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РЕЗЮМЕ 

Апикалната остеотомия е метод за хирургично лечение на ендодонтски 
лезии. Успехът на оперативната интервенция в значителна степен зависи от 
правилното предоперативно планиране на достъпа до лезията. Авторите 
систематизират известните в литературата данни за мекотъканните ламба, 
използвани при апикална остеотомия.  

Ключови думи: апикална остетомия, ламбо  

ABSTRACT 

The apicoectomy is a surgical method for  treatment of endodontic lesions. The 
success of surgery depends on the correct preoperative flap planning.  The authors 
summarize literature data on soft tissue flaps design used in the apicoectomy. 

Key words:  apicoectomy, surgical flap 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Апикалната остеотомия е хирургичен метод за лечение на ендодонтски 
лезии. Представлява резекция на зъбния корен и отстраняването му заедно с 
патологично изменените периапикални тъкани. 

 
www.journal.bzs.bg ISSN 1311-4875 Стр. 27 от 83 

 



ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
(януари – юни 2016) 1/2016 

 
 
 
ЦЕЛ 

Целта на това изложение е да представи вида и изискванията към 
различните видовете ламба, осигуряващи оперативен достъ при апикална 
остеотомия. 

Оформянето на разреза е от изключително  значение за хода на 
операцията и последващия заздравителен процес. Той трябва  да бъде 
плануван съобразно основните изисквания с цел превенция на  непосредствени 
и късни усложнения, а именно: 

1. Разрезът да се планира така, че да има възможност да се 
разширява извън границите на патологичното огнище при нужда. 

2. Разрезът да е едномоментен, без „пилящи” движения на 
подлежащата кост. 

3. Разрезът трябва да бъде съобразен с евентуалната контракция на 
наличната тънка лигавица.  

4. Разрезът да включва мукоза и периост, с цел отпрепариране без 
разкъсвания. 

5. Линията на разреза да минава над здрава костна структура и 
мекотъканната рана да надхвърля по повърхност костната. 

6. Разрезът трябва да осигурява добра шевна адаптация и да покрива 
и опазва резецирания апекс и сформирания кръвен коагулум. 

7. Разрезът трябва да щади съседни важни анатомични структури, 
най-често кръвоносни съдове и нерви. 

8. В случай на разкъсвания, ръбовете на раната да се опресняват 
щадящо и се обшиват. 

9. Адаптирането на ламбото след края на оперативната намеса, да 
става без придърпване и притягане на тъканите. 

Ламбото при апикална остеотомия включва гингива, мукоза, периост, което 
определя и наименованието му - мукопериостално. Дизайна на ламбото пряко 
корелира с възможността за достъп и с визуализацията на  оперативното поле, 
което е предпоставка за успешно изпълнение на  всички етапи на 
интервенцията. Вариациите във вида на ламбото дават възможности за избор. 
От клинична и теоретична гледна точка е установено, че всяко ламбото има 
свои предимства и свои недостатъци и че не е възможно да се използва един 
дизайн за всички клинични ситуации. 

При апикална остеотомия са приложими следните видове ламба: 

• Плик ламбо 
• Семилунарно ламбо 
• Триъгълно ламбо 
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• Правоъгълно ламбо 
• Трапецовидно ламбо 
• Ламбо на Lubke-Oscheubein 
• Папиларно базирано ламбо 

От клинична гледна точка са важни три параметъра на ламбото (1):  

• анатомична позиция на инцизията 
• брой на вертикалните инцизии в ламбото 
• формата и очертанията на ламбото  

Съществуват различни класификации на ламбата. Gutman и Harrison (2) 
използват възможно най-опростена класификация, която се базира на 
анатомичната позиция на хоризонталната инцизия. Тя се базира на формата и 
очертанията  на ламбото и не включва минивертикалното и папиларно 
базираното ламбо. Weine (3) разделя ламбата на три категории: семилунарно, 
пълно вертикално и ламбо на Lubke-Oscheubein. Тази класификация не дава 
информация за разположението на разрезите, броя на вертикалните разрези и 
формата на ламбото.  

При планирането на ламбата трябва да се имат предвид следните 
фактори: 

• Дълбочина на букалния вестибулум, който може да осигури достъп до 
периапикалните тъкани, освен ако не е плитък. 

• Позиция и вид на лабиалният френулум и прикрепената гингива, които 
ще  окажат въздействие върху позицията и заздравяването на 
инцизията. 

• Локализация на важни съседни анатомични структури, които могат да 
бъдат засегнати и да се предизвика ятрогенно увреждане. 

• Големината на периапикалната лезия, която с присъствието си изисква 
широко базирано ламбо. 

• Вида и разположението на зъба, който ще се лекува. 

Семилунарното (дъговидно) ламбо е първото известно и описано ламбо 
от Partsch. Носи неговото име, известно е още и като инцизия на Bogenschitt.   
Оформя се посредством един хоризонтален мукогингивален разрез. 
Представлява субмаргинално позиционирано ламбо. Предимството му е, че 
ръбовете на раната се адаптират и зашиват лесно,  недостатък е, че линията 
на разреза съвпада с костния дефект. 

Лъкобразният разрез на Wassmund е модификация на разреза на Парч, 
при който се задълбочава най-ниската точка на дъгата максиларно и най-
високата точка на дъгата мандибуларно, така че в този участък линията на 
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разреза да минава на около 3-5 мм от гингивалния ръб. При установяване на 
костен дефект над апекса на подлежащия на операция зъб, разрезът трябва да 
минава паралелно на гингивалния ръб и двустранно встрани от дефекта на 
разтояние 4-5 мм от него, преди да достигне до муколабиалната линия, което 
осигурява достатъчно покритие на костния дефект при адаптиране и зашиване 
на оперативна рана. 

Трапецовидното ламбо е мукогингивално ламбо, което се оформя 
посредством два вертикални и един хоризонтален разрез. През 1940 година 
Neumann и Elkan  описват и определят ламбо, наречено трапецовидно и имащо 
два вертикални разреза и хоризонтален широкобазиран и близък до 
вестибуларният сулкус. Ламбото осигурява сравнително добро хемостаза на 
полето и добра видимост. Същият разрез е описан и от  Harnisch. 
Предимството му се заключава в лесно му оформяне при добро планиране, 
съвпадането на инцизията с костното прозорче е минимална, недостатък е 
трудното му адаптиране и шев. В случай на прекъсване по хода на шевната 
линия настъпва вторично срастване. (2, 4) 

Обърнатия дъговиден разрез по Pichler предоставя възможност за 
апикални остеотомии при оперативно поле, затрудняващо налагането на 
шевове. Този метод има и доста противници, които смятат, че при разреза по 
Pichler е нарушено храненето на ламбото, поради срязването на съдове, 
идващи от муколабиалната гънка. 

Триъгълното ламбо се оформя чрез един вертикален и един 
хоризонтален разрез. През 1940г. Fischer описва субмаргинално триъгълно 
ламбо с една хоризонтална и една вертикална инцизия. Този ъгловиден разрез 
е  предлаган и от J. Reinmuller. Разрезът е удобен, когато е необходимо да са 
запази лабиалният френулум, може да бъде разширяван при нужда, намалява 
тъканното теглене, води до бързо и безпрепятствено заздравяване. 
Препоръчва се при горни фронтални зъби, с изключение на канини. Не се 
препоръчва при долни фронтални зъби, поради лингвалния им наклон. В наши 
дни триъгълното ламбо е модифицирано като хоризонталният разрез има 
интрасулкуларна локализация, а вертикалният е с намалена височина. 

Правоъгълното ламбо се прави с два вертикални и един хоризонтален 
сулкуларен разрези. Крайните точки на хоризонталния и двата вертикални 
разреза,  определят формата на ламбото. Предимства са осигуряването на 
отлична видимост, добър достъп и възможност за провеждане на 
допълнителна пародонтална хирургична намеса при нужда.  Недостатъците се 
свеждат до образуване на цепнатини и джобове в меките тъкани, възможност 
за дехисценции. Включването на маргиналната гингива  може да доведе до 
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крестална костна загуба. Правоъгълното ламбо  е индицирано  при горни 
канини и долни фронтални зъби. 

През 1926 година Neumann публикува текст, в който се обсъжда 
хирургичното лечение на пародонталните заболявания. Той представя 
хирургични техники с ламба. В наши дни тази техника е известна като ламбото 
на  Oscheubeiu-Lubbke. То се формира чрез един хоризонтален 
мукогингивален  разрез в прикрепената гингива, от краищата на който започват 
два вертикални разреза. Предимствата на ламбото се свеждат до добра 
видимост без засягане на  маргиналната гингива. Индицирано е при наличието 
на ортопедични корони, липса на дехисценции и пародонтални заболявания. За 
недостатък се смята образуването на неестетични цикатрикси, увреждане на 
залавните места на мускулите и лабиалният френулум. Ламбото на 
Oscheubeiu-Lubbke не се препоръчва за долни фронтални зъби, защото 
тъканите в тази област са тънки и по неподвижни, което прави тяхното 
пришиване трудно. При добро планиране и съобразяване с анатомичните 
структури, характерната му форма осигурява добра адаптация на тъканите и 
безпроблемен шев на ламбото. 

Папиларно базираното ламбо се прави чрез два вертикални и три 
хоризонтални разреза (сулкуларни и мукогингивални). Загубата на 
интерденталната папила е следствие от  интрасекуларната инцизия. 
Реконструкцията на загубената интердентална папила е голямо 
предизвикателство за пародонталната хирургия. Загубата й води до естетични 
и фонетични проблеми. Velvart представя  дизайн на ламбото, който предпазва 
от евентуална папиларна загуба. Ламбото се очертава от две вертикални 
инцизии свързани чрез папиларно базирана инцизия и интрасептуларна 
инцизия. Папиларно базираното ламбо изисква два различни разреза в 
основата на папилата. Първият плитък разрез на дълбочина 1,5 мм се 
позиционира в долната трета на папилата, като срезът е с формата на крива 
линия от едната страна на папилата до другата. Вторият разрез се прави в 
основата на първия, скалпелът се разполага апикално и паралелно на 
вертикалната ос на зъба, с прицелно място - крессталната кост. Това дава 
възможност за разединяване на ламбото в дебелина в апикалната му трета. От 
тази точка тъканите се елевират като плътно мукоперистално ламбо. 
Недостатъците на метода са значителни: 

1. Двете различни инцизии водят затрудняват заздравяването на 
ламбото, което прави оперативната техника изключително 
деликатна. 

2. Отпрепарирането на ламбото, което е тънко, е трудно и изисква 
много добра техника. 
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3. Необходимост от повече единични  шевове. 
4. Опасност от поява на интердентална папиларна рецесия 

постоперативно цервикалната част на ламбото. (5)  

Подобна на папиларно базираното ламбо е малко познатата и използвана 
техника на Broch. При нея се оформят две ламба. Формата на разреза е 
трапецовидна или правоъгълна, в границите на субмукоза, без периост. Така 
оформеното лигавично ламбо се екартира към муколабиалната тънка гънка, за 
да се разкрие добре периостът. Следва разрез на периоста в основата на 
лигавичното ламбо и отпрепариране в противоположна посока. Broch  поставя 
дрен между двете ламба, при шева, за да намали постоперативния оток и 
болката в първите 24 часа. (4) 

Често използва е разрезът  Nowark-Peter, преминаващ през гингивалният 
ръб, като се срязват интерденталните папили. По този начин се оформя 
мукопериостално ламбо, което открива маргиналния периодонциум. Това дава 
възможност заедно с апикалната остеототомия да се обработят 
интерденталните септи и алвеоларният гребен при наличен парадонтит 
изискващ хирургично лечение. Приложим е при възрастни пациенти с 
оформени гингивални джобове. 

Палатиналните ламба са предложени през 1940 година. Те са 
предназначени за достъп към палатинално разположените корени на 
горночелюстните молари, при необходимост от апикална остеотомия: 

• Палатинално ламбо на Wusterow: ламбо, подобно на съвременните 
триъгълни ламба, което се оформя с хоризонтална и фестонирана 
инцизия,  позиционира  се на няколко милиметра от маргиналната 
гингива и вертикално към средната линия.  

• Палатинално ламбо на Wassmund: правоъгълно ламбо, оформено с 
два хоризонтални разреза и един вертикален. Първият разрез е 
хоризонтален, покрай гингивалните шийки,  втори, вертикален разрез 
към средната линия, започващо от края на първия, и трети, паралелен 
на първия, покрай средната линия, изтеглен в обрана посока. Ламбото 
на Васмунд дава възможност за лигиране на палатиналната артерия 
при нужда от предотвратяване на кръвоизливи по време и след 
операцията. 

• Палатинално ламбо на Wilger и Partsch:  семилунарно ламбо, което 
се разполага само в прикрепената гигива, без да включва маргинална 
гингива. Основата на ламбото трябва да бъде с лице към средната 
линия. 
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• Палатинално ламбо на Fischer: правоъгълно ламбо, оформено с два 

нефестонирани хоризонтални разреза, успоредни един на друг, в 
прикрепената гингива и един вертикален, който ги свързва. 

• Ламбо по Hauensten: оформя се с ъгловиден разрез, при който едната 
инцизия е успоредна на маргиналната гингива, без да я засяга, а 
другата е перпендикуларна на първата в посока на средната линия на 
небцето. 

По време на оформянето на палатиналните ламба, тяхното 
отпрепариране и елевиране съществува реална опасност от засягане на 
палатиналната или инцизивната артерия. Това води до обилни кръвоизливи, 
налагащи адекватна и точна реакция от страна на хирурга.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не е възможно само един вид ламбо да се използва при всеки пациент. 
Познаването на повече разновидности на хирургичното ламбо дава възможност 
за тяхното приложение в различни клинични случаи. Правилният избор е залог 
за успешна операция. 
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