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Револуција во естетиката

Ако не сакате да ја пропуштите естетската револуција што се случува во свет-
ската стоматологија, ако се чувствувате стегнато и ограничено во едукацијата и 
практичната примена на технички-технолошките иновации во секојдневната 
работа со пациенти кои бараат многу повеќе од тоа што вие реално можете да 
им го дадете, ако имате порив, желба и уметничка жичка како стоматолог или 
забен техничар да се нурнете во богатството од можности што ги создава разви-
ениот свет, тогаш пријавете се на магистерската програма од Приватниот научен 
институт – „Академија за естетска стоматологија“, која почнува есенва. 

Таа програма нуди напредна академска обука во областа на естетската 
стоматологија со мултидисциплинарен фокус и е посветена на унапредување 
и имплементирање на научните сознанија и практики во стоматологијата, про-
мовирање совршеност во уметноста и науката и поттикнување на највисоки 
стандарди на етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естет-
ските стоматолози. Преку неа стоматологот се запознава со принципите на 
естетската стоматологија и важноста на интердисциплинарниот пристап во 
постигнувањето оптимални резултати, фокусирајќи се на минимално инвазив-
ната стоматологија како основна премиса. 

Посебен акцент ќе биде ставен на дијагнозата и планот за лекување, потпомогнати од програмата за дизајнирање 
на насмевката. Со познавање на лабораториските процедури, ќе може да се разберат различните тестови кои треба да 
се направат, како и важноста на правилната комуникација помеѓу лабораторискиот техничар и клиничарот. Во текот 
на оваа програма ќе се изучуваат различни материјали и реставративни техники, кои ќе бидат дел од третманот за по-
добрување на насмевката, односно: примена на белење и контурирање на забите, поставување естетски композитни 
пломби, порцелански ламинати, коронки, мостови, импланти, третман на гингивалното ткиво и други постапки и техни-
ки кои се користат во естетската стоматологија. 

За да се постигнат одлични резултати во естетиката треба да се земат предвид сите области на стоматологијата, 
темите од оралната и максилофацијалната хирургија, стоматолошката протетика, периодонтологијата, ресторативната 
стоматологија, ортодонцијата и стоматолошката технологија, кои ќе бидат разгледани на балансиран начин во текот на 
остварувањето на целокупната програма. 

Програмата се реализира преку комбинација на предавања чекор-по-чекор, презентации на случаи на пациенти, 
интерактивни семинари, практична обука во лаборатории и клиники во мали групи, интерактивни студии на случаи, 
вежби за планирање на третман и видео демонстрации на клинички процедури и компилација на учебници и литерату-
ра во електронски формат.  Вклучени се и дополнителни дисциплини, како што се економијата, етиката и психологијата, 
кои ќе помогнат во проширувањето и зајакнувањето на нивната експертиза, истовремено подобрувајќи ги нивните ко-
муникациски вештини потребни за интеракција со пациентите и со колегите. 

Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од по 30 кредити со вклучен магис-
терски труд. По успешно завршување на 60 кредити, на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула 
„Магистер по естетска стоматологија“ / во меѓународен промет академски назив „Master of science in dentistry: module 
master of aesthetic dentistry“, како и додаток на диплома: Diploma supplement.

Пријавете се во револуцијата која тече и насмејте се сигурни и задоволни.

Прим. д-р Коте Тасевски
Главен и одговорен уредник
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Kомуникацијата преку насмевка 
во социјална изолација
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Fig. 26. Bond Apatite is mixed and a syringe is used to introduce the graft material into the
elevated maxillary sinus.

Fig. 27. The elevated maxillary sinus is filled with Bond Apatite graft material to the exterior
contour of the lateral wall of the sinus.

Fig. 28. Posterior mandible with insufficient width to accommodate implants has had the
buccal aspect of the ridge perforated to create bleeding points in preparation for graft
placement.
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ОПИС НА ПРОГРАМАТА 

Магистерската програма за естетска 
стоматологија на Приватниот научен инсти-
тут – „Академија за естетска стоматологија“, 
прв од таа област во државата и во регионот 
е посветена на унапредување и имплемен-
тирање на научните сознанија и практики во 
стоматологијата, промовирање совршеност 
во уметноста и науката и поттикнување на 
највисоки стандарди на етичко однесување 
и одговорна грижа за пациентот од естет-
ските стоматолози. Таа е придружна членка 
на Универзитетотѕ „Гоце Делчев“ во Штип и 
нуди напредна академска обука во областа 
на естетската стоматологија со мултидисци-
плинарен фокус. 

Тоа е едногодишна студиска програма 
(60 ЕКТС) наменета за стоматолозите и има 
цел да ги квалификува да бараат опции за 
синоптички третман преку подобрување на 
методолошки и индивидуални вештини, како 
и подигање на нивната свест за важноста на 
објективната проценка на естетските случаи. 

Преку оваа програма стоматологот се за-
познава со принципите на естетската стома-
тологија и важноста на интердисциплинар-
ниот пристап во постигнувањето оптимални 
резултати, фокусирајќи се на минимално ин-
вазивната стоматологија како основна пре-
миса. Преку адекватна естетска и динамична 
дијагностика на фацијалните, гингивалните и 
денталните параметри, ќе може да изработи 
интердисциплинарен третман, да ги планира 
и да ги реши сите видови случаи. Посебен ак-
цент ќе биде ставен на дијагнозата и планот 
за лекување, потпомогнати од програмата за 
дизајнирање на насмевката. Со познавање 
на лабораториските процедури, ќе може да 
се разберат различните тестови кои треба 
да се направат, како и важноста на правил-
ната комуникација помеѓу лабораторискиот 
техничар и клиничарот. Во текот на оваа про-

грама ќе се изучуваат различни материјали и 
реставративни техники, кои ќе бидат дел од 
третманот за подобрување на насмевката, 
односно: примена на белење и контурирање 
на забите, поставување естетски композит-
ни пломби, порцелански ламинати, коронки, 
мостови, импланти, третман на гингивалното 
ткиво и други постапки и техники кои се ко-
ристат во естетската стоматологија. 

Студиската програма трае околу 1.500 
часа, што е еквивалентно на 60 кредитни по-
ени на ЕКТС. 

За да се постигнат одлични резултати 
во естетиката треба да се земат предвид 
сите области на стоматологијата, темите од 
оралната и максилофацијалната хирургија, 
стоматолошката протетика, периодонтоло-
гијата, ресторативната стоматологија, ор-
тодонцијата и стоматолошката технологија. 
Поради тоа што тие играат важна улога, ќе 
бидат разгледани на балансиран начин во 
текот на остварувањето на целокупната про-
грама . 

Програмата е можност стоматолозите да 
ги подобрат своите интердисциплинарни и 
сеопфатни вештини низ сите стоматолошки 
дисциплини, особено во дизајнирањето и 
примената на најдобрите опции за третман. 

Вклучени се и дополнителни дисципли-
ни, како што се економијата, етиката и психо-
логијата, кои ќе помогнат во проширувањето 
и зајакнувањето на нивната експертиза, ис-
товремено подобрувајќи ги нивните комуни-
кациски вештини потребни за интеракција 
со пациентите и со колегите. 

Програмата е прилагодена да ги задо-
воли потребите на стоматолозите што сака-
ат да вежбаат и се заснова на принципот на 
комбинирано учење и работа. За време на 
студиите, тие ќе присуствуваат на третмани 
во живо и ќе бидат надгледувани клинички 
случаи од нивните ординации. Охрабрени се 
да ги документираат, споделуваат и дискути-

Едногодишни магистерски 
студии по естетска 
стоматологија 

ОТВОРЕН ПРИВАТНИОТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ 
АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА
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на вештини 
за планирање 

сложени 
естетски случаи



раат сопствените искуства со индивидуален 
учител и колеги студенти. Мултидисципли-
нарен и меѓународен тим експерти ќе биде 
достапен да менторира во секое време. 

Главната цел на програмата е да обезбе-
ди практична обука и стручно усовршување 
на докторите на стоматологија за новите 
техники и методи на работа, добра стомато-
лошка практика, унапредување на знаењето 
и вештините за дијагностика и лекување, да 
обезбеди збир на вештини за планирање 
сложени естетски случаи, за формирање 
идеален терапевтски тим за индивидуален 
естетски случај и ефикасно водење на овој 
тим.

Студиската програма е триделен про-
цес, кој се состои од писмен испит, поднесу-
вање клинички случаи за испитување и усно 
испитување. Секој дел мора да биде завршен 
секвенцијално. Покрај тоа, студентите треба 
да напишат магистерски труд и да го положат 
последниот усмен испит. 

По успешното завршување на оваа про-

грама, на дипломираните студенти ќе им 
биде доделена академска титула „магистер 
на науки“ (магистер по естетска стоматоло-
гија)  во меѓународниот промет познат како:  
Master of science in Dentistry, module: Master of 
aesthetic dentistry, како и  додаток на дипло-
ма: Diploma Supplement. 

ШТО Е ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА?
 
Естетската стоматологија е сеопфатен 

пристап кон вкупната орална здравстве-
на заштита, која ги комбинира уметноста и 
науката за да се постигне оптимална забна 
функција, здравје и естетика. 

Естетската стоматологија е стоматолош-
ка насока за создавање позитивни промени 
на забите и насмевката. Квалификуван, ис-
кусен естетски стоматолог може да помогне 
во подобрувањето на изгледот, насмевката, 
дури и на самодовербата, и може да одгово-
ри на функционалните и естетските пробле-
ми на пациентот. 

Решенијa за 
акредитација 

на Приватниот 
научен институт 

– Академија 
за естетска 

стоматологија
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Естетската стоматологија истовремено е 
уметност и наука, а уметниците (стоматоло-
гот и забниот техничар) ја прават воочлива 
промената на насмевката преку најразлични 
техники применети на забите и гингивите. 

Овие техники вклучуваат (но не се огра-
ничени) примена на: 

• Белење на забите 
• Контурирање на забите 
• Поставување естетски композитни 

пломби 
• Порцелански ламинати 
• Коронки 
• Мостови 
• Импланти 
• Третман на гингивалното ткиво 
Во трансформирањето на насмевката 

е вклучена и ортодонцијата и максило-фа-
цијалната хирургија. 

Успехот на полето на естетската стома-
тологија бара надареност за креативност, 
талент и основна базична интуиција, а како 
резултат на искуството и вештината - по-
стигнување резултати кои, истовремено, ќе 
ги задоволат и пациентот, и стоматологот. 

ПОЛИЊА 

Постојат пет стоматолошки специјално-
сти кои се фокусираат на стоматолошката 
естетика. Тоа се: 

• Ортодонција 
• Протетика 
• Болести на забите со ендодонција 
• Парадонтологија 
• Орална хирургија со имплантологија. 

Интердисциплинарната естетска стома-
тологија е една од најпопуларните и испол-
нувачка стоматолошка област. Естетската 
стоматологија е ново подрачје на фокусира-
ност во областа на стоматологијата кое вету-
ва нови продори во стручното образование. 

Многу доктори по стоматологија бараат 
продолжување на образованието со цел да 
ги научат и усовршат естетските стомато-
лошки техники и технологии. Стоматолозите 
специјализирани за естетска стоматологија 
се нарекуваат естетски стоматолози. Нивно-
то специфично искуство во областа - обука-
та, специјалноста и образованието - се насо-
чени кон овој тип стоматологија, иако не се 
смета за официјална специјализација. 

Барањата на пациентите ја зголемуваат 
потребата стоматолозите да ги унапредат 
своите знаења и вештини за реставративни 
опции, што резултира во природен и убав из-
глед на нивните заби.

Тие треба да бидат сигурни дека избра-
ниот стоматолог е вешт во естетската стома-
тологија, каков вид квалитетна грижа обез-
бедува и да прашаат дали предложениот 
третман е прифатлив за нив. 

Понудената програма е наменета за 
стоматолозите кои сакаат да застанат на 
врвот од модерната стоматологија, оние 
кои се полни со енергија за стоматолошка-
та професија, кои се стремат за клиничка 
пракса, за постојано проширување на нив-
ните вештини и да можат со сигурност да 
ги задоволат и да ги испорачаат рестовра-
тивните потреби на пациентите со високи 
естетски очекувања. 

Практична 
обука за 

оспособување на 
магистрантите
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МЕТОДОЛОГИЈА НА НАСТАВАТА 

Ова е програма за постдипломски сту-
дии која темелно ги истражува најважните 
области во естетската стоматологија. Оп-
фаќа научна документација, како и клинички 
апликации, планирање на третман, совреме-
ни материјали и чекор-по-чекор клинички 
процедури. Акцентот е ставен на стекнување 
знаење, разбирање и вештини во областите 
на естетски реставрации, современи био-
материјали, клинички процедури и техники 
базирани на докази. 

Програмата се реализира преку ком-
бинација на предавања, чекор-по-чекор 
презентации на случаи на пациенти, ин-
терактивни семинари, практична обука во 
лаборатории и клиники во мали групи, ин-
терактивни студии на случаи, вежби за пла-
нирање на третман и видео демонстрации на 
клинички процедури и компилација на учеб-
ници и литература во електронски формат. 
Постои одличен сооднос инструктор-сту-
дент за практични вежби. 

Наставата и учењето се постигнуваат 
преку: 

• Теоретска настава. 
• Вежби (лабораториски, аудиски), 

практични работилници, семинари, 
тимска работа. 

• Проектни задачи 
• Самостојни задачи 
• Домашно учење на индивидуална 

основа (in person-часови со скрате-
но работно време). 

• Подготовка и компилација на ма-
гистерски труд на тема поврзана со 
естетска стоматологија и преглед на 
клинички случај. 

Програмата се реализира преку комби-
нација на предавања, интерактивни семина-
ри и планирање на третманот и лаборатори-
ска вештина и клиничка практична обука. 

Се изучува со скратено работно време 
во текот на една година или како учење на 
далечина (микс од настава преку Интернет и 
блок настава во два семестра). 

Програмата со скратено работно време 
се состои од 24 наставни дена. Студентите 
можат да се одлучат да ја завршат наставата 
како еден ден во неделата или преку блок 
настава од 2-3 блока распоредени низ цела-
та година. 

Студентите кои сакаат да преземат на-
става еден ден неделно треба да изберат 
опција со скратено работно време. Оние кои 
сакаат да ја полагаат наставата во блокови, 
треба да ја изберат опцијата мешан режим. 
Странските студенти треба да ја изберат оп-
цијата за мешан режим. 

СЕОПФАТЕН ОПСЕГ НА ЕСТЕТСКИ 
И РЕСТОРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

Студиската програма нуди напредна 
академска обука во областа на естетската 
стоматологија со мултидисциплинарен фо-
кус. Програмата има за цел да го подобри 
знаењето на студентите за клиничките апли-
кации и ограничувањата на ресторативната 
стоматологија, да ја развијат вештината за 
критичко читање на објавената литература 
и да ја подобрат методологијата на истражу-
вање и презентациските вештини. Темите за 
реставративна стоматологија ќе бидат опфа-
тени постепено и систематски ќе се зголему-
ва опсегот и длабочината на знаење како што 
се напредува низ програмата.

Наставната програма исто така вклучува 
сеопфатна дијагноза, планирање на третман, 
превенција, оклузија, техники за минимал-
на интервенција и етички маркетинг. Целта 
на програмата е да понуди сет на вештини 
за планирање и конструирање комплексни 
случаи на реставрација и да се биде дел од 
интердисциплинарен терапевтски тим за 
индивидуален стоматолошки случај. 

Академијата 
располага со 

најсовремена 
технолошка 

опрема
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Нашите предавачи се професори и спе-
цијалисти со долгогодишна клиничка сто-
матолошка пракса, што гарантира одлично 
искуство во образованието и студентите да 
обезбедат висококвалитетно и сеопфатно 
реставративно менаџирање со мнозинство-
то пациенти. 

Програмата е предводена од регистри-
рани наши професори предавачи и специја-
листи кои имаат извонредно искуство и во 
хируршкиот и во протетскиот аспект на сто-
матологијата што обезбедува висок стандард 
на настава и клинички фокусиран пристап од 
домашни и меѓународни предавачи.

КУРСЕВИ 

Институтот – „Академијата за естетска 
стоматологија“ нуди неколку видови курсе-
ви по естетска стоматологија. Тие се дизај-
нирани да им овозможат на докторите на 
стоматологија клинички вештини засновани 
на докази со цел да ги вметнат естетските 
елементи во нивната секојдневна грижа за 
пациентот. Курсевите се наменети за работа 
на стоматолози кои веќе имаат воспоставена 
стоматолошка пракса и сакаат да учат прис-
тап заснован на докази за естетски третман, 
кои сакаат да останат на врвот од совреме-
ната стоматологија и да можат со сигурност 
да ги задоволат своите пациенти и да знаат 
да ги испорачаат рестовративните потреби 
на пациентите со високи естетски очеку-
вања. 

Тие им помагаат на многу дипломирани 
стоматолози, како на национално така и на 
меѓународно ниво, да ги постигнат своите 
цели за постдипломски студии, да ги проши-
рат своите хоризонти и знаења за да обезбе-
дат високо квалитетни функционални стома-
толошки реставрации со оптимална естетска 
вредност 

• Курсеви по естетска стоматологија 

Овие курсеви нудат темелно истражу-
вање на најважните теми на интердисци-
плинарна естетска стоматологија и доволно 
обука во лабораторија за вештини и клини-
ка. Акцентот е ставен во стекнување знаење, 
разбирање и вештини во областите на естет-
ски реставрации, современи биоматеријали, 
плус клинички процедури и техники базира-
ни на докази. 

• Курсеви по естетска и реставративна 
   стоматологија 

Реставративната стоматологија го фор-
мира столбот на современата стоматологија 
за примарна здравствена заштита. 

Областа постојано се развива додека се 
развиваат нови техники и материјали и ба-
рањето стоматолозите да бидат во тек ста-
нува постепено попредизвикувачко и потен-
цијално наградувачко. 

Реставративната стоматологија опфаќа 
широк спектар на специјалности и обезбе-
дува напредно знаење во различни области 
на фиксна протетика, оперативна и им-
плантациона стоматологија и ендодонција 
овозможува  стоматолозите да развиваат 
современи вештини, знаење и експертиза 
за самоуверено управување со потребите за 
лекување на пациентите на сеопфатен на-
чин. Тоа е предизвикувачка и наградувачка 
дисциплина која постојано се развива пора-
ди иновациите во дигиталната технологија, 
материјалите и техниките. 

Тоа е интензивна програма која одр-
жува добра рамнотежа помеѓу теоретско-
то знаење и практичната примена, покрај 
компонентата за истражување. Студентите 
се здобиваат со теоретско и практично ис-
куство во менаџирањето на пациенти со 
комплексни протетски потреби, користејќи 
пристап базиран на докази. Тие исто така ќе 
развијат напредни вештини за дијагности-
цирање и планирање на третман, клиничка 
пракса, како и преземање  лабораториска 
работа за нивните пациенти. Развојот на се-
која од овие вештини ја зајакнува самодо-
вербата и способноста да се обезбеди успе-
шен клинички третман.

• Курсеви по ендодонција 

Болестите кои ги погодуваат забната 
пулпа и перирадикуларните ткива се енде-
мични и поради нивната локација и голе-
мина бараат посебни знаења и вештини за 
управување со нив. Развојот на потребните 
интегрирани знаења и вештини е сложен и 
предизвикувачки процес, кој бара ефектив-
но менторство, водство и обука во когнитив-
ните, техничките и клиничките вештини. 

Наменети се за работа на стоматолози 
кои веќе имаат воспоставена стоматолошка 
пракса и сакаат да учат пристап заснован 
на докази за естетски третман. Курсевите за 
ендодонција се фокусираат на запознавање 
на стоматолозите со ендодонтските техники 
кои вклучуваат дијагностика и планирање на 
третманот, подготовка на канал и вештини за 
микроскопија. 

• Курсеви по орална хирургија 
    и имплантологија 

Курсевите по имплантологија ги оп-
фаќаат и воведните и напредните вештини 
за имплантологија. 

Развојот на 
секоја од 

овие вештини 
ја зајакнува 

самодовербата 
и способноста 

да се обезбеди 
успешен 

клинички 
третман.
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Модерната стоматологија за импланти 
постојано се развива и претставува предиз-
вик кој бара нови вештини, како и исполну-
вање на високи очекувања на пациентите. 
Програмата за обука наменета за стомато-
лози со малку или без искуство во имплант-
ната стоматологија обезбедува солидна 
основа за обука и едукација базирана на 
докази. Постигнувањето на нови вештини 
во имплантната стоматологија ќе обезбеди 
основа за безбеден третман на пациенти 
кои бараат забни импланти и ќе обезбеди 
наградувачка кариера во имплантната сто-
матологија. 

 
• Курсеви по пародонтологија
 
Пародонталната болест, која ги уништува 

структурите за поддршка на забите, е многу 
распространета низ целиот свет и како так-
ва се смета за сериозен јавен здравствен 
проблем со реално влијание врз здравстве-
ниот систем. Потребата  стоматолозите да 
обезбедат соодветен основен пародонтален 
третман е значително зголемена во послед-
ниве децении и свеста за  способност за ле-
кување на пародонтот е неопходна за сите 
стоматолошки професионалци. 

Курсевите се фокусираат на периодон-
тологија и основните хируршки вештини. Се-
кој курс вклучува предавања поддржани од 
научни докази  надополнети со релевантни 
практични работилници. 

Овие курсеви се дизајнирани да им 
обезбедат на општите стоматолози поната-
мошно разбирање на хируршките концепти 
и техники со акцент на дијагноза, планирање 
на третман и клиничко управување и улогата 
на пародонтот во дневната клиничка пракса. 

Опфаќаат аспекти како што се биолош-
ките концепти на менаџирање со мекото 
и тврдото ткиво за време на операцијата и 
се насочени кон стоматолози кои веруваат 
дека ќе стекнат повеќе знаење и клинички 
вештини во периодонтологијата, како начин 
да ги надополнат нивните секојдневни кли-
нички активности. 

• Дигитална стоматологија 

Зголемената употреба на дигитална тех-
нологија во клиничката пракса ја подобрува 
грижата за пациентот со предвидливи и точ-
ни резултати. Нашите нови објекти вклучу-
ваат посебен пакет 3Д-работни процеси 
надополнети со компјутерски помагала во 
нашите училници за клинички вештини. Тоа 
ќе обезбеди интеграција и оптимизација на 
експертизата за дигитален проток на работа 
за подобрување на клиничката обука. 

Студенти на постдипломски студии од 
сите дисциплини, вклучително и ендодон-
ција, орална хирургија, ортодонција, паро-
донтологија и протетика ќе имаат можност 
да бидат обучени за користење на оваа врв-
на технологија.

Обуката и 
практичните 

вежби се 
можност 

за побрзо 
совладување на 

наставата
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Писмени задачи 

Извештаи за клинички случаи (поднесоци 
на случаи) вклучувајќи презентации и опишу-
вање на случаи.

 
Магистерски труд (5 кредити) 

Темите вклучуваат методи на истражу-
вање, прегледи на литература, статистика, ди-
зајн на студии, вештини за пишување, како и 
пишување статии за објавување. Студентите ќе 
имаат можност да научат истражувачки мето-
ди и техники, додека преземаат едногодишен 
оригинален, надгледуван истражувачки про-
ект. 

Студентите преземаат модул во вредност 
од 60 кредити. Програмата се состои од 6 за-
должителни и два изборни предмети во вред-
ност од по 30 кредити со вклучен магистерски 
труд. По успешно завршување на 60 кредити, 
на дипломираните студенти ќе им биде до-
делена академска титула „Магистер на науки 
(магистер по естетска стоматологија)“. 

Право на конкурирање за запишиување на 
вториот циклус (магистерски) студии имаат 
(домашни и странски државјани) што имаат 
завршено прв циклус универзитетски студии, 
во траење од четири години на акредитирани 
универзитети, односно факултети во државата 
или во странство и освоени 240 ЕКТС. 

Школарина 

Студентите на вториот циклус студии се 
запишуваат со плаќање школарина, согласно 
со конкурсот за запишување студенти од втор 
циклус студии. 

Вкупната цена на школарина во овој мо-
мент изнесува 2.000 евра по семестар, што 
вклучува надоместок за клиничка операција 
и надоместок за изнајмување опрема и ин-
струментација. Институтот и директорот на 
програмата за диплома го задржуваат пра-
вото да ја изменат цената на кредитите. По-
натаму, временската табела и теоријата и 
практичната програма може да се променат 
во согласност со потребите на предавачите 
на оваа програма. 

Утврден сооднос помеѓу задолжителните 
и изборните предмети, со листа на задолжи-
телни предмети, листа на изборни факултет-
ски и универзитетски предмети и дефиниран 
начин на избор на предметите. 

Оваа студиска програма спаѓа во групата 
на регулирани професии за кои се примену-
ваат одредбите од Европските регулативи. Со-
гласно тоа, за регулираните професии не важат 
одредбите од Законот за високото образова-
ние во поглед на соодносот на задолжителни 
и изборни предмети. Студентот во секој се-

местар запишува одреден број предмети кои 
носат утврден број кредити. Бројот на запиша-
ни кредити во текот на еден семестар е вкупно 
30 ЕКТС. Во состав на студиската програма е 
вкалкулирана практичната настава. Изборни 
предмети се избираат од листата на изборни 
предмети за првиот семестар, согласно пред-
видената програма. 

Студентите преземаат едногодишна сту-
диска програма во вредност од 60 ЕКТС кре-
дити. 

Програмата се состои од 6 задолжителни 
и два изборни предмети во вредност од по 30 
кредити, со вклучен магистерски труд. 

Студиската програма е структурирана на 
следниов начин: Во прв семестар има четири 
предмети кои се задолжителни и за нив е за-
должителна стручна пракса во вкупна вред-
ност од 30 кредити.

Во втор семестар има четири предмети од 
кои два се задолжителни, а два се изборни, 
кои се избираат од понудена листа на избор-
ни предмети со вкупно 8 предмети за кои е 
задолжителна стручна пракса и магистерски 
труд во вкупна вредност од 30 кредити. 

Секој предмет вклучува во живо онлајн се-
минари и два дена практична обука и преда-
вања. Деновите на посетеност се организираат 
во блокови. Со цел оптимално да се интегрира 
магистерската диплома во нивната работна 
рутина, секој предмет е поддржан од дигитал-
на содржина за настава и учење до која може 
да се пристапи во флексибилно време. 

Последниот (вториот) семестар е посве-
тен на подготовка и компилација на магистер-
ски труд на тема поврзана со естетската сто-
матологија и преглед на клинички случај. 

Изборот на предметите и нивната заста-
пеност во студиските програми е во функ-
ција на образување квалитетни и креативни 
стручни кадри. Во студискaтa програмa осо-
бено внимание е посветено на вградувањето 
и примената на Европскиот кредит трансфер 
систем (ECTS) што треба да овозможи непре-
чена проодност и меѓународна мобилност на 
специјализантите на други високообразовни 
институции на универзитетите. 

Студентот преку своето присуство и учество 
низ целиот процес на студирање ќе има ак-
тивна улога во целокупниот образовен и на-
учно-истражувачки процес, организирање на 
стручни и научни собири, дебати, истражувач-
ки семинари при реализацијата на студиската 
програма, за што ќе имаат можност непосредно 
да истражуваат и да се запознаваат со научната 
област. Концептот за мешано учење, кој вклучу-
ва дигитално учење и учење со кратки блокови 
за присуство, им овозможува на учесниците да 
добијат највисоко ниво на академска и прак-
тична обука додека го ограничуваат времето 
надвор од дома и од работа.

Изборот на 
предметите 

и нивната 
застапеност 

во студиските 
програми е во 
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ПРИВАТЕН  НАУЧЕН  ИНСТИТУТ 
„АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“, СКОПЈЕ

Врз основа на член 149, 150 и 151 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/18), 
Приватниот научен институт „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА“, СКОПЈЕ   објавува 

К О Н К У Р С
за запишување студенти на студиската програма „Естетска стоматологија“, 

од втор циклус на постдипломски (магистерски) студии (60 ЕКТС)
на Приватниот научен институт „Академија за естеска стоматологија“ 

во Скопје во учебната 2021/2022 година

I
1. Назив на студиската програма – Естеска 

стоматологија
2. Предвиден број на слободни места за 

запишување -  60 студенти
3. Времетраење на студиите – Едногодишни 
       (60 ЕКТС) студии
4. Висина на школарината – 2000 евра по 

семестар

II
Услови за запишување

Академијата е отворена за сите доктори по стома
тологија кои ја поддржуваат естетската стоматолошка 
инду ст рија, вредните, работливите, трудолубивите, 
оние кои се полни со енергија за стоматолошката про
фе сија, кои се стремаат за клиничка пракса, за постојано 
проширување на нивните вештини, кои сакаат да бидат 
поврзани, да се здружуваат, да разменуваат идеи и 
искуства. 

Ова ја нагласува посветеноста на Академијата за 
естетска стоматологија за сеопфатност (инклузивност) 
и стандарди на совршеност, вистински да се измерат 
и прошират знаењата и вештините на повисоко ниво, 
како и да обезбеди на пациентите поголем пристап до 
стоматолошки професионалци, кои покажале ви сок сте
пен на вештини и способности во естетската стома то
логија. 

На втор циклус на студии во траење од една години и 
освоени 60 кредити (според ЕКТС) може да се запишат: 

 кандидати кои завршиле соодветни студиски 
програми од прв циклус на студии во траење од најмалку 
4 години, со кои се стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кре
дити, односно додипломски студии во траење од нај мал
ку 4 години; 

Странските државјани може да се запишат на студии 
под исти услови како и државјаните на Република Северна 
Македонија. Се смета дека условите за запишување ги 
исполнува и лицето, кое завршило образование според 
еднаква студиска програма во странство. Еднаквоста на 

сту ди ските програми се оценува според утврдена про
це дура на Академијата за естетска стоматологија, во 
согласност со државните органи. 

III
При пријавувањето кандидатите треба да 

достават:
 
1. Пријава (достапна на Институтот); 
2. Диплома (оригинал или фотокопија заверена кај 

нотар) за завршен прв циклус на студии (кандидатите 
кои завршиле во странство доставуваат Решение од 
МОН за признавање на странската диплома); 

Рок за пријавување и запишување
Пријавување на кандидатите ќе се одвива во пе

рио дот од 01.10.202131.10.2021 година. 
Запишувањето на кандидатите ќе се извршува од 

01.1105.11.2021 година.

Почеток и завршување на студиска година
Студиската година почнува на 08.11.2021 година, а 

завршува на 30 септември следната година и се дели 
на два семестри, зимски и летен .

Почетокот и времетраењето на наставата по се
мес три се определува со статутот на Институтот.

Место на изведување на студиската програми
Изведување на студискстите програми наставата 

и полагање на испитите, ќе се одвива во Приватниот 
научен институт „АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА   
СТОМАТОЛОГИЈА“, СКОПЈЕ, ул.Кленоец бр. 85, лок 
4 и 8 Скопје – населба Влае. 

Забелешка
Детални информации за условите за запишување, 

потребната документација, организацијата и времен
скиот распоред на студиите, зантересираните кандида
ти може да ги добијат на Приватниот научен институт 
„АКАДЕМИЈА ЗА ЕСТЕТСКА   СТОМАТОЛОГИЈА“ и на 
веб страната www.iacd.mk
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I. Вовед во проблемот

И покрај тоа што се спротивставени, 
ставовите на човекот наоѓаат конкретен 
израз во психолошките теории, а претстав-
ниците на различни дисциплини во психо-
логијата нудат нејасни пристапи за спречу-
вање на животот на човекот во контекст на 
некоординација или итен случај (7, 8, 10). 
Заедничко меѓу нив е вербата дека преку 
нивната еволутивна и историска афирма-
ција, човечката индивидуа ги издржува ме-
таморфозите на социјалниот систем.

Во своите истражувања, психологија-
та открила дека диспозициите  како што 
се гладот, жедта и сексот се вообичаени за 
луѓето. На емпириско ниво, науката откри 
и дека диспозитивите за карактер, како 
што се љубов и омраза, потрага по моќ или 
тенденција за поднесување, се производ 
на социјална еманципација. Излегува дека 
природата на поединецот, неговите страсти 
и емоции се резултат на културниот развој, а 
воопшто и самиот човек е достигнување на 
напорите на човештвото, чии описи се наре-
куваат историја на културни модели.

Разгледувана во животен план, основ-
ната вредност на општествената активност 
на секоја личност е задоволството на нејзи-
ните витални потреби. Во исто време, пси-
холошкото знаење ја потврдува тезата дека 
постојат два непроменливи лични фактори 
во личноста (Фром,…; Адлер,…., Френкл,…):

1. Потребата да се одговори на психо-
лошки мотивирани аспирации.

2. Потребата да се надмине социјалната 
исклученост и духовната осаменост.

Во услови на лишување од самореали-
зација, се појавуваат  вознемиреност и вна-
трешни конфликти во личноста. 

Тие ја дестабилизираат нејзината смис-
ла дека е во склад со нејзиниот фокус на 
„полнокрвна“ посветеност на социјална ин-
теракција и потрага по цели.

II. За одговорноста на суштествување-
то во ситуација на социјална исклученост

Денес, во контекст на пандемија и на-
метната мерка на социјална исклученост, 
контрадикторноста помеѓу природните 
инстинкти вградени во човекот и социјал-
но утврдените очекувања за однесување 
на човекот се манифестира со особена 
острина. Широката распространетост на 
коронавирусот „Ковид-19“ предизвика 
паника и страв на ниво на индивидуа и за-
едница, создавајќи непотребни страдања 
и смрт, како и закана за загуба на работни 
места и оштетување на семејните одно-
си. Агендата на секое лице е тестирана за 
нивната способност да биде клучна при 
изборот на алтернативи за справување со 
проблемите.

Конфликтот помеѓу Сигмунд Фројд и 
Виктор Франкл не е едноставно судир на 
две различни психолошки теории за меха-
низмите кои управуваат со индивидуалното 
однесување на човекот, туку симбол на раз-
бирањето дека човечката психа е повеќес-
лојна и не може да се објасни недвосмис-
лено. Ова исто така важи и за разбирање на 
значењето на човечкото страдање.

Во моментов, во ситуација на социјална 
исклученост, сведоци сме на зголемена ак-
тивност на индивидуално и лично ниво за 
надминување на страдањата со моќ на раз-
мислување и лична волја. 

„Сите луѓе ги знаат придобивките од ко-
рисни работи, но не ги знаат придобивките 
од бескорисноста“. (Зу, 2012) „Не сме ние 
оние кои поставуваат прашања за нашите 
животи, но самиот живот нè поставува, со-
очувајќи се со овие предизвици“. (Френк, 
2008)

Кои се алтернативите за некоја личност 
за време на пандемијата да размисли за 
својот начин на однесување и со достоин-
ство да ја носи точката на судбината?

КОМУНИКАЦИЈАТА 
ПРЕКУ НАСМЕВКА 
ВО СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА

Најсилен е оној кој се насмевнува - јапонска поговорка

Автор: Проф. д-р  Даниела Христова Тасевска
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Животот има смисла кога човечката 
индивидуа ја „обединува“ 
различноста на наследените и 
стекнатите квалитети



Во својата филозофска доктрина, Јосиф Бродски ги 
повика сите да „избегнуваат да им се припише статус на 
жртва ...“. (Бродски, 1988)

Животот им обезбедува на сите, во контекст на 
слободен избор, како да одговорат на повикот за со-
цијална исклученост. Една од опциите за одговор е 
дискурзивно дадена во формулациите на Френкл за са-
мостојно управување со животната состојба, барем во 
делот што е достапен во границите на индивидуалното 
дејствување. Ништо друго во светот не му дава на чо-
векот толку поголема моќ и способност да ги надмине 
проблемите како знаењето дека мојот живот има задача 
(Френекл, 2016). Дури и Фридрих Ниче ги преиспиту-
ва вредностите во профилот на Супермен со тезаурусот 
дека кога човек има „зошто“, тој може да го поднесе ре-
чиси секое „како“. (Ниче, 2008)

Прашањето денес е за кого се чувствуваме одговор-
ни. И, затоа не е без значење што ќе избереме за вла-
деење со сопственото однесување во ситуација на со-
цијално исклучување.

Вредностите на искуството се насока и од нивното 
ажурирање доаѓа мотивирачката енергија да ги разгледа 
потребите на човекот кон нас и да одговори на нив.

Да можам да се радувам на животот не само кога сум 
здрав, млад и во душевна благосостојба, значи да ги над-
минам конвенциите на постоењето. Овој став е засилен 
во теоријата на В. Франкл за безусловното значење во 
животот (Френкл, 2016).

Која е поентата во моментот? - тоа е најдобрата мож-
ност за одредена ситуација.

Смислата на моментот е да ни каже што да правиме и 
како да постапиме. Значи, денес, во пандемија, вреди да 
се погледнат можностите што ги имаме во животот и да 
ги искористиме најдобро.

Ако денес сите се соочуваат со предизвикот на коро-
навирусот и усогласеноста со мерката на социјална ис-
клученост, тогаш од позицијата и ставот на секој зависи 
исходот од справувањето со нив.

Во моментот, секој има можност да направи личен 
избор да престане да биде жртва и да придонесе за уп-
равување со критична состојба. Важно е да се осознае 
разликата во она што може да се промени, а што не.

Нејасните стравови ги обесхрабруваат некои луѓе и 
ги отуѓуваат од животот. Таквите луѓе живеат со фрустри-
рачки став што, во криза, предизвикува негативни иску-
ства од страв, ужас, паника и очај. Чувството на празнина 
доаѓа кога луѓето не се свесни како да се однесуваат со 
нивниот слободен избор. На овие луѓе им треба некој со 
кого би комуницирале. Честопати, стравовите создаваат 
„злобен круг на вознемиреност“ и нивните поплаки се 
постојани.

Иницијативата за хумано поврзување со луѓето кои 
имаат потреба (за нас) и желбата да се пробие огромниот 
круг на стравови преку пораки за позитивна комуника-
ција е вреден придонес за управување со нечие однесу-
вање во ситуација на социјална исклученост. „Окото што 
се гледа себеси е болно око“. (Франкл, 2018, стр. 153)

Целта е да се дискутира (со лицата што имаат потре-
ба) за темата на достигнувањата во животот и во субјек-
тивниот обид да се реинтегрираат моменти на среќа од 
биографијата и минатото. 

Така, во сегашната свест на вознемирената личност, 
се активираат изгледите за размислување и реформу-
лирање на очекувањата за благосостојба во иднината. 
И „условената“ личност добива во реалноста на сегаш-
носта можност да препознае, да ги слушне прашањата од 
неговиот живот (сега), во ситуација на здравствен ризик 
и социјална исклученост. Условниот човек има потреба 
некој да ја согледа неговата среќа и да го најде својот 
предуслов да има „зошто“ да живее. Да се   живее не зна-
чи да немате проблеми - тоа е можност за нешто! Така 
може да се објасни дека страдањето и умирањето сами 
по себе не носат смисла, а начинот на справување со нив 
дава значење и го води однесувањето на една личност во 
ситуација на социјална изолација. Дури и во околности 
на болести и страдања, секој човек има слобода да каже 
„да“ на животот. 

Каква е улогата на комуникацијата со насмевка?
Одговорот потекнува од студија на истражувачкиот 

тим од Автономниот универзитет во Мадрид на островот 
Тробријанд, дел од тихоокеанскиот архипелаг на Папуа 
Нова Гвинеја. На овој остров им недостасуваат социјал-
ните придобивки од вода, засолниште и електрична 
енергија, како што е во развиените општества и навиката 
да се изразуваат емоции отворено се одржува кај насе-
лението. Од нивните забелешки на островот, научниците 
сметаат дека е погрешно да се насмевнат како израз на 
радост, затоа што тоа е всушност чин на комуникација и 
знак на задоволство и победа во оваа или онаа ситуација.

Голем дел од она што претстои во наметната сос-
тојба на социјална исклученост може да се доживее во 
допир на насмевка. Тој е сложен феномен и генерално 
е производ на интерперсонална комуникација. Земајќи 
ја насмевката како форма на прифаќање, ко-искуство на 
другиот во комуникациското поле, тоа е исто така „форма 
на саморегулација што може да ги намали негативните 
емоции“ (Манолов, 2017, стр. 792).
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Комуникацијата со насмевка е индивидуално-личен 
допир и поглед на социјалното во ситуација на социјал-
на исклученост. Според тоа, вклучувањето на Другиот во 
личниот тек на свеста „го намалува гневот, со што се на-
малува можноста за деструктивно однесување“ (Мано-
лов, 2017, стр. 792).

Кога се зборува за „продуктивна“ активност, Фром 
изјавува дека ја исклучува намерата на поединецот по се-
која цена да создаде нешто ново (Фром, 2011). Тој ја гледа 
„продуктивната“ активност како квалитативна каракте-
ристика на личното вклучување во одредена ситуација. 
Во сумирањето на неговата позиција или како суштински 
критериум, може да се каже дека продуктивната актив-
ност е знак на внатрешно продлабочување на „Јас“ во од-
нос на живеењето и активноста. При задлабочено фоку-
сирање врз различностите меѓу луѓето, станува јасно дека 
некои од нив добиваат важност затоа што имаат тенден-
ција „да се приврзуваат на другите“. Во оваа стратегија на 
однесување, водечка улога му се припишува на:

• способноста на една личност вистински да сака 
друга личност;

• способноста на поединецот да се стреми кон един-
ство и солидарност со сличните на себе.

Во тој контекст, дефиницијата за лична мисија во уп-
равувањето со однесувањето на една личност во ситуа-
ција на социјална исклученост е аналогна на внатрешни-
от состав на поединецот во насока на проактивност. Тоа 
се смета за способност на субјектот да:

• се остане мотивиран за носење одлуки;
• се развие стратегија за справување со секојдневни-

те и вонредните животни тешкотии;
• се направи промена, со непроменливо чувство за 

тоа кој е, за што живее и како го вреднува тоа;
Човечката егзистенција е израз на ставовите засно-

вани врз вредностите на една личност кон задоволување 
на сопственичките или хумани аспирации.

Според зборовите на Питер Бургер, „индивидуалната 
автономија историски зависи од неостварливиот акт за 
балансирање меѓу слободите и одговорностите, помеѓу 
исклучувањето од комуницирачките врски и безбеднос-
та во заедниците“ (Бургер, 1998, стр.135).

Институционалната приврзаност на оваа „баланси-
рачка игра“ е поврзана со способноста на субјектот за 
време на пандемијата да го продолжи процесот на ин-
тернационализација на широката „јавност“, преку ме-
дијација, да комуницира со другите со насмевка. Живо-
тот има смисла кога човечката индивидуа ја „обединува“ 
различноста на наследените и стекнатите квалитети во 
својата целосна личност, останувајќи социјално повр-
зана со другите и светот, под хетерогени и променливи 
услови, вклучително и екстремност.
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Дали некогаш сте се нашле во ситуа-
ција да избегнувате да се насмеете поради 
изгледот на вашите заби? Дали некогаш сте 
сонувале да имате убава насмевка како не-
кој модел од списание или холивудска ѕвез-
да? А дали, пак, некогаш сте почувствувале 
срам затоа што немате убава насмевка как-
ва што посакувате, поради некое непријатно 
искуство со стоматолог што кај вас создало 
траума? Тогаш замислете дека атрактивната 
убава насмевка може да ја зголеми вашата 
доверба, да ја подобри вашата способност 
за комуникација, драстично да го подобри 
вашиот љубовен живот и да им дозволи на 
другите да ве видат какви сте навистина. 
Вашата насмевка е првото нешто што луѓе-
то го забележуваат, меѓу останатите црти на 
лицето. Таа е клучен фактор за изразување 
на чувстватата и за вашата личност. Од неа 
луѓето ја оценуваат вашата отвореност, дру-
жељубивост, интелигенција, персоналност 
и, воопшто, вашиот севкупен општествен 
статус.

Тајната на успешната самоуверена 
насмевка е во заштитувањето, одржувањето 
и подобрувањето на изгледот на забите. На 
некои луѓе им е многу важно да имаат ат-
рактивна насмевка, додека други воопшто 
не се грижат за изгледот на своите заби. 
Може да имаат скапа облека со стил, а заби-
те да им бидат со лош, старечки изглед, како 
последица од долго пушење, пиење кафе, 
вино и сл. Годините си го земаат данокот, 
што се гледа во потемнетите, напукнати или 
поткршени заби. Косата и кожата се регене-
рираат, а забите не. За да траат долго време, 
треба внимателно да се одржуваат. За раз-
лика од сите козметички процедури, инвес-
тирањето во насмевката нуди долготрајна 
убавина, која  со години дава задоволство.  

До неодамна, многумина беа задовол-
ни ако забите им се прави, необоени, без 
пукнатини и без други очигледни непра-
вилности. Во последните неколку години, 
комбинацијата од холивудскиот гламур и 
пронајдоците во естетската стоматологија 
доведоа до т. н. „инфлација“ на насмевка-

та - луѓето почнаа да бараат нивните заби 
да бидат перфектно униформни и заслепу-
вачки бели. Повеќето од нив сметаат дека 
реобликувањето на насмевката е исто така 
важно како и купувањето убава облека или 
правењето убава фризура. За манекените и 
моделите, филмските и музичките ѕвезди, 
водителите, луѓето одговорни за односи со 
јавноста и други, чија професија е од јавен 
карактер, блескавата и перфектна насмевка 
е од голема важност и есенцијален дел на 
нивната појава и на успехот.   

Луѓето се подложуваат на постапките 
на естетската стоматологија од најразлични 
причини. Тоа е предизвикувачко искуство 
за подобрување на насмевката, споделена 
со многу луѓе од сите сфери на животот. За 
некои луѓе тоа е само една од природните 
опции за враќање на здравјето на кари-
озните или лошо реставрираните заби. За 
други, пак, младоликата, здрава и поатрак-
тивна насмевка е главна компонента за са-
мопотврдување. 

Постапката за подобрување на насмев-
ката е нешто што би го именувале како „ес-
тетско патување“, повеќеетапен процес со 
кој се обезбедуваат одлични резултати и во 
кој стоматологот е водичот, а крајната цел е 
комплетно задоволство од новата насмевка.   

Во стоматологијата се случува вис-
тинска естетска револуција, што е многу 
возбудливо и за стоматолозите и за па-
циентите. Сега може да се добие здрава, 
убава насмевка, каква што се посакува. Со 
најновите материјали, денес стоматолози-
те имаат на располагање различни начини 
со кои можат да ја подобрат насмевката, 
пред сè, по пат на контурирање и обли-
кување на природните заби, затворање 
на празните простори меѓу забите, кори-
гирање на пукнатините, подобрување на 
бојата, постигнувајќи ефект - и кривите 
заби да изгледаат поправи. Пронајдоците 
во козметичките техники овозможија сто-
матолозите да ги репарираат оштетените 
заби, без примена на амалгам или други 
неатрактивни метали. 

Социјална интеракција и 
психологија на насмевката
во  естетската стоматологија
Автор: Прим д-р сци Томе Тасевски
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Нема повеќе темни пломби, матни ко-
ронки и темна метална сенка на гингивал-
ната линија. Денес е возможно да се репа-
рира скршен или расипан заб на тој начин 
што, всушност, ќе се „обноват“ неговата 
природна убавина и цврстина. Со новите 
реставративни материјали и техники може 
да се промени насмевката со заменување 
на обоените, напукнатите, извадените или  
истрошените заби со неметални порцелан-
ски реставрации кои изгледаат и функцио-
нираат како вистински. 

Постојат повеќе работи кои влегуваат во 
креирањето на перфектната насмевка. Ес-
тетската стоматологија нуди многу опции 
и решенија кои обезбедуваат промена на 
насмевката преку најразлични техники, при-
менети на забите и гингивите, односно врз 
креирањето на перфектна насмевка. Без оглед 
дали проблемот е во бојата на забите, нивна-
та форма, во постоењето на празни просто-
ри или, едноставно, се посакува гламурозна 
насмевка, естетската стоматологија со раз-
лични техники може да го реши проблемот. 
Секој поединечен заб може релативно лесно 
да се обели, да се издолжи или скрати, да се 
исправи, или пак да се коригираат празните 
простори и поткршените делови. Естетската 
стоматологија е истовремено и уметност, и 
наука, а уметниците (стоматологот и забниот 
техничар) ја прават воочлива промената на 
насмевката преку најразлични техники при-
менети на забите и гингивите. Овие техники 
вклучуваат (но не се и ограничени) приме-
на на белење и контурирање на забите, по-
ставување на естетски композитни пломби, 

порцелански ламинати, коронки, мостови, 
импланти и третман на гингивалното ткиво. 
Во трансформирањето на насмевката некои   
стоматолози-естетичари ја вклучуваат орто-
донцијата и максилофацијалната хирургија. 

Успехот на полето на естетската сто-
матологија во врска со промената на боја-
та, димензијата и обликот на природните 
заби, од стоматолозите бара надареност 
за креативност, талент и основна базична 
интуиција, а како резултат на искуството и 
вештината, постигнување резултати што, 
истовремено, ќе ги задоволат и пациентот, 
и стоматологот. 

Благодарение на современите мате-
ријали, техники и на уметничкиот дизајн, 
убавата насмевка е достапна за секој, се 
разбира, ако одбере добар стоматолог по 
естетска стоматологија. Со напредокот на 
технологијата, денес стоматолозите, во 
функционална смисла, имаат можност да 
направат многу за своите пациенти, а по-
себно на полето на естетската стоматоло-
гија. И науката, и уметноста подеднакво 
се користат за да се добие посакуваната 
насмевка. Во таа смисла, современите ма-
теријали и техники овозможуваат да се 
постигне највисок степен на совршенство. 
Во координирано содејство со естетската 
сензибилност, клиничката имагинација, 
креативноста и со техничката умешност на 
практичарот, естетската стоматологија оси-
гурува атрактивна насмевка кај секој паци-
ент. Кога процесот е завршен, иницијалната 
возбуда и сатисфакција на пациентот е - но-
вата насмевка.

Естетската 
стоматологијаа 

е плод на 
уметност, наука 

и знаење. 
Таа е клучен 

фактор за 
изразување на 

чувстватата и за 
вашата личност
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Обично, влијанието на новата насмевка врз сев-
купниот живот се потценува. Се смета дека постојната 
насмевка ќе се разубави едноставно и сама по себе. Но, 
подоцна, кога   ќе се добие новата насмевка, изненаду-
вачки е колку таа влијае врз зголемувањето на самодо-
вербата. Луѓето откриваат дека се смеат многу почесто и 
се задоволни од комплиментите што постојано ги доби-
ваат за прекрасниот изглед на нивната насмевка. 

Професионално редизајнираната и уметнички креи-
раната насмевка дава сигурност и самодоверба. Подо-
брувањето на насмевката има моќно и трајно влијание, 
што секако мора да се смета за вредна инвестиција.

 ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ЕСТЕТСКИОТ ИЗГЛЕД

Перцепциите на пациентите за естетиката за време на 
планирањето на стоматолошкиот третман  стана интерес-
на тема од психолошка перспектива. За да се оцени зна-
чењето на изгледот на забите, и да се спореди со различни 
ставови и практики кои можат да влијаат врз социјалното 
и психолошкото однесување и самодовербата од стома-
толошката естетика и разубавувањето на насмевката, нај-
често, применуваме два различни пристапа - емоционал-
на евалуација (проценка) и објективна анализа. За секој 
пристап се користи листа на прашања што секој може да 
ги постави и да одговори кога ја анализира насмевката.   

Емоционалната евалуација е базирана врз поединеч-
ните индивидуални перцепции за сопствената насмевка. 

Прашањата се составени со цел да помогнат во откри-
вањето на сопствените внатрешни чувства околу тоа 
како насмевката се одразува на сопствената слика за 
себе и како таа влијае на односите со околината. 

Постојат неколку начини прашалниците да стигнат 
до пациентите. Може да им се дадат на сите пациенти, да 
се вклучат во рекламниот пакет кој се испраќа до секој 
иден потенцијален пациент, или да им се испратат поши-
роки верзии со дополнителни информации за естетската 
стоматологија.

Во евалуациската листа главно се содржани пра-
шања собрани од различни компоненти на Прашални-
кот за психосоцијалното влијание на стоматолошката 
естетика (PIDAQ, Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 
Questionnair) за различни ставови и практики.

Прашалникот вклучува PIDAQ, самопроценка на за-
доволството од стоматолошката естетика, проценка на 
потребата од стоматолошки третмани за себе,  преку 
одговори на однапред подготвени прашања, или т. н. 
компаративен индекс. Значењето на ваквата самоева-
луација на насмевката не треба да се потценува, затоа 
што преку неа докторот ќе ги препознае и разбере нај-
важните проблеми што го загрижуваат пациентот околу 
изгледот на неговата насмевка. Исто така, прашалникот 
служи како погодна, документирана почетна точка за 
понатамошните специфични дискусии околу естетскиот 
третман, што е олеснително за стоматологот и поприфат-
ливо за пациентот.

20

Емоционалната 
евалуација е 
базирана врз 
поединечните 
индивидуални 
перцепции за 
сопствената 
насмевка
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DSC-СТОМАТОЛОШКА САМОДОВЕРБА

Прашање
Горд сум на моите заби
Љубам да ги покажувам моите заби кога се смеам
Задоволен сум кога ги гледам моите заби на огледало
Моите заби се привлечни за другите
Задоволен сум со изгледот на моите заби
Позицијата на моите заби ја гледам како многу убава

SI -  СОЦИОЛОШКО ВЛИЈАНИЕ

Прашање
Се срамам кога се смеам така што забите да не се 
покажат многу
Доколку не ги познавам добро луѓето понекогаш 
сум загрижен што тие би помислиле за моите заби
Кога се смеам се плашам од тоа другите луѓе да 
немаат навредливи коментари во врска со моите 
заби
Некако сум затворен/a со социјалните контакти 
поради моите заби
Понекогаш се наоѓам во ситуација да ја ставам 
раката и да ја скријам насмевката и да не ги 
покажам моите заби
Понекогаш помислувам дека луѓето зјапат во моите 
заби
Ми сметаат коментари поврзани со моите заби дури 
и кога се шега
Понекогаш сум загрижен/а од тоа што луѓето од 
спротивниот пол мислат за моите заби

PI - ПСИХОЛОШКО ВЛИЈАНИЕ

Прашање
Им завидувам на луѓето со убави заби
Понекогаш сум стресен/а од тоа кога ги гледам 
забите на другите луѓе
Понекогаш сум донекаде незадоволен/a од 
изгледот на забите
Мислам дека повеќето луѓе имаат поубави заби од 
моите
Не се чувствувам добро од изгледот на моите заби
Посакувам моите заби да изгледаат прекрасно

AC - ЕСТЕТСКА ЗАГРИЖЕНОСТ

Прашање
Не сакам да ги гледам моите заби во огледало
Не сакам да ги гледам моите заби на фотографии
Не сакам да ги гледам моите заби кога се гледам на 
видео

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК
(Прашалник за психосоцијалното влијание 
на стоматолошката естетика)

Овој прашалник има за цел да ја прикаже социјалната 
интеракција и психологијата на насмевката и да овозможи 
психосоцијално влијание на стоматолошката естетика.Тоа 
би требало да биде солидна основа за креирање и дизај-
нирање на насмевката, при што визиите и надежите или 
комплексите и фрустрациите на пациентот, искажани во 
овој прашалник, ќе бидат анализирани, простудирани и 
ефектуирани преку модерните техники за дизајнирање на 
насмевката во естетската стоматологија.

Следниве прашања ќе помогнат да се утврди што го 
загрижува пациентот кај неговите заби и заеднички да 
се утврди најдобриот начин и вид на третман во оствару-
вањето на заедничката цел. (табела 1.)

PIDAQ е психометриски инструмент поврзан со сто-
матолошката естетика. Оригиналната верзија содржи 23 
елементи. Структурно, е составен од четири потскали, една 
позитивна и три негативни, кои претставуваат 4 домени: 
естетска загриженост (AC, 3 точки), психолошко влијание 
(PI; 6 точки), социјално влијание (SI; 8 точки),стоматолош-
ка самодоверба (DSC; 6 точки).Се користи скала од 5 точки 
Ликерт, која се движи од 0 (нема влијание на стоматолош-
ката естетика) до 4 (максимално влијание на стоматолош-
ката естетика) за секое прашање. 

Опциите за одговор се како што следува:    
0 = воопшто не; 1 = многу малку; 2 = малку; 3 = силно; и 4 

= многу силно (5).) 
Прашањата од истражувањето за психологија му овоз-

можуваат на истражувачот да ги категоризира различните 
однесувања, карактеристики и ставови на испитаникот. Ва-
жна точка што треба да се има предвид при спроведување 
на истражување во психологијата е правилното формули-
рање на прашањата за да се создаде ефективен дизајн за 
истражување што ќе помогне да се добијат добри одговори.

Демографските прашања се исто така важни во вакви-
те истражувања, бидејќи тие играат витална улога во обли-
кувањето на психата на една личност.

Прашалникот за психосоцијално влијание на стома-
толошката естетика (engl. psychometric impact ofdental 
aesthetics questionnaire; PIDAQ) развиен во Германија (Кла-
гес У. и сор., 2006) е широко користен и преведен на повеќе 
јазици. За да се испита валидноста и веродостојноста на 
PIDAQ  што е sine qua non на психолошко тестирање, за ова 
студија Прашалникот беше преведен, меѓукултурно прила-
годен и пополнет од 300 анкетирани лица (возрасен опсег, 
18-60 години; просечна возраст, 30,10 ± 1,6 години). Целта 
беше да се испитаат својствата на психометрискиот ин-
струмент PIDAQ кој го мери квалитетот на животот поврзан 
со стоматолошката естетика. Структурната валидност беше 
оценета преку анализа на факторите, а внатрешната конзис-
тентност беше измерена со алфа-коефициент на Кронбах.

Од сите учесници беше побарано да ја наведат нивната 
потреба за естетски третман. Распределбата на полот беше 
скоро еднаква: пропорциите на мажи и жени беа  47,3% (n = 
142) и 52,7% (158), соодветно. 

Валидноста и веродостојноста на  PIDAQ за сите анке-
тирани лица беше структурирана на четири компоненти, 
како во оригиналната, шпанската, хрватската и италијан-
ската верзија. Податоците од истражувањето беа обрабо-
тени со софтверот SPSS v.26.

Табела 1. Компоненти на PIDAQ според четири фактори. 
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Според резултатите од оваа студија, 
внатрешната конзистентност на PIDAQ, 
структурата на факторите и корелациите со 
другите скали покажаа дека скалата е ва-
лидна и сигурна алатка за проценка за упо-
треба во нашата култура.

Првата компонента, стоматолошка са-
модоверба, беше пријавено дека има значи-
телно влијание врз емоционалните состојби 
на поединците и се покажа дека претставу-
ва субјективна перцепција на благосостој-
ба. Оваа компонента ја покажа највисоката 
објаснета варијантност на сите компоненти 
и беше структурирана со исти прашања како 
оние од оригиналната верзија.

Предложено е дека инструментите за ква-
литетен живот (HRQoL) поврзани со оралното 
здравје треба да вклучуваат не само мерки за 
штетните ефекти на оралното здравје, туку и 
гледишта кои се занимаваат со субјективната 
перцепција на благосостојба (МекГрат и Беди, 
2001). Хаперт и Витингтон (2003) сугерираат 
дека позитивната и негативната благосостој-
ба се однесуваат поинаку со психолошките и 
социјалните услови. Затоа, се чини потребно 
да се измерат позитивните влијанија на сто-
матолошката естетика врз емоционалната 
состојба на една личност.

Втората компонента, нареченa „Со-
цијално влијание“, вклучува прашања што 
се однесуваат на потенцијални проблеми во 
социјални ситуации поради субјективната 
перцепција на неповолниот сопствен сто-
матолошки изглед.

Третата компонента, т.н. „Психолошко 
влијание“ на стоматолошката естетика, е 
составена од прашања што се занимаваат со 
чувство на инфериорност и несреќа кога по-
годената индивидуа се споредува со лица со 
супериорна стоматолошка естетика. Позна-
то е дека процесите на споредување играат 
важна улога во психолошката благосостојба 
и дека споредбите нагоре може да предиз-
викаат дисфорично расположение (Јенсен 
и Кароли, 1992; Вилсон и сор., 1995). 

Психолошкиот фактор на влијание што се 
вчита за „Ми пречат коментари поврзани со 
моите заби дури и кога се шега“ беше поголем 
во однос на оној за социјалното влијание. По-
крај тоа, опсегот на естетска загриженост за 
„Понекогаш сум загрижен/а од тоа што луѓе-
то од спротивниот пол мислат за моите заби“ 
беше поголем во однос на оној за психолошко 
влијание. Овој резултат може да ја покаже важ-
носта на мислењата на припадниците на спро-
тивниот пол во однос на естетските проблеми.

Четвртата компонента опфаќа изја-
ви кои се однесуваат на неодобрување на 
сопствениот стоматолошки изглед, кога ан-
кетираниот се соочува со огледални, фото-
графски и / или видео слики. 

ПСИХОЛОГИЈА НА НАСМЕВКАТА

06 | 202122

Табела 2. Дескриптивна статистика (N=300)
Мин. Макс. Средна Вредност Стандардна девијација

OHIP tot 0 50 12.84 11.86
Дентална самодоверба 8 28 15.28 5.28

Социјално влијание 6 42 13.25 5.13
Психолошко влијание 5 31 13.15 4.24
Естетска загриженост 4 16 7.05 2.88

PIDAQ tot 31 85 45.15 10.13

Табела 3. Конзистентност на PIDAQ (N=300)
Скала Број на прашања Cronbach’s alpha

Дентална самодоверба 6 (1-6) 0,97
Социјално влијание 8 (7-14) 0.97

Психолошко влијание 6 (15-20) 0,95
Естетска загриженост 3 (21-23)

Графикон 1. Конзистентност на PIDAQ

Табела 5. Разликата во PIDAQ според староста (N=300)
18 – 30 (N=141) 31- 50  (N=92) 50 -60  (N=67)

Ср. В. Ср. В. Ср. В. Chi-Square p value
Дентална самодоверба 15,90 16,73 16,82 1,160 0,553

Социјално влијание 13,20 13,31 11,41 7,288 0,022
Психолошко влијание 12,38 12,80 11,10 4,411 0,102
Естетска загриженост 6,31 6,85 5,83 6,559 0,033

PIDAQ 47,88 49,71 45,16 5,100 0,074
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Табела 4. Фактор структура на PIDAQ (N=300)
DSC SI PI AC

Прашање 1. Горд сум на моите заби 0,826 -0,122 -0,086 -0,023
Прашање 2.Љубам да ги покажувам моите заби 
кога се смеам

0,820 -0,124 -0,172 -0,144

Прашање 3.Задоволен сум кога ги гледам моите 
заби на огледало

0,873 -0,015 -0,176 -0,171

Прашање 4.Моите заби се привлечни за другите 0,836 -0,178 -0.195 -0,134
Прашање 5.Задоволен сум со изгледот на моите 
заби

0,891 -0,140 -0.128 -0,163

Прашање 6.Позицијата на моите заби ја гледам 
како многу убава

0,841 -0,132 -0.093 -0,055

Прашање 7.Се снебивам кога се смеам така што 
забите да не се покажат многу

-0,169 0,533 0,040 0,499

Прашање 8.Доколку не ги познавам добро 
луѓето понекогаш сум загрижен што тие би 
помислиле за моите заби

-0,223 0,714 0,168 0,286

Прашање 9.Кога се смеам се плашам од тоа 
другите луѓе да немаат навредливи коментари 
во врска со моите заби

-0,101 0,870 0,125 0,088

Прашање 10.Некако сум затворен/a со 
социјалните контакти поради моите заби

-0,099 0,792 0,172 0,154

Прашање 11.Понекогаш се наоѓам во ситуација 
да ја ставам раката и да ја скријам насмевката и 
да не ги покажам моите заби

-0,143 0,700 0,175 0,322

Прашање 12.Понекогаш помислувам дека 
луѓето зјапат во моите заби

0,011 0,716 0,324 0,002

Прашање 13.Ми сметаат коментари поврзани 
со моите заби дури и кога се шега

-0,111 0,701 0,146 0,248

Прашање 14.Понекогаш сум загрижен/а од тоа 
што луѓето од спротивниот пол мислат за моите 
заби

-0,051 0,630 0,369 0,155

Прашање 15.Им завидувам на луѓето со убави 
заби

-0,299 0,384 0.446 0,208

Прашање 16.Понекогаш сум стресен/а од тоа 
кога ги гледам забите на другите луѓе

-0,155 0,142 0,785 0,188

Прашање 17. Понекогаш сум донекаде 
незадоволен/a од изгледот на забите

-0,149 0,400 0,776 0,143

Прашање 18.Мислам дека повеќето луѓе имаат 
поубави заби од моите

-0,103 0,452 0,692 0,132

Прашање 19.Не се чувствувам добро од 
изгледот на моите заби

-0,314 -0,013 0,645 0,310

Прашање 20.Посакувам моите заби да 
изгледаат прекрасно

-0,099 0,371 0,746 0,158

Прашање 21.Не сакам да ги гледам моите заби 
во огледало

-0,200 0,331 0,239 0,770

Прашање 22.Не сакам да ги гледам моите заби 
на фотографии

-0,195 0,304 0,360 0,769

Прашање 23.Не сакам да ги гледам моите заби 
кога се гледам на видео

-0,154 0,291 0,386 0,749

Се чини дека ова откритие е повр-
зано со фактот дека подобрувањето на 
стоматолошката естетика е главен мо-
тивирачки фактор за стоматолошкиот 
третман (Бенет и сор., 1995).

Аспект на веродостојност е коре-
лацијата помеѓу ставовите наречени 
внатрешна конзистентност. Оваа мерка 
има за цел да одразува дали вклучените 
ставки го мерат истиот феномен. Кронб-
аховата алфа на потскалите беше 0,97 и 
0,94, а вредноста за вкупната скала беше 
0,97, што укажува на одлична сигурност. 
Во оригиналната студија PIDAQ, алфа 
вредностите на Кронбах се движат по-
меѓу 0,85 и 0,91 за различните потскали .

Резултатите сугерираат дека пред-
ложениот инструмент, наречен „Пра-
шалник за психосоцијално влијание на 
стоматолошката естетика“ (PIDAQ), ги 
исполнува критериумите на факторска 
стабилност низ примероците и валид-
носта и веродостојноста поврзана со 
критериумот и може да биде ветувачка 
алатка за понатамошно истражување и 
клиничка примена во естеската стома-
тологија. 

Сите учесници ја посочија својата 
потреба за естетски третман. Резул-
татите покажаа дека мажите и жените 
значително се разликуваат само во гру-
пата „без потреба од третман“, во која 
мажите изложуваа значително повисо-
ки оценки за потскалата за стоматолош-
ка самосвест во однос на оние на жени-
те. Овој резултат може да укаже на тоа 
дека иако нивото на стоматолошка са-
мосвест кај мажите беше повисоко, нив-
ната само-перцепција за потребата од 
естетски третман беше ниска во однос 
на онаа пријавена од жените. Овој исход 
е во согласност со наодите што укажу-
ваат на тоа дека жените покажуваат по-
големо незадоволство и загриженост за 
нивниот стоматолошки изглед во однос 
на мажите. 

Најголемо влијание врз успехот или 
неуспехот на интерперсоналните од-
носи и менталното здравје поврзано 
со нив, има личната перцепција за тоа 
како другите нè гледаат. Клиничките 
опсервации покажуваат дека минорни-
те отстапувања од стандардите може да 
предизвикаат поголемо ментално стра-
дање, отколку отстапувања (недоста-
тоци) кои се сметаат за многу големи и 
за кои се потребни обемни корективни 
процедури. Сосема блага ротација, или 
мала дијастема меѓу предните заби, за 
пациентот може да значи голем про-
блем. 
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Истражувањата покажале дека „стандардите за ат-
рактивност“, иако може да се разликуваат меѓу различ-
ните култури, се интегрираат (фиксираат) до 7-годишна 
возраст. Тоа значи дека, свесно или несвесно, изгледот 
станува важен уште на многу рана возраст и тоа се одра-
зува врз желбите и напорите тој да се подобри. Лоша (ис-
кривена) слика за себе може да биде поголем хендикеп 
во развојот од еден значаен физички дефект. Анкетите 
укажуваат дека на пациентите им е поважна грижата за 
изгледот и „сликата за себе“, отколку грижата за здравјето. 

Резултатите покажуваат дека најголемиот дел од 
возрасните, без оглед на социјалната средина од која 
доаѓаат, сметаат дека изгледот на забите е од големо 
значење, особено во интерперсоналните односи. Орал-
ното здравје, пак, зависи од социјалната класа. Луѓето 
од пониска социјална класа поретко ги коригираат ден-
талните дефекти. Ова сознание го потврдува раширено-
то интелектуално сфаќање за значењето на изгледот на 
забите и придружната склоност лошиот изглед на забите 
да се поврзува со пониски социјални стандарди. Повеќе-
то стоматолози своите естетски ставови ги базираат врз 
сопствените естетски концепти, а не врз мислењето на 
пациентите. Највисок степен на сатисфакција од трет-
манот се добива кога стоматологот го зема предвид ми-
слењето на пациентот како најважна насока при изборот 
на естетскиот третман. 

Истражувањата во разни земји (меѓу разни попула-
ции) постојано го потврдуваат значењето за активното 
влијание на пациентот. Доколку пациентите сметаат 
дека се блиску до идеалните норми, обично се силно 
мотивирани да направат мали подобрувања на изгледот. 

Наспроти тоа, доколку постојат големи деформитети 
или одреден физички хендикеп, луѓето развиваат ком-
пензаторски механизми и модели со поинакви стандар-
ди за социјален успех. Ваквите адаптации, се разбира, 
имаат своја цена. 

Често се јавува потреба од психолошко/психијатри-
ско лекување на пациентите и нивните семејства, се на-
малува економската продуктивност и, сето тоа, негативно 
се одразува врз квалитетот на животот. Од друга страна, 
пак, истражувањата покажале дека и очигледното подо-
брување на изгледот може да биде вознемирувачко за 
некои луѓе, кои научиле да се прилагодуваат и да живеат 
со недостатоците. Тоа е нова психолошка димензија со 
која треба да се соочи стоматологијата. Може да се на-
прави добар естетски план кој одлично ќе ги задоволува 
механичките, функционалните и естетските стандарди, 
но на крајот реставрациите да бидат неуспешни за паци-
ентот, затоа што не се задоволени неговите психолошки 
стандарди.

Сиве овие истражувања покажуваат дека сеопфатна-
та грижа за пациентот при естетски третман, претставу-
ва повеќекратен предизвик. Соодветно, потенцијалот 
е неизбежен за фрустрации. Поради тоа е неопходно 
нереалните очекувања на пациентот да бидат целосно 
испитани. На пациентот мора да му се објаснат технич-
ките ограничувања на процедурите и добро да се про-
дискутираат промените на изгледот кои ќе настанат. Ако 
добро се соработува со пациентот, ќе се обезбеди заем-
но успешен однос.  

Естетската стоматологија овозможува на пациентот да 
му се даде она што тој го сака, а не само она што е потребно. 
Новите материјали и техники се темелат врз цврсти осно-
ви и солидни реставративни и дијагностички принципи. 
Пациентите кои се обраќаат за естетски третман, денес се 
информирани клиенти со точно одредени цели. Естетски-
от третман, за разлика од кој било друг тип  третман, има и 
психолошки аспекти, на кои мора да им се обрне големо 
внимание, бидејќи се клучни за успехот на третманот.

Едукацијата на пациентите е посебно важна во об-
ласта на естетската стоматологија. Пациентите треба да 
разберат дека функционалниот живот на реставрациите 
е значително подолг од нивниот естетски живот. Ништо 
не е трајно во стоматологијата. Од некоја необјаснива 
причина на луѓето им е врежано во умот дека она што е 
направено треба да трае вечно (и тоа важи само за сто-
мотологијата). Постојат многу фактори кои можат мошне 
малку, или воопшто не може да се контролираат. Целта 
треба да биде да се постигне најдобар можен естетски 
и функционален резултат, а потоа пациентот да се нау-
чи како да ја одржува устата за да се добие максимална 
трајност на реставративниот резултат. 

Анкетите укажуваат дека на ациентите им е 
поважна грижата за изглаедот и „сликата“ 
за себе, отколку грижата за здравјето
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Постојаното учење и практичната обука на дентал-
ниот тим се есенцијални во естетската стоматологија. 
Според највисоките стандарди, треба да бидат задово-
лени сите критериуми за квалитетна стоматолошка услу-
га и потоа да се придодаде естетската компонента. 

Иако истражувањата водат до нови возбудливи от-
критија во денталната професија, мора да се направат 
уште многу дополнителни истражувања. Континуирани-
те промени нудат неограничени можности во сите об-
ласти на денталната грижа. 

Естетската стоматологија подразбира задолжителен 
синергизам меѓу повеќе дисциплини. Таа ги комбинира 
периодонтологијата, оралната хирургија, ендодонцијата, 
ортодонцијата, оперативните и протетички третмани со 
нови техники и материјали, психолошката методологија, 
професионалната интеракција и учеството на пациентот. 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Изразот на лицето, вклучувајќи го и насмеаното, е 
важно средство за универзална комуникација и разбир-
лива област во стоматологијата. Насмевката, нависти-
на, е монограм на чувствата на човекот и преку убава-

та насмевка тој при меѓусебните контакти ги изразува 
своите морални, длабоко етички и психолошки доживу-
вања. Начинот на кој луѓето се смеат, во голема мера го 
покажува карактерот на личноста, бидејќи таа е моќна 
алатка за комуникација и изгледаат среќни и сигурни. 

Во моментов, во општата или естетската стомато-
лошка литература има ограничена достапност на по-
датоци за психологијата на насмевката. Сепак, бројот 
на пациенти за естетска стоматологија се зголемува и 
многумина бараат и сакаат физички промени кои ги об-
новуваат или ги зајакнуваат изразите на лицето, појави-
те и насмевките. 

Пациентите за естетска стоматологија, особено 
оние кои се соочуваат со стоматолошка анксиозност 
или фобија, бараат подетална физичка и психолошка 
проценка поради нивното вообичаено избегнување на 
забната нега и последователно влошување на орално-
то здравје. Зголемувањето на знаењата и податоците го 
олеснува развојот на новата интервенција и третманите 
за анксиозни и фобични стоматолошки пациенти. Овие 
нови случувања го зајакнуваат партнерството помеѓу 
стоматолозите и пациентите за да се поттикнат оптимал-
ните резултати од стоматологијата.

ПСИХОЛОГИЈА НА НАСМЕВКАТА
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училиште и Стоматолошки факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

во Скопје. Магистрирал на Меѓународниот Славјански универ-
зитет (МСУ) „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе.  
Примариус e oд 2015. година. Специјализирал парадонтоло-
гија на УГД Штип. Докторирал на Великотрновскиот универзи-
тет „Св. Кирил и Методиј“ од Бугарија.

Презентирал и објавил бројни стручни  трудови.  Автор е 
на четири стручни книги и две едукативни брошури од областа 
на естетската стоматологија. 

За својата работа добил повеќе признанија и награди. 

Притисокот да се прилагодиме кон вештачките стан-
дарди не е веќе прашање на слободен избор. Ако се земе 
предвид психолошкиот феномен - атрактивните луѓе да 
се сметаат за поспособни и посигурни и подобро да се 
прифатени во средината, на атрактивната насмевка и 
дава значење на фактор за поголем успех во животот. 

Можеби најважен фактор за подигање на естетската 
свест кај пациентите се медиумите. На јавноста, преку 
радио и телевизиските емисии и во весниците, постоја-
но и се пласираат информации за белење на забите, 
бондирање, ламинати, коронки, импланти, ортодонтски 
протези, ортогнатска хирургија, пластична хирургија и 
новите техники кои допрва доаѓаат. 

Понекогаш информациите преку медиумите се ши-
рат многу брзо, уште пред да бидат целосно интегрира-
ни во стоматолошката практика. Повеќето стоматолози 
имале искуство со пациенти кои по читање или слушање 
на информации за новите естетски процедури, силно се 
мотивирале да побараат естетски третман.

Стоматологот може да не се чувствува доволно 
способен да ги даде ваквите услуги, бидејќи е потреб-
на континуирана едукација. Ваквите ситуации, обично 
претставуваат позитивен предизвик да се биде секогаш 
во тек со најновите техники и материјали. 

Промените во ставовите на пациентот се очигледни 
во сите сфери на стоматологијата, а посебно во естет-
ската стоматологија. Повеќето пациенти сакаат да се за-
познаат со своите проблеми, со опциите за третман и со 
долгорочните ефекти од преземање или непреземање 
на естетски третман. 

Дополнително, постои и силно социјално влијание, 
според кое, за да се биде успешен во која било сфера, 
треба да се има сјајна, здрава, совршена насмевка, без 
лош здив. Овој феномен доведе до зголемување на ба-
рањата на пациентите, не само за функционално леку-
вање, туку и за висока естетика.

Повеќето автори го опишуваат овој тренд и открива-
ат некои корисни видувања. Иако се вели дека општест-
вото е ориентирано кон младоста (подмладувањето), 
она што навистина го сакаат луѓето се карактеристи-
ките на младоста, односно енергијата, интелектуална-
та агилност и физичкиот изглед. Ова, заедно со фактот 
дека луѓето денес живеат подолго и може да ги сочуваат 
своите заби до крајот на животот, ги зголемува желбите 
од естетски третман. 

Врз односот стоматолог-пациент, многу влијае 
знаењето на пациентот. Повеќето пациенти сакаат ак-
тивно да учествуваат во третманот, а не да ја имаат тра-
диционалната пасивна улога на пациент.

Во оваа нова ера стоматологот мора да ги проследи 
не само медицинските и денталните податоци за па-
циентот, туку и неговите емоционални желби, надежи 
и очекувања. Овие емоционално-психолошки фактори 
може да го сменат целокупниот пристап кон еден даден 
план на третман. Клучот лежи во добрата комуникација 
меѓу стоматологот и пациентот. Доколку постои добра 
комуникација, постои и поголема можност пациентот да 
ги прифати советите на стоматологот за тоа каква проце-
дура би била соодветна. 

ПСИХОЛОГИЈА НА НАСМЕВКАТАПСИХОЛОГИЈА НА НАСМЕВКАТА

Очекувано е секој естетски стоматолог да му приста-
пува на секој пациент индивидуално. Неопходно е да се 
знае што нашиот пациент подразбира под убаво, однос-
но што е она кон што тој се стреми. Затоа, пациентот тре-
ба да биде разгледан и од психолошки аспект, за да може 
потоа да се интегрираат сите клучни фактори од науката, 
уметноста и филозофијата за постигнување на саканиот 
финален естетски резултат.  

Моите истражувања и тези во овој труд се стремат 
токму кон постигнување на посакуваниот естетски ре-
зултат како врвен принцип и единствена цел.
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АПСТРАКТ

Целта на нашата работа беше да се оце-
ни влијанието на различните композитни 
цементи врз задржувањето на фиберглас-
ните колчињаво каналот на коренот преку 
анализа на достапната литература. Прет-
поставка беше дека има значителна разлика 
во задржувањето на фибергласните колчиња 
во каналот на коренот во зависност од видот 
на употребениот композитен цемент (само-
адхезивен наспоти класичен). Во студијата 
базите на податоци PubMed, Google Scholar 
и Scopus беа пребарувани за достапни ин-
формации за ретенција на фибергласните 
колчиња. Студијата опфати вкупно 27 испи-
тувања. Најголема просечна јачина на сврзу-
вањето за цементирање на фибергласни кол-
чиња е утврдена кај самоадхезивен цемент 
(12,67 ± 5,79), а најслаба за цементирање со 
класичен цемент со нагризување-и-плак-
нење адхезивен систем (9,25 ± 3,91). Спо-
редбата на јачината на врзувањето на кол-
чето помеѓу самоадхезивниот и класичниот 
цемент даде статистички значајна разлика (t 
= 2,01, p = 0,02) од p <0,05. Самоадхезивни-
те цементи демонстрираа поголема јакост 
на сврзување  на фибергласните колчиња во 
споредба со класичните цементи. Немаше 
статистички значајна разлика во јачината на 
врзување помеѓу самоадхезивниот и кла-
сичниот цемент со употреба на  самонагри-
зувачки адхезивни техники. Класичните 
цементи со употреба насамонагризувачки 
адхезивни техники обезбедуваат поголе-
ма цврстина на врзувањето, во споредба со 
адхезивните техники нагризување-и-плак-
нење.

Клучни зборови: композитен цемент, 
фибергласни колчиња, самадхезиви, нагри-
зување- и-исплакнување, самонагризување.

ВОВЕД

Кај ендодонтски третираните заби со 
големо оштетување на забната коронка, 
потребно е да се обезбеди дополнител-
на ретенција на полнењето со употреба на 
колчиња1,2. Фибергласните колчиња прет-
ставуваат материјал по избор при рестав-
рација на депулпираните заби. Најновата 
генерација фибергласни колчињасе FRC 
(fiber-reinforced composite) колчиња со ар-
мирани композитни влакна3,4. Во според-
ба со металните колчиња, фибергласните 
колчиња имаат напредување во смисла на 
намалување на стапките на фрактури на за-
бите4. Ова може да се објасни со нивниот 
еластичен модул, сличен на оној на денти-
нот или композитите, така што забот и не-
говата реставрација формираат хомогено 
склопување5,6. Понатаму, фибергласните 
колчиња се карактеризираат со добри ес-
тетски својства, не кородираат и лесно се 
отстрануваат од каналот доколку е потре-
бен повторен третман7.

Композитните цементи најчесто се ко-
ристат за цементирање на Фибергласните 
колчиња8. Според начинот на адхезија, тие 
можат да се поделат на класични (регулар-
ни) и само-адхезивни цементи9. Класич-
ните цементи се користат во комбинација 
со адхезивен материјал за да се обезбеди 
подобра ретенција на колчето. Во зависност 
од користениот адхезивен систем, класич-
ните цементи можат да бидат со нагризу-
вање-и-плакнење и само-нагризувачки 
цементи 10.

Со употреба на нагризување-и-плак-
нење адхезивни цементи, површината на 
коренскиот канал прво се подготвува со упо-
треба на 30-40% ортофосфорна киселина со 
цел да се отстрани размачканиот слој. После 

Влијанието на композитни 
цементи врз фибергласните 
колчиња во коренскиот канал
Автори:
Проф. д-р Саша Станковиќ, 
Медицински факултет во Ниш, Универзитет во Ниш, Оддел за протетска стоматологија
Доц. д-р Мирјана Бошковиќ, 
Медицински факултет во Ниш, Универзитет во Ниш, Оддел за протетска стоматологија

Споредбата 
на јачината на 

врзувањето на 
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тоа се врши плакнење, проследено со су-
шење на каналот. 

По отстранувањето на размачканиот 
слој и отворањето на дентинските тубули, 
се внесува адхезивен материјал со цел да 
се обезбеди врска помеѓу коренскиот ден-
тин и композитниот цемент. Употребата на 
оваа адхезивна техника за цементирање 
е прилично комплицирана, одзема многу 
време и бара значително ниво на мануела-
на умешност11.

Во обид да се олесни клиничката при-
мена на композитните цементи, предло-
жени се цементи кои користат системи за 
самонагризување. Тие не бараат претходна 
подготовка на дентинот  со киселина12. Во 
овој адхезивен систем, прајмерите се ко-
ристат за подготовка на дентинската повр-
шина на коренскиот канал, а после тоа се 
внесува композитен цемент во коренскиот 
канал13.

Самоадхезивните композитни цементи 
претставуваат еднокомпонентни цементи 
со кои не е потребно прво, да се користат 
лепила за да се подобри ретенцијата. Кли-
ничката примена на овој цемент е поед-
ноставена и може да се направи во еден 
чекор14. Адхезијата се заснова на реакцијата 
на киселина сместена во цементот, со чес-
тички на композитни и дентински полнила, 
во присуство на вода15. Слојот за размачку-
вање не се отстранува во постапката, а со 
тоа не се очекува чувствителност на забот 
по цементирањето16.

Целта беше да се оцени влијанието на 
различните композитни цементи врз задр-
жувањето на фибергласните колчиња во ка-
налот на коренот со анализа на достапната 
литература. Претпоставка беше дека постои 
значителна разлика во задржувањето на 
фибергласните колчиња во каналот на ко-
ренот во зависност од видот на употребе-
ниот композитен цемент (самолеплив нас-
проти класичен).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Со цел да се добијат информации за 
задржувањето на фибергласните колчиња-
во  коренскиот канал, извршено е пребару-
вање во базите на литературни податоци 
на PubMed, Google Scholar и Scopus. Се пре-
баруваа следниве клучни зборови: смолен 
цемент, фибергласни колчиња, јачина на 
бондирање, пропуштање, самосмолест це-
мент, нагризување и плакнење, самонагри-
зување, самоадхезив, ретенција на колче.  
Пребарувањето по литература беше извр-
шено во текот на 2019 година, а вкупно 27 
студии беа вклучени во анализата 17-43.

Анализирани се публицирани студии 
објавени во периодот од 2007 до 2019 го-
дина. 

Поради малиот број достапни ин виво 
испитувања, во студијата беа вклучени само 
ин витро студии, за да може да се добијат по-
веќе хомогени податоци. Вклучени се само 
студиите кои користеле говедски и човечки 
заби. Говедските заби биле вклучени би-
дејќи имале состав сличен на човечките. Од 
анализираните студии, беа избрани само по-
датоците поврзани со композитни цементи 
(варијабла со влијание врз колче-ретенција-
та). Другите варијабли (типови на колчиња, 
подготовка на колчето, начин на внесување 
на цемент во каналот) беа исклучени, со цел 
да се добијат повеќе хомогени податоци. Во 
случаите кога јачината на врзувањето беше 
утврдена на повеќе нивоа на забни корени, 
средната вредност беше утврдена и корис-
тена во понатамошните анализи.

Обработката на статистичките податоци 
беше извршена со помош на софтверскиот 
пакет SPSS v. 16.0 (SPSS Inc., Чикаго, Илино-
ис). Податоците беа презентирани во фор-
ма на аритметички средства и стандардна 
девијација, како минимални и максимални 
вредности. 

Фиберглас 
колче



Тестирањето на податоците за нормалност е на-
правено со помош на тестот Шапиро-Вилк. Споредбите 
на вредностите на јачината на сврзувањето помеѓу са-
моадхезивните и класичните композитни цементи беа 
направени со помош на т-тест. Т-тестот исто така беше 
искористен за споредување на јачината на сврзување 
помеѓу самонагризувачките и нагризување-и-плакнење 
адхезиви со класичните композитни цементи.

РЕЗУЛТАТИ

Користејќи го тестот за нормалност на Шапиро-Вилк, 
се најде нормална дистрибуција во групата со класичен це-
мент и во нејзините подгрупи. Во групата со самоадхезивен 
цемент не беше пронајдена нормална дистрибуција.

Најголемата просечна вредност на јакоста на врзување 
е утврдена за фибергласните колчиња цементирани со 
самоадхезивен цемент (12,67 ± 5,79), а најмала за цемен-
тирање со класичен цемент со нагризување-и-плакнење 
адхезивен систем.  (9,25 ± 3,91) (Табела 1 ). 

Споредбата на јачината на врзувањето помеѓу самоа-
дхезивниот и класичниот цемент откри статистички зна-
чајна разлика (t = 2,01, p = 0,02) на p <0,05. Цементирање-
то со самоадхезивен систем покажа поголема просечна 
вредност на јачина на врзување (12,67 5,79) во споредба со 
цементирање со класичен композитен цемент со техника 
на самонагризување (11,85 ± 5,19), но разликата не беше 
статистички значајна (t = 0,65, p = 0,26) на p <0,05. Поната-
му, постоеше статистичко значење (t = 2,25, p = 0,01) во за-
висност од тоа кој тип  техника на врзување е потребен од 
класичните цементи.

На графиконот 1 се дадени просечните вредности 
на јачината на врзувањето на најчесто користените ко-
мерцијални композитни смоли во анализираните сту-
дии. Најголема просечна јачина на сврзување е откри-
ена за цементирање со самоадхезивен цемент RelyX 
Unicem (3M ESPE) (14,4 ± 5,6), а најмала за цементирање 
со нагризување-и-плакнење цемент Variolink II (Ivoclar 
Vivadent) (9,6 ± 4,5).

ЕСТЕТСКА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

10 | 202130

Табела 1. Споредба на јачината на врзување на фибергласните колчиња со различни видови на композитни цементи.

Бр Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација

Максимална 
вредност

Минимална 
вредност

t-вредност p-вредност

Цемент

Само
адхезив

46 12.67 5.79 30.5 4.2

 2.010.021*
Класичен 64 10. 59 4.76 25.9 3.3

Адхезивен 
систем

Само-
нагризувачки

33 11.85 5.19 25.9 4.5   2.25    0.014*    

Нагризување-
и-плакнење

31 9.25 3.91 22.2 3.3

постоеше статистички значајна разлика во p <0,05

Графикон 1. Просечни вредности на најчесто користените композитни цементи во анализираните студии
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ДИСКУСИЈА

Оваа студија ја истражуваше јачината на задр-
жување на фибергласните колчиња во коренскиот 
канал со различни цементи, користејќи ги подато-
ците од ин витро студиите. Поради недоволен број 
студии in vivo44,45 кои се занимаваат со ова пра-
шање, тие не беа вклучени во анализата, бидејќи 
тоа ќе воведе групна нехомогеност. Затоа, вклучу-
вањето на поголем број ин витро студии може да 
обезбеди цврсти заклучоци што треба да се извле-
чат, и ова е стратегијата што треба да се искористи 
при проценката на цементирањето на фиберглас-
ните колчиња во клиничката пракса.

Самоадхезивните цементи, поради нивната 
полесна примена во цементирање на коренскиот 
канал, обично се претпочитаат пред класичните 
цементи, со кои е неопходна претходна подготовка 
со лепливи материи46. Нашата студија покажа дека, 
покрај нивната полесна примена, самоадхезивни-
те цементи обезбедија поголема јакост на врзу-
вање на фибергласните колчиња во споредба со 
класичните цементи. Самоадхезивните цементи 
содржат киселински мономери кои можат да го 
деминерализираат нанесениот слој и да обезбе-
дат микромеханичка и хемиска врска со забното 
ткиво. За време на оваа мономерна реакција се ос-
лободува вода, која заедно со преостанатиот мо-
номер ја менува рН на материјалот кон неутрална. 
Понатаму, самоадхезивните цементи се поотпорни 
на влагата во коренскиот канал47. Исто така се сме-
та дека помал стрес на полимеризација со самоа-
дхезивни цементи претставува важен фактор што 
доведува до поголема јачина на задржување на 
овој цемент48.

Самоадхезивните и самонагризувачките це-
менти обезбедуваат спојување на цемент-денти-
нот следејќи го сличниот принцип. Нивниот метил 
акрилат мономер деминирализира и истовремено 
се инфилтрира во нанесениот слој49,50. Иако меха-
низмот за врзување е идентичен, утврдивме дека 
самоадхезивните цементи обезбедуваат подобра 
цврстина на ретенција на колчето. Причината треба 
да се бара во фактот што цементите за самонагри-
зување бараат чекор повеќе да се преземат за вре-
ме на апликацијата. За време на нанесувањето на 
адхезивите тие може да испарат, може да се вове-
де слој подебел од потребното, а полимеризација-
та во апексниот дел од коренскиот канал може да 
биде потешка 51,52.

Техниката на адхезија на нагризување-и-ис-
плакнување со класични цементи покажа најмала 
јачина на ретенција. Причините за тоа треба да се 
бараат во неможноста да се контролира влагата на 
каналот по плакнењето со киселина. Остатоците од 
вода во коренскиот канал ја нарушуваат врската со 
ѕидот на коренскиот канал и создаваат пукнатини 
во меѓуврската цемент-дентин53,54. Некои студии 
покажаа поголеми јачини на задржување со  нагри-
зување-и-плакнењецементи, во споредба со самоа-
дхезивни и самонагризувачки цементи 27,39. 

Авторите го објаснувааттоа со фактот дека ки-
селината целосно го отстранува нанесениот слој 
и ги отвора дентинските тубули за влегување на 
смолата - тоа била причината зошто се создава 
посилна врска46.

Најчесто користениот самоадхезивен цемент 
во анализираните студии беше RelyX Unicem (3M 
ESPE). Цементот покажа задоволителна вредност 
на јакоста на задржување (14,4 ± 5,6), поголема 
од просечната вредност на сите самоадхезивни 
цементи. Во некои неодамнешни студии, почесто 
се користи RelyX U200 (3M ESPE); тоа е последната 
генерација на самоадхезивини цементи, но по-
требни се дополнителни студии за цементот. 

Интересно е што Panavia F 2.0 (Kuraray Noritake 
Dental Inc.), кој спаѓа во групата цементи за само-
нагризување, покажа поголема просечна вредност 
во споредба со цементот BisCem (The Dental Advisor), 
кој спаѓа во групата самоадхезивни цементи.

Саркис-Онофре и сор. извршиле слична ана-
лиза на влијанието на адхезивните материјали и 
цементите врз задржувањето на фибергласните 
колчиња во коренскиот канал. Тие предлага-
ат употреба на самоадхезивни цементи со цел 
да се подобри задржувањето на колчињата во 
коренскиот канал54. Нашата студија ги потврди 
нивните резултати. Скупиен и др. го анализира-
ле влијанието на различните фактори врз задр-
жувањето на фибергласните колчиња во каналот 
на коренот. Тие не можеа да најдат никакво ста-
тистичко значење во проценката на влијание-
то на цементите врз постојаното задржување55. 
Ова би можело да се објасни со фактот дека тие 
не извршиле никаков избор на податоци со цел 
да добијат повеќе хомогени податоци - нивниот 
приоритет бил да проценат што е можно повеќе 
фактори што може да имаат влијание врз ретен-
цијата на колчето.

Дебондирање (расипување на меѓуспојот це-
мент-дентин) е најчеста причина за неуспех во 
употребата на фибергласните колчиња 56. Тоа е 
причината зошто после цементирањето е неоп-
ходна клиничка фаза за долговечноста на забните 
замени.

ЗАКЛУЧОЦИ

И покрај ограничувањата карактеристични за 
мета-анализи и ин витро студии, може да се извле-
чат следниве заклучоци:

1. Самоадхезивните цементи демонстрираат 
поголеми јачини на врзување на фибергласните 
бондирани колчиња во споредба со класичните 
цементи;

2. Нема статистички значајна моќност на вр-
зување помеѓу самоадхезивните и класичните це-
менти со употреба на техника на самонагризување;

3. Класичните цементи со употреба на техника 
на самонагризување обезбедуваат поголеми јачи-
ни на врзување отколку со техниката на нагризу-
вање-и- плакнење.

Табела 1. Споредба на јачината на врзување на фибергласните колчиња со различни видови на композитни цементи.

Бр Аритметичка 
средина 

Стандардна 
девијација

Максимална 
вредност

Минимална 
вредност

t-вредност p-вредност

Цемент

Само
адхезив

46 12.67 5.79 30.5 4.2

 2.010.021*
Класичен 64 10. 59 4.76 25.9 3.3

Адхезивен 
систем

Само-
нагризувачки

33 11.85 5.19 25.9 4.5   2.25    0.014*    

Нагризување-
и-плакнење

31 9.25 3.91 22.2 3.3

постоеше статистички значајна разлика во p <0,05
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ска стоматологија; 

Д-р Костадин Господинов, 
магистер по стоматолошка медицина 
со интереси за дигитална стоматоло-
гија и индиректни реставрации.

Порцелански фасети 
во дигиталното време
Целосно дигитален 
пристап кон естетски 
предизвици и 
проблеми поврзани со 
абрадирани заби

АПСТРАКТ 

Дигиталните технологии во стоматоло-
гијата стануваат сè пошироко распростра-
нети во нашите професионални животи. Не 
само што заботехничките лаборатории треба 
да одговорат на медицинските предизвици, 
туку и стоматолозите треба да се подготват 
да работат во дигитална средина - од пре-
лиминарна дијагноза, преку планирање, 
подготовка до  препаратција на забите. Трет-
манот на пациенти со естетски проблеми и 
патолошка абразија на забите истовремено е 
олеснет поради високата прецизност, скра-
тените термини и сетот материјали и техники 
за естетски реставрации.

Планирањето на реставрацијата на абра-
дираните заби и корекцијата на вертикални-
те димензии на оклузијата (ВДО) се можни 
целосно дигитално, без оглед на тоа дали рес-
таврацијата на оклузијата ќе се изврши во сос-
тојба на минимална интеркуспидација (МИП) 
или во максимална антеросупериорна пози-
ција (CR). Во исто време, можна е минимална 
препарација, благодарение на што се зачувува 
максимум од здравиот емајл. Понежното ис-
тружување на  забите, пак, доведува до подо-
бра адхезија и подолг век на траење на нашите 
порцелански реставрации. Цел која е важна и 
за нас и за нашите пациенти. Во  статијава ќе го 
разгледаме тој пристап, користејќи клинички 
случај спроведен целосно дигитално.



ЕСТЕТСКА РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

10 | 202134

ВОВЕД:

Во рестовративната стоматологија, 
естетиката се дефинира како уметност на 
создавање, обновување, копирање и хар-
монизирање на реставрациите. (1) Основ-
ниот и важен елемент во тоа е репродукција 
и копирање на природата - како форма, 
структура на површина, статичка и дина-
мична оклузија на забите. За да се постигне 
тоа, потребна е интервенција на забен тех-
ничар со големи вештини во имитирање на 
природната забна анатомија, боја и микро-
релјеф. За постигнување на таквите вешти-
ни потребни се повеќе од 10 години работа 
и обука во таа област. Исто така, како и се-
кој уметник или сликар, забните техничари 
имаат сопствен ракопис во работата. Да се   
постигне поинаква форма во фронталните 
секачи е уште потешко за различни пациен-
ти. Исто така, за да се создаде восочна маке-
та  (wax-up) е потребно трпение и е процес 
кој одзема многу време. Покрај тоа, во некои 
ситуации може да биде потребно да се сме-
нат или редизајнираат забите. Копирањето 
на восок во привремени и трајни реставра-
ции на порцелан крие многу стапици.

Со помош на CAD/CAM технологии, де-
нес копирањето на природата е многу по-
лесно и побрзо. При дизајнирање на заби, 
можно е да се користат фабрички или соп-
ствени библиотеки со збир на природни 
форми на секој заб. Така, во една дентиција 
можеме да користиме анатомија од 10 или 

повеќе различни библиотеки, што дава без-
број можности за комбинации и различни 
опции за естетика на насмевката. Со помош 
на компјутерски дизајн, таа анатомија лека-
рот може лесно да ја пренесе како директна 
макета (mock-up)  во устата.

Друга важна точка во целосната рестав-
рација на устата е правилното враќање на 
пасивната и динамична оклузија. Кај паци-
енти со патолошко триење на забите, пра-
вилното планирање на идната оклузија во 
МИП или ЦР во голема мера зависи од спо-
собноста на клиничарот да го регистрира 
загризот и забниот техничар да го пренесе 
на моделите и последователното плани-
рање. (2) Кога ова е направено дигитално, 
можно е да се скенира загризот со потреб-
ната промена на VDO, што лесно се зачувува 
во софтверот. Така, забниот техничар ќе ја 
испланира пасивната и динамична оклузија 
во дигиталниот восок. Лесно може да се ко-
пира при привремени реставрации и потоа 
да се пренесе на финалните реставрации. 
Тоа е како да правите COPY-PASTE на вашиот 
компјутер.

Како што препорачуваат многу автори, 
литиум дисиликатот и циркониум оксидот 
се препорачани материјали за долгорочни 
дефинитивни реставрации. Со совреме-
ни стоматолошки апарати за SNS  можно е 
фрезирање на  фасета со дебелина од 0,3 мм 
литиум дисиликат или 0,2 гласкерамика. Со 
вклучена микро структура во податоците за 
секој заб од дигиталните библиотеки, оваа 
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информација излегува на виделина веднаш 
уште при режењето. Тоа е од голема помош 
за стоматолозите и го подобрува природни-
от изглед на финалните реставрации.

Целта на овој напис е да покаже можен 
пристап при решавање на комплексен слу-
чај во врска со естетиката, функцијата и пре-
венцијата.

КЛИНИЧКИ СЛУЧАЈ:
SN. 3, 4, 7

Пациентка (39-годишна) го посети на-
шето студио, жалејќи се на растојанието 
меѓу забите и тоа што при смеење се гледа 
голем дел од гингивата. Дамата рече дека од 
рана возраст престанала да се насмевнува 
затоа што децата на училиште ја исмевале. 
Последователно, таа стекнува навика да ја 
става раката пред устата. Ни рече дека кога е 
на деловна средба со клиенти никогаш не се 
насмевнува затоа што има чувство дека сите 
ја гледаат во забите. Ова и  ја отежнувало ко-
муникацијата и работата.За време на пре-
гледот откривме многу заби со примарен и 
секундарен кариес, неколку заби кои имаа 
претходен третман на коренскиот канал, 
кои мораше да се лекуваат. На сите заби от-
кривме низок до среден степен на абразија 
на внатрешната површина на фронталната и 
оклузалната површина на дисталните заби.
sn. 8, 9, 10. Две стари метало-керамични 
коронки и долниот втор десен молар  беа 
со многу длабок примарен кариес дистално 

со веројатно засегнување на пулпата. Во оп-
уштена положба  на горната усна (позиција 
на одмор), беа видливи само долните заби. 
Горните заби се појавија кратко откако дви-
жењето на усните започна со насмевка, а со 
широка насмевка забите беа целосно ви-
дливи со изложување на гингивата. Имаше 
дијастема помеѓу сите предни заби. 1 Во 
профил, со насмевка, предните заби изгле-
даа лесно проклинирани.

Откако и ги објаснивме сите можни оп-
ции за лекување, се фокусиравме на цело-
сен третман со порцелански фасети на 
сите живи заби и порцелански коронки од 
литиум дисиликат на  мртвите и длабоко 
уништените заби, како и на забите со веќе 
постојни коронки.

ПЛАН ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН:

Дијагноза - дијастема и проклинирање 
на забите во фронтот. Abrasio dentis dentum 
permanentum; Претходен третман и апика-
лен периодонтит на 17, 36, 46. Воспаление 
на пулпата 47; Кариес профунда и секунда-
на повеќето горни и долни заби. sn. 8, 9, 10.

Планот за третман вклучуваше три фази. 
Првиот - лечебен, во кој требаше да ги от-
страниме сите стари и компромитирани оп-
турации, да го исчистиме новиот кариес, да 
извршиме третман и ретретман на корен-
скиот канал. Да се   заменат старите мета-
ло-керамички коронки (МК) со привремени 
клинички. 
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Во втората фаза - подготовка на дигитален работен во-
сок. Вклучување на дигитални модели во CR со зголемено 
растојание од VDO во устата помеѓу 2 и 3 мм. Друга опција е 
да ги вклучите моделите, а потоа да ја прилагодите висина-
та во артикулаторот. Во тој пристап, треба да се земе пред-
вид дека отворот на иглата за артикулатор е според прави-
лото 1: 2: 3 (1 мм за катници, 2 мм за секачи и 3 мм за иглата 
на артикулаторот). Трансфер на работниот дигитален восок 
во устата со потсредство на директен композитен мок-ап. 
Потоа - гингивомија за корекција на гингивалната насмев-
ка, препарации, привремени клинички фасети на пред-
ните и премоларните заби и привремени лабораториски 
(фрезирани) коронки и онлеи на моларите. Во третата фаза 
планиравме да ги замениме привремените структури со 
трајни од литиум дисиликат (E.max CAD). Третманот треба 
да заврши со ноќна оклузална шина.

ДИЈАГНОСТИЧКО-МОТИВАЦИСКИ ВОСОК:

Пред да започнеме со првата фаза, забите и загри-
зот  беа скенирани со забен скенер CEREC Omnicam 
((Sirona-Dentsply). Во нашата лабораторија Digital Smile, 
беше изработен адитивен дијагностичен wax-up за да 
се одреди должината и обликот на забите. Восокот беше 
пренесен со помош на пластика за привремени клинич-
ки конструкции и отпечаток со А-силикон (тесто и крем) 
во устата. Фотографиите и видеата беа направени пред и 
по моделот, а потоа се дискутираше со пациентот. На пр-
вичното планирање, планиравме само 1 мм апикално по-
местување на гингивалните рабови, но откако пациентот 
ги виде, тие изгледаа премногу големи и долги. Добрата 
работа кај дигиталниот пристап во такви моменти е што 
корекцијата во лабораторијата одзема 5-10 минути за да 
се скрати должината на забите (приближно 0,6-0,7 мм) и 
нивното апикално поместување за уште 1 мм. Потоа уште 
2,5 часа за да се принтира нов модел, од кој направивме 
нова макета, нови фотографии и видеа. 

Откако пациентот ги одобри, ние бевме подготвени 
да преминеме во следната фаза.

ФАЗА НА ЛЕКУВАЊЕ:

Во првата фаза извршивме конзервативен третман 
на кариесите и ендодонтската терапија.

Во втората фаза, започнавме со планирање на рес-
таврацијата. Вилиците беа скенирани со интраорален 
скенер. Постојат две методи за фиксирање на оклузијата 
во ЦР, погодни за случаи без поплаки и дегенеративни 
промени во мандибуларните зглобови (ТМЈ). Едната е 
бимануелна палпација, а другата е преку стабилизи-
рачка / депрограмирачка шина / директен композит на 
централните секачи (горните и / или долните).  Во спе-
цифичниот третман решивме да направиме депрогра-
мирање со директно нанесување композит на долните 
централни секачи. 

Должината на овој директен „депрограмер“ беше во 
согласност со должината на долните централни секачи. 
Во исто време, нивната должина беше прилагодена на 
растојанието помеѓу горните и долните катници, за да 
можеме да го зголемиме VDO, така што не е потребна 
длабока препарација на овие заби. 
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Конечната промена во дисталниот регион беше 1,5 
мм, а во фронталниот регион 3 мм. Првично, чекавме 15 
минути со ватеролна помеѓу забите за да ги релаксираме 
џвакалните мускули, а потоа направивме директен ком-
позитен депрограмер. На дамата и рековме да ја затвори 
устата бидејќи положбата на нејзиното тело беше под 45 
степени во однос на подот. Позиција во која долната ви-
лица не се оддалечува, како во целосно лежечка положба 
на телото. Кога беа затворени предните секачи, загризот 
беше скениран со интраорален скенер. Зедовме преден 
лак за да ги вклучиме печатените модели во артикулатор 
и неговото последователно скенирање. За да се провери 
загризот за време на изработувањето на директна ком-
позитна маќета (DCM), привремените и трајните структу-
ри, загризот (лево и десно) беше регистриран и со сили-
конски материјал.

Информациите беа испратени во лабораторијата, 
каде што моделите беа вклучени во артикулатор со ин-
директна дигитална метода и пренесени на виртуелниот 
стоматолошки простор. Со помош на софтвер CAD, беше 
дизајниран  wax-up. Во проектната лабораторија беа от-
печатени 5Д модели од дентална моделна  пластика.

На денот на препарациите на горните заби (од 15 
до 25) беше направена директна макета мок-ап, по која 
беше извршена гингивомија (флап) со длабочина од 2 
мм. Длабочината на сулкусот тогаш остана во просек 1 
мм од вестибуларниот дел на горните заби. Препара-
циите беа направени преку макетата  со длабочинско 
борерче (0,5 мм) вестибуларно. Препарацијата во осно-
ва ја следеше гингивалната контура на макетата и беше 
направена со сферичен  дијамантски борер со големина 
ISO 016. Длабоките жлебови и жлебовите на секој заб 
беа обележани со молив, а потоа со цилиндричен борер 
со дијаметар од ISO 016 беше направена вестибуларна 
редукција  за фасетите. . 

Инцизално со истиот борер беа направени по два за-
сека  со целиот дијаметар на борерот, а потоа остатоците 
беа истружени. Така постигнавме инцизална редукција 
на забите. Во десните премолари, оклузално отстра-
нивме приближно 0,5 мм, што со зголемениот ВДО ни 
обезбеди минимална дебелина од 1 мм. (просек).

 Лево, премоларите немаше потреба  да се коригира-
ат поради мала виснатост на оклузалната рамнина лево. 
Направивме вестибуларна редукција на сите заби од 
премолар до премолар и финално полирање со диско-
ви и гуми за порцелан. За препарациите при работа со 
CAD / CAM технологии е многу важно рабовите да бидат 
заоблени и да не се тенки. Тие мора да бидат усогласе-
ни  со минималниот дијаметар на фрезите на мелната 
машина, кои ќе ги изрежатизработките (коронка, фасе-
та, итн.). Исто така е важно да нема поголеми стругани-
ци. При фрезирањето, тие може да доведат до поголемо 
отстранување на материјалот од блокот, што доведува 
до поголемо отстојание  на фасетата / коронката во оваа 
област. Таму цементот ќе биде подебел, што ќе доведе до 
поголемо намалување на полимеризацијата. Покрај тоа, 
постои опасност од притисок врз порцеланот во оваа об-
ласт, што може да доведе до пукнатини и фрактури.

Подготовката за дигитално печатење (скенирање) 
е иста како и за аналогните. Ставивме тенок (* 000) им-
прегниран конец во сулкусот на препарираните заби. 

Потоа поставивме втор поголем (* 0) конец. По 10 мину-
ти, вториот конец беше отстранет и започнавме со ске-
нирање. 

Добрата работа кај дигиталниот отпечаток е што ако 
некаде се појави проблем (како што е кинење или лесно 
крварење), можно е да се изреже оваа област, доколку е 
потребно, соодветно да се поправи областа во устата и 
потоа повторно да се скенира. Ако ни требаат информа-
ции за позицијата на гингивата пред ретракцијата, до-
волно е да ја скенираме како Био копија пред да ги по-
ставиме конците. 

Тоа ќе муовозможи на забниот техничар / дизајнер 
да види која е вистинската контура. Колку се покрива 
препарацијата со мирна гингива и таква треба да биде 
нејзината контура. Откако ја скенираме  вилицата на која 
работиме, земаме аналоген отпечаток со адитивен сили-
кон врз основа на принципот две фази во две етапи. Од 
него ќе биде излеан модел за проверка, кој ќе се користи 
во лабораторијата за финалните проверки на контактите, 
микро-нанесувањата и бојата на порцеланските фасети. 
Ја скенираме долната вилица. 

Загризотго скенирамево отворена положба во ситу-
ацијата утврдена при првичното планирање на рестав-
рацијата. Следна фаза беше да се направат привреме-
ните фасети врз основа на SPOT-etch и да се направат 
директни привремени фасети. 

ЛАБОРАТОРИСКА ФАЗА:

Работата во лабораторијата се одвиваше во след-
ниов редослед:

1. Дизајн на фасетите според проект за дигитален во-
сок одобрен од пациентот.

2. Фрезирање на фасетите од блокови Emax CAD B1 HT.
3. Проверка  дали се прилагодува на моделот за про-

верка (се проверуваа соодветноста на фасетите на заби-
те, како и една на друга).

4. Синтерување на фрезираните фасети
5. Микро нанесувања со емајлова маса во областа на 

режечкиот раб (вестибуларен). Тоа ја нагласува транспа-
рентноста на материјалот

6. Боење со површински бои за  карактеризирање на  
фасетите.

7. Финално  финирање и полирање sn. 35 - 38

ФИНАЛНО  ЦЕМЕНТИРАЊЕ И АРТИКУЛАЦИЈА:

Откако фасетите беа готови,  ја тестиравме бојата 
со три-пасти за правилно да ја избереме бојата на це-
ментот и по одобрување на пациентот, продолживме со 
адхезивното фиксирање. Кога зборуваме за адхезивно 
фиксирање, секогаш треба  да имаме предвид дека тоа 
оди рака под рака со кофердам / рубердам. За да може да 
се контролира влагата, можно крварење од гингивата или 
излив на сулкусна течност, неопходна е соодветна изо-
лација.  Веднаш по изолацијата, можеме да започнеме со 
цементирање, бидејќи нашето правило е да започнеме со 
двата централни заба истовремено. Ние користиме ин-
жекционен композит (на пр. Gaenial universal flo, Gaenial 
injectable) или композитен цемент (на пр. Variolink 
Esthetic LC). 
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Некои автори препорачуваат употреба на загреан 
стандарден композит. Таа техника е исто така многу до-
бра, но нашето мислење е дека е погодна за нормална 
дебелина на фасета (дебела повеќе од 0,5 мм). Со тенки 
фасети (0,1-0,3 мм) постои ризик од фрактура на прити-
сок при фиксација. Со овие материјали имаме релативно 
голем избор на бои и транспарентност на цементот.

 Со фотополимеризирачките цементи имаме про-
должено работно време пред полимеризацијата. Така, 
можеме да ги ставиме фасетите на двата централнизаба 
еден по еден, да го исчистиме вишокот и да ги полиме-
ризираме. Потоа, обично продолжуваме со единствена 
фиксација на латералниот заб, канинот, првиот, вториот 
премолар во секоја страна. Така имаме можност лесно и 
брзо да го исчистиме вишокот цемент. 

Во следната посета ги направивме препарациите на 
моларите за онлеи и оверлеи. Ги скениравме и испративме 
во лабораторијата, а кога онлеите беа готови, ги зацемен-
тиравме, следејќи ја горенаведената постапка. Онлеите и 
оверлеите се изработени од фул-контур Emax CAD B1 MT.

По 1 недела, пациентката беше повикана за да се за-
почне со работа на долната вилица. Следејќи ја постап-
ката како за горните заби, направивме препарации на 
долните заби (од 35 до 45), поставивме ретракционен 
конец, скениравме, зедовме аналоген отпечаток за мо-
дел за проверка и направивме привремени фасети. Во 
лабораторијата, во дизајнирањето на забите се користе-
ше дигитален артикулатор со средни поставки. Дизајнот 
на забите беше конзистентен и анатомски и функцио-
нално. Така постигнавме успешно затворање на растоја-
нијата помеѓу предните заби, но исто така го зголемивме 
VDO и постигнавме нова оклузија (статична и динамич-
на). 

Моларите беа препарирани со вертикален праг уште 
во подготвителната фаза и беа оставени 4 недели со 
времени коронки до целосно заздравување на гингива-
та.  Го следевме протоколот на Игнацио Лои за ѓумбир и 
чување на коагулумот во сулкусот. Тоа доведува до ре-
организација на гингивата маргинално како резултат на 
што се здебелува. Исто така, со маргиналниот профил на 
коронката обезбедуваме одржување и поголема стабил-
ност со текот на времето. Оваа техника ја изведуваме од 
2015 година и нашите забелешки се за отсуство на реце-
сии во сите следени клинички случаи.

По конечната фиксација на реставрациите на манди-
булата, ја проверивме статичката и динамичката оклузија.

Беше изработена ноќна 3Д печатена оклузална шина, 
која пациентот треба да ја носи само ноќе.

За време на контролните прегледи по 1 година не беа 
забележани никакви промени во почетната состојба. sn. 
43-51. Хармонијата и природниот изглед на забите се 
видливи во широката насмевка на пациентот. sn. 52

Дискусија

Комплетниот третман со минимално инвазивни пор-
целански реставрации е успешен метод со идеален ес-
тетски резултат. 

Може да обезбеди предвидлив позитивен краен ре-
зултат, и истовремено да даде многу долго опстојување 
на реставрацијата за време на функцијата. 
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Д-р Росен Венелинов
Роден е на 23 април 1973 година 

во Варна. Магистер по стоматологија 
(2000) на Медицинскиот универзитет 
во Пловдив. 

Основач на „Стоматолошкото сту-
дио Венелинов“ во 2001 година. Прак-
тикува ендодонција од 2003 година; 
естетска стоматологија од 2004 годи-
на. Член и ко-основач на Бугарското 
друштво за ендодонција од 2006 годи-
на. Од 2007 година предавач и лидер на 

мислење за Бугарија на компанијата ГЦ - (Јапонија) и од 2010 
година на компанијата Колтен (Швајцарија) за ендодонција.

Признат предавач, вклучен во бројни бугарски и меѓу-
народни стоматолошки форуми дома и во странство од 2006 
година.

Написи од д-р Венелинов има објавено во многу бугарски 
и меѓународни публикации. 

Учествувал во развојот на алатки за работа со композит со 
еден од реномираните производители во САД - Paradise Dental 
Technologies. Заедно го создадоа комплетот „Dr.V - композитен 
комплет“ според негов дизајн.

Д-р Костадин Господинов
Дипломирал во 2014 година на Фа-

култетот за стоматологија на Медицин-
скиот универзитет во Варна (Бугарија). 
Од 2013 до 2017 година учествува на 
Sofia Dental Meeting. Посетува бројни 
магистерски програми поврзани со ди-
ректни и индиректни техники во естет-
ската стоматологија. 

Професионални интереси од об-
ласта на ресторативна и дигитална сто-
матологија.

Покрај неговите вештини во директни структури за рес-
таврација на природната забна анатомија со композит, како 
стоматолог д-р Господинов е модерен професионалец за кого 
современите технологии не се чудни.

Благодарение на CEREK, д-р Господинов ги има совладе-
но технолошките суптилности, достигнувајќи во својата работа 
апсолутна можна прецизност од 10 микрони. Секоја коронка 
или мост што тој ги дизајнира со CAD / CAM совршено ги поште-
дува непцата и со тоа помага во нивно брзо закрепнување.

И покрај високата цена на овој вид  третман, тоа е до-
бра инвестиција во здравјето на нашите пациенти.

Спроведувањето на целосно дигитален пристап 
е модерен и безбеден метод за постигнување супе-
риорни резултати. Планирањето во заботехничката 
лабораторија е за многу пократко време. Можни се 
секакви корекции на завршениот работен восоккога е 
потребно, без крајниот резултатда се направи поскап 
и побавен. Во соработка со лабораторијата, стомато-
лозите имаат можност да учествуваат во планирање-
то на дизајнот користејќи DSD или SmileCloud давајќи 
упатства за обликот, пропорциите и положбата на за-
бите. Доколку е потребна корекција на непцата, пози-
цијата на гингивалните контури на забите може лесно 
и прецизно да се испланира во дигиталниот простор.

Во однос на зголемувањето на VDO, дигиталната 
работа води до неколку позитивни страни. Преносот 
на информации од устата преку аналоген артикулатор 
и скенирање за пренос на информации во 3Д просто-
рот (9) е многу сигурен и тоа им овозможува на заб-
ните техничари брзо и прецизно да ја испланираат ид-
ната статичка и динамична оклузија. Така, естетските 
барања на пациентот може да ги задоволат неговите 
функционални потреби со цел соодветно спрове-
дување на третманот. Друга позитива е апсолутната 
повторливост на дизајнот во различните фази на ра-
ботата - макетата, привремените и трајните рестав-
рации. Во дигиталното опкружување, копирањето на 
оригиналниот модел и пренесувањето во устата со 
зголемено VDO ни овозможува да тестираме во живо 
сè што е претходно испланирано во клиниката и лабо-
раторијата. После тест-периодот и, доколку сè работи 
непречено, а пациентот се бендисува - јаде нормално 
без проблеми со зглобовите и нема поплаки од заби-
те, ДКМ не се распаѓа или не се шушка, пациентот нема 
проблеми со звучна артикулација - тогаш во клиниката 
и / или лабораторијата може да ја репродуцираат таа 
ситуација со 100% точност привремено, а потоа да се 
копира и при финалните фасети. Во случаите кога е по-
требен подолг тест период и се појават функционални 
абразии во ДКП, во овие случаи клиничарот може да 
ги скенира забите како BioCopy, што ќе се повтори во 
лабораторијата во финалниот дизајн. Во сите случаи, 
сепак, дигиталниот пристап не го ограничува клинича-
рот да ја проверува динамичката оклузија во реалната 
ситуација. Само тогаш можеме да бидеме сигурни во 
соодветноста на нашиот третман.

ЗАКЛУЧОК:

Во денешно време, клиничарот има два начина на 
работа - аналоген и дигитален. Благодарение на нив, тој 
може да ги исполни очекувањата на неговите пациенти 
да постигнат убава насмевка. Во исто време, треба да 
им се обезбеди нормална функција - да можат да јадат. 
Целосно дигиталниот пристап во дијагностицирањето, 
планирањето и лекувањето на естетските и функционал-
ните проблеми на пациентите е многу добро и сигурно 
решение. Тоа ќе ги промени и подобри нивните животи, 
што е нашата цел.
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АПСТРАКТ

Теоретски е одредено идеалното ме-
сто до кое треба да се врши дефинитивното 
канално полнење; тоа е нивото на дентин-
ско-цементната граница која се наоѓа на 0,5 
до 0,78мм од врвот на забот. Клиничките и 
хистолошките испитувања ги поткрепуваат 
теоретските сознанија. Меѓутоа, во прак-
тичната постапка не секогаш е остварлива 
толкава прецизност, поради недоволната 
прегледност при обработката и полнење-
то, неможноста за најточна проценка на 
должината на каналот и покрај најсовреме-
ните методи и средства на одонтометрија 
и анатомо-морфолошките карактеристики 
на коренскиот систем, посебно на него-
вата апикална третина. Тоа резултира со: 
нецелосно канално полнење, полнење до 
врвот, кое ние го нарекуваме како полнење 
до најнепосредно соседство (близина) на 
апексот и преполнување преку врвот. Се-
која од овие височини на дефинитивно ка-
нално полнење има различно влијание врз 
успехот на ендодонтската терапија.

Во клинички услови, утврдувањето и 
оценувањето на каналното полнење, како и 
евалуацијата на излеченоста по ендодонт-
скиот третман ги донесуваме врз основа на 
рендгенографијата. 

Целта на оваа студија е да се презен-
тираат рендгенографските проценки на 
резултатите од ендодонтската терапија во 
зависност од височината на полнењето на 
коренскиот канал. 

ВОВЕД

Современата ендодонтска терапија му 
придава сè понагласено место на канал-
ното полнење. Овој важен ендодонтски за-
фат мора да биде изведен егзактно за да се 
постигне херметичко затворање на корен-

скиот канал и физиолошко облитерирање 
на апикалниот отвор со остеоцемент, што е 
цел на лекувањето. 

Да се знае каде завршува коренскиот 
канал е многу важен факт за време на ендо-
донтските процедури. Одредува колку да-
леку го инструментираме каналот и каде го 
ставаме материјалот за полнење на корен-
скиот канал. За возврат, ова често ќе влијае 
на успехот на третманот на коренскиот ка-
нал. 

Клиничкото утврдување на анатомија-
та на апикалниот канал е тешко. Една од 
најголемите контроверзи во терапијата со 
коренскиот канал се однесува на апикал-
ната граница на инструментација и опту-
рација. Не постои општа согласност за тоа 
каде се наоѓа најдобрата завршна граница 
за процедурите за чистење, обликување 
и полнење на коренскиот канал. Некои се 
залагаат за апикалната констрикција, нај-
тесната точка на каналот (обично се наоѓа 
на 2 мм од анатомскиот врв) како идеална 
граница и треба да се препорача како крај-
на точка на третманот со коренскиот канал. 

Топографијата на апикалната констрик-
ција е предмет на многу истражувања и е 
контроверза до тој степен што некои дис-
кусии го доведоа во прашање нејзиното по-
стоење. Оваа контроверзија се заснова на 
различните клинички мислења во врска со 
растојанието помеѓу крајната точка на пре-
парацијата на коренскиот канал и пародон-
талното ткиво. 

Најпрецизната дефиниција го замислу-
ва апексот како анатомска точка која е 
најдалечна од инцизалниот раб или оклу-
залната површина на забот, а терминот 
работна должина - како растојание помеѓу 
референтната точка лоцирана на коронал-
ниот дел и референтната точка на крајната 
граница на препарацијата и полнењето на 
коренскиот канал.

ЕНДОДОНЦИЈА

Успех на ендодонтскиот 
третман  од апикалното 
полнење на коренскиот канал
Автори:  Д-р Македонка Тасевска,    д-р Ристо Панајоту,    д-р Ѓоко Шикалески
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 Локацијата на апикалниот форамен 
поврзана со третманот на коренскиот ка-
нал, најчесто завршува кратко од врвот, 
честопати за неколку милиметри. 

Кога оптурациската смеса и / или гута 
перка се екструдирани во периапикалното 
ткиво, латералните канали и апикалните ра-
мификации, секогаш имало тешка воспали-
телна реакција, вклучувајќи реакција на туѓо 
тело и покрај клиничкото отсуство на болка.

 Воспоставувањето на работната 
должина е важен чекор во ендодонтскиот 
третман бидејќи неточното определување 
на должината може да доведе до неуспех. 
Овој чекор вклучува мерење на должината 
на каналот со цел да се идентификува апи-
калната граница на дебридимент и длабо-
чината на полнењето на каналот.   

 Локаторите сега се дел од основната 
опрема во постигнувањето на квалитетен и 
предвидлив ендодонтски третман. Техни-
ката за одредување на работната должина 
од рендгенската слика останува емпири-
ска, а апекс локаторите треба да се сметаат 
за основна помош при утврдувањето на ра-
ботната должина.

Теоретски е одредено идеалното ме-
сто до кое треба да се врши дефинитивното 
канално полнење; тоа е нивото на дентин-
ско-цементната граница која се наоѓа на 0,5 
до 0,78 мм од врвот на забот. Клиничките и 
хистолошките испитувања ги поткрепуваат 
теоретските сознанија. Меѓутоа, во прак-
тичната постапка не секогаш е остварлива 
толкава прецизност, поради недоволната 

прегледност при обработката и полнење-
то, неможноста за најточна проценка на 
должината на каналот и покрај најсовреме-
ните методи и средства на одонтометрија 
и анатомо-морфолошките карактеристики 
на коренскиот систем, посебно на него-
вата апикална третина. Тоа резултира со: 
нецелосно канално полнење, полнење до 
врвот, кое ние го нарекуваме како полнење 
до најнепосредно соседство (близина) на 
апексот и преполнување преку врвот. Се-
која од овие височини на дефинитивно ка-
нално полнење има различно влијание врз 
успехот на ендодонтската терапија.

Во клинички услови, утврдувањето и 
оценувањето на каналното полнење, како и 
евалуацијата на излеченоста по ендодонт-
скиот третман ги донесуваме врз основа на 
рендгенографијата. 

Целта на оваа студија е да се презен-
тираат рендгенографските проценки на 
резултатите од ендодонтската терапија во 
зависност од височината на полнењето на 
коренскиот канал. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Aнализиравме рендгенски слики на ен-
додонтски третирани заби, според првата 
дијагноза пред дефинитивното полнење на 
каналите, веднаш по дефинитивното пол-
нење на каналите и 12 месеци по дефини-
тивното полнење на каналите, за да го оце-
ниме успехот/неуспехот на ендодонтскиот 
третман врз основа на рендгенографијата.  

ЕНДОДОНЦИЈА

Редиографски 
апекс

Апикалna
констрикција

Апикален форамен

Антомски 
апекс

СЛИКА 1
Рендгенска слика на која 

се прикажува поставеноста 
на апикалната конструкција , 

апикалниот форамен, анатомскиот
и рендгенографскиот апекс. 

Инструментацијата и полнењето 
на коренот треба да завршат некаде 

помеѓу нив (во најнепосредно 
соседство на апексот)
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Во сите случаи е имплементиран стан-
дардизираниот протокол за ендодонтскиот 
третман:

 - Преглед, дијагноза и предоперативна 
рендгенографија

- Кофердам изолација на забите при 
ендодонтскиот третман.

 - Електронско и рендгенографско 
одредување на работната должина со цел 
да се идентификува апикалната граница 
на дебридементот и длабочината на пол-
нењето на каналот. 

- Рачна и машинска препарација на ко-
ренскиот канал.

- Иригација со 2% натриум хипохлорит 
и 17% EDTA 

- Три димензионална ендодонтска оп-
турација со гутаперка и запечатувачки це-
мент. 

Методологијата се состоеше во земање 
податоци за: видот на забот (еднокорени 
или повеќекорени), првобитната дијагноза, 
методот на лекување, датумот на каналното 
полнење, датумот и описот на рендгенската 
контрола.

Посебно направивме анализа на ин-
траорални рендгенски снимки пред спро-
ведување на ендодонтската терапија, од-
носно дефинитивното канално полнење, со 
цел да ги добиеме потребните информации 
за анатомо-морфолошките услови на ка-
налниот систем и постоење на периапи-
кални промени во парадонциумот. Нив ги 
групиравме во зависност од првата дија-
гноза и од тоа дали постоеја промени пред 
лекувањето: без присутни периапикални 
промени и со присутни периапикални про-
мени.

СЛИКА 2
Без присутни 

периапикални промени  

СЛИКА 3
Со присутни

периапикални промени

СЛИКА 4
Kанално полнење 

непосредно до апексот

СЛИКА 5
Kанално полнење 

под апексот

СЛИКА 6
Kанално полнење 

над апексот
   

На рендгенските слики, направени 
непосредно по дефинитивното канално 
полнење, ја утврдуваме височината на пол-
нењето во зависност од рендгенолошкиот 
апекс. Рендгенски ја класифицираме во три 
типа; под апексот, во најнепосредна близи-
на на апексот и над апексот. 

Критериум за оценување на резултати-
те се наодите на контролните рендгенски 
слики во смисла на: неизменета состојба, 
подобрување и влошување.

2

4 5 6

3



ЕНДОДОНЦИЈА

10 | 2021 43

РЕЗУЛТАТИ

РТГ анализа на ендодонтски третирани заби според првата дијагноза и видот на забот пред третманот, 
вднаш по дефинитивното канално полнење и 12 месеци по дефинитивното канално полнење.

Прва група
Дефинитивното канално полнење - во најнепосредна близина на апексот
 
 А. Без присутни периапикални промени  
    

   

    

Б. Со присутни периапикални промени 

Втора група
Дефинитивното канално полнење - под апексот
 
 А. Без присутни периапикални промени  
    

   

    

Б. Со присутни периапикални промени 
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Од вкупниот број анализирани рендгенски слики на 
ендодонтски третирани заби, или 80% немаат присутни 
периапикални промени пред лекувањето, додека 20% 
покажуваат присутни периапикални промени. 

Најголем број од дефинитивните канални полнења 
се во височина во најнепосредна близина на апексот, 
или 80%. Под апексот се 15%, а најмалку се преполну-
вањата преку апексот, 5%. Во однос на видот на забите, 
најмногу недоволни канални полнења се среќаваат при 
повеќекорените заби, додека кај еднокорените заби е 
пак евидентно преполнувањето преку апексот.

Во рендгенските наоди на ендодонтски третираните 
заби, 12 месеци по дефинитивното канално полнење, из-
двоени според височината на полнењето, наодот непро-
менета состојба, во групата без присутни периапикални 
промени пред полнењето, се смета како излекување, до-
дека во групата со присутни периапикални промени ги 
означуваме како неуспех, бидејќи во овие случаи секоја 
непроменета состојба во себе носи опасност од рецидив. 

Состојба на влошување ја сметаме појавата на нови 
рендгенолошки промени кај групата без периапикални 
промени, или промените во вид на влошување на веќе 
постојните промени кај втората група. Кај преполну-
вањата преку врвот забележуваме голем процент на 
состојба на влошување, 67%. Особено таа е нагласена 
во групата без периапикални промени, 85%., веројатно 
поради последиците од иритирање на периапексот во 
текот на обработката и полнењето на каналот, додека 
во другата група, со присутни промени, овој процент е 
помал, 60%. Состојба на подобрување го сметаме нао-
дот што одговара на исчезнување на предходно постој-
ните промени.

ДИСКУСИЈА

Врз основа на изнесените податоци, може да се про-
цени успехот на ендодонтската терапија од различните 
височини на дефинитивното канално полнење. Анализи-
раните рендгенски слики (првобитни и контролни) по-
кажуваат различни наоди во зависност од височината на 
дефинитивното канално полнење.

 Ваквата варијабилност во многу е условена и од по-
четната дијагноза, видот на забот, како и анатомо-морфо-
лошките карактеристики на коренскиот канал. 

Според нашата анализа, дефинитивното канално пол-
нење, кое достигнува до најнепосредно соседство (бли-
зина) на апексот, дава најдобри резултати. Рендгенолош-
киот наод во контролните рендгенски слики и кај двете 
дијагностички групи (без и со присутни периапикални 
промени пред лекувањето) покажуваат непроменета сос-
тојба, 90% што може да се прифати како излекување. Вак-
виот рендгенолошки наод е во корелација со клиничките 
и хистолошките испитувања што експериментално во 
многу трудови е проверено и одговара на таканареченото 
цементогено зараснување. Тоа укажува на предноста на 
техниката на полнењето без преоѓање на цементно-ден-
тинската граница и сочувувањето на периодонталната 
мембрана и нејзината репараторна способност.

Недоволното канално полнење под апексот се забе-
лежува најмногу кај повеќекорените заби, каде на ист заб 
можат да се најдат и полнења со различни височини. Тие 
се должат, главно, на лошите анатомо-морфолошки услови. 
Застапеноста со 35% нецелосно оптурирани канали загри-
жува, бидејќи како што е познато, постои можност за ексу-
дација од периапикалниот простор во коренскиот канал. 

Трета група
Дефинитивното канално полнење - над апексот
 
 А. Без присутни периапикални промени  
    

   

    

Б. Со присутни периапикални промени 
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Овој ексудат понатаму се разградува физички и хе-
миски, го иритира периапексот и предизвикува хронично 
воспаление.

 На контролните рендгенолошки слики во повеќето 
случаи има променета состојба, како и промени во пери-
апикалните структури. Состојба на влошување среќаваме 
во 70%, и тоа во вид на нови рендгенски промени кај гру-
пата без периапикални промени или во вид на влошување 
на веќе постојните промени кај оние во групата со присут-
ни промени пред лекувањето. 

За неуспехот во терапијата кај заби каде што е извр-
шено нецелосно канално полнење или не е извршено 
полнење на каналот, и зборуваат други автори (Schaeffer 
MA(1), White RR, Walton RE.), истакнувајќи ги тешкотиите во 
обработка и полнењето, се залагаат за некомплетно пол-
нење на коренот и во нивните студии ги наведуваат успе-
сите од ваквиот начин на полнење. 

Преполнувањето, односно дефинитивното канално 
полнење преку апексот, процентуално повеќе е кај едно-
корените отколку повеќекоремите заби. На некои рен-
дгенски слики најдовме ресорпција на прекуапексното 
полнење кое понекогаш е проследено со помала или по-
голема ресорпција на пастата и во каналот со адекватни 
последици. 

Особено се уочливи промените на каналното пол-
нење, каде од кои и да било причини настанало отстрану-
вање на меката паста од апикалниот дел на каналот, која 
на непосредната рендгенска слика кумуфлира дефини-
тивно полнење, додека на контролната слика, и тоа многу 
рано, се гледаат последиците во облик на празен апика-
лен дел на каналот. 

Постојат автори кои вршат канално полнење нешто 
над апексот и го покриваат апексот во вид на капа. Според 
нив форсираното полнење преку врвот дава сигурност 
дека целиот канал е исполнет. на мислење сме дека овој 
метод (височина) на полнење е проследен со не мал неус-
песи. Ние во нашата анализа најдовме состојба на влошу-
вање, 70%, Овој процент е многу поголем во дијагностич-
ката група, без предходните периапикални промени, 80%. 
Претпоставуваме дека таквиот број произлегува од жел-
бата да се достигне бараната цел, односно да се исполни 
до врв апикалниот инфундибулум. Во овие случаи на пре-
полнување преку апексот со нересорбирливи пасти, оваа 
паста ќе се однесува како туѓо тело, повеќе или или по-
малку ќе биде толерирано и ќе причинува хронични вос-
паленија кои се изразуваат дискретно или поназначено. 

Ние не сакаме да се рашируваме врз учењата на поја-
вите на реакцијата на периапикалната област кога се пре-
полнува, чие познавање е, меѓутоа, битно за да можат да 
се разберат процесите на оздравување. Надвор од секое 
сомневање е дека оздравување е физиолошкото затво-
рање на апикалниот отвор со остеоцемент. Ова може да 
се објасни само ако областа на цементарниот инфинди-
булум е ослободен од пастата што не се ресорбира. Кога 
се употребува паста која се ресорбира, таа може да биде 
осудена, бидејќи нејзината ресорпција настанува и во 
внатрешноста на каналот, таму каде што се бара да се до-
бие постојано херметичко полнење. Тогаш се поставува 
прашањето, дали можеме да зборуваме за вистинско ле-
кување по една оперативна агресија ако настанало обра-
зување на остеоцементарно затворање.

По се ова можеме да заклучиме дека апикално пре-
минување не е во никој случај пожелно. Уште повеќе, дали 
може тоа да биде толерирано кога реакциите што ги по-
влекува едно нецелосно полнење се минимални во однос 
на едно минимално прекуапексно преминување. 

ЗАКЛУЧОК

Иако методот е доста ограничен, сепак може врз ос-
нова на рендгенската анализа и изнесените податоци да 
се процени успехот на ендодонтската терапија од раз-
личните височини на дефинитивното канално полнење. 
Сигурната оценка за вредноста на методот на лекување-
то може да го даде клиничкиот наод и хистолошката до-
кументација. Прогнозата е во репараторните механизми 
на организмот. 
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АПСТРАКТ

Целта на оваа студија на случај е да се 
претстави третман на пациент со вроден 
недостаток на латерален максиларен заб со 
мултидисциплинарен пристап. Орален пре-
глед на 24-годишен машки пациент открива 
вроден недостаток на латерален  заб и лошо 
поставен канин. Забот што недостасува беше 
третиран со имплант имедијатно поставен. 
Откако беше постигната остеоинтеграција, 
лошо поставениот канин беше претворен во 
латерален заб и завршена финална рестав-
рација на имплантантот.

ВОВЕД

Вроден недостаток на латералните заби 
се јавува кај 1,91% од популацијата и 66,6% 
од овие случаи се еднострани. Овој недос-
таток на странични заби е често важен услов 
за кој пациентите се свесни и се жалат. Тие 
естетски директно влијаат на насмевката на 
една личност.

Вродени заби што недостасуваат може 
да се третираат на различни начини. Идеа-
лен третман е кога ќе се исполнат естетските 
и функционалните очекувања со минимална 
интервенција врз природните заби. Третма-
нот со импланти може успешно да се приме-
ни при вроден заб кој недостасува. Меѓутоа, 
во повеќето случаи, нема доволно простор за 
поставување на имплантот бидејќи соседни-
от заб го заменил забот што недостасува. 
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Третман на вроден 
недостаток на латерален 
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Во такви случаи, естетски успешен третман на им-
планти треба да се испланира со мултидисциплинарен 
пристап (2). Доведување на забите до нивните идеални 
позиции со ортодонтски методи може да даде повеќе 
протективни и поестетски резултати. Третманот со им-
планти се изведува одделно после ортодонтскиот трет-
ман, откако ќе се обезбеди доволно простор во соглас-
ност со димензиите на  финалната реставрација.

Наспроти она што е вообичаено во таковј случај, кани-
нот избива во позиција каде што треба да ја зазеде улогата 
на латералниот заб. Оската на коренот-коронка на кани-
нот  се протега паралелно со соседните заби, како што  
треба да биде и има доволно мезиодистално растојание 
за имплантантот во регионот каде што недостасува за-
бот. Канинот има најголема должина на коренот во устата 
и еден од најтешките заби за да се постигне паралелно 
движење со ортодонција. Поинаков протокол за третман 
беше планиран со оглед на ресорпциите на коренот што 
можат да се појават поради ортодонтски третман, должи-
ната на ортодонтскиот третман и естетската загриженост 
на пациентот за поставување дентални брикети. Ставен е 
имплант во регионот на канинот и канинот, кој беше еруп-
тиран на местото на латералниот заб, беше претворен во 
латерален заб со соло коронка.

Најголемиот проблем со протетско имплантирање во 
естетскиот регион е губење на алвеоларна коска и меко 
ткиво, што резултира во лоша розова естетика. Губење 
на мекото ткиво може да се случи пред операцијата или 
може да се развие по операцијата, во зависност од флап 
дизајнот. Со цел да се обезбеди соодветна естетика на  
мекото ткиво  при финалната реставрација, треба да се 
претпочита протективна инцизија и флап метода за време 
на хируршката процедура (3).

Со цел да се спречи губење на коска околу имплан-
тите, постојат некои размислувања за минимално меко 
ткиво од 3мм, што е потребно за формирање на биолошко 
запечатување без голема загуба на висината на кресна-
та коска, позицијата на инфилтратот на воспалителните 
клетки на абатментот (aICT) и неговата близина до повр-
шината на кресната коска и топографијата на површината 
на имплантот. Менувањето на платформата е добра тех-
ника за зачувување на коската околу имплантот. Префрлу-
вањето на платформата со абатмент ICT може да резулти-
ра во намален воспалителен ефект околу мекото ткиво и 
кресната  коска (4).

Концептот за имедијантно оптоварување на имплан-
тот има цел да го обезбеди пациентот со естетика веднаш 
штом доволно се постигне примарна стабилност. Покрај 
тоа, имедијантното оптоварување на имплантот со прив-
ремена реставрација во естетскиот регион не само што ги 
исполнува тековните естетски очекувања туку и придоне-
сува за естетиката на крајната реставрација со обезбеду-
вање обликување на меките ткива за време на периодот 
на лекување. Имедијантното оптоварување  ги исполнува 
естетските очекувања на пациентот и ја зголемува при-
фатливоста на третманот со импланти поради неговите 
предности, како што е елиминирање на втора оперативна 
фаза и скратување на времето на третманот (5).

Во тој случај, третманот на пациент со вроден едностран 
максиларен недостаток на латерален заб е со имедијантен 
имплант и преобразување на канинот во латерален  заб.

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈОТ

При клиничко испитување на 24-годишен машки 
пациент со вроден едностран недостаток на десниот 
максиларен латерален заб, беше опсервирано дека  со-
седниот канин  избил на местото каде што недостига ла-
терален заб (слика 1).

Бидејќи подрачјето на имплантантот беше без заби 
подолго време,  немаше доволно коска од буколингвален 
аспект. Поради тоа што широчината на кератинизирано-
то ткиво беше помала од 3 мм, направена е крестална ин-
цизија и земено е сврзно ткиво од непцето, а во областа  
беше ставен графт од говедска коска (Bego Oss). Потоа 
беше поставен имплант (BEGO Semados®- 3,75 / 13 mm) 
и флаповите беа приближени и зашиени без притисок со 
4/0 Pegelak, polyglycolide-co-lactide, PGLA (слика2 и 3).

Беше одлучено имплантот веднаш да се оптовари со 
добивање на доволна примарна стабилност за исполну-
вање на естетските очекувања на пациентот. Примарна-
та стабилност на имплант беше мерена со мануелна вр-
тежна инсерција (35Ncm). 

Имедијантното оптоварување во истата сесија беше 
направено со ѕиркање на абатментот и директна ком-
позитна апликација (HexPEEK Abutment BEGO, 3M Filtek ™ 
Supreme Ultra Universal Restorative (слика 4).
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Оклузијата беше прилагодена, како и отстранување-
то на контактите за време на протурзивните и латерал-
ните движења, а заздравувањето беше проверено на 10-
тиот ден и беа отстранети конците (слика 5).

Примарната стабилизација брзо се намалува од 1 
недела по поставувањето на имплантантот во предниот 
регион на максилата. Параметарот што го земаме како 
основа при одредување на времето на трајно оптовару-
вање е количината на остеоинтеграција која е резултат 
на зголемувањето на секундарната стабилизација.

По 2,5 месеци,период на остеоинтеграција, пациен-
тот беше повикан во клиниката за обликување на гинги-
вата. После 3 посети, кои беа направени на растојание од 
една недела, гингивата ја постигна посакуваната конеч-
на форма. 

Помеѓу гингивалните сесии на обликување, 
заштрафената реставрација  беше отстранета, а додато-
ците беа исполнети со композит и полирани. Дупката на 
завртката беше затворена со тефлонска лента и привре-
мен силиконски материјал беше нанесен на неа (Spider 
Temp-it).

Една седмица по последната сесија за обликување, 
се направи препарација на коронката со стапалка на па-
рагингивално ниво на горниот десен канин. По препа-
рацијата се зема отпечаток. Привремениот абатмент за 
ѕиркање беше отстранет и ставен во  силикон. 

Откако силиконот се стврдна, се постави  абатмен 
(closed tray post) во таа област и празнините беа испол-
нети со течен композит и полимеризирани. Композитот 
беше полиран за да се добие вообичаениот отпечаток на 
абатменот.

По поставувањето на овој абатмен во устата и ре-
тракциски конец на препарираниот заб, се зема отпеча-
ток во еден чекор со полиестерски силикон (Impregum 
um Penta) H DuoSoft ™, 3 милиони.

Дигитално дизајниран и направен цирконија абат-
мент, беше испробан. Препарацијата на маргината на 
абатменот беше ограничена до 0,5 мм под нивото на 
гингивата (слика 9).  Според дигиталниот дизајн  се виде 
дека дупката од завртката ќе дојде надвор од вестибулу-
мот во близина на инцизијата. Имајќи ги предвид естет-
ските исходи, се одлучи да се користи зацементираниот 
имплант дизајн на коронката. Во тој случај, беа користе-
ни блокови IvoclarVivadent Ips e.max press LT A1 за двата 
заба.

ДИСКУСИЈА

Недостатокот на латералниот заб предизвикува по-
себна асиметрија во изгледот и насмевката на пациен-
тот. Случаите во кои трајните заби се губат рано, поради 
траума или се вроден недостаток, може да се коригираат 
во комбинација со протетика и третман со импланти.

Денес третманот со импланти е една од опциите за 
третман на дентални недостатоци и успешно се применува 
при вродени забни недостатоци. Главната цел на плани-
рањето на третманот треба да биде исполнување на инди-
видуалните оптимални естетски и функционални потреби.

Општиот концепт на третман со импланти е да се из-
врши реставрација, барем 3 месеци по поставувањето на 
имплантантот.
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Сепак, подобрувања во дизајнот на имплантите и 
својствата на површината покажаа дека овие периоди 
можат да се скратат или дури и привремено или трајно 
може да се направи реставрирање (7). Студиите покажаа 
дека имлантите веднаш може да се оптоварат и имаат 
позитивен ефект со подобрување на квалитетот на живо-
тот на пациентот. Тие  покажуваат дека стапките на успех 
на импланти со имедијантното оптоварување и оние од 
конвенционалните импланти се слични (8).

Постојат некои третмани  на вроден недостаток на 
латерален заб со лошо позициониран канин, што се ре-
шава  со коронки и мостови, но тоа бара стружење на 
здравите соседни заби, ортодонтски третман за диста-
лизација на канините и имплантирање на латералниот 
заб што недостасува.  Во овој случај,  пациентот не сака-
ше мостови и сакаше да ги заштити неговите здрави заби 
и не претпочиташе ортодонтски третман, бидејќи тоа 
беше долг план за лекување. И тоа се аргументите за ова 
конкретно планирање на третманот во овој случај.

ЗАКЛУЧОК

Вроден недостаток на латералниот заб може успеш-
но да се третира со  мултидисциплинарно планирање. 
Покрај тоа, поставувањето импланти со автогено сврзно 
ткиво и коскена поддршка на графтот и оптоварување со 
привремена коронка влијае позитивно на крајната есте-
тика на меките ткива.
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КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:

Калциум сулфат. Бифазен калциум сул-
фат. Графт. Коскени цементи. Синус аугмен-
тација. Зачувување на сокетот. Аугментација 
на гребенот.  Репарација на коскени дефе-
кти

КЛУЧНИ ТОЧКИ

- Бифазниот калциум сулфат целосно се 
конвертира во коската домаќин во период 
од 4 до 6 месеци.

- Материјалот силно се зацврстува, 
дејствувајќи како „коскен цемент“ и во ор-
топедијата се користи со децении.

- Минимална флап рефлексија; затво-
рањето на флапот се прави под притисок со 
истегнување, без  распарување на засеците, 
за да се индуцира  слободен флап без при-
тисок.

-  Не е потребна мембрана, примарно 
затворање не е задолжително; кога се при-
сутни празнини во мекото ткиво од 3 мм или 
помалку, мекото ткиво мигрира прекумерно  
за на краток рок да се затвори празнината 
без воспаление.

 - Различни графт апликации се по-
стигнуваат со двофазен калциум сулфат, со 
поисплатлива материјална цена и со слични 
клинички резултати, а може да се постигнат 
како и со другите графт производи што се 
користат во стоматолошката хирургија.

 ВОВЕД

Клинички постојат ситуации во сто-
матолошкиот третман кои бараат коскени 
графтови. 

Патолошки празнини (дефекти) или 
оние хируршки создадени за време на трет-
манот може да бараат графтови за да се рес-
таврира коскената анатомија. Спротивно на 
тоа, може да има ресорпција на коскените 
контури кои бараат графтови за да се поста-
ват импланти или аугментација околу овие 
импланти за да се вметне целиот имплант 
во коската. 

Различни материјали за коскени граф-
тови се користени клинички и репортирани 
во стоматолошки хируршки апликации. Тие 
вклучуваат автографт, алографт, ксенографт 
и небиолошки добиени производи (синте-
тички и минерално базирани). Коскените 
графтови во суштина делуваат како скеле, 
одржувајќи го волуменот, дозволувајќи 
формирање на природна коска со текот на 
времето. Некои материјали се ресорбираат 
целосно, додека други никогаш не се ресор-
бираат во целост. Автографтите и алограф-
тите се ресорбираат и, во зависност од ми-
нерализацијата и компактноста на коската: 
ако е кортикална, спонгиозна или мешави-
на брзо се ресорбира (спонгиозна) или трае 
подолго (кортикална).

Ксенографтите, особено материјали-
те од говеда, не се ресорбираат во целост 
и остатоци од честички остануваат долго-
рочно.1 Синтетичките материјали за графт, 
во зависност од нивната хемија, може да се 
заменат со претворање во коска домаќин 
или да останат делумно или целосно. Целта 
на графтот е претворање во природна ко-
ска-домаќин што има васкуларизација, која 
ќе остане на долг рок, враќајќи го подрачје-
то во функција; така, изборот на материјалот 
што ќе се користи е важен за да се постигне 
таа цел. 
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Имајќи ги предвид овие цели, калци-
ум сулфатот, природен минерал и еден од 
најстарите биоматеријали, се користел како 
пополнувач за коскена празнина, врзивно 
средство, графт материјал и како средство 
за испорака на фармаколошки агенси и фак-
тори на раст повеќе од 120 години. Тие има-
ат подолга историја на клиничка употреба 
од повеќето моментално достапни биома-
теријали.2 Материјалот е користен во широк 
спектар на клинички апликации во орто-
педски, пластични, хируршка, онколошка и 
максилофацијална апликација во третманот 
на коскени празнини и трауматски или вос-
палителни недостатоци на коските.

Калциум сулфат постои во 3 различни 
форми; калциум сулфат анхидрат, калциум 
сулфат дехидрат и калциум сулфат хемихи-
драт. Разликата меѓу овие хемиски видови е 
претставена со количество молекули на вода 
што престојуваат во една единица молекула. 
Кристалната структура ги дефинира негови-
те физички, механички и својства на раство-
рање. Хемихидрат состојба на хидратација 
постои или како форма α или β, и двете се на-
оѓаат во  медицински вид производи од кал-
циум сулфат. Кога овој хемихидрат се меша 
со вода, дехидратот се формира при лесна 
егзотермна реакција со кристализација, а 
материјалот се поставува и стврднува.3

Сл. 1.  (Aугма материјали). Двофазен 
калциум сулфат композитен коскен 
графт цемент кој содржи просечно 
една третина хидроксиапатит во 
контролирана дистрибуција на 
честички. Хидроксиапатитните 
честички се со различна големина 
и форма од 90 мм до 1 мм

Сл. 2. Поставување структура на би-
фазен калциум сулфат при поголе-
ма магнификација, што е составен 
од кристали слични на игла, кои 
претставуваат микропорозитет (1-
50 мм) и макропорозитет (300-800 
мм) промовирање на инфилтрација 
на факторот на раст, формирање на 
ангиогенеза и размножување на 
клетките (скенирачка електронска 
микроскопија)

Сл. 3. Хистологија на примерок на 
графт Bond Apatite  на 3 месеци по 
поставувањето на графтот при-
кажува резидуално графт скеле  
(RS) и нова коска (NB) во рамките 
на проучениот примерок.

Сл. 4. Хистологија на примерокот на графт Bond Apatite на 8 месеци по прикажувањето на поставувањето на графтот 
(десно) коска (виолетова), коскена срцевина (сина), сврзно ткиво (зелена) и резидуални честички на графтот (жолто).



Fig. 6. After extraction of the bridge abutment teeth, the extraction sockets were curetted
and filled with Bond Apatite, and exposed material over 3 mm was covered by a collagen
sponge secured in place by sutures to help contain the graft material without primary
closure of the soft tissue.

Fig. 7. Presentation at 4 months after surgery demonstrating complete coverage of the area
with keratinized soft tissue and closure of the areas of Bond Apatite that had been left
exposed at completion of the surgical appointment.

Fig. 5. Radiograph demonstrating failure of bridge abutments related to endodontic failure
and periodontal bone loss.
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Fig. 8. Radiograph at 4 months after surgical placement of Bond Apatite demonstrating
early bone fill and conversion of the graft material.

Fig. 9. Site was flapped at 4 months after surgical grafting demonstrating bone filling the
extraction sockets previously grafted.

Fig. 10. Core sample retrieved with a trephine from a surgical site that had been grafted
with Bond Apatite 4 months previously.
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Калциум сулфат како материјал за ауг-
ментација првпат бил пријавен од Дресман 
во 1892 година за да ги облитерира шупли-
ните на коските предизвикани од тубер-
кулоза.4 Подоцна, во дваесеттите и трие-
сеттите години од минатиот век, Нистром,5 
и Едберг6 објавија резултати за употреба 
на гипс од калциум сулфат во Париз, како 
полнење на коски без пријавени постопе-
ративни компликации. Опсежни студии 
беа објавени во 1966 година во врска со 
употребата на калциум сулфат материјалот 
како едноставна, евтина супстанција која 
нуди многу предности како материјал за 
графт за полнење на коските.7 Студиите по-
кажаа дека калциум сулфатот се ресорбира 
и добро се толерира од ткивата, дејству-
вајќи првенствено за полнење на просторот, 
реставрирање на морфолошката контура 
и спречување на растот на мекото ткиво во 
дефектите за време на фазата на заздраву-
вање.8,9

Пелтиер и неговите колеги 10-12 години 
ги потврдија остеокондуктивните својства на 
калциум сулфатот што овозможува раст на 
крвните садови (ангиогенеза) и остеогените 
клетки. Кога се всадува калциум сулфат во 
телото, со текот на времето (краток термин) 

целосно се раствора, оставајќи ги зад себе 
наслагите на калциум фосфат кои стимули-
раат раст на коските.13,14 Пријавени се дока-
зи дека двофазен калциум сулфат не служи 
само како тродимензионално скеле, туку е во 
состојба да промовира и остеоиндукција.15 
Затоа се смета за биоактивен материјал.

Една студија објави 26 пациенти кои 
биле третирани со калциум сулфат за ед-
нодомни коскени цисти, со следење од 1 
до 20 години. Од учесниците во студијата, 
24 имале успешно заздравување на дефе-
ктот со формирање на коски во цистата, без 
компликации или потреба за дополнителна 
хирургија.16 Друга студија известува за 110 
третирани пациенти со калциум сулфат, пр-
венствено за коскени дефекти на черепот 
и коските на лицето, заклучи дека калциум 
сулфатот е извонредна замена за коскениот 
графт што гарантираше коскено формирање 
и произведени резултати споредливи со, ако 
не и подобри од, автогените коскени графто-
ви.17 Големи истражувања се собрани во те-
кот на изминатите неколку децении потвр-
дувајќи ја ефективната и безбедна употреба 
на калциум сулфат и во ортопедски и во сто-
матолошки апликации, постојано известу-
вајќи за висока биокомпатибилност. 

 Сл. 5. Радиографија што покажува неуспех на мостните 
абатменти поврзани со ендодонтска инсуфициенција и 

пародонтална загуба на коска.

Сл. 7. Презентација на 4 месеци по операцијата, демон-
стрира целосна покриеност на областа со кератинизи-
рано меко ткиво и затворање на преостанатите области 
на Bond Apatite  изложени по завршувањето на хирурш-

кото поставување.

Сл. 6. По вадењето на забните потпорни мостови, екс-
тракционите сокети беа извадени и исполнети со Bond 
Apatite, а изложениот материјал над 3 мм беше покриен 
со колаген сунѓер обезбеден на местото со конци за да 
помогне во содржината на графт материјалот без при-

марно затворање на мекото ткиво.

Сл. 8. Радиографија на 4 месеци по хируршко поставу-
вање на Bond Apatite  демонстра рано полнење на коска-

та и преобразување на материјалот за графт.

ИМПЛАНТОЛОГИЈА



Fig. 8. Radiograph at 4 months after surgical placement of Bond Apatite demonstrating
early bone fill and conversion of the graft material.

Fig. 9. Site was flapped at 4 months after surgical grafting demonstrating bone filling the
extraction sockets previously grafted.

Fig. 10. Core sample retrieved with a trephine from a surgical site that had been grafted
with Bond Apatite 4 months previously.
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Fig. 11. Radiograph after implant placement at 4 months and socket grafting with Bond
Apatite.

Fig. 12. Histologic evaluation of the core specimen at 40� demonstrating residual particles
of Bond Apatite (yellow, right side) and young bone in proximity with the particles.

Fig. 13. Microscopic evaluation of the core specimen at 200� demonstrating residual parti-
cles of Bond Apatite (yellow, right side) and young bone (blue, right side) in proximity with
the particles.
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Во стоматолошки (максилофацијални и 
пародонтални) апликации, калциум сулфат 
се користи во различни клинички аплика-
ции, вклучувајќи репарација на пародон-
талниот дефект, третман на остеомиелитис, 
репарација на  дефект на радикуларна циста, 
аугментација на синусите, зачувување на со-
кетот, зголемување на гребенот, и како дода-
ток на поставување забни импланти.18,19

По поставувањето на графтот, тоа може 
да се следи радиолошки; за време на него-
вото поставување, се појавува радиоактив-
но, по 2 до 3 недели се појавува радиолу-
центно и ја враќа радио-стабилноста по 12 
недели, како одраз на трансформацијата на 
материјалот во новоформиран некалцифи-
циран остеоид кој постепено се претвора во 
калцифицирана млада природна коска. 

По поставувањето, за време на фазата 
на заздравување, калциум сулфатот се рас-
твора во неговите компонентни елементи 
кои природно се наоѓаат во телото. Кога се 
ставаат во директен контакт со одржлива 
коска на домаќинот, се појавува нов раст 
на коската при апозиција на калциумот на 
графт материјалот. 

Студиите за биоресорпција на калциум 
сулфат и клиничкото искуство покажаа до-

следна коскена спроводливост и целосна 
ресорпција, заменета со новоформирана 
коска што на крајот се ремоделира.20 Кал-
циумовите јони активираат тромбоцити за 
ослободување на коскени морфогенетски 
протеини и фактори на раст добиени од 
тромбоцитите кои ја стимулираат проли-
ферацијата и остеогена диференцијација на 
мезенхималните матични клетки.21,22 Тоа го 
прави овој коскен материјал за графт  добро 
толериран и неимуноген, без несакани ре-
акции или неуспех во лекувањето  репорти-
рано  во литературата. 23,24

Бифазниот калциум сулфат делува како 
цемент и неговата тврда структура по бр-
зото зацврстување спречува инфилтрација 
на епително-конјуктивните клетки во ма-
теријалот, дејствувајќи како бариерна мем-
брана. 

Сепак, сврзните клетки може да се раз-
множуваат над површината на материја-
лот, промовирајќи брзо заздравување на 
преклопените меки ткива. Затоа, хируршки-
те протоколи  поврзани со него се помалку 
инвазивни во споредба со другите графт 
материјали  во кои затегнувачки-слобод-
ните  флапови и примарното затворање се 
задолжителни. 

Сл. 9. Местото беше подготвено  4 месеци по хируршкото 
графтирање, демонстрирајќи полнење на коската на 

претходно графтираните екстрактирани сокети .

Сл. 11. Радиографија по поставување на имплантација на 
4 месеци и графтирање на сокет со Bond Apatite.

Сл. 10. Основен примерок е добиен со трефин од хи-
руршкото место кое било графтирано со  Bond Apatite   4 

месеци претходно.

Сл. 12. Хистолошка проценка на јадрото на примерокот  
40 - покажувајќи остатоци од честички на Bond Apatite   
(жолта, десна страна) и млада коска во близина на чес-

тичките.

ИМПЛАНТОЛОГИЈА
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Спротивното е   со двофазниот  калциум 
сулфат хируршки протоколи, што укажува на 
минимална флап рефлексија, а затворањето 
на флапот се прави под притисок, без распару-
вање на засеците за да се предизвика флап без 
затегнување,25 искористувајќи ја предноста на 
флексибилноста на подвижната мукоза за да 
се истегне флапот на местото за затворање. 
Така, на флапот и на графтот не влијаат мускул-
ните движења за време на фазата на заздраву-
вање. Покрај тоа, максималното затворање со 
изложеност на графтот од 3 мм е прифатливо. 
Цврстината и стабилноста на двофазниот кал-
циум сулфат ставен во дефектот што се калеми 
значи дека не е потребна мембрана или друга 
посредничка бариера. Бифазичниот калциум 
сулфат како материјал за графт се покажа дека 
не ги компромитира посакуваните резулта-
ти. Клетките на меките ткива на маргината на 
флапот се размножуваат над изложениот за-
цврстен графт, затворајќи ја маргината на фла-
пот прилично брзо - од неколку дена до една 
недела или слично.

Калциум сулфатот се смета за еден од 
изборот на материјали за коскени графти во 
ортопедијата поради неговиот одличен капа-
цитет за биоактивност на остео-спроводли-
воста.26,27 Може да се заклучи дека калциум 
сулфатот е био-компатибилен остео-спро-
водлив биоактивен материјал што е добро то-
лериран од ткивата, кога се користи за третман 
на коскени дефекти и водена регенерација на 
ткивата кај животните и луѓето.

БИФАЗИЧЕН КАЛЦИУМ СУЛФАТ 

Во максилофацијалните апликации, сепак, 
тешкотиите со стврднување на калциум сул-
фат во присуство на плунка и крварење ја поп-
речуваат неговата рутинска употреба. Оваа 
пречка за неговата дентална употреба  беше 
надмината во 2010 година од страна на д-р 
Амос Јахав, со изменување на однесувањето 
на материјалот без промена на неговата хе-
миска структура или додавање на какви било 
адитиви што го прави двофазен. Бифазната  
калциум сулфатна  форма дозволува калциум 
сулфатот да се зацврсти во присуство на плун-
ка и крв, проширувајќи ја неговата употреба во 
максилофацијалната област. 

Бидејќи калциум сулфат е целосно ресор-
бирачки синтетички материјал со краткороч-
ни способности за одржување на просторот, 
во случај на големи коскени дефекти, употреба 
на бифазен калциум сулфатот како компози-
тен графт во мешавина го забавува времето 
на ресорпција, овозможувајќи одржување на 
просторот, а домаќинот го заменува со рана 
коска. Ова е достапно како веќе изработен 
композитен производ за графт наречен Bond 
Apatite.

Fig. 14. Periapical radiograph with a lesion associated with previous endodontic treatment
on the left mandibular lateral and central incisors.

Fig. 15. Cone beam computed tomography cross-section demonstrating the size of the
odontogenic cyst associated with failing endodontic teeth in the mandibular anterior,
with lack of facial plate noted.
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of site healing, the previously exposed areas at the superior aspect of the crest are
covered with keratinized gingiva (Fig. 7). A radiograph confirms osseous fill of the extrac-
tion sockets (Fig. 8). The area is flapped for implant placement, demonstrating osseous
fill of the sockets (Fig. 9), and a core sample is removed by trephine (Fig. 10). Implants are
placed as planned and a radiograph is taken (Fig. 11). Histologic evaluation of the core
specimen demonstrates residual particles of Bond Apatite with young bone in proximity
with the few remaining particles (Figs. 12 and 13). The remaining graft particles will
convert while the implants are integrating.

Radicular Cyst or Defect Grafting

An osseous defect resulting from pathologic lesions may necessitate surgical
intervention to remove the source of the lesions (Figs. 14 and 15). The area is flap-
ped and pathologic tissue is excised, leaving an osseous defect that will require
grafting (Fig. 16). Bond Apatite is mixed and placed into the osseous defect until
the graft material is flush with the exterior aspect of the ridge (Fig. 17). After a heal-
ing period, radiographs are taken to verify conversion of the graft material placed
into host bone (Figs. 18 and 19). Histologic analysis via a trephined core sample of
the site demonstrates some residual particles of Bond Apatite with new young
bone formulation with the absence of an inflammatory reaction (Fig. 20). Immuno-
histochemical study (CD68, a surface antigen used for detection of bone cells)

Fig. 16. Size of the defect after enucleation of the odontogenic cyst, root resection, and
retrograde filling.
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demonstrates active osteoblasts in the tissue and little remaining Bond Apatite
(Fig. 21).

Sinus Elevation via a Crestal Approach

The osteotomy is prepared in anticipation for crestal sinus elevation. The sinus is
elevated using Summers’ technique. Bond Apatite is activated in its syringe and
then injected into a sterile dish and left to harden for 3 minutes. Thereafter, the
semi-hard material is reloaded back into the Bond Apatite syringe barrel or any other
bone graft carrier and introduced into the osteotomy (Fig. 22). An osteotome is used
to gently place the graft material into the elevated sinus area (Fig. 23). When the
implant can be placed at that appointment, it is introduced into the site, a cover
screw placed, and the site closed with a suture across. Should an implant not be
able to be placed at that appointment, the entire osteotomy is filled with additional
Bond Apatite, compressed with gauze, and the site closed with a suture over the
socket. After a period of 4 months to allow the sinus augmentation graft to heal, im-
plants were placed in the new available crestal height and further healing was
allowed for implant integration (Fig. 24).

Sinus Elevation via a Lateral Approach

Conventional preparation of the lateral window for sinus elevation is performed
after flap elevation and the sinus membrane is elevated (Fig. 25). Bond Apatite

Fig. 17. Bond Apatite placement to fill a large osseous defect.
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Сл. 13. Микроскопска проценка на јадрото на примерокот  200 - по-
кажувајќи остатоци од честички на Bond Apatite   (жолта, десна стра-
на) и млада коска (сина, десна страна) во близина со честичките.

Сл. 14. Периапикална радиогра-
фија со лезија поврзана со прет-
ходен ендодонтски третман на 
левиот мандибуларен страни-
чен и централен секач.

Сл. 16. Големина на дефектот по 
енуклеација на одонтогената 
циста, ресекција на коренот и 
ретроградно полнење.

Сл. 15. Пресек на компјуте-
ризирана томографија, што ја 
покажува големината на одон-
тогена циста поврзана со не-
успешни ендодонтски заби во 
предниот дел на мандибулата, 
со забележлив недостаток на 
фацијална  плоча.

Сл. 17. Поставување на Bond 
Apatite за да се пополни голем 
коскен дефект.

Fig. 11. Radiograph after implant placement at 4 months and socket grafting with Bond
Apatite.

Fig. 12. Histologic evaluation of the core specimen at 40� demonstrating residual particles
of Bond Apatite (yellow, right side) and young bone in proximity with the particles.

Fig. 13. Microscopic evaluation of the core specimen at 200� demonstrating residual parti-
cles of Bond Apatite (yellow, right side) and young bone (blue, right side) in proximity with
the particles.
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При поставување, материјалот има крис-
тална структура слична на игла (слика 2). Тоа 
овозможува одржување на материјалот во 
дефектот за многу подолг период, бидејќи 
компонентата на калциум сулфат се ресорби-
ра прво, со подоцнежна (побавна) ресорпција 
на компонентата на хидроксиапатитот. Ова 
дозволува просторно одржување на дефектот 
додека домаќинот ја васкуларизира пресаде-
ната површина и развива коска, спречувајќи го 
растот на меките ткива. Цементот има 2  меха-
низми модел на  ресорпција поврзани со не-
говите компоненти. Двофазен дел од калциум 
сулфат има модел на ресорпција од 4-10 неде-
ли, што овозможува брзо коскено моделирање  
и формирање на ангиогенеза помеѓу честич-
ките на хидроксиапатитот (ХА) кои дејствуваат 
како подолг одржувач на просторот за да се 
забави вкупната ресорпција на графтот. Ма-
лите и средните честички на хидроксиапати-
тот се ресорбираат целосно по 3 до 5 месеци, 
а потоа поголемите честички, кои се помалку 
од 10% по волумен, остануваат подолг пери-
од додека не се случи целосната ресорпција. 
Механизмот на ресорпција на хидроксиапатит  
честичките во рамките на Bond Apatite  цемен-
тот е единствен; честичките на хидроксиапа-
титот не се интегрираат со новоформираната 
коска. Наместо тоа, тие стануваат капсулирани 
од сврзно ткиво во кое се случува деградација 
кога сврзното ткиво претрпува осификација во 
витална коска-домаќин.

Хистолошки, кај примероците земени на 
3 месеци по поставувањето на графтот, може 
нова коска да се набудува во непосредна бли-
зина на преостанатите честички од скелето на 
Bond Apatite  (Слика 3). Анализата во оваа фаза 
на заздравување покажува 10% од остатокот 
честички на графтот опкружени со сврзно тки-
во. На 8 месеци по поставувањето на графтот, 
хистолошки, малку остатоци од Bond Apatite  и 
коскената срцевина се забележани во органи-
зирање нова коска (слика 4). Исто така, се за-
бележани и некои области на сврзното ткиво, 
што укажува дека графтот созрева и домаќинот 
го претвора графт материјалот во природна 
коска без набљудуван воспалителен процес. 
Анализата на 8 месеци покажува дека ком-
понентите на примерокот се 79% коска, 11% 
коскена срцевина, 7% сврзно ткиво, и само 3% 
резидуални честички на графтот. 

Bond Apatite е даден во шприц со двојна пре-
града со едната страна композитна мешавина на 
двофазен калциум сулфат во прав со хидрокси-
апатит и другиот оддел што содржи стерилен 
солен раствор. Унапредување на  вратилото на 
шприцот сè додека првиот клип на шприцот не 
достигне означена сина линија на шприцот го 
активира материјалот. Потоа се отстранува ка-
пачето на шприцот и графтот е подготвен за по-
ставување директно во коскениот дефект.

Fig. 18. Bond Apatite placement to fill a large osseous defect.

Fig. 19. Cone beam computed tomography cross-section at 6 months demonstrating
replacement of the Bond Apatite with new host bone maintaining the facial contour of
the mandible cortical plate that was affected by the lesion that was removed.
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Сл. 18. Поставување на Bond 
Apatite  за да се пополни голем 
коскен дефект.

Сл. 19. Пресек на компјутери-
зирана томографија на кону-
сен зрак, покажува 6 месеци 
замена на Bond Apatite  со нова 
коска-домаќин, одржувајќи ги 
фацијалните контури на манди-
буларна кортикална плоча која 
била погодена од лезијата што 
била отстранета.

Fig. 20. Histology after 3 months, shown at 100� with visible new young bone formulation
(dark purple spots) and residual Bond Apatite (dark areas) that is converting to bone with
the absence of an inflammatory reaction.

Fig. 21. Immunohistochemical study of CD68, a surface antigen used for detection of bone
cells, demonstrates active osteoblasts in the tissue and little remaining Bond Apatite (green).

Fig. 22. Bond Apatite is introduced into the crestal sinus elevation with the syringe.

Yahav et al466

Fig. 20. Histology after 3 months, shown at 100� with visible new young bone formulation
(dark purple spots) and residual Bond Apatite (dark areas) that is converting to bone with
the absence of an inflammatory reaction.

Fig. 21. Immunohistochemical study of CD68, a surface antigen used for detection of bone
cells, demonstrates active osteoblasts in the tissue and little remaining Bond Apatite (green).

Fig. 22. Bond Apatite is introduced into the crestal sinus elevation with the syringe.
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Сл. 20. Хистологија по 3 месеци, прикажано  100 - со видлива нова 
формулација на млади коски (темно виолетови дамки) и остаток на 
Bond Apatite   (темни области) што се претвора во коска со отсуство 
на воспалителна реакција.

Сл. 21. Имунохистохемиска студија на CD68, површински антиген 
кој се користи за откривање на коските клетки, демонстрира актив-
ни остеобласти во ткивото и малку преостанат Bond Apatite   (зелен).
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По ставањето во дефектот, со стерилна 
газа се притиска цврсто над графтот 3 се-
кунди за да се отстрани преостанатата вла-
га и да се стврдне материјалот, додека се 
компресира до коскеното лежиште. Мекото 
ткиво потоа се приближува со истегнување, 
а конците се поставени за фиксирање на 
маргините на флапот. Флапот треба да биде 
поставен во директен контакт со графтот под 
притисок и обезбеден со конци. Мембрана 
не е потребна помеѓу материјалот за графт 
и мекото ткиво. Изложеност на графт мате-
ријал до 3 мм не бара покриеност со мем-
брана или мобилизација на мекото ткиво за 
да се  постигне примарно затворање. Пора-
ди биокомпатибилната природа на бифаз-
ниот калциум сулфат и неговата поставена 
цврстина, секое минимално изложување 
ќе резултира во периферна мека миграција 
на ткиво за покривање на материјалот без 
губење на материјал за графт во меѓувреме-
ниот период.

Како сол, материјалот за графт има бак-
териостатски квалитети, предизвикани од 
присуство на натриум хлорид во физиолош-
ки солен раствор што се користи за мешање 
на прав со течноста.28 Цементот добиен по 
мешање на бифазниот калциум сулфат во 
прав со физиолошки солен раствор има ква-
литети на врзување. По мешањето, се депо-
нира во коскениот дефект во дехидрирана 
(влажна) форма. Материјалот потоа се ком-
пресира со стерилна газа 3 секунди за да се 
отстрани останатата течност, што резулти-
ра во дехидрирана кристализирана форма, 
која се стврднува и се држи до sидовите на 
коскениот дефект, со што се формира стаби-
лен блок за разлика од графт материјалите 
во форма на гранула или паста. Bond Apatite 
може да се користи во мали и големи дефе-
кти, како што се сокет-калемење, пародон-
тални дефекти, латерално проширување на 
гребенот и хоризонтална аугментација  на 
синусите (крестални и латерални пристапи).

КЛИНИЧКИ АПЛИКАЦИИ

Зачувување на екстракционен сокет 
(графтирање) 

Графтирање  на екстракционите рани 
(Socket Preservation)  е често индицирано за 
да се зачуваат коскените гребени маргини и 
да се спречи ресорпција на коската за време 
на заздравувањето (слика 5). Тоа исто така 
може да се изврши во пресрет на поставу-
вање на импланти на подоцнежен датум или 
истовремено со вадењето на забот. По екс-
тракција, сокетот е темелно киретиран за да 
се отстрани остатокот од ткиво или патолош-
ка материја.

Сл. 22. Bond Apatite   се воведува во височината на централниот 
дел на синусот со шприцот.

Сл. 23. Остеотом се користи за набивање на графт материјалот 
Bond Apatite   во центарот на подигнатиот максиларен синус 

пред поставување на имплантатот.

Сл. 24. После период на заздравување од 4 месеци за да се 
овозможи заздравување на графт  синус аугментацијата беа 
ставени во новата достапна висина на гребенот и со поната-

мошно заздравување се овозможи интеграција на имплантите.

Fig. 20. Histology after 3 months, shown at 100� with visible new young bone formulation
(dark purple spots) and residual Bond Apatite (dark areas) that is converting to bone with
the absence of an inflammatory reaction.

Fig. 21. Immunohistochemical study of CD68, a surface antigen used for detection of bone
cells, demonstrates active osteoblasts in the tissue and little remaining Bond Apatite (green).

Fig. 22. Bond Apatite is introduced into the crestal sinus elevation with the syringe.
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Fig. 23. An osteotome is used to compact the Bond Apatite graft material into the crestally
elevated maxillary sinus before implant placement.

Fig. 24. After a healing period of 4months to allow the sinus augmentation graft to heal, implants
wereplacedinthenewavailablecrestalheightandwithfurtherhealing,allowedimplantintegration.

Fig. 25. A lateral osseous window has been created in the posterior maxilla as a prelude to
sinus augmentation.
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Bond Apatite  се меша и се става во екстра-
циониот сокет со вшприцување. Не е потреб-
но да се постави мембрана над материјалот 
за графт. Сепак, изложеност на неколку ми-
лиметри (> 3 мм)  поставен материјал од гор-
ниот дел на гребенот бара едноставен кола-
ген сунѓер со просечна ресорпција од 7 до 10 
дена, што треба да се обезбеди на место за да 
се покрие и заштити изложениот материјал за 
време на првата фаза на заздравување сè до-
дека пролиферацијата на меките ткива не се 
случи над нејзината површина; ова не влијае 
на клиничките резултати. Се ставаат конци 
кои помагаат во одржување на маргините на 
меките ткива со колагенот сунѓер во контакт 
со материјалот за графт за време на првичното 
заздравување (слика 6).

По 4 месеци заздравување на локацијата,  
претходно изложените области на горниот дел 
на гребенот се покриени со кератинизирана 
гингива (слика 7). 

Радиографијата потврдува коскено пол-
нење на екстракциониот сокет (слика 8). 
Областа е подготвена за поставување на им-
планти, покажувајќи коскено полнење на со-
кетот (слика 9), а примерок од средиштото на 
местото се отстранува со трефин (слика 10). 
Имплантот се поставува како што е планирано 
и се прави радиографија (слика 11). Хистолош-
ката проценка на примерокот  од местото  ги  
демонстрира резидуалните честички на Bond 
Apatite   со млада коска во близина со неколку 
преостанати честички (сл. 12 и 13). Останатите 
честички на графтот ќе конвертираат додека 
имплантите се интегрираат.

РАДИКУЛАРНА ЦИСТА 
ИЛИ ДЕФЕКТНО ГРАФТИРАЊЕ 

Коскен дефект што произлегува од пато-
лошки лезии може да има потреба од хируршка 
интервенција  за отстранување на изворот на 
лезиите (сл. 14 и 15). Се прави флап на оваа об-
ласт и се отсекува патолошко ткиво, оставајќи 
го коскениот дефект за кој ќе биде потребно 
графтирање (слика 16). Bond Apatite  се меша и 
се става во коскениот дефект сè додека мате-
ријалот за графт се израмни со надворешниот 
дел на гребенот (слика 17). По заздравителниот 
период, се земаат радиографии за да се потвр-
ди конверзијата на поставениот материјал за 
графт во коската домаќин (сл. 18 и 19). Хисто-
лошката анализа преку трефиниран  примерок 
од средиштето на областа демонстрира некои 
преостанати честички на Bond Apatite  со нова 
млада коскена формулација со отсуство на вос-
палителна реакција (слика 20). Имунохисто-
хемиската студија (CD68, површински антиген 
што се користи за откривање на коскени клетки) 
демонстрира активни остеобласти во ткивото и 
малку преостанат Bond Apatite  (слика 21).

Сл. 25. Во задниот дел на максила е создаден страничен коскен 
прозорец како увертира на синус аугментација.

Сл. 26. Bond Apatite  се меша и се користи шприц за воведување 
на материјалот за графт во подигнат максиларен синус.

Сл. 27. Подигнатиот максиларен синус е исполнет со материјал 
за графт Bond Apatite   кон надворешната контура на латерални-

от ѕид на синусот.

Fig. 26. Bond Apatite is mixed and a syringe is used to introduce the graft material into the
elevated maxillary sinus.

Fig. 27. The elevated maxillary sinus is filled with Bond Apatite graft material to the exterior
contour of the lateral wall of the sinus.

Fig. 28. Posterior mandible with insufficient width to accommodate implants has had the
buccal aspect of the ridge perforated to create bleeding points in preparation for graft
placement.

Yahav et al468
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Fig. 23. An osteotome is used to compact the Bond Apatite graft material into the crestally
elevated maxillary sinus before implant placement.

Fig. 24. After a healing period of 4months to allow the sinus augmentation graft to heal, implants
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sinus augmentation.
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ПОДИГАЊЕ НА СИНУСОТ 
ПРЕКУ КРЕСТАЛЕН ПРИСТАП

Се прави остеотомија пред подигање на 
синусот преку крестален пристап. 

Синусот се подигнува со употреба на 
техниката на Самерс. Bond Apatite   се акти-
вира во својот шприц и потоа се инјектира 
во стерилен сад и се остава да се стврдне 3 
минути. 

После тоа, полутврдиот материјал се 
става  назад во резервоарот  со шприц Bond 
Apatite   или во кој било друг носач на коске-
ни графтови и се внесува  во местото на ос-
теотомија (слика 22). Се користи остеотом 
нежно за да се постави графт материјалот  
во подигната област на синусот (слика 23). 

Кога имплантот може да се постави на 
тоа место, тој се внесува во локацијата, се 
поставува капакот на завртката, а место-
то се затвора со штраф. Кога имплантантот 
не може да се постави на тоа место, целата 
остеотомија се исполнува со дополнителен 
Bond Apatite, компресиран со газа, а лока-
цијата се затвора со конци над сокетот. 

 После период од 4 месеци, за да се 
овозможи заздравување на графт аугмента-
ција на синусот, имплантите беа ставени во 
новата достапна крестачна висина и пона-
тамошно заздравување беше дозволено за 
имплантна интеграција  (слика 24).

 ПОДИГАЊЕ НА СИНУСОТ 
ПРЕКУ СТРАНИЧЕН ПРИСТАП

Се изведува конвенционална препара-
ција на латерален прозорец за подигање на 
синусот по флап подигање  и подигнување 
на синусната мембрана (слика 25). Bond 
Apatite  се меша и по 1-минутно чекање, се 
инјектира во синусната шуплина што е соз-
дадена со подигнување на синусната мем-
брана (слика 26). Графтот е дисперзиран 
во шуплината на синусот прво мезијално, 
потоа дистално и конечно во центарот до 
две третини на синусот да биде исполнет. 
За време на дисперзијата на графтот, мате-
ријалот за графтирање треба биде компре-
сиран на гребенот и  на синусите и, доколку 
е потребно, суви стерилни газа се користат 
за нежно потчукнување над површината на 
графтот за да се апсорбираат вишокот теч-
ности и крв. При пополнување на послед-
ната третина и да се затвори  прозорецот на 
синусот, последниот шприц со Bond Apatite   
се активира и веднаш се инјектира во сину-
сот, проследено со цврсто притискање 3 се-
кунди со сува стерилна газа. Аугментацијата 
е завршена во нивото на графт материјалот 
на  букалниот дел на коскениот прозорец 
што беше создаден (слика 27).

is mixed and after a 1-minute waiting time, is injected into the sinus that was
created by elevation of the sinus membrane (Fig. 26). The graft is dispersed in
the sinus cavity first mesial, then distally, and finally in the center until two-
thirds of the sinus is filled. During graft dispersion, the graft material should
be compressed against the crest and the sinus walls and, if needed, dry sterile
gauze is used to tap gently over the graft surface to absorb excess fluids and
blood. When filling the last one-third and closing the sinus window, the last
syringe of Bond Apatite is activated and immediately injected into the sinus,
followed by pressing firmly for 3 seconds with dry sterile gauze. The augmen-
tation is finished with graft material level with the buccal aspect of the bony
window that was created (Fig. 27).

Lateral Ridge Grafting (Osseous Width Deficiency)

A full thickness flap extended 2 to 3 mm past the mucogingival line is reflected
to visualize the site. If the crestal incision is long enough in the mesial distal di-
rection, a vertical releasing incision may not be necessary and an envelope
technique may be used. Decortication with a surgical carbide in a handpiece
is performed on the buccal aspect of the ridge. This aids in providing stem cells
for the graft to be placed (Fig. 28). Bond Apatite is activated in the syringe and
placed over the buccal lateral aspect of the ridge, then compressed with gauze

Fig. 29. The lateral aspect of the ridge has been grafted with Bond Apatite before flap
closure.
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for 3 seconds (Fig. 29). The flap is repositioned directly on the graft under ten-
sion by stretching it for maximal closure over the graft. If primary closure cannot
be achieved, 3 mm of graft exposure is acceptable and a membrane is not
required to cover any of the exposed graft material. Sutures are placed to fixate
the soft tissue (Fig. 30). After a 3- to 4-month healing period, the site is reflap-
ped for implant placement, demonstrating ridge width that can accommodate

Fig. 30. The flap has been reapproximated over the graft and secured with sutures.

Fig. 31. At 3 months after grafting surgery, implants have been placed in the wider resulting
ridge, with some particles of the Bond Apatite remaining that will finish conversion while
the implants integrate.
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Сл. 28. Задниот дел на долната вилица со недоволна ширина за 
да се приспособат  имплантите на букалниот дел на гребенот 
перфориран за да се создадат точки на крварење при подго-

товката за  поставување на графт.

Сл. 29. Латералниот дел на гре-
бенот е пресаден со Bond Apatite  

пред затворање на флапот.

Сл. 30. Флапот е повторно при-
ближен над графтот и зацврстен 

со конци.

Fig. 26. Bond Apatite is mixed and a syringe is used to introduce the graft material into the
elevated maxillary sinus.

Fig. 27. The elevated maxillary sinus is filled with Bond Apatite graft material to the exterior
contour of the lateral wall of the sinus.

Fig. 28. Posterior mandible with insufficient width to accommodate implants has had the
buccal aspect of the ridge perforated to create bleeding points in preparation for graft
placement.

Yahav et al468
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ИМПЛАНТОЛОГИЈА

ЛАТЕРАЛЕН ГРЕБЕН ГРАФТ 
(ДЕФИЦИТ НА КОСКЕНА ШИРИНА)

Со целосна дебелина флапот се екстенди-
ра 2 до 3 мм покрај мукогингивалната линија 
за да ја визуелизира страната. Ако кресталната 
инцизија е доволно долга во мезијално диста-
лен правец, вертикален рез  можеби не е по-
требен и може да се користи коверт техника. 

Декортикација со хируршки карбидна 
фреза се изведува на букалниот дел на гребе-
нот. Ова помага при обезбедување на матични 
клетки за графтот да се стават (слика 28). Bond 
Apatite  се активира во шприцот и се става над 
букалниот страничен дел на гребенот, потоа се 
компресира со газа за 3 секунди (слика 29). 

Флапот се репозиционира директно на 
графтот под притисок со истегнување за мак-
симално затворање над графтот. 

Ако примарното затворање не може да 
се постигне, 3 мм изложеност на графт е при-
фатлива, а мембраната не е потребно за да се 
покрие кој било од изложениот материјал за 
графт. Се ставаат конците за фиксирање на 
мекото ткиво (слика 30). По 3 до 4-месечен 
период на заздравување, страната е повторно 
подготвена за поставување на импланти, де-
монстрирајќи ширина на гребенот што може 
да се сместат планираните импланти. 

Резидуални честички на графтот во  ова  
фаза  може да се забележат кои целосно ќе 
се конвертираат како што се интегрираат им-
плантите.

РЕЗИМЕ

Целта на коскеното графтирање е да се 
одржи простор за да се обезбеди скеле за до-
маќинот - коска и периферно постигнување 
на  ангиогенеза и замена на  графтот со коска 
домаќин. Да се   постигне тоа, материјалот за 
графт треба да биде биокомпатибилен и ре-
сорбирачки со текот на времето, но да остане 
доволно долго за да се овозможи конверзија 
на коската домаќин. 

Бифазниот калциум сулфат обезбедува 
графт материјал со долга историја и во орто-
педската и во максилофацијалната аплика-
ција. 

Додавањето на хидроксиапетитот го зго-
лемува времето на ресорпција и останува во 
практичната временска рамка за стомато-
лошки клинички апликации со најголем дел 
од материјалот за графт претворање во млада 
коска во период од 3 до 6 месеци, а остатокот 
ресорбира набргу потоа. Како што е наведено, 
овие апликации вклучуваат елиминација на 
коскени дефекти создадени или патолошки 
или како резултат на хируршки третман и оние 
клинички ситуации каде што коскениот развој 
е увертира за третман на импланти.
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