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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

EMD 
enamel matrix derivate (дериват от емайлов 

матрикс) 

BMPs 
bone morphogenic proteins (костни морфогенни 

протеини) 

PRP 
platelet-rich plasma (богата на тромбоцити 

плазма) 

PRF platelet-rich fibrin (богат на тромбоцити фибрин) 

PDGF 
platelet-derived growth factors (тромбоцитни 

растежни фактори) 

HU Hounsfield units (Хънсфийлдови единици) 

FFBA 
fresh frozen bone allograft (свежо замразен костен 

алографт) 

FDBA 
freeze-dried bone allograft (замразен сух костен 

алографт) 

DFDBA 
demineralized freeze-dried bone allograft 

(деминерализиран замразен сух алографт) 

DBBM 
demineralized bovine bone material 

(депротеинизиран говежди костен материал) 

DEB 
deproteinized equine bone material 

(депротеинизирана костна присадка от коне) 

SAL 
Sterility Assurance Level (Ниво на сигурност на 

стерилизацията) 

HA hydroxyapatite (хидроксиапатит) 

TCP tricalcium phosphate (трикалциев фосфат) 

BCP 
Biphasic calcium phosphate (бифазен калциев 

фосфат) 

3D Three-dimensional (триизмерен) 
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CAD 
Computer-aided design (компютърно 

подпомогнат дизаин) 

RP rapid prototyping (бързо прототипиране) 

PCA 
polylactic-coglycolic acid (полилактикогликолова 

киселина) 

PGA polyglycolic acid (полигликолова киселина) 

PLA polylactic acid (полилактозна киселина) 

MSCs 
multipotent stem cells (мултипотентни стволови 

клетки) 

DPSCs 
dental pulp stem cells (стволови клетки от зъбна 

пулпа) 

DTSCs 
deciduous teeth stem cells (стволови клетки от 

временни зъби) 

DFSCs 
dental follicle stem cells (стволови клетки от 

зъбен фоликул) 

PDLSCs 
periodontal ligament stem cells (стволови клетки 

от периодонтален лигамент) 

SCAPs 
стволови клетки от, изолирани от апикалната 

папила (stem cells isolated from the apical papilla) 

ATGMs 
autogenous tooth graft material (автогенна зъбна 

костна присадка) 

e-PTFE 
expanded polytetrafluoroethylene (вид 

нерезорбируема мембрана) 

d-PTFE 
high density expanded polytetrafluoroethylene (вид 

нерезорбируема мембрана) 

Ti-e- 

PTFE 

titanium reinforced expanded 

polytetrafluoroethylen (вид нерезорбируема 

мембрана) 
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GTR 
guided tissue regeneration (направлявана тъканна 

регенерация) 

3D Three-dimensional (триизмерен) 

PLGA 
polyglycolic acid copolymer (полигликолова 

киселина) 

PCL polycaprolactone (поликапролактон) 

PEG polyethylene glycol (полиетилен гликол) 

SF silk fibroin (копринен фиброин) 

SSS 
socket seal surgery (запазване на алвеолата чрез 

запечатване) 

RST 
Root submergence technique (техника за 

запазване на алвеолата “потопения корен”) 

SST 

socket shield technique (техника за запазване на 

алвеолата със запазване на вестибуларната 

коренова повърхност) 

STL 

модел 

stereolithography model (триизмерен виртуален 

литографски модел) 

RFA – 
Resonance frequency analysis (Aнализ на 

резонансни честоти) 

BIC 
Bone Implant Conatct (връзка между импланта и 

костта) 

ISQ 
International Stability Quotient (Коефициент на 

стабилността на импланта) 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Нормалният оздравителен процес на постекстракционната 

алвеола предизвиква значителна загуба на кост и колапс на 

заобикалящата гингива. Запазването на алвеолата е хирургичен 

метод, който се налага в последните години, с цел да се намали 

резорбцията на алвеоларната кост в хоризонтална и вертикална 

посока и колапсът на меките тъкани, като с това се избегнат и 

последващите затруднения в протезирането и поставянето на 

дентални импланти в съответната област. Този клиничен 

подход е с цел поддържане обема на останалата кост след 

екстракция на зъб, но е и допълнително условие при 

подготовката за поставяне на дентален имплант. Достатъчният 

обем, височина и ширина на костта, както и нейните качествени 

характеристики са необходими предпоставки, за да се осигури 

оптимална механична стабилност на импланта и последваща 

осеоинтеграция. 

Различни костозаместващи материали се използват с цел 

намаляване на алвеоларната резорбция и получаването на 

оптимален обем кост. Въпреки това, основен дискусионен 

проблем остава постигането на консенсус по отношение на най-

подходящият материал за аугментационни процедури и 

процедури по запазване на алвеолата. Изследванията в областта 

на костното тъканно инженерство имат за цел да индуцират 

нова функционална регенерация на костта чрез синергичната 

комбинация от биоматериали, клетки и факторна терапия. 

Целта е да се постигне високо качество и количество зряла кост 

чрез методи и материали, които да бъдат по-малко инвазивни.  
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Проследяването на динамиката на обемните промени в 

костта след екстракция на зъби е от значение за обективизиране 

на резултатите от процедурата по запазване на алвеолата с 

различни материали и определяне на оптимален метод и 

материал за лечение. Вертикалната и хоризонталната резорбция 

на костта се изследват с различни методи: измервания върху 

пластмасови модели; радиографски анализи; индивидуално 

изработени акрилни шини или използване на титаниеви 

щифтове като референтни точки за измерване. Тези методи 

имат някои недостатъци: времеотнемащи са както за пациента, 

така и за лекуващия; пациентът е подложен на допълнително 

облъчване; повечето от тях увеличават цената на лечението/ 

изследването; склонни са към несъответствия.  

В тази разработка, от една страна се прави сравнителна 

оценка на процедура по запазване на алвеола със запазени 

костни стени с алографт (BoneAlbumin) в комбинация с PRF 

мембрана или PRF като самостоятелен материал след 

екстракция на зъб, с оглед хистологична оценка и проследяване 

на регенерацията на костните тъкани, а от друга in vivo с 

помощта на 3D интраорален скенер 3Shape се генерират 

виртуални модели и се получава информация за степента на 

резорбция и обемните промени в алвеоларната кост, с оглед 

използване на неинвазивността и точността на този метод на 

изследване.  

PRF е второ поколение тромбоцитен концентрат, който 

може да ускори регенеративните процеси в меките и твърди 

костни тъкани. Поради тази причина, в настоящата разработка 

изследванията са насочени към остеогенния потенциал на PRF. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на дисертационния труд е да се направи сравнителен 

анализ на количествените и качествени промени на 

алвеоларната кост след процедура по запазване на алвеолата и 

да се оцени стабилността на поставените импланти. 

За изпълнението на целта си поставихме за решаване следните 

задачи: 

1. Първа задача: 

Да се направи сравнителна оценка на хоризонталната и 

вертикалната резорбция на алвеоларната кост четири месеца 

след запазване на алвеола с костен графт (алографт) с PRF 

мембрана, само с PRF и при незапазена алвеола, с помощта на 

виртуални модели, получени с интраорален 3D скенер на Trios. 

2. Втора задача: 

Да се извърши сравнителна хистологична и хистологометрична 

оценка на костната структура, получена четири месеца след 

запазване на постекстракционна алвеола с помощта на костен 

графт (алографт) с PRF мембрана, само с PRF и при незапазена 

алвеола. 

3. Трета задача: 

Да се извърши сравнителна рентгенологична оценка на 

костната плътност в Хънсфилдови единици, след запазване на 

алвеолата с помощта на костен графт (алографт) с PRF 

мембрана, само с PRF и при незапазена постекстракционна 

алвеола чрез 3D CBCT. 
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4. Четвърта задача: 

Да се извърши сравнителна оценка на първичната и вторичната 

стабилност на поставените импланти спрямо материала, 

използван за запазване на алвеолата и да се анализира връзката 

с костна плътност (HU), количеството новообразувана кост и 

размера на имплантите. 

5. Пета задача: 

Алгоритъм за предвиждане на успеваемост при процедура по 

запазване на алвеолата. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Материал 

1.1 Място на проучването. 

    Клиничното изследване се провежда в катедра по Орална 

хирургия към Факултет по дентална медицина на МУ – 

Пловдив. Хистологичното проучване се провежда в Катедра 

Обща и клинична патология, МУ – Пловдив. 

Рентгенологичното проучване се провежда в Катедра Образна 

диагностика, дентална алергология и физиотерапия, ФДМ-

Пловдив. 

1.2 Пациенти 

    Деветдесет пациенти със зъб, подлежащ на екстракция са 

разделени на случаен принцип в три групи. На първата група се 

проведе запазване на алвеолата с алографт (замразен сух 

кортико-спонгиозен алографт с покритие от албумин) и PRF 

мембрана. На втората група пациенти се извърши запазване на 

алвеолата само с PRF. Първите две групи условно бяха 

наречени – тестови групи. При третата група пациенти в 

постекстракционната алвеола бе оставена само с кръвен 

съсирек – контролна група. Четири месеца след проведената 

процедура, се извърши повторна хирургична манипулация, с 

цел взимане на костна биопсия, поставяне на подходящ 

дентален имплант и измерване на първичната  му  стабилност.  

Четири  месеца  след  поставянето на импланта, беше извършена 

хирургична процедура, с цел разкриване на импланта и 

измерване на неговата вторична стабилност. 
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1.3 Критерии за подбор на пациентите 

 

1/ Включващи критерии 

 Постекстракционни алвеоли клас 1 по Elian или клас 1 по 

Misch 

 Зъби с показания за екстракция – Periodontitis chronica , 

Fractura coronae et radix dentis, Destrucio coronae et radix 

dentis, Resorbcio radix dentis (interna et externa), Radix dentis; 

 Пациенти без противопоказания за хирургична намеса (ASA 

1 или 2) 

 Пациенти с добра орална хигиена 

 Приемане на условията и подписване на информираното 

съгласие и съдействие за изследването. 

 

2/ Изключващи критерии 

 Наличие на тежки системни заболявания или имунодефицит 

 Наличие на остра одонтогенна инфекция 

 Пациенти, приемащи перманентно антикоагуланти и 

антиагреганти 

 Пациенти на стероидна терапия повече от 10 години 

 Липса на съседни зъби 

 Пациенти на химиотерапия, лъчетерапия и приемащи 

бифосфонати 

 Пушачи – повече от 10 цигари на ден 
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2. Методи 

2.1 Клинични методи 

Анамнеза и информирано съгласие 

При първичното посещение на пациента се извършва 

преглед и се снема щателна анамнеза. Пациентите подписват 

информирано съгласие, с което се съгласяват да участват в 

клиничното изследване.  

Измерване на първична и вторична стабилност на 

поставените импланти 

Веднага след поставянето на денталния имплант се измерва 

неговата първична стабилност в мезио-дистална и вестибуло- 

лингвална посока с помощта на апарата Osstell Idx. Използват 

се SmartPeg резонатори. Стабилността на импланта се определя 

спрямо ISQ скала. Четири месеца след поставянето на 

импланта, се измерва вторичната стабилност на импланта – 

отново в мезио-дистална и буко-лингвална посока с помощта на 

апарата Osstell Idx (Фиг. 1 а и b). 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 a) Апарат за измерване на имплантна стабилност – 

Ostell Idx b) SmartPeg, прикрепен към импланта 
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2.2 Параклинични методи 

    Сегментна/панорамна рентгенография – при първия преглед 

на пациентите 

CBCT – една седмица след запазване на алвеолата 

CBCT – четери месеца след запазване на алвеолата 

Контролна рентгенография на поставения дентален имплант 

Интраорален скенер Trios 3Shape – заснемане на оперативното 

поле по време и четери месеца след запазване на алвеолата 

2.3 Лечебни методи 

2.3.1 Хирургична техника за запазване на алвеолата 

След предварително обезболяване, с помощта на скалпел   

(лезвие №15с) се прави интрасулкуларна инцизия около 

подлежащия на екстракция зъб и две вертикални инцизии до 

медиалната и дисталната папила на съседните зъби. (фиг.2a) 

Оформя се трапецовидно мукопериостално ламбо, което се 

отпрепарира внимателно с помощта на малък распатор от 

подлежащата кост. (фиг.2b,c) Следва депериостиране по цялата 

дължина на ламбото в основата му. (фиг.2d,e) От оралната 

страна не се правят допълнителни вертикални разрези. 

Екстракцията на зъба или корена се извършва внимателно и 

атравматично с помощта на лостове и екстракционни клещи. 

(фиг.2e) 
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Фиг. 2 a) Хирургичен разрез b) Отпрепариране на 

мукопериостално ламбо c) Отпрепарирано мукопериостално 

ламбо d) депериостиране e) удължено ламбо f) атравматична 

екстракция на зъба/корена 
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 Постекстракционните алвеоли от първата група се 

запълват с алографт до ръба на костните стени с помощта на 

подходящи инструменти. (фиг. 3a), след което върху него се 

поставя мембрана от богат на тромбоцити фибрин (PRFm). При 

втората група алвеолата се запълва само с PRF. (фиг 3c) При 

контролната група, постекстракционната алвеола остава 

изпълнена само с кръвен съсирек. (Фиг.3b)                   

                           

Фиг. 3 a) Алвеола, запълнена с костна присадка – алографт b) 

контролна група c) алвеола, запълнена с PRF 

2.3.2 Поставяне на дентален имплант 

Четири месеца след екстракцията на зъба, на мястото на 

проведената процедура по запазване на алвеолата (фиг.4а) (вкл. 

и при контролната група) се извършва повторна хирургична 

манипулация с цел – взимане на костна биопсия и поставяне на 

дентален имплант. Хирургичната техника включва: 

отпрепариране на мукопериостално ламбо (фиг.4b), вземане на 

костна биопсия с помощта на 2.5 мм трефан борер (фиг.4c), като 

по този начин се оформя пилотния отвор, разширяване на 

имплантното легло (фиг.4d) и поставяне на дентален имплант 
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(фиг.4e,f), съглано препоръките на производителя на 

имплантната система (AB Dental Implants). 

 

Фиг. 4 а) клинична снимка 4 месеца след запазване на алвеолата 

b) алвеоларна кост – след 4 месеца c) вземане на биопия с 

трефан фреза d) остеотомия с фреза e) завиване на имплант 

f) поставен дентален имплант g) поставен шев 
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2.3.3 Постоперативни грижи 

Постоперативно на всички пациенти се назначи 

антибиотична терапия за 5 дни (Amoxicillin 1g) и нестероидни 

противовъзпалителни средства (Nimesulide 2 x 100 mg) за 3 дни. 

Пациентите бяха инструктирани да избягват механичния 

контрол на плаката в продължение на 2 седмици в областта на 

оперативното поле. Контролен преглед се направи на първия и 

на седмия ден след операцията, с цел да се контролира 

заздравителния процес, наличие на възпаление в околните 

тъкани или откриване на костната присадка. Конците бяха 

премахнати на десетия ден. 

2.4 Хистологични методи 

Четири месеца след процедурата по запазване на 

постекстракционната алвеола от откритата кост в областта на 

проведената процедура по запазване на алвеолата бе взета 

биопсия с помощта на 2.5 – 3мм трефан борер. (Фиг. 5) 

 

 

 

 

Фиг. 5 Взета биопсия, с помощта на трефан борер 

        Материалите се фиксират в в 10% неутрален буфериран 

формалин за 12-24ч. Следва декалциниране на костните 

фрагменти (декалциниращ р-р – EDTA, на микровълнова фурна 

– 8 цикъла по 10 секунди на 41-43 градуса С през 20 минути, 
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след всеки цикъл на микровълновата фурна се сменя 

декалциниращия разтвор). В следващия етап (парафиново 

включване), материалът се дехидратира с подходяща спиртна 

редица: 70% етилов алкохол, 95% етилов алкохол, 99% етилов 

алкохол и се просветляват с ксилол. Костните фрагменти се 

включват в парафиново блокче, режат се на ротационен 

принцип (3-4 микрона) и се оцветяват с Хематоксилин – Еозин. 

Хистологичният материал се изследва под светлинен 

микроскоп (x20 минимум увеличение). На всеки срез се правят 

дигитални снимки.(фиг.) 

      На следващият етап дигиталните снимки на микроскопските 

препарати  се  импортират  в  програма  за  графична  обработка  

на изображения със свободен достъп (ImageJ). С помощта на 

програмата се калкулират процентните съотношения на 

проценти на зряла костна формация, оставаща мека 

съединителна тъкан и остатъчен костозаместителен 

материал/незряла кост. (фиг. 6 a,b,c). Последните бяха измерени 

в писели и преобразувани в проценти. Измерванията бяха 

осъществени от двама независими изследователи. 
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Фиг. 6  а) новообразувана кост b) съединителна тъкан c) 

остатъчен костен графт – маркирани в жълт цвят 

2.5 Обработка и измервания върху виртуални модели 

      В настоящото изследване с помощта на Trios интраорален 

скенер (фиг. 7) се генерира виртуален образ на оперативното 

поле. Сканираното после включва алвеоларната кост около 

презервираната алвеола, както и зъбите и меките тъкани, 

съседни на оперативното поле. Дигиталните отпечатъци се 

изпращат към 3Shape Dental system (3Shape corporation 

Denmark). В зъботехническата програма на 3Shape се 

изпълняват процедури по изграждане на STL модел, който ще 

бъде използван в последващите процедури по оценка на 

загубения обем кост – костен обем. 

 

 

 

 

Фиг. 7 Интраорална камера (Trios 3Shape) 
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2.5.1 Изрязване и определяне границите на виртуалната 

реплика на оперативното поле. 

      Елиминират се ненужни фрагменти, като в границите на 

бъдещия модел се оставят елементи, които не подлежат на 

промяна през 4 месечния период между оперативните 

процедури – съседни зъби. (фиг. 8) 

 

 

 

 

 

Фиг. 8 Граници на виртуалната реплика на оперативното поле 

2.5.2 Определяне на оклузална равнина 

      Коректното определяне на наклона е предпоставка за 

безпроблемно напасване на двете виртуални реплики, получени 

по време на двете хирургични процедури. (фиг. 9) 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9 Определяне на оклузална равнина 
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2.5.3 Поставяне на база и запазване на готовия модел. 

      Чрез последната стъпка се създава STL. виртуален модел на 

оперативното поле. (фиг. 10) Последното е важно, защото 

програмата автоматично създава омрежване, което е 

водонепропускливо – “watertight mesh”, което е условие за 

последващата работа по измерване на промените, настъпили за 

4 месечния период след екстракция. Получената виртуална 

реплика е абсолютно точно копие на клиничната ситуация, 

което се осигурява от безпрецедентната точност на използвания 

интраорален скенер. 

 

Фиг. 10 Поставяне на база и запазване на готовия модел. 

2.5.4 Измерване на референтно разстояние за определяне 

на мащаб. 

      Полученият, по описаната методика, виртуален модел се 

отваря в програмата 3D Viewer 3Shape. Програмният модул 

позволява измерване на линейни разстояния върху 

триизмерната реплика. (фиг. 11) Чрез получената референтна 

стойност в програмата изследователят има възможност за 

задаване на коректен мащаб на изображението за реални 

измервания върху получения модел.  
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Фиг. 11 Измерване на референтно разстояние за определяне на 

мащаб. 

2.5.5 Обработка и измервания върху моделите в 

програмата Meshlab 

      Създадените виртуални модели в STL. формат на 

оперативното поле се обработват в Meshlab. Meshlab e отворена 

система за обработка и редактиране на 3D изображения. Двата 

модела – по време на запазване на алвеолата и 4 месеца по-

късно се приравняват един спрямо друг в триизмерното 

пространство. (фиг. 12 а,b) 
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Фиг. 12 a) и b) Наслагване на моделите в програмата чрез 

функцията “Alignment”/” Наслагване” 

      За да се получи инфомация за всички зони на дефекта се 

правят множество срезове – през 0.5 мм, като броят им зависи 

от големината на оперативното поле (Фиг.13). 

 

Фиг. 13 Изработване на срезове върху виртуалните модели 

      За да се измерят линeйните отстояния между двата външни 

контура на моделите се използва инструмента “Measure”. 

Измерват се две хоризонтални – вестибуларно, лингвално; и три 

вертикални отстояния – вестибуларно, лингвално, в областта на 

центъра на дефекта, за всяка двойка срезове. (фиг. 14 a, b) 
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Фиг. 14 Измерване на разстоянието между двата външни 

контура на моделите в различни срезове. (срез – а) 1.5 мм и b) 

2.5мм) 

       За оценка на настъпилата хоризонтална резорбция, за всеки 

срез се   изчислява   средната ьритметична от полученото   

вестибуларно   и  лингвално разстояние. За оценка на 

настъпилата вертикална резорбция, за всеки от срезовете се 

пресмята средната аритметична на трите линейни измервания. 

Средни стойности се пресмятат за всички срезове и в трите 

точки на измерване, което позволява оценка на резорбтивните 

процеси в различните зони на дефекта. 

2.6 Статистически методи 

Определяща роля в избора на подходящи статистически 

методи имаха следните фактори: 1) Задачите, ръководещи 

настоящото научно изследване; 2) Измерителните скали на 

данните и 3) Разпределението на величините. Всички величини, 

измерени по продължителни скали бяха проверени за 

симетричност и нормалност на дисперсиите чрез теста на 

Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk test), кутийни графики (box plots) и 
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стойности за асиметричност (skewness) (Kirk, 1995). Използвани 

са следните параметрични методи при анализа на данните: 

o Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) за 

съпоставка на повече от две групи 

o Теста на Бонферони (Bonferroni) за пост-хок съпоставки по 

двойки 

o т-тест за независими извадки за съпоставка на две групи 

o Корелационният анализ на Пирсън (Pearson r correlation) за 

изследване на връзката между две величини, измерени по 

продължителна скала с нормално разпределение 

o Единичен линеен регресионен анализ за установяване 

предиктивната   роля   на   определена 

o Ковариационен анализ (ANOVA) за съпоставка на повече от 

две групи, като се изолира влиянието на друга величина 

(ковариат) 

Продължителните величини, при които не се установи 

нормално разпределние (вкл. Първична стабилност и 

Вторична стабилност на имплантите) са представени със 

стойността на медианата и диапазона между минималната и 

максимална стойност. При тях, статистическият анализ 

включва следните непараметрични методи: 

o Теста на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) за съпоставка на 

повече от две групи. 

o Теста на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney U) за съпоставки по 

двойки 
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o Теста на Уилкоксън (Wilcoxon) за съпоставка на две 

свързани извадки 

o Ранговата корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order 

correlation) за изследване на връзката между две величини с 

несиметрично разпределение и/или измерени по ординална 

скалаkewness) (Kirk, 1995). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Собствени резултати и обсъждане по първа задача 

За изпълнение на първа задача беше направена  сравнителна 

оценка на хоризонталната и вертикална резорбция на 

алвеоларната кост четири месеца след запазване на алвеола с 

костен графт (алографт) с PRF мембрана, само с PRF и при 

незапазена алвеола, с помощта на виртуални модели, получени 

с интраорален 3D скенер на Trios. 

1.1 Вертикална костна резорбция (ВР) 

Връзката между материала, използван за запазване на 

алвеолата и вертикалната резорбция бе анализирана чрез 

еднофакторен дисперсионен анализ (one- way ANOVA) и пост-

хок сравнения по двойки чрез теста на Бонферони. От анализа с 

ANOVA, се установи значима зависимост между материала, 

използван за запазване на алвеолата и вертикалната костна 

резобция, p < 0.001. (таб.1) 

Tаблица 1: Резултати от съпоставката на стойностите на BP 

при трите експериментални групи 
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Съпоставките по двойки предоставиха по-конкретна 

информация за тази зависимост както следва: 1) В контролната 

група, при която беше използван кръвен съсирек, беше отчетена 

най-висока стойност на BP (1.78±0.33), със значима разлика от 

останалите две групи:  Кост  (0.93±0.24),  p  <  0.001;  PRF  

(0.94±0.28),  p  <  0.001; 2) Разпределението на стойностите на 

BP, както и средно-аритметичните стойности при останалите 

два материала, Кост и PRF, бяха много сходни със стойност на 

p = 1.00. (диаграма 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 1 Индивидуални и средно-аритметични 

стойности на BP при експерименталните групи 

1.2 Хоризонтална костна резорбция (XР) 

Анализът на хоризонталната костна резорбция е направен 

по аналогичен начин на този, относно вертикалната резобция, 

представен по-горе. Резултатите от ANOVA анализа показват 

значима зависимост между материала, използван за запазване 

на алвеолата и стойностите на XP, p < 0.001. (таб.2) 
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Tаблица 2: Резултати от съпоставката на стойностите на ХP при 

трите експериментални групи  

 

 

Резултатите от пост-хок анализа определиха следните 

тенденции: 1) Най-висока стойност на XP се установи при 

контролната група (2.88±0.38), със статистически значима 

разлика в сравнение с останалите две: Кост (1.50±0.39), p < 

0.001; PRF (1.56±0.37), p < 0.001; Хоризонталната костна 

резорбция при групите с кост и PRF показа близки стойности, с 

минимална разлика (p = 1.00). (диаграма 2) 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 2 Индивидуални и средно-аритметични 

стойности на ХP при експерименталните групи 
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1.3 Обобщение на основните резултати към Задача 1 

 

 

Диаграма 3 Изводи към Задача 1 
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2. Собствени резултати и обсъждане по втора задача 

 

 Целта на трета задача беше да се извърши сравнителна 

хистоморфологична оценка на костната структура, получена 

четири месеца след запазване на постекстракционна алвеола 

при трите изследвани групи. 

2.1 Стойности на % новообразувана кост, спрямо 

материала, използван за запазване на алвеолата. 

 

        Установи се значима зависимост между приложения 

материал и измерените стойности на новообразувана кост 

(ANOVA, p < 0.001). По-конкретна информация за тази 

зависимост се предоставя от съпоставките по двойки 

(Bonferroni). (диаграма 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 4 Стойности на % новообразувана кост спрямо 

материала, използван за запазване на алвеолата 
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      От средно-аритметичните стойности се вижда, че най-нисък 

процент на новообразувана кост се установи  при  контролната 

група  (39.04±10.89%), която  се различава значимо от групата с 

кост (63.29±13.03%; p < 0.001) и от групата с PRF (60.79±9.72%; 

p < 0.001). При пациентите, при които беше използвана кост или 

PRF за запазване на алвеолата, процентът на новообразувана 

кост е много сходен, със стойност на p = 1.00. 

2.2 Стойности на съединителната тъкан, спрямо 

материала, използван за запазване на алвеолата. 

 

      Наблюдава се силно изразена, значима зависимост между 

измерените стойности на съединителна тъкан и материала за 

запазване на алвеолата (p < 0.001). (диаграма 5) 

Диаграма 5 Стойности на % съединителна тъкан спрямо 

материала, използван за запазване на алвеолата 
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        Последвалият пост-хок    анализ    конкретизира    

резултатите    по    следния    начин:  

1) Контролната група пациенти се отличават с най-висока 

стойност на съединителна тъкан (51.55±12.03), със значима 

разлика в сравнение с останалите две групи: Кост (28.27±13.22; 

p < 0.001); PRF (29.66±8.14; p < 0.001);  

2) При групите с кост и PRF стойностите на съединителна тъкан 

са много сходни, с минимална разлика (p = 1.00). 

2.3 Количество протокост/резидуален костен графт 

(РГ), спрямо материала, използван за запазване на 

алвеолата 

       В последния анализ към втора задача се очертават сходни 

стойности на незряла кост/РГ при всички изследвани групи: 

Контрола 9.41±6.74; Кост 8.69±5.99; PRF 9.14±6.25. 

Статистическият анализ показва липса на зависимост, p = 0.906. 

(диаграма 6) 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 6 Стойности на % протокост/РГ спрямо материала, 

използван за запазване на алвеолата 
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2.4 Обобщение на резултатите към Задача 2 

 

Диаграма 7 Изводи към Задача 2 
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3. Собствени резултати и обсъждане по трета задача 

 

За осъществяване на трета задача се направи сравнителна 

рентгенологична оценка на костната плътност в Хънсфилдови 

единици в трите експериментални групи. 

3.1. Анализ на връзката между стойностите на костна 

плътност и материала, използван за запазване на алвеолата. 

Еднофакторният анализ показа значима връзка между 

костната плътност и материала ,използван за запазване на 

алвеолата (p < 0.001). (диаграма 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 8 Индивидуални и средни стойности на костна 

плътност 

    По-конкретно, от пост-хок анализът се очертаха следните 

тенденции:  
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1) Контролната група се характеризира със значимо по- ниска 

стойност на костна плътност (503.43±96HU) от останалите две 

групи:  Кост  (776.03±100HU;  p  <  0.001)  и  PRF  

(721.86±106HU;  p < 0.001); 

 2) Стойностите на костна плътност при групите с кост и PRF не 

се различават значимо, p = 0.122. 

3.2. Анализ на връзката между възрастта и пола на 

пациентите и стойностите на костна плътност 

За да се изследва връзката между костна плътност и 

възрастта на пациентите беше проведен корелационен анализ 

чрез теста на Пирсън (Pearson-r correlation). Резултатите 

показаха липса на значима линейна зависимост между двете 

величини, r = 0.028, p = 0.794. (диаграма 9) 

 

Диаграма 9 Липса на значима линейна връзка между костна 

плътност и възраст 
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 Потенциалната връзка между пола на пациентите и костна 

плътност беше изследвана чрез съпоставителен анализ на 

стойностите на HU при мъжете и жените пациенти. За целта 

беше използван т-тест за независими извадки (independent 

samples t-test). Наблюдават се сходни стойности, които не дават 

основание да се приеме хипотезата за потенциална връзка 

между пола на пациентите и костната плътност. (диаграма 10) 

Диаграма 10 Сходни стойности на костна плътност при 

мъжете и жените в изследваната група пациенти 

3.3. Анализ на връзката между костната плътност и 

количеството новообразувана кост 

      Изследва се връзката между костна плътност и количеството 

новообразувана кост чрез корелационния анализ на Пирсън 

(Pearson-r correlation), който показа значима положителна 

линейна асоциация между двете величини от средна големина, 

r = 0.598, p < 0.001. В допълнение на корелационния анализ 

беше проведен единичен линеен регресионен анализ, за да се 
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установи прогностичната роля на костната плътност относно 

количеството новообразувана кост. Установи се коефициент на 

детерминация (R-square), който показва, че 35.7% от 

количеството новообразувана кост в настоящата извадка може 

да бъде прогнозирано на базата на стойностите на костна 

плътност. Коригираният коефициент на детерминация има 

близка стойност (R-square adj. = 35%) и дава основание да се 

направи заключение, че прогностичната способност на HU при 

други изследователски групи пациенти ще бъде 35%. На базата 

на константата (14.12; p = 0.019) и B-коефициентът (0.06; p < 

0.001), беше съставено прогностичното уравнение както следва: 

% Новообразувана Кост = 14.12 + 0.06 (HU). (диаграма 11) 

Диаграма 11 Значимата линейна връзка между HU и % 

новообразувана кост, регресионна линия, стойностите на R-

square и регресионно уравнение 
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3.4 Обобщение на резултатите към Задача 3 

 

Диаграма 12 Изводи към трета задача 
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4. Собствени резултати и обсъждане по четвърта задача 

          За осъществяване на четвърта задача се извърши 

сравнителна оценка на първичната и вторичната стабилност на 

поставените импланти спрямо материала, използван за 

запазване на алвеолата и да се анализира връзката с костна 

плътност (HU), количеството новообразувана кост и размера на 

имплантите. 

4.1 Първична стабилност спрямо материала, 

използван за запазване на алвеолата 

Наблюдава се значима връзка между материала, 

използван за запазване на алвеолата и стойностите на 

първична стабилност, p < 0.001. (диаграма 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 13 Значимо по-ниска стойност на първична 

стабилност при контролната група и сходни стойности при 

групите с кост и PRF 
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От пост-хок анализът по двойки се очертават следните 

тенденции:  

1) Най-ниска медиана (61) се наблюдава при kонтролната 

група, която се различава значимо от групата с кост (p < 0.001) 

и от групата с PRF (p < 0.001);  

2) Стойностите на медианата при групата с кост (70.50) и 

групата с PRF (72) са много сходни, без значима разлика, p = 

0.307. 

 

4.2.Вторична стабилност спрямо материала, използван 

за запазване на алвеолата 

 

Наблюдава се значима връзка между материала, използван 

за запазване на алвеолата и стойностите на първична 

стабилност, p < 0.001. (диаграма 14) 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 14 Значимо по-ниска стойност на първична 

стабилност при контролната група и сходни стойности при 

групите с кост и PRF 
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Пост-хок анализът по двойки очертава две основни 

тенденции: 1) При контролната група се установи най-ниска 

медиана (70.50), със значима разлика от групата с кост (p < 

0.001) и от групата с PRF (p < 0.001); 2) При групата с кост (78) 

и групата с PRF (79) се наблюдават много сходни стойности на 

медианата, без значима разлика, p = 0.307. 

4.3 Динамика в стойностите на първична и вторична 

стабилност при отделните експериментални групи. 

За да се установи динамиката в стойностите на стабилност, 

между момента на поставяне на имплантите и четири месеца по-

късно, бяха съпоставени медианите на първична и вторична 

стабилност при всяка една от експерименталните групи чрез 

ранговия тест на Уилкоксън (Wilcoxon signed ranks test). При 

всички експериментални групи се наблюдава значимо 

увеличение на стабилността на импланта между базовото ниво 

и четири месеца по-късно, p < 0.001. Илюстрация на динамиката 

в стойностите на стабилност за отделните групи се предоставя 

на таблица 3. 

Таблица 3 Динамика в стойностите на първична и вторична 

стабилност 
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4.4 Анализ на връзката на първична и вторична стабилност 

с костната плътност и количество новообразувана кост в 

биопсичните препарати 

Първичната стабилност показа значима положителна 

линейна връзка с костна плътност (r = 0.471, p < 0.001) от средна 

величина според референтните граници на Коен (Cohen, 1988). 

С %-та новообразувана кост също се установи значима линейна 

връзка, показваща висока положителна корелация (r = 0.567, p 

< 0.001). (диаграма 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 15 Значимa линейна връзка между първична 

стабилност, костна плътност и % новообразувана кост 

При вторична стабилност, стойностите на корелационните 

коефициенти показват средна по величина значима асоциация 

според референтните граници на Коен (Cohen, 1988): с костна 

плътност (rs = 0.498, p < 0.001); с  % новообразувана кост (r = 

0.477, p < 0.001). (диаграма 16) 
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Диаграма 16 Значимa линейна връзка между вторична 

стабилност, костна плътност и % новообразувана кост 

4.5 Анализ на връзката между размера и стабилността на 

имплантите 

За целта на настоящия анализ беше проведен 

ковариационен анализ (ANCOVA), чрез който бяха 

съпоставени средните стойности на първична и вторична 

стабилност спрямо диаметъра (тесен, стандартен, широк) и 

дължината на имплантите (къс, стандартен, дълъг) и 

едновременно беше контролиран ефекта на използвания 

материал за запазване на алвеолата, който в случая е третиран 

като ковариат (променлива, която оказва влияние върху 

стойностите на първична и вторична стабилност). Резултатите 

от анализа са обобщени на Таблица 4. 
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Таблица 4 Съпоствака на първична и вторична стабилност 

спрямо размера на имплантите 

 

Средно-аритметичните стойности на първична стабилност 

при трите размера, според диаметъра, сa сходни (тесен 67.75; 

стандартен 66.78; широк 71.21) без значима разлика, p = 0.262. 

Подобно сходство в стойностите се наблюдава относно 

вторична стабилност (тесен 73.83; стандартен 75.25; широк 

74.93), без значима разлика, p = 0.277. Трябва да се отбележи, 

че сходството в стойностите на първичната и вторична 

стабилност при трите размера импланти е валидно независимо 

от използвания материал за запазване на алвеолата. Аналогична 

тенденция се наблюдава и спрямо дължината на имплантите. 
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4.6 Обобщение на резултатите към Задача 4 

 

Диаграма 17 Изводи към четвърта задача 
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5. Собствени резултати и обсъждане по пета задача 

За осъществяване на пета задача бе изработен алгоритъм за 

предвиждане на успеваемост при процедура по запазване на 

алвеолата, спрямо резултатите от изследването. 

5.1 Категоризиране по важност на параметрите, 

определящи по-добрия изход на лечението при 

групите с използван графтен материал за запазване 

на алвеолата 

       Костната плътност показва най-висока асоциация с по- 

успешния изход на лечението със зъбни импланти при групите 

с кост и PRF, със стойност на площта много близка до 100% 

(AUC = 0.950, p< 0.001). Количеството новообразувана кост се 

очерта като втори по значение фактор за по-добрия резултат от 

лечението при групите с кост и PRF (AUC = 0.928, p < 0.001). 

Следващият по-важност фактор e първична стабилност (AUC = 

0.875, p < 0.001) и най-накрая в поредицата по-важност е 

вторична стабилност (AUC = 0.825, p < 0.001) (таб. 5). 

Таблица 5 Категоризация на параметрите 
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5.2 Оптимални гранични стойности на костна плътност, 

% новообразувана кост, първична и вторична 

стабилност 

За да се определят оптималните гранични стойности на 

костна плътност, % новообразувана кост, първична и  

вторична стабилност, които разграничават по-успешните 

методи с използван графтен материал за запазване на 

алвеолата от по-малко успешния, при който не е използван 

графтен материал, беше изчислен индекса на Youden (Youden’s 

index J) и асоциираните с него оптимални стойности (таб. 6). 

Таблица 6 Оптимални гранични стойности 

 

       5.3. Категоризиране по важност на параметрите, 

определящи по-неуспешния изход на лечението при 

контролната група  

При тези пациенти бяха отчетени по-високи стойности на 

вертикална и хоризонтална костна резорбция и по-високо 

количество на съединителна тъкан от останалите две групи (с 

кост и PRF). Най-висока асоциация с по-малко успешния изход 

на лечението при контролната група, без графтен материал, 
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показа хоризонтална костна резорбция с площ почти равна на 

100% (AUC = 0.989, p < 0.001). Вертикалната костна резорбция 

се очерта като втория по значение фактор, свързан с по-малко 

успешния изход от лечението без използване на графтен 

материал, с много висока стойност на площта под кривата (AUC 

= 0.971, p < 0.001). Третият по значение фактор е количеството 

съединителна тъкан, също с площ над 90% (AUC = 0.922, p < 

0.001). (таб. 7 и 8). 

Таблица 7 Категоризация на параметрите, свързани с по-

малко успешния изход от лечението 

 

Таблица 8 Оптимални стойности, разграничаващи по-малко 

успешния метод на лечение (без графтен материал) 
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5.4 Обобщение на резултатите към Задача 5 

 

 

Диаграма 18 Изводи към пета задача 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По данни от литературата след екстракцията на зъб 

алвеоларният гребен е подложен на процеси на резорбция и 

ремоделиране. Резорбцията е най-активна през първата година, 

като най-изразена е през първите три месеца, през който се 

редуцира почти 50% от обема на алвеоларната кост. 

В настоящото изследване се установи, че при двете тестови 

групи вертикалната и хоризонталната резорбция са със сходни 

стойности и са значително по-малко изразени, в сравнение с 

контролната група.  

При изследване на костните биопсии в изследването, се 

откри значително сходно количество новообразувана кост и 

съединителна тъкан при двете тестови групи, без статистически 

значима разлика между тях. От друга страна, при съпоставката 

на процентното разпределение на резидуален костен 

графт/незряла кост, както между тестовите, така и между тях и 

контролната група, не се откри значима разлика. 

По отношение на костната плътност стойностите, получени 

след измервания върху CBCT 4 месеца след запазване на 

алеолата, са близки и без значима разлика между двете тестови 

групи. За разлика от това, в контролната група се наблюдават 

значително по-ниски стойности – в долната граница на клас D3. 

В резултатите от четвърта задача се наблюдава значително 

повишаване на вторичната стабилност и при трите групи. 

Независимо от значимото подобрение в стабилността на 

имплантите при всички групи, материалът, използван за 
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запазване на алвеолата оказва влияние върху стойностите на 

първична и вторична стабилност. Установи се значима линейна 

асоциация межди стойностите на първична и вторична 

стабилност на имплантите и костната плътност и % 

новообразувана кост. Размерът и диаметърът на имплантите не 

оказва влияние на стойностите за първична и вторична 

стабилност, независимо от материала, използван за запазване на 

алвеолата в настоящето изследване. 

В пета задача се установиха параметрите, определящи по-

успешното лечение с дентални импланти при използване на 

графтен материал за запазване на алвеолата, както и техните 

гранични стойности. В низходящ ред те са: костна плътност, : 

новообразувана кост, първична стабилност, вторична 

стабилност. Установиха се и параметрите, определящи по-

малко успешния метод на лечение с дентални импланти без 

прилагане на материал за запазване на алвеолата. В низходящ 

ред те са както следва: хоризонтална костна резорбция (<2.08), 

вертикална костна резорбция (>1.15) и % съединителна тъкан 

(>35.98). 

По-добрите резултати при пациентите, на които е приложена 

процедура по запазване на алвеолата, потвърждават мнението, 

че запазване на алвеолата е подходящ метод за запазване обема 

на костта след екстракция на зъба и намаляване на костната 

резорбция и мекотъканния колапс, които последват. PRF 

успешно може да се използва за запазване на 

постекстракционни алвеоли с последващо поставяне на 

дентален имплант. 
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VI. ИЗВОДИ 

 

1. Двата метода на запазване на алвеолата, при които се 

използва замразен сух алографт или PRF като самостоятелен 

материал, показаха много добър потенциал за запазване на 

костния обем на постекстракционната алвеола и намаляване на 

вертикалната и хоризонталната костна резорбция 4 месеца след 

екстракцията. 

2. Контролната група, при която не бе използван материал 

за запазване на алвеолата, показа най-високи стойности за 

вертикална и хоризонтална костна резорбция.  

3. Запазването на алвеолата с кост или PRF показа по-

високи стойности на костната плътност, измерена в 

Хънсфийлдови единици на CBCT, в сравнение с тези, измерени 

при контролната група. 

4. Първичната стабилност на имплантите, поставени в 

постекстракционни алвеоли, презервирани с алографт или PRF, 

като самостоятелен материал показаха висока първична 

стабилност – > 70 ISQ. 

5. Първичната стабилност на имплантите, поставени при 

пациентите от контролната група, е със стойности – 61 ISQ,  

6. Наблюдава се значително повишаване на вторичната 

стабилност на имплантите в трите групи. 

7. Постигнатите резултати по всички задачи в проведеното 

изследване дават основание да приемем, че запазването на 

алвеолата с костозаместител или биоматериал (PRF) дава по-

надеждни резултати при последващото имплантологично 

лечение. 
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VII. ПРИНОСИ 

 

1. В представеното изследване за първи път в световен 

мащаб се използва интраоралния скенер Trios за оценка на 

костни промени in vivo. 

2. За първи път у нас върху статистически значим набор от 

пациенти се описва остеогенния потенциал и приложението на 

PRF за запазване на постекстракционни алвеоли. 

3. За първи път у нас се прави сравнителен хистологичен 

анализ между постекстракционни алвеоли, запазени със 

замразен сух алографт и PRF и контролна група. 

4. За първи път у нас се използва програма за графична 

обработка на изображения със свободен достъп (Fiji/ImageJ) за 

изчисляване на процентното съотношение на съставните тъкани 

при трите вида запазване на алвеолата. 

5. За първи път у нас се прави сравнителна 

рентгенологична оценка на костната плътност, измерена в трите 

равнини при три групи материали за запазване на алвеолата – 

кост, PRF и контрола. 

6. За първи път се определят оптималните стойности, 

разграничаващи по-високо успешните методи на лечение от по-

малко успешните, при запазване на алвеолата с последващо 

поставяне на дентален имплант. 

7. Предлагаме собствена методика за попълване на 

анамнестичните данни на пациента – под формата на 

електронна карта. 
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VIII. ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ,  
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2018, 27th Annual scientific meeting; Vienna, Austria 
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socket preservation with freeze dried bone allograft or PRF – a 

randomized controlled clinical trial Osteology Barcelona, April 

25-27, 2019 

4. V. Ivanova, I. Chenchev, Zlatev S., Kanazirski N. Evaluation of 

primary and secondary stability of dental implants placed after 

socket preservation with allograft or PRF - a randomized 

controlled clinical trial European Association of Osseontegration 

(EAO), September 26-28, 2019, 28th Annual scientific meeting; 

Lisbon, Portugal 
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