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За тринадесети пореден път, в този 
период на годината,се състоя най-зна-
чимият Научен форум, организиран от 
БЗС. За пореден път най-добрия град - 
Бургас, събра над 700 участника. И въ-
преки фаталната семантика в поред-
ният му номер, той може би се оказа, 
най-успешния от всички провеждани до 
сега. Кое ни дава основание да направим 
това твърдение? 

Организаторите за втори пореден 
път поеха предизвикателството да съ-
четаят в едно научния характер на фо-
рума, традиционното търговско изло-
жение и детският празник, организиран 
в морската градина, насочен не само 
към децата на гр. Бургас, но и към всич-
ки дошли да уважат с присъствието си 
това събитие. Има и още едно нещо, 
което прави уникален този форум. За 
първи път имаше официални гости и 
лектор от италианската дентална 
асоциация – ANDI, с които БЗС подписа 
през м.Февруари договор за сътрудни-
чество. Това е една нова крачка в по-
сока утвърждаване международният 
характер на нашият конгрес, която 
бе реализирана изцяло с подкрепата 
и участието на УС на Столична коле-
гия на БЗС. Д-р Бартоломео Грифа и   
д-р Филипо Кардинали ни удостоиха с 
честта да бъдат наши гости. Само по 
себе си това тяхно участие може да 
окачестви като първа крачка по един 
дълъг път, който ще намери своето 
потвърждение и на Третият научен 
Конгрес организиран от СРК на БЗС 
и БНДДМ . Тук трябва да споменем и 
участието за първи път на проф. Та-
мара Модина, представител на руска-
та школа по пародонтология., което 
бе осъществено не само с подкрепата 
на УС на СРК, но и с поетия  ангажи-
мент от д-р Веселин Саджеклиев. И 
още нещо – за първи път в официални 
благодарствени писма, получени от 
италианската асоциация се изказват 
благодарности към организаторите 
и всички лично ангажирани в тяхното 
посрещане. 

За тринадесети поредна година тряб-
ва да оценим по достойнство усили-
ята положени от Научния комитет 
на конгреса. Тяхната работа стар-
тирала още в началото на годината, 
продължила през дните на форума, 
намира най-истинската оценка, как-
то в отделните изказани мнения на 
участниците в него, но преди всичко 
в изпълнените във всеки един момент 
конгресни зали. 

За първи път тази година научната 
програма бе разделена на две части. 

XIII –ти Научен Конгрес на БЗС – 
„Фатален“ и с нов облик

Тринадесетият Научен конгрес на 
Български Зъболекарски Съюз се 
проведе от 14-ти до 15-ти юни 2013 
година в град Бургас, ухаещ на липи 
и море.  

Най-големият научен форум на БЗС, 
организиран съвместно с FDI, беше 
тържествено открит на сцена „Охлю-
ва“ в Морската градина от Председа-
теля на Организационния комитет д-р 
Борислав Миланов и Председателя 
на Научния комитет проф. д-р Доан 
Зия. Официални гости на открива-
нето бяха зам.-кметът на гр. Бургас 
д-р Л. Мануелян, деканите на трите 
Факултета по Дентална медицина в 

София – проф. д-р А. Филчев, в Плов-
див – доц. д-р Г. Тодоров, във Варна – 
доц. д-р Цв. Тончев и представители 
на Български Лекарски Съюз и Съюза 
на Зъботехниците в България. 

За радост на присъстващите и най-
вече на децата, Държавния куклен те-
атър Бургас представи постановката 
„Чук и Пук“, а допълнително настрое-
ние донесе изпълнението на музикал-
ната група “Горещ пясък“ и фолклор-
ните танци на ансамбъл „Странджа“.

Лекционна програма
Председателят на Научния комитет 

проф. д-р Доан Зия се обърна към 
участниците на Конгреса с думите 
„За 13-ти път се събираме да отбе-
лежим нашите научни и практически 
постижения в денталната медицина. 
В стремежа ни за потвърждаване на 

още по голяма научна 
значимост на конгреса от 
тази година, се прие да 
се въведе и устна презен-
тация на научни теми.“ 
Д-р Борислав Миланов – 
председател на БЗС и на 
Организационния комитет 
заяви, че отново Научния 
конгрес на БЗС е израз на 
желанието и стремежа на 
лекарите по дентална ме-
дицина към непрекъснато 
усъвършенстване, съче-
тано с една прекрасна 
организация, базирана на 
многогодишен опит. Беше подчертано, 
че за поредна година, Конгресът е част 
от програмата на FDI по продължаващо 
следдипломно обучение на лекарите по 
дентална медицина.

Лекционната програма беше откри-
та от проф. д-р А. Филчев – декан на 
ФДМ- София с оригиналната лекция 
на тема „Базови знания за работа с 
лицева дъга“, която представи син-
теза от многогодишния опит и на-
учни търсения на нашият изтъкнат 
учител. Разгледани бяха основните 
показатели за групиране на лицевите 
дъги, етапите на тяхното използване, 
както и анализ на възможностите на 
сега използваните лицеви дъги. Обър-
нато беше внимание на известните 
становища за локализация на темпоро-
мандибуларната ставна ос. Бяха пред-
ставени и оригинални резултати от упо-
рития труд по създаването на уникални 
лицева дъга и артикулатор с индивиду-
ални стойности. 

Следващата лекция беше представена 
от проф. д-р Карло Запала  на тема „Ес-
тетична дентална медицина: необходи-
мостта да започнеш всичко отначало“. В 
първата част, лекторът специално раз-
гледа концепцията за естетиката като 
пресечна точка между рационалното и 
емоционалното, между възприятията и 
техническите познания и пазара. Инте-
рес предизвика ретроспекцията, която 
проф. Запала направи на значими тече-
ния в естетичната дентална медицина 
като например въвеждането на порце-
лановите фасети или процедурите за 
професионално избелване на зъби. Вто-
рата част от лекцията беше посветена 
на значението и приложението на есте-
тичната медицина, хирургия и козметика 

в търсенето на цялостно задоволяване 
на естетичните нужди на пациента.

По същото време в залата на Държа-
вен куклен театър проф. д-р Стефан 
Иде изнесе лекция на тема „Използване 

на кортикалната кост при протоколи 
с имедиатно натоварване“. Проф. 
Иде запозна аудиторията със съ-
временните аспекти в използването 
на кортикалната и кортикализира-
ната кост в областта на денталната 
имплантология и по-специално при 
имедиатно натоварване на дентал-

ните импланти. Беше направено сравне-
ние с подхода на „подобрения “ на им-
плантатната повърхност или включване 
на хормони и протеини в лечебния план 
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СЪБОТА 23 НОЕМВРИ
08:00 – 09:00     РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 – 09:30     ОТКРИВАНЕ

ОБЯД

09:30 – 11:00      Д-р Наталия Фокина и д-р Елена Иванова, Русия:

С лекция на тема:   „Междудисциплинарни подходи за диагностика в
невро – стоматологията. Комбинирано лечение“

11:30 – 13:00      Проф. Сергей Ермальов,  Русия:

С лекция на тема:   „Съвременни възможности за функционална 
оценка на степента на адаптация на дъвкателния апарат 
при ортопедично лечение след частична загуба на зъби“

14:00 – 15:30      Проф. Мая Рашкова, България:

С лекция на тема:   „Дентиновият кариес – обект на регенеративна 
тъканна терапия. Микроинвазивни подходи и алтернативни 
методи на лечение в детската възраст“

16:00 – 17:30      Д-р Дарио Кастеллани, Италия:                               I част
С лекция на тема:    „Лицева естетика. Рационален подход към 
имплантно – протезната рехабилитация на обеззъбена 

НЕДЕЛЯ 24 НОЕМВРИ

ОБЯД

09:00 – 10:00      Д-р Мигел Албукерке Матуш, Португалия: 

С лекция на тема:    „Ултразвук и ендодонтия“

10:15 – 11:45      Проф. Д-р Йоав Мазор, Израел: 

С лекция на тема:    “Използването на мини импланти за ортодонтски 
и предпротетични процедури”

12:30 – 14:00      Д-р Дарио Кастеллани, Италия:                             II част
С лекция на тема:   „Лицева естетика. Рационален подход към 
имплантно – протезната рехабилитация на обеззъбена 

15:45 – 17:15       Д-р Клаудиа Мадзителли, Италия: 

С лекция на тема:    „Дезинфекция и стерилизация в денталната 
практика:  практични препоръки съгласно действащите закони“

14:15 – 15:30      Д-р Файсал Иратни, Франция:

С лекция на тема:    „Нови възстановителни техники: митове и 
реалност“
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с цел по-бързо образува-
не на достатъчно мине-
рализирана кост.

Следобедната сесия 
продължи с лекцията на 
Д-р Франк Кистлер на 
тема „Имедиатно възста-
новяване на обеззъбени 
челюсти и единични зъби 
с импланти – клиничен и 
технически опит с инова-
тивни материали и техно-
логии.“ В своето предста-
вяне лекторът сподели 
опита, който са натрупали 
в продължение на повече 

от 10 год. в имплантологичната си клини-
ка в гр. Ландсберг в областта на имеди-
атно възстановяване с единични зъбни 
импланти, както и на обеззъбени челю-
сти. Внимание беше отделено на оконча-
телните възстановявания и специално на 
съвременните тенденции в използването 
на биоматериали.

Първият конгресен ден завърши с лек-
цията на Д-р Филипо Кардинали на тема 
„Важността на спазването на оригинал-
ната анатомия на кореновите канали за 
ортоградната ендодонтия“. Още в на-
чалото на лекцията беше подчертано, 
че най-честите затруднения, с които се 
среща оператора при ортоградно ендо-
донтско лечение са свързани почти само 
анатомичните особености на ендодон-
та. Д-р Кардинали посочи, че съобразя-
ването с оригиналната анатомия ще по-
могне ендодонтското пространство да 
се препарира на най-ниска биологична 
цена и ще позволи да се постигане иде-
ална форма за триизмерна обтурация 
на каналите с топла гутаперка.

Лекционната програма през втория 
конгресен ден беше открита с лекци-
ята на доц. д-р Стоян Кацаров на тема 
„Светът на дигиталните технологии в 
съвременното имплантологично и про-
тетично лечение“. В своята презентация 
доц. Кацаров изясни основните етапи 
при дигитално асистираното поставяне 
на импланти като постави акцент върху 
възможностите на последните техноло-
гии за 3D имплантологично планиране. 
Внимание беше обърнато на наличните 
възможности за снемане на дигитални 
отпечатъци за целите на CAD/CAM изра-
ботването на конструкции.

Конгресната програма продължи с лекция 
в областта на денталния мениджмънт и ко-
муникация, представена от г-жа Даниела 
Колева на тема „Невербалнта комуникация 
и езикът на тялото в денталната практика“. 
В презентацията бяха представени техни-
ки за подобряване на ключовите моменти 
в диалога между дентален специалист и 
пациент. Специално бяха разгледани на-
чините, по които чрез невербалната ко-
муникация е възможно изграждането на 
положителни първоначални впечатления, 
създаване на разбирателство и начини за 
незабележимо въздействие.

Д-р Хари-Сам Селиковитц, който е 

Съветник към Изпълни-
телния директор на от-
дела за Незаразни боле-
сти към СЗО, представи 
лекция на тема „Орално 
здраве и незаразни бо-
лести – сърдечно-съдо-
ви заболявания, диабет, 
неоплазми и хронични 
заболявания на дихател-
ните пътища.“ Д-р Се-
ликовитц запозна учас-
тниците на конгреса със 
съвременните постанов-
ки относно общите риско-
ви фактори за оралните 
заболявания и други общо медицински 
незаразни болести. Лекторът дискутира 
ролята на лекаря по дентална медицина 
в тези случаи с цел редуциране на ри-
сково поведение и познаване на новите 
технологии за диагностика.

Следобедната сесия продължи с лек-
цията на  проф. д-р Тамара Модина  на 
тема „Концепция за интердисциплинарен 
подход към лечение на пародонтита – 
грешки и усложнения.“ Лекторката, която 
е професор към Катедрата по лицево-че-
люстна хирургия и стоматология към На-
ционалния Медико-хирургичен център на 
името на Н. Пирогов, представи използ-
вания от тях комплексен протокол на ле-
чение на пародонталните заболявания, 
съобразен с оплакванията и възрастта 
на пациента, съпътстващата патология, 
химичните показатели и параклиничните 
диагностични изследвания.

В своята лекция на тема „Пулпитоле-
чение на временни и постоянни зъби 
на млади индивиди: минало, насто-
яще и бъдеще“, проф. д-р Бенжамин 
Перетц разгледа съвременните техни-
ки в пулпитолечението на временните 
зъби, използваните материали (calcium 
hydroxide, glutaraldehyde, MTA, ferric 
sulfate) и методи (електрохирургия и 
лазер). Специално внимание беше 
обърнато на бъдещите тенденции и 
материали за пулпитолечение като ко-
лаген, тъканно инженерство, стволови 
клетки и BMP’s.

Лекционната конгресна програма за-
върши с лекцията на д-р Мая Дойчинова 
на тема „Ендо-пародонтални лезии-ле-
чебни алгоритми в ежедневната практи-
ка“. В презентацията бяха дискутирани 
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диагностиката и лечението на ендо-па-
родонталните лезии. Беше подчертано, 
че не малка част от спешните състояния 
в денталната практика представляват 
усложнени ендо-пародонтални лезии, 
което налага задълбочено познаване на 
клиничните и параклинични тестове за 
поставяне на точна диагноза.

Орални презентации
За първи път на 13-тия Научен Конгрес 

се проведе сесия с устни презентации 
на научни разработки. Бяха представе-
ни 20 устни доклада, обхващащи цяла-
та палитра на денталната медицина от 
консервативно зъболечение, през детска 
дентална медицина, протетика и лицево-
челюстна хирургия. Тази сесия не само 
допълва основната лекционна програма, 
но и изпълва с по-голямо съдържание 
прилагателното „Научен“ конгрес, което 
досега се дължеше само на традиционно 
провежданата постерна сесия. 

Постерни презентации
Придобилата традиция секция с по-

стерни презентации беше оценена от 
Научно жури с председател проф. д-р 
Доан Зия. Представени бяха 23 посте-
ра, съответно 9 от ФДМ-София, 8 от 
ФДМ-Пловдив и 6 от ФДМ-Варна. Всеки 
участник трябваше да обясни в рамките 
на три минути същността на научната 
разработка пред Комисията, което пре-
връщаше сесията в един своеобразен 
колегиум, провокиращ полезна диску-
сия. Трябва да адмирираме вниманието 
и задълбоченото отношение на Научно-
то жури при разглеждане на изложените 
постери, което личеше от направените 
критични бележки, препоръки и отпра-
вените поздравления към участниците.  

В заключение могат да бъдат цитирани 
думите на Председателя на Организа-
ционния комитет д-р Борислав Миланов 
по отношение на най-големия научен 
форум на БЗС като „амалгама съчета-
ваща в себе си не само участия на мно-
гобройни чуждестранни и наши лекто-
ри, но и представяне на разнообразни 
теми, обрисувани с цялата палитра на 
науката дентална медицина“.☐

Д-р Т. Узунов
член на УС на СРК

Ако първата можем да наречем тра-
диционна, изразяваща се в предста-
вяне на единадесет чуждестранни и 
трима български лектори, то вто-
рата – повече от двайсет орални 
презентации, предизвика изключи-
телен интерес сред участниците. 
Поздравления и за  организацията и 
провеждането на постерната сек-
ция, която за разлика от предишни 
години се проведе в прекрасна ат-
мосфера и даде възможност, както 
на участниците, така и на Коми-
сията да свърши прекрасно своята 
работа.

Не трябва да бъдат пропуснати 
и усилията положени от община 
Бургас, които за пореден път се 
доказаха като коректен, надежден 
партньор и съдействаха изцяло за 
техническото обезпечаване на това 
събитие. Специални благодарнос-
ти, трябва да изкажем на д-р Лорис 
Маноелян  – заместник - кмет по 
здравеопазването на община Бургас, 
който за пореден път се доказа като 
изключителен приятел на Български 
зъболекарски съюз.  И за да приклю-
чим тази част от темата, сърдечно 
благодарим и на Управителя на рес-
торант „ Фиеста“ г-н Атанас Ата-
насов, който направи всичко възмож-
но, гала вечерята да остави трайни 
спомени във всеки един участник. 
Накрая, но в никакъв случай не на по-

следно място е редно да споменем и 
чудесно организираният коктейл за 
всички участници в конгреса. Чудес-
ните условия на „Казиното“ в мор-
ската градина, както и прекрасният 
кетъринг, съчетани с романтична-
та атмосфера на прекрасната мор-
ска панорама, наистина бяха запом-
нящи се.
Отново се доказа, че когато се съ-

четават желание, възможности, раз-
биране и взаимна подкрепа, няма как 
резултата да не бъде отличен.

УС на СРК на БЗС

продължение от стр. 1
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Такъв обичай съществува и във Виетнам. 
Според древния виетнамския еталон за 
красота женските зъби трябва да са смо-
листо черни. Наравно с татуировките и 
дъвченето на бетел почернянето на зъбите 
във Виетнам е възникнало преди хиляди 
години. При неотдавнашни разкопки във  
Фусуен, провинция Хатей, е открита могила 
на 2400 години, в която са открити черепи с 
почернени зъби. 

Боядисването протича в два етапа - при 
първия зъбите се боядисват в червено, а 
във втория - в черно. За целта се пригот-
вя специална смес от листа на арекови и 
бананови палми и лекарства, която се на-
лага на зъбите. Процедурата започва в 5 
часа след обед  и продължава цяла нощ. В 
два часа през нощта подменят сместа със 
свежа. Жената, подложена на процедурата 
трябва да лежи по гръб цяла нощ и да не 
докосва с език наложените листа. На су-
тринта устата се изплаква с рибен сос, за 
да се отмие багрилото от междузъбните 
пространства.  След 12-15 дни започва вто-
рия етап при който върху зъбите се нанася 
специален прах, който ги оцветява в черно.
Черните зъби не са нещо, което е харак-
терно само за виетнамската култура - тази 
традиция се среща и източна и югоизточна 
Азия, от Япония до Малайзия в това число 
и южен Китай.

Малайзийците не само оцветяват зъбите 
си в черно, но и ги заострят, за да прили-
чат повече на кучетата, от които смятат , че 
произлизат.

Племето Дусуни от остров Борнео също 
смятат, че най-важното за красотата на ус-
мивката са черните зъби. Сложният метод 
за почерняне на зъбите е толкова „свещен”, 
че е разрешено да се прави само в наве-
черието на празника на демона мегиакан. 
Върху зъбите се полага смес от дървесна 
пепел и листа гуаве. За да не се измие сме-
ста, върху нея се поставят палмови листа 
и се оставя да преседи в устата 40 часа. 
След това зъбите се намазват със сока на 
местно пълзящо растение, смесен с вар и 
когато тази смес изсъхне, зъбите почерня-
ват. Освен това хората от това племе често 
„обезглавявали” предните си зъби - отчуп-
вали коронките им с помощта на камък.  

В древен китай за жените имало строг 
модел - на лицето много бял грим, веждите 
гарваново черни, а върху зъбите се полага 
специален златист прах, който им придава 
блясък. През XX век оцветяването на зъби-
те вече не е толкова широко разпростране-
на практика и  продължава да се прилага 
само в изостанали селски райони, или сред 
етнически малцинства.  Понятието за кра-
сота се променя с времето и не може да 
бъде налагано. Дори хора от други култури 
намират черните зъби за красиви. Така на-
пример френския полковник Едуард Диге, 

ИСТОРИЯ НА ИЗБЕЛВАНЕТО НА ЗЪБИТЕ 
Част I. Представи за зъбната естетика при различните народи и през 
различните епохи
Акулович А.В., Попова Л.А., Акулович О.Г. 
Санкт-Петербург
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който е живял във Виетнам на границата 
между XIX и XX век, признава: „Живеейки 
дълго време сред туземците, ти привикваш 
към обичаите им. И така идва ден, в който 
установяваш, че блестящите черни женски 
зъби са красиви”. 

Разбира се и в Европа е имало периоди, в 
който черното е считано за красив цвят на 
зъбите. Причините за това били различни. 
Така например в Англия по време на ели-
забетинската епоха, когато захарта е била 
много скъпа стока, кривите черни зъби, 
белег на прекомерната употреба на захар, 
били признак на богатство и просперитет.  
Самата кралица Елизабет I никога не е по-
чиствала зъбите си и дори е използвала 
мазила, разпространени и сред придвор-
ните й, които да поддържат зъбите й иде-
ално кафяви. 

В Италия обичай да се почернят зъбите 
с антимон се появява през  XVI век (под-
ражава се на „рахитичните красавици”), а 
Екатерина и Мария Медичи пренасят този 
обичай и във Франция.

Почернянето на зъбите не подминава и 
Русия. В езическа Русия „преди сватбата 
се почернят зъбите на булката, за да не 
привличат нечисти сили”. След покръст-
ването този обичай се е загубил, а после 
е внесен от Европа.  Придворният лекар 
Колинс обяснява тази тенденция с това, че 
поради липса на витамини и калций зъбите 
губят белотата си и жените са се опитвали 
да я върнат с различни препарати. След 
време тези препарати увреждали не само 
зъбите, но и здравето на пациентките. Това 
наложило третирането на зъбите с оцве-
тител, който да ги обагри в черно и да им 
даде що годе еднакъв вид.  Тази мода се 
е задържала не повече от петдесет години 
и е преустановена в началото на XVIII век. 

В своето произведение «Пътешествие 
от Петербург до Москва» Радищев дава 
следното описание „Парасковя Девяна, 
неговата млада съпруга е бяла и румена, 
със зъби като сажди, порцеланова кожа и 
с черни  вежди”. Белотата на кожата много 
се е ценяла. За да я подчертаят, жените са 
почерняли зъбите си и са рисували тънки 
сини линии по гърдите си сякаш под кожа-
та прозират вени.

В средата на века кариесът се е смятал 
за признак на охолство и престиж. В Русия 
захарта е била дефицитна и скъпа стока, 
затова хората, които са пиели чая си със 

захар, скоро са развили кариес и са се гор-
деели с него, смятайки го за израз на свое-
то благополучие. Ако зъбите на девойката 
са кариозни, значи е от добро семейство, а 
представителите на по-бедните съсловия 
имитирали богатите като почерняли зъби-
те си например със сажди. За щастие тази 
мода залязла в началото на 18 век. 

Съществува още един начин да се про-
мени външния вид на зъбте - да се инкрус-
тират с ценни метали и скъпоценни камъ-
ни. Диваците на остров Борнео пробиват 
малка дупчица на всеки фронтален зъб и 
занитват в нея малко златно гвоздейче с 
кръгла или звездовидна глава. Главичката 
на гвоздея е винаги полирана и блестяща 
от триенето в устните. Счита се, че тези 
гвоздейчета придават особена елегант-
ност, особено, когато се показват зъбите. 
На остров Суматра пробиват малки кръгли 
отвори в зъбите, които запълват със злато, 
мед или нефрит. По подобен начин маите 
от Юкатан са украсявали зъбите си със 
злато и скъпоценни камъни.  

Дори и в наши дни има социални кръгове, 
в които белите зъби не се смятат за краси-
ви. Трудно е например да се изкорени от 
жителите на бившите съветски републики в 
Азия модата на златните зъби. Много хора 
си поставят коронки дори и естествените 
им зъби да са в отлично състояние. През 
2004 държавният глава на Туркменистан 
забранил държавните служители да имат 
златни зъби и подкрепил решението си със 
следното изказване: „Гордея се, че всич-
ките ми зъби са бели. Модата на златните 
коронки започна, когато в Туркменистан 
живеехме зле. Време е да се отърсим от 
миналото.”

На запад се бележи бум на използването 
на т.нар. грилове (Grills) - скъпоструващи 
аксесоари, ювелирни украшения за зъби, 
които могат да бъдат снемаеми и неснема-
еми. Назъбните шини могат да са изработе-

ни от ценни 
метали и да 
са инкрус-
тирани със 
скъпоцен-
ни камъни. 
Преди 25 
години зъ-
болекарят 
от Ню Йорк 
Еди Плейн 
п о с т а в я 
златни на-
зъбни шини 
на няколко 
рап звезди и така дава началото на новата 
модна тенденция. От този момент нататък 
зъбните украшения се изработват не само 
от злато, но и от сребро и платина, а някои 
се украсяват допълнително със скъпоценни 
камъни. Наличието на такива украшения е 
станало признак на богатство и проспери-
тет и след рапърите по тази мода луднаха и 
звезди от естрадата и киното.  

Актьорът Джони Деп е решил да запази 
златните си шини след края на снимките 
на поредицата „Карибски пирати” и даже се 
шегува, че може да ги предложи за продаж-
ба в аукциона  e-Bay. Почитатели на грило-
вете са и певиците Brooke Hogan, Kelis и 
много други.

В шоу бизнеса обаче модата на зъбните 
украшения беше въведена не от кой да е, 
а от фронтмена на легендарните Rolling 
Stones - Мик Джагър и то още през далеч-
ната 1976, когато той се появява първо с 
рубин, после с изомруд и накрая с диамант, 
поставен на централния му резец. Приме-
ра му последвали Мадона и руснакът Ва-
лерий Леонтиев.

Друга модна тенденция е изработването 

на татуировки върху зъбите. Новата тен-
денция е дело на американския стоматолог 
Стив Хевард, който изобретил технология, 
позволяваща да се създадат различни изо-
бражения върху керамична коронка. 

Татуировките могат да бъдат най-различ-
ни и дори има такива, които изчезват за 
24-48 часа. Такива татуировки могат да се 
поставят не само на керамични коронки, но 
и на естествени зъби, но само в специали-
зирани клиники. 

В днешно време се стремим не само към 
здрави, но и към красиви зъби. Защото кра-
сивите зъби са не само естетични, те са 
средство и признак за успех. 

Снежнобелите зъби са станали запазена 
марка на САЩ и много хора ги свързват с 
успех и щастие. Тази тенденция е на гре-

Следва на стр. 5

продължение от брой 20

ЛЮБОПИТНО



ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
DENTAL MEDICINE

БРОЙ 21, ЮЛИ 2013 г., стр. 5ЛЮБОПИТНО

продължение от стр. 5

 ... Продължава в следващият брой

бена на вълната повече от десетилетие и 
няма признаци да залязва. Красивите рав-
ни бели зъби издават увереност в собстве-
ните способности и душевно равновесие. 

Според таблоидите една от най-красиви-
те усмивки е притежание на американска-
та актриса Камерън Диаз („Маската”, „Ан-
гелите на Чарли”, „Бандите на Ню Йорк”). 
Нейната усмивка излъчва безграничен оп-
тимизъм, енергия, заразително добро на-
строение, доверчивост и уникален чар.  

Руската тенисистка Мария Шарапова по-
беди в анкетата на Американската акаде-
мия по естетично  зъболечение (AACD).  В 
анкетата академията пита кои от известните 
личности от киното, музиката и спорта имат 
най-привлекателна усмивка. От участници-
те 42% са посочили усмивката на Мария за 
най-привлекателната в женския спорт. При 
мъжете безусловен победител е състеза-
телят по голф Тайгър Уудс (59%). При вни-
мателен анализ на снимки в близък план се 
установява, че зъбите и на двамата не са 
перфектни по критериите на лекарите по 
дентална медицина, но това само добавя 
индивидуалност към красивите им усмивки. 

ИСТОРИЯ НА ИЗБЕЛВАНЕТО НА ЗЪБИТЕ 
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Историята на усмивката е толкова дълга, 
колкото е дълга и историята на човечест-
вото. Усмивката е универсално изразно 
срeдство, което може да замести много 
думи. Нейната привлекателност се със-
тои най-вече от състоянието на зъбите, а 
хората не винаги са имали възможността 
да ги запазят ослепително бели и здрави.  
Стремежът, да се промени неудовлет-
ворителния цвят на зъбите, съществува 
отдавна. В архивите на историята са за-
пазени много методи за избелване или 
изсветляване на зъбите, които често пъти 
са се оказвали  вредни за организма. 

Сведения за дентална помощ и сред-
ства за избелване на зъбите се срещат в 
писмени източници от Древен Египет. По 
данни на древните летописци, живели пет 
хиляди години преди Христа, египтяните 
са се опитвали да постигнат  перлена бе-
лота на зъбите си, като ги търкат с парче 
лук. Използвали са и избелваща смес на 
базата на пемза, смесена с винен оцет. 

През 1873 г., по време на разкопките 
на древна Тива немски египтолог Георг 
Еберс е открил най-известният древен 
египетски медицински папирус, датиращ 
от 1550 г. пр. Хр., в която частта, засяга-
ща стоматологично лечение (“Началото 
на средствата за по-силни зъби”) е по-
местена рецептата прах за почистване 
на зъбите, “Вземете суха смирна, тамян, 
в равни дози, клончета от мастиково 
дърво, рог на овен, хебут от Северна Си-
рия и стафиди за да приличат зъбите на 
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Редакцията не носи отговорност 
за съдържанието на публикуваните 
авторски материали, реклами и обяви

перли“1. Белите зъби са били  признак на 
красота и богатство.

В древен Рим са смятали, че няма по-
добро средство за полиране на зъбите от 
уреята. На знатните граждани тя се дос-
тавяла от Португалия.

В средновековието доблестните рицари 
и техните изящни дами не забравяли да 
се погрижат и за красотата на зъбите си. 

През XVII век човек може да иде във 
фризьорски салон и да си избели зъбите, 
наред с оформянето на нова прическа. 
За избелването бръснарите използвали  
азотна киселина. Зъбите действително 
ставали по-бели, макар че скоро след 
това зъбния емайл ерозира. Въпреки не-
минуемите странични ефекти, стремежът 
към по-бели зъби бил толкова голям, че 
киселини се използват за избелване на 
зъбите до 18 век. 

Съвременното избелване има дълга ис-
тория - почти 150 години. В средата на 
XIX век в редица стоматологични журнали 

С времето модата, традициите и ета-
лоните за красота се променят. Целта на 
естетичната дентална медицина е не само 
да направи зъбите красиви, но и да ги опа-
зи здрави, защото естествените белота и 
форма на зъбите винаги ще са на мода. 

Литература: 
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2. Вагнер В.Д., Поповкина О.А. Профессиона-

льное отбеливание зубов. Основные положения 
// «Профилактика today», 2008, №8, стр. 26−28.

3. Гольдштейн Эстетическая стоматоло-
гия. Т. 1, М.: StBook, 2003, 421 с.
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в 3 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. С 265
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2003, 384 с.
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9. Черная Л. А. История культуры Древней 
Руси. М.:, «Логос», 2007, 320 с.

10. Шмидседер Дж. Эстетическая стомато-
логия. М.: «МЕДпресс-информ», 2004, 320 с.

11. Allen E.P. Use of surgical mucogingival 
procedures to enhance esthetics // Dent Clin North 
Am 1988; 32:307−30.

12. Carlos A. Camara, Aesthetics in Orthodontics: 
six horizontal smile lines // Dental Press J Orthod 
2010; Vol.15, no.1 Jan./Feb.

13. Malvin E. Ring.Dentistry: An Illustrated History. 
NY.: Harry N. Abrams, 1992, 300 с.

14. Tjan A.H., Miller G.D., The J.G. Some esthetic 
factors in a smile // J Prosthet Dent 1984;51: 24−8.

започват да излизат статии, посветени на 
избелването; провеждат се изпитвания на 
нови методи, четат се лекции, поддържа-
щи избелването, в учебниците се появяват 
глави, посветени на избелването. Обсъж-
дат се обосноваността и относителната 
безопасност на процедурата по избелване.

През 1848 година Dwinelle W.W. съоб-
щава за опит за избелване на невитални 
зъби с белина 2.Много внимание привли-

ча опита на Truman J., който представя 
първия успешен метод за избелване на 
преоцветени зъби.3 Методът се основава 
на ефектта на освобождаване на хлор от 
разтвора на белина, към който се добавя 
разтвор на слаба киселина- оцетна, ви-
нена или оксалова. 
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12 ОКТОМВРИ:
1. Лектор: проф. Йоав Мазор, Израел 

С лекция на тема: „Предпротетична подготовка със брекети

2. Лектор: доц. Лаура Андреева, БОО
С лекция на тема: „Възраст и ортодонтско лечение“

3. Лектор: д-р Владимир Петрунов, БОО
С лекция на тема: „Индекс за определяне на тежестта на
ортодонтските деформациите“ 

4. Лектор: д-р Галин Гаврилов, клиника „Валор Орто“
С лекция на тема: „Съвременната ортодонтия и възможност за
приложението й в работата на общопрактикуващите
дентални лекари”

Регистрация: 08:30 – 09:30 ч.
Начало: 09:30 ч.
Такса за лекционната част: 20 лв.

Таксите се заплащат в офиса на СРК или по банков път:
Плоучател: Нингбо проект ЕООД
ПИБ АД, клон София
IBAN:BG36FINV91501014634125

За повече информация: 
Офис СРК, тел: 02 988 2525, 0888 58 80 60
Нимакс: тел: 0876 290474, e-mail:  office@nimax.bg

СРК НА БЗС И БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО
с подкрепата на клиника   „ВАЛОР ОРТО“   и   фирма  „НИМАКС“

организират

ДНИ НА ОРТОДОНТИЯТА
12 – 13 Октомври 2013 г., МОЛ Парадайз, София Ивент Център

Лекционна част:

13 ОКТОМВРИ – курс:
Водещ: проф.  Йоав Мазор, специалист по ортодонтия и 
лицевочелюстна ортопедия 
1. Теорeтична част:

1.1. Въведение, общ преглед и история на лингвалните системи/
брекети
1.2. Лингвални системи: брекети, дъги, различни лабораторни 
подходи и техники
1.3. Представяне на „eBrace”: 

- CAD/CAM индивидуално проектирани брекети и дъги 
предостявящи пълен контрол на лекаря във всички етапи на 
производствения им процес и лечението 
- Оптимално поставяне на брекетите с помощта на специално 
разработени инструменти
- Високотехнологични двойно геометрични SS дъги за оптимален 
контрол и приплъзване 
- Самолигираща система 
- Light eBrace

1.4. Лингвално лечение: диагноза и лечебен план, подбор на случаи 
за ЛО, процедура по залепяне и по сваляне на брекетите, лечебни 
етапи и механика, мениджмънт и подобряване комфорта на 
пациента 

2. Практическа част:
Практическа демонстрация и упражняване на процедурата по 
залепване и поставянето на брекети и дъги

- „Bonding on models”: Поставяне на eBrace брекети
- „Different tie techniques”: Различни техники за захващане
- „Wire bending”: Поставяне на дъги

Курса е цял ден: 09:00 – 18:00 ч.

Такса за курса:  980 лв. 

Всички лекции са с теми
насочени към общо практикуващи зъболекари!

Курсова част:

За повече информация:  „Нимакс“, тел: 0876 290474, e-mail: office@nimax.bg

СЪБИТИЯ
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Следва на стр. 8

На 08.10.2012г ус-
пешно беше защитен 
дисертационен труд на 
тема „Епидемиологично 
проучване на зъбно-че-
люстните деформации 
и необходимостта от ор-
тодонтско лечение при 

българи в периода от смесено до посто-
янно съзъбие“ от д-р Владимир Ивайлов 
Петрунов, К-ра Ортодонтия, МУ – София с 
научен ръководител проф. д-р Вера Бори-
сова Крумова, дм. На д-р Владимир Петру-
нов е присъдена образователна и научна 
степен „доктор“.

Дисертационният труд е написан на 211 
страници, онагледен с 51таблици, 19 фигу-
ри, 57 графики и 10 приложения. Библио-
графията включва 244 литературни източ-
ника, от които 67 на кирилица.

Целта на дисертационния труд е да се 
направят актуални епидемиологични про-
учвания на ЗЧД в България и да се изведе 
индекс за определяне необходимостта от 
ортодонтско лечение при деца в смесено и 
постоянното съзъбие.

Проведохме клинични прегледи на 1300 
деца на възраст между 7 и 14 години по 
създадена от автора методика.

Изпълнени са следните задачи:
1. Установи се вида и честотата на ЗЧД, 

динамиката в развитието им и степента на 
клинична изява при деца в смесено и по-
стоянно съзъбие, на които не е провежда-
но ортодонтско лечение

2. Разработена е методика за клиничен 
преглед, която може да бъде приложена 
без да е необходима специализирана орто-
донтска подготовка и оборудване.

3. Изведохме Индекс за Оценка на Те-
жестта на Деформациите (ИОТД) и необ-
ходимост от ортодонтско лечение за деца 
в смесено и постоянно съзъбие, като де-
формациите са разделени в шест групи 
според тежестта им. При това класифици-
ране сме се опитали да се съобразим както 
с етапите на развитие от ранно смесено до 
постоянно съзъбие, така и с тежестта на 
деформацията, етиологичните фактори, 
както и със сложността при нейното лече-
ние. Взели сме под внимание тенденцията 
за влошаване или подобряване на дефор-
мацията във времето, възможността да се 
отстранят някои етиологични фактори и да 
се проведат профилактични мероприятия, 
с което да се създаде условие за нейното 
самокоригиране. Обърнали сме внимание 
и на необходимостта от колаборация меж-
ду общия дентален лекар, ортодонта и дру-
ги дентални специалисти от една страна и 
между дентални лекари и лекари от други 
медицински специалности от друга. Към 
таблицата сме приложили диагностична 
карта, в която се нанасят отклоненията при 
отделните зъби и оклузията.

4. Създадохме протокло на поведение за 
денталния лекар според установената те-
жест на деформацията. За всяка една от 
шестте групи зъбно-челюстни деформации 
са предоставени указания за действие спо-
ред нивото на компетентност на денталния 
лекар. Направихме анализ на състояние-
то на прегледаните от нас деца, според 
предложения от нас Индекс за оценка на 
тежестта на деформацията.

Приносите на дисертационния труд са:
1. За първи път у нас се прави епидемио-

логично изследване на вида и честотата на 
ЗЧД, динамиката в развитието им и степен-
та на клинична изява при деца в смесено и 
постоянно съзъбие, на които не е провеж-
дано ортодонтско лечение

2. Разработена е методика за клиничен 
преглед, която може да бъде приложена 
без да е необходима специализирана орто-
донтска подготовка и оборудване.

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Хабилитации и докторантури през 2012 година
3. Създадена е релационна база данни 

за ЗЧД с възможност за изчисляване на 
различни комбинации между отклоненията 
при отделните зъби и оклузията.

4. За първи път у нас е изведен Индекс 
за Оценка на Тежестта на Деформациите 
(ИОТД) и необходимост от ортодонтско ле-
чение за деца в смесено и постоянно съ-
зъбие, като деформациите са разделени в 
шест групи според тежестта им.

5. Въз основа на шестте степени на те-
жест на ЗЧД е разработена за първи път у 
нас диагностична карта с диференциране 
на съответните степени на деформациите 
в различни цветове, съответстващи на те-
жестта им.

6. Попълването на диагностичната карта 
обективизира тежестта на ортодонтската 
деформация, което дава възможност на 
денталния лекар да направи оценка за не-
обходимостта от лечение.

7. За първи път е разработен протокол за 
поведение на денталния лекар, тясно свър-
зан с ИОТД и диагностичната карта, който 
предоставя методично указание за тяхното 
тълкуване и последващо поведение. ☐

д-р Владимир Ивайлов 
Петрунов, дм

На 02.10.2012 год. 
седемчленно научно 
жури в състав: Проф. 
М. Пенева, Проф. М. 
Куклева, проф. А. Ки-
селова-Янева, проф. 
Матеева, доц. Сн. То-

палова, доц. В. Кондева и доц. Е. Цолова 
единодушно гласува за това д-р Наталия 
Гатева-Грънчарова да заеме академичната 
длъжност „Доцент” по научна специалност 
детска стоматология (03.03.03) за препода-
ване по Детска дентална медицина, след 
конкурс обявен от Катедра „Детска дентал-
на медицина”, МУ София.

Д-р Н. Гатева участва в конкурса с 38 на-
учни публикации, отпечатани в български и 
международни списания и участия в бъл-
гарски и международни конгреси. Д-р Гате-
ва участва в 4 научни проекта, от които в 
един е водещ изследовател.

Д-р Гатева завършва Немска езикова 
гимназия в гр. Ловеч през 1985 год. През 
1992 год. завършва Факултет по Дентал-
на медицина, МУ, гр. София. От 1993 год. 
след конкурс е назначена за редовен асис-
тен в катедра Детска стоматология, СФ, 
МУ-София. Последователно заема длъж-
ност старши асистент (1997 год.) и главен 
асистент (2005 год.) към същата катедра. 
През 1997 год. придобива специалност по 
Детска дентална медицина, а през 2005 
год. специалност по Обща дентална меди-
цина. На 17.10.2011 год. успешно защитава 
дисертационен труд на тема „Адхезия на 
някои композиционни системи към дентина 
на зъбите от първа дентиция – лаборатор-
ни и клинични изследвания” и придобива 
научна и образавателна степен „доктор”.

Основните научни направления, разра-
ботвани от д-р Гатева са:  Адхезия към зъб-
ните структури в двете дентиции; Сканира-
щи електронно микроскопски наблюдения 
на зъбните структури след механични и 
химични въздействия при зъбите от двете 
съзъбия; Лечение на заболяванията  на 
пулпата в двете дентиции - съвременни 
техники и медикаменти; Съвременни тех-
ники за неоперативно лечение на апрокси-
мален кариес. Някои от приносите на д-р 
Гатева, свързани с научната й дейност са:

Проведено е за първи път у нас СЕМ на-
блюдение на разликите в промените на 
дентина при ецване за различно време и с 
различна концентрация на киселината при 
образци от временни и постоянни зъби.

Проведено е са за първи път у нас СЕМ 
наблюдение на граничната зона дентин-ад-

доц. Наталия Гатева-
Грънчарова, дм

проф. Росица
Кабакчиева, дм

На 2 октомври  2012г. на-
учно жури в състав: проф. 
д-р М. Пенева, проф. д-р 
М. Куклева, проф. д-р А. 
Киселова –Янева,  проф. 
д-р Хр. Матеева, доц. д-р 

С. Топалова-Пиринска, доц.д-р В. Кондева, 
доц. д-р Е. Цолова единодушно гласуваха 
за това доц. д-р Росица Кабакчиева, доктор, 
да заеме академичната длъжност „Профе-
сор” по научна специалност детска стомато-
логия (03.03.02.) за преподаване по Детска 
дентална медицина. 

Доц. д-р Р. Кабакчиева участва в конкур-
са със 112 научни труда. Oт тях 58 реални 
публикации: дисертация, участие в 4 учеб-
ници и ръководства,1 рационализация, 1 
изобретение, методично указание, 2 учеб-
ни видеофилма, 48 публикации в наши и 
международни научни списания. Има 119 
цитирания, IF- 1.00, участиe в 32 научни 
конгреси у нас и в чужбина с 54 презен-
тации, участие в 3 международни екипа в 
дентални програми с деца - 2 национални  
и 1 американска, водещ изследовател в 3 
национални проекти „Грант”  към СМН, МУ  
София. 

Образование, професионален път и 
академични дипломи: През 1976 г. за-
вършва Стоматологичен факултет при МА, 
София. От 1976 г. е ординатор в детско от-
деление на ОСП, гр. Ямбол. От  1981г. е 
асистент към Катедрата по детска стома-
тология в СФ, МА, София. През 1989 г. за-
щитава дисертация на тема “Възможности 
за първична и вторична профилактика на 
зъбните дисnлазии“. От 1991г. е „доцент“ 
към същата катедра. В периода 2002-04г.  
повишава своята професионална квали-
фикация в Denver-Colorado, USA. 

Доц. д-р Р. Кабакчиева има следните 
придобити специалности: Детска стомато-
логия (1980 г.); Обща стоматология (2005 
г.); Обществено здраве и здравен менидж-
мънт (2005 г.). Владее и ползва  руски и ан-
глийски език.  

Преподавателска дейност: Доц. д-р 
Р.Кабакчиева преминава последователно 
през целия цикъл на обучение в Катедрата 
по детска дентална медицина. От 1989 г.тя  
е хабилитиран преподавател на студенти 
по дентална медицина по дисциплините 
„Прoпедевтика на детската дентална ме-
дицина”, „Профилактика на оралните за-
болявания, „Клиника на детската дентална 
медицина”.Участва в изпитни комисии за 
държавен изпит по специалността детска 
дентална медицина, държавен изпит по 
детска дентална медицина за  магистърска 
степен, семестриални изпити по пропедев-
тика, профилактика и клиника на детската 
дентална медицина. Научен ръководител е 
на специализанти и 2 докторанти, успеш-
но защитили дисертации през 2011г. Ръко-
води студентски научен кръжок по детска 
дентална медицина с български и между-
народни научни изяви.  Изнася  лекции по 
различни проблеми на детската дентална 

хезивна система след приложение на раз-
лични генерации адхезивни системи при 
образци от двете дентиции.

Проведено е за първи път у нас in vitro из-
следване на здравината на връзката чрез 
тест за макроопън между различни генера-
ции адхезивни системи и образци от двете 
дентиции.

Предложен е клиничен протокол за опти-
мизиране на адхезията към дентина при 
аплициране на адхезивни системи с тотал-
но ецване за възстановяване на временни 
зъби, който осигурява клинично трайна и 
надеждна адхезивна връзка. ☐

медицина (7 акредитирани лекции) като 
част от квалификационната програма на 
БЗС. 

Научна дейност: Научните интереси и 
областите в които работи доц. д-р Р. Ка-
бакчиева са: профилактика на оралните 
заболявания в детска възраст; съвремен-
ни биологични техники при терапията на 
пулпата при усложнен кариес на временни 
и постоянни детски зъби; съвременни тех-
ники в терапията на пулпата при травми и 
фрактури на временни и постоянни детски 
зъби; оценка на оралното здраве на деца - 
индекс; зъбни дисплазии в детска възраст; 
моларо-инцизивна хипоминерализация- 
съвременен подход в терапията.

Научните приноси на доц. д-р Р.Кабакчиева 
са над 60 и са основно в следните области: 
Зъбни дисплазни: разпространение на 
зъбните дисплазни у нас; схема за етиоло-
гичен и клиничен анализ; генеалогичен ме-
тод за доказване начина на унаследяване;  
рискови фактори, влияещи за развитие на 
зъбни дисплазии; методи за профилактика 
и комплексно лечение; метод за едновре-
менно лечение на зъбни дисплазни и орто-
донтски аномалии; размери на междуши-
ечното разстояние при зъби с дисплазия;  
рентгенов образ на  придобити и унасле-
дени дисплазии; моларо-инцизивна хипо-
минерализация и комбиниран метод за ле-
чението й. Профилактика на оралните 
заболявания: концентрация на флуор в 
минералните води във Великотърновско; 
ефект от аминофлуорна зъбна паста; раз-
вита е идеята за „дентален дом“ в детската 
дентална практика. Клинично приложе-
ние на някои лазери: болкоуспокояващ 
и биостимулиращ ефект на импулсния ин-
фрачервен лазер след лечение на пулпит 
при зъби с незавършено кореново разви-
тие; повлияване на болката в  периода след 
ажустиране на снемаеми ортодонтски апа-
рати; лечение на следекстракционни рани; 
лечение на гингивити. Кариесология на 
временни и постоянни зъби: връзка меж-
ду дентина на временни и постоянни зъби 
и различни адхезивни системи; оптимал-
но време за ецване на временните зъби. 
Ендодонтия на временни и постоянни 
зъби: обзорни публикации по въпросите за 
пулпитите на временните зъби и методи-
те за диагностика и лечение; експеримен-
тално проучване върху цитотоксичността 
на формалин-резорциновите материали, 
калциевия хидроксид и МТА; протоколи за 
лечение на пулпити на временни и посто-
янни зъби с индиректно пулпно покритие и  
частична пулпотомия. Оценка на орално-
то здраве на деца: формуляри за провеж-
дане на дентален преглед; определени са 
индикатори за оралното здраве на децата; 
създаден е индекс за оценка и контрол на 
оралното здраве. Зъбни травми: обзорна 
публикация върху класификация, клинична 
картина, лечение и профилактика на трав-
мите на временните зъби. Други области: 
референтни стойности за електровъзбу-
димостта на пулпата на постоянни детски 
зъби с незавършено кореново развитие; 
Elers-Danlos  Marfan‘s синдром с капиляро-
токсикоза и възможна корелация с фокал-
на дентална инфекция.

Членство в професионални организа-
ции: БНСД; БЗС;  Alpha Omega International 
Dental Fratemity; Balkan Stomatological 
Society; Национално сдружение на лекари-
те по детска дентална медицина.

Доц. д-р Р. Кабакчиева е заемала и заема 
следните изборни административни длъж-
ности: заместник декан по УД и СДО (1995-
97г.); член на Съвет по медицинска наука, 
МУ, София (2006-10г.); член на Контролна 
комисия, Ректорат, МУ, София (2012г. и 
сега). ☐
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Проф. д-р Мая Рашева 
Рашкова, дм.

На 02.10.2012 год. 
седемчленно научно 
жури в състав: Проф. 
М. Пенева дмн, Проф. 
М. Куклева дмн, проф. 
А. Киселова-Янева 
дмн, проф. д-р Х. Ма-
теева дмн, доц. д-р Сн. 
Топалова дм, доц. д-р 

В. Кондева дм. и доц. д-р Е. Цолова дм. еди-
нодушно гласува за даване на академична 
длъжност „професор“ на доц. д-р Мая Ра-
шева Рашкова дм, по конкурс обявен според 
ЗРАС, в областта на висшето образование  
-  „Здравеопазване и спорт“, по професио-
нално направление „Стоматология“ и на-
учна специалност „Детска стоматология, 
за нуждите на катедра „Детска дентална ме-
дицина“ – ФДМ - МУ София.

В конкурса доц. д-р М. Рашкова участва 
с 129 научни труда, от тях: 64 научни ста-
тии: 41 в български, 9 в електронни и 14 в 
чужди реферирани списания; участия в на-
учни форуми – 52; участия в монографии и 
учебници – 9; признати изобретения - 2, ра-
ционализации – 2; участие в 6 проекта, в 5 
от тях е водещ автор; автор на 1 софтуерен 
продукт; цитирания – 58, IF- 1,02.

Родена на 16.05.1954 в гр. София.
Образование: През1972 г.  завършва 9-та 

Френска езикова гимназия – София, 1978 
г. -Стоматологичен факултет - МА София, 
магистър по дентална медицина.

Придобива следните професионални 
и академични дипломи: 1984 г. - специал-
ност „Детска стоматология“, 2006 г. - специ-
алност „Обща стоматология“, 2006 г. - на-
учна степен „Доктор“с дисертационен труд 
- ”Орални херпесни инфекции и рецидиви-
ращи афти в детско-юношеска възраст”.

Професионален път: 1978-1979 г. е орди-
натор - стоматолог в ОСП Русе; 1979-1980 
г. - асистент в катедра „Терапевтична стома-
тология” - СФ Пловдив; 1980 г. - асистент в 
катедра „Терапевтична стоматология” – СФ 
София, 1980 - 1983 г. - асистент в катедра 
„Детска стоматология”, 1983-1986г.- старши 
асистент в катедра „Детска стоматология“, 
1986-2007г. - главен асистент, отговорник по 
учебната работа в катедрата в Стоматологи-
чен факултет - МА София.

1987 г. специализира в Медицински уни-
верситет в Будапеща – Унгария.

2007 г. е избрана за Доцент по детска 
дентална медицина. От октомври 2010 г. е  
Зам. Декан по НИД и СДО във Факултета по 
дентална медицина – МУ София.

Преподавателска дейност: Води лек-
ционен курс по следните дисциплини: 
орална ембриология, хистология и биоло-
гия, профилактика на оралните заболява-
ния,  клиника на оралните заболявания в 
детска възраст. Изнася лекции по различ-
ни проблеми на детската дентална меди-
цина, свързани с продължаващото обуче-
ние към БЗС.

Ръководител е на 4 – ма специализанти и  
3 – ма докторанти.

Научни интереси в областите: орал-
на биология, диагностичен потенциал на 
слюнката, заболявания на пародонта и 
оралната лигавица в детска възраст, зъбен 
кариес и профилактика на оралните забо-
лявания.

Членство в професионални организа-
ции: Член на ръководството на Българско 
научно стоматологично дружества; член 
на Български зъболекарски съюз; член на 
ръководството на Асоциация на детски-
те дентални лекари в България; член на 
Факултетния съвет на ФДМ - МУ София; 
член на Академицния съвет на МУ – Со-
фия; член на комисията по акредитация и 
продължаващо обучение към БЗС; експерт 
към Национална Агенция за Оценка и Акре-

продължение от стр. 7

Д-р Антоанета Митева Млъчкова, дм

На 11.10.2012г. успешно е защитена ди-
сертация за придобиване на образователна 
и научна степен „доктор“. Дисертационният 
труд е на тема „Ефективнoct нa нecтepoид-
нитe противовъзпалителни сpeдства в лe-
чението нa възпалително-деструктивните 
пародонтални заболявания“, с научен ръ-
ководител доц. д-р Христина Лазарова По-
пова, дм, катедра по „Пародонтология“ на 
ФДМ към МУ – София.

Дисертационният труд е написан на 170 
страници, а в библиографията му са вклю-
чени 441 литературни източника.

Многобройни изследвания в последните 
няколко десетилетия убедително показаха, 
че пародонталните заболявания се причи-
няват от микроорганизмите на денталния 
биофилм. Съвременната концепция за 
патогенезата на пародонталните забо-
лявания отбелязва освен това значите-
лен напредък от 90-те години на мина-
лия век с изясняването на участието на 
отговора на организма в прогресията на 
пародонталното заболяване. Има доста-
тъчно съвременни доказателства, че пре-
дизвиканият от бактериалния патогенен 
товар отговор на пародонталните тъкани е 
свързан с продукцията от организма на ре-
дица проинфламаторни фактории медиа-
тори на деструкцията. Вече се знае, че про-
дукцята на цитокини играе ключова роля 
в почти всички възпалителни процеси в 
човешкия организъм, включително в пато-
генезата на възпалително-деструктивните 
заболявания на пародонта. Някои от въвле-
чените във възпалително-деструктивните 
процеси цитокини са в детайли изучавани 
– като TNF-α, IL-6, IL-1β, MMP и се уста-
новява, че възникването и прогресията на 
пародонталното заболяване са свързани с 
повишена продукция на проинфламаторни 
цитокини, медиатори на възпалението на 
деструктивни ензими.

На базата на познанията за бактериал-
ната етиология и актуалната парадигма за 
патогенезата са изградени подходите на 
съвременните стратегии за терапията и 
контрола на възпалителните пародонтални 
заболявания. Вече има солидни доказател-
ства за ефективност на механичната тера-
пия (scaling and root planning) в повечето 
от случаите на гингивит и пародонтит. Мно-
го проучвания показват, че драматичната 
редукция на патогенните микроорганизми 

дитация (НАОА). От октомври 2010г. е зам. 
гл. редактор на сп. Проблеми на дентална-
та медицина, издание на ФДМ - МУ София.

Научни проучвания и приноси: Кли-
нични, вирусологични, имунологични и 
експериментални изследвания върху за-
болявания на оралната лигавица: орални 
херпесни инфекции,  рецидивиращи афти 
и орални кандидози в детска възраст; съз-
даване на алгоритми и компютърна про-
грама за диагностика на орални мукозни 
лезии в детска възраст; изследване и ап-
робиране на нови биохимични, генетични и 
имунологични методики за изследване на 
биомаркери в слюнката, свързани с орална 
и системна патология; изследване психо-
биология на стреса (кортизол и α – амила-
за); изследване генетични маркери за TLRs 
в епителни клетки от орална лигавица; 
проучване на секреторен имунитет (S-IgA) 
и връзката му с орална и системна патоло-
гия; изследване на маркери на тъканното 
(в пародонта) ремоделиране на проби от 
гингивална течност (IL-1β, MMP – 8) и др. ☐

Доц. д-р Жанина Стамова
Павлова, доктор

На 18.02.2013 г. седем-
членно жури в състав: 
Проф. д-р, Андон Фил-
чев, д-р, дн; Проф. д-р 
Трифон Михайлов, д-р, 
дн; Проф. д-р Стефан 
Сиромашки, д-р, дн; 
Доц. д-р Георги Тодоров, 

доктор; Доц. д-р, Иван Анастасов, доктор, 
дн; Доц. д-р Юлия Каменова, доктор; Доц. 
д-р Божидар Йорданов, доктор единодуш-
но гласува за това д-р Жанина Стамова 
Павлова да заеме академичната длъжност 
„Доцент” по научна специалност ортопе-
дична стоматология /03.03.03./ за препо-
даване по Протетична дентална медицина, 
след конкурс обявен от Катедра „Протетич-
на дентална медицина”, ФДМ, МУ – София.

Д-р Ж. Павлова участва в конкурса с 28 
научни публикации, отпечатани в българ-
ски и чуждестранни списания, 24 участия 
на български и международни конгреси, 
един научен проект и три учебни филма.

Д-р Павлова завършва през 1991 г. Факул-
тет по дентална медицина, МУ – София. 
През 1992 г. след конкурс е назначена за 
редовен асистент в катедра „Протетична 
дентална медицина”, ФДМ, МУ – София. 
Последователно заема длъжностите стар-
ши асистент /1997 г./ и главен асистент 
/2002 г./ в същата катедра. Десет години 
/2003–2013 г./ изпълнява длъжността гла-
вен асистент по учебната дейност на ка-
тедра „Протетична дентална медицина”, 
ФДМ, МУ–София. През 1997 г. придобива 
специалност „Протетична стоматология”, а 
през 2005 г. – специалност „Обща стомато-
логия”. На 27.06.2011 г. успешно защитава 
дисертационен труд на тема „Естетично на-
реждане на фронталните зъби на цели про-
тези” и придобива образователна и научна 
степен „доктор”.

Основни научни направления в които ра-
боти д-р Павлова са естетично зъбопроте-
зиране, приложение на компютърни техно-
логии в протетичната дентална медицина, 
изследване на антропометрични параме-
три с приложение в протетичното лечение, 
съвременни аспекти на протезирането с 
цели протези.

Някои от приносите на д-р Павлова, свър-
зани с научната й дейност са:

1. Установени са средни параметри, при 
българи, които могат да бъдат използвани 
като ориентири при протетично възстано-

вяване на дъвкателния апарат: средните 
стойности на вертикалното покритие и хо-
ризонталното отстояние при фронталните 
зъби; средните параметри на профилното 
поле при проекцията му в сагиталната рав-
нина; средните стойности на отстояние на 
медиалните и дистални точки на горните и 
долните резци от линията свързваща ку-
чешките зъби; средното разстояние между 
точките на свързване на лабиалните фре-
нулуми с гингивата и разположението им 
спрямо средната инцизивна линия.  

2. Установена е константната позиция на 
т. Gnathion при максимално съкращение 
на мимическата мускулатура при усмивка, 
която може да бъде използвана като до-
пълнителен ориентир за определянето на  
височината на оклузия при лечение с цели 
протези. 

3. Създадена е компютърна програма за 
избор и нареждане на фронталните зъби 
на цели протези.

4. Предложена е методика за изработ-
ване на цели протези с компютърно асис-
тиран избор и нареждане на изкуствените 
зъби, която дава възможност за постигане 
на по-висок естетичен ефект при протетич-
но лечение на цялостното обеззъбяване. ☐

от пародонталната среда чрез професио-
налното почистване и поддържането на 
продължителен добър стандарт на орал-
на хигиена рефлектира  в елиминиране на 
възпалението при гингивит и пародонтит и 
стопиране на костната загуба при хроничен 
пародонтит.

Нарастващите познания в последните две 
десетилетия за значимостта на отговора на 
организма към пародонталната инфекция 
в прогресията и тежестта на пародонтита 
доведе до развитие на допълнителни тера-
пии за модифициране на отговора на тъка-
ните (host modulation) с цел постигане на 
по-благоприятен оздравителен отговор с 
по-голяма редукция на джоба и печалба на 
аташман, както и продължително поддър-
жане на стабилен пародонтален статус с 
предодвратяване на рецидива.

Един от изследваните подходи на модули-
ращата отговора на организма терапия на 
пародонтита е прилаган на нестероидни 
противовъзпалителни средства, показа-
ли вече добра ефективноств лечението на 
други възпалителни заболявания с подоб-
на патогенеза. Нестероидните противовъз-
палителни средства могат да модифицират 
отговора на организма при пародонтит чрез 
инхибиция на експресията на някои проин-
фламаторни цитокини и медиатори на въз-
палнието, както и чрез инхибиция на фак-
тори на деструкция на алвеоларната кост.

Необходими са клинични  и лабораторни 
проучвания, които да предоставят съвре-
менни доказателства за ефективност на 
допълнителната терапия с модулиране на 
отговора на организма в сравнение с кон-
венционалната терапия на възпалителните 
пародонтални заболявания.

Настощият труд е базиран на съвре-
менната концепция за патогенезата на 
пародонталните заболявания  и е пос-
ветен на оценяване на ефективността 
на приложението на нестероидни проти-
вовъзпалителни агенти в терапията на 
възпалителните заболявания на гинги-
вита и пародонта – плак-асоциран гин-
гивит и хроничен пародонтит.

Поставената цел е да се получат данни 
за ефективността на допълнителни тера-
певтични подходи със системно и локално 
прилагане на НСПВС при третиране на па-
родонталните заболявания с възпалител-
но-деструктивен характер – плак-индуци-
ран гингивит и хроничен пародонтит.

Приносите на дисертационния труд са 
фундаментални (във връзка с допъл-
нително изясняване на механизмите на 
деструкция, асоциирани с експресията 
на основни възпалителни цитокини) и 
практически ( във връзка със създаване 
на алгоритъм на допълнително третира-
не на пациенти с хроничен пародонтит 
с нестероидни противовъзпалителни 
средства) за постигане на по-висока 
ефективност на основната пародонтал-
на терапия. ☐



ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
DENTAL MEDICINE

БРОЙ 21, ЮЛИ 2013 г., стр. 9

Разбирането за възпалението, болка-
та и оздравителните процеси е от голямо 
значение за клиничната практика. Докато 
вторичните бактериални продукти или иму-
нологични агенти, произлизащи от възпа-
лителните клетки на домакина имат важна 
роля в пулпната патология, освобожда-
ването на невропептиди от периферните 
сетивни нервни окончания също се пред-
полага, че участва в пулното възпаление 
и болка. Последният процес се назовава 
с термина „неврогенно възпаление”  и се 
смята, че е важен елемент в развитието на 
ранни периодонтални лезии. Въпреки че 
пулпната болка е обстойно изследвана, все 
още има някои състояния, които не са до-
бре изучени, като симптоматични пулпити, 
постекстирпационна болка, индивидуални 
различия в зъбната болка и трудности в 
анестезирането на пулпата при остро въз-
паление. Тази статия прави преглед на те-
кущата литература с фокусиране върху не-
врогенното възпаление в опит да предложи 
по-нови и по-точни обяснения за състояни-
ята на пулпна болка.

Въведение
Пулпните нервни влакна са главно сетив-

ни, но по хода на кръвоносните съдове в 
централната пулпа могат да бъдат открити и 
и симпатикови. Повечето от сетивните нерв-
ни влакна преминават през апикалния фо-
рамен, разклоняват се активно в коронарна-
та зона преди да завършат в периферната 
пулпа. Интересно неотдавнащо откритие е 
екстензията на много нервни окончания в 
коронарния предентин. Сетивните нервни 
влакна в денталната пулпа произлизат от 
тригеминовия ганглий и се категоризират от 
най-малкия към най-големия диаметър в С-
влакна, А-делта и някои А-бета влакна. От 
друга страна постганглийните симпатикови 
нервни влакна произлизат от горния церви-
кален ганглий. А-делта влакната са миели-
низирани механорецептори с по-нисък праг 
на възбудимост и са отговорни за така на-
речения първи сигнал за болка. С-влакната 
са немиелинизирани, с висок праг на възбу-
димост. Те се наричат полимодални, защото 
отговарят на няколко вида стимули като ме-
ханични, химични или термични. С-влакна-
та най-вероятно провеждат сетивността за 
,,вторичната болка”.

Години наред сетивните нервни влакна 
са възприемани като статични структури, 
предизвикващи болка чрез активация и 
стимулация на възпалителните медиатори, 
но това не е цялата картина. Наскоро про-
ведени неврофизиологични изследвания 
показват, че сенситизирани нервни влакна 
освобождават невропептиди, които на свой 
ред модулират възпалителния процес. Това 
беше определено като неврогенно възпале-
ние. Сенситизираните нервни влакна също 
предизвикват състояние на болка със спе-
цифични характеристики, възприето да се 
нарича хипералгезия. Още по-интересно е, 
че периферните сетивни нервни влакна се 
разпростират в инфектираните зони. Това 
разпростиране е обратимо и изчезва, когато 
възпалението утихне. ЦНС също не е ста-
тична структура и реагира на непрекъсна-
тия поток от болеви импулси. Явлението е 
наречено централна сенситизация.

Цел на това проучване в литературата е 
да се намерят обяснения на болевите със-
тояния, които са недостатъчно проучени. В 
тази връзка ще бъдат разгледани четирите 
процеса - неврогенно възпаление, разпрос-
тиране на нервните влакна, хипералгезия и 
централна сенситизация. 

Неврогенно възпаление
Невропептидите са протеини, синтезира-

ни в клетъчнато тяло на първичните афе-
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рентни нервни влакна и след това се транс-
портират до ЦНС и до периферните нервни 
окончания. В зъбната пулпа невропептиди-
те се транспортират от клетъчното тяло в 
тригеминалния ганглий чрез аксоните до 
нервните окончания и се натрупват във ве-
зикулите. По време на пулпното възпале-
ние периферните възпалителни медиато-
ри сенситизират и стимулират сензорните 
нервни влакна (ноцицептори) да освободят 
натрупаните невропептиди. От биологична 
гледна точка най-важните невропептиди са 
калцитонин, генетично обусловен пептид, 
субстанция Р и неврокинин А.

Пулпните симпатикови нерви освобож-
дават различен клас невропептиди,  като 
невропептид Y. Вазоактивните интестинал-
ни пептиди (ВИП) са други невропептиди, 
открити предимно в парасимпатикови не-
врони. Интересно е, че ВИП персистират в 
пулпата дори след нараняване на долния 
алвеоларен нерв и симпатектомия. Пред-
полага се, че съществува парасимпатикова 
инервация в пулпата. Пулпната парасимпа-
тикова инервация е била и още е полемич-
на тема. Въпреки това неврофизиологич-
ните изследвания предоставят по-добра 
класификация на пулпната инервация от 
тези, от хистологични проучвания.

Още през 1968 г Крогер открива, че кога-
то долният алвеоларен нерв е стимулиран, 
интрапулпното налягане се увеличава. Съ-
щото се е наблюдавало и при кучешки зъби 
и зъби на плъхове. Има изследвания, които 
показват, че тези промени се дължат на ос-
вобождаването на невропептиди.

Невропептидите предизвикват много био-
логични ефекти и изглежда имат както цир-
кулаторни, така и имуномодулиращи начи-
ни на действие. Например интрадермална 
инжекция със субстанция Р при плъхове 
предизвиква плазмен излив. Субстанция Р 
освобождава хистамин от мастните клетки, 
които на свой ред стимулират освобожда-
ването на субстанция Р. Премедикаията 
с антихистамини намалява субстанция Р 
индуцирания излив. Така е предложено, че 
индуцираният излив от субстанция Р и от-
токът са зависими от хистамина. Оттокът, 
индуциран от хистамина и брадикинина е 
потенциран от генно-обусловения пептид 
и инхибиран от премедикация с антигенно 
обусловения пептид. Това е така, защо-
то генно-обусловеният  пептид потенцира 
излив, индуциран от субстанция Р чрез 
инхибиране на деградацията й. Инжекция 
с генно-обусловения пептид при хора пре-
дизвиква силен продължителен съдов отго-
вор. Също така системното приложение на 
генно-обусловения пептид предизвиква от-
четливо намаляване на кръвното налягане 
при плъхове, хипотензия и тахикардия при 
хора. В резултат на това генно-обусловени-
ят пептид е считан като един от най-силни-
те ендогенни вазодилататори.

Локалната апликация на брадикинин в 
дълбоки дентинни кавитети при котки зна-
чително увеличава пулпния кръвен ток. 
Това показва, че брадикининът е зависим 
като вазодилататор от невропептидите. 
Плазменият излив, предизвикан от суб-
станция Р и вазодилатацията, предиз-
викана от генно обусловения пептид, са 
интегрални елементи на възпалителната 
реакция. Това осигурява дадената област с 
прекурсори на възпалителните медиатори, 
като арахидонова киселина и кининоген.Тъ-
канните ензими превръщат арахидоновата 
киселина в левкотриени и простагландини 
и кининногенът в брадикинин. Получени-
те възпалителни медиатори сенситизират 
нервното окончание и цикълът се повтаря. 
Харграивс и някои други автори предпола-
гат, че действието на генно обусловения 
пептид и субстанция Р потенцират съдовия 

отговор и поддържат възпалителната реак-
ция чрез локален позитивен механизъм на 
обратната връзка. По определение невро-
генното възпаление е възпалителния отго-
вор, даден от невропептидите, освободени 
от стимулирани периферни ноцицептори.

Периферно нервно разрастване
Нервните влакна в пулпата, съдържа-

щи калцитонинов генно обусловен пептид 
(CGRP)  се смятат за главен елемент на 
зъбната инервация. Ето защо обстойно се 
проучва отговора на тези влакна чрез из-
ползване на различни експериментални 
увреждания, като кавитетна препарация, 
пулпно разкритие, оклузална травма и ре-
плантация. Повечето от влакната оцелеля-
ват след увреждането и продължават да 
инервират дентина, като са открити само 
в тубулите, излизащи от жизнеспособни 
одонтобласти. Дентинови кавитети в мола-
ри при плъхове предизвикват изчерпване 
на калцитониновия генно обусловен пеп-
тид и Р субстанцията. Въпреки това до 1-2 
дни тези влакна имат по-голяма невропеп-
тидна имуннореактивност от нормалната 
и предизвикват активна реакция на раз-
растване. Нервното разрастване стихва, 
когато възпалението се намали и мястото 
на нараняванто се покрие с репаративен 
дентин. Изследвайки зъбното увреждане, 
Байер открива, че увеличаването на кал-
цитониновия генно обусловен пептид и Р 
субстанцията  при нервното разрастване 
се предшества от секрецията на нервен 
растежен фактор. Авторът предполага, 
че нервното разрастване е средство за 
привличане на повече невропептиди в ин-
фектираната зона. Подобно  нервно раз-
растване и увеличени нива на калцитони-
новия генно обусловен пептид са открити 
и след пулпна екстракция, оклузална трав-
ма, експериментална реплантация и при 
ортодонтско зъбно преместване.

Пулпното разкритие при молари на плъ-
хове предизвиква пулпно нервно разра-
стване от калцитониновия генно обусловен 
пептид по границите на зоната на абсцеса 
с двойно покачване на пулпните нива на 
калцитониновия генно обусловен пептид и 
Р субстанцията с най-високи нива, наблю-
давани между 7-14 дни след разкритието. 
Пулпното разкритие  предизвиква и пери-
апикално нервно разрастване 5 дни след 
пулпното увреждане, което персистира в 
следващите стадии, доказано с по-силно 
позитивно оцветяване. Тези резултати да-
ват основание да се предположи, че пос-
ледвалото нерно възпаление с резултатно-
то освобождаване на невропептиди и апи-
кално нервно разрастване е отговорно за 
ранната поява на апикалната лезия.

Хипералгезия
Болката, предизвикана от възпалението 

води до усещане, което е много различно 
от болката, индуцирана от преходни невъз-
палителни стимули, като вкарване на игла. 
Възпалението предизвиква електрофизио-
логични промени в отговора на перифер-
ните нервни окончания и това довежда до 
усещане, отговарящо на състоянието хипе-
ралгезия. Това довежда до голяма зъбна 
чувствителност към стимули, като топло, 
студено и механични дразнения. Уилс оп-
ределя хипералгезията като състояние, 
характеризиращо се със спонтанна болка, 
намален праг на чувствителност и увеличе-
на сила на усещаната болка към съответ-
ните стимули.

Централна свръхчувствителност (сен-
ситизация)

Предизвикването на периферно възпале-
ние при експериментални животни довежда 

до редица централни неврални промени. 
Това включва увеличаване на позитивните 
на CGRP клетки в дорзалния ганглий L4, 
повишени нива на CGRP и Р субстанцията 
в гръбначния мозък, засилено спонтанно 
възбуждане, засилен отговор на излъчване 
и разширени полета на чувствителност от 
дорзалните гръбначни неврони. Нещо по-
вече, когато се инжектира интратекално, 
CGRP променя  поведението на перифер-
ните нервни окончания при мишки. Като 
цяло тези открития  подсказват, че усиле-
ното отделяне на CGRP и Р субстанцията 
в гръбначните нерви може да служи като 
биохимичен маркер за развитието на хипе-
ралгезия. Тази хипервъзбудимост на дор-
залните неврони от гръбначния мозък се 
определя като централна сенситизация и 
се описва като главен механизъм за пре-
дизвикването на хипералгезия. Централ-
ната хипералгезия може да допренесе до 
възникване на състояние на остра или 
хронична болка и за това ЦНС вече не се 
разглежда като статична монолитна систе-
ма, която не отговаря на дразнения от пе-
риферните нервни окончания.

Дискусия
Пулпната болка е била обстойно проучва-

на, но все пак има състояния, коитo не са 
добре изучени. Такива са симптоматичните 
пулпити, постекстирпационната болка, ин-
дивидуалните вариации на зъбната болка 
и трудното обезболяване при остро пулп-
но възпаление. На базата на прегледаната 
литература ще се направи дискусия в опит 
да се осигурят допълнителни обяснения на 
тези клинични състояния на болката.

Симптоматични пулпити
Симптоматичните пулпити са определя-

ни и като остри иреверзиблени пулпити, 
остра пулпна болка или остра пулпалгия. 
На лице е хипералгезия. Вероятно ,,хипе-
ралгезични пулпити” е по-точен клиничин 
термин за описване на неврофизиологич-
ното състояние на възпалената пулпа. Раз-
бирането на признаците за хипералгезия  
дава физиологична обосновка на много от 
симптомите на острите пулпити. Спонтан-
ната болка се предизвиква от спонтанна-
та активност на сенситизираните нервни 
окончания. Може да се предположи, че 
задържащата се болка след тестове за ви-
талност се дължи отчасти на позитивения 
локален отговор на цикъла, предизвикан от 
секретираните невропептиди. Централна-
та сенситизация  може също да допринесе 
за усещането на тази задържаща се болка. 
Наари предполага, че пулсиращата болка 
може да се дължи на намаляване на меха-
ничния праг до степен, когато артериална-
та пулсова вълна при всеки сърдечен удар 
е достатъчна да активира сенситизираните 
пулпни нервни окончания.

Постекстирпационната болка
Ефективната екстирпация на остро въз-

палената пулпа не винаги напълно облек-
чава симптомите на пациента. Централ-
ната сенситизация  предизвиква неврални 
промени, които могат да продължат да 
действат дори след премахването на въз-
палената пулпна тъкан, подобно на фан-
томната болка при ампутиран крайник. 
Така е възможно зъбната болка да перси-
стира дори, когато няма остатъци от пе-
риферната пулпа. Друго обяснение за по-
стекстирпационната болка е наличието на 
ранно периапикално нервно разрастване 
и възпаление, което съпровожда акутните 
пулпити. Подобно периапикално възпале-
ние често се отбелязва като разширение 
на периодонталното пространство, но по-
някога трудно се открива рентгенографски. 
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СЪБИТИЯ

БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ 2013
ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ ЗА МОДЕРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
“Добри възможности за лекарите – ка-

чествени грижи за пациентите” е плат-
форма, на която вече 47 години стъпва и 
преследва своите цели международната 
специализирана изложба БУЛМЕДИКА/
БУЛДЕНТАЛ. 

Доказа го и БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 
2013, която премина при изключителен 
интерес от страна на специалистите в 
здравната сфера. Беше оправдано увере-
нието на министъра на здравеопазването 
проф. д-р Николай Петров до участници-
те и организаторите на форума, че през 
трите дни специализираното изложение 
ще е полезно за широк кръг специалисти, 
защото ще им позволи да обогатят своя 
научен и практически опит, както и да съз-
дадат ползотворни  бизнес контакти.

Изложбата регистрира изключителен 
посетителски интерес още от първия ден 
до финала, когато стана ясно, че близо 11 
850 лекари и дентални лекари, зъботех-
ници, медицински сестри, мениджъри на 
здравни заведения, хора от бизнеса са се 
запознали с най-новото и прогресивното 
от медицинската практика по света. 

Представени бяха разнообразна техни-
ка, оборудване, ергономично обзавеж-
дане, апаратура, иновативен софтуер, 

специализирани продукти и всичко необ-
ходимо за качествени здравни грижи. 

Директни изложители на БУЛМЕДИКА/
БУЛДЕНТАЛ бяха 189 производители, 
търговци и дистрибутори от България и 
14 други страни - Великобритания, Фран-
ция, Италия, Германия, Австрия, Полша, 
Турция, Гърция, Унгария, Русия и други 
страни. Те представиха продуктите на 655 
компании от 44 държави. 

Освен традиционни изложители се пред-
ставиха и 57 нови компании от България, 
Русия, Полша, Италия, Великобритания, 
Южна Корея, Китай, Франция, Румъния. 
26 бяха фирмите български производи-
тели, които взеха участие в тазгодишното 
издание на изложбата.

И тази година компании от Южна Корея 
и от Италия запазиха прилагания фор-
мат на колективно представяне, убедени 
в ефективността и ползите за деловите 
участници. 

Медиците отново имаха богат избор на 
делови инициативи.Мотивирани и при из-
ключителен интерес посетителите на из-
ложбата от първия ден се включиха в ор-
ганизираната от Агенция Булгарреклама 
нова инициатива. Пет награди по 3 хил. 
лв. направиха щастливи печелившите ле-

Тово обратимо периапикално разрастване 
в крайна сметка ще изчезне за няколко дни 
след екстирпацията. След пулпна екстир-
пация е нормално да се предпишат леки до 
средно тежки по сила аналгетици.

Индивидуална вариабилност на зъбната 
болка

Изглежда, че вазодилатацията и форми-
рането на едем, предизвикани от сетивнити 
неврепептиди се неутрализират с вазокон-
стрикция от освобождаване на симпати-
ковити невропептиди като невропептид-Y. 
Както по-голямата част от симпатиковата 
инервация, пулпните влакна, съдържащи 
невропептид Y са свързани с кръвоносните 
съдове. Ето защо се предполага, че докато 
сетивните невропептиди потенцират въз-
палението чрез вазодилатация, симпати-
ковите неропептиди отключват вариращ по 
сила ендогенен механизъм за контрол на 
възпалението. Олгарт и колективът му опис-
ват тази вариабилност, за да обяснят защо 
симптома болка и вероятния болеви праг са 
толкова непредсказуеми и индивидулни.

Трудното обезболяване при остро въз-
палена пулпа

Осигуряването на дълбока анестезия за 
остро възпалената пулпа понякога е се-

риозно клинично предизвикателство за 
лекарите по дентална медицина. Това е 
валидно независимо дали се планира пул-
пектомия или зъбна екстракция. Като въз-
можно обяснение широко се приемат две 
тероии. Първата твърди, че киселото pH  
във възпалената зона потиска дисоциаци-
ята  на локалния анестетик, докато според 
втората едематозно възпалената тъкан 
предизвиква бърз транспорт на локалния 
анестетик. И в двата случая резултатът е 
некачествена анестезия. Тези обяснения 
звучат логично, когато локалният анесте-
тик се прилага инфилтрационо. Това не 
обяснява проблема обаче, ако анестетикът 
се прилага проводно в отдалечена област. 
Изследване в областта на неврофизио-
логията предлага ново обяснение за тази 
ненапълно изяснена ситуация. Пулпното 
възпаление причинява пулпно и периапи-
кално нервно разрастване, повишаване на 
оцветяването за невропептиди в нервните 
аксони, увеличени нива но невропептиди в 
тригеминалния ганглий и ЦНС. Като цяло 
се смята, че тази неврална пластичност и 
цитохимични промени, разпространяващи 
се по афектираните нервни влакна проме-
нят нервния капацитет за анестезия.

Резултатите от скорошни фармакологич-
ни изследвания показват, че определени 

лекарства инхибират освобождаването на 
невропептиди. Например двупроцентовия 
лидокаин блокира предизвиканото осво-
бождаване на генно-обусловения пептид 
от зъбната пулпа. Интересно е, че адре-
нергичните агенти като епинефрин и но-
репинефрин имат потенциал да инхибират 
освобождаване на генно-обусловения пеп-
тид. Това подсказва за възможността по-
добрената ефикасност, наблюдавана при 
локални анестетици, съдържащи вазокон-
сриктори, да се дължи не само на вазокон-
стрикцията, а и на инхибиращото действие 
от адренергичните агонисти на някои ос-
новни аферентни влакна.

Заключение
Болката представлява основен стимул 

при пациенти, които търсят по спешност 
дентално лечение. От друга страна страхът 
от болката представлява значителна бари-
ера, която отказва пациентите от търсене 
на рутинна дентална грижа. Изследване, 
проведено през последните 20 години  оф-
ормя разбирането ни за зъбната болка. 
Следвайки научните схващания, ние сме 
задължени да преоценим класическите 
представи и обяснение на болевия маха-
низъм и контрол. По-доброто разбиране 
на пулпнния болеви механизъм дава въз-

можност на клинициста да диагностицира 
и овладява състоянията на остра болка по-
ефективно, като по този начин редуцира 
обществените страхове. 

Регулацията в освобождаване на пе-
риферни невропептиди може да осигури 
нов терапевтичен подход за овладяване 
на болката и възпалението, които съпро-
вождат увреждането на пулпата и периа-
пекса. Бъдещо проучване е обещаващо в 
осигуряването на лекарства, инхибиращи 
невропептидите. Тези лекарства могат да 
бъдат използвани при спешни ендодонтски 
случаи под формата на средства за пулп-
но покритие, интраканална медикация, ин-
филтрационни инжекции или в състава на 
локални анестетици.

Независимо от голямото количество ли-
тература за пулпната неврофизиология, 
учудващо е, че в студентските  програми 
материалът е твърде малко. Необходимо 
е учените да въвеждат новите теории за 
болката като предизвикателство за вече 
познатите в преподаването. ☐

кари и дентални лекари и ще им помогнат 
в тяхната благородна дейност.

И през трите дни на изложението за 
специалисти и за широката публика се 
проведоха демонстрации на Българския 

червен кръст и изследвания на социално 
значими заболявания, организирани от 
Националната пациентска организация.     

Специализираните презентации обо-
гатиха знанията и опита на широк кръг 
представители на медицинската общност. 
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Управителният съвет на Столична районна колегия на БЗС взе решение за поредна година да подпомогне редовните си членове с 30 лв. 
за такса участие в Sofia Dental Meeting.

Сумата ще се изплаща в офиса на СРК срещу документ за платена такса участие

СЪБИТИЯ
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Юбилей - Проф. Йолов
Творческа биография

- Роден на 8 март 1943 г.  с. Камено поле, Врачанско
- Висше образование по стоматология 1969 г. Стоматологичен факултет 

– София
- Работи като стоматолог в с. Д-р Йосифово, Монтанско 3 години
- 1972 г. н.с. в бившия Институт по Социална медицина и организация на 

здравеопазването (НИСХОЗ)
- 1977 г. н.с. в Научно-организационно методична секция (НОМС) на Стома-

тологичен факултет, София, която от 1990 г. се преструктурира в Ка-
тедра по Социална медицина и Обществено стоматологично здраве

- Притежава научните степени „Кандидат на медицинските науки (док-
тор)” от 1980 г. и „Доктор на медицинските науки” от 2001 г.

- Хабилитиран преподавател от 1989 г. и Професор от 2002 г.
- Има признати три специалности: „Социална медицина и организация на 

здравеопазването”; Обща стоматология”; „Протетична стоматология”
- От 1994 г. до 2009 г. е Ръководител на Катедрата по „Обществено дентал-

но здраве”, а 1993-1995 г. е Зам. Декан на факултета
- Под негово ръководство е разработена учебната програма по дисципли-

ната „Социална медицина и Обществено стоматологично здраве”
- Води лекционното преподаване по дисциплината като системно го усъ-

вършенства в съответствие с развитието на науката и потребности-
те на практическото здравеопазване

- Водещ автор и главен редактор е на първия учебник за студенти по „Со-
циална медицина и обществено стоматологично здраве”, както и на 
учебника по „Социална медицина, медицинска етика и обществено 
дентално здраве”

- Бил е лектор в курсове на Световната здравна организация (СЗО) и кур-
сове по мениджмънт на стоматологичната практика (ФАР)

- Системно поддържа квалификацията си на преподавател и научен 
работник освен чрез постоянна самостоятелна подготовка и чрез 
участие в редица квалификационни курсове:

☐  Едногодишен курс на СЗО с диплома за “Master in Social Medicine and 
Public Health”

☐  „Основи на научните изследвания” във Висшия икономически институт
☐  Педагогика на висшето медицинско образование

- Участник  в работна група на СЗО по проблемите на стоматологичното 
здраве на старите хора – “Community Oral Health Services”

- Ръководител от българска страна на Международен академичен про-
ект между Стоматологичен факултет – София и Стоматологичен фа-
култет към Медицински университет в гр. Кардиф – Уелс

- Член е на редица научни съюзи и дружества
- Член е на редакционните колегии на авторитетни наши и чуждестран-

ни списания

- Научната му дейност и научната продукция е главно в областта на Со-
циалната медицина, Общественото здравеопазване и мениджмън-
та на денталната практика

- Има над 140 научни публикации и съобщения, част от които са публику-
вани в авторитетни наши и чуждестранни списания. Има признати 
едно изобретение и пет рационализации. Участва в разработването 
на редица внедрени в практиката методични указания

- Значителен принос в разработване проблемите на денталната  герон-
тология (геростоматология)

-  Под негово ръководство са защитени 4 докторски дисертации
- Като Ръководител на катедрата полага системни грижи за развитието 

на младите преподаватели и научни работници
- Като Декан на факултета (2003 – 2007 г.) прилага своя опит и знания за 

усъвършенстване цялостния процес на денталното образование:
☐  Усъвършенстване на законодателството и признаване на лечебната 

дейност като неразделна част от учебната и научната дейност на факултета
☐  Разработване и приемане на нов учебен план в съответствие с ква-

лификационната характеристика на лекарите по дентална медицина и из-
искванията на Директивите на ЕС в областта на денталното образование

☐ Обновяване базата за учебна и научна дейност във факултета със 
съвременна апаратура и пособия

- Своят управленския опит прилага и като сътрудник1973-1980 г.), а 
след това като Ръководител на стоматологичния отдел в МЗ (1980 
– 1989 г.)

- Значителна част от нормативните документи в денталната практика 
са разработени под негово ръководство и с негово участие

- Съавтор е на няколко сборника от официални материали по органи-
зация и управление на денталната помощ

- Под негово ръководство и с непосредственото му участие са из-
следвани и разработени редица проблеми на денталната помощ с 
подчертана практическа насоченост:

☐ Проучено е състоянието на денталното здраве на възрастното насе-
ление в България и потребностите от дентални грижи;

☐ Разработени са нормативи за разход на труд и материал в дентална-
та практика;

☐ Разработени са показатели за оценка качеството на денталната по-
мощ и др.

Тези проучвания подпомагат БЗС при аргументиране  и защита на не-
говите предложения при преговорите му с МЗ, НЗОК и Правителсвото и 
при разработването от съюза на редица нормативни документи.

- За своята разностранна дейност като преподавател, научен работ-
ник и ръководител, той се ползва със заслужено признание и ува-
жение както сред академичните среди, така и сред колегията.

От името на УС на СРК и всички негови ученици, 
пожелаваме здраве и профедионални успехи 

още дълги години!

 Честит юбилей, проф.  Йолов! 
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