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- Д-р Гусийска, кое ви провокира, 
за да решите да напишете книгата  
"Предизвикателства в съвременното 
ендодонтско лечение"? 

- Книгата е един резултат от много 
разговори с мои колеги и студенти. През 
дългогодишната ми работа като препо-
давател студентите са провокирали мно-
го от проблемите в ендодонтията, които 
съм систематизирала и структурирала в 
тази книга. С други думи, това са неясни 
моменти, които по време на обучение-
то, а и след това в практиката се учат 
и се прилагат, но не достатъчно ясно. 
Целта на книгата "Предизвикателства в 
съвременното ендодонтско лечение" е 
да доизясни именно такива проблеми от 
ежедневната клинична практика, като 
това не означава, че са обхванати всички 
предизвикателства. Посочени са някои 
акценти и често срещани проблеми в 
ендодонтското лечение. Има още мно-
го предизвикателства, които стоят пред 
нас. Ендодонтското лечение е една дос-
татъчно прецизна и  фина манипулация 
и е изградено от множество етапи. Във 
всеки един етап, за съжаление, може да 
се провокира грешка, която в края на 
едно лечение може да се мултиплицира 
и да доведе до сериозно усложнение. 
По този начин съм се постарала да ак-
центирам на някои от грешките, които 
могат да се допуснат и да дам указания и 
съвети  за предотвратяването им, които 
лично аз прилагам и биха могли да бъдат 
от полза на колегите. И ще се радвам, 
ако е така.

- Вече правите трети тираж на 
"Предизвикателства в съвременното 
ендодонтско лечение", тъй като кни-
гата се изчерпва много бързо. Как си 
го обяснявате?

- Явно книгата е провокирала инте-
рес, което може само да ме радва. Друга 
причина е  липсата на информация, под 
формата на специализирана книжна ли-
тература, въпреки необятния обем ин-
формация в интернет пространството. 
Макар че не можем да кажем, че в днеш-
но време има вакуум на информация, 
както когато аз бях студент и започвах 
практиката си. Сега интернет отвсякъде 
ни залива с информация, има много кур-
сове, лекции, онлайн обучения, уебина-
ри и въпреки всичко се усеща липсата 
на  информация в един систематизиран 
книжен вид. Не съм успяла да изчерпя 
всички проблеми, но това не е и целта 

Минимално инвазивното лечение 
е мотото на съвременната ендодонтия

на една все пак малка по обем книга. 
- Имахте ли обратна връзка с коле-

гите? Как оценяваха книгата?
- Да, обаждат ми се колеги и ме поздра-

вяват, че съм решила да напиша и издам 
такава книга. Поздравяваха ме, че това е 
направено, че трябва да има повече та-
кива книги. Наистина трябва да има, и 
с радост мога да кажа, че в последните 
години вече има много специализирана 
литература на български език.

Не само в София, Пловдив и Варна 
се реализира дентална медицина. Има 
и по-малки населени места, където на-
истина се усеща липсата на информа-
ция под формата на книги. Към курсове 
също има голям интерес. Ще кажа, че 
интересът към научната информация и 
споделения опит е голям и няма да спре 
никога. Младите колеги винаги ще ис-
кат да се усъвършенстват. Колегите с 
опит също искат непрекъснато да бъдат 
в крак с времето. 

- Какво е нивото на ендодонтското 
лечение у нас?

- Все повече мога да кажа, че нивото 
на ендодонтското лечение се покачва. В 
контра - използват се все още и архаични 
методи на лечение. Така че едновремен-
но с прилагането на съвременните мето-
ди и инструментариум, техника и мате-
риали все още остават някои практики, 
като например употребата на арсен. 
Двете крайности фигурират. Наистина 
е радостен фактът, че се покачва нивото 
на ендодонтската помощ и на кореново-
то лечение като микролечение на всеки 
един зъб на пациентите - навсякъде из 
България има колеги, които практику-
ват ендодонтия на високо ниво.

- Какво трябва да знаем за съвре-
менния ендодонтски протокол?

- В съвременния ендодонтски прото-
кол, който може би във всеки един курс 
е застъпен, трябва да се започва винаги 
със сериозно внимание върху диагно-
стиката. Това, по мое мнение, е един 
голям минус и ниша на незнание, което 
започва още през студентските години. 
Малко по-малко се застъпва диагности-
ката. Както аз, така и други мои колеги, 
се стремим диагностиката да е един от 
основните моменти в обучението, но по-
някога редица основни проблеми не се 
дооценяват - дали това е наша грешка 
като преподаватели или студентът по-
някога го оставя като по-незначителен 
момент, но диагностиката е първият 

и основен етап, на който трябва да се 
заложи в един курс на обучение. В съ-
временния ендодонтски протокол това, 
което се застъпва и се вижда в светов-
ната литература, която се публикува в 
реномирани ендодонтски списания, е 
минимално инвазивното ендодонтско 
лечение - както минимално инвазивно 
протетично лечение, минимално ивна-
зивни хирургични манипулации. Мини-
мално инвазивното лечение е може би 
мото днес в лечението, в частност и на 
ендодонтското лечение. Защото свръх-
лечението е противопоказано и води 
със себе си до усложнения, които за 
съжаление, водят до екстракция на зъб, 
а понякога и до по-тежки усложнения. 
Това е една достатъчно актуална тема 
за дискусия - какъв да е съвременни-
ят иригационен протокол. Той да бъде 
минимално инвазивен спрямо твърдите 
зъбни тъкани, но достатъчно агресивен 
спрямо патогенните микроорганизми 
в зъба. Това са въпроси, които са дос-
татъчно обсъждани в съвремието и ако 
доскоро не сме се замисляли и е имало 
един протокол, който се е спазвал дълги 
години, то сега тези проблеми са цел на 
много експерименти в световен мащаб. 
Мога да кажа, че съм част от научни 
проекти, които са именно в тази сфера. 
Ние не се делим от проблемите, които 
се  дискутират и изследват в цял свят 
- и ние се стремим да правим проучва-
ния на местно ниво, като се получават 
актуални резултати с научна стойност. 
Вярвам, че в бъдеще те ще имат реа-
лизация и ще бъдат в полза за нашите 
пациенти. Така че минимално инвазив-
ният подход във всеки един от етапите 
на ендодонтското лечение е като първа, 
основна насока. 

- Истината за оперативния микро-
скоп. Умеят ли колегите ви да рабо-
тят с него?

- За съжаление у нас няма строго про-
филиран курс за работа с микроскоп, 
което е много важно. Независимо от 
това, дали ще се провежда ендодонтско 
лечение или ще се препарира кавитет, 
дали ще се изпилява зъб или микрохи-
рургия, всяка една дейност и манипула-
ция има определени изисквания - какво 
да е положението на пациента, къде да 
е асистентът или асистентите, особено 
за микрохирургия. Денталният лекар 
с двама асистенти ли ще работи или с 
един? Защото, когато той работи с ми-
кроскоп, непрекъснатото отклоняване 
на вниманието му извън оперативното 
поле, за да вземе инструмент, води до 
умора. Инструментите трябва да му се 
подават в ръцете. Това малко или много 
е свързано с двама асистенти. Не че не 
може и с един, но, за да започнем да на-
рушаваме правилата, първо трябва да ги 
знаем. Човек трудно може да достигне 
сам до тези изводи, при коя манипула-
ция как да е организирана ергономия-
та по време на работа, примерно, при 
ендодонтско лечение на горен 4-ти зъб. 
Защото то ще е малко по-различно от 
лечението на долен централен или горен 
6-ти от горен фронтален. Т.е. ергономи-
ята е изключително ценна наука за нас, а 
липсата й ни натоварва. Бих го оприли-
чила както когато някой се учи да плува 

сам без треньор. Той ще стигне от точка 
А до точка Б, но с много повече усилия и 
умора. И когато стигне до точка Б, няма 
да може да си поеме въздух.

- Т.е. има нужда от такива курсове.
- Да. За да направи покупката на ми-

кроскоп, колегата трябва да е убеден, 
че ще му върши работа. В началото е 
трудно. Аз работя с микроскоп, но не 
мога да кажа, че от момента, в който 
съм започнала, ми е било лесно. Всеки 
в първите си опити има съмнение - сега, 
ако продължа без микроскоп, ще свърша 
по-бързо работата си. Защото е много 
по-уверен без микроскоп. 

През 2005 г. направихме първата де-
монстрация с дентален микроскоп. Бя-
хме се събрали колеги - всеки с идеята, 
че ще си купи микроскоп. Следователно 
вече 14 г. у нас има микроскопи. Тогава 
бяха първите, после вече се появиха и 
други марки.

Само микроскопът обаче няма да из-
върши ендодонтското лечение. Той е в 
наша помощ да сме по-прецизни, а има 
манипулации, които без микроскоп ня-
ма как да се извършат . 

Преди време имах интересен случай 
с пациент. Това беше първо наше виж-
дане - да открия какъв е проблемът със 
зъба, с облитерирали коренови канали. 
Пациентът беше малко афектиран от на-
шия разговор, в който му обяснявах про-
цедурата на лечение на някои сложни 
клинични случаи, какъвто е и неговият 
и той каза: "Аз разбрах, че с микроскоп 
за 30 секунди може да се установи да-
ли кореновият канал ще се проходи или 
не". Аз отново обясних: "За съжаление, 
не. Когато проходя кореновия канал, аз 
ще ви информирам, че той е проходен, 
но няма как с микроскопа да диагности-
цирам дали това ще стане или не".

- Много млади дентални лекари из-
разяват разочарование, че е необхо-
димо да посещават след дипломира-
нето си курсове, от които да се учат? 

- Мисля, че ние, преподавателите, 
трябва още от първата година на об-
разованието по дентална медицина да 
изясняваме на студентите, че през 6-те 
години обучение се полагат само осно-
вите,  без които няма как да продължим 
усъвършенстването си. Всеки един от 
нас е преминал по този път, но не прави 
добро впечатление, когато някой казва 
– аз се учих след завършването си от 
курсове. Да, курсовете и следдипломно-
то обучение остават завинаги в нашата 
професия. Въпрос на избор е на какво 
ниво искаме да практикуваме. Няма как 
всичко да се научи, усвои и специализи-
ра в основния курс на обучение. 

- Каква е новата насока в ендодон-
тията?

- Новото в ендодонтията като кон-
цепция е въвеждането на минимално 
инвазивното ендодонтско лечение, на-
нотехнологиите и наноматериалите. 
Това е стремежът всеки един етап да се 
пречупи през призмата на минимално 
инвазивните манипулации и послед-
ващото биомиметично завършване на 
ендодонтското лечение. Това е новата 
насока.

Д-р Ангела Гусийска пред „Стоматологичен свят”:
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Доц. д-р Ангела Гусийска

В литературата от послед-
ните десетилетия все още се 
дискутира апикалното ниво 
на обработка на кореновия ка-
нал и границата на обтурира-
не. Критично се разглеждат и 
силърите за херметизация на 
ендодонтското пространство 
при случаи с напреднала апи-
кална резорбция. В най-благо-
приятните случаи при витална 
екстирпация оздравителният 
процес, който настъпва в пе-
риапикалната зона, е свързан с 
отлагане на твърди тъкани след 
изолиране на корено-каналното 
пространство от периапикал-
ното с подходящ силър. Кли-
ничните изследвания показват, 
че спазването на асептичната 
обработка на корено-канално-
то пространство и наличието 
на отстояние от периапикални-
те тъкани стимулира естестве-
ния оздравителен процес. Ако 
е подбран подходящият силър, 
оздравителният процес настъп-
ва с образуването на цименто-
подобна тъкан.

Предизвикателство за кли-
ничната практика е инстру-
ментирането на канала при 
инфектираната пулпна тъкан 
поради наличието на микро-
организми в апикалната зона. 
Поради това определянето на 
точната работна дължина, ши-
рина и ниво на препарация е 
от особено значение. При ин-
тактен апикален форамен и на-
лично интактно физиологично 
стеснение няма затруднения в 
локализацията и в създаването 
на точно апикално ниво, което 
е основа за прецизно херме-
тизиране на корено-канална 
система. При апикален пери-
одонтит и апикална резорбция 
съществуват разнообразни ва-
риации – апикалният форамен 
е отворен - липсва естествено 
физиологично стеснение, кли-
нични ситуации, при които 
ендодонтски инструменти #40 
- #140 преминават свободно в 
периапекса.

Като се спазват принципите 
за създаване на апикално ниво 
на препарация, инструменти-
рането на  корено-каналното  
пространство и апикалната зо-
на предпазват периапикалните 
тъкани и анатомичното стесне-
ние от травма и транспорти-
ране, а също така оформеното 
апикално ниво на препарация 
е превенция за екструзията на 
гутаперча (фиг. 1).

Екструзията на силър в пери-
апикалните тъкани не е желан 
резултат, но при съвременните 
биокерамични силъри не нама-
лява регенеративните процеси, 
а само може да ги забави (фиг. 
2, 3, 4). 

Анализът на рентгенографи-
ята и апикалната зона ex vivo на 

Апикалната зона - ключ към успешното 
ендодонтско лечение

Фиг. 2. Преоперативна рентгенография 
на зъб #45 дифузна периапикална лезия 
с периапикален индекс PAI5.

Фиг. 3. Постоперативна рентгенография 
след обтуриране на кореновия 
канал. За да се следят процесите в 
периапикалните тъкани, клиничният 
случай е проследен на 1-та, 2-та, 4-та и 
7-та година. 

Фиг. 1 а, б, в. Екструзия на гутаперковия мастер щифт при зъб #13, екстрахиран поради липса на супрагингивални твърди зъбни 
тъкани и невъзможност да бъде възстановен и да участва в цялостния план за санация на съзъбието. Пациентът съобщава за 
слаба постоянна болка при натиск в продължение на години, в резултат от кореновото лечение.

Фиг. 4. Контролна рентгенография след 
7 г.

Фиг. 5. Преоперативна рентгенография 
на зъб 13.

Фиг. 6. H-file #40 навлиза пасивно 
до апикалната зона - по стените на 
каналния инструмент остават следи от 
нехомогенна паста и путридна материя.

Фиг. 7. Постоперативна контролна 
рентгенография от релечението на зъб 
13 (MAF #55 и AH plus).

Фиг. 8. Релечение на зъб 36, сепариран пълнител в МВ канал и извивка ≈24°. Апикалната обработка на медиалните канали 
(общ форамен) е #025, а на дисталния канал #050.

Фиг. 9.а,б. Скенограми на апикалния форамен на компрометирани екстрахирани зъби, които не подлежат на консервативно лечение. Ясно се вижда липсата на херметичност 
в зоната на foramen apicale.

а б

1 а 1 б 1 в

9 а 9 б
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екстрахиран канин (#13) е дока-
зателство, че трябва да се съ-
четават няколко от възможните 
методи за максимално точно 
определяне на апикалното ни-
во на обтурация. В по-големия 
процент от случаите такова 
усложнение е възможно да се 
получи, когато работната дъл-
жина е определена единствено 
чрез рентгенографски метод 
и не е определена работната 
апикална ширина. Това води 
до екструзия на гутаперка как-
то при моно-конусната, така и 
при топлите техники на херме-
тизация.  

При препарацията на коре-
но-каналната система на зъби 
с хроничен апикален периодон-
тит е възможно увеличаване на 
размера на основната апикална 
пила (MAF – master apical file), 
за достатъчно точна обработка 
на инфектирания вътреканален 
дентин заедно с инвазиралите 
микроорганизми, съобразено с 
индивидуалните особености на 
корено-каналната система без 
увеличаване на риска от пре-
инструментиране в апикалната 
зона. Размерът на MAF не е въз-
можно да се определи рентге-
нографски. В някои от случаите 
кореновият канал и апикалната 
зона могат да се оценят като 
преинструментирани, но това е 
свързано с ефективното отстра-
няване на путридния дентин, 
чието наличие и обем не могат 
да се предвидят рентгенограф-
ски, а единствено клинично. 
Клиничните наблюдения по-
казват, че при увеличаването на 
размера на последната пила, с 
която е обработена апикалната 
зона и разширението на зададе-
ната коничност, значително се 
увеличава обемът на разтвора 
за иригация, отпилките от об-
работката се евакуират мак-
симално от кореновия канал 
и се редуцират до минимум 
случаите, при които се създава 
апикална дентинна запушалка. 
При средно статистическа апи-
кална обработка на прави ко-
ренови канали с пила #40/.04 
се установява, че се запазват 
твърдите зъбни тъкани и се 
осигурява възможност за мак-
симална иригация в апикална-
та трета, адекватно разстояние 
между иглата и стените на кана-
ла, възможност за евакуация на 
разтвора към орифициума, кое-
то се потвърждава от редица ав-
тори. Апикалното ниво на обра-
ботка, както и обемът, който би 
трябвало да се отнема по време 
на препарацията на кореновия 
канал в тази зона, са обект на 
много дискусии. Много от съ-
временните машинни Ni-Ti сис-
теми ограничават обработката 
на зоната до диаметър 250–300 
µm, докато избягват обработ-
ката в областта на стеснението. 
Това е резултат от технически 
съображения, за да се създадат 
условия за обтуриране на ко-
рено-каналната система с топ-
ли методи на кондензация, за 
да няма екструзия на материал 
при по-широка апикaлна зона, 
но биологичните съображения 

показват друго. Тази обработ-
ка е приложима при първично 
ендодонтско лечение, при ко-
ето микроорганизмите не са 
достигнали апикалната зона и 
степента на инвазия е малка. 
Апикалното стеснение и апи-
калният форамен са зони за раз-
витие на микроорганизми и са 
благоприятни за бактериалния 
биофилм, който може да остане 
необработен механо-химично 
при ограничена препарация, в 
случаите на лечение на зъби с 
хроничен апикален периодон-
тит. Освен това, естествените 
размери на апикалното стесне-
ние често са ≥ 250–300 µm до 
400 µm, което предполага по-
голяма апикална препарация.

Основният клиничен крите-
рий за номера на МАF, с която 
трябва да се обработи апикал-
ната зона, е максималното от-
страняване на старата канало-
пълнежна паста, путридна маса 
или деминерализиран дентин, 
които остават между остриета-
та на инструмента (фиг. 5, 6). 
Това определя по-екстензивна-
та обработка на канала, напри-
мер при горен десен канин - #55 
ISO (фиг. 7). След обработка на 
коронарната трета, H-file #40 
навлиза пасивно до апикална-
та трета и по инструмента ос-
тават следи от путридна маса и 
паста, с която е бил обтуриран 
каналът.

В случаите на релечение на 
зъби с извивка в апикaлната 
зона, приближаваща се до 30º 
или повече, MAF се определя 
индивидуално и може да бъде 
#20-25, който размер е харак-
терен при лечението на зъби с 
пулпитна симптоматика и лип-
са на инфекция - първично ен-
додонтско лечение. Индивиду-
ален трябва да е и подборът на 
техниката за обработка на ко-
реновите канали. Отсъствието 
на рентгенографска периапи-
кална лезия дава основание да 
се предположи, че в апикалната 
зона твърдите зъбни тъкани са 
максимално интактни (фиг. 8).

В литературата периодично 
се публикуват статии, които 
дискутират проблема с избо-
ра на най-подходящия размер 
основна апикална пилa. С не-
прекъснатото развитие и усъ-
вършенстването на дизайна на 

инструментите за обработка на 
кореновите канали се променят 
и критериите на избор.

По време на обработката на 
кореновия канал апикалният 
размер е от съществено значе-
ние за определяне на успешна-
та деконтаминация на корено-
каналната система. Khademi et 
al. (J Endod 2006) анализират 
отпилките след обработката на 
апикалната трета на коренови-
те канали на СЕМ. Те установя-
ват, че минималната обработ-
ка, необходима за пенетрация 
на разтворите за иригация до 
апикалната трета на кореновия 
канал трябва да е #30 (ISO). То-
ва е потвърдено и от по-ранни 
резултати, че са необходими по-
големи размери за ефективна 
обработка на апикалната зона. 
Обработката в апикалната зона 
с по-голям номер инструмент 
показва по-голяма микробна 
редукция, но за съжаление все 
още няма клинично въведени 
техники и иригационни разтво-
ри, които напълно и щадящо 
да деконтаминират ендодонт-
ското пространство. Размерът 
на основната апикална пила е 
свързан с първоначалния апи-
кален размер. Правилото за 
обработка на апикалната зона 
с „три номера след първия ин-
струмент, който затяга” беше 
основно правило в клиничната 
практика и все още се използва 
в различни вече модифицирани 
техники, пречупено през при-
змата на съвременния коничен 
инструментариум с определен 
диаметър във върха по ISO .

Съвременната обработка на 
ендодонтското пространство 
изисква “crown-down” - техни-
ка, която предоставя прецизно и 
максимално ефективно инстру-
ментиране на радикуларния 
дентин. Първоначалното раз-
ширение на коронарната трета 
(coronal preflaring) елиминира 
несъответствието между пър-
вия инструмент, който затяга 
в апекса и реалната апикална 
ширина. Когато измерването на 
анатомичната апикална ширина 
се прави след разширението на 
коронарната част, се увеличава 
размерът на първата пила. Това 
се обяснява с елиминирането 
на коронарните неравности и 
извивки, които възпрепятстват 

точния размер инструмент да 
достигне апикално, поради съ-
противление със стените на ка-
нала (taper lock effect). Така се 
избира реално по-малък размер 
инструмент, който безпрепят-
ствено да достига апекса, но 
ширината е по-голяма.

От значение за дългосроч-
ността на проведеното лечение 
е постигането на максимална 
апикална херметизация. Тя се 
постига с избора на подходящ 
силър и техника на обтурация. 
Но като добър краен резултат 
от всяка избрана техника тряб-
ва да се постигне триизмерно 
апикално обтуриране. Скани-
раща електронна микроскопия 
(СЕМ) на апексите на екстрахи-
рани зъби, неподлежащи на ен-
додонтско релечение, показва 
незадоволителна адаптация на 
гутаперча и силър в апикална-
та трета (липсва информация за 
използвания силър) (фиг. 9 а, б).

Направеният анализ на СЕМ 
образите от срезове, направени 
на 3мм коронарно от апексите 
на зъби (рандомизирано in vitro 
изследване), показват незадо-
волителна адаптация в 63% от 
образците (фиг. 10, 11). Резул-
татите от направените анализи 
на различни in vitro изследвания 
са в основата на новите техники 
и протоколи на работа. 

Дизайнът на инструментите, 
ръчни или машинни, е също от 
значение за предотвратяването 
на грешки при вече препарира-
ни коренови канали при зъби с 
хронични апикални периодон-
тити, поради факта, че клинич-
ната находка при по-големия 
процент от тях са незадоволи-
телна канална обтурация, ради-
куларни щифтове, облитерира-

ли канали, сепарирани канални 
инструменти, перфорации на 
различно ниво, via falsa или 
прагове.

Връзката между хроничните 
периапикални лезии и бакте-
риалната инфекция на корено-
каналната система е безспорна. 
Всеки един от отделните етапи 
на процеса на деконтаминация 
при лечението на хроничните 
апикални периодонтити е свър-
зан с избора на лечебен прото-
кол, в резултат на което се це-
ли получаване на отрицателен 
микробиологичен тест, преди 
обтуриране на ендодонтското 
пространство. Ако това е по-
стигнато, в процеса на лечение 
може да се очаква висок процент 
на успех при зъби с хронични 
периапикални лезии, сравним 
с този при зъби без хронични 
лезии.

В научната литература не се 
представя точен и категоричен 
протокол за първия основен 
етап на деконтаминация. Оста-
ват отворени за дискусия и из-
следователска дейност въпроси 
като: до кой номер да се обра-
ботва апикалната зона при зъби 
с инфектирана корено-канална 
система и канали с елипсовид-
на форма; как да определим този 
номер; как да деконтаминира-
ме максимално ендодонтското 
пространство, което да увеличи 
ефективността на дългосрочния 
резултат? Иновациите съпътст-
ват съвременната ендодонтска 
практика, в стремежа си да се 
достигне до максимално пре-
цизно ендодонтско лечение.

Откъс от книгата 
"Предизвикателства в 

съвременното ендодонтско 
лечение", 2017

Фиг. 10. Скенограма на срез в апикалната зона (срез на 3 мм в коронарна посока) 
на компрометиран екстрахиран зъб (дистален корен на зъб 36), който не подлежи на 
консервативно лечение. Ясно се вижда липсата на херметичност в апикалната трета.

Фиг. 11. Скенограма на срез в апикалната зона (срез на 3 мм в коронарна посока) на 
компрометиран екстрахиран зъб (#35), който не подлежи на консервативно лечение. 
Ясно се вижда липсата на херметичност в апикалната зона.
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