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Резюме  

Въведение: Наличието на недостатъчна прикрепена гингива в комбинация 

с гингивални рецесии и недостатъчна дълбочина на вестибулума се свързва с 

функционални  и естетични  проблеми. Хирургичната им корекция осигурява 

дългосрочно клинично решение. 

Цел: Целта на настоящата статия е да демонстрира  успешно разрешаване 

на проблеми в поддържането на задоволителна орална хигиена, причинени от 

мукогингивални несъответствия. 

Материали и методи: Ще бъдат представени три клинични случая на 

пациенти, потърсили консултация в катедра „Пародонтология“. Д.Й., 37 г., жена, 

пушачка е насочена от колега поради болка при почистване на зъбите в 

цервикалната зона, която не се повлиява от приложение на локални 

десензитиращи препарати. М.Дж., 46 г, жена, непушачка търси помощ поради 

отдръпване на гингивата в областта на долен целнтрален резец и съпроводена 

с процеса болка. А.Т, 54 г., жена, пушач, е насочена за консултация по повод 

честата поява на болка при почистване на горни фронтални зъби. 

Резултати: Корекцията на мукогингивалните проблеми улеснява 

персоналната орална хигиена и подобрява естетика и функция на пациента. 

Заключение: Използването на присадки е подходящ хирургичен метод при 

лечение на плитък вестибулум, недостатъчна ширина на прикрепената гингива и 

води до увеличаване на кератинизираната гингива, подобряване на контрола на 

плаката, стабилизиране на гингивалните рецесии. Елиминирането на атипично 

разположени френулуми благоприятства оралната хигиена на пациента. 

Ключови думи: мукогингивална хирургия, мукогингивални проблеми. 
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Summary  

Introduction: The presence of insufficient attached gingiva in combination with 

gingival recessions and insufficient vestibular depth is associated with functional and 

esthetic problems. Their surgical correction provides a long-term clinical results. 

Aim: The Aim of this manuscript is to demonstrate the successful resolution of 

problems in maintaining satisfactory oral hygiene caused by mucogingival 

discrepancies. 

Materials and methods: Three clinical cases of patients who sought consultation 

at the Department of Periodontology will be presented. D.J., 37 years old, female, 

smoker was referred by a colleague because of pain during brushing in the cervical 

area, which did not respond to the application of local desensitizing agents. M.J., 46, 

female, non-smoker seeks help for receding gingiva in lower central incisor area and 

associated pain. A.Т., 54 years old, female, smoker, was referred for consultation 

regarding the frequent occurrence of pain during cleaning of upper frontal teeth. 

Results: Correction of mucogingival problems facilitates personal oral hygiene 

and improves patient aesthetics and function. 

Conclusion: The utilisation of grafts is a suitable surgical method in the treatment 

of shallow vestibulum, insufficient width of the attached gingiva and leads to an 

increase in keratinized gingiva, improvement of plaque control, stabilization of gingival 

recessions. Eliminating aberrant frenum attachments favours the patient's oral 

hygiene. 

Key words: mucogingival surgery, mucogingival problems. 
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 Въведение:  Мукогингивалният проблем е клиничен термин, обединяващ 

специфични анатомични състояния: гингивални рецесии, недостиг на аташирана 

гингива, атипично разположени френулуми и гингивални инсерции, 

недостатъчна дълбочина на вестибулум, излишък на гингива, дефекти на 

алвеоларния гребен и др (1). 

    Недостигът на кератинизирана тъкан се счита като рисков фактор по 

отношение развитието на възпалителен процес и гингивални рецесии.  

     Гингивалните рецесии и асоциираното с тях експониране на емайло-

циментовата граница често е свързано и с възникване на дентинова 

свръхчувствителност, която пречи на осъществяването на добър контрол на 

дъбната плака от страна на пациента. Последното, от своя страна, неминуемо 

води до възникване на гингивално възпаление (2). Лечението на 

мукогингивалните проблеми често е хирургично и изисква прилагането на сложни 

хирургични интервенции, често с повече от една оперативна ложа (3). 

     Аберантните френулумни прикрепвания, обикновено папиларен и 

папилопенетриращ френулум, както и атипично заловени мускулни инсерции 

често са свързани с мускулно теглене, влошаващо съществуващи гингивални 

рецесии и със затруднения в ежедневното почистване на зъбите в съответната 

област ().  

     Цел: Целта на настоящата статия е да демонстрира  успешно 

разрешаване на проблеми в поддържането на задоволителна орална хигиена, 

причинени от мукогингивални несъответствия. 

     В настоящия ръкопис ще бъдат накратко обсъдени клинични ситуации с 

гингивални рецесии, недостиг на кератинизирана гингива и атипично заловени 

френулуми като причина за дискомфорт при пациентите и предпоставка за 

влошаване на оралната хигиена. 

 

    Материали и методи: Описани са три клинични случая на пациенти, 

постъпили за консултация и лечение в катедра „Пародонтология“, Факултет по 

Дентална Медицина – София. 

      

     В клиничен случай 1 е представена Д.Й., жена, на 37 години, пушачка. 

Оплаквания от болка при почистване на зъбите в областта на премоларите с 

механична четка за зъби. Пациентката е лекувана с дентални десензитайзери в 

дентален кабинет, както и е прилагала локално предписани пасти за зъби. 

Липсата на задоволителен по отношение наличната чувствителност резултат е 

причина пациентката да бъде насочена за пародонтологична консултация. При 

клиничния преглед установихме незадоволителна орална хигиена (73% заети от 

зъбна плака повърхности, регистрирани с Full Mouth Plaque Score), наличие на 

гингивални рецесии Cairo RT1 и пенетриращи в маргиналната гингива и основата 

на папилата между зъб #13 и #14 мускулни инсерции. На базата на пародонтална 

диагностика поставихме диагнозата локализиран пародонтит, стадий II, рисков 
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клас С. След проведена инициална фаза беше извършена беше хирургична 

процедура за покриване на гингивални рецесии – коронар но позиционирано 

ламбо със съединително-тъканна присадка в областта на зъби #13 и #14. По 

време на хирургичната процедура бяха елиминирани и атипично разположените 

мускулни влакна. 

      

     След двегодишно проследяване установихме стабилни резултати по 

отношение нивото на гингивалния ръб спрямо емайло-циментовата граница, 

както и напълно елиминиране на болката по време на почистване на зъбите 

(фигура 1).  

 

 
Фигура 1. Инициална клинична ситуация (вляво) и резултати (вдясно) две години след 

хирургична процедура – коронарно позиционирано ламбо и съединително-тъканна присадка. 

 

     Пациентката М.Дж., на 46 г, жена, непушачка, представена в клиничен 

случай 2, търси помощ поради затруднено почистване в областта на зъб # 41 

поради болка при четкане в областта на гингивата. Пациентката сподели за 

бързо натрупване на зъбен камък в съответната област и страх да не се загуби 

зъба поради напредващата гингивална рецесия RT1 по Cairo. Клиничното 

изследване показа наличие на кървене при провокиране с пародонтална сонда 

от гингивалния ръб на зъб # 41. След детайлна пародонтална диагностика беше 

поставена диагнода локализиран пародонтит, стадий II, рисков клас В. 

Установихме недостатъчна аташирана гингива при долни фронтални зъби, както 

и липсваща такава в областта на проблемната зона, при която забелязяхме и 

липса на кератинизирана гингива. Поради тези особености приложихме корекция 

на гингивалната рецесия със свободна гингивална присадка с цел създаване на 

прикрепена гингива в областта на зъб # 41 и аугментиране на аташираната 

гингива при двата съседни зъба (фигура 2). Хирургичната интервенция беше 

извършена след провеждането на инициална фаза от пародонталната терапия. 

    

    Приложената хирургична корекция на наличния мукогингивален проблем 

беше проследена 5 години. През посочения период пациентката стриктно 

спазваше препоръки за ефективен плак-контрол, както и регулярни посещения 

за пародонтално поддържане. Субективното усещане за комфорт по време на 
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почистване на зъбите и елиминирането на болката по време на почистване 

повиши съпричасността на пациентката към проведената терапия. 
 

 
Фигура 2. Инициална клинична ситуация (вляво) и резултати (вдясно) пет години след 

хирургична процедура – свободна гингивална присадка. 

 

      А. Т., на 54 години, пушачка е насочена към катедра „Пародонтология“ 

за лечение на пародонтит (генерализиран пародонтит, стадий III, рисков клас С). 

В хода на инициалната терапия установихме затруднено почистване в областта 

на горните централни резци. Пациентката съобщи за болка при позициониране 

на четката за зъби и невъзможност на осъществява адекватен контрол на 

зъбната плака в тази област. Породеното затруднение беше провокирано от 

наличие на папилопенетриращ максиларен френулум. Елиминирането на 

патологично заловения френулум беше извършено в инициална фаза с цел 

осигуряване на възможност за ефективна орална хигиева от пациента (фигура 

3). Процедурата беше извършена с помощта на диоден лазер*i поради 

възможността за добра хемостаза, минимален дискомфорт и редуцирана 

постоперативна болка от страна на пациента (5,6). 
 

 
Фигура 3. Инициална клинична ситуация (вляво) и резултати (вдясно) две години след 

лазерна френулектомия. 

 

      Всички пациенти получиха инструкции за техника за почистване на 

зъбите, съобразена с анатомичните особености. И тримата пациенти съобщиха 
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за затруднение в изпълнението посочената техника в областта надентицията с 

установен мукогингивален проблем. Поради таци причина предприехме 

корекция на наличния проблем по описаните към всеки случай техники. 

      

Резултати и обсъждане: В разгледаните клинични случаи демострирахме 

подход за елиминиране на субективните усещания на пациента, както и за 

корекция на обективни анатомични особености. Покриването на гингивалните 

рецесии и елиминирането на тегленето от абератните френулумни 

прикрепвания доведе до елиминиране на болката при почистване на зъбите в 

клиничен случай 1. Използването на биламинарна техника – коронарно 

преместено ламбо в комбинация със съединително – тъканна присадка е метод 

на избор, осигуряващ кореново покритие и аугментация на наличните гингивални 

тъкани. В клиничен случай 2 приложихме хирургичен метод с няколко 

десетилетна история на приложение – свободна гингивална присадка. 

Хирургичната техника има висока предиктивност в клинични ситуации, 

изискващи създаване/аугментиране на кератинизирана и аташирана гингивална 

тъкан [7]. Относно установяването на папилопенетриращ мандибуларен 

лабиален френулум, затрудняващ извършването на адекватно почистване на 

зъбите в домашни условия, предприетата лазерна корекция доведе до 

разрешаване на субективните усещания на пациентката. Дългосрочният ефект 

от извършената френулектомията резултира в подобряване на локалното 

състояние на гингивалните тъкани поради подобрената възможност за 

почистване от страна на пациента (8). 

      

Заключение: Мукогингивалните проблеми засягат индивиди в различни 

възрасти и водят до проблеми от естетично, функционално и биологично 

приемливо естество (9). Анатомичните несъотвествия, асоциирани със 

затруднена орална хигинена, са предпоставка за възникване на възпаление или 

влошаване на съществуващо такова. Стремежът към поддържане на оптимално 

равнище на орална хигиена е изискване към пациента от всеки лекар по 

дентална медицина. Съществуват  клинични ситуации, които налагат комплексно 

решаване на комплицирани случаи. Тези позходи често включват интервенции 

от различен характер върху твърдите зъбни тъкани, така и върху гингивалните 

тъкани, обединени в обща цел – оптимално функциониране на съзъбието на 

пациента и изграждане на позитивно отношение към различните модалности, 

осигуряващи пълноценна орална хигиена. 
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