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Резюме 

   Вестибулопластиката представлява хирургична процедура за корекция на 

меките тъкани върху алвеоларните гребени на горната и долната челюст. При 

методите на вестибулопластика с вторична епителизация често се наблюдава 

забавен оздравителен процес, дискомфорт и рецидиви, затруднения в говора, 

храненето и намалена орална хигиена.  Употребата на ксеногенен трансплантат   

за покриване на откритата ранева повърхност намалява болката и дискомфорта 

на оперативната рана и позволява ранно протетично натоварване. 

Цел: Целта на това изследване бе да се проследят получените 

постоперативни резултати на клиничен случай след вестибулопластика с 

ксеногенен трансплантат в продължение на 5 години. 

Материали и методи: Изследването включва проследяване на пациент от 

женски пол с резорбирана долна челюст, което налагаше задълбочаване на 

устния вестибулум, с цел подобряване на стабилността на снемаемите плакови  

протези. Хирургичната процедура се извърши под локална анестезия, чрез 

хоризонтален разрез в мукогингингивалната линия и се отпрепарира лигавично 

ламбо, което се фиксира в основата на  новосъздадениия вестибулум, а 

периоста се покри с ксеногенен трансплантат Mucoderm®. Протезите бяха 

поставени 10 дни след вестибулопластиката. Периода на проследяване беше 5 
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години, като на 30 ден от заздравителния  процес, бяха насрочени контролни 

прегледи на всеки 6 месеца. 

Резултати и дискусия: Използването на присадка за покриване на периоста 

намалява болезнеността и улеснява вземането на отпечатък и изработването на 

протезите. Ранното протетично натоварване запазва дълготрайно получените 

постоперативни резултати и предпазва от образуването на твърди ръбци в 

новосъздадения вестибулум. 

Заключение: Това клинично наблюдение показа, че употребата на 

ксеногенна присадка, покриваща периоста,  води до стабилни и дълготрайни 

резултати. 

Ключови думи: вестибулопластика, ксеногенен трансплантат, 

предпротетична хирургия 
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Abstract 

Vestibuloplasty is defined as corrective surgical procedure on the soft tissue of 

the alveolar ridge of upper and lower jaw. Vestibuloplasty techniques with secondary 

epithelialization are often marked with a slow healing process, discomfort,  relapses, 

difficult in speaking and eating and reduced oral hygiene. It is, therefore, advisable to 

use grafts for covering the exposed wound surface in order to prevent the formation of 

exuberant granulation tissue and accelerate the healing process. The use of a 

xenogeneic graft reduces the pain and discomfort of the operative wound and allows 

early prosthetic loading. 
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Aim: The aim of this study was to follow for 5 years the postoperative results of 

vestibuloplasty with xenogeneic graft. 

Materials and methods: This study includes one female patient with an atrophic 
mandible who requires deepening of the vestibulum in the anterior region in order to 
improve the stability of the removable denture. The surgical procedure included one 
horizontal incision in the mucogingival line and a partial-thickness flap elevation, which 
was utured apically at the new position. The exposed periosteum was covered with a 
xenogeneic dermal graft Mucoderm®. The dentures were made 10 days after 
vestibuloplasty. The follow-up period was 5 years, and after the 30th  postoperative 
day, the patient was  called for check-up once every 6 months. 

Results and discussion: The use of grafts to cover the periosteum enables the 

reduction of patient’s morbidity and facilitates dental impression and dentures 

fabrication soon after vestibuloplasty. The early prosthetic loading allows preservation 

of long-term postoperative results, prevent rigid scarring at the newly acquired 

vestibule. 

Conclusion: This study showed that using a xenogeneic graft to cover exposed 

periosteum lead to obtaining stable and reliable results. 

Key words: vestibuloplasty, xenogeneic graft, preprosthetic surgery 

 

Въведение: Вестибулопластиката представлява хирургична процедура 

за корекция на меките тъкани на алвеоларните гребени на горната и долната 

челюст, с което се цели да се увеличи количеството на прикрепената 

кератинизирана лигавица и да се подобрят условията за подвижно и неподвижно 

протезиране. Методите на вестибулопластика  се разделят на открити и закрити. 

Към откритите методи спадат тези с вторична епителизация- Kazanjan, Clark, 

техниките с транспозиция на тъкани- Edlan-Mejchar,както и методите, 

комбинирани с автогенни и ксеногенни транспланати. 

   Показанията за извършване на вестибулопластика са високи залавни 

места на мускулните инсерции и гингиво-букални връзки, плитък вестибулум- 

когато се затруднява протетичното лечение, резорбирани алвеоларни гребени 

на челюстните кости, в резултат на ранна екстракция на зъбите или носенето на 

неудобни протези, и наличие на достатъчна височина на алвеоларната 

резидуална кост, поне 15 мм (1). 

Най-често използваните методи за корекция на устното предверие, с цел 

увеличаване на протезното поле, са методите с автогенни присадки и тези, при 

които периоста се оставя открит и раната заздравява с вторична епителизация. 

Въпреки че,  вестибулопластиката може да се осъществи със или без 

мекотъканен трансплантат, е установена необходимостта периоста да бъде 

покрит, за да се избегне възникването на рецидив и свиване по време на 

оздравителния процес (2). Други изследвания също потвърждават предимствата 

при покриване на оголената периостална повърхност (3,4). Според тях това 

ускорява оздравяването на раната, като едновременно с това се поддържа по-
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голяма дълбочина на вестибуларната бразда. Основния недостатък на 

пластиката със свободни гингивални автотрансплантати се явява създаването 

на две раневи повърхностти. Интраорално раната на небцето създава повече 

субективни оплаквания от страна на пациента, в сравнение с тази на 

вестибулума. За да се избегнат тези недостатъци, непрекъснато се търсят и 

разработват нови средства и техники за покриване на раневите повърхности, без 

да се налага създаването на допълнителна травма за придобиване на 

трансплантат от друго място на тялото.  

Прилагането на ксеногенна присадка върху периоста, освен че 

благоприятства oздравителния процес след вестибулопластика, но и позволява 

да се изработят и поставят подвижните протези възможно в най-кратки срокове, 

преди настъпването на пълна епителизацията и реорганизацията на тъканите. 

По този начин се намалява възможността от възникване на рецидив- загуба на 

постигнатата постоперативна дълбочина и свиване на раната. Освен това  

намалява болезнеността и дискомфорта в оперираната област, с което се  дава 

възможност за вземане на отпечатък в този етап на възстановяване на тъканите. 

Увеличаването на протезното поле позволява удължаване на  ръбовете на 

протезата и осигурява по-добро задържане и  стабилност по време на функция. 

Материали и методи: Изследването включва проследяване на пациент от 

женски пол с резорбирана долна челюст, което налагаше задълбочаване на 

устния вестибулум, с цел подобряване на стабилността на снемаемите плакови  

протези. Предварително бе назначено рентгенологично изследване, за да се 

установи и измери височината на долната челюст от билото на резидуалния 

алвеоларен гребен до  долночелюстния ръб. Хирургичната процедура се 

извърши по метода на  Clark, като под локална анестезия се направи 

хоризонтален разрез в мукогингингивалната линия и се отпрепарира лигавично 

ламбо,с основа към долната устна, което се фиксира в основата на  

новосъздадениия вестибулум, а периоста се покри с ксеногенен трансплантат 

Mucoderm®. Протезите бяха поставени 10 дни след вестибулопластиката. 

Периода на проследяване беше 5 години, като след 30 ден от оздравителния  

процес, бяха насрочени контролни прегледи на всеки 6 месеца. 

 Mucoderm® представлява 3D колагенова матрица от свински дермис, който 

е претърпял многостепенен процес на обработка, като се премахват всички 

клетъчни елементи и се намалява възможността от възникване на имунни 

реакции. Този трансплантат се състои предимно от колаген и еластин, които 

благоприятстват прорастването и повторното заселване на фибробласти, 

кръвоносни съдове и епителни клетки от обкръжаващите тъкани. 

Резултати и обсъждане: В представения клиничен случай, количеството 

на прикрепената кератинизирана лигавица върху алвеоларния гребен във 

фронталния участък  на долната челюст бе отчетена между 1 до 3мм. Линейното  

измерване се извърши  в осем точки вестибуларно на долната челюст 

посредством градуирана сонда. Прикрепената лигавица се измерва от билото на 

алвеоларния гребен, до границата между подвижна и неподвижна лигавица. 
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Непосредствено след извършване на хирургичната манипулация – 

вестибулопластика и месец след нейното провеждане отново бяха направени 

измервания. 

 

Фиг 1- преди вестибулопластика                    Фиг 2 – непосредствено след операция 

 

 

 

 

 

 

Фиг 3 – седмица след операция                        Фиг 4 – месец след вестибулопластика 

 

 

 

 

 

 

Фиг 5 – с поставената протеза след вестибулопластика 

Фиг 6 – с новите снемаеми протези 5 години след вестибулопластика 

 

       След поставяне на снемаемите протези, се извършиха контролни 

прегледи на всеки 6 месеца, за да се проследи състоянието на протезното поле 

и  пациента. Пет години след извършване на вестибулопластика на долната 

челюст се изработиха нов комплект снемаеми горна и долна протези. Клинично 

се установи запазване на оперативните резултати след вестибулопластика, като 

не се отчетоха разлики между трансплантираната област и околните тъкани. 
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       Методите на вестибулопластика с вторична епителизация осигуряват 

задълбочаване на устното предверие, увеличане на  широчината на 

прикрепената лигавица върху алвеоларния гребен и се подобряват 

възможностите за подвижно протезиране със снемаеми плакови протези. 

Предимството на тези техники е избягването на втора оперативна рана като 

донорско място. Въпреки това, те са свързани с редица недостатъци като 

забавен оздравителен процес, заради действието на различни фактори в 

устната кухина, болка, дискомфорт, затруднения в говора и храненето, 

затруднено поддържане на добра орална хигиена и нарушено качество на живот 

за определен период от време. За да се получи достатъчно дълбочина следа 

пълното епителизиране и свиване на раната в миналото се е препоръчвало да 

се направи свръхкорекция на вестибулума (5,6). Това от своя страна обаче в 

областта на брадичката може да доведе до неблагоприятни естетични 

резултати, включващи увисване на брадичката (7), промяна в границите на 

вермилиона  на устната (8) и облитерация на ментолабиалната гънка (9). Други 

изследвания също показват, че свръхкорекция при вестибулопластика може да 

доведе до промяна в облика на лицето и най- вече в отпускане на брадата, при 

което тя придобива неестествен вид (10,11). За да се избегне това и за  да не се 

задълбочи неестествено менталната гънка, се препоръчва при освобождаване 

на мускулните инсерции по време на вестибулопластика  да се оставят поне 5мм 

над долния ръб на мандибулата (12).  

    Свиването при зарастването на раните също е важен фактор за 

възникването на рецидив (13, 14). Загубата на новополучената прикрепена 

лигавица чрез вторична епителизация на периоста и реинсерцията на 

освободените мускулни влакна също могат  да влошават последващото 

протезиране със снемаеми протези (15, 16). Понятието ,,рецидив‘‘ е разяснено в 

изследване на Hillerup (17), в което той го дефинира като ,,постоперативна загуба 

на хирургично задълбочен вестибулум и загуба на прикрепване на новата 

лигавица, постигнато с вторична епителизация на периоста. Освен това, колкото 

повече е гранулационната тъкан, толкова по-голямо е свиването на раната (18). 

Периосталната рана при вестибулопластика  все пак се различава от 

мекотъканните рани по отношение на факта, че има твърда поддържаща основа- 

челюстната кост. Прилагането на присадки към раната, които, са фиксирани 

неподвижно в реципиентното ложе, предполага предотвратяване на 

формирането на гранулационна тъкан, особено между трансплантата и 

периоста. Следователно покриването на периоста с трансплантат е надежден 

метод за получаване на оптимални следоперативни резултати,  с минимално 

образуване на гранулационна тъкан и минимално контрахиране на раната.  

 Прилагането на ксеногенни трансплантати елиминира необходимостта от 

създаване на втора ранева повърхност като донорско място, намалява 

болезнеността и ускорява оздравителния процес в оперативната област. Това 

позволява протезиране със снемаеми плакови протези преди напълно да е 

настъпил процеса на епителизация реорганизация на тъканите. Ранното 

натоварване на протезното полене позволява реинсерция на отпрепарираните 
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мускулни влакна и образуване на груби и нееластични цикатриски във 

вестибуларната бразда. По този начин постигнатите постоперативни резултати 

за увеличаване на прикрепената лигавица и  на протезното поле могат да бъдат 

оптимално запазени, което се показа в конкретния клиничен случай на 5 годишно 

проследяване. 

Заключение : Употребата на ксеногенна присадка за покриване на  

периоста при  хирургична корекция на вестибулума  за протезиране,  може да 

доведе до ранно протетично натоварване и позволява да се постигнат стабилни 

и дълготрайни  постоперативни резултати. 
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