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Дисертационния труд е написан на 182 страници. Онагледен с 8 таблици, 61 

фигури и 8 приложения.* В библиографията са включени 320 литературни 

източника. 

Дисертационния труд е обсъден и насаочен за защита от разширен катедрен 

съвет на катедра по Орална хирургия при ФДМ – Пловдив. 

Материалите по защитата са на разположение в катедрата по Орална 

хирургия при ФДМ – Пловдив и са побликувани на интернет страницата на 

МУ- Пловдив. 
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*Забележка: Номерата на фигурите не съответстват на нометата в 

дисетртационния труд 
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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 ГР - гингивална рецесия 

МГР - множествени гингивални рецесии 

ЕЦВ - емайло-циментна връзка 

МГГ - мукогингивална граница 

ТК - тромбоцитен концентрат 

РФ  - растежни фактори (growth factors-GF) 

СГА - свободен гингивален автотрансплантат 

СТП - субепителна съединително-тъканна присадка 

КПЛ - коронарно преместено (позиционирано) ламбо 

PRP - platelet-rich plasma (богата на тромбоцити плазма)  

PRF - platelet-rich fibrin (богат на тромбоцити фибрин) 

PRFm - PRF membrane (богата на тромбоцити фибринова мембрана) 

GTR - guided tissue regeneration (насочена тъканна регенерация) 

VISTA - vestibular incision subperiostal tunnel access (VISTA Technique) 

GRD - дължина на гингивалната рецесия (gingival recession depth) 

KGW - ширина на кератинизираната гингива (keratinized gingival width) 

PPD - дълбочина на джоба при сондиране (probing pocket depth) 

CAL - клинично ниво на прикрепване (clinical attachment level) 

GTH - дебелина на гингивата (gingival thickness) 

GKGW - спечелена кератинизираната гингива (gained KGW) 

RC % - кореново покритие в % (mean percent of root coverage) 

CRC% - пълно кореново покритие в % (completely root coverage) 

m±SD - средна стойност със стандартно отклонение 

СЗ -* статистическа значимост (P value < 0.05) 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години нарастват естетичните изисквания на 

съвременното общество. Пациентите приемат оголването на зъбите като 

сериозен естетичен проблем и това ги кара да търсят разрешаването му. 

Броят на пациентите търсещи лечение на зъби с гингивални рецесии нараства 

и заради повишена чувствителност към механични, термични и химични 

дразнители. Оголените коренови повърхности се явяват предилекционни 

места за ретенция на плака, зъбен камък и развитие на кариозни лезии. 

Гингивалните рецесии са широко разпространени сред населението. Тяхната 

честота достига до 50 % при хората на възраст от 18 до 64 години, като след 

65 години нараства на 88%. С нарастване на възрастта честотата на 

гингивалните рецесии се увеличава и може да достигне до 100%. 

 Има описани много хирургични техники и материали използвани за 

лечение на гингивални рецесии. Повечето автори днес приемат за „златен 

стандарт” лечението на гингивални рецесии с използване на коронарно 

позиционирано ламбо (КПЛ) и субепителна съединително-тъканна присадка 

(СТП). Въпреки безспорните клинични резултати, при тези двуслойни 

техники има определени недостатъци и ограничения. Необходима е втора 

оперативна рана на твърдото небце. Това усложнява технически 

интервенцията и има повишен риск от усложнения по време на операцията. 

Недостатък е по-голямият постоперативен дискомфорт на болния, опасността 

от ранни и късни  усложнения в областта на донорното място. Хистологични 

изследвания след лечение със СТП показват една непълна регенерация на 

меките тъкани и минимално формиране на нова кост. В стремежа за 

преодоляване на горните недостатъци и постигане пълна регенерация на 

пародонталните тъкани се правят опити с добавяне на различни вещества, 

които да стимулират заздравяването и да подобрят клиничните резултати. 

Към тези вещества спадат кореновите кондиционери и биологично активните 

материали такива като: безклетъчен дермален матрикс (аcellular dermal matrix 

allograft - ADМ), емайлов матриксен дериват (enamel matrix derivate - EMD), 

богата на тромбоцити плазма (platelet-rich plasma - PRP) и други.  

През последните години се появиха единични публикации за лечение на 

гингивални рецесии с използване на мембрана от богат на тромбоцити 

фибрин (pletelet-rich fibrin membrane - PRFm) с многообещаващи резултати. 

PRF се дифинира, като автогенен, съдържащ увеличена концентрация на 

левкоцити и тромбоцити, солиден биоматериал. Получаването на PRF става 

от кръвта на болния в амбулаторни условия и не съдържа никакви химични и 
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биологични добавки. PRF се прилага за стимулиране на костната и 

мекотъканната регенерация в денталната имплантология и пародонталната 

хирургия.  Използва се при заздравяване на екстракционни рани, лечение на 

вътрекостни дефекти, радикуларни кисти, повлияване на костта при 

бифосфонатна костна некроза. 

Малкият брой клинични изследвания, добрите клинични резултати, 

възможността за лесно и евтино получаване на PRF мембрана в амбулаторни 

условия, както и очаквания регенеративен потенциал на PRF ни накара да 

насочим нашето внимание към този нов автогенен биоматериал за лечение на 

гингивални рецесии. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационния труд е да се направи сравнителна оценка на 

резултатите от хирургичното лечение на гингивални рецесии с помощта на 

автогенна субепителна съединително-тъканна присадка (СТП) и мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (platelet-rich fibrin membrane - PRFm). 

За изпълнението на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Първа задача: Да се направи сравнителна клинична оценка на резултатите 

след хирургичното лечение на единични и множественни гингивални 

рецесии с коронарно преместено ламбо със субепителна съединително-

тъканна присадка (КПЛ+СТП) и коронарно преместено ламбо с мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (КПЛ+PRFm). 

2. Втора задача: Да се направи сравнителна субективна оценка за нивото на 

постоперативна болка, зъбна чувствителност и естетичен резултат на 

пациентите, лекувани с коронарно преместено ламбо в комбинация със 

субепителна съединително-тъканна присадка (КПЛ+СТП) и коронарно 

преместено ламбо с мембрана от богат на тромбоцити фибрин (КПЛ+PRFm). 

3. Трета задача: Да се направи клинична оценка на резултатите след 

лечението на множественни съседни гингивални рецесии с VISTA техника 

(Vestibular Incision Subperiostal Tunnel Access) и мембрана от богат на 

тромбоцити фибрин (PRFm). 

4. Четвърта задача: Да се направи субективна оценка за нивото на 

постоперативна болка, зъбна чувствителност и естетичен резултат на 

пациентите лекувани с VISTA техника и мембрана от богат на тромбоцити 

фибрин (PRFm). 
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III. МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИ 

1. Материал 

1.1. Място на проучването.  

Клиничното изследване се проведе в катедрата по Орална хирургия към 

Факултета по Дентална медицина на МУ - Пловдив. Периодът на провеждане 

беше от месец януари 2013 до месец декември 2015 година. 

1.2. Материал по първа и втора задача. 

В тези задачи участие взеха 30 лица (23 жени и 7 мъже) на възраст от 

23 до 70 години (средна възраст - 37,93 години). Участниците имаха 

симетрични рецесии на различни места на двете челюсти Сlass I и II по 

Miller.
 
На пациентите се проведе хирургично лечение за пластично покриване 

на оголените коренови повърхности, по два различни метода и резултатите се 

проследиха до шестия месец следоперативно. От едната страна на челюстта 

се проведе пластично покриване на рецесиите с коронарно преместено ламбо 

в комбинация с мембрана от богат на тромбоцити фибрин (КПЛ+ RFm). Тази 

лечебна група нарекохме условно-тестова група. От другата страна на 

челюстта пациентите бяха оперирани с коронарно преместено ламбо в 

комбинация със свободна субепителна съединително-тъканна присадка 

(КПЛ+СТП). Тази лечебна група нарекохме условно-контролна група. 

Хирургичното лечение се проведе на 118 зъба с гингивални рецесии, като 

при 59 зъба се осъществи пластика с коронарно преместено ламбо в 

комбинация със свободна субепителна съединително-тъканна присадка. При 

другите 59 зъба се направи пластика с коронарно преместено ламбо в 

комбинация с мембрана от богат на тромбоцити фибрин. Лечението се 

проведе на 74 зъба на горна челюст (56 зъба на жени и 18 зъба на мъже) и 44 

зъба на долна челюст (34 зъба на жени и 10 зъба на мъже). Лечебният метод и 

избора на мястото за пластично покриване на рецесиите се избираше 

произволно в деня на операцията. 

 

1.3.Материал по трета и четвърта задача. 

При тези две задачи участие взеха 30 лица (19 жени и 11 мъже) със 

съседни множествени гингивални рецесии Class I и II по Miller на двете 

челюсти. Пациентите бяха на възраст от 25 до 70 години със средна възраст 

44,17 години. Хирургичното лечение се проведе на 129 зъба със съседни 

множествени гингивални рецесии. На горна челюст оперираните зъби бяха 

42, а на долна челюст 87 зъба. Оперативната интервенция се проведе по 

описана от Zadeh HH- субпериостална тунелна техника, чрез достъп през 
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вестибуларна инцизия (vestibular incision subperiostal tunnel access – VISTA-

Technique) и мембрана от богат на тромбоцити фибрин (PRFm). Всички 

изследвани клинични резултати се проследиха до шестия месец 

следоперативно. 

 

1.4. Критерии за подбор на пациентите. 

 

1.4.1. Включващи критерии. 

 

• Рецесии I и II клас по класификацията на Miller.  

• Пациенти на възраст над 18 години. 

• Пациенти без противопоказания за хирургична намеса. 

• Пациенти с добра орална хигиена.  

•  Приемане условията и подписване на информирано съгласие. 

 

1.4.2. Изключващи критерии. 

 

• Наличие на тежки системни заболявания или имунодифицит. 

• Пациенти приемащи антикоагуланти и антиагреганти. 

• Пациенти на стероидна терапия повече от 10 дни. 

• Бременни с противопоказания за оперативни интервенции. 

• Наличие на алергия към медикаменти използвани по време на 

лечението. 

• Наличие на сериозни възпалителни парадонтални заболявания. 

• Наличие на обтурации в областта на оголената коренова повърхност и 

нежелание за тяхното премахване. 

 Лоша орална хигиена. 

• Пациенти пушещи над 10 цигари дневно или приемащи дрога. 

• Пациенти с провеждани преди това опити за покриване на рецесиите. 

• Пациенти носещи подвижни или фиксирани ортодонтски апарати. 
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2. Методи 

 

2.1. Клинични методи. 

 

2.1.1. Локални измервания. 

 Дължина на рецесията (GRD) – Фиг. 1 

 Дълбочина на венечния джоб при сондиране (PPD) 

 Клинично ниво на прикрепване (CAL) 

(CAL=GR+PPD) 

 Широчина на кератинизираната гингива (KGW) 

 Дебелина на гингива (GTH) - Фиг. 2  

 Измерване стойността на кореновото покритие в проценти (RC%) 

 Измерване стойността на кореновото покритие в проценти (RC%) 

 Измерване стойността на спечелената кератинизираната гингива 

(GKGW) 

 Измерване стойността на пълзящото прикрепване в милиметри 

(CA) 

СА=GRD1–GRD6 

 Субективна оценка за постоперативния дискомфорт (болка). За 

оценка на болката на първия ден след операцията ние използваме VAS-

P (Visual Analog Scale of Pain) 

 Субективна оценка за чувствителност към термични и механични 

дразнители.  

Резултатите се отчитат преди операцията (VAS-S0) и на шестия месец 

след операцията (VAS-S6). 

 Субективна оценка на естетичния резултат. 

Естетичния резултат обективизирахме използвайки визуално аналогова 

скала - VAS (Visual Analog Scale). 

 

                         
Фиг.1 – а) Електронен микрометър b) Определяне дължината на 

рецесията с помощта на микрометър. 

a

a

a 

b

a

a 
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Фиг. 2 а) Измерване дебелината на  гингива с помощта на ендодонтски 

инструмент 

b) Измерване стойността GTH с микрометър 

 

 

Резултатите попълвахме в индивидуални карти и изчислявахаме по заложени 

формули автоматично с компютърна програма Microsoft Excel 2013
®
  

 

2.2. Параклинични:  

 

 Сегментна рентгенография на зъбите засегнати от гингивални рецесии.  

 Лабораторни кръвни изследвания предоперативно на периферната 

кръвна картина, време на кървене и съсирване.  

 

2.3. Лечебни: 

 

2.3.1. Хирургична техника на КПЛ в комбинация със СТП или PRF 

мембрана. 

При проведеното сравнително изследване за лечение на гингивални 

рецесии използвахме техниката с конронарно позиционирано ламбо. Тази 

техника при контролната група комбинирахме със субепителна 

съединително-тъканна присадка (КПЛ+СТП), а при тестовата с мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (КПЛ+PRFm). За оформяне на коронарно 

позиционираното ламбо (КПЛ) използвахме техниката с мукопериостално 

ламбо, депериостирано в основата (split-full-split flap). Приложеният метод е 

следният: След почистване на оперативното поле по познатите методи се 

прави адекватна локална анестезия. С помощта на скалпел се прави 

хоризонталната инцизия на лигавицата. Тя започва от средата на 

гингивалната папила, медиално от засегнатия с рецесия зъб на височина 

малко над емайло-циментната връзка (ЕЦВ). Разрезът преминава 

интрасулкуларно по целия маргинален ръб на засегнатите от рецесиите зъби. 

a

a

a 

b

a

a 
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Острието на скалпела през цялото време е насочено към костта. 

Маргиналният разрез завършва по средата на дисталната папила на 

засегнатия зъб, на височина малко над ЕЦВ. Вертикалните разрези започват 

от краищата на хоризонталните и вървят апикално към муко-гингивалната 

граница (МГГ). Дълбочината на разрезите достига до кост и те леко 

девергират апикално - Фиг. 3 а, b. Оформеното от разрезите трапецовидно 

мукопериостално ламбо внимателно се отпрепарира от зъбната повърхност и 

подлежащата  кост с малък распатор тип „Freer“ - Фиг.3 c, d. 

 

 

                          
     

Фиг. 3 - а) Схема на разрезите за оформяне на КПЛ  b) Разрези  при лечение 

на гингивална рецесия на 23 зъб 

 

 

  
 

Фиг. 3 - c) Схема на отпрепариране на мукоперистално ламбо  

 d) Отпрепарирано мукоперистално ламбо на 23 зъб 

 

С помощта на склапел или хирургична ножица се прерязва периоста в 

основата по цялата дължина на мукопериосталното ламбо - Фиг.4 а, b. 

Гингивалните папили се деепителизират коронарно, над хоризонталните 

разрези направени върху папилите - Фиг. 4 c÷e. Оголените коренови 

повърхности се почистват и полират с ръчни и машинни инструменти. - Фиг. 

4 f. 

 

a
a

a 

b
a

a 

c

a

a 

d

a

a 
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Фиг. 4 - а) Схема на прерязване на периоста в основата на ламбото 

b) Прерязване на периоста в основата на  ламбото 

 

 

  
  

Фиг. 4 - c) Схема на деепителизиране на папилите. d) Деепителизиране на 

папилите 

 

 

                        
    

Фиг. 4 e) Деепителизираните  папили  f) Полиране на оголената коренова 

повърхност 

 

Почистената и полирана открита коренова повърхност на засегнатите от 

гингивалната рецесия зъби се промива с физиологичен разтвор - Фиг. 5 а, b. 

Кореновата повърхност се кондиционира със стерилен памучен тупфер 

a

a

a 

b

a

a 

c

a

a 

d

a

a 

e
a

a 

f
a

a 
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напоен с приготвен ex tempore разтвор на тетрациклин в концентрация 125 

mg/ml за 3 минути - Фиг. 5 с, d. 

 

 

                         
   

Фиг.5 - a) Схема на промивка с физиологичен разтвор b) Промивка на 

оголената коренова повърхност с физиологичен разтвор 

 

 

                       
 

Фиг.5 - c) Приготвен разтвор на тетрациклин в концентрация 125 mg/ml        

d) Кондициониране на откритата коренова повърхност 

 

 

При тестовата група върху така обработената коренова повърхност се 

поставя приготвената на момента мембрана от богат на тромбоцити фибрин 

(PRFm) - Фиг. 6 a, b. При контролната група се поставя СТП, взета от 

небцето на пациента - Фиг. 6 c, d. Субепителната съединително-тъканна 

присадка и мембрана от богат на тромбоцити фибрин се зашиват на ниво 

малко над емайло-циментната връзка с резорбируем конец 0000 - Фиг.6 e, d и 

Фиг. 6 g, h. 

 

 

a
a

a 

b

a

a 

c

a

a 

d

a

a 
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Фиг. 6 - а) Схема на покриване на оголената коренова повърхност с PRF 

мембрана b) Покриване на  33 зъб с PRF мембрана 

 

 

                     
 

Фиг. 6 - c) Схема на зашиване на PRF мембрана върху кореновата повърхност  

d) Зашиване на PRF мембрана върху кореновата повърхност 

 

 

                     
 

Фиг. 6 - а) Схема на покриване на оголената коренова повърхност със СТП  

b) Покриване на оголената коренова повърхност със СТП 

 

c

a

a 

d

a

a 

e

a

a 

f

a

a 

a

a

a 

b

a

a 
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Фиг. 6 - g) Схема на зашиване на СТП върху коренова повърхност.                  

h) Зашиване на СТП върху коренова повърхност на 33 зъб 

 

Поставените и зашити СТП и PRFm се покриват възможно най-много с 

мукопериосталното ламбо - Фиг.7 а. Техниката на зашиване включва 

вертикален околозъбен матричен шев за фиксиране върховете на папилите 

(Фиг.7 b) и обикновен прекъснат шев за останалите участъци - Фиг.7 c, d. 

Всички конци се свалят на 14 ден след операцията. 

 

                     
 

Фиг. 7 - a) Схема на зашиване на мукопериосталното ламбо  b) Поставяне на 

околозъбен матричен шев 

 

                      
  

Фиг. 7 - Зашиване на мукопериосталното ламбо над: c) PRFm - зъб 33            

d) СТП – зъб 43 

g

a

a 

h

a

a 

a

a

a 

b 

c d 
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2.3.2 Субпериостална тунелна техника, чрез достъп през вестибуларна 

инцизия – VISTA техника по метода на Zadeh HH в комбинация с PRF 

мембрана.  

VISTA техниката представлява една модифицирана двуслойна  тунелна 

техника, при която се използва само една инцизия служеща за направата на 

субпериостално тунелно ламбо и вход за поставяне на присадката. Техниката 

е следната: след почистване на оперативното поле по познатите методи се 

прави адекватна локална анестезия. Засегнатите от рецесия зъби се 

почистват, заглаждат и полират с машинни инструменти - Фиг. 8 а, b.  

 

 

                      
 

Фиг.8 -  Почистване, заглаждане и полиране на оголената коренова 

повърхност 

 

Операцията започва с направата на вертикален разрез на лигавицата и 

периоста с помощта на скалпел. Разрезът e с дължина 8-10 мм, той започва от 

подвижната лигавица и достига до апикалния край на кератинизираната 

гингива - Фиг.9 a, b. 

 

 

                      
 

Фиг. 9 - Направа на вертикална инцизия 

 

 

a

a

a 

b

a

a 

a

a

a 

b

a

a 
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През вестибуларния разрез с помощта на малък распатор тип „Freer“ се 

отпрепарира субпериостално тунелно ламбо обхващащо подвижна и 

неподвижна лигавица в областта на засегнатите зъби и на около 1 сm 

дистално и медиално от тях - Фиг. 10 a. След това със скалпел се правят 

интрасулкуларни разрези - Фиг. 10 b. Интрасулкуларните разрези достигат 

медиално и дистално до една трета от широчината на папилите, като 

целостта на папилите се запазва.  

 

 

                     
 

Фиг. 10 – a) Направа на тунелно субпериостално ламбо b) Направа на 

интрасулкуларни разрези 

 

 

С инструменти за тунелчеста пластика през вертикалната инцизия 

внимателно се отпрепарира лигавицата и периоста около засегнатите от 

гингивалните рецесии зъби. Отпрепарирането продължава в основата на 

гингивалните папили, без да се нарушава целостта им. Лигавицата и периоста 

под съседните здрави зъби, латерално и медиално на зъбите с гингивални 

рецесии се отпрепарира по същия описан по-горе метод - Фиг. 11.  

 

 

   
 

a

a

a 

b

a

a 
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Фиг. 11 – Етапи на отпрепариране на лигавицата около засегнатите зъби с 

инструменти за тунелна пластика 

 

През входния вертикален разрез се поставят предварително оформените 

мембрани от богат на тромбоцити фибрин (PRFm) - Фиг. 12 a, b. След 

поставянето на PRF мембраните притискаме внимателно лигавицата над тях 

за една до три минути с помощта на стерилна марля. 

 

                        
 

Фиг. 12 - Поставяне на предварително приготвените PRF мембрани a) на 

горна челюст b) на долна челюст 

 

 

Вертикалният разрез се зашива наглухо с прекъснат шев с резорбируем конец 

0000 - Фиг. 13 a, b. 

                      
 

Фиг. 13 - Зашиване на вертикалния разрез с прекъснат шев 

a

a

a 

b

a

a 
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Правят се хоризонтални единични шевове на 2-3 мм под маргиналния ръб на 

гингивата в участъка на засегнатите зъби. Те се завързват така, че възлите да 

могат да бъдат фиксирани за коронарната повърхност на съответния зъб - 

Фиг. 14 а. Мястото на фиксиране на шевовете се определя предварително 

спрямо вида на засегнатите зъби и вида на оклузията. Определената за 

фиксиране на шевовете коронарната повърхност на зъбите се ецва с 37% 

ортофосфорна киселина за една минута - Фиг. 14 b.  Киселината се отмива с 

вода и зъбната повърхност се подсушава с  въздушна струя. Възлите се 

фиксират на вестибуларната (Фиг. 14 с) или лингвалната (Фиг. 14 d) зъбна 

повърхност с помощта на течен композит,  така че маргиналния ръб да се 

премести малко над ЕЦВ. 

 

 

                    
 

Фиг. 14 - Закрепване на хоризонталните шевове: а) завързване на шевовете   

b) ецване на засегнатите зъби 

 

 

 

                     

 

Фиг. 14 - Фиксиране на хоризонталните шевове с течен композит:            

c) вестибуларно  d) лингвално 

 

a

a

a 

b

a

a 

c

a

a 

d

a

a 
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2.3.3 Направа на PRF мембрана.  

Богатият на тромбоцити фибрин (PRF) приготвяхме непосредствено 

преди операцията. Богатата на тромбоцити мембрана (PRFm) приготвяхме 

след подсушаване на PRF съсирека, получен от кръвта на пациента чрез 

центрофугиране по метода на Choukroun et al. Технологията за получаване на 

PRF съсирек, която използвахме е следната: След почистване на кожата на 

предмишницата по познатите методи се прави венепункция на V. Cubity на 

пациента. С помощта на затворена система тип „butterfly“ (Фиг. 15 a) се 

вземат 9 ml кръв в 10 ml специални за направа на PRF вакуумни епруветки. В 

зависимост от необходимостта се вземат 2 или 4 епруветки с кръв от всеки 

пациент. В кръвта на болния не се добавят никакви други съставки. Ние 

използваме най-новите вакуумни епруветки за направа на PRF съсирек – 

Advanced - PRF
TM 

- Фиг. 15 b. 

 

 

                      
                    

Фиг. 15 - a) Венепункция на V. Cubity за вземане на кръв чрез затворена 

система тип  „butterfly“  b) Вакумна епруветка A-PRF™ 

 

 

 

Взетата кръв в епруветките веднага се поставя в лабораторна центрофуга PRF 

DUO (Processfor RPF
® 

- France) и се центрофугира на 1500 rpm за 8 min - Фиг. 

16 а. Полученият в тези епруветки PRF съсирек се нарича Advanced - PRF 

(Choukroun's A-PRF™) - Фиг. 16 b. Advanced - PRF е подобрена формула на 

обикновенния PRF съсирек, с увеличена концентрация на тромбоцити и 

увеличено съдържание на левкоцити във фибриновия съсирек. 

 

a

a

a 

b

a

a 
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Фиг. 16 – a) центрофуга PRF  DUO за направа на Choukroun's A-PRF™          

b) епруветка с центрофугираната кръв  

 

Богатият на тромбоцити фибриов съсирек се изважда от епруветката с дълга 

права анатомична пинцета - Фиг. 17 a. С помощта на хирургична ножица или 

скалпел PRF съсирека внимателно се отделя от червената маса 

(еритроцитите) в долната част  на епруветката - Фиг. 17 b. След това 

полученият PRF съсирек  се поставя в стерилна метална кутия (А-PRF 

Box
®
)

[80] 
- Фиг. 17 c. 

 

 

   
 

Фиг. 17 - а) Изваждане на  получения PRF съсирек от вакуумната         

епруветка  b) Отделяне на PRF от еритроцитите  c) Поставяне на PRF в        

А-PRF Box® 

 

 

Оформянето на PRFm става от два PRF съсирека, които се подсушават 

предварително до оформяне на две PRF мембрани - Фиг. 18 a. След това 

получените мембрани се поставят една върху друга така, че участъците 

граничили с червената зона да са в двата противоположни края. Така 

поставените мембрани отново се притискат с метална пластина в 

специалната кутия  А-PRF Box
®
 - Фиг. 18 b. Получената по този метод PRF 

a

a

a 

b

a

a 

a

a

a 

b

a

a 

c

a

a 
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мембрана, използваме при лечението на съседни множествени гингивални 

рецесии с VISTA техника - по трета задача. 

 

 

   
 

Фиг. 18 - a) Получените две PRF мембрани след подсушаване b) Поставяне 

на мембраните една върху друга c) Оформената PRF мембрана след 

подсушаване на двете PRF мембрани 

 

 

При лечението на пациентите по първа задача получената по-горе PRF 

мембрана (PRFm) обработваме допълнително: Получената PRF мембрана, 

прегъваме на две и допълнително подсушаваме за още 1-2 минути в А-PRF 

Box
® 

- Фиг. 19.  

 

 

   
  

Фиг. 19 - Етапи на приготвяне на PRF мембраната за първа задача 

 

 

2.3.4 Метод за вземане на съединително-тъканна присадка. 

Съединително-тъканната присадка вземахме от твърдото небце на 

пациента след направа на проводна анестезия на N. Palatinus Major и 

терминална анестезия на N. Nasopalatinus. По възможност ние винаги 

прилагахме едноинцизионна техника описана от Hürzeler и Weng - Class І по 

класификацията на Liu.  

 

a
a
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Фиг. 20 - а) Схема за  вземане на СТП.  b) Oтделяне на присадката от небцето 

c)  Поставяне на СТП върху навлажнена стерилна марля 

 

 

 

2.4 Статистически методи. 

Статистическият анализ се осъществи със системата за анализ на данни R 

(version 3.2.1)  в средата на операционната система Windows (7 и XP). За ниво 

на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, е избрано р<0.05. 

1. При първа задача моделът на нашето изследване е известен като matched 

case-control study design. Тук ние използвахме Параметричен статистически 

метод и t-критерий на Стюдънт за зависими (сдвоени) извадки. За да 

проверим дали разликата в процентите на пълно кореново покритие CRC% 

между двете групи е статистически значима използвахме Критерия за 

вероятност за успех (Two sample test for equality of proportions). 

2. При втора задача използвахме (едностранен) t-критерий на Стюдънт за 

зависими (сдвоени) извадки и (едностранен) критерий на Фишер за 

нормалност на изследваната популация. 

3.При трета задача моделът на изследването е известен като дългосрочно 

изучаване (Longitudinal study). Тук ние използвахме отново (едностранен) t-

критерий на Стюдънт за зависими (сдвоени) извадки.  

4. При четвърта задача не формулирахме и не проверявахме статистически 

хипотези. В този случай построихме само точкови оценки на популационните 

параметри. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

 

1. Първа задача 

За осъществяване на поставената задача, ние проведохме хирургично 

лечение на 118 зъба с гингивални рецесии Class I и II по класификацията на 

Miller. След направените измервания на зададените клинични параметри 

получихме следните клинични резултати: 

 

Дължина на гингивалната рецесия – GRD 

Измерванията, направени на пациентите от двете лечебни групи преди 

операцията, показаха равни средни стойности на дължината на гингивалните 

рецесии. Средната дължина на гингивалните рецесии преди операцията за 

контролната група беше 3,59 ± 0,69 mm, а за тестовата група 3,59 ± 0,79 mm - 

Таблица № 1 и Фиг. 21. 

 

Клинични 

параметри 

Контролна група     

КПЛ+СТП 

m±SD 

Тестова група 

КПЛ+PRF 

m±SD 

      СЗ 

GRD 3.59±0.69 3.59±0.79        Не 

KGW 1.33±1.01 1.24±1.04        Не 

PPD 1.78±0.28 1.79±0.31        Не 

CAL 5.37±0.87 5.38±1.00        Не 

GTH 0.91±0.11 0.89±0.08        Не 

 

Таблица № 1 - Резултати на клиничните параметри преди операцията по 

първа задача 

 

Средните измерени стойности на първия месец след операцията за 

двете лечебни групи показаха значително намаление на дължината на 

гингивалните рецесии съответно от 3,59 ± 0,69 mm до 0,84 ± 0,45 mm за 
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контролната група (КПЛ+СТП) и от 3,59 ± 0,79 mm до 1,02 ± 0,46 mm за 

тестовата група (КПЛ+PRFm) - Таблица № 2 и Фиг. 21 

 

Клинични 

параметри 

в mm 

Контролна група     

КПЛ+СТП 

m±SD 

     Тестова група 

      КПЛ+ PRFm 

      m±SD 

           P value 

GRD  0.84±0.45 1.02±0.46 0.00* 

KGW 2.11±0.62 1.93±0.66 0.00* 

RC% 77.29±9.59 72.12±8.83 0.00* 

*- статистическа значимост 

Таблица№ 2 - Резултати на клиничните параметри един месец спед 

операцията по първа задача 

 

Резултатите за дължината на гингивалните рецесии на контролната група 

показаха по-добри резултати сравнени с тези на тестовата група. По-добрите 

резултати за контролнта група бяха със статистически значима стойност - P 

value < 0.05.  

На третия месец след лечението средната стойност на дължината на 

гингивалните рецесии за контролната група (КПЛ+СТП) беше 0,64 ± 0,44 mm 

и 0,85 ± 0,41 mm за тестовата група (КПЛ+PRFm) - Таблица № 3 и Фиг. 21. 

Полученият резултат показва допълнително намаляване на дължината на 

рецесиите за двете лечебни групи съответно от 0,84 ± 0,45 mm до 0,64 ± 0,44 

mm за контролната група и от 1,02 ± 0,46 mm до 0,85 ± 0,41 mm за тестовата 

група. Намалението в дължината на гингивалните рецесии беше по-изразено 

при контролната група сравнено с тестовата, със статистическа значима 

разлика - P value < 0.05.  

Резултатът на шестия месец след операцията за контролната група 

(КПЛ+СТП) беше 0,37 ± 0,36 mm, а този за тестовата група (КПЛ+PRFm) 

0,70 ± 0,41 mm - Таблица № 4 и Фиг. 21. Тези стойности показват едно 

значително намаляване на дължината на гингивалните рецесии от 3,59 ± 0,69 

mm до 0,37 ± 0,36 mm за контролната група и от 3,59 ± 0,79 mm до 0,70 ± 0,41 

mm за тестовата група. Крайният резултат за дължината на гингивалните 
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рецесии беше по-добър за контролната група (КПЛ+СТП) сравнен с за 

тестовата. Този по-добър за контролната група резултат беше със 

статистически значима стойност - P value < 0.05.  
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Фиг. 21- Стойности за дължината на гингивалните рецесии - GRD 

 

 

 Дълбочина при сондиране на венечния джоб - PPD 

Средните нива на дълбочина при сондиране на венечния джоб преди 

операцията при пациентите от двете лечебни групи са много близки. 

Средната стойност на дълбочината при сондиране на венечния джоб за 

контролната група (КПЛ+СТП) беше 1,78 ± 0,28 mm, а тази за тестовата 

група (КПЛ+PRFm) 1,79 ± 0,31 mm - Таблици № 1 и Фиг. 22. 

Шест месеца след пластичното покриване на гингивалните рецесии 

средните стойности на дълбочината при сондиране на венечния джоб бяха 

1,63 ± 0,22 mm  за контролната група и 1,58 ± 0,23 mm за тестовата група. 

Резултатите показват намаление на дълбочината на венечния джоб при 

сондиране от 1,78 ± 0,28 mm до 1,63 ± 0,22 mm за контролната група и от 1,79 

± 0,31 mm до 1,58 ± 0,23 mm за тестовата група - Таблица № 4 и Фиг. 22. 

Стойностите при сондиране на венечния джоб на шестия месец показаха 

намаляване на дълбочината на венечния джоб и при двете лечебни групи 

спрямо предоперативните стойности.  Това намаление на средните нива на 

дълбочината при сондиране на венечния джоб беше със стататистически 
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значимата разлика за двете лечебни  групи - P value < 0.05. При тестовата 

група (КПЛ+PRFm) крайният резултат беше малко по-добър сравнено с 

резултата на контролната група (КПЛ+СТП). При сравняване на крайните 

резултати за двете лечебни групи статистически значима  разлика не беше 

намерена   (P value > 0.05) - Таблица № 4 
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Фиг. 22 - Стойности на дълбочината при сондиране на венечния джоб - PPD 

 

 

Стойност на кератинизирана гингива - KGW  

Измерените средни стойности на кератинизирана гингива (KGW) преди 

интервенцията на лекуваните пациенти бяха близки.  Средните стойности на 

кератинизираната гингива предоперативно бяха 1,33 ± 1,01 mm за 

контролната група (КПЛ+СТП) и 1,24 ± 1,04 mm за тестовата група 

(КПЛ+PRFm). По-високи стойности бяха измерени при контролната група 

(КПЛ+СТП), но без статистически значима разлика между групите - Таблица 

№ 1 и Фиг. 23. Стойностите на кератинизираната гингива, измерени на 

първия месец след операцията, показаха увеличени стойности за двете 

лечебни групи от 1,33 ± 1,01 mm до 2,11 ± 0,62 mm за контролната група и от 

1,24 ± 1,04 mm до 1,93 ± 0,66 mm за тестовата група - Таблица № 2 и Фиг. 23. 

Резултатите на първия месец, сравнени между двете лечебни групи, показаха 

по-добри стойности за контролната група (КПЛ+СТП) със стистически 

значима разлика (P value < 0.05) - Таблица № 2. 
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Клинични 

параметри 

Контролна група     

КПЛ+СТП 

m±SD 

       Тестова група 

       КПЛ+ PRFm 

m±SD 

P value 

GRD  0.64±0.44 0.85±0.41    0.00* 

KGW 2.18±0.61 1.99±0.63 0.00* 

RC% 82.79±10.65 76.48±8.83 0.00* 

*- статистическа значимост 

Таблица№ 3 - Резултати на клиничните параметри три месеца след 

операцията по първа задача 

 

 

Средните стойности на кератинизирана гингива, измерени на третия 

месец показаха допълнително минимално увеличение за двете лечебни групи 

от 2,11 ± 0,62 mm до 2,18 ± 0,61 mm за контролната група (КПЛ+СТП) и от 

1,93 ± 0,66 mm до 1,99 ± 0,67 mm за тестовата група (КПЛ+PRFm) - Таблица 

№ 3 и Фиг. 23. При сравнителната оценка на резултатите, получени на третия 

месец след лечението, имахме статистически значимата разлика в полза на 

контролната група ( P value < 0.05) - Таблица № 3. 

Резултатът на шестия месец след операцията за двете лечебни групи 

запази тенденцията за леко увеличаване на стойността на кератинизирана 

гингива. Средните стойности на кератинизираната гингива се увеличиха от 

2,18 ± 0,61 mm до 2,26 ± 0,61 mm за контролната група (КПЛ+СТП) и от 1,99 

± 0,67 mm до 2,04 ± 0,62 mm за тестовата група (КПЛ+PRFm). Получените 

крайни резултати и за двете лечебни групи бяха със статистически значими 

стойности спрямо изходните резултати. Резултатите показаха по-добри 

стойности за контролната група (КПЛ+СТП) със статистически значима 

разлика спрямо тестовата група - Таблица № 4 и Фиг. 23. 
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Фиг. 23- Стойности на кератинизираната гингива – KGW 

 

Стойност на дебелината на гингивата - GTH  

Средните измерени стойности на дебелината на гингивата (GTH) преди 

операцията бяха 0,91 ± 0,11 mm за контролната група  и 0,89 ± 0,08 mm за 

тестовата група (КПЛ+PRFm). Предоперативните стойности не показаха 

статистически значима разлика между резултатите на двете лечебни групи (P 

value < 0.05) - Таблицa №1 и Фиг. 24. 

 

Клинични 

параметри 

в mm 

Контролна група     

КПЛ+СТП 

m±SD 

Тестова група 

 КПЛ+ PRFm 

 m±SD 

 P value 

GRD  0.37±0.36 0.70±0.41 0.00* 

KGW 2.26±0.61 2.04±0.62 0.00* 

PPD 1.63±0.22 1.58±0.23 0.08 

CAL 2.01±0.44 2.28±0.50 0.06 

GTH 1.04±0.16 0.92±0.09 0.00* 

RC% 90.29±9.05 80.48±10.19 0.00* 

GKGW 0.93±0.61 0.80±0.66 0.04* 

CA 0.47±0.21 0.32±0.25 0.00* 

CRC% 36,21 8,62 0.00* 

*- статистическа значимост 

Таблица № 4 - Резултати на клиничните параметри шест месеца след 

операцията по първа задача 
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Резултатите, измерени на шестия месец след операцията за GTH 

показаха увеличение от 0,91 ± 0,11 mm до 1,04 ± 0,16 mm при контролната 

група и от  0,89 ± 0,08 mm до 0,92 ± 0,09 mm  за тестовата група. Тези 

резултати сравнени с предоперативните, бяха със статистически значими 

стойности за двете лечебни групи. Контролната група (КПЛ+СТП) показа по-

добро увеличение на дебелината на гингивата (GTH), сравнено с тестовата 

група със статистически значима разлика  (P value < 0.05) -Таблицa № 4 и 

Фиг. 24. 
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Фиг. 24 - Стойности на дебелината на гингивата – GTH 

 

Стойност на клиничното ниво на прикрепване - CAL 

Измерените средни стойности на клиничното ниво на прикрепване 

(CAL) преди пластичното покриване на гингивалните рецесии за двете 

лечебни групи бяха почти равни. Предоперативните средни стойности за 

клиничното ниво на прикрепване бяха 5,37 ± 0,87 mm за контролната група 

(КПЛ+СТП) и 5,38 ± 1,00 mm за тестовата група (КПЛ+PRFm) - Таблица № 1 

и Фиг. 25. 

На шестият месец след операцията измерените стойности на CAL 

показаха силна редукция на загубата на прикрепване. Стойностите на 

клиничното ниво на прикрепване намаляха съответно от 5,37 ± 0,87 mm до 

2,01 ± 0,44 mm за контролната група и от 5,38 ± 1,00 mm до 2,28 ± 0,50 mm за 

тестовата група - Таблица № 4 и Фиг. 25. Намалението на клиничното ниво 

на прикрепване за двете лечебни групи е със статистически значима разлика 

спрямо измерените предоперативни стойности (P value < 0.05) - Таблица № 4.  

Средните стойности на клиничното ниво на прикрепване (CAL) при 

лекуваните гингивални рецесии в представеното изследване показаха по-

добри резултати при контролната група (КПЛ+СТП). По-добрия резултат за 
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контролната група (КПЛ+СТП) сравнен с този на тестовата група 

(КПЛ+PRFm) не показа статистически значима разлика (P value > 0.05) - 

Таблици № 1 и 4 и Фиг. 25. 
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Фиг. 25 - Стойности на клиничното ниво на прикрепване - CAL 

 

Процент на кореново покритие - RC% 

На първия месец след операцията средният процент на кореново 

покритие при оперираните 30 пациента с гингивални рецесии беше 77,29% ± 

9,59% за контролната група (КПЛ + СТП) и 72,12% ± 8,83% за тестовата 

група (КПЛ + PRFm) - Таблица № 2 и Фиг. 26. Постигнатите резултати на 

средният процент на кореново покритие за контролната група бяха по-добри, 

сравнени с резултатите, постигнати при тестовата лечебна група. Тези 

резултати показаха стойности със статистически значима разлика между 

двете лечебни групи в полза на контролната лечебна група (КПЛ + СТП) - P 

value < 0.05. Средният процент на кореново покритие за контролната група 

(КПЛ + СТП) на третия месец след операцията беше 82,79% ± 10,65%, а този 

за тестовата група (КПЛ + PRFm) беше 76,48 %± 8,83% - Таблица № 3 и Фиг. 

26. При контролната лечебна група средният процент на кореново покритие в 

края на третия месец е по-голям и е със статистически значима разлика, 

сравнен с резултата на тестовата група - P value < 0.05.  Крайният резултат за 

процента на кореново покритие на шестия месец след лечението, на всички 

лекувани 118 гингивални рецесии за контролната група (КПЛ + СТП) беше 

90,29 % ± 9,05%. Резултатите, получени на шестия месец за тестовата група 

(КПЛ + PRFm) бяха 80,48% ± 10,19% - Таблица № 4 и Фиг. 26. Получените 

крайни резултати в представеното сравнително клинично изследване 

показаха по-добър процент на кореново покритие за  лекуваните гингивални 
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рецесии в контролната група (КПЛ + СТП), сравнено с лекуваните в 

тестовата лечебна група (КПЛ + PRFm). По-добрия процент на кореново 

покритие за контролната лечебна група беше със статистически значима 

стойност - P value < 0.05. 
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    Фиг. 26 - Стойности на средния процент на кореново покритие - RC% 

 

Процент на пълно кореново покритие - CRC% 

Получените  резултатите за процента на пълно кореново покритие 

(CRC%) на шестия месец след лечението бяха 36,21% за контролната група 

(КПЛ + СТП), като от 59 лекувани зъба при 21 зъба постигаме 100% 

кореново покритие. При тестовата група (КПЛ + PRFm) на шестия месец 

след лечението получихме 8,62% на пълно кореново покритие, като от 59 

лекувани зъба при 5 зъба постигаме 100% кореново покритие - Таблица № 4 

и Фиг. 27. Резултатите за процента на пълно кореново покритие в края на 

сравнителното изследване показаха голяма разлика между двете лечебни  

групи. Стойността на процента на пълно кореново покритие при контролната 

лечебна група беше със статистически значима разлика сравнен с  този на 

тестовата лечебна група - (P value < 0.05) - Таблица № 4 и Фиг. 27.  
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Фиг. 27 - Стойности на процента на пълно кореново покритие - CRC% 
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Стойности на пълзящо прикрепване - CA 

В представеното сравнително клинично изследване за лечение  на 

гингивални рецесии получихме следните средни стойности на пълзящо 

прикрепване (CA): 0,47 ± 0,21 mm за контролната група (КПЛ + СТП) и 0,32 

± 0,25 mm за тестовата група (КПЛ + PRFm) - Таблица № 4 и Фиг. 28. Тези 

резултати бяха измерени на шестия месец след оперативното лечение на 

гингивалните рецесии.Получените резултати показаха по-голяма стойност на 

пълзящото прикрепване при контролната група сравнено с измерените 

стойности при тестовата група. По-добрите резултати на котролната група 

(КПЛ + СТП)   бяха със статистическа значима стойност спрямо резултатите 

при тестовата лечебна група (P value < 0.05) - Таблица № 4 и Фиг. 28. 
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                     Фиг. 28 - Стойности на пълзящо прикрепване – CA 

 

 

Стойност на спечелената кератинизирана гингива – GKGW 

Средната стойност на спечелената кератинизирана гингива (GKGW), 

изчислена на шестия месец след пластичното покриване на 118 гингивални 

рецесии, беше 0,93 ± 0,61 mm за контролната група (КПЛ+СТП) и 0,80 ± 0,66 

mm за тестовата група (КПЛ+PRFm) - Таблица № 4 и Фиг. 29. Резултатът, 

получен за контролната група показа по-голямо спечелване на 

кератинизирана гингива сравнено с получените резултати при тестовата 

лечебна група със статистически значима разлика (P value < 0.05) - Таблица 

№ 4 и Фиг. 29.  
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Фиг. 29 - Стойности на спечелената кератинизирана гингива - GKGW     

 

 

Пациенти лекувани по първа задача: 

 

                   КПЛ+СТП                         КПЛ+PRFm 

Преди лечението   След лечението    Преди лечението    След лечението 
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Изводи: 

На базата на получените резултати по първа задача можем да направим 

следните  изводи: 

1. Стойноста на дължината на гингивалните рецесии намаля от 3,59 ± 

0,69 mm до 0,37 ± 0,36 mm за контролната група (КПЛ+СТП)  и от 3,59 ± 0,79 

mm до 0,70 ± 0,41 mm за тестовата група (КПЛ+PRFm). Тези резултати 

показаха предимство за контролната група със статистически значима 

стойност - P value < 0.05.  

2. Резултатите за дълбочината на венечния джоб при сондиране 

показаха намаление от 1,78 ± 0,28 mm до 1,63 ± 0,22 mm за контролната 

група и от 1,79 ± 0,31 mm до 1,58 ± 0,23 mm за тестовата група. Резултатът 

показа леко предимство за тестовата група без статистически значима  

разлика (P value > 0.05). 

3. Средните стойности на кератинизираната гингива се увеличиха от 

2,18 ± 0,61 mm до 2,26 ± 0,61 mm за контролната група  и от 1,99 ± 0,67 mm 

до 2,04 ± 0,62 mm за тестовата група. По-добри стойности за контролната 

група  са със статистически значима разлика (P value < 0.05). 

4. Резултатите за дебелината на гингивата показаха увеличение от 0,91 ± 

0,11 mm до 1,04 ± 0,16 mm при контролната група и от  0,89 ± 0,08 mm до 

0,92 ± 0,09 mm  за тестовата група. Контролната група показа по-добро 

увеличение на дебелината на гингивата статистически значима разлика  (P 

value < 0.05). 

5. Стойностите на клиничното ниво на прикрепване намаляха от 5,37 ± 

0,87 mm до 2,01 ± 0,44 mm за контролната група и от 5,38 ± 1,00 mm до 2,28 ± 

0,50 mm за тестовата група. По-добрият резултат за контролната група не 

показа статистически значима разлика (P value > 0.05). 

6. Крайният резултат за процента на кореново покритие за контролната 

група беше 90,29 % ± 9,05%, а този  за тестовата група 80,48% ± 10,19%. По-

добрият процент на кореново покритие за контролната лечебна група беше 

със статистически значима стойност - P value < 0.05. 

7. Получените  резултатите за процента на пълно кореново покритие 

(CRC%) на шестия месец след лечението бяха 36,21% за контролната група и 

8,62% за тестовата група. Стойността на CRC% при контролната група е по-

голям със статистически значима разлика - P value < 0.05. 
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8. Получените резултатите в представеното изследване показаха мого 

добър потенциал на богатия на тромбоцити фибрин (PRFm) в комбинация с 

КПЛ за лечение на гингивални рецесии Class I и II по Miller. 

9. Методът за лечение на гингивални рецесии с коронарно 

позиционирано ламбо и субепителна съединително-тъканна присадка (КПЛ + 

СТП) показа по-добри резултати сравнено с метода на коронарно 

позиционирано ламбо и богата на тромбоцити мембрана (КПЛ + PRFm).  

      10. При пациенти лекувани с коронарно позиционирано ламбо и 

мембрана от богат на тромбоцити фибрин (КПЛ + PRFm), постоперативния 

период протече много гладко без постоперативни усложнения. 
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2. Втора задача 

При тази задача направихме субективна оценка за нивото на 

постоперативна болка, зъбната чувствителност и естетичен резултат.  

Стойности на постоперативната болка 

Средните стойности на постоперативната болка измерена на 24 час след 

лечението с помощта на визуално-аналогова скала (VAS-P) бяха 4,53 ± 1,50 

cm за контролната група (КПЛ+СТП) и 1,50 ± 0,63 cm за тестовата група 

(КПЛ + PRFm). Резултатите показаха много по-слаба постоперативна болка 

при пациентите лекувани в тестовата група (КПЛ+PRFm). Този резултат на 

тестовата група (КПЛ + PRFm) е със статистически значима разлика (P value 

≤ 0.05) сравнен с резултата отчетен при контролната група (КПЛ+СТП) - 

Таблица № 5 и Фиг. 30. 

 

 

                              

0
1
2
3
4
5

VAS-P  на 24 час
КПЛ+СТП 4,3

КПЛ+PRFm 1,5
 

Фиг. 30 - Субективната оценка на пациентите за постоперативна болка на 

24 час след операцията 

 

Средна стойност за чувствителност на зъбите към термични и 

механични дразнители  

 Измерените средни стойности за чувствителност на зъбите към 

термични и механични дразнители преди операцията бяха 7,1 ± 1,54 cm за 

контролната група (КПЛ+СТП)  и 7,3 ± 1,58 cm за тестовата група 

(КПЛ+PRFm). Резултатите в края на изследването бяха много близки и не 

показаха статистически значима разлика между двете лечебни групи. 

Резултатите на шестия месец след операцията за контролната група (КПЛ + 

СТП) бяха 1,43 ± 0,68 cm и 1,77 ± 0,86 cm за тестовата група (КПЛ+PRFm). 
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Тези стойности показаха едно много добро повлияване на 

хиперчувствителността на зъбите при двете лечебни групи. Получения 

резултат беше по-добър при контролната група, сравнено с тестовата група, 

но без статистическа значима разлика между тях (P value ≥ 0.05) -  Таблица 

№ 5  и Фиг. 31 
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VAS-S0 VAS-S6
КПЛ+СТП 7,1 1,43

КПЛ+PRFm 7,3 1,77
 

Фиг. 31- Оценка за зъбна чувствителност 

 

 

Оценка за получения естетичен резултат 

Средните стойности за естетичния резултат, на шестия месец след 

хирургичното лечение бяха 9,03 ± 1,00 cm за контролната (КПЛ + СТП) и 

8,37 ± 1,19 cm за тестовата група (КПЛ + PRFm). След проведеното 

хирургично лечение на гингивалните рецесии, резултатите показаха много 

добра оценка за естетичния резултат при двете лечебни групи. Малко по-

добри бяха стойностите при пациентите от контролната група (КПЛ + СТП). 

По-добрият резултат за контролната група, сравнен с резултата за тестовата 

група, беше без статистически значима  разлика (P value ≥ 0.05)  – Таблица № 

5 и Фиг. 32. 
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8

8,5

9

9,5

VAS-E на 6 месец

9,03

8,37

КПЛ+СТП КПЛ+PRFm
        

Фиг. 32 - Естетична оценка 6 месеца след операцията 

 

Измервани 

параметри 

VAS-P 

m±SD 

VAS-S0 

m±SD 

VAS-S6 

m±SD 

VAS-E 

m±SD 

Контролна група 

КПЛ + СТП 

4,53±1,50 7,1±1,54 1,43±0.68 9,033±1.00 

Тестова група 

КПЛ + PRFm 

1,50±0,63 7,3±1.58 1,77±0.86 8,37±1.19 

P value 0,00* 0,055 0,053 0.06 

*- статистическа значимост 

 Таблица № 5 - Резултати на клиничните параметри по втора задача 

 

 

Изводи: 

На базата на резултати по втора задача можем да направим следните  

изводи: 

 

1. При оценката на постоперативната болка резултатите показаха по-ниски 

нива при тестовата група (КПЛ + PRFm) - 1,50 ± 0,63 cm, сравнено с 

контролната група (КПЛ + СТП) - 4,53 ± 1,50 cm със статистическа 

значимост - P value < 0.05. 
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2. Двата метода, използвани за лечение на гингивални рецесии, показаха 

много добра редукция на чувствителноста на зъбите към термични и 

механични дразнители, без статистическа разлика между тях - P value ≥ 0.05. 

3. Лекуваните пациенти дадоха много добра оценка на постигнатия естетичен 

резултат за двете лечебни групи на шестия месец след операцията, без 

статистическа разлика между тях - P value ≥ 0.05. 

 

 

3. Трета задача 

С изпълнението на тази задача си поставихме за цел да проверим 

възможностите на минимално инвазивната VISTA техника в комбинация 

PRFm за лечение на съседни множествени гингивални рецесии на двете 

челюсти. Хирургичното лечение беше осъществено с VISTA техника и 

PRFm. 

От измерените клинични параметри получихме следните резултати:       

  

Стойност на дължината на гингивалните рецесии – GRD  

Средната стойност на дължината на гингивалните рецесии преди 

хирургичното лечение беше 2,94 ± 0,54 mm. След проведеното хирургично 

лечение по метода  на VISTA техника с мембрана от богат на тромбоцити 

фибрин (PRFm), измерените средни стойности на дължината на гингивалните 

рецесии (GRD) показаха много добра редукция. Намалението на стойностите 

беше съответно от 2,94 ± 0,54 mm до 0,44 ± 0,34 mm на първия месец и от 

0,44 ± 0,34 mm до 0,41 ± 0,31 mm на третия месец. Крайните резултати за 

дължината на гингивалнате рецесии измерени на шестия месец след 

лечението бяха 0,40 ± 0,30 mm. Всички тези резултати имат статистически 

значима стойност спрямо предоперативно измерените стойности (P value 

<0.05) - Таблица № 6 и Фиг. 33. Статистическа зависимост не се отчете при 

сравняване на резултатите за GRD между различните месеци. 
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Фиг. 33 - Средни стойности на GRD 

 

 

Стойност на широчината на кератинизираната гингива - KGW 

Средната стойност на широчината на кератинизираната гингива (KGW) 

измерена преди операцията беше 1,20 ± 0,85 mm. Резултатите след първия 

месец от лечението показаха увеличаване на широчината на 

кератинизираната гингивата, съответно от 1,20 ± 0,85 mm до 1,76 ± 0,65 mm и 

от 1,76 ± 0,65 mm до 1,77 ± 0,65 mm на третия месец. На шестият месец след 

лечението резултатите за широчината на кератинизираната гингива бяха 1,77 

± 0,65 mm - Таблица № 6 и Фиг. 34. Тези резултати показаха увеличаване на 

широчината на кератинизираната гингивата най-силно изразено на първия 

месец, със статистическа значимост и минимално нарастване до шестия 

месец – Таблица № 6 и Фиг. 34. 
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Фиг. 34 - Средни стойности на KGW 
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Параметър Преди 

операцията 

m±SD 

   1 месец    

m±SD 

P 

value 

  3 месец 

  m±SD 

P 

value 

 6 месец 

m±SD 

P 

value 

GRD 2,94±0,54 0,44±0.34 0,00* 0,41±0.31 0,00* 0,40±0.30 0,00* 

KGW 1,20±0.85 1,76±0.65 0,00* 1,77±0.65 0,00* 1,77±0.65 0,00* 

RC %   85,98   86,85±9.20 0.00* 87,10±8.92 0,00* 

*- статистическа значимост 

Таблица № 6 - Резултати на клиничните параметри по трета задача 

 

    Стойност на дълбочината на джоба при сондиране – PPD 

Средните стойности на дълбочината на джоба при сондиране преди 

лечението бяха 2,27 ± 0,34 mm. Крайните резултати за PPD измерени на 

шестия месец след лечението показаха намаление от 2,27 ± 0,34 mm до 2,08 

± 0,24 mm със статистически значима разлика сравнено между началния и 

крайния резултат - Таблица № 7 и Фиг. 35. 

 

                                        

PD

2,27

2,08
Предоперативно

6 месец

 

Фиг. 35 - Средни стойности на дълбочината на джоба при сондиране (PPD) 

 

Стойности на клиничното ниво на прикрепване - CAL 

Средната стойност на клиничното ниво на прикрепване (CAL) измерена 

преди операцията беше 5,21 ± 0,75 mm. На шестия месец след операцията 
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отчетохме много добра редукция на CAL от 5,21 ± 0,75 mm до 2,45 ± 0,42 mm 

със статистически значима стойност - Таблица № 7 и Фиг. 36.  

 

                                      

CAL

5,21

2,45 Предоперативно

6 месец

 

Фиг. 36 - Средни стойности на клиничното ниво на прикрепване (CAL) 

 

Клинични 

параметри 

в mm 

Преди 

операцията 

m±SD 

6 месец 

m±SD 

P value 

PPD 2,27±0,34 2,08±0,24 0,00* 

GTH 0,77±0,06 0,86±0,08 0,00* 

CAL 5,21±0,75 2,47±0,42 0,00* 

*- статистическа значимост 

   Таблица № 7 - Резултати на клиничните параметри по трета задача 

 

 

Стойности на дебелината на гингивата - GTH 

Средните измерени стойности на дебелината на гингивата (GTH) преди 

операцията бяха 0,77 ± 0,06 mm. Измерените средни на GTH на шестия месец 

след операцията показаха увеличение от 0,77 ± 0,06 mm до 0,86 ± 0,08 mm 

със статистически значима разлика сравнено между началния и крайния 

резултат - Таблица № 7 и Фиг. 37.  
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Фиг. 37 - Средни стойности на дебелина на гингивата (GTH) 

 

Резултати  на пълзящо прикрепване - CA 

Средните стойности на на пълзящо прикрепване (CA), измерени на шестия 

месец след операцията показха минимално увеличение на прикрепването и 

редукция на гингивалните рецесии  от 0,036 ± 0,09 mm - Фиг. 38. 

Стойност на спечелената кератинизирана гингива - GKGW 

Измерената стойност на спечелена кератинизирана гингива (GKGW) в 

представеното изследване беше 0,58 ± 0,35 mm - Фиг. 38. 
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Фиг. 38 - Средни стойности на пълзящото прикрепване (CA) и на спечелена 

кератинизирана гингива (GKGW) 

 

Стойности на кореновото покритие в проценти - RC% 

Процентът на кореново покритие (RC%) показа много добри стойности с 

плавно увеличаване на постигнатите резултати от първия месец до шестия 

месец след операцията. Средните стойности на процента на кореново 

покритие, съответно за първия месец, бяха 85,98 ± 9,92%, за третия месец 
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86,98 ± 9,20% и 87,10 ± 8,92% за шестия месец. Постигнатите резултати на 

шестия месец имат статистическа значима стойност спрямо резултатите от 

първия месец. Статистическа значимост липсва между първия и третия месец 

и между третия и шестия месец – Фиг. 39.  
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Фиг. 39 - Стойности на кореновото покритие в проценти (RC%) 

 

 

Стойности на процента на пълно кореново покритие - CRC% 

Постигнатият процент на пълно кореново покритие (CRC%) при трета 

задача беше 22,48%. От оперираните 30 пациента със 129 зъба с 

гингивални рецесии, 100% кореново покритие получихме при 29 зъба - 

Фиг. 40.  
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Фиг. 40 - Стойности на процента на пълно кореново покритие (CRC %) 
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                            Пациенти лекувани по трета задача: 

  Преди операцията                      6 месеца след операцията 

   

   

   

 

 

 

 Изводи: 

В заключение след проведеното лечение на множествени гингивални рецесии 

с помощта на VISTA техника и мембрана от богат на тромбоцити фибрин 

(PRFm) можем да направим следните по-важни изводи: 

1.  Стойността на дължината на гингивалнате рецесии след лечението с 

VISTA техника и PRFm  показа редукция от 2,94 ± 0,54 mm до 0,40 ± 0,30 

mm. Този резултат е със статистически значима стойност - P value < 0.05. 

2. На шестият месец след лечението резултатът за широчината на 

кератинизираната гингива нарастна от 1,20 ± 0,85 mm до 1,77 ± 0,65 mm. 

Този резултат показа увеличаване на широчината на кератинизираната 

гингивата със статистическа значимост - P value < 0.05. 
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3. Крайните резултати за дълбочина на джоба при сондиране показаха 

намаление от 2,27 ± 0,34 mm до 2,08 ± 0,24 mm със статистически значима 

разлика - P value < 0.05. 

4. Намаляването на средната стойност на клиничното ниво на 

прикрепване от 5,21 ± 0,75 mm до 2,45 ± 0,42 беше със статистически 

значима стойност - P value < 0.05. 

5. Измерените средни стойности за дебелината на гингивата на шестия 

месец показаха увеличение от 0,77 ± 0,06 mm до 0,86 ± 0,08 mm. Тези 

стойности бяха със статистически значима разлика между началния и 

крайния резултат. 

6. Средните стойности на процента на кореново покритие на шестия 

месец  бяха 87,10 ± 8,92%. 

7. Средните стойности на на пълзящо прикрепване (CA) измерени на 

шестия месец след операцията показха минимално увеличение на 

прикрепването от 0,036 ± 0,09 mm. 

8. Постигнатият процент на пълно кореново покритие (CRC%) при 

пациентите лекувани с  VISTA техника и PRFm  беше 22,48%.  

9. На базата постигнатите резултати по трета задача можем да кажем, че 

VISTA техника в комбинация с мембрана от богат на тромбоцити фибрин  

(PRFm)  може успешно да бъде използвана за лечение на множествени 

гингивални рецесии Class I и II по Miller.  

 

 

4. Четвърта задача 

При четвърта задача направихме субективна оценка за нивото на 

постоперативната болка, зъбната чувствителност и естетичения резултат от 

пациентите, оперирани по трета задача. 

Стойности на постоперативната болка 

Средните стойности на постоперативната болка при оперираните с 

VISTA техника и мембрана от богат на тромбоцити фибрин  (PRFm)  30  

болни с 129 гингивални рецесии беше 2,53 ± 0,97 cm – Таблица № 8 и Фиг. 
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41. Резултатите бяха отчетени и измерени на 24 час след лечението с 

визуално-аналогова скала за оценка на болката (VAS-P).  
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Фиг. 41- средни стойности на VAS-P 

 

 

Измервани 

параметри 

VAS-P 

m±SD 

VAS-S0 

m±SD 

VAS-S6 

m±SD 

VAS-E 

m±SD 

VISTA + PRFm 2.53±0.97 7.57±1.33 1.97±0.67 8.50±0.94 

 

Таблица № 8 - Резултати на клиничните параметри по четвърта задача 

 

 

Стойност за чувствителност на зъбите 

Измерените в тази задача средни стойности на пациентите за 

чувствителност на зъбите преди операцията бяха 7,57 ± 1,33 cm - Таблица № 

8 и Фиг. 42. Резултатите показаха една висока степен на чувствителност на 

засегнатите от множествени гингивални рецесии зъби към термични и 

механични дразнители преди операцията. Получените резултати на шестия 

месец след операцията бяха 1,97 ± 0,67 cm. Тези стойности показват едно 

много добро повлияване на хиперчувствителноста на зъбите след 

проведеното хирургично лечение  с VISTA техника и мембрана от богат на 

тромбоцити фибрин  (PRFm) – Таблица № 8 и Фиг. 42. 
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Фиг. 42 - Средни стойности на VAS-S 

 

Субективна оценка на естетичния резултат 

Средните стойности за естетичния резултат на шестия месец след 

хирургичното лечение бяха 8,50 ± 0,94 cm. Стойностите бяха отчетени с 

помоща на визуално-аналогова скала - VAS-E - Таблица № 8 и Фиг. 43.  
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Фиг. 43 - Средна стойност за естетичния резултат - VAS-E 

 

 

Изводи: 

В заключение по четвърта задача можем да направим следните изводи: 

1. Лечението на множествени съседни гингивални рецесии с помощта 

на VISTA техника в комбинация с PRFm показа много ниски стойности на 

постоперативната болка, отчетена на 24 час след операцията - 2,53±0,97 cm.  
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 2. Резултатите получени на шестия месец след лечението показаха 

голяма редукция на чувствителноста на зъбите към механични и термични 

дразнители. 

 3. Лекуваните пациенти с множествени гингивални рецесии по метода 

на VISTA техника в комбинация с мембрана от богат на тромбоцити фибрин 

(PRFm), дадоха много висока оценка за постигнатия  естетичен резултат на 

шестия месец  след лечението - 8,5 ± 0,94 cm. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Крайните резултати на изследваните клинични параметри при двете 

лечебни групи по първа задача показаха подобрение спрямо 

предоперативните със статистически значими стойности. При групата 

пациенти лекувани с коронарно позиционирано ламбо и субепителната 

съединително-тъканна присадка (КПЛ+СТП) получихме по-добри резултати.  

При сравняване на крайните резултати между двете лечебни групи 

статистически достоверна разлика наблюдавахме при: дължината на 

гингивалните рецесии (GRD); процента на кореново покритие (RC%); 

процента на пълно кореново покритие (CRC%); средната стойност на 

спечелената кератинизирана гингива (GKGW); дебелина на гингивата (GHT) 

и пълзящо прикрепване (CA). Всички тези резултати бяха в полза на 

пациентите лекувани с коронарно позиционирано ламбо и субепителната 

съединително-тъканна присадка (КПЛ+СТП). Резултатите за дълбочина на 

джоба при сондиране (PPD) и клинично ниво на прикрепване (CAL) не 

показаха статистически значими разлики между двете лечебни групи.  

При направената субективна оценка по втора задача резултатите 

показаха по-ниски нива на постоперативната болка при пациентите лекувани 

с коронарно позиционирано ламбо и мембрана от богат на тромбоцити 

фибрин (КПЛ+PRFm). По-малката постоперативна болка при тестовата група 

(КПЛ+PRFm) беше със статистически значима стойност сравнена с тази на 

контролната група (КПЛ+СТП). Субективната оценка за чувствителност на 

зъбите към термични и механични дразнители показа много добра редукция 

на шестия месец след операцията при двата използвани метода (КПЛ+СТП и 

КПЛ+PRFm). Редукцията в чувствителноста на зъбите към термични и 

механични дразнители беше по-добра при контролната група (КПЛ+СТП), но 

без статистическа значимост. Лекуваните пациенти и при двете лечебни 

групи дадоха много добра оценка на постигнатия естетичен резултат на 

шестия месец след операцията. Постигнатият естетичен резултат за 

контролната група (КПЛ+СТП) беше с малко по-добра стойност, но без 

статистическа значимост.  

По-добрите резултати при пациентите, лекувани с коронарно 

позиционирано ламбо със субепителната съединително-тъканна присадка 

/КПЛ+СТП / потвърждават мнението, че тази техника се явява „златен 

стандарт“ при лечение на гингивални рецесии Class I и II по Miller.  



53 

 

Въпреки малко по-слабите резултати, получени при пациентите 

лекувани с коронарно позиционирано ламбо и мембрана от богат на 

тромбоцити фибрин (КПЛ+ PRFm), този метод има много добър потенциал за 

лечение на гингивални рецесии Class I и II по Miller.  

Използваният метод на VISTA техника в комбинация с мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (PRFm) показа много добри средни стойности 

за всички изследвани клинични параметри със статистическа значимост. 

Изключение от тези добри резултати прави отчетеният нисък процент на 

пълно кореново покритие (CRC%) и стойността на пълзящо прикрепване 

(CA).  

По отношение на субективна оценка на пациентите лекувани с VISTA 

техника и мембрана от богат на тромбоцити фибрин (PRFm) резултатите 

показаха много ниско ниво на постоперативна болка, силно намалена 

чувствителност на лекуваните зъби и много добра естетична оценка в края на 

изследвания период. 

От резултатите, получени по трета и четвърта задача, можем да 

направим заключението, че VISTA техника в комбинация с мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (PRFm) е много добър метод за лечение на 

множествени съседни гингивални рецесии Class I и II по Miller. 

Характерен се оказа факта, че при всички пациенти лекувани с 

мембрана от богат на тромбоцити фибрин (КПЛ + PRFm и VISTA + PRFm), 

постоперативния период протече много гладко и без нито едно 

постоперативно усложнение. Този факт отдаваме на предложения от нас 

метод за приготвяне на мембраната от богат на тромбоцити фибрин (PRFm), 

биологичните качества на фибриновата структура на PRF мембраната и на 

отделящите се от нея активни субстанции (растежни фактори и др.). Този 

ефект на богатия на тромбоцити фибрин (PRF) е установен и докладван при 

предишни изследвания от други автори.  

Получените резултати по всички поставени задачи ни дават основание 

да приемем, че PRFm е добра алтернатива на съединително-тъканна присадка 

(СТП) при лечение на единични и множествени гингивални рецесии Class I и 

II по Miller. Основните предимства на богатия на тромбоцити фибрин (PRF) 

при използването му за лечение на гингивални рецесии са: лесен и 

относително евтин начин за получаване в амбулаторни условия; липсата на 

втора оперативна рана; напълно автогенен произход с биологично активен 

потенциал. 
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VI. КРАЙНИ ИЗВОДИ: 

 

Резултатите, получени при сравнителното клинично изследване за 

лечение на гингивални рецесии с помощта на коронарно позиционирано 

ламбо в комбинация със субепителната съединително-тъканна присадка 

(КПЛ+СТП) и мембрана от богат на тромбоцити фибрин (КПЛ+PRFm), както 

и тези лекуваните с VISTA техника с PRFm ни дават основание да направим 

следните изводи: 

1. Двата лечебни метода, с коронарно позиционирано ламбо показаха  много 

добър потенциал за лечение на гингивални рецесии Class I и II по Miller. 

Техниката с коронарно позиционирано ламбо и съединително-тъканна 

присадка (КПЛ+СТП) показа по-добри резултати сравнено с техниката на 

коронарно позиционирано ламбо и мембрана от богат на тромбоцити 

фибрин (КПЛ+PRFm).  

2. Лечебния метод с коронарно позиционирано ламбо и мембрана от богат 

на тромбоцити фибрин (КПЛ+PRFm), показа най-ниски стойности на 

постоперативна болка - 1,50 ± 0,63 cm. 

3. Методите, с коронарно позиционирано ламбо показаха много добра 

редукция на зъбната чувствителност. Стойностите за зъбната 

чувствителност при групата, лекувана с КПЛ+СТП намаля от 7,1 ± 1,54 cm 

до 1,43 ± 0,68 cm,  а при тази с КПЛ+PRFm от 7,3 ± 1,58 cm до 1,77 ± 0,86 

cm.  

4. Постигнатият естетичен резултат беше висок и за двете групи - 9,03±1,00 

cm за контролната група (КПЛ+СТП) и 8,37±1,19 cm за тестоват група 

(КПЛ+PRFm).  

5. VISTA техника в комбинация с PRF мембрана е много добър метод за 

лечение на множествени съседни гингивални рецесии Class I и II по Miller. 

Постигнатият процент на кореново покритие на шестия месец 

следоперативно беше 87,10±8,92%. 

6. VISTA техника в комбинация с PRF мембрана показа много добра 

редукцията на зъбната чувствителност към термични и механични 

дразнители на шестия месец след лечението. Стойностите намаляха от 

7,57 ± 1,33 cm преди операцията до 1,97 ± 0,67 cm. 
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7. Естетичният резултат в края на лечението с VISTA техника в комбинация 

с PRF мембрана беше много добър. Оценката за естетичния резултат беше 

8,50 ± 0,94 cm.  

8. Постигнатите резултати по всички задачи в проведеното изследване дават 

основание да приемем че, мембраната от богат на тромбоцити фибрин 

(PRFm) може да замени успешно съединително-тънанната присадка при 

лечение на гингивални рецесии Class I и II по Miller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

VII. ПРИНОСИ 

Приноси с оригинален научно-приложен характер: 

1. В представеното изследване за първи път у нас се използва мембрана от 

богат на тромбоцити фибрин (PRFm) за лечение на единични и 

множествени гингивални рецесии. 

2. За първи път у нас се прави сравнителна клинична оценка за 

възможността на мембраната от богат на тромбоцити фибрин (PRFm) да 

замени субепителната съединително-тъканна присадка при лечение на 

единични и множествени гингивални рецесии. 

3. За първи път у нас се прави оценка на възможностите за лечение на 

множествени съседни гингивални рецесии с VISTA техника и мембрана 

от богат на тромбоцити фибрин (PRFm)  . 

4. За първи път у нас се прави субективна оценка на пациентите за 

постоперативната болка, зъбната чувствителност и естетичния резултат 

след лечението на единични и множествени гингивални рецесии. 

5. За първи път у нас при лечение на гингивални рецесии се използва 

визуално аналогова скала (VAS) за обективизиране на субективните 

резултати на пациентите и обработване на тези резултати статистически.  

6. Предлагаме собствена методика за получаване на мембрана от богат на 

тромбоцити фибрин (PRFm) за лечение на гингивални рецесии.  
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