да се изврши некоја соодветна акција и функција или
да се задржи одредена стабилност. Статусот на развој
на детето,во повеќето случаи, не може правилно да се
процени само врз основа на хронолошката возраст, туку
според биолошката возраст. Постојат три физиолошки
параметри кои ги одредуваат животните развојни настани
и биолошкиот циклус на раст: ендохондрална осификација
(фази на коскената морфологија на ниво на рачниот
зглоб), дентална возраст (формирање на заби и ерупција)
и секундарни сексуални знаци (секундарни сексуални
карактеристики). Одредување на биолошката возраст
редовно се користи во педијатријата и се користи во
планирањето на ортодонтскиот третман за да се процени
дали пациентот се приближува, го достигнал или поминал
врвот на пубертетскиот раст.
Одредувањето на биолошката возраст е многу важно да
се постигне, бидејќи има и поголем спектар во областа
на медицината, покрај стоматологијата. Познавањето на
фазата на зрелост што детето го достигна може да помогне
во евалуацијата на неговиот напредок преку очекуваните
развојни етапи. Ваквите информации се клинички
важни бидејќи им помагаат на интердисциплинарните
медицински тимови да ги проценат отстапувањата од
нормата кај пациенти со различни видови на успорен
раст, со ендокрини пореметувања и / или метаболитички
болести итн. Неговата апликативност лежи во
идентификување на синдроми и криминолошки науки.
Многу видови ортопедски третмани во општата медицина,
исто така, бараат точна проценка на статусот на зрелоста на
пациентот.

постериорниот сегмент, наместо интрузија на фронталните
заби.
Еден добар начин да се контролира дистрибуцијата на
силите помеѓу предниот и задниот дел од фиксниот апарат
е да се подели лакот во сегменти.
Paul Gjessing (PG) системот за ретракција дизајниран е
така што го поедноставува сегментираниот третман на
случаи со екстракција. Се употребува за ретракција на
максиларните канини и/или инцизиви. Тој е дизајниран да
испорача посакувана физиолошка сила и да го оневозможи
несаканото ротирање или инклинирање на забот за време
на ретракцијата.
Овој тип на ретрактор е направен од правоаголна жица и
бара одредено искуство на свиткување (бендирање) на
жица. Грешките во процесот на создавање или активирање
на ретракторот може да доведат до драматични несакани
ефекти кои можат да објаснат зошто некои клиничари се
разочарани и се плашат да го користат.
14.00 - 14.15
Дискусија

Paul Gjessing ретрактор.
Дали е време да погледнеме назад?
Екстракционата ортодонтска терапија често се
користи, особено кај пациенти со тешка форма на збиеност.
Намалувањето на бројот на забите е единственото добро
решение што може да обезбеди стабилен третман кај овие
пациенти. Најчесто одлучуваме да ги екстрахираме првите
премолари поради нивната позиција.
Ретракцијата на канините бара контролирани движења без
инклинација и ротации, додека корените треба да бидат во
центарот на алвеоларната коска. Кај овие пациенти често
ни е потребна комбинирана ретракција со интрузија и
исправување на инцизивите. За да се постигнат овие цели,
клиничарите често го свиткуваат ортодонтскиот фиксен
лак во форма од која се очекува да произведе интрузиона
сила. За жал, поради активните и реактивните сили, оваа
механика често предизвикува екструзија на забите од

СИМПОЗИУМ

ВО СВЕТОТ
НА ДЕНТОФАЦИЈАЛНАТА
ОРТОПЕДИЈА

13.30 - 14.00
Асс. д-р Предраг Јаношевиќ,
специјалист по ортодонција
Катедра за ортопедија на вилици и заби, 			
Медицински факултет, Ниш, Србија

МСД – ЗДРУЖЕНИЕ
НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ОРТОДОНЦИЈА

Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно
и 12 за активно учество.
Котизацијата изнесува 1.800,00 денари, а за членови на
МСД 1.300,00 денари
Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055
Комерцијална банка АД Скопје,
Здружение на специјалисти по ортодонција на Македонија
за симпозиум 04/2018.
Сите информации се достапни и на веб страниците на:
МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција:
www.mos.org.mk;
МСД:
www.msd.org.mk
и СКМ:
www.stomatoloskakomora.org

ГОБ „8-ми Септември“- Кино сала
(Поранешна Воена болница)
14 Април 2018 година
Почеток 10:00 часот

Почитувани колеги,

14 април 2018 година, Скопје,

хируршка терапија.
Ортодонтско-хируршката терапија бара тимски пристап и се
одвива во три фази: предхируршка ортодонтска, хируршка
и постхируршка ортодонтска терапија.
Хируршката корекција зависи од видот на скелетни
неправилности. Кај вистинска прогенија интервенцијата
се прави само на мандибулата, кај псевдопрогенија на
максилата, и при комбинираната прогенија бимаксиларно.
Кај други скелетни малформации (скелетно отворени
загризи, тешки форми на лицева асиметрија, вклучувајќи
ја тука и хемифацијалната микросомија, дистални загризи),
исто така, бараат комплексна ортодонтска хируршка
терапија.
Денес, пациентите се вклучени во донесување конечна
одлука за тоа како да се спроведе терапијата. Современите
технологии, вклучувајќи компјутерска анимација и
реконструкција, симулација на операцијата на 3D
полигонален модел, производство на преоперативни и
интраоперативни сплинтови, создавање на 3D геометриски
модел на индивидуален имплант, придонесуваат за
попрецизно изведување и скратување на времетраењето
на хируршката процедура, а со тоа и можноста за
постоперативна комлинација.

9:00-10:00
Регистрација на учесниците

10:45- 11:15

Здружението на специјалисти по ортодонција
при МСД, како дел од своите редовни активности
организира Симпозиум под наслов “Во светот на
дентофацијалната ортопедија“ на 14.04.2018 год.
(ГОБ „8-ми Септември“-Кино сала, поранешна Воена
болница).
Ве покануваме да со своето присаство и активно
учество во дискусиите придонесете за успехот на оваа
стручно-научна манифестација.
Со почит,
Проф. др Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci
Претседател на Здружението на специјалисти по
ортодонција
ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ

Проф. др Габриела Ќурчиева Чучкова
Претседател на Здружението на специјалисти
по ортодонција

Проф. др Славе Наумовски dr.sci
специјалист по максилофацијална хирургија
Катедра за максилофацијална хирургија, 			
Стоматолошки факултет,
Директор на Клиниката за максилофацијална 		
хирургија, Скопје, Македонија

Воведен збор и отворање на симпозиумот

Хируршки третман на долна третина на лице

10:00-10:15

10:15- 10:45
Проф. д-р Мирјана Јаношевиќ dr.sci
специјалист по ортодонција
Раководител на Катедрата за Ортопедија
на вилици и заби,
Медицински факулет, Ниш, Србија
Можности за планирање на терапија на 		
дентофацијални деформитети
Тешките скелетни деформитети на вилицата
и лицето се придружени со естетски, функционални и
често психолошки нарушувања. Кај возрасни пациенти,
ги разликуваме граничните случаи и изразените скелетни
деформитети.
Граничните случаи, каде што не е значително нарушена
естетиката на лицето, може да се решат со ортодонтска
маскирна (камуфлажна) терапија, додека потешките
скелетни форми бараат комбинирана ортодонтска и

Низ историјата, третманот на дентофацијалните
деформитети имал за цел корекција на денталните
абнормалности со многу малку внимание посветено
на придружните деформитети на скелетот на лицето.
Во шеесетите години од минатиот век, развојот на
максилофацијалната хирургија, посебно ортогнатната
хирургија како нејзин составен дел, овозможи
позиционирање на целиот среден дел на лицето ( максилата)
и мандибулата со своите дентоалвеоларни сегменти во
позиција по желба. Долги години корекциите на лицевите
деформации се фокусираа врз мандибуларната хирургија.
Комбинацијата на хируршки и ортодонтски процедури,
заради третман на дентофацијалните деформитети ,
стана интегрален дел од корекцијата на малоклузиите
и абнормалностите на лицето и вилиците. Ортогнатната
хирургија до пред дваесетина години се дефинираше како
функционална хирургија која преку добар интермаксиларен
оклузален сооднос го нормализира џвакањето, голтањето,
говорот и интерденталните односи. Но праксата во светот
и кај нас покажа дека пациентите со дентофацијални

диспропорциии и дисхармонии не се задоволуваат само
со добро постигната оклузија и артикулација на забите.
Тие бараат темелна интервенција на структурата (максила,
мандибула, ментум, зигоматични коски и носни коски) за
промена на формата на меките ткива преку балансиран
анфас и прав профил. Со тоа денес дефинитивно добрата
естетика и хармонија на лицето е еднакво важна како и
основните функции на меѓувиличните и интердентални
соодноси.
За остварување на сите аспекти во хируршкото лекување на
бројните лицево-вилични диспропорции и дисхармонии
соработката со ортодонтски тим е неопходна.

ги минимизира нарушувањата на TMЗ.
За оваа процедура потребно е да се направат индивидуални
мини плочи кои целосно се вклопуваат во планираната
положба на фрагментите по изведената остеотомија. На
овој начин главата на кондилот на мандибулата ќе остане
во иста позиција како и пред операцијата.

11.15- 11.45

12.30- 13.00

11.45- 12.00
Дискусија
12.00- 12.30
Кафе пауза

Проф. др Драган Петровиќ,
специјалист по максилофацијална хирургија
Катедрата за максилофацијална хирургија, 		
Медицински факулет, Ниш, Србија

Др Елена Петрова dr.sci
специјалист по ортодонција
Клиника за ортодонција, УСКЦ “Св. Пантелејмон“, 		
Скопје, Македонија

Хируршки третман на малоклузија Класа III
и позицијата на кондилите

Во светот на III Класа

Сагитална сплит остеотомија на рамусот
(Sagittal split ramus osteotomy, SSRO) претставува една од
хируршките интервенции за намалување на должината
на мандибулата. Пристапот е интраорален, така што
нема видливи лузни на лицето. Многу автори тврдат дека
темпоромандибуларните дисфункции може да бидат
резултат на хируршко намалување на должината на
мандибулата. Овие дисфункции се поретки ако се изведе
позиционирање на кондилот.
Позицијата на кондилите често се менува по ортогнатски
процедури, како што се билатералната сагитална
остеотомија (BSSO) и интраоралната вертикална
остеотомија (IVRO). Хируршката корекција на скелеталниот
тип на прогенија и прогенија во комбинација со подоцнежна
терапија, користејќи BSSO техника и мини плочи за цврста
фиксација може да доведе до значително поместување
на главата на кондилот во однос на предоперативната
положба.
Едноставното сагитално поместување на кондилите обично
може да се корегира со постоперативно прилагодување
на оклузијата. Сепак, промената на кондилите со
искосување (инклинирање) на долгата оска на кондилот не
е погодна за оклузално усогласување и може да влијае на
постоперативните темпоромандибуларни функционални
нарушувања, додека ротацијата на кондилот игра важна
улога во идиопатските кондиларни ресорпции.
Во оваа презентација ќе биде претставена техниката на
користење на предоперативна шипка и позиционирање
на титаниумски мини плочи во форма на интраорални
позиционирачи со крута фиксација на фрагменти со мини
плочи, со цел да се задржат кондилите во иста позиција како
и пред BSSO. Ваквата процедура значително ја намалува
можноста за интраоперативно менување на кондилите и

Малоклузијата од III класа е најпредизвикувачка
аномалија за ортодонтите. Таа е малоклузија чие влијание
е силно изразено врз ” фацијалните линии”, пациентите
со оваа малоклузија имаат уникатни краниофацијални
морфолошки карактеристики уште од најраната возраст.
Со возраста овие карактеристики стануваат се поупадливи
и понепријатни и не постои можност за самокорекција на
истата со годините. Токму затоа кај нив се препорачува што
поран третман, но терапеутските протоколи при раниот
третман придонесуваат до делумно реориентирање на
растот. Но сепак и покрај рано превземениот третман кај
пациентите со III класа, скоро е невозможно да се спроведе
протокол со кој со сигурност би гарантирале дека ќе
добиеме резултати кои во истовреме ќе задоволуваат
функционално, естетски и дека со гаранција ќе бидат
стабилни. Следи приказ на неколку пациенти со оваа
аномалија.
13.00- 13.30
Доц. др Розела Џемниcа dr.sci
Специјалист по ортодонција
Клиниката за ортодонција,
Универзитетската стоматолошка клиника,
Тирана, Албанија
Примена и клиничко значење на биолошката 		
возраст во стоматологијата
Растот и постнаталниот развој започнува од
раѓање и завршува кога е постигната адултната зрелост.
Процесот на матурација завршува кога растот и развојот
на поединецот ја достигне возраста во која е можно

