
 1 

Резюме на научните трудове 

 

Преди придобиване на академична длъжност “Доцент” 

 
1. Попов Н., Абаджиев,М.,‘’Ръководство за обучение по зъбопротезна 

имплантология”, Мегахром, София 2009 

  

Това практическо ръководство е помагало за обучение на студенти 

по дентална медицина, специализанти и дентални медици, което 

предоставя необходимия минимум теоретични знания и дава практически 

насоки в денталната имплантология. 

Доц. Абаджиев е автор на главите свързани с протезирането върху 

имплантати: отпечатъчни техники, индивидуализиране на 

надимплантатно пънче, завършване на имплантатно-протетичното 

лечение. Освен това, в раздела за клинична имплантология е разгледал 

цялостнато предварително изследване на пациента, параклиничната 

диагностика и лечебния план. Показани са осем клинични случая 

подготвени като упражнение за обучаващите са. Акцентирано е и е 

предложена бланка за информирано съгласие, както и фактори, 

определящи степента на риска в денталната имплантология. 

 

 

 

Дисертация за придобиване на ОНС ”Доктор” 

 

 

1. Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с 

конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и 

имплантати - София, 2007г. 

 

Проведеното задълбочено изследване на металните сплави, 

използвани у нас за лечение на ДЗК и ДЗР по отношение на техния 

алергизиращ потенциал доказва, че сплавите съдържащи никел, 

предизвикват алергични реакции, без значение от процентното му 

съдържание. 

Документирани са успешно лекувани 164 пациенти с алергии 

към метали и сплави с конструкции от ЛК върху естествени зъби и 

имплантати. Проучването потвърждава,че ЛК са отлична 

алтернатива на конструкциите от благородни сплави, керамика и 

цирконий. 
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Показаните клинични случаи потвърждават становището, че 

алергичните реакции към метали и сплави отшумяват при 

подмяната на конструкциите с метални елементи с конструкции 

от ЛК. 

Предложени за клинично приложение и са изследвани следните 

конструкции:  

Модифициран моноблок овърлей.  

Двучастово щифтово пънче от ЛК армирано с Vektris 

Интегрирана канална шина от армиран ЛК 

Надимлантатни блокове от армирани с влакна ЛК 

Надимплантатна плакова протеза армирана с Vectris 

Модифицирани надимплантатни пънчета за безметални 

конструкции 

Предложената техника за удължаване на функционалната годност 

на конструкции от ЛК  е лесно приложима в ежедневната 

стоматологична практика 

 

 

 

 

Публикации 

 

1. Абаджиев,М. Употреба на лабораторни композити за изработване на 

интегрални канални шини при алергични пациенти. -Следдипломна 

квалификация и непрекъснато усъвършенстванев стоматологията 3.,2006г. 

 

Лечението на пародонталните заболявания е комплексно. В него 

неотменна роля има и протезиста. При подвижност на зъбите, 

шинирането е един от сигурните начини за съхранения на 

естественото съзъбие. Качествата на армираните лабораторни 

композити позволяват от тях да бъдат изработвани интракоронарни 

трайно фиксирани в зъбните тъкани канални шини. Технологията е 

препоръчана при алергични към метали и сплави пациенти.  

 

 

2. Абаджиев,М. Спешен случай в протетичната соматология. Техники за 

клинични поправки на неподвижни конструкции от лабораторни композити. - 
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Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстванев 

стоматологията 4.,2006г. 

Лабораторните композити имат редица положителни качества. 

Едно от тях е възможността за клинични поправки. Представеният 

клиничен случай показва възможността за бърза интраорална  поправка 

на фрактурирана мостова конструкция от лабораторен композит. 

 

 

3. Стоева,И., Абаджиев,М. Сравнително проучване на сенсибилизиращия 

потенциал на някои съвременни метални сплави, използвани в 

зъбопротезирането. – Проблеми на денталната медицина, С., т. ХХХII, 2006,  

 

Стоматологичните сплави съставляват голяма част от протезирането. 

Многообразието на етслни сплави на денталния пазар може да доведе до 

употребата им при пациенти със свръхчувствителност към някой от съставките 

им.Нежеланите реакции към материали в денталната медицина се разглеждат в 

няколко аспекта: токсичност, алергизация, канцерогенност.  Тези аспекти се 

взимат под внимание когато се произвеждат нови сплави за дентална употреба. 

Целта на статията е да се проучи алергизиращия потенциал на някой нови 

метални сплави използвани в протезирането. 

     

  

 

4. Стоева,И., Методи АбаджиевIVOCAP технология на IVOCLAR –

гаранция за високи якостно -механичнипоказатели на цели протези 

 

След въвеждането в стоматологията на акриловата пластмаса през 

1935 г. от Кулцер, протокола по изработване на цели протези и до днес 

не е претърпял почти никакви промени.  В редица клинични случаи, 

стандартна- та кюветна техника не може да осигури необходимите 

якостно-механични каче- ства, тъй като включеният в протезите 

незначително количество въздух, намалява механичната им здравина.Този 

проблем е решен чрез създаване на IVOCAP техноло- гията на IVOCLAR 

VIVADENT.          

 Целта на настоящата статия е да се сравнят якостно-

механичните показатели на тотални протези, изработени по стан- 

дартна кюветна техника и с IVOCAP тех- нология.  
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5. Абаджиев, М., Възможности напиезохирургията.- СДК и НУС, брой 

1 / 2009 

 

Необходимостта от минимално инвазивни техники в 

имплантологията доведе до развитието на различни уреди, отнемащи 

кост чрез вибрация на накрайник, а не чрез ротация на вър- тящия 

инструмент. Бе въведен нов терминпиезохирургия. За първи път в ли 

тературата през 2000 г. проф. Т. Верчелоти представя богати клинични 

изслед- вания доказващи високата прецизност и сигурност на работата с 

пиезо-елек- трични апарати.  

Целта на настоящата статия е да се покажат всички области на 

приложение на пиезохирургията.  

 

6. Абаджиев, М. Симеонов,С., Балчева,М. Предпротетична подготовка 

при цялостна рехабилитацияна дъвкателния апарат, СДК и НУС, брой 

2 / 2009 

 
Съвременната дентална медицина не допуска да се работи „на парче“. 

Необходим е план за цялостна стома- тологична санация, съобразяващ се  с 

всички общомедицински проблеми, имащи отношение към лечението. Това налага 

участието на специали- сти от различни стоматологични и общомедицински 

дисциплини.  Целта на настоящата статия е да се покаже необходимостта от 

теоретична подготовка в различни области (както на денталната, така и на 

общата медицина) и от работа в екип при големи протетични възстановявания.  

 

 

7.Абаджиев, М ., Техники за разкритие на имплантати, СДК и НУС, брой 

2 / 2009 

  Остатъчното количество прикрепена гингива около зъби  и 

неподвижни конструкции е признак  за липса на локални травматични 

фактори от зъбен или меко тъканен произход. Независимо дали става 

въпрос за носители естествени зъби или имплантати, прикрепената 

гингива около конструкцията е гаранция за дълготрайни, естетични и 

функцио- нални протетични възстановявания. Това се отнася с особена 
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сила за непо- движната лигавица около имплантатите, при които 

липсата на такава много бързо може да доведе до периимплантит. При 

разкритие на имплантатите могат да се използват следните техники: 

разкритие със замба, с керамичен пилител, с електро- каутер, с ламбо в 

частична дебелина, с ламбо в частична дебелина и вмъкната 

съединително тъканна присадка, с ламбо в частична дебелина и свободна 

епител- но–съдинително тъканна присадка.  

 

 

 

8. Абаджиев, М., Кацаров, С., Хирургични техники за профилактика на 

костната загуба   след екстракция. СДК и НУС, брой 5 / 2009 

 

  Екстракцията на дълбоко фрактурирани и компрометирани 

ендодонтски или пародонтологично зъби е рутина процедура, извършвана 

във всеки стоматологичен кабинет. Екстракционната техника е от 

особено значение за костната загуба по време на самата екстракция, а и 

през оздравителния период. Постекстракционната костна загуба е 40%-

60% през първите две години. (Cristensen GJ) Наличието на кост е важно  

за по-нататъшното протетично възстановяване, особено когато става 

въпрос за бъдещо имплантологично лечение.      

 Целта на настоящата статия е да се  покаже необходимостта  

от постекстракционна аугментация и да се представи  една достъпна 

техника с предвидими положителни  резултати. 

 

 

9.Abadzhiev, M. Comparative characteristic of The mechanical strength of 

completedentures performed by standard technique and IVOCAP 

technology,Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, 

book 2 

 

Технологията за изработване на цели протези не се е променила 

съществено от както през 1935г. Х.Кулцер започва да прилага 

акриловата пластмаса за частични притези. В редица клинични случаи 

механичната здравина на протезите изработени със стандартна 

кюветна техника не е достатъчна. Този проблем може да бъде решен с 

помощта на IVOCAP технологията. Целта на статията е да сравни 

механичните характеристики на протезите изработени със 

стандартна к’ветна техника и IVOCAP технология. 
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10. Abadzhiev, M.,  Implant restorations meintenance Journal of IMAB - 

Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 

   

Една от причините за възпаление на периимплантатните тъкани е 

липсата на редовна професионална поддръжка. Но дори и при 

пациенти, редовно посещаващи имплантолога си за поддръжкаса 

установени проблеми свързани със повишено натрупване на плака в 

пришиечната област. Част от причините за това е употребата на 

конвенционални, метални  накрайници за ултразвуковите апарати, 

които са прекалено агресивни към повърхността на, разположената 

извън костта част на имплантата. Целта на статията е да се докаже 

необходимостта от използването на карбонови или тефлонови, 

специфични накрайници за ултразвукови апарати при регулярната 

професионална хогиенна поддръжка на периимплантатните тъкани. 

 

 

 

11. Abadzhiev, M., Alternative sinus lift techniques Literature review, Journal 

of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 

 

През 1960 Boyene публикува техниката за повдигане на пода с 

латерален достъп. Още тогава тя се оценява като силно инвазивна. 

През годините оригиналната техника на Boyene е претърпяла 

множество модификации, свързани с мястото на латералния прозорец, 

неговата форма, инструментариума, апаратурата костозаместители и 

бариерни мембрани. Но по своето естество достъпа остава през 

латералната стена на синуса. Едва през 1994 Summers предлага 

техника с достъп през остеотомната ложа, като алтернатива. 

Оригиналната технука на Summers също е модифицирано многократно. 

Повечето модификации са свързани с минимизиране на тежестта на 

интервенцията. 

 

 

12. Abadzhiev, M., The use of temporary mini-implants for fixed temporary 

restoration support at implant treatment of totally edentulous maxilla Journal of 

IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 
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 Има редица клинични случаи, когато при лечение на цялостно 

обеззъбяване, независимо дали при имедиатно или късно  имплантиране 

няама възможност за имедиатно натоварване на имплантатите и 

възстановяване на функцията и естетиката. Снемаемата временна 

плакова протеза не е добър вариант. В подобни случаи се препоръчват 

временни имплантати с малък диаметър, позволяващи фиксирането на 

дълготрайно-временна конструкция. 

 

 

  

13. Abadzhiev, M., Fixed prosthetic restoration, supported by natural teeth and 

SIP titanium (A 14-years survey)Journal of IMAB - Annual Proceeding 

(Scientific Papers) 2009, book 2 

 

  

 Свързването на естесвени зъби и имплантати в една обща 

неснемаема конструкция винаги е провокирало научни спорове. В 

документираният клиничен случай са показани два български приноса в 

световната имплантология: произвежданите в България SIP имплантати 

и издържалата проверката на времето(14 години) теоретична 

постановка, за възможността от свързване на естествени зъбни и 

имплантатни опори с неснемаема конструкция. 

 

  

 

14. Abadzhiev, M., Balcheva, M., The use of IMTEC’S MDI mini implants in 

the treatment of totally edentulous Mandible, Journal of IMAB - Annual 

Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 

 

 Подобряването на задържането и стабилизирането на целите 

протези на долна челюст е изключително важно за повишаване стандарта 

на живот на пациента. Най-бързия, лесен и минималноинвазивен начин за 

това са мини имплантите. Едно от големите им преимущества се явява 

възможността за поставянето им трансгингивално. Това ги прави 

предпочитан вариант при пациенти в напреднала възраст с редица 

придружаващи заболявания. 
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15.Abadzhiev, M., Comparative research of the subgingival impression quality 

by fixed prosthesis using one and double cord retraction technique ,Journal of 

IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 

 

 Поставянето на ретракционни корди във венечната бразда, преди 

вземане на отпечатък, не подлежи на съмнение. Предварителната 

преценка за размера на кордата, съобразно дълбочината на сулкуса е 

субективна. Освен това при  отсраняването и e възможно поява на 

кървене. Техниката с две корди позволява оптимална ретракция без 

опасност от кървене. 

 

 

16.Abadzhiev, M., Ridge preservation technique, Journal of IMAB - Annual 

Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2, 58-60. 

 

 Атрофията  на алвеоларната кост след екстракция на зъб може да 

достигне до 40-60% за първите години. Причината за това обикновенно е 

загубата на тънката вестибуларна стена или разпадането на кръвния 

съсирек и вторичен заздравителен процес. За съхранение на обема 

алвеоларна кост, необходим както за конвенционално, така и за 

имплантологично лечение е препоръчителна следекстракционна 

костнозаместителна техника, тъй като регенеративният потенциал на 

алвеолата след екстракция е най-голям. Познати са няколко подобни 

техники различаващи се по използвания костнозаместителен материал, 

бариарните мембрани и мекотъканния протокол. 

 

17.Abadzhiev, M.,Implants second stage technique, Journal of IMAB - Annual 

Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2,61-63. 

 

 Дълготрайният резултат от имплантатно-протетичното лечение 

зависи от редица фактори. Един от тях е наличието на преикрепена 

лигавица около имплантатите. Поради разнообразиеподто на клинични 

случаи, при разкритието на имплантатите не може да се подхожда 

винаги еднотипно. Основната цел е съхранение(при наличност) или 

създаване на прикрепена лигавица с подходящо количество и качество.(при 

нейната липса). От хирургична гледна точка най-добри резултати се 

получават ако се изполва момента на разкритие за създаване на 

прикрепена лигавица, чрез ламбо в частична дебелина преместено 

апикално. 
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18. Abadzhiev, M.,Implant suported overdentures, Journal of IMAB - Annual 

Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2, 64-66 

 

 При цялостно обеззъбяване и  недостиг на кост в дисталните 

участъци на челюстите няма възможност за поставяне на имплантати  в 

премоларната и моларната област. В такива случаи, като алтернатива 

на инвазивните костозаместителни процедури се явяват  имплантатно 

задържани снемаеми конструкции. Както поставянето на имплантатите 

за тях, така и изработването им е специфично и е подчинено на 

предварителното протетично планиране. Целта на статията е да 

покаже в детайли един от многото варианти на имплантатно задържани 

снемаеми конструкции. 

 

19.Dikova, T., Abadzhiev, M., Balcheva, M., Clinical application of the 

contemporary nano materials, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific 

Papers) 2009, book 2,67-70. 

 

 Нанотехнологиите и наноматериалите са обект на  уникален 

интерес от изследователи във всички научни сфери. Уникалните им 

качества и възможността за прилагането им в много области на науката  

( индустрия, медицина, енергетика, компютърни технологии) доведе до 

бурния растеж на разработки свързани с тяхната употреба, както и 

развитие на технологии за тяхната обработка. Основните причини за 

навлизането им в денталната медицина са механичната им  

издържливост, липсата на полимеризационно свиване, 

биосъвместтимоста им. Целта на статията е да направи обзор на 

използваните в денталната медицинанано материали и технологии. 

 

 

 

20. Abadzhiev, M., Diabetes and implantological treatment, 

J.Biotechnology&Biotechnological Equipment,issue 3/2009 

 
 

Диабета е ендокринно  заболяване, което оказва влияние и на 

тъканите в устната кухина. Дълги години това заболяване бе едно от 

противопоказанията заз имплантологично лечение. С напредването на 
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имплантологичната наука становището по този въпрос постепенно бе 

променено. Днес се приема, че контролираният диабет не е 

противопоказание за имплантологично лечение. Особено внимание тябва 

да се обръща на здравето на пародонталните тъкани респективно 

добрата орална хигиена и редовна професионална поддръжка.  

 

21. Abadjiev, M., Balcheva,M., Simeonov,S., Advantages of Captek laboratory 

technology, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 

2 

 

 Металокерамиката с благородни сплави е позната като технология 

от 70-сетте години. Независимо от многото и положителни качества 

денталните лекари дълги години са търсели алтернатива на използването 

на  благородни сплави за металокерамика и заместването им с чист 

благороден метал. Освен подчертано по-високата естетика, това би 

помогнало и за протезирането при алергични към някоя от съставките на 

сплавта, пациенти.  С уникалната си технология, CAPTEK дава 

възможност за здраво свързване на керамиката към подлежашия скелет 

от композитно злато. 

 

22. Balcheva,M., Abadjiev,M., A case of Alopecia areata, associated with a focus 

of dental origin, IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2009, book 2 

  

 Повечето огнищни инфекции при деца са свързани с тонзилите. При 

възрастни причината за т.н. фокус може да бъде латентна зъбна 

инфекция без ясна клинична проява в устната кухина. Отдалечени органи 

и системи могат да реагират на бактериалната инфекция на зъба по 

различен начин. Alopecia areata е едно от проявленията на огнищна 

инфекция при възрастни. Документирания клиничен случай, показва 

изчезването на алопецията след лечението и отсраняването на зъбната 

инфекция. Колаборацията с медицински специалисти от различни области 

би улеснило диагностиката и лечението. 
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След придобиване на академична длъжност “Доцент” 

 

 

Учебни пособия 
 

 

1. Попов Н, Пеев С, Йорданов Б., Абаджиев М., Йончева И., Зъбопротезна 

Имплантология, София    2012г. 

  

  В този учебник по дентална имплантология доц. Абаджиев участва с 

девет самостоятелни глави: 

 Показания и противопоказания 

  Показанията за имплантологично лечение от гледнаточка на вида на 

дефекта има от един липсващ зъб до цялостно обеззъбяване. Според 

редица други фактори на локалното и общо здраве на пациента са 

разгледани осъвременените показания и противопоказания за 

имплантологично лечение. Обърнато е внимание на абсолютните и 

отностелните противопоказания.  

 Изследване на пациента 

  От първият контакт с пациента може да започне преценката за 

неговото психосоматично състояние, играещо важна роля в преценката 

на имплантолога. След завършване на подготовката на устната кухина за 

имплантологично лечение и преценка на показанията и 

противопоказанията се стартира с изготване на  прототип на бъдещата 

конструкция с рентгеноконтрастни маркери, играещ ролята на 

рентгенологичен, а по-късно и хирургичен шаблон. С него с прави и CBCT. 

След разчитането му може да се планира имплантологичното лечение. 

   

  

Лечебен план 

  Основна част във всяко имплантатно-протетично лечение има 

лечебния план. В него ясно и точно се формулира броя на имплантатните 

опори, вида на бъдещата протезна конструкция и приблизителния срок за 

завършване на лечението. 

  

Отпечатъчни техники 

  Описани са основните материали и пособия, необходими за снемане 

на отпечатък. Разгледани са трите основни отпечатъчни техники, 

илюстрирани с авторски рисунки, изобразяващи последователността на 

манипулациите. 
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Основно специфично обзавеждане и материали в зъболекарския 

кабинет 

  През последните години материалите, инструментите и 

оборудването в денталната медицина и в имплантологията се промениха 

значително.  В тази глава е представен необходимият минимум 

специализиран инструментариум и оборудване, необходим за работа в 

сферата на денталната имплантология. 

 

Рентгенографски изследвания 

  Проследява се в хронологичен ред употребата на рентгенографски 

изследвания за нуждите на денталната имплантология от секторната 

рентгенография до CBCT.  

 

Други обективни методи 
  В зората на имплантологията, когато е нямало CBCT, обемът на 

костта се е определял чрез клинично определяне на дебелината на 

лигавицата. Днес употребата на  CBCT е рутинна методика. При 

определени клинични случаи(цялостно обеззъбяване) се използва и 3Д 

навигирана имплантология с помощта на 3Д хирургични водачи. 

   

Диагностика и планиране на имплантатно-протетичното лечение 

  Възможността за прецизно планиране днешно време почти 

изключва грешки от хирургичен характе, свързани с позиционирането на 

имплантатите. Многообразието от софтуери и свързаните към тях 

хардуерни устройства за изработване на хирургични водачи за планиране 

доказва водещата роля на протезирането в определяне на мястото и 

посоката на въведждане на имплантата.  

  

Повдигане на синусния под с алвеоларен достъп 

  Тенденцията в денталната имплантология е въвеждане на 

минималноинвазивни методи за лечение и съкращаване на лечебните 

срокове. Повдигането на синусния под с алвеоларен достъп е един от 

минималноинвазивните методи за увеличаване на височината на 

алвеоларния гребен в дистаните участъци на горна челюст. 

 

 

и една глава в съавторство: 

 

 Грижи след имплантиране и протезиране 

  Налице са достатъчно научни доказателства за функционалната и 

естетична дълготрайност на имплантатно-протетичното лечение. Това, 

което може да доведе до проблеми и дори до загуба на имплантат е 

продължителното задържане на бактериална плака в 
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периимплантатните тъкани. Редовните прегледи за професионална 

поддръжка на имплантологичното лечение е от огромно значение. 

  

 

 

2. Алергология и орална медицина. Принципи и практики. 2013, Иван 

Сапунджиев ЕООД, ISBN 978-954-9971-62-0  

 

Доц. Абджиев участва с две глави в този учебник.  

 

Съвременни методи за протезиране при пациенти с алергии към 

конвенционални зъботехнически  материали  

 

Алергичните към метали и сплави пациенти, са сериозен проблем за 

общопрактикуващия лекар по дентална медицина. Разнородността на 

алергичните реакции превръща диагностицирането и решаването на 

проблема в сложна задача. Често хипердиагностиката води до 

значително влошаване на психосоматичния и оралния статус на пациента, 

вследствие на употребата на конвенционалните хипоалергични 

материали. Правилната алергологична диагностика е постижима само 

при подчертано интердисциплинарен подход. Затова пациентите се 

консултират със дентален-алерголог, лекар-алерголог, а при наличие на 

други общи и системни хронични заболявания – със съответния 

специалист. В главата се разглеждат алергичните реакции към метали и 

сплави, използвани за протезни конструкции за лечение на дефекти на 

зъбните корони и дефекти на зъбните редици. Показани са документирани 

клинични случай с разглежданите нозологични единици 

В следващата глава: 

Имплантологично лечение на пациенти с алергии към 

конвенционалните материали в имплантологията 

Обърнато е внимание на алергични реакции към материали, 

използвани в имплантологията. Описани са всички съвременни 

материали и технологии, явяващи се средство на избор при пациенти с 

данни за алергия и с нужда от имплантологично лечение. Акцентирано 



 14 

е на циркониевият диоксид, керамиката, лабораторните композити, 

полиетеретеркетоните. 

 

 

 

3. Imunopathology and Imunomodulation-In Tech,  Rijeka-2015, ISBN-978-953-

51-2210-4  

 

 В този учебник авторът участва с една глава:  

Biological concepts on Bisphosphonate treated patients in the context of 

increasing patient life quality and the need for oral surgical procedures 

  Разглегдани се подробно принципите на действие на 

бисфосфонатите и заболяванията поради които се налага лечение с 

бисфосфонати.  Подробно е разгледан механизма на възникване на 

бисфосфонатната остеонекроза. Показани са клинични случай на 

пациенти с имплантологично лечение с анамнеза за бисфосфонатна 

терапия в миналото. Дадени са препоръки за клинчен подход при такива 

пациенти. 

 

 

4. Медицински справочник за биологичната съвместимост в оралната 

медицина. От теорията към практиката. Мединформ София 2016, ISBN 978-

619-7164-04-6 

 

Участникът в конкурса е съавтор в четири глави от този учебник. 

Метали и метални сплави в оралната медицина. 

 Систематизирани са и са класифицирани основните 

благородни и неблагородни сплави, използвани в протетичната дентална 

медицина. Разгледани са през призмата на бионосимост към повечето 

съставки в тях. Особено внимание е отделено на титана като метал, 

налагащ се в протетичната дентална медицина като материал с най-

висока биопоносимост. 

Дентални керамики 

 Разгледани са в исторически план развитието на керамиката 

преди и след навлизането и в денталната медицина. В табличен вид е 

представена съвременната класификация на керамичните материали, 

използвани в денталната медицина. Особено внимание е отделено на 

циркония, хибридните керамики и биокерамиките. 

Дентални цименти 
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 Без да претендира за изчерпателност по отношение на 

свойствата на всички познати дентални цименти, в тази глава са 

систематизирани видовете материали за временно и постоянно 

фиксиране на протезните конструкции и техните качества. 

Материали за краткосрочно приложение в устната кухина 

 Поради краткият срок за престой в устната кухина това са 

материали, за чиято биосъвместимост често не се обръща необходимото 

внимани. Доказано е, че за отключване на негативна реакция на организма 

не е от значение дозата и времето на действие на материала. 

В детайли са разгледани повечето материали за краткосрочно 

приложение в устната кухина.(кофердам, клампи за кофердам, 

отпечатъчни материали, средства за ретракция,пародонтални превръзки, 

временни обтурации) 

  

 

 

5. Видове системи за работни модели в зъботехниката. Методи Абаджиев, 

Светлана Пенева, ISBN 978-619-7137-93-4 

 

Крайната оценка на всяка зъбопротезна конструкция е комплексна, 

защото се осъществява по три основни показателя: профилактичен, 

функционален и естетичен. За да бъде зъбопротезната конструкция 

изработена прецизно, е задължително да бъдат изпълнени няколко важни  

условия: да бъде снет точен отпечатък от протезното поле и да бъде 

отлят точен модел, по който да се работи. 

Работният модел е прототип на зъбните редици и меките тъкани в 

устната кухина. Изработва се от твърди материали (гипс, епоксидна 

смола, твърди силикони и др.) по отпечатък от протезното поле с 

еластичен отпечатъчен материал или с оптичен отпечатък. 

Прецизно изработеният работен модел трябва да отразява точно и 

вярно информационните данни, които позволяват безупречното, 

идентично пресъздаване на ситуацията от протезното поле на пациента, 

защото той представлява важно звено в процеса на създаване  на 

протезната конструкция. За да бъдат изпълнени високите изисквания, 

предявявани към  работните модели, са разработени различни видове 

системи. Ако разгледаме различните видове модели от времето на 

класическите методи, през рационалните, до моделите изработени чрез 

3D лазерен принтер, виждаме че системите за създаване на модели са се 

развили в зависимост от необходимостта за изработване на различни 

видове зъбопротезни конструкции.   
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Това е първото по рода си у нас обзорно учебно помагало на 

предлаганите на денталния пазар системи за създаване на работни модели 

и дефинира тяхната употребата, съобразно клиничния случай. 

 
 

 

6. Репетиториум по дентална имплантология, Методи Абаджиев, Калина 

Георгиева, ISBN 

 

Единственото по рода си учебно помагало у нас, което представя в 

синтезиран вариант денталната имплантология под формата на 

въпроси и отговори. Започвайки от анатомията на лицевочелюстната 

област, хистологията на тъканите имащи отношение към 

имплантологията, параклиника, планиране на лечението, хирургични и 

протетични манипулации, усложнения, общуване с пациента и 

профилактика и поддръжка.  

Подходящо е за студенти, специализанти и лекари по дентална 

медицина. 

     

 

 

Монография 

 

Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни 

конструкции Медицински университет-Варна, 2016, ISBN 978-619-

7137-94-1 

 

Най-тежката диагноза в протетичната дентална медицина е 

тоталното обеззъбяване. Пациентът, загубил всичките си зъби на едната 

или на двете челюсти, изпитва сериозни функционални и психоемоцонални 

проблеми. 

 В зависимост от клиничният случай, задържането и 

стабилизирането на целите протези може да бъде сериозно 

предизвикателство пред протезиста. Денталните имплантати се явяват 

освен като костопазител, но и като най-сигурното средство за 

подобряване на задържането и стабилността на целите протези, а дори  

и като опори за неснемаеми конструкции.     

  Значителното концептуално и технологично развитие на 

имлантологичната наука през последните години във водещите  школи по  
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света  и в нашата страна доведоха до навлизането на материали и 

технологии, гарантиращи дълготрайността на надимплантатната 

конструкция. Прецизността на фрезованите  скелети от метал и 

циркониев диоксид е отговор на завишените функционални и естетични 

изисквания на пациенти и лекари по дентална медицина. От друга страна  

различните полимери и технологиите за тяхното производство все 

повече доказват своите преимущества. 

  В този смисъл монографията дава най-точната за момента и 

методологически издържана картина на значението на броя, 

позиционирането на имплантатите, както и на вида конструкции, 

материали и технологии за изработването им.  

 

 

Дисертация за придобиване на НС “Доктор на науките” 

 

1. Биологична концепция за имплантологично лечение на   изцяло 

обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции – Варна, 

2016г. 

 

Във втората си дисертация се разглежда подробно проблема с 

планирането на  имплантологичното лечение при изцяло обеззъбена долна 

челюст, която е подложена на циклично и динамично натоварване при 

дъвкателния акт. Отчита се биомеханичното поведение на беззъбата 

мандибула, как формата и структурата на тази тръбеста кост, 

подсилена от залавните места на дъвкателните мустули 

благоприятстват еластичната деформация при дъвкателна функция. 

В дисертационният труд се изследва чрез 3D компютърен модел на 

крайните елементи  мандибуларната еластичност по време на функция, в 

реални клинични условия при съкратени и отпуснати мускули, проследява 

модула на еластичност на различни материали, ретроспективно изследва 

76 клинични случай, провежда анкета с дентални лекари, зъботехници и 

пациенти. 

Анализират се резултатите и се сравняват конструкции от 

циркониев диоксид и РММА, отчитат се максималните стойности на 

напрежение в ТМС, моларна и инцизивна област. Отчитат се минимални 

стойности на стрес дистрибуция за темпоромандибуларната зона, 

намаление на напрежението при пластмасова конструкция, отчитат се 

разликите при модели с натоварване в моларната област, сравнени са 

графично вариантите според модул на Юнг за всеки материал. 
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Изследва се модула на еластичност на материали, от които се 

изработват неснемаеми конструкции с резонансно-честотен анализ. 

Представената методика на подробен и последователен протокол за 

резонансно-честотен анализ е изключително научно-приложен  принос на 

автора. 

Предлага се алгоритъм за лечение на изцяло обеззъбена долна челюст 

с неснемаеми протезни конструкции, който включва общо 12 точки,  и 

може да бъде считан за най-голям принос на автора. Този алгоритъм 

посочва поведението при избора на брой и позиция на имплантатите, вида 

материал за изработване на неснемаемите конструкции. 

 

 

Публикации 
 

1. T. Dovramadzhiev, H. Skulev, M Abadzhiev, Load distribution on the 

surface of osseointegrated  spiral and two-part titanium dental implants, 

checking tha factor of safety, and study the design of the anti rotation elements, 

Manufacturing engineering and technology, 2013 

 

 Правилното разпределение на системата: кост-остеоинтегриран 

имплантат зависи доголяма степен и от прецизното конструиране на 

микродизайна на имплантатите. Създаването на устойчива конструкция 

изисква изследвне на геометричните особености на имплантатите. 

Прилагането на симулации на физични процеси по метода на крайните 

елементи дават предварителни резултати и спомагат за подобряване на 

дизайна на имплантатите. Целта на изследването е да се определи 

разпределението на натоварването във имплантатния интерфейс, както 

и това в прилежащата кост. 

 

 

2. T. Dovramadzhiev, H. Skulev, M Abadzhiev Study of the geometric features 

in designing of dental titanium abutments  , factor of safety and the load  in the 

two part dental implant system by the finite element method,Manufacturing 

engineering and technology 

 

 Денталните двучастови имплантатни системи имат сложна 

геометрия на компонентите си и неголяма площ. Точната адаптация на 

отделните съставни части на системата имплантат-пънче може да 

бъде значитено подобрено в зависимост от промяната на геометрията. 

Изследването по метода на крайните елементи дава предварителна 

насоченост и визуална представа за това кои елементи по дизайна имат 
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необходимата конструктивна стойност, разпределение на 

натоварването и критичните пластични зони. 

  

3. Abadzhiev M, Nenkov P., Chemotherapy and additional biological concepts 

on bisphosphonate treated patients during dental implant therapy, 5th Southeast 

European Conference on Chemotherapy and infection, 16-19. 10. 2014, Bled, 

Slovenia(111) 

  

През последните години бисфосфонатите навлязоха в широка 

употреба сред медицинските специалисти. Освен в случаи на 

следоперативна терапия на някой ракови заболявания, бисфосфонати 

се изписват много често и като средство за лечение на остеопороза, а 

дори и на остепения. Липсата на осведоменост у някой медицински 

специалисти за влиянието на тези препарати на хирургичните 

интервенции в устната кухина може да доведе до невъзможност за 

оказване на имплантологично лечение при такива пациенти.   

 Сроковете описани в литературата за предприемане на 

имплантологично лечение след прекратяване на бисфосфонатна 

терапия са доста различни.        

 Целта на статията е да подпомогне лекарите по дентална 

медицина с препоръки за работа с пациенти лекувани с лекарства, 

водещи до медикаментозна остеонекроза.  

 

 

4.  Katreva I., Abadjiev M., Simeonov S., Tivchev O., Doychinova M., 

Tonchev T. Application of α-adrenomimetic decongestants as chemical agents 

for gingival retraction. Scripta Scientifica Medica Dentalis", vol.2, suppl. 1, 

2015 

  

 Целта на това проучване е да се изследват, сравнят и да се оценят 

качествата на два различни α-адреномиметични деконгестанти, които 

се прилагат клинично като очни  и носни капки(0,05%ксилометазолин 

хидрохлорид и 0,05% тетрахидрозолин хидрохлорид)  при употребат им 

като ретракционни агенти за ратракция на гингивата при подготовка за 

вземане на отпечатък за неснемаемо протезиране. 

  

  

 

5.  Катрева И., Абаджиев М., Симеонов С., Тивчев О., Дойчинова М., 

Бозуков Х., Тончев Т., Изследване на нагласите за приложение на 

алтернативни химични агенти за гингивална ретракция на лекарите по 

дентална медицина. Варненски медицински форум, т.4, бр.2, 2015 
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 Конвенционалните химикомеханични агенти за гингивална 

ретракция, широко прилагани в денталната медицинадават локални и 

системни странични ефекти. Това налага изследването на нови вещества 

за импрегниране на ретракционните корди. Сред изследвните вещества 

попадат и α-адреномиметичнисимпатикомиметични деконгестанти, 

предлагани под формата на носни и очни капки. Осведомеността 

относно алтернативните химични агенти за ретракция на свободната 

гингива е на ниско ниво. С настоящата статия целим покажем 

резултати и  да увеличим интереса към този метод като го предложим 

за част от протокола за гингивална ретракция. 

 

 

 

6. Kalina Georgieva, Iveta Katreva, Metodi Abadjiev, Mastication, phonetics and 

esthetics as a final result of partial or complete denture treatment,  Journal of 

IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2015, volume 21, issue 3, p. 846-

848 

  

 Анкетно проучване между три таргетни групи: дентални лекари, 

студенти изъботехници относно удовлетвореността им след завършване 

на лечение със снемаеми плакови протези. Основните направления на 

проучването са възможност за функция, фонетика и естетика. 

Степените на удовлетвореност са от едно до пет от напълно 

разочаровощо до напълно удовлетворително. Резултатите по отношение 

на цвят на зъбите, форма и размер, цвят на изкуствената лигавица, 

линия на усмивката, дъвкателна функция фонетика, място за езика са 

сравнени за всички групи. Най-голяма удовлетвореност декларират 

зъботехниците след тях студенти и най-слаба – лекарите по дентална 

медицина. 

 

 

7. Katreva I., Ts. Dikova, M. Abadzhiev, Ts. Tonchev, Dz. Dzhendov, M. Simov, 

S. Angelova, D. Pavlova, M. Doychinova. 3D-PRINTING IN CONTEMPORARY 

PROSTHODONTIC TREATMENT. Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, 

1(1). 

http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssmd/article/view/1446
http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssmd/article/view/1446
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 Последните 10 години денталната медицина се промени, поради 

навлизането на множество нови компютърни технологии. Терминът 

дигитална дентална медицина звучи все по-често. След навлизането на 

софтуерите за виртуален моделаж, CAD/CAM, лазерното 

синтероване, CBCT изображенията, а вече и 3Д принтерите  се създава 

необходимата база за цялостното дигитализиране на процеса по 

планиране и изработване на протезните конструкции. Целта на 

статията е да се направи обзор на възможностите за употреба на 3Д 

принтерите в ежедневната дентална практика.  

 

 

 

8.  Dikova Ts., Dz. Dzhendov, I. Katreva, D. Pavlova, M.Simov, S. Angelova, 

M. Abadzhiev, Ts. Tonchev. Possibilities of 3D printer Rapidshape D30 for 

manufacturing of cubic samples. Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, 2016, 1(1). 

 

 С навлизането на 3Д принтерите в денталната медицина, 

стана възможно изработването на лабораторни работни модели. 

Точността на крайната конструкция зависи и от точността на 

моделите. Целта на статията е да се провери и документира 

експериментално точността с която могат да се принтират 

геометрични обекти (куб 5мм./5мм./5мм.) с различни материали с 

помощта на 3Д принтер Rapid shape. 

 

 

9. Dikova Ts., Dz. Dzhendov, M. Simov, I. Katreva-Bozukova, S. Angelova, D.  

Pavlova, M. Abadzhiev, Ts. Tonchev. Modern trends in the development of the 

technologies for production of dental constructions. Journal of IMAB–Annual 

Proceeding Scientific Papers, 2015, 21(4), p.974-981. 

 

Целта на статията е да покаже съвременните тенденции в 

развитието на технологиите за производство на протезни 

конструкции. Последните 30 години се наблюдава цялостна 

дигитализация на процеса по планиране, подготовка  и изработване 

на самите конструкции. За първи път през 1970 година CAD/CAM 

нявлязоха в денталната медицина от други области на приложение 

като автомобилостроене, авиационна промишленист, лека 

https://scholar.google.bg/citations?view_op=view_citation&hl=bg&user=36dV0dgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=36dV0dgAAAAJ:Br1UauaknNIC
https://scholar.google.bg/citations?view_op=view_citation&hl=bg&user=36dV0dgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=36dV0dgAAAAJ:Br1UauaknNIC
http://www.journal-imab-bg.org/issues-2015/issue4/vol21issue4p974-981.html
http://www.journal-imab-bg.org/issues-2015/issue4/vol21issue4p974-981.html
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промишленост, но намериха своето място. Дест години по-късно в 

зъботехниката навлезе и лазерното синтероване. 3Д принтирането 

е последната технология подпомагаща протетичната денталната 

медицина.  Всички тези технологии са немислими без специализиран 

софтуер за обработка, виртуален дизайн и механично изработване 

на конструкциите. 

 

 

10. Abadzhiev M., Todorov G., K. Kamberov, Mandibulle flexture – a reason for 

chronic pain syndrome in edentulous patient restored with fixed ZrO2 

construction over implants, inserted in natural bone and bone graft area,  Case 

report. Journal of IMAB, 2016г.  

  

 Целта на статията е да опише клиничен случай на пациент с 

цялостно обеззъбяване, лекуван с ригидна неснемаема конструкция 

от циркониев диоксид, фиксирана трайно върху имплантати, 

поставени в нееднородна кост поради костно възстановяване в 

трети квадрант. С помощта на метода на крайните елементи да се 

докаже влиянието на мандибуларната еластичност на 

напрежението върху костта,  което оказват  протезните 

конструкции по време на функция. 

 

 

 

11. Dimitrov D, Abadzhiev M, Georgieva K.,Gogushev 

Determination of elastic constants of dental materials by impulse 

resonance technique. Biotehnology&Biotehnologi equipment, 2017-под 

печат 

 

Акустичната диагностика е един от най старите методи за 

безразрушителен контрол. И до днес на всяка жп гара може да се види 

служител с чук в ръката удрящ по колелата на вагоните.  

Известно е че, при импулсно внасяне на енергия (например удар) всяка 

механична система започва да трепти с точно определени честоти 

зависещи само от масата и коравината на системата, наречени 

собствени честоти. Всяка собствена честота е свързана със 

съответната собствена форма на трептене. Чрез определяне на 

собствените честоти на образци с „правилна“ геометрична форма (греди 

с правоъгълно или кръгло сечение или кръгли плочи) може да се получат 
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еластичните константи на материала или да извършва контрол на 

продукцията, (например наличие на пукнатини и др. дефекти, отклонение 

от формата и размерите и др.) Методът е бърз, лесен и при използване на 

съвременни технически средства може лесно да се автоматизира. Ако 

формата на образеца не е „правилна“, трябва да бъде направен 

експериментален анализ, както и симулации по МКЕ за да бъдат получени 

собствените честоти.  

 Настоящото изследване има за цел акустично идентифициране на 

еластичните константи на дентални материали. За целта е необходимо 

да се определят експериментално собствените честоти и да се дадат 

емпирични стойности на еластичните константи, така че собствените 

честоти да могат да бъдат получени чрез използване на модел на 

монетата като тънка кръгла плоча.   
 

 

12.  Georgieva К, Abadjiev М, Kostadinov G, Gogushev K., Comparison 

of interfacial surface tension and capillarity of maxillary complete 

dentures, fabricated by conventional cuvette technique and injection 

molding technology, Journal of IMAB, 2016г.  

  

 Целта на настоящата статия е да се сравнят силите 

необходими за отделянето на горна цяла протеза , изработена 

с инжекционна техника с  IVOCAP технология и със 

стандартна кюветна техника и да се докаже, че целите 

протези изработени с инжекционна техника, освен с по-

голяма механична здравина имат по-точно прилягане към 

протезното поле. Това води до плътна адаптация и за 

отделянето на протезата от протезното поле е необходима 

многократно по-голямо усилие. Измерванията бяха направени 

със стандартен динамометър, а контролните с електронна 

везна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Abadzhiev M, Nenkov P., Velcheva P, Conventional immediate implant 
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placement and immediate placement with socket-shield technique-Wich is 

better, International Jurnal of Clinical Medicine Research, 2014,1(5)176-180 

  

 Имплантирането във фронталния участък е голямо естетично 

предизвикателство за денталния медик. Основният проблем е 

загубата на кост и меки тъкани във времето. Години наред 

имедиатното имплантиране се фаворизираше пред късното 

имплантиране с цел запазване на мекотъканния профил и обема на 

алвеоларната кост. Въпреки това, запазването на вестибуларната 

ламела зависи от нейната дебелина. Това води до нейната загуба във 

времето, въпреки имедиатното имплантиране. Причината е в 

загубата на снопчестата кост, която е свързана с периодонциума. 

Публикуваната от Oto Zhur и Markus Hurzeller техника, позволява 

запазването на тънка вестибуларна коренова ламела, а с това и 

снопчестата кост. По този начин съхранението на вестибуларната 

костна стена е много по-вероятно. 

  

 

14. Georgieva K., ABADJIEV, M., An injection molding device, improving    the 

existing injection system for acrylic denture fabrication. Scripta Scientifica 

Medicinae Dentalis, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 29-35, apr. 2015 

 

 Едно от най-големите преимущества на инжекционните системи за 

изработване на акрилови плакови протези е перфектното адаптиране 

на пластмасата към модела (впоследствие към лигавицата), липса на 

полимеризационно свиване, ниска порьозност, по-голяма механична 

здравина. Основната причина за тези преимущества се явява 

непрекъснатото подаване на неполимеризирала пластмаса под високо 

налягане по време на целия полимеризационен процес. Намалени са 

травматичните, токсичните и алергичните усложнения. Недостатък 

на познатата система се явява невъзможността за изработване на 

повече от една протеза на уред и трудността за изработване на 

честични протези с куки. 

  

 

15.  Ангелова С.П., Абаджиев М.З., Симов М.И., Тончев Ц.Л. Требования 

к лабораторным моделям со съемными пни при работе с CAD-CAM. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ВОРОНЕЖ. ISSN 2308-8877, 2015 г. No 7 часть 3 (18-3), с. 

300 – 303    

 Конвенционалните системи работни модели имат редица недостатъци 

като загуба на много време, употреба на специфични различни аксесоари 

за всяка система, еднократно използване на някой от детайлите на 

системата, нежелателни отклонения в точността, чувстителни към 

грешка, но най-вече трудности при не малък брой системи със 

сканирането с лабораторни скенери. Тези и други проблеми постепенно 

водят до заместването им с 3Д модели принтирани с 3Д принтер по 

предварително снет оптичен отпечатък. С напредването на 

дигитализацията на денталната медицина подобни модели ще намират 

все повече място в ежедневната практика. 

 

16. Angelova S., Varneva M., Abadjiev M. The working models in dental 

technology and the systems for their moulding /EUROPEAN RESEARCH: 

INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY VI INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, ISSN 2410-2873, No5( 6), Moscow, 23-24 JULY, 

2015    

  Точността на работните модели в зъботехниката е от 

изключително значение за крайното качество на конструкциите. 

Моделите с подвижни пънчета са се наложили през годините като 

практични поради достъпа до апроксималните участъци и 

възможността за работа с пънчето извън моодела.  Днес а познати 

десетки системи за работни модели. В зависимост от конструкцията, 

която ще се изработва е жалателно да се подбере  система.  Днес може 

да се каже, че с навлизането на 3Д принтирането моделите могат да се 

унифицират. На 3Д модел може да бъдат изработвани всички видове 

конструкции.   

 

 

17. P. Velcheva, M. Abadzhiev, P. Nenkov, Endodontic retreatment of dentes 

geminate-case report,  Scripta Scientifica Medicinae Dentalis-Number 1, 
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Volume 3, 2017. Под печат 

 Клиничен случай на ендодонтска ревизия на зъб с клинична аномалия 

Dentes geminate. Вариации в морфологочната форма на временното и 

постоянното съзъбие могат да бъдат причинени от унаследяеми 

етиологични фактори, травма или заболяване в ранна детска възраст. 

Терминът Dens Geminati представлява разделяне на зъбния зародиш, което 

може да обхване само клиничната корона, корена и целия зъб. Това е 

изключително рядко срещано състояние с честота от 0,2-0,5%.  

 Целта на статията е представяне на клиничен случай на пациент с 

екзацербирал хроничен апикален периодонтит на ендодонтски лекуван зъб 

с клинични и морфологични харектеристики на Dens Geminati.  

Кирил Гогушев, Методи Абаджиев, Калина Георгиева, Иван Денков, 

Интраорални сканиращи системи, базирани на принципа на активна 

триангулация, използвани съвременната протетична дентална 

медицина.СДК 2017 

    Въпреки, че дигитализацията е относително нов дял в 

съвременната дентална медицина, тя води началото си още от 70-те 

години на миналия век, когато Ф. Дюре представя възможността 

дигитални технологии, използвани в други сфери и области да бъдат 

интегрирани за дентални цели. По-късно Mormann в сътрудничество с 

Marco Brandestini създават първата търговска CAD/CAM система, 

която съчетава оптичен скенер и фрезоваща машина, наречена CEREC. 

 От представянето на първия дигитален скенер за снемане на 

оптични отпечатъжи през 80-те години досега, много компанни 

постоянно усъвършенстват тази технология, което води до създаването 

на интраорални сканиращи системи, които са все по-прецизни и лесни за 

употреба, в резултат на което се получават по-дълготрайни, здрави, 

естетични и точни възстановявания. Целта на статията е да направи 

обзор на различните интраорални сканиращи систем базирани на 

принципа на активната триангулация. 

 

18.  Кирил Гогушев, Методи Абаджиев, Калина Георгиева, Иван Денков, 

Интраорални сканиращи системи, базирани на принципа на конфокалната 

микроскопия, използвани в съвременната протетична дентална медицина, 

Варненски медицински форум, т.5, 2016 брой 2 
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 С представянето на CAD/CAM технологията за първи път през 

60-те години на 20 в. и на- влизането ии в денталната практика с 

научни- те разработки и първи прототипи през 70-те и 80-те години 

се слага началото на един нов дял от дентална медицина – 

дигиталната дентал- на медицина. Със създаването и въвеждането на 

CAD/CAM технологията се е целяло да се ре- шат няколко основни 

предизвикателства в ден- талната медицина и в частност 

протетична- та дентална медицина – да се увеличи точност- та и 

здравината на конструкциите, особено на тези в дисталната област; 

да се създават кон- струкции с по-естествен външен вид; да се уле- 

сни и съкрати процесът на тяхната изработка и не на последно 

място да се повиши комфортът както на лекарите, така и на техните 

пациен- ти. С намаляване на разходите, представяне на нови 

интраорални сканиращи системи и фрезо- ващи машини, непрекъснато 

подобряване и об- новяване на софтуера, използване на иноватив- 

ни материали, CAD/CAM индустрията еволю- ира с бързи темпове. 

Поради тази причина е ва- жно да се знаят предимствата и 

недостатъци- те на отделните системи, какво предлага вся- ка от 

тях както в хардуерно, така и в софтуер- но естество и коя би била 

наии-подходяща за конкретната индивидуална практика.  

 

19. Kalina Georgieva, Kiril Gogushev, Metodi Abadzhiev, Georgi Kostadinov  

Compromised residual dentition used as abutments for improving stability and 

retention of complete overdentures in a patient with cerebral palsy, Scripta 

Scientifica Medicinae Dentalis, vol. 2, No 1, 2016, online first Medical 

University of Varna  

Детската церебрална парализа е медицински термин за група 

заболявания, характеризиращи се с непрогресиращи увреждания или лезии 

на мозъчната тъкан, придобити в ранното детство.Представен е 

клиничен случай на 58 годишна пациентка с детска церебрална парализа и 

хипертония.След естракция на всички неподлежащи на лечение зъби, 

останалите зъби са лекувани пародонтално и ендодонтски за да бъдат 

използвани като опорни зъби за назъбни протези върху сферични стави в 

вътрекореново задържане. Предимствата на този план на лечение са 

запазване целостта на алвеоларната кост, подобрена стабилност и 

задържане на протезите подари използване на макар и компрометирано 

остатъчно съзъбие за опора. Това осигурява на пациентката по-лесен и 

по-кратък адаптационен период както и по-добра дъвкателна и говорна 

функция и естетика. Дори и опорните зъби да бъдат загубени в бъдеще 
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подари лоша орална хигиена и пародонтално заболяване, назъбните 

протези могат да бъдат ребазирани и използвани като конвенционални 
цели протези. 

 
20. Калина Георгиева, Кирил Гогушев, Георги Костадинов, Методи 

Абаджиев, КЛИНИКО-ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЯТРОГЕННИ 

ПРОЯВИ, ЛЕКУВАНИ СЪС СНЕМАЕМИ ЧАСТИЧНИ  И ЦЕЛИ ПЛАКОВИ ПРОТЕЗИ,  Варненски медицински 

форум, т. 5, 2016, броии 2  

Ятрогенните увреждания на тъканите в уст- ната кухина при 

лечение със снемаеми частични и цели плакови протези са 

причинени от избор и изпълнение на неправилен лечебен план, лошо 

изработени протезни конструкции или несъвър- шенства в 

използваните материали и техноло- гии. Патологичните увреждания 

могат да засег- нат лигавицата, алвеоларната кост, ТЗТ и па- 

родонта на опорните зъби. Основните групи пациенти, лекувани със 

сне- маеми частични и цели плакови протези, с ятро- генни прояви 

са две: клинично пациенти, обеззъбени частично или изцяло поради 

недобро и неправилно стоматологично лечение до момен- та и 

медицински компрометирани пациенти, лекувани с частични или цели 

плакови протези.  Предложеният клинико-диференциално-

диагностичен модел на поведение на лекаря по ден- тална медицина 

при пациенти с ятрогенни про- яви в резултат от лечение със 

снемаеми частич- ни и цели плакови протези се състои от 8 основ- 

ни етапа.  

21. Методи Абаджиев, Кирил Гогушев, Влияние на мандибуларната 

еластичност на точността на отпечатъка, Естетична стоматология и 

имплантология,  бр.3, vol.1, 79-81/2016 

 Феноменът – мандибуларна еластичност създава множество проблеми 

за протезиста имплантолог. Един от най-съществените се явява 

сближаването на двете тела на долната челюст при отварянето и. В 

резултат на това се изработват модели, несъответващи на размера на 

мъждуалвеоларното разстояние  в областта на вторите молари(37-47). 

Изработаената по тези модели конструкция е неточна и може да доведе 

до напрежение в имплантатите, стрес в костта и резорбция. Вземането 

на отпечатък при полуотворена уста. 
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22.  Абаджиев Методи, Проучване на междурезцовия индекс  на 

населението от Североизточна България във възрастовата група от 16-

25год. СДК 

  Естетиката се превръща в императив, нещо без което не може. 

Хората искат да изглеждат добре. Днешно време добрият външен вид  

повече от всякога е станал белег на социално и икономическо 

благополучие. (4)  При протетично цялостно възстановяване на  горните 

фронтални зъби е  се  нуждаем от ориентир   и стандарти по отношение 

на форма, размери и разположение  на фронталните зъби, които са 

различни при различните раси, полове и възрастови групи.  Прави 

впечатление, че в  достъпната литература  се обръща по-голямо 

внимание на централните резци и  по малко на латералните.  Не трябва 

да се забравя, че  именно контраста  между  централния резец  и по-

малкия по размер латерален  резец  е важен елемент  за  характеризиране 

на  естетическия комплекс. (5) Математически  израз на  тази 

характеристика се явява междурезцовият индекс.(3) 

Целта е да се проучи междурезцовият индекс  във възрастовата група  

16-25г. на населението  от Североизточна България. 

 

 

23. Кирил Гогушев, Методи Абаджиев, Калина Георгиева, Иван Денков, 

Интраорални сканиращи системи, базирани на принципа на активна 

триангулация, използвани съвременната протетична дентална медицина, 

СДК и НУС, vol.16/2017 

 Една част от системите за снемане на оптични отпечатъци 

са базирани на триангулацията. Тя представлява безконтактна техника 

за събиране на дигитална информация относно формата на 3D обекти и 

трансформирането на тази информация в 3D модели. Тя бива пасивна и 

активна триангулация.  При активната триангулация слабo лъчение се 

проектира върху обекта , а отражението е необходимо, за да се изчисли 

неговата позиция. Целта на настоящата статия е да се представят 

интраорални сканиращи системи, базирани основно на принципа на 

активна триангулация, използвани в съвременната протетична дентална 

медицина 
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 24.  Методи Абаджиев, Използване на комбинирани опори, естествени зъби 

и имплантати за задръжка на снемаема назъбно-надимплантатна протеза. 

СДК 

 

В редица клинични случаи на силно редуцирано остатъчно съзъбие и  

останали няколко зъба в недобро пародонтално състояние пред 

клинициста стои въпроса дали да ги запази. При тяхната екстракция се 

губят ценни опори, осъществяващи механична задръжка на частична или 

назъбна протеза. Проблемите свързани със задържането и 

стабилизацията на целите протези са познати.  От друга страна не 

винаги са налице необходимите анатомични и други предпоставки за 

осъществяване на фиксирано надимплантатно протезиране.  Освен това 

в случаи с множествена екстракция и имедиатно имплантиране с цел 

осигуряване на опори за снемаема наимплантатна протеза, един, два 

останали корена могат да спомогнат както за задържане на временната 

конструкция, така и за увеличаване на задръжната сила на постояннат 

конструкцията.  

 Целта на настоящата статия е да се покаже чрез няколко клинични 

случая, възможността за комбиниране на естествени зъби и имплантати 

като средство подобряващо задръжката на назъбно-надимплантатнат 

протеза. 

 

25. Методи Абаджиев, Материали за изработване на неснемаеми 

конструкции при лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни 

конструкции, СДК и НУС, vol.16/2017 

  

 Години наред металокерамичните цели конструкции са били 
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стандарт при имплантатно-протетично лечение на цялостното 

обеззъбяване. Навлизането на циркониевият диоксид и CAD/CAM 

технологията постави нови проблеми и задачи за решаване пред 

протезиста имплантолог.  С развитието на имплантологичната наука и 

напредването на технологиите, на преден са поставени материали, 

амортизиращи дъвкателното налягане.  Недостатъчната механична 

здравина и склонността за плаконатрупване на армираните лабораторни 

композити, доведоха до навлизане на кевлара и полиетеретеркетоните в 

надимплантатната протетика. Целта на настоящата статия е да 

направи обзор на съществуващите материали и технологии за 

изработване на конструкции при имплантатно-протетично лечение на 

цялостното обеззъбяване и да акцентира на важността на 

еластичността им.  

 

Научно-популярни статии 

 
1.Абаджиев,М., „Германия – мръсна приказка“, а България?! ,СДК и НУС, 

брой 6 / 2009 

 В статията се акцентира върху разликите в денталното лечение у 

нас и в страните от европейскиат съюз както в положителен така и в 

негативен аспект. Отбелязват се достиженията на българския дентален 

лекар изправен пред бюрократични институции и остарели закони. 

 

 

  
 
 


