer in international meetings
Participant in the development of various ceramic materials
Creator of different processing methods in dental technology
Creator of the manual milling system
Founder of the company Zirkonzahn GMBH
Creator of the ceramics Zirkonzahn
Creator of the CAD_CAM system Zirkonzahn
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Неоперативно превантивно лечение на зъбния
кариес – теория или необходима алтернатива
Доц. Милена Пенева, България

Non-operative preventive treatment of dental caries
– theory or necessary alternative
Assoc. Prof. Milena Peneva, Bulgaria

Превантивният подход в
съвременната кариесология, насочен
към неоперативното превантивно
лечение, изисква ранна диагностика
на кариозния процес. За нея не
е достатъчно да се открият само
кариозните лезии, независимо колко
ранни са те, а и да се определи
характера на развиващия се процес
или активността на кариозната лезия.
За да може да се прецени поведението на денталния лекар
по отношение на правилния избор за лечение, трябва да се
определи дали една кариозна лезия е в етап на прогресия, дали е
стационирана или е претърпяла обратно развитие.
Наблюдаваната картина в групата от 1000 наблюдавани деца
показва, че обратимите лезии почти през целия изследван
възрастов период са по-голямата част от наличната патология.
Колкото и голяма да е тя, колкото и активна да е оралната
им среда, именно това съотношение ни дава основание да
преосмислим цялостното си отношение към лечението. При
такова съотношение е напълно ясно, че оперативното лечение
не е формата на лечение, която трябва да предприемем. Нашата
главна задача е да променим активността на оралната среда
и да започнем подходящото за всеки един стадий на развитие
на кариозните лезии неоперативно превантивно лечение.
Правилното му провеждане ще доведе до премахване на
голямата част от наблюдаваната патология. Ако такова лечение
започне още на шестгодишна възраст, необратимите лезии могат
да останат на минималното ниво.
Тези резултати показват огромния потенциал на неоперативното
превантивно лечение и възможността само за няколко години да
се промени денталното здраве на децата и подрастващите.

The preventive strategy in contemporary cariesology – aimed at
non-operative preventive treatment – requires early diagnosing of
the caries process. Such a strategy presupposes the ascertainment
of the character of the developing process and the intensity of the
caries lesion, and not simply the finding of the mere caries lesions,
however early they are. In order that the dental doctor’s behaviour
is efficient and the best choice of therapy is made, it must be found
out if a caries lesion is at a stage of progression, if it has been made
stationary or has undergone a reverse development.
Тhe situation observed in the group of a 1000 children checked up
is that the reversible lesions are the prevalent pathology in almost
all age groups. It is not the overall pathology or the activity of its oral
environment that ultimately matter, though. What ultimately matters
is the correlation between reversible and irreversible lesions. It is
that correlation that makes us rethink our approach to the treatment
of carious lesions. Clearly, the correlation between reversible and
irreversible lesions suggests that operative treatment is not the most
adequate therapeutic approach here. It is our main aim to alter the
activity of the oral environment and to start applying non-operative
preventive treatment with regard to the stage of development of
the caries lesions. The right application of non-operative preventive
treatment will remove much of the pathology observed. If such
a treatment is applied when the child is 6 years old, the level of
irreversible lesions can be stabilised at the minimum level.
These results show the tremendous potential of non-operative
preventive treatment and the possibilty of - within a couple of years
only - changing for the better the dental health of children and
adolescents.

Родена:		
Националност:
Сем.положение:
Образование:
		
Специалност:
		

***
05.02.1949 г. в гр. Провадия, Варненска област
Българка
Омъжена
Средно 1966 г. – 1-ва гимназия гр.Видин
Висше 1973 г. – Стоматологичен ф-т – София
Детска стоматология
Св. № 22662 от 16.01.1981 г.

Кратка професионална автобиография:
1973 г. – Ординатор в ОСП – гр.Търговище
1974 г. – Редовен аспирант в катедра „Детска стоматология”-СФСофия
1977 г. – Хонорован асистент в к-ра „Детска стоматология”-СФСофия
1979 г. – Младши асистент в к-ра „Детска стоматология”-СФ-София
1983 г. – Старши асистент в к-ра „Детска стоматология”-СФ-Софи
1984 г. – Главен асистент в к-ра „Детска стоматология”-СФ-София
1990 г. – Доцент в к-ра „Детска стоматология”-СФ-София
1992 г. – до 1994 г. – Ръководител к-ра„Детска стоматология”-СФСофия
1999 г. – Ръководител к-а „Детска стоматология”-Сф-София
Национален консултант по Детска дентална медицина от
2006г.
Председател на Национално сдружение на Детската
дентална медицина.
Носител на наградата „ Панацея – златна” - за
основни приноси при реализацията на преподаването,
научноизследователската и експертна дейност в
професионалното направление Дентална медицина.
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***
Born: 05.02.1949
1973 Graduated, Faculty of Dental Medicine, Sofia
1973 Internship in the District Dental Polyclinic, Targovishte
1974 	Regular post-graduate worker, Dept. of Pediatric Dental
Medicine, FDM, Sofia
1977 	Part-time Asst. Professor, Dept. of Pediatric Dental Medicine,
FDM, Sofia
1979 Thesis “Eruption of permanent teeth in children”
1979 	Junior Asst. Professor, Dept. of Pediatric Dental Medicine,
FDM, Sofia
1981 Specialty in Pediatric Dental Medicine
1983 	Senior Asst. Professor, Dept. of Pediatric Dental Medicine,
FDM, Sofia
1984 	Head Asst. Professor, Dept. of Pediatric Dental Medicine, FDM,
Sofia
1990 Habilitation
1990 	Assoc. Professor, Dept. of Pediatric Dental Medicine, FDM,
Sofia
1992-1994 Head of the Dept. of Pediatric Dental Medicine, FDM, 		
Sofia
Since 2006: National consultant in Pediatric Dental Medicine
Chairperson of the National Society in Pediatric Dental Medicine
Winner of the prize “Panacea - gold” for fundamental contribution
in teaching, research and expert activities in Dental Medicine
Additional training: 2 courses in pedagogics; 1 course in English
language; 1 course in X-ray diagnostics
Foreign languages: English, French, Russian

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Квалификация:		
Защитена дисертация 1979 г.
Хабилитация 1990 г.
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Допълнителна квалификация:
2 педагогически курса
1 езиков курс – английски
1 курс по рентгенова диагностика

Scientific topics and interests:
In the field of prophylaxis and treatment of permanent teeth in
children:
• Trunc cells in the mouth – possibilities for restoration of tooth
structures
• Early diagnostics and treatment of initial caries
• Treatment of pulpitis in permanent teeth in children with
incomplete root development

Чужди езици:		
Английски
Френски
Руски

Teaching activities: Complete lecturing courses in:
• Propaedeutics in Pediatric Dental Medicine
• Prophylaxis in Pediatric Dental Medicine
• Clinics in Pediatric Dental Medicine

Разработвани научи теми и интереси:
В областта на профилактиката и лечението на постоянните
детски зъби:
„Стволови клетки в устата – възможности за възстановяване на
зъбни структури”
„Ранна диагностика и лечение на начеващ кариес”
„Лечение на пулпити на постоянни детски зъби
с незавършено кореново развитие”

Clinical (therapeutic) activities and interests: treatment of
deciduous and permanent teeth in children
Publications in international and Bulgarian journals: 54
Participations in international congresses and national scientific
events: 33

Защита на дисертационна тема: „Пробив на постоянните
детски зъби” - 1979 г.
Преподаване: Пълен лекционен курс по двете дисциплини:
„Пропедевтика на детската дентална медицина”
„Профилактика на детската дентална медицина”
„Клиника на детската дентална медицина”
Клинична /лечебна/ дейност и интереси:
	В областта на лечението на временни и постоянни
детски зъби.
Общ брой публикации в чуждестранни и български
списания: - 54
Участие в международни конгреси и национални научни
прояви: - 33

Ендодонтия - съвременни аспекти
Д-р Жанет Кирилова, България

Endodontics: modern aspects
Dr. Janet Kirilova, Bulgaria

Съвременните аспекти на ендодонтията включват :

The modern aspects of endodontics include:
1. Tooth morphology and root canal variation of different groups of
teeth – clinical cases.
2. Determination of the working length.
3. Sterilization and effect on root canal treatment.
4. C
 leaninng and shaping of the root canal system – advantages and
disadvantages of rotary instruments.
5. R
 oot canal filling methods – comparison of different methods –
clinical cases.

1. Добро познаване на анатомичните
особености на корено-каналната
система - отбелязване на анатомотопографските особености по
групи зъби и с демонстрация на
клинични случаи
2. Правилно определяне на
физиологичния апекс на зъба
3. Работа в условията на асептика
и антисептика и значението за
крайния резултат на лечението
4. Разширяването на кореновите
канали като неибежна част
от добрата клинична практика
–методи на разширяване
5. Методи на запълване на кореновия канал – съпоставяне на
различните методи, клинични резултати

***
1992 Speciality in conservative dental medicine and periodontology
1988 Speciality in general dental medicine
1979-1984 Faculty of Dental Medicine –Sofia – doctor of dental
medicine
2003-2007 Leading practical courses in Endodontics (Preparation
of root canals with rotary instruments and Warm condensation
techniques for root canal treatment) in МSU – 2000
Since 1992: Independent Private practice – Sofia
Since 1990: Assistant Professor in the Department of Operative
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***
1992	Призната специалност по консервативно зъболечение и
пародонтология и заболявания на оралната лигавица
1988 Призната специалност по обща стоматология
1979-1984
Факултет по Дентална Медицина –София – 		
лекар по дентална медицина
Професионални и академични ангажименти
2003-2007
Води Курсове по Ендодонтия (машинно
	разширяване и топли кондензационни методи) в МСУ –
2000
1992- до днес Самостоятелна частна практика – София
1990- до днес Асистент към Катедра по Консервативно 		
зъболечение, Факултет по Дентална Медицина –София, 		
понастоящем Главен асистент
1988-1990
Цехов стоматолог към ЗММ – София
1984-1988
Ординатор към Социални Грижи – гр. Кюстендил

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Dental medicine, Faculty of Dental Medicine - Sofia
Professional societies membership
Member of:
Bulgarian Scientific Dental Association
Bulgarian Endodontic Society
Alexander Study Club
Bulgarian Orthodontic Society
Scientific experience
Targets: Glass-ionomer cements; Preparation of root canals with
rotary instruments; Warm condensation techniques for root canal
treatment
Sixty scientific articles, reviews and participation in Bulgarian and
international congresses ADF – Paris 1995, FDI – Barcelona, BASS
-1996, 1998, 2002, 2007, 2008 and others.

Професионални общества
Българското Научно Стоматологично Дружество
Българското Ендодонтско Общество,
Българското Ортодонско Общество ,
Александър Стади Клуб
Научна дейност
Приоритетна област – глас-йономерни цименти, машинни
техники за разширяване на коренови канали, топли
кондензационни техники за запълване.
Шейсет научни статии, обзори, участия в наши и международни
конгреси (ADF френска стоматологична асоциация - 1995 Париж,
FDI – 1998 Барселона, ВASS – 1996,1998,2002,2007,2008).

Биомиметични аспекти на консервативното
възстановяване на дистални зъби
Доц. д-р Иван Филипов, д. м., България

Biomimetic aspects of the conservative restoration
of posterior teeth
Assoc. Prof. Dr. Ivan Filipov, PhD, Bulgaria

В денталната медицина
терминът „биометика” се отнася
към наподобяването или
възстановяването на биомеханичните
качества на оригиналните зъбни
структури при обтурирането
им. Целта на биомиметиката във
възстановителната стоматология е да
възвърне пълната функционалност
на препарираните зъбни тъкани.
Развитието на науката за
стоматологичните материали продължава да създава продукти
с нарастващи биомиметични и биоактивни качества. Дълг на
клиниците е да бъдат осведомени за тези продукти и да разчитат
на тях за получаването на предвидими резултати. Освен това,
на качествата на материалите често се придава по – голямо
значение, отколкото на планирането на лечението и клиничната
техника при повлияването на издръжливостта на адхезивните
ресторации.
В настоящата лекция са класифицирани различните адхезивни
възстановителни техники, използвани при дъвкателни зъби и са
посочени показанията за тяхното приложение.
Разгледани са клиничните съображения за директно обтуриране
с композиционни материали, използването на директноиндиректни композитни и порцеланови инлеи, както и техниката
на изпълнение.

In dental medicine, the term “bio¬mimetics” refers to the mimicking
or recovery of the biomechanics of the original tooth by the
restoration. The goal of biomimetics in restorative dentistry is to
return all of the prepared dental tissues to full function.
Advances in dental material science continue to generate products
with increasingly biomimetic and bioactive qualities. It is incumbent
upon the clinician to be cognizant of these issues and to account
for them to obtain consistently predictable outcomes. Furthermore,
material properties are often mistakenly assigned greater
significance than treatment planning and clinical technique in
influencing the longevity of adhesive restorations.
In the current presentation are classified the different adhesive
restorative techniques, used by posterior teeth. Furthermore,
recommendations for their use are presented.
Clinical considerations about direct and semi-direct techniques for
obturation with composite resins and porcelain inlays, as well as the
technique of execution are discussed.

***
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***
Dr. Ivan Filipov is Asst. Prof. in Department of Operative Dental
medicine and Endodontics, Faculty of dental medicine, Medical
University-Plovdiv.
His teaching activities are related to the education of students
from third, fourth and fifth course, as well as probationers and post
graduate students. He is giving lectures at the university and is
involved in continuing education program for physicians of dental
medicine.
Dr Filipov has a specialty in General dental medicine-1990,
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Доц. Иван Филипов е главен асистент в катедра Оперативно
зъболечение и ендодонтия към Факултета по дентална медицина
на Медицински университет – Пловдив.
Преподавателската му дейност е свързана с обучението на
студенти от трети, четвърти и пети курс, както и на стажантлекари и специализанти. Изнася отделни лекции пред студенти и
по линия на продължаващото обучение на лекарите по дентална
медицина.
Притежава специалност по Обща стоматология – 1990г.,
Терапевтична стоматология – 1996г., Кариесология и ендодонтия
– 1999 г. През 2006 г. след успешно защитена дисертация на тема:
„Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията
на композиционни материали при обтуриране на втори клас
кавитети” придобива научно-образователната степен „ДОКТОР”.
През 2008 г. е избран за доцент към катедрата в която работи.
Научните му интереси са насочени в областа на естетичното
възстановяване на увредените зъбни структури с консервативни
и минимално инвазивни методи. Участва и изнася доклади на
редица български и международни конгреси и симпозиуми.
Автор и съавтор на над 25 публикации в наши и чужди списания.
По настоящем упражнява частна практика в гр. Пловдив.
Член е на КПЕ на БЗС на Районна колегия гр. Пловдив и на
Комисията по Квалификация и Акредитация на БЗС.

Therapeutic dental medicine-1996, Cariesology and
endodontics-1999. In 2006 after successful completion of his PhD
“Study of key problems in photopolimerization of the composite
materials by obturation of second class cavities”, he acquires
scientific degree “Doctor”. In 2008 he was elected as an associate
professor at the department, where he works.
His scientific interests are in the field of esthetic reconstruction of the
diseased tooth structures by means of conservative and minimally
invasive methods. Participates and lectures at different local and
international congresses and symposia. Author and coauthor of
above 25 publications in Bulgarian and interndtional journals.
Currently he is maintaining a private practice in Plovdiv.
Dr. Filipov is a member of the Commission of professional ethics of
the Plovdiv Regional College of BgDA (Bulgarian Dental Association)
and of the Standing Committee of Qualification and Accreditation of
BgDA.

Директни композитни възстановявания:
преодоляване на главните трудности
Джозеф Сабах, Ливан

Direct composite restorations; overcoming the main
difficulties
Dr. Joseph Sabbagh, Lebanon

Повишените естетични
изисквания на нашите пациенти
и полемиката за токсичността на
живака в амалгамата поощриха
повсеместното приложение на
композитите и понастоящем
те все по-често се използват за
дистални възстановявания. Но
доброто дистално композитно
възстановяване понякога може да
изглежда предизвикателна задача
за зъболекаря. Получаването на адекватен и плътен контакт,
лепливостта на инструмента към композита и следоперативната
чувствителност са основните проблеми за решаване.
Ще се разгледат подробно всички средства и пособия
за постигане на безпроблемно дистално композитно
възстановяване, като се наблегне на най-добрия начин за
тяхното използване.
Презентацията ще разгледа няколко клинични случая,
изпълнени с най-новите композити и техники, като покаже
отделните етапи, които трябва да се следват, за да се получи
предсказуемо и дълготрайно композитно възстановяване.

The increased aesthetic demands of our patients, and the polemic
raised about mercurial toxicity of amalgams have encouraged the
extensive use of resin composites, and now, they are employed
with greater frequency for posterior restorations. But achieving a
posterior composite restoration may look sometimes a challenging
task for the dentist. Obtaining an adequate and tight contact point,
the stickiness of the instrument to the composite, and postoperative
sensitivity, are the main problems to solve.
All means and tools that help to obtain trouble free posterior
composite will be detailed, emphasizing the best way of their use.
This presentation will address some clinical cases performed with
the most recent composites and techniques, showing the different
steps to be followed in order to obtain a predictable and long lasting
composite restoration.

***
-	Научен сътрудник в Католическия Университет в Лувен,
Белгия (Отдел Крибио).
-	Старши лектор в Отделението по консервативно и естетично
зъболечение в Университета Свети Йосиф и Ливанския
университет, Бейрут, Ливан.
-	Лектор по оперативно и козметично зъболечение в “Dental
College” (ливански частен колеж за дентално продължаващо
обучание), Бейрут, Ливан.
-	Частни практики в Бейрут и Брюксел, специализирани по
козметично зъболечение и ендодонтия.

***
-	Fellow researcher in the Catholic University of Louvain (Cribio
division), Belgium.
-	Senior Lecturer in the department of Conservative and Aesthetic
Dentistry in Saint-Joseph University and the Lebanese University,
Lebanon.
-	Lecturer in Operative and Cosmetic Dentistry in the “Dental
College” (a Lebanese private college for dental continuing
education) Beirut, Lebanon.
-	Private practices in Beirut and Brussels specialized in Cosmetic
Dentistry and Endodontics.
Dr. Joseph Sabbagh graduated from the Saint-Joseph University
(Beirut) in 1996 and in 2000 he obtained a Master in Operative
Dentistry (Restorative Dentistry and Endodontics) from the Catholic
University of Louvain (Belgium). He also obtained two certificates of
Advanced Studies in Biomaterials and Operative Dentistry from the
University of Paris-VII (France) in 1997 and 1998.
In 2004, he obtained his PhD in Biomaterials from the Catholic
University of Louvain. He has published many papers in the dental
literature and has lectured locally and internationally. He is a
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Д-р Джозеф Сабах завършва Университета Свети Йосиф в
Бейрут през 1996, а през 2000 получава магистърска степен
по оперативно зъболечение (възстановително зъболечение
и ендодонтия) от Католическия Университет в Лувен, Белгия.
Получава също два сертификата за напреднали студии по
биоматериали и оперативно зъболечение от Университета в
Париж-VII (Франция) през 1997 и 1998.
През 2004 получава докторска титла по биоматериали от
Католическия Университет в Лувен. Публикува многобройни
статии в денталната литература и изнася лекции на местни и
международни прояви. Член на Ливанската дентална асоциация,
член на редакционния съвет на списанието на Ливанската
дентална асоциация, член на Академията по оперативно
зъболечение и Академията по дентални материали.

member of the Lebanese Dental Association, member of the Editorial
Board of the Lebanese Dental Association Journal, member of the
Academy of Operative Dentistry as well as the Academy of Dental
Materials.

Индиректни дистални възстановявания: Златни
правила за успех
Джозеф Сабах, Ливан

Indirect posterior restorations : Golden rules for
success
Dr. Joseph Sabbagh, Lebanon

В някои клинични ситуации, като обширно разрушение на
зъба или фрактури на туберкули, използването на директни
възстановителни техники би компрометирало структурната
цялост на зъба. Поради това са индицирани индиректни вставки.
Освен високи естетични качества, индиректното дистално
възстановяване позволява едновременното лечение на няколко
зъба, постигането на адекватни контактни точки, намаляването
на полимеризационното свиване и усилването на якостта на зъба
посредством процедурата на свързване.
Вставките обикновено се изработват в две посещения, от
керамика или композити. Последните се предпочитат поради
възможността за поправка при фрактури.
Клиничната процедура ще бъде представена стъпка по
стъпка посредством различни клинични случаи, при които са
използвани най-новите материали за получаването на лесни и
успешни естетични вставки.

In some clinical situations such as extensive tooth destruction
or cusp fractures, the use of direct restorative techniques would
compromise the structural integrity of the tooth. Therefore indirect
inlay-onlays are indicated. Besides their highly aesthetic properties,
indirect posterior restorations allow to treat several teeth in the same
time, to obtain an adequate contact point, to reduce polymerisation
shrinkage and to enhance the strength of the tooth through the
bonding procedure.
Inlays are usually carried out over two appointments, and are made
of ceramics or resin composites. The later material is preferred
because of its repairability in case of fracture.
Through different cases using the most recent materials, a step by
step clinical procedure will be defined in order to achieve easy and
successful aesthetic inlay-onlay restorations.

Пародонтален аспект за анализ на имплантатния
неуспех
Д-р Саркис Сьозкес, Турция

Periodontal aspect to analyse the implant failures
Dr Sarkis Sozkes, DDS, PhD, Turkey

Оралните имплантати
революционизираха денталната
практика. С годините се въвеждат
многобройни различни имплантатни
системи. Благодарение на
продължителното използване
на остеоинтегрираните орални
имплантати, научната литература
е обширна и непрестанно се
увеличава. Много експериментални
и клинични проучвания се фокусират
върху механизмите на тъканната интеграция и възможностите
за обезпечаване на дългосрочен успех. Тясно свързани с тези
въпроси обаче са и по-малко познатите биологични процеси,
които могат да допринесат за неуспеха на имплантата.

Oral implants have revolutionized the practice of dentistry. Over
the years, a large number of different implant systems have been
introduced. Due to the long-term clinical use of osseointegrated
oral implants, the scientific literature is extensive and continuously
increasing. Many experimental and clinical studies have focused on
the mechanisms of tissue integration and the possibilities to secure
long-term success. Closely related to these issues are, however, the
less well-known biological processes which may contribute to the
failure of an implant.

Целта на презентацията е да представи биологичните фактори,
които допринасят за неуспеха на остеоинтегрираните орални
имплантати. Първата част включва дефиниции на имплантатните
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The aim of the presentation is to focus on the biological factors
contributing to failures of osseointegrated oral implants. The first
part of this presentation includes definitions of implant failures,
parameters for success/failure evaluation, reliable diagnostic tools
for the evaluation of implant conditions and the epidemiology of
implant losses. the etiology and the patho-physiology of failing
implants will be discussed. In the second part of the presentation,
the periodontal aspect to peri-implant pathologies to treat the ailing
implant will be presented and the importance of the periodontal
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неуспехи, параметрите за оценка на успеха/неуспеха, надеждни
диагностични средства за оценка на условията за имплантация
и епидемиологията на загубата на имплантати. Ще се обсъдят
етиологията и патофизиологията на неуспеха на имплантатите.
Във втората част ще бъде представен пародонталният подход
към периимплантатната патология с оглед лечение на „болния”
имплантат и ще се подчертаят важността на пародонталните
познания и опитът на пародонталните хирургични протоколи.
Повечето публикации за отделни случаи, лекувани чрез
комбинирани процедури, целят намаляването на бактериалния
товар в периимплантатния джоб, деконтаминацията на
имплантатната повърхност и, в много случаи, регенерацията
на костта. Предлаганите методи включват нехирургично
дебридиране, антимикробна терапия, хирургия с ламбо
за достъп, деконтаминация на имплантатната повърхност,
костни трансплантати, бариерни мембрани, комбинация от
трансплантати и бариерни мембрани и поддържаща терапия.
***
Д-р Сьозкес завършва зъболечение в Университета Мармара
в Истанбул и след това специализира пародонтология и
биомедицинско инженерство. Изнася многобройни лекции в
страната и в чужбина, води курсове по имплантология. Известен
специалист по неуспехи в имплантологията и биомеханични
конструкционни принципи на имплантатите. Участва в
изследвания в Института по биомедицинско инженерство към
Университета Босфорус. Член на Международната академия по
пародонтология и Европейската академия по остеоинтеграция.
Пожизнен почетен член на IADS. Отговорник по връзките в
Турската дентална асоциация. Програмен мениджър за Източна
Европа на Програмата за непрекъснато обучение на FDI.
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knowledge and the experience of preiodontal surgical prothocols
will be emphesized. Most publications in humans report individual
cases treated by combined procedures, aimed at reducing the
bacterial load within the peri-implant pocket, decontaminating the
implant surface and in many cases regenerating bone. Proposed
therapies include non-surgical debridement, antimicrobial therapy,
access flap surgery, implant surface decontamination, bone grafts
or bone substitute grafts, barrier membranes, combination of grafts
and barrier membranes and supportive therapy.
***
Dr Sarkis Sözkes; DDS, PhD, has graduated from Marmara
University in Istanbul, and then had postgradute studies in fileds of
Peridontology and Biomedical Engineering. He has widely lectured
nationally and internationally, and has been giving implant training
both at congresses and privately. He is a well known specialist
for implant failures and biomedical implant design researches
and involved in studies in Bosphorus University, Institute of
Biomedical Engineering. He is member to International Academy
of Periodontology and European Academy of Osseintegration and
also Honorary Life Member for IADS. Dr Sarkis Sözkes is the National
Liason Officer of Turkish Dental Association and FDI-World Dental
Federation Continuing Education Programme Manager for Eastern
Europe.

Съвременният подход към денталната
профилактика
Проф. Бетюл Каргюл, Турция

A Contemporary Approach To Preventive Dentistry
Prof. Betul Kargul, DDS, PhD, Turkey

Зъбният кариес е бактериално
заболяване. С неговия напредък,
отделяните от бактериите
киселини при ферментацията
на въглехидратите разтварят
хидроксилапатитните минерали –
процес, наречен деминерализация.
През последните години честотата
на кариеса у децата в повечето
страни намалява. Въпреки това,
кариесът навсякъде продължава
да бъде основен проблем за деца
и възрастни. Неговият прогрес се определя от баланса между
защитните и патологичните фактори. Патологични фактори са
ацидогенните бактерии (str. mutans, lactobacillus), слюнчената
дисфункция и въглехидратите в храната. Защитните фактори –
калций, фосфати и протеини в слюнката, нейното количество,
съдържанието на флуор и антибактериални компоненти – могат
да балансират, да предотвратят или да обърнат развитието
на зъбния кариес. Флуорът действа предимно чрез локални
механизми: подтискане на деминерализацията, стимулиране
на реминерализацията и инхибиция на бактериалните ензими.
За овладяване на високата бактериална агресия трябва да се
използва и антибактериална терапия. Профилактичните грижи
за децата и подрастващите се свеждат най-вече до флуор, орална
хигиена и поддръжка у дома, съвети за правилно хранене и
фисурни силанти. Необходим е усъвършенстван подход към

Dental caries is a bacterial disease. When it progresses, acid
produced by bacteria on fermentable carbohydrates diffuses into
the tooth and dissolves the hydroxyapatite minerals—this process
called demineralization. Although the prevalence of dental caries
in children has declined over the last 20 years in most countries,
caries still continues to be a major problem for both children
and adults everywhere.Caries progression is determined by the
balance between protective and pathological factors. Pathological
factors including acidogenic bacteria (mutans streptococci and
lactobacilli), salivary dysfunction, and dietary carbohydrates are
related to caries progression. Protective factors including salivary
calcium, phosphate and proteins, salivary flow, fluoride in saliva, and
antibacterial components can balance, prevent or reverse dental
caries. Fluoride works primarily via topical mechanisms: inhibition of
demineralization, enhancement of remineralization and inhibition
of bacterial enzymes. Antibacterial therapy must be used to conflict
a high bacterial challenge.Preventive dental care for children and
adolescents has focused on fluoride, oral hygiene and home care
maintenance, dietary advice, and fissure sealants. We need an
improved approach to prevention. Beyond the well-established and
currently used methods, some innovative and exciting procedures
have shown research successes that most likely will be used for caries
prevention in the future.
***
Prof Dr Betül Kargül has graduated from Marmara University in
Istanbul, and then had postgradute studies in fleld of Pedodontics.
She has became Professor in Pedodontics in 2004. She has many
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профилактиката. Извън утвърдените и използвани понастоящем
методи, някои новаторски и вълнуващи процедури показват
научни успехи, които най-вероятно ще бъдат използвани в
бъдеще за кариес-профилактика.
***
Проф. д-р Бетюл Каргюл завършва Университета Мармара в
Истанбул и специализира детско зъболечение. От 2004 г. е
професор по детско зъболечение. Има много международни
награди и признания, активен член на редакционния екип
на Journal of the Sciеntific Research for Oral Health Center, Oral
Health And Dental Management In The Black Sea Countries. Има
над 50 публикации и 80 презентации в страната и в чужбина.
Активен член на Европейската академия за детско зъболечение
(наблюдаващ съветник) и Международната академия за детско
зъболечение. Преподавател в катедрата по детско зъболечение
на Денталния факултет към Университета Мармара.
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international awards of recognition, and an active member of the
editorial board of Journal of the Scintific Research for Oral Health
Center, Oral Health And Dental Management In The Black Sea
Countries. She has more then 50 publications and 80 presentations
national and internationallevel. She is an active member of
European Academy of Pediatric Dentistry (Observing Councillor) and
International Academy of Pediatric Dentistr Prof Kargü lis affiliated
to Marmara University , Faculty of Dentistry, Department of Pediatric
Dentistry.
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Според публикувано през 1998 година в „Pediatrics” определение:
„деца със специфични здравни потребности (СЗП) са тези,
които са в повишен риск за развитие на хронични физически
увреждания, увреждания на развитието, поведенчески или
емоционални увреждания и които също така изискват здравно
обслужване и свързаните с него дейности, в степен по-голяма в
сравнение с децата като цяло”. Влиянието на зъбната плака върху
развитието на оралните заболявания при децата се коментира
както при здравите, така и при децата със СЗП. При последните
се допълват и усложняващи фактори като моторни проблеми,
смущения в храненето и генетични фактори.

Children with special health care needs are those who have or are
at increased risk for a chronic physical, developmental, behavioral,
or emotional condition and who also require health and related
services of a type or amount beyond that required by children
generally. (Pediatrics, 1998) Accumulation of bacterial plaque has
been identified as the main cause of the two most common dental
diseases (caries and periodontal disease) seen in handicapped
and normal children. However in the handicapped there are some
modifying influences such as muscular influences, nutritional
disturbances and genetic influences.
AIM. To determine the oral-hygiene status of children with special
needs in comparison with healthy coevals.

Цел: на това проучване е да се оцени сравнително оралнохигиенния статус на деца със специфични здравни потребности.
Пациенти и методи: Обект на изследването са 150
деца на възраст от 5 до 18 години, отглеждани вкъщи
(неинституциализирани), получили орална рехабилитация
под обща анестезия. За контролна група служат 150 здрави
деца, потърсили помощ за дентално лечение. Изследването на
орално-хигиенния статус се провежда чрез определяне на OHI-S
на Green-Vermillion. Изследваните зъби са както е посочено в
индекса.
Резултати и дискусия: Групата на децата със СЗП има повисоки стойности на всички индекси. При сравнение със
здравите се установяват статистически значими разлики и при
трите възрастови групи. (р<0.05) Най-високи са резултатите
при най-големите деца със СЗП (14-18 годишните) - OHI-S=4.18
Българското дентално образование изостава значително от
европейските и световни стандарти по отношение на грижите за
деца със СЗП.
Изводи: Децата със СЗП са с по-лош орално-хигиенен статус
от здравите си връстници; Небходими са специалисти и
провеждане на професионална орална хигиена.
Ключови думи:
орална хигиена, спецефични здравни потребности.

Patients and methods: 150 children with special needs have been
observed. They all have received oral rehabilitation under general
anaesthesia. The control group includes 150 healthy children who
visit the dental setting for treatment. The oral hygiene of each
child has been assessed using the partial scoring of Simplified Oral
Hygiene Index (OHI-S)of Greene and Vermillion. The index teeth
examined have been as recommended by the index.
Results and discussion: Children with special needs have higher
scores for all the indices measured and these were found to increase
generally with age. The comparison with healthy children shows a
significant difference (р<0.05). The 14 - 18 years age group children
with special needs having the highest scores - OHI-S=4.18. There
is a significant delay of Bulgarian dental education in comparison
with European and world standards of dental care for children with
special needs.
Conclusion: Children with special needs have a poorer oral hygiene
status in comparison with the healthy coevals; there is a need of
professionally applied oral hygiene. This involves the use of dental
hygienists.

Key Words:
oral hygiene, special needs
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Ектодермалната дисплазия (ЕД) обхваща голяма и разнородна
група от наследствени заболявания, които се определят от
първичен дефект в развитието на две или повече тъкани,
произхождащи от ембрионалната ектодерма. Включват се
предимно кожа, коса, нокти, жлези с вътрешна секреция и зъби.
Първото съобщение за пациент с ЕД е направено през 1848
година от Thurman, а наименованието е дадено от Weech през
1929 година.
В момента са известни 150 типа на ЕД. Различните подгрупи се
определят въз основа на наличието или отсъствието на четирите
основни дефекта на ЕД: Trichodysplasia (дисплазия на косата),
Зъбна дисплазия, Onychodysplasia (дисплазия на ноктите), Dyshidrosis (дисплазия на потните жлези).
Уврежданията на зъбите включват: липсващи зъби или промяна
на формата им в клиновидна или заострена; емайлови дефекти.

The ectodermal dysplasia (ED) comprises a large, heterogeneous
group of inherited disorders that are defined by primary defects
in the development of 2 or more tissues derived from embryonic
ectoderm. The tissues primarily involved are the skin, hair, nails,
eccrine glands, and teeth. Although Thurman published the first
report of a patient with ED in 1848, the term ectodermal dysplasia
was not coined until 1929 by Weech. Currently there are about 150
different types of ectodermal dysplasias. In an attempt to classify
these, different subgroups are created according to the presence
or absence of the four primary ectodermal dysplasia (ED) defects:
Trichodysplasia (hair dysplasia), Dental dysplasia, Onychodysplasia
(nail dysplasia), Dyshidrosis (sweat gland dysplasia).

Описание на клиничен случай: Клиничният случай се отнася
до М.Д., 8-годишно момиче, с ЕД. Екстраорално се наблюдава
намалена долна трета на лицето и протрудирани устни. При
преглед се установява временно съзъбие, липсва 52-ри. На
мястото на 61-ви се наблюдава клиновидно зъбно образувание
със заострен и завит дистално връх. Анализът на ОПГ показва
липса на зародиши на постоянни зъби, с изключение на 11,21, 17
и 27.
Планът на лечение включва: запазване на наличните временни
зъби, повдигане на захапката, подобряване на дъвкателната и
фонетична функция.
Ключови думи:
ектодермална дисплазия, олигодонтия.
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Description of the clinical case: The described clinical case
concerns M.D., a 8-yers-old girl with ectodermal dysplasia. She has
a reduced lower facial height and lip protrusion. The clinical exam
has shown primary dentition and missing 52 tooth. On the place of
61 tooth it can be observed a peg-shaped tooth with pointed peak,
turned to the distal direction. The analysis of panoramic radiography
shows missing permanent teeth, except for 11, 12, 17, 27.
The treatment plane includes: preservation of primary teeth,
management of deep overbite, improving the chewing and the
phonetics.

Key Words:
ectodermal dysplasia, oligodnthia.
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Кариесът на ранното детство (ECC) протича в различни по
тежест форми. „Тежка форма на ЕСС” (ECC-s) означава атипично,
прогресивно, остро и рампантно протичане на заболяването.
ЕСС-s се изявявя като тежко, унищожително разрушение
на временните зъби. (ADA). Тежката орална патология е в
съчетание с психо-емоционална незрялост, предопределяща
невъзможност за възприемане на денталното лечение. Три
са предизвикателствата пред лекаря по дентална медицина:
възрастта на пациента; обема и тежестта на патологичните
промени на временните зъби; определено негативно поведение.
Описание на клиничен случай: Отнася се до С.К., момче на 2г.
и 2м. с диагноза „тежка форма на кариес на ранното детство”.
Родителите търсят помощ за лечение на увредените зъби. От
анамнезата става ясно, че детето е преживяло вече лечение в
рутинна дентална среда. Родителите съобщават за приложено
физическо обуздаване и за негативна промяна в ежедневното
поведение на детето – „плач и треперене при вида на големи
сгради, които приличат на болници”. От статуса: при влизане в
кабинета отчетливо се забелязва тремор на ръцете и устните;
орален – кариозни лезии на всичките налични 16 зъба;
проведено лечение – обтуриране на горни фронтални инцизиви
с амалгама (отпаднала обтурация на 61 и секундерни кариеси на
62, 51, 52 ), а при останалите зъби – импрегнация със сребърен
нитрат.
Заключение: Непознаването на методите за управление на
поведението, както и прилагането на неподходящи методи за
лечение водят до лоши резултати не само по отношение на
оралното здраве, но и увреждат незрялата психика на детето.
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There are different degrees of severity of early childhood caries (ECC).
The term “severe ECC refers to atypical, progressive, acute, rampant
patterns of decay. ECC-s results in devastating teeth destruction.
(ADA) Apart from the oral pathology, there is also an immaturity of
psycho-emotional development predetermining the child’s ability
to cope with the dental treatment. The age, the extensive and
severe oral pathology and the definitely disruptive behaviour are the
challenges for the dentist.
Description of the clinical case: The described clinical case
concerns S.K., a 26-months-old boy with ECC-s. The parents are
looking for help for dental treatment of the child. The medical
history shows a past dental treatment in a routine dental setting.
The parents are reporting of physical restraint during the treatment.
There are also negative changes of the child’s everyday behavior
– “screaming and trembling on seeing big buildings looking as
hospitals”. The observation shows a clear trembling of hands and
lips; oral exam: there are carious lesions of all 16 teeth; amalgam
restorations with secondary decays of 51,52, 61, 62. All the rest have
been treated with silver nitrate.
Conclusion: The lack of knowledge of child-behaviour management
as well as using inappropriate treatment methods lead to bad
consequences not only for the oral health but also for the child’s
immature mentality.

Key Words:
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Наркоманиите са сериозен социален и медицински проблем.
Употребата на метамфетамини в България нараства значително.
Въпреки това денталните аспекти на тази зависимост са слабо
познати на зъболекарите.
Цел: Да се представят 2 клинични случая на пациенти с
метамфетаминова зависимост (МЗ) и да се анализират най-важни
дентални аспекти.
Материал и методика: Пациентите(мъж на19г. и жена на 25г.) с
МЗ са обект на дентален преглед.
Резултати: Орален статус: рампантен кариес с нетипична
локализация на лезиите по гладките букални повърхности на
дисталните и апроклималните повърхности на фронталните
зъби (метамфетамин – предизвикан кариес).Наблюдават се
силно разрушени и липсващи зъби. Оралната хигиена е силно
занемарена, наличие на гингивит, хипосаливация и лигавични
лезии.
Обсъждане и Заключение: Множествен кариес, ксеростомия,
бруксизъм, лигавични лезии, нежелани лекарствени реакции
(анестетик/наркотик), потенциалноно вирусоносителство
(HIV, HBV и др.), агресивно поведение са част от проблемите,
придружаващи Метамфетамин - зависимите пациенти.
Денталният лекар трябва да разпознава МЗ и рисковите
фактори свързани с нейното вредно влияние върху денталното
здраве. Това ще помогне да се подберат най – подходящите
превантивни мерки и ефективна лечебна стратегия за тези
пациенти. Необходим е периодичен контрол на оралното
здраве за избягване на рецидиви. Зъболекарят също така трябва
да подкрепи и насочи пациентите си към необходимата им
медицинска помощ и консултиране.
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Drugs addiction is serious medical and social problem.
Methamphetamine use is on the rise in Bulgaria. However, dental
aspects of this addiction are slightly known to dental professionals.
Aim: Two cases of Methamphetamine addiction are presented and
its major dental aspects are discussed.
Material and methods: 19-old male and 25-old female both
Methamphetamine addicted are object of dental examination.
Results: Oral status: Rampant caries with atypical lesions localization
on the buccal smooth surfaces of the teeth and the interaproximal
surfaces of the anterior teeth (Methamphetamine – induced caries).
Missing or severe destroyed teeth were observed. The patients
demonstrated poor oral hygiene, gingivitis, hyposalivation and soft
tissue lesions.
Discussion and conclusion: Accelerated tooth decay, xerostomia,
excessive bruxism, oral lesions, undesired drugs reactions
(anesthetic/narcotic), potential virus infection (HIV, HBV etc),
aggressive behavior are part of a problems accompanying
Methamphetamine addicted patients.
Dental professionals must recognize the Methamphetamine
addiction and the risk factors associated with its deleterious
oral effects. This knowledge will allow appropriate and effective
preventive and treatment strategies for these patients. Periodical oral
health control is recommended in order to avoid relapse. Dentists
should also support patients in seeking needed medical care and
counseling.

Ключови думи:
метамфетаминова зависимост, дентално здраве.
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Вродената липса на повече от шест постоянни зъба –
олигодонтия е изключително рядко състояние.

Congenital lack of six or more permanent teeth – oligodontia is
extremely rare.

Цел: Цел на изследването е да се проучат клинично,
рентгенологично и генетично фенотипа и начина на
унаследяване на фамилна изолирана олигодонтия и свързаните
с нея дентални аномалии.

Aim: The aim of the study was to analyze the inheritance and
phenotypic features of familial nonsyndromic oligodontia, and to
study the association of dental anomalies with oligodontia.

Материал и методика: Пациентът (момче 6,5г.) е консултиран
във връзка със забавен пробив на постоянните зъби. В историята
на заболяването липсват данни за системни заболявания и
синдроми, като се установи че майката и бабата по майчина
30

Subjects and methods: A 6 ½ year old male patient reported to the
dental clinic with complaint of retarded permanent teeth eruption.
In his history, a systemic disease or syndrome was not determined,
and it was discovered that oligodontia presented his mother
maternally.
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линия страдат от олигодонтия.
Клиничните и рентгенологични изследвания потвърдиха
диагнозата олигодонтия, като бяха отбелязани множество
дентални аномалии.
Беше съставено родословно дърво на засегнатото семейство, в
което всички индивиди с вродена липса на зъби бяха отбелязани
като засегнати.
Резултати: Родословието на семейството на пробанда показа
автозомно доминантен модел на унаследяване на белега с
амплификация. Пробандът, майката и баба му имат вродена
агенезия съответно на 22, 16 и 14 постоянни зъба. Останалите
членове на семейството имат нормален брой зъби, но различни
дентални аномалии бяха наблюдавани, както при пробанда, така
и при тях.
Обсъждане и Заключение: Скринингът за олигодонтия на
деца от засегнати семейства чрез клинични и рентгенологични
прегледи трябва да се осъществява между 6 и 7 годишна възраст
с оглед планиране на подходящо лечение.

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Clinical and a radiographic examination were performed for
diagnosing oligodontia and all dental abnormalities were recorded.
Pedigree of the family was constructed and individuals with
congenitally missing teeth were recorded as affected.
Results: Pedigree of the proband’s family indicates an autosomal
dominant mode of transmission with anticipation.
The proband, his mother and grandmother lacked respectively 22,
16 and 14 permanent teeth. The rest family members had normal
dentition, but different dental anomalies were observed in both
proband and his relatives.
Conclusion: Screening children of families with oligodontia by
clinical and radiographic examinations should be carried out at 6 to
7 years of age to plan the best possible treatment for the developing
dentition.
Key Words:
oligodontia, dental anomalies.
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При децата от социалните домове в град Пловдив не са
провеждани епидемиологични проучвания за установяване на
зъбния и орално-хигиенния статус и ниво на познания относно
оралната хигиена.

There has never been made any epidemiological research among the
children from orphanages in the city of Plovdiv in order to determine
their dental and oral-hygienic status and knowledge level.

Цел: Да се установи зъбния и орално-хигиенния статус при деца
от социални домове в гр. Пловдив.
Материал и методи: Обект на проучването са 194 деца на
възраст от 7 до 18 години от 3 социални дома в гр.Пловдив,
включени в проект „Усмихни се” на БЗС. За снемане на
зъбния статус се провежда еднократен преглед, съгласно
изискванията на СЗО. Определя се и опростен OHI-S. Изчисляват
се показателите епидемичност по лица Ер% и DMFT. За
установяване нивото на познания на децата относно оралната
хигиена, се провежда пряка групова анкета. Данните се
обработват с помощта на алтернативен и графичен анализ.
Резултатите: Епидемичността на зъбния кариес при децата от
изследваната група е Ер=84,02%, а средната стойност на DMFT
е 4,32. Прави впечатление, че 21,13% от децата са с повече от 8
кариеса, а процента на нелекувания кариес в изследваната група
е 41,89%. При изследване на орално-хигиенния статус става ясно,
че само 17,5% от децата са с добра устна хигиена (OHI-S под 1,0),
с незадоволителна хигиена са 46,39% (OHI-S =1,1-2,0), и с лоша
хигиена – 36,1% (OHI-S = 2.1-3,0). Получените данни от анкетата
показват ниско ниво на познанията за орална хигиена.

The aim: Determining the dental and the oral-hygienic status of
children from orphanages in the city of Plovdiv.
Material and methods: The object of the study is 194 children aged
7 to 18 from 3 orphanages in the city of Plovdiv, included in the
“Smile!” project. A single examination is carried out so that the dental
status to determine the dental status in accordance with the WHO
criteria. The simplified oral-hygienic index is also determined. The
indicators epidemicity per person(Ep %) and DMFT are calculated.
A direct group questionnaire is carried out in order to determine the
knowledge level of the children about the oral hygiene. The data is
processed by means of alternative and graphic analysis.
The results: The epidemicity of the children from the surveyed
group is Ep=84,02 and DMFT=4,32. It is made an impression that
21,13% of the children have more than 8 decays, and the percentage
of the uncured caries in the surveyed group is 41,89%. It is obvious
from the research of the oral-hygiene status that only 17,5% of
the children have a good oral hygiene (OHI.S under 1,0), with
unsatisfactory hygiene 46,39%(OHI.S = 1,1 – 2,0), and with bad
hygiene – 36,1%(OHI.S = 2,1 – 3,0). The data shows low oral hygiene
knowledge level.
31
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Заключение: Изнесените резултати дават основание да твърдим,
че децата от социалните домове от гр.Пловдив имат нужда от
специални грижи по отношение на зъбното здраве и оралнохигиенния статус.
Ключови думи:
зъбен кариес, орална хигиена.
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Conclusion: The estimated results give us reason to believe that
children from the orphanages in the city of Plovdiv need specific care
concerning oral health and oral hygienic status.
Key Words:
dental caries, oral hygiene.
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Представена е класификация на усложненията, възникващи по
време на екстракция на мъдреци, илюстрирана с два случая
от клиничната практика – екстракция на долно челюстен
мъдрец, завършила с фрактура на мандибулата и екстракция
на горно челюстен мъдрец, довела до луксирането му в
инфратемпоралното пространство. Авторите заключават,
че екстракцията на мъдреците трябва да се предшества от
екзактна образна диагностика, план на лечение и преценка на
възможностите на оператора.

We show a classification of the complications that occur during the
third molar extraction, illustrated with two cases of clinical practice
– a third molar extraction concluded with mandibular fracture, and
extraction of the upper jaw wisdom tooth cause it luxation in the
infratemporal space. The authors concluded that wisdom teeth
removal have to precede of exact x-ray diagnostic, plan to treatment,
and assessment of dental practioner`s possibility.
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На базата на актуална литературна справка, авторите разглеждат
възможностите за използване на съвременни методи и средства
при апикалната остеотомия.
Направеният подробен анализ показва че апикалната
остеотомия продължава да бъде метод на избор за лечение на
периапикалните промени, като в изпълнението и навлизат нови
технологии като ултразвука, нови материали за ретроградна
32

According to current literary information,the authors examine the
usage of contemporary methods and materials for root apical
osteotomy.
The extended analysis shows that the root apical osteotomy is still a
method in the treatment of periapical lesions,that is complemented
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заплънка, нови средства за ускоряване костната регенерация в
областта на резецирания апекс.
Авторите докладват случай с апикална остеотомия на 12 зъб и
обсъждат етапите на оперативната интервенция.

with new technologies,such as ultrasonic,new root end filling
materials,new means for acceleration of the bone regeneration at
the area of the resection.
The authors report a case of root apical osteotomy of tooth12 and
discuss the steps of the operation.

Ключови думи:
апикална остеотомия, казуистика.
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Механичната обработка на кореноканалната система отнема
много време и усилия на денталния лекар и в същото време
е определяща за успеха на останалите етапи-химическата
препарация и триизмерното обтуриране.
Целта: на настоящото изследване е да установи някои
особености в клиничното приложение на две системи NiTi
инструменти.
Материали и методика: in vivo изследване върху зъби
с различни патологични процеси (в ендодонциума и
периодонциума).Изследвани бяха следните ротационни NiTi
инструменти: Pro Taper и K3 по съответните клинични протоколи.
Като ириганти бяха включени основно NaOCl, EDTA, лимонена
киселина.Обтурирането на каналите бе извършено по метода на
латерална студена кондензация,Thermafil и Epiphany.
Резултати: 1. Работата с ротационни NiTi инструменти е по-бърза
и с по-предвидими резултати в сравнение със стандартната
ръчна техника. 2. С помощта само на три-четири инструмента
се постига оптимална форма на кореновия канал, конйто
да осигури много добро почистване и 3D обтуриране. 3. В
много голяма степен се редуцират постоперативната болка и
усложненията по време и след ендодонтско лечение.
Изводи: За постигане на добри клинични резултати е
необходима много добра теоретична подготовка и стриктно
спазване на клиничните протоколи за съответните ротационни
NiTi инструменти. От съществено значение е доброто и
подходящо оборудване (ендомотори и апекслокатори)
и овладяването на краун-даун техниките с ротационни NiTi
инструменти.

Root canal preparation in endodontic treatment takes too much
effort and clinical time and at the same time is essential for the
chemical preparation and 3-D obturation.
The aim: of this study is to establish some basic features of clinical
application of two kinds of NiTi rotary instruments.
Materials and Methods: In vivo research upon teeth of different
groups with different pathology. We studied the following NiTi rotary
instruments: ProTaper and K3, applied according to their clinical
protocols. As irrigants we used NaOCl, EDTA and citric acid. Lateral
condensation, Termafil and Epiphany were used for obturation.
In result of so performed clinical research we determined:
1. Work with NiTi rotary instruments in comparison with standard
hand instruments is easier, faster and with more predictable results
2. The optimal shape of root canal system, which enables good
cleaning and 3-D obturation is achieved by 3 or 4 instruments
3. Post operative pain and complications during or after endodontic
treatment are reduced.
Conclusion: To achieve best clinical results a dentist needs proper
theoretical and practical education and to follow strictly the clinical
protocol for each NiTI instrument. It is essential to have good and
appropriate equipment and practicing crown-down techniques.

Key Words:
NiTi, ProTaper, K3, crown-down technique.

Ключови думи:
NiTi, ProTaper, K3, crown-down техника.
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Фасетите са микропротезни конструкции, изработени от
керамика или композит.

Veneers are micro prosthetic constructions, made by ceramics or
composite.

Цел: Целта на настоящото изложение е да представи естетично
възстановяване на горен десен централен резец.

Aim: The purpose of that summary is to present an esthetic
restoration at a superior central incisor.

Материали и методи: Взехме предварителни отпечатъци за
отливане на гипсови модели и диагностичен восъчен моделаж.
Препарирахме чрез контролирано отнемане на зъбни тъкани с
помощта на водещи бразди и силиконов ключ, снет от модела.
Офор-михме плитка дъговидна надвенечна препарационна
граница – 0,4-0,5 мм. Апроксимал-но изпиляването достигна до
контактните точки със съседните зъби и обхвана режещия ръб,
като лингвално завърши с т.нар. “челно свързване”. Финирахме с
повишаващ обо-ротите ъглов наконечник. Ретрахирахме венеца
и снехме еднофазов двупластов отпеча-тък с адитивен силикон
( Elite, Zhermack ). Изработихме временна фасета от композитен
материал ( Structur 2C, VOCO ).
Скелетът на конструкцията бе пресован от HeraCeram, Kulzer.
Фасетата бе завършена с козметични порцелани. Вътрешната й
повърхност бе ецвана. Циментирахме адхезивно с композитен
цимент Variolink II, Ivoclar. Цветът му бе предварително
определен чрез пробващи пасти.

Materials and methods: We took precursory impressions for
pouring stone dies and for making a pre-treatment wax pattern. We
made the preparation of the tooth with control deprivation of tooth
structures by depth-cut grooves and a silicone matrix, taken by the
pattern.
We developed shallow supragingival chamfer preparation – 0, 4-0,
5 mm. The interproximal extension is prepared about half-way into
the interproximal contact area. We reduced the incisal edge and
made “butt joint” on the lingual aspect of the tooth. We finished the
preparation with increasing - cycles angular handpiece. We retracted
the gum and took single-stage impression with polyvinyl siloxane
(Elite, Zhermack). We made a provisional veneer with composite
material for temporary restorations (Structur 2C, VOCO).
The framework was pressed by HeraCeram, Kulzer. It was finished
with veneer porcelains. The internal surface was etched. We made an
adhesive cementation with composite cement Variolink II, Ivoclar. Its
shade was selected with try-in pastes.

Резултати: Керамичните фасети са изключително естетични и
щадящи протезни конструкции.

Results: Porcelain veneers are exceptionally esthetic and sparing
prosthetic restorations.

Заключение: В бъдеще ще се използват все повече “безметални”
възстановявания с адхезивно циментиране.

Conclusion: More and more non-metal constructions with adhesive
cementation will be made in the future.

Ключови думи:
керамична фасета, адхезивно циментиране.
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Валерианът е популярно средство сред населението, използвано
срещу неспокойство, страх и напрегнатост. Ние си поставихме
за цел да проучим до каква степен той е застъпен в практиката
на денталните медици срещу стреса от зъболекарските
манипулации. Проведена е пряка анонимна групова анкета
сред 278 практикуващи от цялата страна. От получените данни
се установи, че 77,72% от анкетираните имат положително
отношение към прилагане на валериан и неговите производни
за повлияване на стреса от дентално лечение. Голямата част
отчитат предимно намаляване на тревожността у пациентите,
друга част - хипотензивен ефект и трета – липса на ефект.

Valerian is a popular drug among the population. It can be use
against nervousness, fear and intension. Our purpose was to study to
what a degree it is included in the practice of the doctors of dental
medicine against the stress from the dental manipulations. A direct
anonymous group inquiry among 278 doctors of dental medicine in
the whole country was carried out. From the received information we
established that 77,72% from the investigated doctors have positive
attitude toward applying valerian and its derivates in affecting
the stress from the dental treatment. The most of them report on
decrease of anxiety by the patients, others – on hypotensive effect
and some of them – on lack of effect.

Ключови думи:
валериан, зъбна тревожност, страх от дентални манипулации.
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valerian, dental anxiety, fear from dental manipulation.
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Проучването има за цел да установи отношението на
българските лекари по дентална медицина към стреса от
провежданото лечение. Обект на проучването са 278
практикуващи. Проведена е пряка групова анкета.
От направеното проучване се установява, че анкетираните са
опитни лечители с над 10 год. трудов стаж, повечето с придобита
специалност и имат положително отношение към страха от
зъболечение. Сериозно е отношението на денталните лекари
към вербалния контакт. 74,88% от тях използват медикаментозни
средства за подготовката на пациентите. Най-често подготовката
се прилага при тревожни пациенти, непосредствено преди
лечението, преди посещението или и в двата случая.

The aim of the investigation was to establish the attitude of the
bulgarian doctors of dental medicine toward the stress from the
implemented treatment. Object of the investigation were 278
doctors in the clinical practice. A direct group inquiry was carried
out.
The study established that the investigated doctors are experienced
physicians with over 10 years length of service, the most of them
with speciality and they have positive attitude toward the stress from
dental treatment. Seriously is the doctors’ attitude toward the verbal
contact. 74,88% of them use drugs in order to prepare the patients
for the dental manipulations, especially by the patients with dental
anxiety, immediately before the treatment, before the visit or both
the cases.

Ключови думи:
зъбна тревожност, страх от дентални манипулации.
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Ултразвукът повишава ефективността на ендодонтските ириганти
чрез загряване и увеличаване подвижността на частиците
посредством акустичния поток и кавитацията.

Ultrasonic is known to enhance the efficiency of irrigating solution
by elevating the temperature and increasing the molecular kinesis of
solution through the phenomena of acoustic streaming and acoustic
cavitation.

Цел: Цел на изследването е да се оцени чрез СЕМ ефективността
на ултразвука, като средство за активиране на ендодонтски
ириганти.
Материал и методика: Използвани са 20 човешки горни
премолара. След инструментиране до # 60 са промити с 3
мл NaOCl 1% и 3 мл дестилирана вода. Подготвените зъби са
разделени в 4 групи (А1,А2 и В1,В2) според вида на ириганта и
използвания метод за промивка.
Група А – NaOCl 1%; ръчна промивка(А1) и ултразвукова
иригация (А2).
Група В – ЕДТА 15%; ръчна промивка(В1) и ултразвукова иригация
(В2).
Каналите са иригирани с постоянна скорост 1мл/мин за три
минути, като след иригацията са подготвени и изследвани със
СЕМ.
Резултати: Група А. Каналите промити ръчно демонстрират
масивно замърсяване, с дебел слой размазан пласт и тубули
запушени със замърсители на дълбочина до 40 µm. При
ултразвуковата иригация се наблюдават множество чисти
повърхности с единични запушени тубули.
Група В. И в двете подгрупи се наблюдават чисти от замърсители
повърхности, с отворени и разширени дентинови тубули (от
0.5 до 6 µm за ръчно промитите канали, и от 14 до 25 µm за
ултразвуковата иригация).
Заключение:
1.	Ултразвук - активираната иригация оставя значително по
– малко размазан пласт по дентиновата стена от ръчната
иригация.
2.	Ултразвуковата иригация увеличава до два пъти пенетрацията
и ефекта на ириганта в дентиновите тубули.
3.	Използването на ултразвуково активиране на 15% ЕДТА в края
на ендодонтската препарация създава условия за по – добро
навлизане на сийлърите в дентиновите тубули.
Ключови думи:
ултразвук, ириганти, активация.

Aim: The present investigation evaluate the activation of irrigating
solutions using SEM.
Subjects and method: Twenty human upper premolars were used.
All root canals were instrumented up to #60, and received a final
flush with 3 ml NaOCl 1% followed by 3 ml distilled water. The roots
were then randomly divided into 4 equal groups (А1, А2 and B1, B2)
and a different irrigating solution was used for each group.NaOCl 1%
solution was used for groups A, and EDTA 15% for groups B.
The root canals were irrigated with the corresponding solution, with
consistent speed 1 ml/min for 3 minutes.The irrigation solution was
stirred manually with a K-file size 25 in one root canal and with a
smooth broach ultrasonically activated in the other. After irrigations
the canals were prepared for and viewed with S.E.M.
Results: Groups A: The walls of the root canals in which the NaOCl
solution was manually stirred, were completely covered by a thick
smear layer. Plugs were observed in the dentinal tubules extending
up to 4 μm. The amount of smear layer covering the walls of the
root canals in which the irrigant was ultrasonically stirred was
considerably less and even absent in areas. Plugs were observed in
the majority of the dentinal tubules extending up to 40 μm.
Groups B : The findings of groups B were almost identical. No smear
layer was found on any root canal of these groups and the lumens of
all the dentinal tubules were enlarged and plug free. This enlargement
extended from 0.5 to 6 µm in the tubules of the root canals in which
the irrigants were manually stirred and from 14 to 25 μm in the tubules
of those in which the irrigants were ultrasonically stirred
Conclusion:
1. 	The ultrasonically stirred irrigating solutions left considerably
less smear layer on the root canal walls than the corresponding
manually stirred.
2. 	The ultrasonical stirring resulted in at least 2-fold increase in the
depth of penetration-action of the irrigants in the dentinal tubules.
3. 	The use of ultrasonics for agitation of EDTA 15%, after the end the
conventional root canal preparation creates conditions that may
lead to a better entrance of the sealers in the dentinal tubules.
Key Words:
ultrasonics, irrigants, activation.
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Целта на изследването е да се проследи гентгенографския образ
на временни зъби след провеждане на пулпотомия и използване
на МТА. Пулпотомията се явява като единствен терапевтичен
подход, когато прогресирането на зъбния кариес е довело до
засягане на пулпата. При пулпотомия МТА може ефективно
да се прилага като покривно средство върху откритата пулпа
и кавитетът се обтурира с пластичен материал. Минералният
триоксиден агрегат основно се състои от трикалциев силикат,
дикалциев силикат, тетракалциев алуминоферит, клациев
сулфат и бисмутов оксид. Редица лабораторни и клинични
изследвания са доказали отличните му запечатващи свойства
и способност да стимулира циментогенезата. В настоящото
изследване са представени 5 клинични случая, при които
рентгенографското проследяване показва нормална коренова
резорбция. В сравнение с конвенционалните средства прилагани
при пулпотомия като формокрезол и калциев хидроксид, МТА
показва значително по-добри клинични, ренгенологични
и хистологични резултати. Рентгенографският образ на
документираните случаи показа нормално протичаща коренова
резорбция поради протичащ пробив на постоянните зъби, както
и образуване на плътен дентинов мост в контакт с материала.

The aim of this study was to evaluate radiographic images
when MTA has been used as a pulpotomy agent in primary
teeth. Because of the limitations and restrictions of performing
conservative endodontic treatment due to consequent root
resorption pulpotomy in primary teeth is usually the only treatment
choice when caries has spread to the dental pulp. In pulpotomy
cases MTA is applied as a pulp-dressing and the cavity is restored
with a filling. Mineral trioxide aggregate (MTA) mainly consists
of tricalcium cilicate, tricalcium alluminate, tricalcium oxide and
cilicate oxide. Experimental and laboratory studies have shown
high degree of sealing ability over other similar purposed materials
and regeneration of new cementum over MTA. Here we show 5
distinctive cases where the radiographic follow up shows the normal
root resorption. In comparison to the conventional materials that
are used in such treatments which are formocresole (FC) or calcium
hydroxide (Ca(OH)2) or glutaraldehyde-zinc oxide, MTA has a higher
success rate in clinical, radiographic and histologic examinations. The
radiographic follow-up showed uneventful root absorption due to
the eruption of the permanent teeth as well as thick dentine bridge
formation at the amputation sites.

Ключови думи:
МТА, временни зъби, пулпотомия, рентгенографска оценка.
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Нетретираните пародонтални заболявания обикновено
прогресират и пародонталната деструкция може да напредва
латерално на корена, във фуркационната област и дори
да достигне до апекса на зъба. Пародонталната инфекция
в дълбоките пародонтални джобове може да афектира
пулпата чрез дентиновите тубули, латерални канали или
ретроградно през апекса. След като веднъж денталната пулпа е
инфектирана, на свой ред пулпната инфекция може да поддържа
възпалението в първичната пародонтална лезия. Процедурите

Untreated periodontal disease usually progress and periodontal
destruction may spread along the lateral aspects of roots and
in the furcation and apical areas. Periodontal infection in deep
periodontal pockets and bone defects may have an effect on the
pulp through dentinal tubules, lateral canals, or retrograde from the
apex. Once the dental pulp becomes infected, it can in turn maintain
the inflammation in the primary periodontal lesion. Periodontal
treatment procedures - scaling, curettage, and flap procedures with
extensive removal of root cement may lead to opening of lateral
canals or dentinal tubules to the oral environment resulting in pulp
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на пародонталното лечение - scaling, кюретаж и процедури с
ламба с екстензивно отстраняване на коренов цемент могат да
причинят отваряне на латерални канали или експониране на
дентинови тубули на оралната среда, което да доведе до пулпна
инфекция и некроза. Напредналата пародонтална лезия може да
доведе до експониране на апекса на корена за пародонталните
патогени и да позволи на бактериите да пенетрират пулпата
и причинят ретроградна некроза – това са истинските
пародонтално-ендодонтски лезии.
Прогнозата на пародонтално-ендодонтските лезии зависи
от екзактната диагноза, тежестта на лезията, прецизното
изпълнение на лечението, както и от давността на
пародонталната деструкция. При истинските комбинирани
пародонтално-ендодонтски лезии се изисква както ендодонтско,
така и пародонтално лечение.

inflammation and necrosis. The advanced periodontal lesion with
severe bone loss may expose the apex to the periodontal pathogens
and may allow bacteria to enter dental pulp and cause a retrograde
necrosis – it is the true periodontal-endodontic lesion.
Prognosis of periodontal-endodontic lesions depends on the
exact diagnosis, and severity of the lesion, accurate treatment, as
well as the duration of periodontal involvement. In true combined
periodontal-endodontic lesions, both endodontic and periodontal
therapy are required.

Обект: Представени са трима пациенти с четири комбинирани
пародонтално-ендодонтски лезии, третирани успешно с
комбинирана терапия – ендодонтско лечение и конвенционална
пародонтална терапия. Представят се резултатите две години
след лечение.

Patients and methods: Three patients with a clinical and
radiographic diagnosis of a combined periodontal-endodontic
lesion. At baseline, root canal treatment was performed by a
standard protocol, and scaling/oral hygiene instruction provided. All
the presented teeth were treated with endodontic therapy including
calcium hydroxide filling of the root canal system for two months.
Simultaneously a standardized non-surgical periodontal treatment
was undertaken to resolve periodontal infection and pocketing.
Clinical measurements, including probing depths, attachment
levels and bleeding on probing were recorded at baseline, three
months after initial treatment and two years later in the periodontal
maintenance phase. Long-cone periapical radiographs and
panoramic radiographs taken at baseline and two years after
treatment were analysed for bone changes and visualization the
gain of alveolar bone.

Пациенти и методи: Трима пациенти с клинична и
рентгенографска диагноза комбинирана пародонталноендодонтска лезия. Ендодонтското лечение бе проведено според
стандартния протокол включително запълване на кореновата
система с калциев хидроксид за два месеца. Едновременно
с ендодонтската терапия се извършваше пародонталното
нехирургично лечение за разрешаване на пародонталната
инфекция и джобовете. Клиничните измервания на дълбочина
на сондиране, загуба на аташман и кървене при сондиране
бяха регистрирани инициално, на третия месец от началото
на терапията и две години след това – в поддържащата
пародонтална терапия. Периапикални рентгенограми и
панорамни рентгенографии регистрират както инициалната
загуба на кост, така и печалбата на алвеоларна кост в различни
етапи от третирането и две години след инициалната диагноза.
Резултати: На третия месец от началото на лечението е
регистрирана значителна редукция на дълбочината на
сондиране на всички джобове и на джобовете, асоциирани
с пародонтално-ендодонтските лезии, както и редукция на
кървенето при сондиране. Рентгенографският анализ две години
след лечението демонстрира печалбата на кост, а клиничните
измервания показват печалба на клиничен аташман.
Заключение: В границите на представените случаи успешното
третиране на пародонтално-ендодонтските лезии изисква
стриктно ендодонтско лечение, включително калциев хидроксид,
прецизна и дълга пародонтална терапия и продължително
пародонтално поддържане. Такъв вид лечение може да
бъде ефективно и да доведе до подобряване на клиничните
пародонтални параметри и до рентгенографски визуализирана
печалба на алвеоларна кост.
Ключови думи:
пародонтално-ендодонтска лезия, напреднала пародонтална
деструкция, пародонтална терапия, ендоонска терапия, калциев
хидроксид.
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Objective: Clinical cases with four combined periodontalendodontic lesions are presented in which a periodontal-endodontic
lesion has been successfully treated with a combination of
endodontic therapy and conventional periodontal treatment and
results two years after treatment.

Results: From baseline to month three, there were significant
mean probing depth reduction and reduction in the associated
with periodontal-endodontic lesion pockets and reduction in
mean bleeding on probing. Radiographic analysis two years after
combined treatment exhibit bone gain in all presented cases and
clinical measurements reveal reduction of the periodontal pocket
and gain of attachment.
Conclusions: Within the limitations of this case study, treatment of
periodontal-endodontic lesions by endodontic and conventional
nonsurgical periodontal treatment was effective, resulting in clinical
parameters improvements together with alveolar bone gains in
presented teeth.

Key Words:
periodontal-endodontic lesion, advanced periodontal destruction,
periodontal therapy, endodontic therapy, calcium hydroxide.
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Възстановяването на тотални и частични дефекти на зъбните
редици с подвижни или фиксирани протезни конструкции върху
инфраосални винтови импланти е ежедневна клинична практика.
Прилагането на дентални импланти за фиксация на ендопротези
за възстановяване на челюстни дефекти е сравнително рядко
обсъждано в настоящата клинична практика.

The recovery of total and partial teeth rows defects with movable
fixture denture construction on intrabone screw implants is daily
clinical practice.
Applying of dental implants for fixture on endo – prostheses for jaw
defects recovery is comparatively rarely discuss in present clinical
practice.

Цел: Представям на Вашето внимание изолиран клиничен случай
на възстановяване с ендопротеза ,фиксирана върху импланти
на тотален костен дефект на алвеоларния израстък на горната
челюст след огнестрелно нараняване,съчетан с фрактура на
небцовата пластина и предната стена на максиларния синус.

Aim: of this poster is representing an isolate clinical case of recovery
with endo-prosthesis in total bone defect of alveolus growth in
maxilla after gunshot injuring, combination with palate lamella
fracture and front wall’s fracture in maxilla sinus.

Материал и методика: За фиксиране на ендопротезата
са използвани инфраосални винтови импланти Ankylos. За
вертикална и хоризонтална костна аугментация приложихме
ксенотранспланти OsteoBiol под формата на спонгиозни
блокчета.
За планиране мястото на поставяне и проследяване на
клиничният резултат и проследяване на резултата използвахме
стандартна ортопантомография.
За измерване на първичната и вторична имплантна
стабилност(ISQ) приложихме метода на Радио-Честотен Анализ (
R.F.A.).
Резултат и заключение: На 12 следоперативен месец
установихме отлична функционална годност на имплантите
Ankylos. Костният дефект бе напълно редуциран в хоризонтален
и частично във вертикален план.
Възстановена бе лицевата естетика и функционалната годност
на съзъбието в тази област ,което оказа положителен психосоматичен ефект върху пациента.

Material and method: To fixture endo-prosthesis are used intrabone
screw Ankylos implants and it was applied one moment horizontal
and vertical Guide bone’s augmentation with Osteobiol’s xenografts
in shape of spongiosa blocks.
For planned place of putting and tracing on clinical result were used
X-ray orto.
Primary and secondary implants stability (ISQ) were measured by
Radio-Frequency Analysis (R.F.A).
Result: In the12-th postop month we determined excellent
functional applicability to Ankylos implants , as and good bone
‘s defect recovery in horizontal plan and satisfactorily recovery in
vertical plan.
Аesthetic and function recovery is a huge plus psycho- somatic
effect over patience.
Key Words:
gunshot injuring, xenograft, dental implant, endoprostheses.
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ендопротеза.
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По време на ендодонтското лечение могат да се получат
различни ятрогенни усложнения и много такива случаи
са описани в международната и гръцката библиография.
Поглъщането или аспирацията на чуждо тяло е сериозно
усложнение, което може да възникне при всяка процедура в
устната кухина. Представени са два случая на поглъщане на
канални пили и един – на неподвижна протезна конструкция.
Набляга се на дискусията и лечението на клиничните симптоми
и преди всичко на предпазването от такива инциденти. Също
така по време на многото посещения на пациента и педантична
работа при ендодонтската терапия, криеща опасност от
поглъщане или инхалиране на стоматологични материали или
ендодонтски инструменти, използването на кофердам е трудно
дори за най-опитния стоматолог.
Внезапните движения на пациента като реакция на болка
по време на лечението могат да причинят такъв инцидент. В
заключение са подчертани етичните и правни отговорности на
стоматолога.

Various iatrogenic disorders can happen during endodontic
treatment and many such cases have been reported in the
international and Greek bibliography. Swallowing or aspiration of
a foreign body is a serious complication that may arise from any
procedure in the oral cavity. Two cases of swallowing dental files
and a case of swallowing a fixed prosthesis during endodontic
treatment are presented. Emphasis is given in the discussion and
treatment of the clinical symptoms and primarily in the prevention
of such incidents. Also the use of rubber dam is stressed out, since
the many office visits and scholastic work, which are necessary
during endodontic therapy, hide dangers of ingestion or inhalation
of dental materials or endodontic instruments, even for the most
experienced dentists. Sudden movements by the patient in reaction
of pain during the treatment procedure can cause such accidents.
Lastly the ethical and legal responsibilities of the dentist are pointed
out.

Ключови думи:
eндодонтско лечение, ендодонтски инструменти, неснемаеми
протезни конструкции, поглъщане, клинични симптоми.

Key Words:
endodontic treatment, dental instrument, fixed prosthesis,
swallowing, clinical symptoms.
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Целта на настоящото изследване бе да оцени точността на
четири различни електронни апекслокатори при определяне
на работна дължина in vitro на зъби с проведено ендоидонтско
лечение.

The aim of this study was to evaluate in vitro the accuracy of four
different electronic apex locators (EALs) for determining the working
length (WL) of endododically retreated teeth.

Материал и митодика: Четиридесет човешки еднокоренови
зъби, екстрахирани по ортодонтски показания или пародонтални
заболявания бяха използвани в изследването. Зъбите бяха
съхранявани в 1% тимолов разтвор. Работната дължина бе
измерена като се извадят 0.5 мм от действителната работна
дължина. Кореновите канали бяха инструментирани и
дезинфекцирани, след което разделени в две групи: контролна
група (n=8) и експериментална група (n=32). Кореновите канали
на експерименталната група бяха обтурирани чрез вертикална
кондензация и АХ 26 като сиилър. Всички зъби бяха поставени до
40

Material and methods: Forty human single rooted teeth with
mature apices, recently extracted due to periodontal disease or
orthodontic reasons, retained in thymole solution 1%, were used
for this study. The WL was established by subtracting 0.5mm from
the actual canal length. The root canal systems were instrumented
and disinfected and then divided in two groups, the control group
(n=8) and the experimental group (n=32). The root canals of the
experimental group were obdurated using vertically compacted
gutta-percha with AH 26 sealer. In a wax sheet of 2mm thickness, 40
holes were made and both control and experimental groups were
inserted into them up to their neck while a box containing a gel of
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шийките си в 40 стандартни отвори на восъчен лист с дебелина 2
мм, а 0.9% NaCl и метил целулоза бяха използвани да симулират
периапикални тъкани. За електронно измерване на работна
дължина бяха използвани 4 апекслокатори: Dentaport ZX
(J.Morita Co. Kyoto, Japan), Raypex 5 (VDW GmbH, Germany), Endo
Master (Electro Medical Systems SA, Switzerland) и Bingo-1020 (Dent
Corp research and development U.S.A.). По време на измерването
на дължината каналът беше обилно иригиран с 2.5% натриев
хипохлорит. Измерването се проведе с К-пили No 20, въведени
в канала. Разликите между апекслокаторите и електронните
апекслокатори беше отчетена и отбелязана за всеки зъб. В
контролната група електронно измерената дължина с Dentaport ZX, Raypex 5 и Endomaster беше в рамките на + 0.5 мм от
работната дължина докато електронно отчетената дължина
при Bingo 1020 бе в рамките + 1.0 мм. В експерименталната
група имаше голямо вариране в стойностите, но повечето
електронно определени работни дължини с помощта на всички
апекслокатори се движеха в рамките +0.5 мм от работната
дължина.
В заключение работната дължина определена с Dentaport
ZX и EndoMaster бе по-прецизна в сравнение с определянето
на работната дължина на прелекувабите зъби с другите два
апекслокатори. От друга страна RayPex 5 и Bingo 1020 също могат
да дадат надеждни резултати в повечето случаи.
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0, 9% NaCL sol. and methyl-cellulose was prepared to simulate the
periapical tissues. For the electronically determined length (EDL) four
EALs were used: Dentaport ZX (J.Morita Co. Kyoto, Japan), Raypex
5 (VDW GmbH, Germany), Endo Master (Electro Medical Systems SA,
Switzerland) and Bingo-1020 (Dent Corp research and development
U.S.A.). During canal length measurement, the canal was flushed
with 2.5% NaOCL. The measurements were made with the help of a
K-file No 20, inserted into the root canal. The difference between AL
and EDL was calculated and reported for each tooth. In the control
group, the EDLs by Dentaport ZX, RayPex 5 and Endo Master were all
eight (100%) within AL+- 0.5mm while the EDLs of Bingo 1020 were
within AL +-1.0mm. In the experimental group we had a variety of
prices but the majority of the EDLs determined by the four EALs were
within AL+- 0.5mm.
In conclusion the EALs Dentaport ZX and Endo Master were more
accurate than the other two EALs in determining WL in retreated
teeth. However the RayPex 5 and the Bingo 1020 were also reliable in
the majority of cases.
Key Words:
electronic apex locator, endododicaly retreated teeth, electronically
determined length, accuracy, reliability.

Ключови думи:
електронни апекслокатори, ендодонтски лекувани зъби,
електронно определяна работна дължина, точност, надеждност.
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Имедиатното поставяне на дентални импланти все
повече се утвърждава в ежедневната клинична практика.
причината за загубата на зъба.Факторите за успех при
този подход в денталното имплантиране са : видът на
зъба;начина на екстракция;обема на раната;видът на костния
дефект;състоянието на костните стени-тип на дефекта;мястото на
импланта;размера на дистанцията между корпуса на импланта
и костната стена;материалите и техниката на G.B.R.;времето за
натоварване;видът на протезната конструкция.

Immediate putting on dental implants more and more is approve in
daily clinical practice.Operator of success in this method in dental
implanting are:the kind of tooth, the way to extraction; the volume
of wound; the kind of bone’s defect, the condition of bone’s walls or
type of bone defect;the implant’s place; the distance size between
corps of implants and bone’s wall; the materials and technics of
Guide Bone Regeneration(G.B.R);the time for load ;the kind of
prosthesis construction.

Цел: Да представим клинични резултати от прилагането на
ксенотрансплантите като самостоятелен материал за G.B.R при
имедиатното дентално имплантиране.
Материал и методика: Имедиатно приложихме 32 импланти
Ankylos в прясна постекстракционна алвеола при 23 пациента.За
костно аугментиране приложихме ксенотранпланти и мембрани
OsteoBiol.
За проследяване на резултатите ползвахме стандартна
ортопантомография,КТ и Радио-Честотен Анализ(ISQ).

Aim: To represent our clinical results of xenograft’s application like
for Guide Bone Regeneration(G.B.R) by immediate dental implanting.
Materials and Methods: We applied immediate the 32 Ankylos
implants in freshly post-extraction sockets in 23 patients. For guide
bone augmentation’s material we used xenografts and membranes
by OsteoBiol.
To follow up our results we used X-ray orto, CT and Radio-Frequency
Analysis (ISQ).
Results: At 90,3% of treated defects we reported fully recovery ,and
at 9,7% only partial recovery but over 50% of defects .
41
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Резултати: При 90.3% от третираните дефекти отчетохме пълно
възстановяване,а при 9.7% частично, но над 50%.
Ключови думи:
ксенотрансплант, имедиатно имплантиране, постекстракционна
рана.
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Информацията относно влиянието на пародонталното здраве
върху качеството на живота е ограничена.

The information of the impact of periodontal disease on patients’
quality of life is limited.

Целта на това пилотно проучване е да се оцени влиянието
на пародонталното заболяване върху качеството на живота,
свързан с оралното здраве.

Aim: Evaluation of the impact of periodontal disease on quality of
life related to individual oral health is the aim of this pilot study.

Методи: Анкетните данни снети от изследваните възрастни хора
с клинически и рентгенографски диагностицирано пародонтално
заболяване дават информация по отношение на възраст, пол,
общ здравен статус, социално-икономически показатели,
демографски статус, ниво на образование, субективна оценка на
пародонталното състояние и качеството на живота, свързано с
него и други.
Резултатите показват, че количеството на бактериалната плака,
кървенето при сондиране, загубата на аташмант, дълбочината
на джобовете са в стасистическа зависимост с оценката на
качеството на живота, свързано с оралното здраве. Лошото
орално здраве ограничава изявата на позитивните емоции
чрез усмивка, което е и под влияние на социалния статус и
самочувствието на пациента.
Заключение: Пародонталното заболяване влияе върху
качеството на живота на пациента. Връзката между
пародонталното здраве и качеството на живота, свързано
с оралното здраве може да помогне на клиницистите да
мотивират пациентите за профилактика и по-успешно лечение
на пародонталните заболявания и да подобрят резултатите от
денталните програми за обществена профилактика.
Ключови думи:
пародонтално заболяване, качество на живот.

42

Methods: Information on the age and gender, general health,
social-economic, demographic, and educational status, as well as on
the subjective evaluation of periodontal status and related quality
of life is presented by the data of investigated elderly patients with
clinically and radiographically proven periodontal disease.
The results show that the quantity of bacterial plaque, bleeding
on probing, attachment loss, and pocket depth are statistically
correlated with the evaluation of quality of life related to oral health.
Smiling as a manifestation of positive emotions is limited by poor
oral health related to patient’s social status and self-estimate.
Conclusion: Patients’ quality of life is influenced by periodontal
disease. The association between periodontal disease and quality of
life related to oral health could help the clinicians in motivating their
patients to take the adequate preventive and therapeutical measures
against the periodontal diseases and could improve the results of
dental programmes for public prophylaxis.

Key Words:
periodontal disease, quality of life.

ОСМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

EIGHTH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

Резюме № 21

Summary № 21

Заглавие:
ГИНГИВАЛНО РАЗРАСТВАНЕ,
ИНДУЦИРАНО ОТ НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ КАЛЦИЕВИ
АНТАГОНИСТИ

Title:
AGINGIVAL OVERGROWTH
INDUCED BY THE NEW GENERATIONS OF CALCIUM ANTAGONISTS

Автори:

Authors:

Болярова, Т.

Boliarova, T.

Катедра по пародонтология, Факултет по дентална
медицина, МУ, София

Department of Periodontology, Faculty of Dental Medicine,
Medical University - Sofia

Едни от основните лекарствени средства, прилагани за лечение
на артериална хипертония са калциевите антагонисти. У нас
по данни на Националната здравно-осигурителна каса, само
за периода януари – юни 2002 година, на лечение с калциеви
антагонисти от първо поколение (нифедипин, верапамил,
дилтиазем) са били около 1 700 000 болни, на които лечението е
било частично или по-рядко цялостно реимбурсирано.
Много и разнообразни са нежеланите реакции от лечението
с калциеви антагонисти, които нарушават постигнатото чрез
тях по-добро качество на живота на болните, а от друга страна
довеждат до допълнителни разходи за обществото и отделния
болен. Гингивалното разрастване е най-честият страничен ефект
от изследваните от нас 26 странични ефекти при лечението с
нифедипин, верапамил и дилтиазем, който все още продължава
да не се споменава в упътванията за употреба на лекарствените
средства и съвременните български фармако-терапевтични
справочници.
За някои дихидропиридинови деривати от второ поколение
(нитрендипин, фелодипин, никардипин, манидипин, оксодипин)
и от трето поколение (амлодипин, исрадипин, мибефрадил,
зиконотид, лерканидипин) има съобщения, че предизвикват
много по-рядко и по-слаби нежелани реакции, в това число
и гингивално разрастване. Въпреки, че не се реинбурсират
от Здравната каса, поради осигуреното по-добро качество на
живота, някои от тези лекарствени средства се предпочитат
за употреба от лекари и пациенти. Наблюдаваните в практика
случаи на гингивално разрастване, предизвикано от Plendil
(Astra), (фелодипин), Norvask (Pfizer), (амлодипин) и наподобяват
клиничната картина на това описано при калциевите
антагонисти от първо поколение. Тези данни трябва да насочат
лекарите по дентална медицина към снемането на подробна
анамнеза по отношение на използваните лекарствени средства,
за да се направи профилактика и ранно лечение на гингивалното
разрастване, индуцирано от калциеви антагонисти.

Calcium antagonists are main medicinal agents used for the
treatment of arterial hypertension. The data of the National
Insurance Fund show that in Bulgaria, for the period of January
– June 2002 only, 1700,000 patients have been treated with I
generation calcium antagonists (Nifedipine, Verapamil, Diltiazem),
the treatment itself being partially or, in less cases, completely
reimbursed.
The number and variety of calcium antagonist side effects interfere
with the improved quality of life of calcium antagonist treated
patients and lead to additional public health and individual
expenditures. Our investigations on 26 side effects during the
treatment with Nifedipine, Verapamil and Diltiazem show that
gingival overgrowth is the most common side effect, which has still
not been mentioned in the instructions for calcium antagonist use
and present Bulgarian pharmacotherapeutical reference books.
There are reports for side effects lower frequency and intensity,
including gingival overgrowth, of some II generation (Nitrendipine,
Felodipine, Nicardipine, Manidipine, Oxodipine) and III generation
(Amlodipine, Isradipine, Mibefradil, Ziconotide, Lercanidipine)
dihydropyridine derivatives. Although not reimbursed by the
National Insurance Fund, they are of physician and patient’s
preference for the quality of life offered is better. In our practice we
have observed that clinical features of gingival overgrowth induced
by Plendil (Astra), (Felodipine), Norvask (Pfizer), (Amlodipine),
resemble these induced by I generation calcium antagonists. These
findings should draw the attention of doctors of dental medicine to
the necessity of taking medical history, more detailed in relation to
the drugs used. This could ensure timely preventive/early treatment
of calcium antagonist induced gingival overgrowth.
Key words:
new generations of calcium antagonist, side effects, gingival
overgrowth.

Ключови думи:
нови генерации калциеви антагонисти, нежелани реакции,
гингивално разрастване.
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INFLUENCE OF FUNCTIONAL AND PHYSICAL DENTAL LIMITATIONS ON QUALITY OF LIFE IN GERIATRIC PATIENTS
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Доброто дентално здраве е повече от здрави зъби, липса на
кариес или пародонтално заболяване. То се свързва с добро
хранене, способност за дъвчене, усещане на вкуса, преглъщане
и ясно произнасяне на думите т.е. денталното здраве повлиява
различни аспекти на живота на всеки индивид.
Целта на настоящето проучване е да се установят как влияят
денталните функционални и физически ограничения върху
качеството на живот при гериатрични пациенти.
Материали и методи: Проучването е направено при 79
пациента, които са разделени по пол (46 жени и 33 мъже) и
възраст (от 65-74г. и над 75г.) на 4 групи. Използван е въпросник с
16 въпроса и пациентите са анкетирани за специфични дентални
функционални и физически проблеми, свързани с качеството им
на живот.
Резултати: От анкетираните пациенти с дентални заболявания
и проблеми 57,4% имат затруднение при отхапване и дъвчене
на храната, като 52,8 % от тях са променили хранителния си
режим. 56,5 % от анкетираните над 75г. съобщават, че имат
и затруднение при говора особено при произнасянето на
съгласните.
Заключение: Денталното здраве може да се използва като
индикатор на качеството на живот на пациентите над 65-годишна
възраст. Неговото познаване води до нови перспективи в
клиничната грижа за пациента.

Good dental health is more than healthy teeth, absence of caries or
parodontal disease. It is related to healthy food, ability to chew, taste
and swallow and clear pronunciation, i.e. dental health can influence
different aspects of one’s life.
The aim of this study is to investigate the influence of functional and
physical dental limitations on quality of life in geriatric patients.
Methods and materials: The study includes 79 geriatric patients,
divided by sex (46 women and 33 men) and age (65-74 and over 75)
into 4 groups. A special questionnaire with 16 questions is used and
patients were asked about specific functional and physical dental
problems related to quality of life.
Results: Due to dental problems 57,4 % of all patients have
difficulties in biting and chewing of food, and 52,8 % from them have
changed their food diet. 56,5% from asked patients over 75 years
have difficulties in pronunciation, especially with consonants.
Conclusion: Dental health can be used as an indicator for quality
of life in patients over 65 years. Its recognition can lead to new
perspectives in clinical care for the patient.
Keywords:
quality of life, functional and physical limitations, geriatric patients.

Ключови думи:
качество на живот, функионални и физически отклонения,
възрастни пациенти.
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Одонтогенните кисти на челюстите / ОКЧ / са с различен
произход, локализация и прогноза .

Odontogenic cysts of the jaws (OCJ) have different origins, locations
and prognoses.

Цел: Проучване на честотата, разпределението и хистологичната
характеристика на ОКЧ .

Aim: To investigate the occurrence, distribution and histology of
OCJ.

Материал и методи: Представяме 56 ОКЧ , клинично
диагностицирани и хистологично верифицирани в Отделение
по Клинична Патология към УМБАЛ – гр. Плевен. Използвани
са клинични данни, рентгенографии и рутинни хистологични
методики .

Мaterial and methods: Fifty-six cases were studied and clinically
diagnosed, X-rayed and histologically confirmed by the Department
of General and Clinical Pathology – MU-Pleven. Routine histological
methods were used.
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Резултати : От изследваните ОКЧ разпределието по пол е
19 : 37 в полза на жените, а възрастовият диапазон е 13 – 68
г. В максилата са установени 21 ОКЧ , а в мандибулата – 35.
От всичко 21 кисти в максилата, 19 са радикулерни, с по 1 са
представени дентигерозната и калцифицираща одонтогенна
киста. В мандибулата са установени 26 радикулерни кисти,
3 латерални периодонтални кисти, по 2 дентигерозни и
одонтогенни кератокисти, по 1 калцифицираща одонтогенна и
парадентална кисти.

Results: Оf the 56 cases, 19 are male and 37 are female. The age
range is between 13 to 68 years. Twenty-one cases occurred in the
maxilla, the rest thirty-five in the mandibula. In the maxilla, nineteen
cysts were radicular. Dentigerous and calcifying odontogenic cysts
presented with one case each. In the mandibula, twenty-six cysts
were radicular. Lateral periodontal cyst was presented by three cases
– dentigerous and odontogenic keratocysts presented by two cases
each, calcifying odontogenic cyst and paradental cyst presented by
one case each.

Заключение: Поставянето на екзактна диагноза на ОКЧ зависи
не само от клиничните и рентгенологични характеристики, но и
от хистологичното изследване, което е необходимо особено за
диагнозата на някои кисти, като калцифициращата одонтогенна.

Conclusion: Diagnosis of OCJ could be established clinically, but
histopathological examination is necessary to confirm the diagnosis,
especially for calcifying odontogenic cysts.

Ключови думи:
кисти, челюсти, диагноза.

Key words:
cysts, jaws, diagnosis.
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Радикулерните кисти са най-честият представител на
одонтогенните кисти на челюстите.

Radicular cysts of the jaws (RCJ) are the most common type of cysts
in the jaws.

Цел: Проучване на честотата, разпределението и хистологичната
характеристика на радикулерните кисти /Р К /

Aim: To investigate the occurrence, distribution and histology of RCJ.

Материал и методи: Представяме 45 Р К , клинично
диагностицирани и хистологично верифицирани в Отделение
по Клинична Патология към УМБАЛ – гр. Плевен за периода
2005 – 2006 година. Използвани са клинични данни, рентгенови
снимки и рутинни хистологични методики.
Резултати: От изследваните 45 Р К съотношението по пол е
13: 32 в полза на жените, а възрастовият диапазон е 13 – 68 г. В
максилата са локализирани 19 Р К, а в мандибулата – 26. Всички
случаи са хистологично изследвани. Деструкция на кистите,
причинена от хронични възпалителни промени се наблюдава се
в 22 от случаите.
Заключение: Поставянето на екзактна диагноза на РК зависи от
клиничните характеристики и от задължителното хистологично
изследване, което е необходимо за потвърждаването им .
Ключови думи:
радикулерна киста, челюсти, диагноза.

Material and methods: Forty-five cases were studied, clinically
diagnosed, X-rayed and histologically confirmed by the Department
of General and Clinical Pathology – MU-Pleven in the period
2005-2006. Routine histologic methods were used.
Results: Оf the 45 cases, 13 are male and 32 are female. The age
range is between 13 to 68 years. Nineteen cases occurred in
the maxilla, the rest twenty-six in the mandibula. All cysts were
histologically confirmed. Twenty-two cases were with partial or
subtotal degree of the destruction, caused by chronic inflammatory
infiltrates.
Conclusion: Diagnosis of RCJ could be established clinically by
X-ray, but histopathological examination is necessary to confirm the
diagnosis.
Key words:
radicular cyst, jaws, diagnosis.
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През последните години се увеличи броя на децата, посетили
катедрата по Детска дентална медицина в МУ – Пловдив, със
зъбна флуороза не само на постоянните, но и на временните
зъби.

The number of the children with dental fluorosis of their permanent
teeth, as well as of their deciduous teeth, attended the Department
of Pediatric Dentistry in Medical University – Plovdiv, increased in the
last few years.

Цел: Да се проучи информираността на бременните жени за
влиянието на флуора върху развитието на зъбите на децата.

Aim: The aim of the study is to investigate the pregnant women’s
knowledge of the influence of the fluoride on the teeth development
in children.

Материал и методи: Проучването включва 100 бременни жени
на възраст от 15 до 40 години от женски консултации и училища
за бременни в гр. Пловдив. Провежда се анкета, която съдържа
въпроси за информираността на бъдещите майки относно
влиянието на флуора върху развитието на зъбите и някои от
възможните начини за предозиране.
Резултати: 64% от анкетираните нямат информация за
влиянието на флуора върху развитието на зъбите, 8% са
получили информация от масмедиите, 9% от интернет, 10% от
денталните лекари, 18% от акушергинеколозите. Отговорите
на останалите въпроси в анкетата показват дефицит на
познания за възможните начини за предозиране на флуора.
72% от анкетираните считат, че имат необходимост от повече
информация за флуорната профилактика по време на
бременността и ранното детство.

Material and Methods: The study sample includes 100 pregnant
women, aged from 15 to 40 years, selected from women health
centers and schools for pregnant women in Plovdiv. An inquiry is
conducted, which contains questions about the information, which
the future mothers have about the influence of the fluoride on the
teeth development, as well as the possible ways of over dosage.
Results: 64% of the inquired women have not information for
the influence of fluoride on the teeth development, 8% get such
information from the media, 9% from internet, 10% from their
dentists and 18% from the obstetricians. The answers of the other
questions in the inquiry indicate the deficiency of knowledge of the
possible ways of fluoride over dosage. 72% of the women consider
that they need more information about fluoride prophylaxis during
the pregnancy and the early childhood.

Заключение: Резултатите от анкетата показват липса на система
за обучение на бременните жени за правилното провеждане на
флуорна профилактика на зъбния кариес.

Conclusion: The results from the inquiry indicate the absence of a
system for education of pregnant women for the correct implement
of fluoride prophylaxis of the dental caries.

Ключови думи:
флуорна профилактика, временни зъби, зъбна флуороза.
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Ендодонтското лечение и възстановяването на зъби с широки
апикални отвори и силно разрушени клинични корони е
предизвикателство за лекарите по дентална медицина.
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The endodontic treatment and restoration of teeth with wide apical
gauges and heavily destroyed clinical crowns is a challenge for
dental practitioners.
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Цел: Да се проведе ендодонтско лечение чрез съвременни
ендодонтски техники и материали и да се възстановят
клиничните корони при силно разрушени постоянни детски
инцизиви.
Материали и методи: Обект на лечението е 12 годишно момиче
с рампантен кариес.Зъби 11,12 и 21 са със силно разрушени
клинични корони,инфектирана некроза на зъбната пулпа и
периапикални изменения,като зъби 11и 21 са с голям диаметър
на апикалния отвор.
Лечебният протокол включва:
- удължаване на клиничните корони
-м
 еханична и химична обработка на кореновите
канали,извършена с ротационни никел-титанови инструменти с
голяма коничност
-м
 еждинна вложка от водна суспензия на Ca(OH)2
- а пикално запечатване с MTA на зъб 11 и вертикална
кондензация на гутаперка на зъби 12 с 21
- в ъзстановяване на клиничните корони чрез
фотополимеризиращ композиционен материал,като при зъби
11 и 12 са използвани и щифтове от фибростъкло.
Резултати: При посочения лечебен протокол,ендодонтското
лечение протече без усложнения по време на лечението
и непосредствено след това.Клиничните корони бяха
възстановени,в резултат на което значително се подобриха
функцията,говора и естетичният вид на детето.
Заключение: Оптимистичните резултати при решаването на
този клиничен случай ни дават основание да продължим нашите
усилия за съхраняването на силно разрушени зъби в детска
възраст.
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The aim of this study is to provide contemporary endodontic
treatment and to restore clinical crowns of young permanent
incisors.
Materials and methods: The object of this treatment is a young 12
years old girl with rampant caries. Teeth 11,12 and 21 show heavily
destroyed clinical crowns, infected necrosis of pulp tissues and
radiolucencies.The central incisors show wide apical gauge.
The treatment includes:
- crown lengthening
- mechanical and chemical cleaning and shaping, made by rotary
nickel-titanium instruments with greater taper
- intermediate obturation of root canals with water suspension of
Ca(OH)2 for a week
- apical plug with MTA of right central incisor
- vertical condensation of warm gutta-percha of lateral and left
central incisor
- restoration of clinical crowns with composite resin, made after
placing fiber posts in teeth 11 and 12.
Results: The endodontic treatment, fixed in the exposed treatment
protocol passed without complications during the period of
treatment and immediately after the end of it.
The clinical crowns were restored and the result was a consider
improving of function, speech and esthetics of the child.
Conclusion: The optimistical results, received from solving this
clinical case, give us a reason to proceed our efforts for preservation
of heavily destroyed teeth in children.
Key words:
MTA, rampant caries, fiber posts.

Ключови думи:
МТА,рампантен кариес,фиброгласни щифтове.
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Съществуват данни за алергични и възпалителни прояви,
предизвикани от украшения. У нас не са провеждани проучвания
за установявяне разпространението на украшения и пиърсинг в
лицево-челюстната област.

There are cases of allergic and inflammatory reactions caused
by jewelleries. In Bulgaria there are no studies investigating the
prevalence and trends of oro-facial piercing and jewellery wearing in
the oro-facial area.

Цел: Да се изследва разпространението на украшения
ипиърсинг в лицево-челюстната област при деца и младежи и
вида на използваните материали.

Aim: To investigate the prevalence of oro-facial piercings and
jewelleries and type of materials they are made of.
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Материал и методи: Обект на проучването са 2328 деца и
мледежи на възраст от 7 до 25 години от гр.Пловдив, включени
чрез случаен подбор. Изследва се наличието на украшение
по локализация, пол и вид на материала. Данните се нанасят в
статистически лист и се обработват чрез алтернативен анализ.
Резултати: Резултатите показват, че 54,04 % от участниците
в проучването имат украшения в лицево-челюстната област,
като 87,84% от тях са жени, а 12,16% са мъже. Разликата при
съпоставяне е статистически значима( Р<0,01). Най-големи
са относителните дялове на екстраоралните украшения
(ухо, вежда), следвани от периоралните (нос, устна, буза) и
интраоралните украшения (език, френулум, увула).Най-често
използваните материали са злато (43,39 %) и сребро (41,85 %).
12,79 % от украшенията са от други метални сплави и само 1,97
% от тях са изработени от други материали (пластмаса, тефлон и
други).
Заключение: Изследването показва, че носенето на украшения
в лицево-челюстната област е широко разпространено сред
деца и младежи. Украшенията са от различни материали и са
различни по вид. Данните дават основание за продължаване на
изследванията за установяване на възможни усложнения.
Ключови думи:
украшения, пиърсинг, материали, усложнения.
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Material and methods: Objects of the study are 2328 children
and young people from seven to twenty-five years of age from
the town of Plovdiv, Bulgaria, randomly selected. Presence of
jewelleries is investigated according to localization, gender and the
type of material used. The data is registered on statistic cards and is
processed by alternative analysis.
Results: The results show that 54,04 % of the investigated children
and young people have jewelleries in the oro-facial area, as 87,84
% of them are females and 12,16 % are males. There is statistically
significant difference (P < 0,01), comparing them. The extraoral
jewelleries (ear, eyebrow) take the highest percentage of all, followed
by the perioral (nose, lip) and the intraoral (tongue, frenula, uvula)
jewelleries. The meterials most frequently used are gold (43,39 %)
and silver (41,85 %). 12,79 % of the jewelleries are made of other
alloys and just 1,97 % of them are made of other materials (plastics,
teflon and others).
Conclusion: The study shows that jewellery wearing in the orofacial area is widely spread among children and young people. The
jewelleries are made of different materials and are of different kinds.
The results give reasons for continuing the studies investigating
probable complications.
Key words:
jewellery, piercing, materials, complications.
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Целта на представеното изследване е да разгледа
хистологичната находка на зъб с диагноза остър пулпит на
пациент,страдащ от СПИН.Хистологичното изследване на пулпата
разкрива,че кариесният прогрес причинява възпалителен
отговор в подлежащата пулпа с различни характеристики в
сравнение с възпалителния отговор в зъби на пациенти без
СПИН.Проучването разкрива различни видове клетки на
хроничното възпаление и липса на полиморфонуклеарни
левкоцити.Освен това се наблюдават широко дилатирани
пулпни кръвоносни съдове и формиране на зони с липса на
пулпна тъкан, както и следи от твърда тъкан остеотипна форма.
Възпалението следва модела на Van Hassel (експанзия на
възпалителната реакция от първично възпалената област към
апексите).

The aim of the present investigation was to study the histological
findings in a tooth diagnosed with acute pulpitis in a patient
suffering from AIDS. Histological investigation of the pulp revealed
that decay progress caused inflammatory response of the underlying
pulp with different features compared to the inflammatory response
found in the teeth of non-diseased individuals. The study revealed
different kinds of chronic inflammatory cells and absence of
polymorphonuclear leucocytes. Furthermore, widely dilated pulpal
blood vessels and formation of zones, where the pulpal tissue
was absent, were observed, as well as, traces of hard tissue of the
osteotypic form. The inflammation was found to follow the Van
Hassel model (expansion of the inflammatory reaction from the
primary inflamed area towards the apices).

Ключови думи:
СПИН,остър пулпит,хистологична находка.
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Целта на настоящото проучване беше да се изследва дентина
на зъбния корен, в частност транслуцентния (склеротичния)
коренов дентин чиято матурация протича в далеч поблагоприятна среда от дентина на зъбната коронка. Това
изследване търси връзка между транслуцентността на дентина и
възрастта на пациента.

The aim of the present research was the investigation of root
dentine that matures in a more protected environment than crown
dentine, with special emphasis on translucent dentine. This project
estimates the root translucency as an indicator of age.

Материал и методика: Материал на проучването са 70 човешки
канина, разделени по равно в пет възрастови групи. Направиха
се серия надлъжни срезове с дебелина 250μм., които бяха
пренесени на хартиен носител чрез увеличителна техника. Всяка
зона от кореновия канал от различните групи беше измерена
дигитално.
Транслуцентнния (склеротичен) коренов дентин винаги се
открива по периферията на корена, която се образува най-рано
по време на кореновото развитие. Той също така се наблюдава
в дентиновите тубули в близост до апекса на зъба - най-късно
формиращата се коренова зона.
Установи се връзка между общата транслуцентност на дентина и
възрастта на пациента. Основната разлика между действителната
и дадената възраст на зъбите беше +/- 3,5 год.
Резултатите от t-теста показват, че няма статистически значима
разлика между транслуцентността на кореновия дентин при
эъби с увреден периодонциум и корените на незасегнатите
зьби от една и съща възрастова група. Общият брой зьби
с периодонтално заболяване показват голямо различие в
степента на дентинова транслуцентност, в сравнение с тези сьс
здрави периодонтални тькани.
Заключение: Вьпреки, че количеството на транслуцентния
коренов дентин се увеличава с вьзрастта, нашето проучване
установи, че транслуценността не е пряк резултат от нея. 		
Ключови думи:
транслуценност на зьбния корен, вьзрастова оценка на зьбите,
количество дентин, модел на разпределение.

Material and methods: As a material we used 70 human canines
divided in 5 equal groups according to the age of the doners .Serial
longitudinal ground sections 250μm thick were prepared, paper
prints were produced from each section by the enlarger technique,
all areas of each section were measured on the paper prints with
a digitizing table. Translucency in each individual tubule always
started at the periphery of the tubule, which, chronologically, is the
part of the tubule first formed as the “oldest». It also started from
the tubules near the apex of the tooth which are the last tubules
of the tooth to be formed and thus the youngest. It was found that
the amount of translucent dentine increases only with age and is
independent of pathological conditions.
The relationship between the amount of translucency and age. The
main difference between actual and estimated age of the teeth was
+ -3.5 years
The results of the “student” t tests showed that no statically
significant difference existed between the amount of translucent
dentine of the roots of the “pathological” teeth and that of the roots
of normal teeth of corresponding ages. The group of teeth with
diseased periodontal tissues showed the greatest difference from the
normal teeth.
Conclusion: Finally, although the proportion of translucent dentine
of the root increases with age, the pattern of distribution of the
translucency is such that it indicates that translucency is not a direct
result of increasing age.

Key words:
dental root translucency, dental age estimation, amount of dentine,
pattern of distribution.
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Терминът абфракция означава патологична загуба на зъбна
субстанция, причинена от биомеханично увреждане, което води
до нагъване на пластове в емайла и дентина и поражения далеч
от мястото на прякото натоварване. Циклично редуващите се
сили на натиск и разтягане, в областта на зъбната шийка водят до
умора и фрактури в тази, най-флексибелната област. Наблюдава
се некариесната цервикална загуба на твърдите зъбни тъкани и
възникване на т.нар. клиновидни дефекти (usura cervicalis).
Според съвременните схващания, механизмът на абфракцията
не може да обясни напълно появата на клиновидните дефекти,
въпреки че се счита за водещ при възникването на тези лезии.
Биодентални инженерни фактори (БЕФ): стрес концентрацията,
стрес корозията и пиезо-електричния ефект в шиечната
област си взаимодействат по време на оклузална активност,
причинявайки физикохимичната деградация на ЕЦГ.
Представените клинични случаи демонстрират влиянието
на различните етио-логични фактори при възникването на
некариесната цервикална загуба на твърдите зъбни тъкани.
Показва се разпределянаето на дъвкателното налягане в зъбните
редици като се регистрират оклузалните контакти в областта
на зъбите с клиновидни дефекти, с помощта на артикулационна
хартия и по електронен път чрез апарат за изследване на
оклузията Т-СКАН.. Обръща се внимание на начина на употреба
на зъбната четка и киселинното въздействие в шиечната област
на зъбите.

Abfraction is the pathological loss of tooth substance, caused by
biomechanical loading that leads to flexure and failure of enamel
and dentin at a location away from the loading. These cyclic
reiterated forces to pressure and tension leading to crack chips and
rupture in this flexible cervical area. Non-carious cervical tooth loss is
observed and appearance of the usura cervicalis.
Current evidence suggests that the mechanism of abfraction
is unable to clearly explain the occurrence of usura cervicalis
nevertheless it is considered a causative factor for the emergence
of these defects. Biodental engineering factors (BEF): stress
concentration, stress corrosion and pieso-electrical effect in the
cervical area are in close interaction during occlusal activity, leading
to physico-chemical degradation of cemento-enamel junction area.
Clinical cases presented in this study demonstrate the influence of
various etiological factors in the occurrence appearance of noncarious cervical tooth loss. Distribution of occlusal pressure in dental
arches is registered while assessing the occlusal contacts in the teeth
with usura cervicalis defects by means of articulation paper and
T-Scan. The mode of tooth brushing and acid attack in the cervical
region is taken into consideration when assessing the cases.
Key words:
non-carious cervical tooth loss; biodental engineering factors;
T-Scan.
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Децата до 5 години поглъщат част от пастата при миене
на зъбите, което крие риск от предозиране на флуор при
използване на неподходяща флуорна паста.

Children up to 5 years of age swallow part of the toothpaste amount
during toothbrushing, which creates a risk of overdosing the fluoride
when an unappropriate toothpaste is used.

Цел: Да се изследва влиянието на вида на пастата за зъби и
субективния фактор при определяне големината на дозата при
различни инструкции.

Aim: To investigatigate the influence of the type of the toothpaste
and the subjective factors in determining dose amount following
different instructions.

Материал и методи: Опитната постановка включва две детски
пасти – Astera Kids (гел, 1000 ppm F) и Dental for children (паста,
500 ppm F). Те се предлагат в еднакъв вид на опаковките,
еднакво количество в туба (50 мл.) и еднакъв диаметър на
отвора. В експеримента участват 30 пробанда инструктирани,
без предварителна демонстрация, да направят доза с големина
на грахово зърно и възможно най-тънко намазване на четката.
Използват се еднакви четки (STS Cosmetics). Големината на дозите
се определя като разлика в теглото на четките преди и след
нанасяне на пастите.

Material and methods: The experimental setting includes two
toothpastes for children – Astera Kids (gel, 1000 ppm F) and Dental
for Children (paste, 500 ppm F). They are offered in same type of
packaging, with same quantity in the tube (50 ml) and with same
inner diameter of the orifice. Thirty probants are included in the
study, instructed without previous demonstration to perform
“pea-size” amount and “smear layer” on the toothbrush with the
toothpastes given. Identical toothbrushes (STS Cosmetics) are
used. Dose weight is determined as the difference between the
brushweights before and after placing the toothpaste.

Резултати: Данните от експеримента показват големи
индивидуални различия в големината на дозите между отделните
пробанди и при двете пасти. При инструкция “грахово зърно” с
Astera Kids теглото на дозите варира от 0.13 гр. до 0.75 гр. При 40
% от пробандите дозите са в диапазона 0.10-0.30 гр., при 50 % са
0.31-0.50 гр., при 10 % са над 0.51 гр. Идентични са резултатите
при Dental for children и при двете пасти при инструкция
“възможно най-тънко намазване”.

Results: The data from the experiment show great differences in
determing the dose weights among the different probants with
both of the toothpastes. Following the instruction “pea-size” amount
using Astera Kids the dose weights vary from 0,13 g to 0,75 g. In
40% of probants the dose weights are from 0,10 to 0,30 g, in 50%
of probants the dose weights are from 0,31 to 0,50 g, and in 10 %
of them dose weights are over 0,51 g. The results after using Dental
for Children are identical as well as following the “smear layer”
instruction using both of the toothpastes.

Заключение: Големите индивидуални различия при определяне
на дозата са предпоставка за предозиране на флуор, поради
което детските флуорни зъбни пасти трябва да се предлагат в
опаковки с дозатори.
Ключови думи:
флуорни пасти, зъбна флуороза, риск.

Conclusion: The great individual differences in determing the dose
amount are a precondition for overdosing the fluoride, that is why
fluoride toothpastes for children should be offered in packages
provided with proportioners.
Key words:
fluoride toothpastes, dental fluorosis, risk.
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Наше проучване на българския пазар показва, че флуорните
детски пасти за зъби се предлагат в опаковки с различен
диаметър на отвора на тубата, което определи целта на
настоящото проучване.
Цел: Да се изследва влиянието на диаметъра на отвора на тубата
при определяне големината на дозата на пастата за зъби при
инструкция “грахово зърно” и “възможно най-тънко намазване”.
Материал и методи: Опитната постановка включва две детски
пасти, които се предлагат в еднакъв вид на опаковките, еднакво
количество в туба (75 мл.), един и същи вид на пастата (гел).
Пастите се различават по вътрешния диаметър на отвора на

Our investigation of Bulgarian market shows that fluoride
toothpastes for children are offered in packages with different
orifices diameters of the tubes which determined the aim of this
study.
Aim: To investigate the influence of the orifice diameter of the
tube on determining dose amount of toothpaste following the
instructions “pea-size” amount and “smear layer”.
Material and methods: The experimental setting includes two
toothpastes for children, offered in same type of packaging, with
same quantity in the tube (75 ml ), same type of toothpaste (gel).
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тубата – 12 m+ Chicco (4.0 мм.) и Oral B Stages (8.0 мм.) и по
консистенцията (12 m+ Chicco е по-гъста). В експеримента
участват 30 пробанда. Използват се еднакви четки (STS Cosmetics). Теглото на дозите се съпоставя чрез вариационен анализ.
Резултати: Средното тегло на дозите при инструкция “грахово
зърно” е по-малко (0.22±0.07) при пастата с диаметър на отвора
4.0 мм., в сравнение с пастата с диаметър 8.0 мм. (0.29±0.09).
При инструкция “възможно най-тънко намазване” дозите са поголеми при пастата с по-малък диаметър на отвора (0.33±0.14)
в сравнение с пастата с по-голям диаметър (0.30±0.11). Липсва
статистическа значимост на разликите поради големите
индивидуални различия между пробандите (P > 0.05). 70 % от
пробандите се справят по-лесно с инструкция “грахово зърно”
с тубата с по-малък отвор, а с инструкция “намазване” с тубата
с по-голям отвор, като причина затова са посочили различната
консистенция на пастите.
Заключение: Диаметърът на отвора на тубата не е от решаващо
значение за определяне големината на дозите при различна
консистенция на пастите.
Ключови думи:
флуорни пасти, зъбна флуороза, риск.
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The toothpastes differ from each other in the inner orifice diameter
of the tube – 12 m+ Chicco (4,0 mm) and Oral-B Stages (8,0 mm),
and in their concistency (12 m+ Chicco is thicker). Thirty probants
are included in the study. Identical toothbrushes are used (STS
Cosmetics). The dose weights are compared using variable analysis.
Results: The mean dose weight given following the instruction
“pea-size” amount is smaller (0,22±0,07) using the paste with orifice
diameter of 4,0 mm, compared with the paste with orifice diameter
of 8,0 mm (0,29±0,09). Following the”smear layer” instruction the
doses given are bigger using the paste with the smallar orifice
diameter (0,33±0,14), compared with the paste with the bigger
orifice diameter (0,30±0,11). The diffrerences are not statistically
significant, because of the great individual differences among the
probants (P>0,05). 70 % of probants performed better the “pea-size”
instruction with the tube with smaller orifice and the “smear layer”
instruction with the tube with bigger orifice, and they indicated that
different consistency of the toothpastes was the cause of this.
Conclusion: Orifice diameter of the tube is of no decisive matter
in determining dose amounts using toothpastes with different
concistencies.
Key words:
new generations of
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Наши проучвания показват големи индивидуални различия
при определяне дозата на пастата за зъби при инструкция
“грахово зърно” и “възможно най-тънко намазване” при еднакви
четки и различни пасти. Не открихме данни за големината на
дозите, определени от един и същи пробанд, при използване на
различни четки и различни инструкции с една и съща паста.

Our studies show great individual differencies in determining
dose amounts of toothpaste following the instructions “peasize” amount and “smear layer”, using identical toothbrushes and
different toothpastes. We did not find data about the dose amounts
determined by a single probant, using different toothbrushes and
following different instructions with the same toothpaste.

Цел: Да се изследва влиянието на вида на четката за зъби и
инструкцията при определяне големината на дозата.

Aim: To investigate the influence of the type of toothbrush and the
instruction on determining dose amount.

Материал и методи: Опитната постановка се извършва с
четири вида четки за зъби – една за възрастни и три детски с
различна ширина и дължина на работната част. Изпълнението на
инструкциите “грахово зърно” и “възможно най-тънко намазване”
се извършва с една и съща паста за зъби, без предварителна
демонстрация от екзаминаторите, от 30 студенти по дентална
медицина в ІV семестър.

Material and methods: The experimental setting consists of four
types of toothbrushes – one of them designed for adults and three
of them designed for children with different width and length of
their working parts. Thirty sixth-semester dental students performed
the instructions “pea-size” amount and “smear layer”, using identical
toothpaste without previous demonstration by the examiners.

Резултати: При всички детски четки средното тегло на дозите
при инструкция “грахово зърно” е по-голямо в сравнение с
инструкция “възможно най-тънко намазване”. При четката за
възрастни, която е с по-голяма дължина на работната част,
средното тегло на дозите при инструкция “възможно най-тънко
намазване” е по-голямо в сравнение с инструкция “грахово
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Results: When children toothbrushes are used the mean dose
weights following the instruction “pea-size” amount of the
toothpaste are greater than dose weights following the “smear layer”
instruction. When the adults toothbrush is used, which working
part is longer, the mean dose weight following the “smear layer”
instruction is greater than that following the “pea-size” instruction.
Great individual differencies of dose weights are established not only
in the different groups but among the doses determined by a single
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зърно”. Установяват се големи индивидуални различия в теглото
на дозите, не само в отделните групи, а и при един и същи
пробанд, независимо от вида на четката.
Заключение: Инструкцията “възможно най-тънко намазване”
при използване на детски четки води до намаляване средното
тегло на дозите. Индивидуалните различия при определяне
дозата на пастата при инструкция “грахово зърно” не се
повлияват от вида на четката.
Ключови думи:
флуорни пасти, зъбни четки, зъбна флуороза, риск.
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probant regardless of the type of toothbrush used.
Conclusion: The instruction “smear layer” using toothbrushes
designed for children leads to reducing mean dose weights.
Individual differences in determing dose amount of the toothpaste
following the “pea-size” instruction are not influenced by the type of
the toothbrush.
Key words:
fluoride toothpastes, toothbrushes, dental fluorosis, risk.
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В България не са провеждани проучвания за необходимостта от
лечение при зъбна флуороза.

In Bulgaria there are no studies of the treatment need of dental
fluorosis.

Цел: Да се проучи мнението на лекари по дентална медицина
за необходимостта от лечение с цел подобряване на естетичния
вид на фронталните зъби при зъбна флуороза.

Aim: To investigate the opinion of dental practitioners about the
need of treatment for bettering the esthetics of front teeth with
dental fluorosis.

Материал и методи: Провежда се анкетно проучване с
участието на 120 лекари по дентална медицина от гр. Пловдив.
Оценката за необходимостта от лечение се извършва чрез
снимки на горни централни резци с различни степени на тежест
на зъбна флуороза, съгласно скалата на Thylstrup & Fejerskov.
Включени са снимки с тежест на зъбната флуороза от първа до
седма степен. Не са включени осма и девета степен, при които
необходимостта от лечение е очевидна.

Material and methods: An inquiry, including 120 dental
practitioners from the town of Plovdiv, Bulgaria is carried out..
The estimation of the treatment need is given using photographs
of upper central incisors with different dental fluorosis degrees,
according to Thylstrup & Fejerskov scoring system. Photographs,
depicting dental fluorosis scores from one to seven, are included.
Photographs of dental fluorosis scores eigth and nine are not
included as the treatment need in those cases is evitable.

Резултати: Резултатите от проучването показват, че 29.17 % от
анкетираните считат, че е необходимо лечение за подобряване
на естетичния вид на зъбите и при най-леките степени на тежест
на зъбна флуороза (І-ва степен по скалата на Thylstrup & Fejerskov). С увеличаване тежестта на зъбната флуороза се увеличават
и относителните дялове на анкетираните, които считат, че е
необходимо лечение:
ІІ-ра степен 		 38.33 %
ІІІ-та степен 		 75,83 %; 98.33 %
ІV-та и V-та степен 		 99,17 %
VІІ-ма степен		 100.00 %
Не се установяват статистически значими зависимости във
връзка с пола и трудовия стаж.

Results: Results of the investigation show that 29,17 % of the
participants think that there is need for treatment, aiming bettering
the esthetics of the affected teeth, even of dose with lowest
degrees of dental fluorosis ( I-st degree of Thylstrup & Fejerskov
scoring system).With the increasing of dental fluorosis scores,
the percentiges of those who think that treatment is needed also
increase:
II-nd degree
38,33 %
III-rd degree
75,83 %,98,33 %
IV-th and V-th degree 99,17 %
VII-th degree
100,00 %
There are no statistically significant differencies according to gender
and number of years of dental practice of the participants.

Заключение: Резултатите от проучването показват, че
анкетираните лекари по дентална медицина имат високи
критерии за естетика и биха предприели лечение и в по-леките
случаи на зъбна флуороза.

Conclusion: The results of the study show that dental practitioners
included have high esthetic criteria and would undergo treatment in
cases of even lower degrees of dental fluorosis.

Ключови думи:
лечение, зъбна флуороза.

Key words:
treatment, dental fluorosis.
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В България все още липсва професионален и обществен дебат
за риска от предозиране на флуор по време на прееруптивното
развитие на зъбите,в съвременните условия на живот и флуорна
профилактика на зъбния кариес, което ни мотивира да проведем
това проучване.

In Bulgaria there are no yet professional and social debates about
the risk of overdosing of fluoride during preeruptive dental
development in the contemporary lifestyle and fluoride prevention,
which motivated us to endevour this survey.

Цел: Да се проучи мнението на български дентални лекари за
флуорната профилактика на зъбния кариес и риска от зъбна
флуороза.
Материал и методи: Провежда се пряка анкета в която участват
182 лекари по дентална медицина от всички области в България.
Анкетата се провежда по време на Извънредния конгрес на БЗС
през м. декември 2007 г.
Резултати: Резултатите от проучването сочат, че 95.05 % от
анкетираните препоръчват средства за флуорна профилактика
на зъбния кариес. Най-популярни от ендогенните средства са
флуорните таблетки (89.59 %), следвани от минералните води с
флуор (58.38 %), флуорните капки (32.95 %) и флуорните гранули
(2.89 %). От средствата за локална профилактика анкетираните
препоръчват флуорни зъбни пасти (73.41 %); флуорни лакове
(35.26 %); флуорни гелове (24.28 %). 89.84 % от анкетираните
дентални лекари са срещали зъбна флуороза в своята практика,
22.53 % имат затруднения в диагностицирането, а 35.16 %
считат, че нямат достатъчно информация за зъбната флуороза.
Установява се и дефицит в познанията, свързани с риска от
предозиране на флуор чрез ежедневната орална хигиена при
деца на възраст до 7 години.
Заключение: Резултатите от проучването показват, че е
необходим професионален дебат за риска от предозиране при
флуорната профилактика на зъбния кариес.

Aim: To investigate the opinion of Bulgarian dental practitioners
about fluoride prevention of dental caries and dental fluorosis risk.
Material and methods: A direct inquiry , including 182 dental
practitioners from all Bulgarian regions is held during the
Extraordinary Meeting of BDA in december 2007.
Results: Results of the study show that 95,05 % of the practitioners
recommend means for the fluoride prevention of dental caries.The
most popular among the fluoride supplements are fluoride tablets
(89,59 %), followed by fluoride containing mineral waters (58,38
%),fluoride drops (32,95 %) and fluoride granules (2,89 %). As far
as topical fluorides are concerned the practitioners recommend
fluoride toothpastes (73,41 %), fluoride varnishes (35,26 %), fluoride
gels (24,28 %). 89,84 % of the dental practitioners inquired have
seen dental fluorosis cases in their practicing, 22,53 % of them have
difficulties in diagnosing dental fluorosis, and 35,16 % think they
have not enough information about dental fluorosis. There is a lack
of knowledge about the risk of overdosing of fluoride by everyday
oral hygiene procedures of up-to-7 years old children.
Conclusion: Results of the study show that a professional debate
about the risk of overdosing in the fluoride prevention of dental
caries is necessary.
Key words:
fluoride prevention, dental fluorosis, risk.
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Пародонталните патогени населяват субгингивалните места,
но се откриват и в супрагингивалната плака, гърба на езика
и другите орални места. За да се контролира деструктивната
пародонтална инфекция е необходим комплексен антимикробен
подход, който да третира микроорганизмите във всички
екологични ниши в устната кухина. Механичната пародонтална
терапия (scaling аnd root planing) без или със пародонтална
хирургия в комбинация с ефективна орална хигиена са
основният подход в третирането на пародонталната инфекция.
Локално или системно приложени антимикробни агенти могат
да допринесат за инхибицията на пародонтопатогените в цялата
устна кухина.
Йодните разтвори са използвани като антисептици в медицината
повече от 150 години, но ранните формули са показали
нежелани ефекти и оцветявания на оралната лигавица. Тези
проблеми се избягват с приложението на йодофори, като
най-широко разпространен е повидон-йодин. Йодофорите
са съединения на йод и разтворим носител, който служи за
резервоар на активният свободен йод. Основно качество на
йода е способността му бързо да убива бактерии и гъби и поради
това може да е антисептик с важно значение в пародонталната
терапия.
Цел: Целта на настоящото пилотно проучване е да установи
ефективността на субгингивалните иригации с 10% разтвор
на повидон-йодин (Иодсептадон®), приложен допълнително в
основната механична терапия при пациенти с тежък хроничен
пародонтит.
Материал и методи: Изследвани са 11 пациенти с тежък
хроничен генерализиран пародонтит със 114 пародонтални
места с дълбочина на сондиране ≥5mm. Селектирани са
пациенти с поне един пародонтален джоб от 5mm във всеки
квадрант. Пациенти с проведено пародонтално лечение или
приемали системни антибиотици през последните 6 месеца,
както и пациенти с алергия към йод, хипер/хипотиреоидизъм
и пушачи не бяха включени в проучването. Всички пациенти
получават механична пародонтална терапия с ултразвуков
апарат P5 Newtron. В първото посещение се регистрира пълен
пародонтален статус (HI, PBI,PD,CAL), провежда се обучение за
ефективна орална хигиена и се отстранява супрагингивалния
зъбен камък (ултразвуков връх 1) и зъбна плака (наконечник с
абразивен аерозол). Следващите три посещения (еднократно
седмично) включват отстраняване на супрагингивална
плака (наконечник с абразивен аерозол) и субгингивално
инструментиране (ултразвуков връх Н3 във фронтални секстанти
и Н4L/H4R в дистални секстанти). След инструментирането
пародонталните джобове в десните квадранти бяха иригирани
трикратно субгингивално с 1ml 10% разтвор на повидон-йодин
(Иодсептадон®) с пауза от 1 минута между иригациите. След края
на активната пародонтална терапия следват четири посещения
(еднократно седмично) за контрол на хигиенната ефективност и
отстраняване на супрагингивална плака (наконечник с абразивен
аерозол). Оценката на пародонталните параметри се извършва и
регистрира отново в последната визита от изследването.
Резултати: Резултатите показват значително по-голямо
подобрение в клиничните параметри на пародонтита в
областите със субгингивални иригации с 10% разтвор на
повидон-йодин в сравнение с областите третирани само с
механична терапия.
Заключение: Това пилотно проучване демонстрира
положителен ефект от приложението на субгингивални иригации
с 10% разтвор на повидон-йодин при пациенти с тежък хроничен
пародонтит и дълбоки пародонтални джобове. Резултатите са
основание за по-нататъшни проучвания върху ефективността
на йодофорните разтвори в контрола на заболяването и върху
клиничната значимост на тази терапия.
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Periodontal pathogens reside in deep subgingival sites but also
colonize supragingival plaque, tongue dorsum and other oral
sites. Controlling destructive periodontal disease warrants a
comprehensive antimicrobial approach that targets periodontal
pathogens in various ecological niches of the oral cavity. Scaling
and root planing, with or without periodontal surgery, along with
proper oral hygiene, constitute the primary approach to controlling
periodontopathogens. Antimicrobial agents administered
systemically or locally can help suppress periodontal pathogens in
periodontal sites and in the entire mouth.
Solutions of iodine have been used as antiseptics in medicine for
more than 150 years but early formulations were associated with
irritation and staining. These problems were overcome by the
development of iodophores, the most widely used being povidoneiodine.
Iodophores are complexes of iodine and a solubilizing carrier that
acts as a reservoir for the active ``free’’ iodine. A signifcant feature of
iodine is rapid killing of bacteria and yeasts, that’s why iodophore
solutions has been a valuable antiseptic in periodontal treatment.
Aim: The goal of the presented study is to evaluate the effectiveness
of the subgingival irrigation with 10% povidone-iodine solution as
an adjunctive treatment to the basic mechanical periodontal therapy
of patients with severe chronic periodontitis.
Material and methods: Eleven patients with generalized severe
chronic periodontitis with 114 periodontal pockets ≥5mm were
included in the presented study. One periodontal pocket of 5mm
per quadrant was the minimal inclusion criteria. Patients with
periodontal or systemic antibiotic treatment in the last 6 months,
allergic to iodine, hyper/hypotireoid or smokers were excluded from
the study. The mechanical periodontal treatment was performed
with ultrasonic device P5 Newtron in four visits. On the first visit
full month periodontal status (HI, PBI, PD and CAL) was recorded
along with supragingival debridement (tip N1 and abrasive aerosol).
The following three visits (once per week) included removal of the
supragingival plaque (abrasive aerosol) and subgingival ultrasonic
scaling (tip H3-frontal sextant, tips H4L/H4R-distal sextants).
Subgingival irrigation of the periodontal pockets in the right two
quadrants (split-mouth study) were performed with 10% povidoneiodine solutions (3 irrigations with 1ml solution with interval
1minute per periodontal pocket). The active phase of the treatment
was followed with four visits (one per week) for control of the oral
hygiene effectiveness and supragingival plaque removal (abrasive
aerosol). Full month periodontal status evaluation was recorded
again on the last visit.
Results: The results from this study show significant improvement of
the clinical parameters of periodontitis in all treated patients and in
almost all periodontal sites. In the regions treated with subgingival
irrigation with 10% povidone-iodine solution superior reduction of
the probing depth was recorded in comparison with regions treated
with SRP only.
Conclusion: This pilot study demonstrates positive effect of the
subgingival irrigations with 10% povidone-iodine in cases of severe
chronic periodontitis. This results are rationale for future studies on
the effectiveness of the iodophore solutions in the treatment of the
disease and on the clinical significance of the investigate treatment.
Key words:
chronic periodontitis, adjunctive antimicrobial therapy, povidoneiodine.
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Съвременната пародонтологична наука приема пародонтита
като мултифакториално инфекциозно заболяване, в
инициирането и прогресирането на което съществена роля
имат субгингивалните бактерии. Изследванията установяват,
че не всички пациенти с пародонтит са инфектирани с една
и съща микрофлора и само някои от пародонтопатогените
са идентифицирани като индикатори за прогресия на мястоспецифичната пародонтална деструкция. Тези находки са в
основата на клиничната пародонтална микробиология. Били са
създадени различни техники за идентифициране на маркерните
бактерии като допълнителни диагностични тестове в скрининга
или в откриването на местата или индивидите в риск от
прогресиращо пародонтално заболяване. Идентифицирането
на патогенните видове в пародонталните джобове на пациенти
с различни типве пародонтит може да подкрепя диагнозата
и планирането на лечението и е съществена обосновка на
топикална или системна антимикробна терапия, може да е и
показател в мониторирането на заболяването и оценката на
резултатите от терапията.

The recent understanding considers periodontitis as a multifactorial
infectious disease in which subgingival bacteria play an essential
role. It has become clear that not all patients with periodontitis
harbour the same subgingival microflora, and a limited number of
species have been recognised as indicators for progression of the
site-specific periodontal breakdown. These findings are the basis for
the use of clinical periodontal microbiology. Different techniques
to test for marker bacteria have been proposed as supplemental
diagnostic tests for screening or to detect sites or individuals at
high risk for progressive disease. The identification of pathogenic
species in the periodontal pocket in patients with different type of
periodontitis can assist in diagnosis and treatment planning, and is
essential for the rational use of topical and systemic antimicrobial
treatment, as well in re-evaluation and controlling periodontal
therapy outcomes.

Цел: Оценка на наличието и количествата на основните
пародонтални патогени (Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis и Treponema
denticola) в дълбоки пародонтални джобове на пациенти с тежък
хроничен пародонтит чрез IAI PadoTest4•5 за идентификация.
Материали и методи: В това предварително проучване са
включени 10 пациенти с клинична и рентгенографска диагноза
тежък хроничен пародонтит с дълбочина на джобовете ≥5 and
≤9 mm. Идентифицирането на пародонталните патогени от
субгингивалния биофилм е направено с  IAI PadoTest 4•5. Пробите
от субгингивалната плака са взети с хартиени щифтове - от
джоба с най-голяма дълбочина за всеки квадрант (4 отделни
проби за пациент). Във всяка проба е определяно присъствието
на проучваните патогени, тоталния бактериален товар и
тоталния маркерен товар.
Резултати: Прилаганият микробен тест на основата на
бактериалната находка дава възможност за категоризиране на
изследваните пародонтални джобове в 5 типа. Получените данни
сочат средни стойности за тоталния бактериален товар TBL =
43.65% и за тоталния маркерен товар TML = 10.45 %.
Заключение: В границите на това предварително проучване
може да се констатира, че дълбоките пародонтални джобове
на пациенти с напреднал хроничен пародонтит съдържат
едновременно повечето от известните пародонтопатогени.
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Aim: To evaluate the presence and quantity of the main periodontal
pathogens (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides
forsythus, Porphyromonas gingivalis and Treponema denticola)
in deep periodontal pockets in patients with severe chronic
periodontitis using IAI PadoTest4•5 for identification.
Materials and methods: In this preliminary study 10 patients with
clinical and radiographic diagnosis advanced chronic periodontitis
and periodontal pockets depth ≥5 and ≤9 mm are included. The
IAI PadoTest 4•5 is applied for periodontal subgingival pathogens
identification. The samples of the subgingival biofilm from the
most deep pockets of each quadrant are taken with paper points (4
samples / patient). The presence of the investigated bacteria, total
bacterial load (TBL) and total market load (TML) are determined.
Results: On the base of the microbial findings all the investigated
periodontal pockets are divided in 5 types. The obtained data for the
total bacterial load are TBL = 43.65% (mean value) and total marker
load TML = 10.45 % (mean value).
Conclusion: n the limitations of this preliminary study it may
concluded that deep periodontal pockets in severe chronic
periodontitis harbor most of the main periodontal pathogens. Based
of the microbial composition of the subgingival biofilm in these
patients a target antimicrobial therapy (mono- or poly- therapy) may
be recommended after the conventional periodontal debridement.
Key words:
periodontal pocket, periodontal pathogens, severe chronic
periodontitis, periodontal diagnosis.
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На основата на композицията на микробната находка в
субгингивалния биофилм на тези пациенти може да се
препоръчва адекватна допълнителна антимикробна терапия
след пародонталната механична терапия.
Ключови думи:
пародонтален джоб, пародонтални патогени, тежък хроничен
пародонтит, диагноза на пародонтита.
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Голямото разнообразие от четки и пасти за зъби на пазара и
липсата на познания водят до големи индивидуални различия
при определяне на дозата “грахово зърно”.

The great variety of toothbrushes and toothpastes on the market
and the lack of knowledge lead to great individual differencies in
determining the “pea-size” dose amount.

Цел: Да се проучи влиянието на предварителния подбор на
четка и паста и познанията при изпълнение на инструкцията
“грахово зърно”.

Aim: To investigate the influence of preliminary selection of
toothbrush and toothpaste and knowledge on performing the “peasize” amount instruction.

Материал и методи: Опитната постановка се извършва
чрез четка за зъби “Jordan” с дължина 15 мм., ширина 10 мм. и
маркировка 5/5 мм., показваща размерите на грахово зърно.
Използва се паста “12 m+” с диаметър на отвора на тубата 4.0
мм. Извършва се предварителна демонстрация на пробандите,
която показва размерите на грахово зърно с тегло 0.25-0.30 гр.
В експеримента участват 30 студенти по дентална медицина в VІ
семестър.

Materials and methods: The experimental setting is held using
“Jordan” toothbrush which working part’s width is 15 mm, length
– 10 mm, and has a 5/5 mm marking that indicates the “pea-size”
amount. “Chicco 12 m+” toothpaste with orifice diameter of 4,0 mm
is used. Preliminary demonstration to the probants showing the
“pea-size” amount weighted 0,25-0,30 g is carried out. Thirty sixthsemester dental students are included in the study.

Резултати: Резултатите от опитната постановка показват, че само
6.67 % от пробандите са направили дози с тегло по-голямо от
0.30 гр., в границите 0.31-0.33 гр. Съпоставянето с други опитни
постановки, проведени от нас, показва, че правилният избор на
паста и четка за зъби и обучението са фактори, които оказват
влияние върху големината на дозата.
Заключение: Получените резултатите са важни за изработване
на препоръки за орална хигиена с флуорни зъбни пасти при
малки деца.
Ключови думи:
флуорни зъбни пасти, грахово зърно, деца.

Results: Results of the investigation show that only 6,67 % of
probants performed dose amouts weighting over 0,3 g, varying from
0,31 to 0,33 g. Comparison to other our experimental settings show
that the proper selection of toothpaste and toothbrush and training
are factors that influence dose amount.
Conclusion: The results are of importance for making
recommendations for the oral hygiene with the use of fluoride
toothpastes of little children.
Key words:
fluoride toothpastes, “pea-size” amount, children.
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Title:
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WITH DIFFERENT TOOTHPASTES – OPINION OF DENTAL MEDICINE LECTURERS
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Директива 2007/53/ЕО на Европейската комисия задължава
производителите на детски пасти за зъби да поставят върху
продукта етикет, който съдържа указания за големината на
дозата на пастата при миене с размери “грахово зърно”.

The Directive 2007/53/EO of The European Commitee obliges the
producers of children toothpastes to put a label on the product
containing instructions of the “pea-size” amount of toothpaste for
brushing.

Цел: Да се проучи мнението на преподаватели относно
възможностите за определяне на доза с размери “грахово зърно”
с различни пасти за зъби.

Aim: To investigate the opinion of dental medicine lecturers about
the possibilities of determining “pea-size” amount using different
toothpastes.

Материал и методи: В проучването участват 30 преподаватели
от Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив, които лекуват
деца в своите дентални практики. Те правят дози с размер
“грахово зърно”, според тях, с пастите: Elgidium junior 9 мл. Ø 2.0
мм.; Elgidium junior 50 мл. Ø 4.8 мм.; 12 m+ 75 мл. Ø 4.0 мм.; Fresh
time kids 50 мл. Ø 7.0 мм.; Aqua fresh kids 50 мл. Ø 8.0 мм.
Провежда се и анкета с въпросите “С коя паста изпълнихте
най-лесно инструкцията?” и “Кои фактори оказват влияние при
изпълнение на инструкцията?”

Materials and methods: Thirty dental medicine lecturers from
the Faculty of Dental Medicine in Plovdiv, treating children in their
dental practice, are included in the study. They performed “pea-size”
amount instruction, according to their views, using the following
toothpastes: Elgydium junior, 9 ml, Ø 2,0 mm; Elgydium junior, 50
ml, Ø 4,8 mm; Chicco 12m+, 75 ml, Ø 4,0 mm; Fresh Time Kids, 50 ml,
Ø 7,0 mm; Aquafresh Kids, 50 ml, Ø 8,0 mm.
An inquiry is also held asking the following questions:“Which
toothpaste did you perform better the instruction with?” and “Which
factors influenced the performing of the instruction?”

Резултати: Резултатите от проучването показват индивидуални
различия в определянето на дозата при изпълнение на
инструкцията “грахово зърно” и предпочитания към различни
пасти. 100 % от анкетираните преподаватели смятат, че
консистенцията на пастата оказва влияние върху големината
на дозата. Следващият по значимост фактор, според тях, е
диаметърът на отвора (93.33 %), следван от количеството на
пастата в опаковката (50.00 %).

Results: Results of the study show individual differences in
determining the dose amount following the “pea-size” instruction
and preferencing of different toothpastes. 100 % of the inquired
dental medicine lecturers think that consistency of the toothpaste
influences the dose amount. The next factor of importance, in their
opinion, is the orifice diameter of the tube (93,33 %), followed by the
quantity of the paste in the package (50,00 %).

Заключение: Получените резултати са в подкрепа на нашето
предложение, детските флуорни пасти да се предлагат в
опаковки с дозатори, с регламентирана големина на дозата,
съответстваща на инструкцията “грахово зърно”.

Conclusion: The results of the study support our suggestion
fluoride toothpastes for children to be offered in packages provided
with proportioners with regulated dose amount, corresponding to
the “pea-size” instruction.

Ключови думи:
еакции, гингивално разрастване.
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При пациенти, претърпели консервативна паротидектомия по
различен повод могат да се наблюдават редица последствия
– синдром на Фрей, хлътване в ретромандибуларната област,
видими белези. За избягването им може да бъде използвана
техниката със SMAS-ламбо (Superficial Musculo-Аponeurotic

A series of consequences can be observed in patients undergoing
conservative parotidectomy for different causes– Frey’s syndrome, a
depression in retromandibular region, visible scars. In order to avoid
them the SMAS-flap technique (Superficial Musculo-Aponeurotic
System – flap) can be use. This procedure insignificantly prolongs
operative time, gives a good visibility to the operative field, and
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System – flap). Процедурата удължава незначително
оперативното време, дава добра видимост към оперативното
поле, не оставя видими белези по лицето и шията. Случаите
със синдрома на Фрей намаляват значително. В случаите на
сиалоаденити, доброкачествени новообразувания, както и някои
злокачествени, не изискващи лимфна дисекция, техниката със
SMAS-ламбо може да е приемлива алтернатива на класическата
паротидектомия.
Цел: оценка на резултатите от техниката със SMAS-ламбо при
консервативна паротидектомия като метод за оперативно
лечение на хронични възпалителни, доброкачествени и някои
злокачествени новообразувания на паротидните жлези.
Материали и методи: в периода 2004 – 2007 г. 11 пациенти
са претърпели тотална консервативна паротидектомия с
техниката със SMAS-ламбо, по повод на хроничен сиалоаденит
(2), доброкачествени новообразувания (8) и злокачествени
новообразувания (1) на паротидните жлези.
Резултати: липсват видими белези, както и хлътване
ретромандибуларно (при един пациент – леко изразено), не се
наблюдава синдрома на Фрей.
Заключение: в случаите на хронично възпаление,
доброкачествени и някои злокачествени новообразувания на
паротидната жлеза използването на техниката със SMAS-ламбо
може да бъде алтернатива на класическата консервативна
паротидектомия.
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leaves no visible scars on the face and neck. The cases with Frey’s
syndrome decrease significantly. In cases of sialoadenitis, benign and
some malignant tumours, no requiring a lymph node dissection, the
SMAS-flap technique can be an acceptable alternative of classical
parotidectomy.
Aim: to evaluate the results of SMAS-flap technique in classical
parotidectomy as methods for operative treatment of chronic
inflammations, benign and some malignant tumours of the parotid
glands.
Materials and methods: during the period 2004 – 2007 eleven
patients underwent total conservative parotidectomy according to
SMAS-flap technique, the indications being chronic sialoadenitis (2),
benign (8) and malignant (1) tumours of the parotid glands.
Results: lack of visible scars, as well as retromandibular hollow (in
one patient – lightly shown), lack of Frey’s syndrome.
Conclusion: in cases of chronic inflammation, benign and
some malignant tumours of the parotid gland the use of SMASflap technique can be an alternative of classical conservative
parotidectomy.
Key words:
SMAS-flap technique, conservative parotidectomy.
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Все по-нарастващите изисквания на пациентите за безболезнено
лечение и по-честия им контакт с алергени обясняват голямата
нужда от изследване за алергия към локални анестетици.
Въпреки напредъка на науката и технологиите, кожните
алергологични проби си остават “златен стандарт”- единствения
и най-точен метод за установяване на алергия “in vivo”.
Алергията към анестетици протича по механизма на IgE –
медиираните реакции (първи тип по класификацията на Coombs
& Gell ) и се доказва чрез два вида кожни алергологични проби
– “scratch”и ”prick”.

The more increasing requirements of the patients for painless
treatment and the more often contact with allergens explains the
greater need for allergy tests for local anesthetics. Although the
progress of science and technology, the allergy skin tests remain
“golden standard”- the only and most exact method for the
determination of allergy “in vivo”. The allergy to anesthetics goes
by the mechanism of IgE – mediated reactions (first type by the
classification of Coombs & Gell) and can be ascertained by two kinds
of allergy tests - “scratch” and ”prick”.

Цел: Целта на изследването е да установи предимствата и
недостатъците на двата теста и да подпомогне лекарят по
дентална медицина – алерголог в избора на метод за тестуване.
Материали и методи: За тази цел бяха тестувани 35 пациента,
на които успоредно на двете ръце бяха направени и двата вида

Aim: The goal of the investigation is to establish the advantages
and disadvantages of the two tests and to help the doctor of dental
medicine - alergologist in the choice of test method.
Material and methods: For this purpose 35 patients have been
tested as on both their hands the two kinds of test have been
performed for 4 anesthetics - Lidocain, Ultracain DS, Scandonest 3 %,
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изследване за алергия кам 4 вида анестетици - Lidocain, Ultracain DS, Scandonest 3 %, Ubistesin, положителна и отрицателна
контрола.
Заключение: След анализа на събраните данни може
категорично да се направи заключение, че ”prick”- тестът е много
по-атравматичен, по-обективен и лесен за отчитане, дава помалко нежелани реакции и предоставя възможност за сравнение
на резултатите получени от различни изледователи, което го
прави предпочитан метод както в практиката така и за научни
изследвания.
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Ubistesin,m positive and negative control.
Conclusion: After the analysis of the gathered data a certain
conclusion can be made that the “prick” test is much more
atraumatic, more objective and easy for reading, gives much less side
effects and gives the opportunity to compare the results gathered by
different researchers and these reasons make this test preferable in
practice as well as for scientific research.
Key words:
allergy, anesthetics, ”prick”test, “scratch”test.
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Най-разпространената и често срещана форма на пулпната
камера на долните втори молари е трапецовидна пулпна
камера с три орифициума и три коренови канали. В 4% до 7.6%
от случаите има и разновидности. Съобщават се три клинични
случая , при които има различни конфигурации на пулпната
камера и кореноканалната система на долните втори молари. В
първия е със С-образна форма на пулпната камера с три отделни
канала. Във втория клиничен случай се наблюдава квадратва
форма на пулпната камера и един единствен канал. В третия
случай се намира стандартната пулпна камера, но с четири
канала, от които три са разположени в медиалния корен и
завършват с два отделни апекса. Коментират се методите за
запълване на корено-каналната система при тези случаи.

Most commonly two rooted, the mandibular second molar have
form of the pulp chamber with three root canals. There are some
exceptions in 4% to 7.6%. There are three different clinical cases
in this article : the first of them – C-shaped canal configuration
with three different root canals ; the second – root canals are with
anastamosis of all canals into one; the third - four root canals,
the three of them are in the mesial root of the tooth. There are
specifications of the root canal filling methods.
Key words:
pulp chamber, root canal system.
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DIAGNOdent Pen е последно поколение апарат за диагностика на
зъбния кариес чрез лазерна флуоресценция. Той диагностицира
и количествено определя степента на развитие или
стациониране на кариозния процес.

DIAGNOdent Pen is the last generation of device, made for
diagnostics of dental caries by laser fluorescence. The device makes
a diagnosis and quantification the degree of development or stating
the caries process.

Цел: Да се проведе клинично изследване за установяване
възможностите за диагностика на оклузалния кариес при първи
постоянни молари при деца чрез лазерна флуоресценция.

Arm: Conduction of clinical examination for determining the
possibilities to diagnose the oclusal caries in first permanent molars
in children, made by laser-induced fluorescence.

Материал и методи: Клиничното изследване се провежда
през декември 2007 – февруари 2008 година и включва 32
деца на възраст от 7 до 9 години. Обект на наблюдение са
128 оклузални повърхности на първи постоянни молари.
Преди измерването с DIAGNOdent Pen се извършва клинична
профилаксия и мотивация за орална хигиена. Определят се
средните стойности регистрирани при измерване с DIAGNOdent
Pen при здрави оклузални повърхности и при всяка степен от
визуалнодиагностичната скала на Espelid.

Material and methods: A clinical examination is conducted in
December, 2007 – February, 2008 and it includes 32 children in the
age of 7-9 years old. An object of observing are 128 occlusal services
of first permanent molars. Clinical prophylaxis and motivation for
oral hygien must be done before conducting the measure with
DIAGNOdent Pen. First must be determined the average value,
registered at the time of doing measures with DIAGNOdent Pen.
These measures must be done on intact occlusal services and every
degree of visual-diagnostics Espelid , s scale.

Резултати: Резултатите от проучването показват, че при здрави
оклузални повърхности средните стойности установени с
апарата са 7,94 ± 0,29; при 1-ва степен са 11,33 ± 0,58; при 2-ра
степен са 14,90 ± 0,39; при 3-та степен са 19,10 ± 0,32; при 4-та
степен са 32,59 ± 1,45 и при 5-та степен от скалата на Espelid
са 45,80 ± 1,67. Междугруповото сравняване чрез Anova Test
показва голяма достоверност на разликите F = 261,228, P<0,0001.

Results: The results of studies show, that average values, conducted
by the device in health occlusal surfaces are: 7.94 ± 0.23; in first
degree, the results are 11.33 ± 0.58; in second degree – 14.90 ± 0.39;
in third degree – 32.89 ± 1.45; in fifth degree – 45.80 ± 1.67. Making
comparison between the separate groups by Anova Test, shows
huge reliability of differences F=261.228, P<0.0001.

Заключение: Резултатите от проучването показват, че DIAGNOdent Pen е апарат който може да бъде използван в клинични
условия за диагностика на некавитирани и кавитирани форми на
оклузален кариес при постоянните детски зъби.
Ключови думи:
DIAGNOdent Pen, оклузален кариес.

Conclusion: The results of examination shows, that DIAGNOdent
Pen is a device, which possibly can be used in clinical conditions for
diagnostics of non-cavitated and cavitated forms of occlusal caries in
permanent dentition of children.
Key words:
DIAGNOdent, occlusal caries.
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Употребата на по-прецизни критерии за визуална диагностика
увеличава точността на диагнозата С повишаване на опита и
специфичния тренинг на екзаминаторите се увеличава точността
на диагнозата на оклузалния кариес

The use of more precise criteria for visual diagnostics increases the
exactness of diagnosis. Raising the ability and the specific training of
the examiners, increases the accuracy diagnostics of dental caries.

Цел: Да се проучат възможностите за визуална диагностика на
оклузалния кариес in vivo, чрез предварително хистологично
валидирана 5 степена скала на Еspelid.
Материал и методи: Обект на наблюдение са 128 първи
постоянни молари при 32 деца на възраст 7 – 9 години.
Използва се 5 степенна визуално-диагностична скала
на Еspelid, която включва некавитирани и кавитирани
форми на оклузален кариес и е хистологично валидирана.
Изследването се извършва от двама независими екзаминатори

Arm: To examine the opportunities for visual diagnostics of dental
caries in vivo by preliminary histological validated 5 degree scale of
Espelid.
Material and methods: Object of observation are 128 first
permanent molars in 32 children age 7-9 wears old. A fife degree
scale for visual diagnostics of Espelid was rsed, which includes
non-cavitated and cavitated forms of occlusal caries and by
two independent examiners for each degree, after preliminary
clinical prophylaxis. Inter-reproducibility of the examiners and the
reproducibility of clinical firms of occlusal caries are determined
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за всяка степен след предварителна клинична профилаксия.
Определят се интервъзпроизводимостта на екзаминаторите
и възпроизводимостта на клиничните форми на оклузален
кариес след препарация използвана като „златен стандарт”.
Възпроизводимостта на метода е оценена чрез изчисляване на
коефициента на Kαρρα.

after preparation („gold standard”). Reproducibility of the method is
estimated by calculating the Kappa coefficient.

Резултати: Стойностите на Kαρρα за интервъзпроизводимостта
на екзаминаторите при визуалната диагностика е много добра
(K=0,874). Данните за възпроизводимостта на метода спрямо
„златния стандарт” са много добри и коефициента на Kαρρα е
0,739.

Conclusion: The usage of preliminary histological validated scale
for development of occlusal caries will improve the diagnostics and
treatment of occlusal caries, without any additional investments.

Заключение: Използването на предварително хистологично
валидирана скала за степените на развитие на оклузалния
кариес, би подобрило работата на денталните лекари свързана
с диагностиката и лечението на оклузалния кариес, без да са
необходими допълнителни инвестиции.

Results: Inter-reproducibility of the examiners in visual diagnostics is
very good (Kαρρα = 0.874). Reproducibility of the method according
to the „gold standard” is also very good (Kαρρα = 0.739).

Key words:
visual diagnostic, occlusal caries.
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Наши проучвания на оклузалния кариес на постоянните детски
зъби показват, че оклузалната анатомия и възрастта са фактори,
определящи неговата поява и развитие и трябва да се имат
предвид при изработване на програми за профилактика и
лечение.

Our studies of occlusal caries in permanent teeth show, that
occlusal anatomy and age are factors that determine there appear
and development. They must be considered in programs about
prevention and treatment.

Цел: Да се изработят насоки за профилактика и лечение на
оклузалния кариес при първи постоянни молари в детска
възраст.
Материал и методи: Провежда се кохортно епидемиологично
проучване при 623 деца на възраст от 8 до 13 години.
Проследява се вида на оклузалните повърхности на 2407
първи постоянни молари. Обект на наблюдение в клиничното
проучване са 128 първи постоянни молари чрез визуална
диагностика и диагностика чрез лазерна флуоресценция.
Резултати: Насоките за превенция на оклузалния кариес
при първи постоянни молари се изработват в зависимост
от възрастта и оклузалната анатомия (здрави оклузални
повърхности с плитки и дълбоки фисури, проследени в
кохортното епидемиологично проучване). Насоките за лечение
на оклузалния кариес се изработват в резултат на данните от
клиничното проучване чрез визуална диагностика и диагностика
с DIAGNOdent Pen.
Създаването на препоръки за профилактика и лечение на
оклузалния кариес при първи постоянни молари в детска
възраст би дало възможност на лекарите по дентална медицина
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Arm: To perform references for prevention and treatment of occlusal
caries in first permanent molars in children age.
Material and methods: Follow-up epidemiological study must
be proceed betweem 623 children at age 7-12 years. The type of
occlusal surfaces of 2407 first permanent molars are examined.
Object of observation in the clinical study are 128 first permanent
molars. Visual diagnostics and laser-fluorescence are used.
Results: Directions for prevention of occlusal caries in first
permanent molars are produced in according to the age and occlusal
anatomy (health occlusal surfaces with shallow and deep fissures,
investigated in follow-up study). Guidelines for treatment of occlusal
caries must be produced according to the data of the clinical study,
made by visual diagnostics and the diagnostics with DIAGNOdent
Pen.
Conclusion: Producing the referenced for prevention and treatment
of the occlusal caries in first permanent molars in children age, will
be in favour for the dentists to chouse the lest means and methods
for prevention and treatment.
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Title:
ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE TEMPORARY PROSTHESIS IN
THE COURSE OF TREATMENT OF PROGNATIA

Автори:

Authors:

Тодорова, Т.*, Р. Тодоров**
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* Частна практика по дентална медицина - Асеновград
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След протетично лечение на прогнатията неминуемо се променя
естетичния облик и профила на долната трета на лицето.
Изработването на предварителна временна протеза, като етап
от лечението, при такива пациенти е задължително. При този
подход промяната в лицевия облик не би предизвикала изненада
при предаването на окончателната конструкция. Участието на
пациента в изработването на диагностичната протеза подпомага
както денталния медик, така и зъботехническото изпълнение.
Авторите проследяват подробно всеки един етап от лечението
при клиничен случай с прогнатия.

The prosthetic treatment of progeny can change the profile and the
appearance of the third lower part of the face.
Utilization of diagnostic temporary prosthesis in these cases is
strongly recommended.
As in this way the final change cannot become an unpleasant
surprise for the patient. He can also play an active role in the course
of the determination of the final appearance. This is very helpful
procedure for the dental medic and the technician.
The authors of the study represent the stages of the treatment of the
patient with progeny.

Ключови думи:
временни протези, прогнатия.
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temporary prosthesis, prognatia.
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За лечението на тежко изразените форми с феномена на Годон
колаборацията между различните дентални специалисти е
абсолютно необходима.
Авторите проследяват поетапното комплексно лечение
при клиничен случай с прорастване на зъби и подлежащия
алвеоларен гребен при горна и долна зъбна редици.
Извършена е хирургична и ендодонтска подготовка за
лечението. Протетичното лечение е и частични протези, при
които се използват специални опорно-задръжни средства на
Rhein 83.

The treatment of the excessive forms of Godon’s phenomenon needs
collaboration between the different dental specialists. The authors
studied stage-by-stage the complex treatment of a clinical case
with Godon’ phenomenon. We also did surgical and endodontic
preparement. The case was finished with removable partial
dentures. We also used precision attachments of Reihn 83.
Key words:
Godon’s phenomenon, complex treatment.
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Неразделна част от ежедневната медицинска практика е
употребата на ръкавици. В последните години актуална стана
латексовата алергия.

The use of protective gloves is an integral part of the daily medical
practice. In the last several years latex sensitivity became a major
problem.

Цел: Да се изследват нежеланите реакции при употребата на
латексови ръкавици сред медицинския персонал въз основа на
анкетно проучване.

Aim: An investigation of the side effects in using latex gloves among
the dental staff on the basis of inquiry examination.

Методи: Използвана е анкетна карта с 8 въпроса.
Резултати: Проучването се проведе сред 106 лекари и
медицински сестри. 33% от тях съобщиха за нежелани реакции
при употребата на ръкавици. Най-честите оплаквания са сърбеж
и уртикария.
Заключение: Високият процент на нежелани реакции при
употребата на латексови ръкавици изисква своевременно
диагностициране на латексовата алергия и информираност на
медицинския персонал за необходимите профилактични мерки.
Ключови думи:
латексови ръкавици, алергия, медицински персонал.

Methods: An 8 topic questionnaire has been used.
Results: 106 medical specialists (doctors and nurses) have been
questioned during the investigation.33% of them answered that
they have side effects in using medical gloves. The most frequent
compliances are pruritus and urticaria.
Conclusion: The high percentage of side effects in using latex gloves
requires an accurate diagnostics of the latex allergy and information
for the medical staff about the prophylaxis.
Key words:
latex gloves, allergy, dental staff.
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Целта на настоящото проучване е да се установи подходът на
лекарите по дентална медицина при обслужването на пациенти
със сърдечно съдови заболявания.

The aim of the present study is to find out the approach of the
doctors of dental medicine to the treatment of patients with
cardiovascular diseases.

Материал и методи: Обект на проучването са 134 практикуващи
лекари. Данните са събрани чрез пряка групова анономна
анкета през април и май 2008 год., на общи форуми на СЗБ
в гр. Пловдив, София, Смолян. За целта е изготвена анкетна
карта. Тя съдържа въпроси за пол, трудов стаж, специалност,
населено място, кабинетите посещават ли се от пациенти със
СС заболявания, как процедират лекарите при необходимост
от екстракция на зъб, поставят ли локална анестезия, получават
ли се усложнения, използват ли коригенти, кой е най-често
използвания от тях анестетик, необходима ли е консултация
със специалист. Резултатите са обработени статистически чрез
ANOVA .

Material and methods: The investigation includes 134 dental
practitioners. The information is collected by using a group
anonymous inquiry in April and May 2008 in Plovdiv, Sofia and
Smoljan. For that purpose a questionnaire is prepared. It includes
questions about sex, length of service, speciality, live in place,
visit patients with cardiovascular diseases the practice, how did
physicions proceed in case of needed tooth extraction, did they put
a local anesthesia, arise in these cases complications, use the doctors
of dental medicine corrigents, what is the most used anesthetic, is a
consultation with specialist needed.
The collected data are statistically processed by using an ANOVA.

Резултати: От направеното проучване се вижда, че 95,52%
от кабинетите се посещават от пациенти със СС заболявания.
34,33% от тях не се обслужват, а се насочват към орален хирург.
Сериозен е процента на въздържащите се от анестезия лекари,
най-вероятно от случващите се усложнения. Не се установи
единно становище по въпросите за употреба на вида на
анестетика и съдържанието на коригент в него.
Ключови думи:
СС заболявания, анестетици, коригенти, лечебен подход.

Results: The results of the investigation show, that 95,52% of the
dental offices are visited from patients with cardiovascular diseases.
34,33% of them are directed to specialists of oral surgery. Serious
is the percentage of the doctors of dental medicine, which did not
use anesthetics, probably because of eventually complications. No
uniform position on the kind of the anesthetics are used and the
contents of corrigent in them was established.
Key words:
cardiovascular diseases, anesthetics, corrigents, treatment approach.
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