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Използвани съкращения
LED
– Излъчващи светлина диоди (light-emitting diodes)
M.A.S.E.R. (мазер) – Усилване на микровълните чрез стимулирано
излъчване
mm
– Милиметър
MMA
– Метилметакрилат
mW
– Миливат
Nd:YAG
– Неодим итриево алуминиев гранат)
Nd:YAP
– Неодим итриево алуминиев перовскит – калциевотитианиев триоксид; калциев титанат
nm
– Нанометър
NO
– Азотен оксид
−
OH
– Хидроксилен йон
р
– Ниво на значимост
pH
– Водороден потенциал
ST
– Стандартно отклонение
u
– Критерий на Ман-Уитни
W
– Ват
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I. Въведение

I. ВЪВЕДЕНИЕ
След избора на метод за протетично възстановяване се пристъпва
към подготовка на пациента за лечение. Предварителните
манипулации се осъществяват в два основни етапа – саниране на
устната кухина и специална подготовка на пациента и протезното поле.
Първият включва лечебно-профилактични методи, имащи за цел
оздравяването на тъканите и органите в устната кухина. Специалната
подготовка бива няколко вида: психоподготовка, хирургична,
терапевтична, протетична, ортодонтска и пародонтална. Тя има за цел
да осигури оптимални условия за осъществяване на лечебния план.
От особена важност за функционалната годност и преживяемостта
на конструкциите е пародонталната предпротетична подготовка. Тя
включва нехирургични (терапевтични) и хирургични (резективни)
процедури.
Случаите на прекомерно гингивално разрастване и поява на
фалшиви венечни джобове, дълбоко фрактурирани зъби и подвенечни
кариозни дефекти, къси клинични корони, нарушен пасивен пробив на
зъбите могат да се разрешат единствено с помощта на резективни
процедури. Така проведената подготовка създава благоприятни
условия за провеждане на изключително важния етап по снемане на
отпечатък от протезното поле. Информацията за препарационната
граница и профила на изникване на зъба се добива след избутване или
отнемане вътрешната стена на сулкусния епител. С помощта на
резективните процедури се осъществява временно обратимо
деепителизиране на сулкуса с цел хирургична ретракция.
Лазерните установки са нова и недостатъчно изследвана
алтернатива на класическите методи. Те са навлезли във всички сфери
на съвременната стоматология и могат да се прилагат с голям успех
при изброените предпротетични манипулации. Основните предимства
на лазерните пред традиционните резективни процедури са отличната
хемостаза и бактерицидния ефект.
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I. Въведение
Изложените факти обуславят необходимостта от по-задълбочена
оценка и сравнение на класически и хирургични методи за ретракция на
гингивата, изследване на коагулационния ефект при работа с различни
традиционни и лазерни хирургични инструменти, както и оценка на
оздравителния процес и скоростта на възстановяване на тъканите след
резективни процедури с лазер.
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II. Цел и задачи

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ:
Сравнение между класическите и лазерните методи за подготовка
на гингивалните тъкани при неснемаемо протезиране.
В изпълнението на тази цел ние поставихме следните задачи:
ЗАДАЧА №1: Проучване информираността на ЛДМ относно различните
методи за ретракция на гингивалния сулкус.
ЗАДАЧА №2: Оценка и сравнение на срезната гингивална повърхност
след резекция с шест различни вида хирургични
инструменти: хирургичен скалпел, електроскалпел,
керамичен борер, Er:YAG лазер, CO2 лазер и диоден
лазер.
ЗАДАЧА №3: Сравнение на класически и хирургични методи за
ретракция на гингивата при снемане на отпечатък за
неподвижно протезиране.
ЗАДАЧА №4: Клинична оценка на резективни процедури с диоден
лазер като част от предпротетичната подготовка на
зъбите.
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III. Материал и методи

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
1. Материал и методи по задача №1
Обект на наблюдение:
Изследва се нивото на информираност на ЛДМ относно различните
методи на ректракция на гингивалния сулкус, с акцент върху знанията за
хирургичната ретракция, видовете дентални лазери и техните
приложения.
Единици на наблюдение:
94 ЛДМ, които са пожелали да участват в изследването.
Признаци на наблюдение (изследвани показатели):
Показателите в проучването условно са разделени на две групи:
1. Факторни променливи – възраст, пол, трудов стаж, специалност,
населено място и др.
2. Резултативни променливи – знания за хирургичните методи за
ректракция на гингивата при снемане на отпечатък; кои методи
са използвани в практиката от тях; какви инструменти и
материали за хирургична ректракция на гингивата има в
денталната практика на респондентите; кои хирургични методи
за ретракция на гингивата са използвани; използван ли е
дентален лазер в практиката; желание за купуване на дентален
лазер; познания за различни видове лазери и техните
приложения в денталната медицина; кои дентални лазери са
подходящи за подготовката на венечната стена за снемане на
отпечатък и др.
Време на проучването:
01.09.2015 г. – 04.06.2016 г.
Технически единици (място на наблюдение):
Национални форуми на БЗС, дентални конгреси и конференции на
БАЕС.
Органи на наблюдение:
Докторантът лично е раздавал анкетите и е следял за адекватното
им попълване.
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III. Материал и методи
Въвеждане на първичните данни:
Изготвените анкети са дело на докторанта, като избора на
въпросите и тяхното структуриране се извърши със съдействието на
научните му ръководители. След попълването на анкетите (хартиен
носител на първичните данни) те се провериха за адекватност на
отговорите, кодира се всеки отделен въпрос и се въведоха в електронни
таблици за последваща статистическа обработка.
Статистически методи:
Резултатите са обработени със статистически пакет SPSS ver. 19 и
са статистически значими при ниво на значимост α=0,05.
Приложени са методите:
- Дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и
явления;
- Х2-анализ (Chi-squared test) – за установяване на зависимости
между качествени променливи;
- T-критерий на Стюдънт – за сравнение между две извадки с
количествени променливи. Там, където разпределението на
количествените променливите не беше нормално, се използва
непараметричния аналог на t-теста, а именно – u-критерия на
Mann-Whitney;
- Дисперсионен анализ (One Way Anova), като за множественитe
междугрупови сравнения в зависимост от условията е използван
last significant difference (LSD) или Dunnett’s T3;
- Използвани са непараметрични статистически анализи: KruskalWallis one-way analysis (аналог на параметричния десперсионен
анализ) и Friedman test (за три и повече зависими извадки за
количествени променливи);
- Графичен анализ за онагледяване на получените резултати.
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III. Материал и методи

2. Материал и методи по задача №2
Обект на наблюдение:
Патоморфологичните изменения в срезната гингивална повърхност
при въздействието на шест различни вида хирургични инструменти:
хирургичен скалпел, електроскалпел, керамичен борер и хирургични
лазери (Er:YAG лазер, CO2 лазер и диоден лазер).
Единици на наблюдение:
Инцизиран хистологичен материал от 18 пациента, който бива
оценяван
по
анализираните
от
нас
клинични
показатели
(патоморфологични изменения).
Признаци на наблюдение (изследвани показатели):
Анализът и оценката на хистологичните материали включват
следните хистологични параметри (резултативни променливи):
дебелина на коагулационния слой (измерено в µm); наличие или
отсъствие на разкъсване на гингивалната тъкан; наличие или отсъствие
на стаза в дълбочина.
Време на наблюдение:
01.10.2015 г. – 31.01.2016 г.
Технически единици (място на наблюдение):
 Катедра Парадонтология и ЗОЛ – Лазерен кабинет, ФДМ, МУ –
Пловдив;
 Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив;
 Катедра Обща и клинична патология, МУ – Пловдив.
Органи на наблюдение:
Докторантът и тримата независими патолози, които оценяват
хистологичните материали.
Критерии за включване в изследването:
- Млади индивиди (до 30 г.)
- Пациенти за мекотъканно удължаване на клиничните корони на
горни фронтални зъби.
- Пациентите да нямат тежки системни заболявания;
- Последните три месеца да не са вземали медикаменти;
- Гингивалният индекс на изследваните по Löe и Silness да е 0;
- Попълване на писмено информирано съгласие за участие в
изследването.
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III. Материал и методи
Критерии на изключване от изследването:
- Възраст над 30 г.;
- Проведено дентално лечение в последните 12 месеца;
- Системни заболявания, които могат да повлияят на оценката на
хистологичните материали – сърдечно съдови заболявания,
диабет, HIV инфекция, хепатит и др.;
- При наличие на психически заболявания;
- Наличие на пародонтални заболявания.
Изследването е одобрено от Етичната комисия на Медицински
Университет – Пловдив, със становище № P7350/01.10.2015 г., Протокол
№5.
Декларацията за информирано съгласие е попълнена от всички
участници в изследването и дава информация за готовността им да се
включат в проучването. На всеки участник се предоставя и формуляр за
пациента, описващ същността на изследването и възможните странични
ефекти.
Въвеждане на първичните данни:
За целите на изследването за събиране на първичните данни се
изготви протокол, в който се включваха данни за възрастта, пола, вида
на хирургичния инструмент, дебелина на коагулационния слой
(измерено в µm); наличие или отсъствие на разкъсване на гингивалната
тъкан; наличие на промяна (стаза дълбочина). След внимателна
проверка за адекватно попълване на протоколите първичните данни се
въведоха в електрони таблици за последваща статистическа обработка
и анализ.
Статистически методи:
Статистическите методи са осъществени със статистическа
програма SPSS ver. 19. Разликите се приемаха за статистически
значими при ниво на значимост α<0,05.
Приложени са методите:
- Дескриптивен анализ – едномерни и двумерни таблици на
честотно разпределение;
- Непараметричен анализ – Mann-Whitney, U-test, Kruskal-Wallis
one-way analysis;
- Логистично-регресионен анализ – за определяне величината на
риска (ОR) за настъпване на дадено събитие.
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III. Материал и методи

3. Материал и методи по задача №3
Обект на наблюдение:
Настъпилите промени във височината на гингивата при всеки
отделен ретракционен метод.
Единици на наблюдение:
Ретрахираната гингива при наблюдаваните 263 зъба на 23
пациента.
Признаци на наблюдение:
1. Факторни променливи:
- шестте тествани ретракционни метода;
- пол;
- възраст;
- групиране на зъбите (на фронтални, премолари и молари);
- времето на възстановяване на гингивата (първа и втора седмица).
2. Резултативни променливи
- наличие на понижение на нивото на свободния гингивален ръб
(РГ);
- повишение (хиперплазия) на нивото на свободния гингивален ръб.
Време на наблюдение:
01.10.2015 г. – 01.06.2016 г.
Технически единици (място на наблюдение):
 Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив;
 Катедра Пародонтология и ЗОЛ – Лазерен кабинет, ФДМ, МУ –
Пловдив
Критерии за включване в изследването:
- Пациентите да нямат тежки системни заболявания;
- Последните три месеца да не са вземали медикаменти;
- Гингивалният индекс на изследваните по Löe и Silness да е 0.
Критерии за изключване от изследването:
- Пациенти с тежки системни заболявания;
- При наличие на психически заболявания;
- Наличие на пародонтални заболявания;
- Наличие на неточни обтурации, които
биологичното пространство;
- Ако зъбите имат ДДС над 3 mm.
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III. Материал и методи
Изследването е одобрено със становище на Комисия по Научна
етика към Медицински Университет – Пловдив, вх. № P-7350/01.10.2015.
Пациентите подписват информирано съгласие и получават формуляр, в
който се запознават с изследването и възможните рискове.
Органи на наблюдение:
Изследването се извърши от докторанта под ръководството на
двамата му научни ръководители.
Въвеждане на първичните данни:
Отчетената гингивална височина (mm) с CAD/CAM скенер Trios на
3Shape се регистрира и чрез фотодокументиране, като снимковият
материал е анализиран според изследваните променливи. Получените
осреднени данни (от трикратното измерване на височината на гингиваta)
за първата и втората седмица и факторните променливи са нанесени в
електронни таблици за последваща статистическа обработка.
Статистическа обработка на данните:
Статистическите методи са осъществени със статистическа
програма SPSS ver. 19, като резултатите се приемат за статистически
значими при ниво на значимост α<0,05.
Приложени статистически анализи:
- Десктриптивен анализ за описване на структурата на дадените
променливи;
- X2-анализ (Chi-squared test) за установяване на зависимости
между качествени променливи;
- U-критерий на Mann-Whitney за сравнение между две извадки, при
които разпределението на количествените променливи не е
нормално;
- Графичен анализ за онагледяване на получените резултати.
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4. Материал и методи по задача №4
Обект на наблюдение:
Клиничната ефективност на оздравителния процес на гингивата
след резективни процедури с диоден лазер.
Единици на наблюдение:
Срезната гингивална повърхност на 41 зъба.
Признаци на наблюдение:
 Интраоперативни показатели:
- времето на възстановяване на гингивата (24 час, 72 час, първа
седмица и втора седмица).
 Постоперативни показатели:
- възможност отпечатъкът да бъде снет в същото посещение
(клинична ефективност);
- продължителност на манипулацията;
- кървене по време на процедурата;
- полепване на тъканта към инструмента;
- постоперативна хеморагия при сондиране;
- постоперативна болка;
- оздравяване на раната по отношение на:
o цвят на тъканта;
o контур на тъканта;
o изглед на раната.
Методиката е модификация по Kumar, Р. и кол. (2015 г.), Amorim,
JCF и кол. (2006 г.) и Ozcelik, O. и кол. (2008 г.)
Време на наблюдение:
01.10.2015 г. – 15.02.2017 г.
Място на наблюдение:
 Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив;
 Катедра Пародонтология и ЗОЛ – Лазерен кабинет, ФДМ, МУ –
Пловдив
Органи на наблюдение:
Изследването се извърши от докторанта под ръководството на
двамата му научни ръководители. С цел да се получи напълно
обективно отчитане на показателите на 24 час, 72 час и в края на I-ва
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седмица и II-ра седмица, то се извърши от ЛДМ, който не е запознат с
естеството на извършените процедури.
Критерии за включване в изследването:
- Пациенти, на които се извършва мекотъканно удължаване на
клиничните корони на фронтални зъби с къси клинични корони и
висока линия на усмивката – най-често вследствие на пасивен
пробив (включени са пациенти от задача №2);
- Пациенти за разкриване на субгингивално разположена
препарационна граница (включени са пациенти от задача №3);
- Пациенти с дълбоки субгингивални кариозни лезии;
- Пациенти с коси фрактури на корена в цервикалната трета;
- Пациенти, при които е необходимо да се постигне ефект на
обръча (ferrule effect) при къси корони;
- Пациенти, на които е необходимо да се извърши оперкулектомия;
- Пациентите да нямат тежки системни заболявания;
- Последните три месеца да не са вземали медикаменти;
- Гингивалния индекс на изследваните по Löe и Silness да е 0.
Критерии за изключване от изследването:
- Пациенти с тежки системни заболявания;
- При наличие на психически заболявания;
- Наличие на пародонтални заболявания;
- Наличие на неточни обтурации, които могат да нарушат
биологичното пространство;
- Изследваните да не са тютюнопушачи;
- И да не приемат алкохол по време на изследването (за 15 дни).
Изследването е одобрено със становище на Комисия по Научна
етика към Медицински Университет – Пловдив, вх. № P-7350/01.10.2015.
Пациентите подписват информирано съгласие и получават формуляр, в
който се запознават с изследването и възможните рискове.
Въвеждане на първичните данни:
За целите на изследването за събиране на първичните данни се
изготви Клинична карта на пациента, в която се попълваха данни за име,
възрастта, пола, датата, вида на хирургичния инструмент, клинична
ефективност (възможност за снемане на отпечатъка в същото
посещение), продължителност на манипулацията, кървене по време на
процедурата, полепване на тъканта по инструмента, постоперативна
болка, кървене при сондиране и оздравяване по отношение на: цвят,
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контур на тъканта и изглед на раната. След внимателна проверка за
адекватно попълване на протоколите първичните данни се въведоха в
електрони таблици за последваща статистическа обработка и анализ.
Статистически методи:
Статистическите методи са осъществени със статистическа
програма SPSS ver. 19, като резултатите се приемат за статистически
значими при ниво на значимост α<0,05.
Приложени са следните методи:
- Дескриптивен анализ:
 Едномерни таблици на честотното разпределение (определяне
на структурата чрез относителни дялове) и на разновидността
на признаците, характеризиращи разглежданите явления (в
конкретния случай вариантите на възможните отговори на
всеки поставен въпрос);
 Двумерни таблици на честотното разпределение (кростабулация) за търсене на връзка между две категорийни
променливи.
- Непараметричен метод – търсене на статистическа зависимост
между два признака, номинално или ординално скалирани, чрез
използване на ² (хи-квадрат метода). За оценка на хипотези е
използван критерия на съгласие на Пирсън (²-хи-квадрат).
- Графичен анализ за онагледяване на получените резултати.
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Резултати и обсъждане по задача №1
На Фиг. 1 е посочено структурното разпределние на отговорите на
въпроса „С какви хирургични методи за ретракция на гингивата при
снемане на отпечатък сте запознати?“. От анкетираните 19,8% са
отговорили, че не познават тези хирургични методи. В първа колона се
вижда, че 12,8% човека не са отговорили на този въпрос, което предвид
естеството на изследването показва, че най-вероятно тези ЛДМ не
познават хирургичните методи за ретракция на гингивата. Ако се обединят
двете категории изследвани, ще се получи сбор от общо 26,6% ЛДМ, които
не познават хирургични методи за ретракция на гингивата при снемане на
отпечатък. Най-голям процент от изследваните – 12,8%, съобщават, че
използват за целта маргинално-ротативен кюретаж и керамичен борер,
следвани от анкетираните, посочващи само маргинално-ротативен
кюретаж – 10,6%, докато 8,5% използват ретракционни конци (корда) и
други хирургични методи.
7,40%

Керамичен борер + други хирургични методи n=7

4,30%

Други хирургични методи n=4
Ретракционни конци (корда) + други хирургични методи
n=8

8,50%
3,20%

Ретракционни конци (корда) n=3
Маргинално-ротативен кюрeтаж + керамичен борер+
електроскалпел+ лазер n=6

6,40%
2,10%

Керамичен борер + електроскалпел + лазер n=2
Маргинално-ротативен кюрeтаж + керамичен борер+
електроскалпел n=3

3,20%

Електроскалпел + лазер n=2

2,10%

Керамичен борер + лазер n=2

2,10%
1,10%

Керамичен борер + електроскалпел n=1
Маргинално-ротативен кюрeтаж + лазер n=2

2,10%

Маргинално-ротативен кюрeтаж + електроскалпел n=2

2,10%
12,80%

Маргинално-ротативен кюретаж + керамичен борер n=12

5,30%

Керамичен борер n=5

10,60%

Маргинално-ротативен кюретаж n=10

13,80%

Не познава n=13

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11% 13% 15%

Фиг. 1. Хирургични методи за ретракция на гингивата при снемане
на отпечатък, които познават ЛДМ.
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На въпроса „Използвали ли сте някои от хирургичните методи за
ретракция на гингивата при снемане на отпечатък?“ половината от
анкетираните – 50,0% отговарят положително (Фиг. 2). Останалите ЛДМ
дават отрицателен отговор – 31,9%, или не отговарят на този въпрос –
18,1%.

Не n=30

18,10%
31,90%

Да n=47

Липсващи отговори n=17

50%

Фиг. 2. Използвали ли сте някои от хирургичните методи за
ретракция на гингивата при снемане на отпечатък?
В Фиг. 3 са дадени отговорите на въпроса: „Какви хирургични
методи за ретракция на гингивата при снемане на отпечатък са
използвали?“, като тук процентът на неотговорилите е 33,0%, което е
близо три пъти повече от неотговорилите на въпроса какви хирургични
методи познават за целта. Сборът на неотговорилите и тези дали
отрицателен отговор – 6,4%, на този въпрос е равен на 39,4% ЛДМ,
което показва един доста висок относителен дял на неинформираност
сред анкетираните.
Съпоставяйки данните от теоретичните познания и Фиг. 3 (реална
практика) се вижда, че при сравняване на общия процент респонденти,
дали какъвто и да е отговор на въпросите за приложението на
хирургичните методи в практиката (Фиг. 2), значително по-малко хора
отговарят, че са използвали някои от хирургичните техники (Likelihood
Ratio=246,171, p=0,000).
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Липсващи отговори n=31

33%

Керамичен борер + други хирургични
методи n=7

7,40%

Други хирургични методи n=3

3,20%

Ретракционни конци (корда) + други
хирургични методи n=7

7,40%

Ретракционни конци (корда) n=4

4,30%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ електроскалпел+ лазер…

2,10%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ лазер n=3

3,20%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ електроскалпел n=2

2,10%

Керамичен борер + електроскалпел n=2

2,10%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
електроскалпел n=2

2,10%

Маргинално-ротативен кюретаж +
керамичен борер n=12

12,80%

Лазер n=1

1,10%
5,30%

Керамичен борер n=5

7,40%

Маргинално-ротативен кюретаж n=7

6,40%

Не познават n=6
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Фиг. 3. Какви хирургични методи за ретракция на гингивата при
снемане на отпечатък сте използвали?
Отговорите, отразени във Фиг. 2 и 3 относно познаването на
хирургичните методи за ретракция на гингивата при снемане на
отпечатък, са на отворени въпроси, съдържащи се в първата анкета, а
следващите са от втората анкета, при която вече има въпроси от
затворен тип с посочени разновидности на отговорите (улесняващи
анкетираните).
При посочен във втората анкета хирургичен метод за ретракция на
гингивата само един ЛДМ заявява, че не прилага в практиката си нито
един от изброените подходи, но не са отговорили и 20,2% от
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респондентите. (Фиг. 4) Най-голям процент – 26,6% (25) съобщават, че в
практиката си са използвали маргинално-ротативен кюретаж и
керамичен борер, следвани от употребяващите за целта само
керамичен борер – 16,0% (15) и само маргинално-ротативен кюретаж –
11,7% (11). От запитаните ЛДМ само 7,4% (7) съобщават, че в
практиката си са използвали и четирите изброени хирургични метода.
Липсващи отговори n=19
20,20%
Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ електроскалпел+…
Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ лазер n=2

7,40%
2,10%

Керамичен борер + електроскалпел +
лазер n=1

1,10%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
керамичен борер+ електроскалпел n=5

5,30%

Керамичен борер + електроскалпел n=3
3,20%
Маргинално-ротативен кюрeтаж + лазер
n=1

1,10%

Маргинално-ротативен кюрeтаж +
електроскалпел n=1

1,10%

Маргинално-ротативен кюретаж +
керамичен борер n=25

26%

Лазер n=1
1,10%
Електроскалпел n=2
2,10%
Керамичен борер n=15
16%
Маргинално-ротативен кюретаж n=11
11,70%
Не прилага n=1
1,10%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Фиг. 4. Кои хирургични методи за ретракция на гингивата
при снемане на отпечатък сте използвали във Вашата практика?
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На въпроса „Какво е Вашето мнение за хирургичните методи, които
сте използвали?“ 4,3% смятат, че подходите не са добри, а 39,4% не са
отговорили (Фиг. 5). При изброяването на всички възможни хирургични
методи само 56,4% от анкетираните ЛДМ имат положително мнение за
тях.
4,30%
Отрицателно n=4

39,40%

Положително n=53
56,40%
Липсващи отговори n=37

Фиг. 5. Какво е Вашето мнение за хирургичните методите,
които сте използвали?
На въпроса „Работили ли сте с лазер във Вашата практика?“ 27,7%
от анкетираните отговарят, че са използвали лазер.
ЛДМ са запитани дали биха си закупили дентален лазер, като само
35,1% от анкетираните заявяват, че имат желание да си закупят лазерна
техника. Това индиректно говори, че изследваните не са достатъчно
информирани за позитивите от използването на лазерите в денталната
медицина.
На въпроса „Познавате ли различни видове лазери и техните
приложения в медицината?“ по-малко от ¼ от анкетираните съобщават,
че ги познават – 24,5%.
В Фиг. 6 са представени видовете дентални лазери, чието
приложение е известно, като въпросът е отворен. Важно е да се
отбележи, че само 7,4% от изследваните са съобщили, че познават
приложението на някои видове лазери.
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92,60%

Липсващи отговори n=87
Диоден и други лазери n=1

1,10%

Други терапевтични и хирургични
лазери n=1

1,10%

Диоден, ербиев и въглерод-диоксиден
лазер n=1

1,10%

Ербиев и въглерод-диоксиден лазер n=1

1,10%

Въглерод-диоксиден лазер n=1

1,10%

Диоден лазер n=2

2,10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фиг. 6. Информираност на ЛДМ относно видове лазери.
На отворения въпрос „Кои дентални лазери са подходящи за
подготовка на венечната стена за снемане на отпечатъка?“ – 62,8% от
респондентите не дават отговор, а 19,1% съобщават, че не познават
дентални лазери за подготовка на венечната стена за снемане на
отпечатък (Фиг. 7). Само 18,1% от анкетираните изброяват някои видове
лазери, подходящи за целта.
Не знам n=18
Диоден лазер n=7
19,10%

Er:YAG лазер n=2
Въглерод-диоксиден лазер n= 5

7,40%
62,80%

2,10%
5,30%
2,10%
1,10%

Диоден лазер + Er:YAG лазер +
въглерод-диоксиден лазер n=2
Други (терапевтични и хирургични)
n=1
Липсващи отговори n=59

Фиг. 7. Кои дентални лазери са подходящи за подготовка
на венечната стена за снемане на отпечатък?
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2. Резултати и обсъждане по задача №2
На Фиг. 8 е представено структурното разпределение на
хистологичните материали, при които е налице или отсъства разкъсване
след хирургичната ексцизия на гингивалната тъкан с дадения вид
инструмент. При 100,0% от хистологичните материали е налице
разкъсване на тъканта след резекция с електроскалпел и диоден лазер.
При интервенция с керамичен борер при 55,6% има разкъсване, а при
Er:YAG лазер и CO2 лазер местата с установено разкъсване на
гингвалната тъкан са при 33,3% от изследваните материали. Влиянието на
вида хирургичен инструмент върху показателя разкъсване на гингвалната
тъкан е статистически изразимо – Likelihood Ratio= 39,284, p=0,000).
100%

100%

100%

80%
55,60%

60%
33,30%

40%
20%

33,30%

0%

0%

Фиг. 8. Влияние на видовете хирургични инструменти
върху наличието на разкъсване на гингивалната тъкан.
Потърси се има ли разлика между относителните дялове на
наличие или липса на стаза в дълбочина в зависимост от използвания
хирургичен инструмент (Фиг. 9). При хистологичните материали, които
са ексцизирани с CO2 лазер, електроскалпел и диоден лазер, се
установи наличие на стаза при всички изследвани материали. При
керамичния борер и Er:YAG лазер при нито един материал не се
установи наличието на стаза, а при контролните материали (третирани
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с хирургичен скалпел – Фиг. 9) се установи стаза в дълбочина при
22,2% от тях. При анализа на този показател факторното влияние на
вида хирургични инструментали е значително – Likelihood Ratio=65,029,
p=0,000.
100%

100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

22,20%
0%

0%

0%

Фиг. 9. Влияние на видовете хирургични инструменти върху
наличието на стаза в дълбочина на гингивалната тъкан.
Анализира се има ли разлика в дебелината на коагулационния слой
(измерена µm) в зависимост от използвания хирургичен инструмент
(Табл. 1). При контролните хистологични материали очаквано не се
отчита коагулационен слой. Най-тънък е измереният коагулационен
слой при пробите третирани с ербиев лазер – 47,9±16,382 µm, следван
от този получен с керамичен борер с дебелина – 101,11±13,176 µm.
Следващите с малко по-голяма дебелина на коагулационния слой са
материалите, третирани с CO2 лазер – 165,11±36,440 µm. Значително
нарастване дебелината на коагулационния слой се наблюдава при
работа с електроскалпел – 743,89±69,497µm. Най-голяма е дебелината
на коагулационния слой при обработване с диоден лазер –
948,33±170,990µm. И при тази променлива се получават статистически
значими разлики в дебелината на коагулационния слой при резекции с
различните видове хирургични инструменти (F=245,597, p=0,000).
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Табл. 1. Дебелина на коагулационния слой при третиране
с различни видове хирургични инструменти.
95% CI
Средна
Ст.
Ст. Долна Горна Мини Макси
Бр. (µm) Отклонение Грешка граница граница мум
Мум
Хирургичен
скалпел
Er:YAG лазер
CO2 лазер
Керамичен
борер
Електроскалпел
Диоден лазер
Общо

9

0,00

0,000

0,000

9 47,89
9 165,11
9 101,11

16,382
36,440
13,176

5,461 35,30 60,48
12,147 137,10 193,12
4,392 90,98 111,24

9 743,89
9 948,33
54 334,39

69,497
170,990
380,690
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0,00

0,00

0

0

28
125
85

67
210
120

23,166 690,47 797,31 655
56,997 816,90 1079,77 780
51,805 230,48 438,30
0

820
1200
1200
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3. Резултати и обсъждане по задача №3
Средната стойност на измерената гингивална рецесия при първото
измерване (първата седмица след ретракцията) за класическите
механично-химични методи е 0,011±0,17 mm, а при хирургичните методи
е налице по-значителна рецесия на гинигивата, но която не е клинично
значима – 0.23±0.25 mm (Табл. 2). Намерената междугрупова разлика в
съпоставените нива на свободния гингивален ръб е 0,24 mm, като тя е
статистически значима – u=8.954, p=0.00.
Измерената стойност на гингивална рецесия през втората седмица
след ретракцията за класически механично-химични методи е 0,02±0,13
mm, а за хирургичните е 0,15±0,21 mm, като намерената значителна
разлика е 0,14 mm и е близо два пъти по-малка от установеното
различие между двата метода при предходното измерване.
Табл. 2. Измерени средни стойности на гингивална рецесия в
зависимост от приложените методи.
Средна Стандартно
Средна
Брой
u
p
Методи
(mm) отклонение
разлика
Стойности Класически
първа
механично127 0,011
0,170
седмица
химични
8,954 0,000
0,239
след
методи
ретракцията Хирургични
136 0,228
0,251
методи
Стойности Класически
втора
механично127 0,017
0,127
седмица
химични
6,443 0,000
0,137
след
методи
ретракцията Хирургични
136 0,155
0,206
методи
В Табл. 3 са представени средните гингивални нива при двете
измервания, като се установява конкретно при кои методи има
гингивална рецесия или е налице повишаване нивото на свободния
гингивален ръб. Данните сочат, че при метода с Astringent Paste –
ретракционна паста, съдържаща 15% алуминиев хлорид, и при Expasyl –
ретракционна паста, съдържаща каолин и 15% алуминиев хлорид, има
съвсем леко и клинично неизразима постретракционна гингивална
хиперплазия.
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При останалите четири вида ретракционни методи е налице
различностепенна гингивална рецесия, като единствено тя е клинично
значима при пациентите, които са третирани с маргинално-ротативен
кюретаж с керамичен борер, съответно за първата седмица рецесията е
0,45±0,27 mm, а за втората седмица – 0,32±0,23 mm (Табл. 3). Найниски са нивата на РГ, получени при третиране с ербиев лазер (за
първата седмица – 0,10±0,13 mm, а за втората седмица – 0,06±0,10 mm).
Табл. 3. Измерени средни стойности на гингивална височина в
зависимост от всеки приложен метод.
Стойности
Стойности
първа
втора седмица
седмица след
след
Приложени методи
ретракцията
ретракцията
Средна (mm)
-0,148
-0,124
Ретракционна корда,
напоена с 5% разтвор на Бр.
42
42
алуминиев хлорид
Ст.отклонение
0,185
0,167
Expasyl – ретракционна Средна (mm)
0,116
0,057
паста, съдържаща
Бр.
43
43
каолин и 15% алуминиев Ст.отклонение
0,110
0,056
хлорид
Astringent Paste –
Средна (mm)
0,062
0,013
ретракционна паста,
Бр.
42
42
съдържаща 15%
Ст.отклонение
0,047
0,012
алуминиев хлорид
-0,449
-0,307
Маргинално-ротативен Средна (mm)
кюретаж с керамичен
Бр.
45
45
борер
Ст.отклонение
0,269
0,227
Средна (mm)
-0,100
-0,060
Er:YAG лазер
Бр.
45
45
Ст.отклонение
0,126
0,096
Средна (mm)
-0,137
-0,099
Диоден лазер
Бр.
46
46
Ст.отклонение
0,170
0,180
Средна (mm)
-0,113
-0,088
Общо
Бр.
263
263
Ст.отклонение
0,246
0,185
F
62,025
0,000
p

33,923
29
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4. Резултати и обсъждане по задача №4
В изследването се оценява динамиката на оздравителните процеси
след резективни процедури на гингивата с диоден лазер при 27 жени
(65,9%) и 14 мъже(34,1%), като се наблюдава срезната гингивална
повърхност на 41 зъба. Средната възраст на изследваните е 39,66±12,87
г. (най-младият изследван е на 23 г., а най-възрастният е на 65 г.).
Гингивалната резекция е извършена по редица поводи. Най-честата
причина е разкриване на субгингивално разположена препарационна
граница + удължаване на къса клинична корона с цел постигане ефект
на обръча – 51,2%, следвани от мекотъканно удължаване на клиничните
корони на фронтални зъби – 22,0% и разкриване на субгингивално
разположена препарационна граница и дълбока субгингивална кариозна
лезия – 7,3%. Установи се, че средната дълбочина на джоба при
сондиране (ДДС) преди манипулацията е 5,00±1,342 mm.
Табл. 4. Причини за извършване на гингивална резекция
(гингивектомия).
Брой %
9 22,0

Мекотъканно удължаване на клиничните корони на
фронтални зъби
Разкриване на субгингивално разположена препарационна
1
2,4
граница
Дълбока субгингивална кариозна лезия
2
4,9
Коса фрактура на корена
1
2,4
Разкриване на субгингивално разположена препарационна
21 51,2
граница + Удължаване на къса клинична корона с цел
постигане ефект на обръча
Разкриване на субгингивално разположена препарационна
3
7,3
граница + Дълбока субгингивална кариозна лезия
Разкриване на субгинг. разположена препарационна граница
1
2,4
+ Дълбока субгингивална кариозна лезия + Удължаване на кл.
корона с цел постигане ефект на обръча
Разкриване на субгинг. препарационна граница + Дълбока
2
4,9
субгингивална кариозна лезия + Коса фрактура на корена
Оперкулектомия
1
2,4
Общо
41 100,0
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В проучването при всички случаи е било възможно да се снеме
отпечатък от същото посещение. Средната продължителност на
манипулациите, включващи резекции с диоден лазер, е 12,39±12,98 мин.
Трябва да се отбележи, че при 12,2% от случаите не се установява
кървене в момента на манипулацията, при 63,4% регистрираното
кървене са самоограничава, а при 24,% се е изисквало лек натиск за
прекратяването му (Фиг. 9).
По време на хирургичната интервенция се регистрира малко
количество полепнала тъкан към инструмента при 87,8% от случаите
(Фиг. 10).

12,20%

Никакво n=5

24,40%
Самоограничаващо се n=26

63,40%

Изискващо лек натиск за прекратяването
му n=10

Фиг. 9. Кървене по време на процедурата.

12,20%

87,80%

Никакво n=5

Полепва малко количество, което
позволява почистване с навлажнена
марля n=36

Фиг. 10. Полепване на тъканта към инструмента.
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Някои от постоперативните характеристики на хирургичната
интервенция гингивектомия, включващи: постоперативна болка,
постоперативна хеморагия при сондиране, цвят, контур на тъканта и
изглед на раната, също са анализирани в динамика.
Разпределението в зависимост от регистрираната постоперативна
болка (оценявана по 10 степенна ВАС) при измерваните 4 етапа на
изследването е представено в Табл. 5. Най-високата оценка на болката
измерена при 24 час е 6, като тя е регистрирана при 22,0% от случаите,
а при 7,3% не е регистрирана болка след гингивектомията. На 72 час
най-високата оценка вече е 3, като тя е съобщена при 22,0% от
случаите. На първата седмица нивото на болката отново при 22,0% от
случаи е минимална – 1, а при останалите не се съобщава за болка. На
втората седмица няма нито един информирал, че чувства
постоперативна болка.
Табл. 5. Постоперативна болка
(стойности по визуално-аналогова скала – ВАС).
На 24час
Постоперативна болка
(стойности по визуалноаналогова скала – ВАС)
0
1
2
3
6
Общо

0
1
2
3
Общо

0
1
Общо

0

Бр.
3
5
9
15
9
41
На 72 час
Бр.
19
7
6
9
41
През I седмица:
Бр.
32
9
41
През II седмица:
Бр.
41
32

%
7,3
12,2
22,0
36,6
22,0
100,0
%
46,3
17,1
14,6
22,0
100,0
%
78,0
22,0
100,0
%
100,0
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Постоперативната хеморагия при сондиране е израз на образуване
на кръвен коагулум след процедурата и нормалното протичане на
оздравителния процес в гингивалния сулкус, включващо резорбция на
коагулума и реорганизация на епитела и съединителната тъкан (Табл.
6). На 24 час при всички 41 наблюдавани зъба има постоперативна
хеморагия при сондиране, на 72 час тя се регистрира при 87,8% от
пациентите.
През
първата
седмица
след
гингивектомията
постоперативна хеморагия при сондиране се отчита при 22,0% от
случаите, а на втората седмица отсъства изцяло.
Табл. 6. Постоперативна хеморагия при сондиране след
гингивектомия с диоден лазер през 4 етапа на наблюдение.
24 час

72 час:

I седмица:

II седмица:

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Не

----

-----

5

12,2

32

78,0

41

100,0

Да

41

100,0

36

87,8

9

22,0

---

-----

Общо

41

100,0

41

100,0

41

100,0

41

100,0

Цветът на гингивалната тъкан, наблюдаван в динамика през
постхирургичния период, е описан в Табл. 7. Побеляването на тъканта
означава, че е настъпила коагуалция и е работено с правилните
параметри на лазера, докато обгорелият цвят на тъканта е индикатор за
прекомерно висока мощност или задържане на едно място прекалено
дълго време. През първия етап на наблюдението – 24 час, при 75,6% от
случаите цветът е побелял, като на 72 час този цвят се регистрира само
при 4,9% от случаите. През първата и втората седмица няма нито един
случаи с тази характеристика. На 24 час червен цвят на тъканта се
отчита при 24,4% от изследваните, на 72 час този цвят е налице при
90,2% от наблюдаваните гингивални повърхности, а през първата
седмица се среща само при 22,0%. През втората седмица този цвят на
тъканта не се регистрира, а при всички случаи се отчита само розов цвят
на гингивата. През първата седмица при 78,0% от наблюдаваните
гингиви констатираният цвят на тъканта вече е розов.
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Табл. 7. Цвят на тъканта след гингивектомия с диоден лазер
през 4 етапа на наблюдение.
24 час

72 час:

I седмица:

II седмица:

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Розов

---

---

2

4,9

32

78,0

41

100,0

Червен

10

24,4

37

90,2

9

22,0

---

---

побелял

31

75,6

2

4,9

---

---

---

---

Общо

41

100,0

41

100,0

41

100,0

41

100,0

Трябва да се отбележи, че при всички случаи на всеки етап от
изследването след гингивектомията с диоден лазер, наблюдаваният
контур на тъканта е нормален, като само на 24 час се регистрира съвсем
лек (почти незабележим с видимо око) едематозен контур на срезната
гингивална повърхност.
Динамичната клинична характеристика на оздравителния процес на
раната е представена в Табл. 8. На 24 час всички гингивални рани са
покрити с фибринозен налеп и еритемно хало, на 72 час при 4,9% от
случаите тази характеристика на раната вече е преминала през
следващия оздравителен етап – гранулирана повърхност и е с нормален
бледо-розов цвят. Гранулирана повърхност през първата седмица се
наблюдава при 24,4% от случаите, а при всички останали 75,6% се
отчита пълно оздравяване. На втората седмица
всички раневи
повърхности са зарастнали напълно и са с нормален бледо-розов цвят.
Табл. 8. Изглед на раната.
24 час 72 час:
Бр. % Бр. %

I
II
седмица: седмица:
Бр.

%

Бр.

%

Покрита с фибринозен налеп и
еритемно хало

41 100,0 39 95,1 ---

---

---

---

Гранулирана

---

---

---

---

10 24,4 ---

---

Нормален бледо-розов цвят

---

---

2

4,9

31 75,6 41 100,0

Общо

41 100,0 41 100,0 41 100,0 41 100,0
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Заключение по задача №1
По задача №1 се проведе анкетно проучване сред 94 ЛДМ. Изследва
се информираността им относно хирургичните методи за ретракция на
гингивалния сулкус с акцент върху лазерната подготовка, видовете
дентални лазери и техните приложения.
От получените резултати може да се заключи, че:
1. Налице е значителен информационен дефицит относно методите
и средствата за хирургична ретракция на гингивата сред ЛДМ, като
това е особено ясно изразено за съвременните хирургични
подходи, в частност денталните лазери.
2. Познания за видовете дентални лазери и възможносттите им на
приложение притежават основно по-младите лекари (с по-кратък
трудов стаж). Най-често използваният ретракционен метод е
маргинално-ротативният кюретаж с диамантен борер или
керамичен борер.
3. ЛДМ със специалност по протетична дентална медицина са найинформирани относно възможносттите на денталните лазери и
електроскалпела.
4. ЛДМ с по-кратък трудов стаж и специалистите по протетична
дентална медицина са двете групи, които най-активно желаят да
използват в практиката си дентални лазери – заявяват желание за
закупуване на лазерна дентална техника.
5. В много от изследваните градове ЛДМ нямат никаква информация
за възможностите на денталните лазери.
2. Заключение по задача №2
По задача №2 се направи хистологична оценка и сравнение на
срезната гингивална повърхност при 18 пациента след резекция с
хирургичен скалпел, електроскалпел, керамичен борер, Er:YAG лазер,
CO2 лазер и диоден лазер. Изследвани са следните параметри –
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дебелина на коагулационния слой (в µm), наличие или отсъствие на
разкъсване на гингивалната тъкан и наличие или отсъствие на стаза в
дълбочина.
Като заключение може да се обобщи, че:
1. Най-добрият инструмент за хирургично ексцизиране е СО2 лазер,
осигуряващ идеална хемостаза, минимално разкъсване и тънък
коагулационен слой. Той е най-щадящият за тъканта хирургичен
метод, превъзхождащ диодния лазер и Er:YAG лазер.
2. Er:YAG лазер притежава редица предимства: постигнат най-тънък
коагулационен слой и минимално разкъсване на тъканта, но при
него липсва хемостаза в дълбочина, което може да е препятствие
при денталните хирургични интервенции.
3. При диодния лазер е налице изключително добра хемостаза, но и
значително разкъсване на тъканта, като тук е отчетен найдебелият коагулационен слой. Електроскалпелът повтаря
характеристиките на диодния лазер, като тук коагулационният
слой е малко по-тънък.
4. При керамичния борер се отчете една от най-ниската дебелина на
коагулационния слой, отсъствие на стаза и средно ниво на
разкъсване на гингивалната тъкан.
5. Денталните лазери демонстрираха редица предимства по
отношение на клинико-техническите си характеристики за
мекотъканната дентална хирургична интервенция спрямо
класическите хирургични методи.
6. При жените се отчита близо четири пъти по-висок риск от
разкъсване на гингивалната тъкан при хирургична интервенция,
отколкото при мъжете. При жените се наблюдава по-слабо
изразена хемостаза, което е фактор, изискващ специфичен
подбор на хирургичните методи.
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3. Заключение по задача №3
По задача №3 се извърши сравнителен анализ на
постретракционните промени във височината на гингивата на 263
зъба (23 пациента). Приложени бяха шест различни ретракционни
метода – три класически (ретракционни конци, ретракционна паста
Expasyl и ретракционна паста Astringent paste) и три хирургични
(маргинално-ротативен кюретаж с керамичен борер, ретракция с
Er:YAG лазер и диоден лазер). Изследва се въстановяването на
височината на свободния гингивален ръб на сканирани с CAD/CAM
скенер гипсови модели на първа и втора седмица след ретракцията.
От получените резултати може да се заключи, че:
1. При всички тествани ретракционни методи, с изключение на
маргинално-ротативния кюретаж с керамичен борер, получените
нива на гингивална рецесия са клинично незначими.
2. Най-ниското постретракционно ниво на гингивална рецесия се
отчете при третиране с ербиев лазер, следвано от получената
гингивална височина след ретракция с диоден лазер и на трето
място (с най-висока, но клинично незначима рецесия от трите
метода) е получената рецесия при класическата ретракция с
корда.
3. Известните съществени предимства на лазерите (диоден и ербиев)
и получените най-ниски нива на гингивална рецесия правят
денталните лазери най-удачните ретракционни методи, като
водещата позиция е на ербиевия лазер.
4. Ретракцията с маргинално-ротативния кюретаж с керамичен борер
води до клинично изразима и трайна гингивална рецесия, която
продължава и през втората седмица след процедурата.
5. Постретракционната гингивална рецесия е по-изразена при
моларите и премоларите, което изисква внимателно прецизиране
на ретракционния метод (да се избягва маргинално-ротативния
кюретаж в тази група зъби).
6. При по-възрастните пациенти се отчита
постретракционната гингивална рецесия.
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4. Заключение по задача №4
По задача №4 се извърши клинична оценка на оздравяването на
гингивата след резективни процедури с диоден лазер с дължина на
вълната 810 nm, непрекъснат режим на работа и мощност 1.5 W. Оцени
се клиничната ефективност (възможност отпечатъкът да бъде снет в
същото посещение), продължителността на манипулацията, кървенето
по време на процедурата, полепването на тъканта по инструмента,
постоперативната хеморагия при сондиране, постоперативната болка и
оздравяването по отношение на цвят на тъканта, контур на тъканта и
изглед на раната.
Като заключение може да се обобщи, че:
1. Процедурните техники при гингивектомиите, извършени с диоден
лазер с дължина на вълната 810 nm, непрекъснат режим на работа
и мощност 1,5 W, са съществено съкратени (средна
продължителност на манипулациите) и облекчени (липсва
необходимост от обезболяване или е достатъчно прилагане
единствено на контактна анестезия) спрямо конвенционалните
техники.
2. След гингивектомия с диоден лазер (с дължина на вълната 810 nm,
непрекъснат режим на работа и мощност 1,5 W) при
интраоперативната характеристика – кървене по време на
процедурата, се отчита редукция както спрямо традиционните
методи за тези процедури, така и спрямо третирането с диоден
лазер с по-голяма дължина на вълната и по-голяма мощност.
3. След гингивектомия с диоден лазер (с дължина на вълната 810 nm,
непрекъснат режим на работа и мощност 1,5 W) нивото на
постоперативната болка е категорично по-ниско от това при други
аналогични процедури, извършени с конвенционални методи и с
диоден лазер, работещ с по-голяма дължина на вълната и с поголяма мощност.
4. Постоперативната хеморагия при сондиране след гингивектомия с
диоден лазер (с дължина на вълната 810 nm, непрекъснат режим
на работа и мощност 1,5 W) се редуцира значимо спрямо случаите
със сходни процедури, но извършени с традиционни инструменти.
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5. Регенерирането на тъканите след гингивектомия с диоден лазер (с
дължина на вълната 810 nm, непрекъснат режим на работа и
мощност 1,5 W) се характеризира със значително ускоряване и
подобряване
(липсват
инфекциозни
усложнения)
на
възстановителните процеси, в сравнение с резекцията с
конвенционални инструменти.
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VI.

ИЗВОДИ

1.

Сред ЛДМ съществува значителен информационен дефицит
относно методите и средствата за хирургична ретракция на
гингивата, като това е особено ясно изразено за съвременните
хирургични подходи, в частност денталните лазери.

2.

Най-значителният потенциал за практическото приложение на
лазерните дентални технологии може да се разгърне сред младите
ЛДМ и специалистите по протетична дентална медицина.

3.

В настоящата дентална практика у нас най-често използваният
хирургичен ретракционен метод е маргинално-ротативният
кюретаж с диамантен борер или керамичен борер.

4.

Най-подходящият инструмент за ексцизиране сред съвременните
хирургични методи инструмент е СО2 лазер, тъй като осигурява
напълно
задоволитена
хемостаза,
минимално
гингивално
разкъсване и тънък коагулационен слой. Той е най-щадящият за
тъканта хирургичен метод, превъзхождащ диодния лазер и Er:YAG
лазер.

5.

Предимствата на Er:YAG лазера – осигурен най-тънък
коагулационен слой и минимално разкъсване на тъканта, се
неутрализират в известна степен от липсата на хемостаза в
дълбочина, което води до известни затруднения при денталните
хирургични интервенции.

6.

При хирургична интервенция с диоден лазер се постига
изключително добра хемостаза, но и значително разкъсване на
тъканта, като тук е отчетен най-дебелият коагулационен слой.
Електроскалпелът повтаря характеристиките на диодния лазер,
като тук коагулационният слой е малко по-тънък.
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7.

При всички тествани ретракционни методи получените нива на
гингивална рецесия са клинично незначими, като изключение от
това прави маргинално-ротативния кюретаж с керамичен борер,
при който този процес е клинично изразим и се запазва трайно и
през втората седмица след процедурата.

8.

При денталните хирургични интервенции се демонстрират известни
полови специфики, като при жените се отчита близо четири пъти
по-висок риск от разкъсване на гингивалната тъкан отколкото при
мъжете. При жените се наблюдава и по-слабо изразена хемостаза,
което е фактор, изискващ специфичен подбор на хирургичните
методи.

9.

В развитието на постретракционната гингивална рецесия се
демонстрира възрастова обусловеност, като при по-възрастните
пациенти тя е по-ясно изразена.

10. След гингивектомия с диоден лазер (с дължина на вълната 810 nm,
непрекъснат режим на работа и мощност 1,5 W) отчетеното ниво на
постоперативна болка е категорично по-ниско, както спрямо това
при други аналогични процедури, извършени с конвенционални
методи. Същата констатация за нивото на болка се отнася и при
съпоставка на диоден лазер с горецитираните параметри спрямо
диоден лазер с по-високи дължина на вълната и работна мощност.
11. Оздравяването след гингивектомия с диоден лазер (с дължина на
вълната 810 nm, непрекъснат режим на работа и мощност 1,5 W) се
характеризира със значително ускоряване и подобряване (налице е
и бактерициден ефект) на възстановителните процеси, в сравнение
с раневото възстановяване след резекция с конвенционални
инструменти.
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VII.

ПРИНОСИ

Приноси с оригинален характер
1.

За първи път в България се проведе анкетно проучване на
информираността сред ЛДМ относно различните методи за
ретракция на гингивалния сулкус, установяващо значителния
дефицит на знания, в частност приложението на лазерите в това
направление.

2.

За първи път у нас се направи хистологична оценка и сравнение на
срезната гингивална повърхност след резекция с различни видове
хирургични инструменти: хирургичен скалпел, електроскалпел,
керамичен борер, диоден, Er:YAG и CO2 лазер.

3.

За първи път в България се направи детайлна сравнителна
характеристика между класически и хирургични методи на
ретракция и оценка на риска от възникване на гингивална рецесия,
като се доказа, че и двата вида техники са безопасни, с изключение
в известна степен на маргинално-ротативния кюретаж с керамичен
борер.

4.

За първи път у нас се проведе изследване, в което се направи
клинична оценка на резективни процедури с лазер като част от
предпротетичната подготовка на зъбите.

Приноси с научно-приложен характер
5.

Доказва се, че оптималният инструмент за хирургично ексцизиране
на гингивални тъкани е CO2 лазер.

6.

Установява се полова специфичност по отношение на гингивалното
разкъсване и хемостазата при отделните дентални хирургични
мекотъканни интервенции.
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Приноси с потвърдителен характер
7.

Доказаха се безспорните предимства и категоричната безопасност
(при боравене с правилните технически параметри) при лазерна
ретракция с диоден и Er:YAG лазер като бърз, достъпен, с добър
хемостатичен ефект, позволяващ снемане на прецизен отпечатък
още в същото посещение.

8.

Потвърди се, че при гингивектомия, извършена с диоден лазер (с
дължина на вълната 810 nm, непрекъснат режим на работа и
мощност 1,5 W), е налице ясно изразено занижено ниво на
постоперативната болка и категорично ускорен на възстановителен
процес спрямо резекциите, извършени с конвенционални
инструменти.
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