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Резюме 
 
Пародонтитът е хронично възпалително заболяване, асоцииращо се с 

дисбиотичен биофилм и прогресивна деструкция на зъбодържащия апарат. 
Нелекувана, пародонталната инфекция напредва и често  засяга  фуркационната  
област при многокореновите зъби. Ангажирането на междукореновото 
пространство е рисков фактор за продължаваща загуба на аташман и води до  
намалена ефикасност  на  пародонталната терапия. 

Стратегиите за лечение на напредналите фуркационни лезии  са 
резективни и регенеративни. Дългосрочните резултати от резективните техники 
са противоречиви и вниманието все по-често е насочено към регенеративните 
подходи, с които се цели регенериране на кост, цимент и пародонтален 
лигамент. 

Емайловите матриксни деривати са обект на проучване последните 20 
години. Упражняват влияние върху поведението на много клетъчни видове и е 
доказано, че  аплицирани  върху почистена коренова повърхност са способни да 
индуцират каскада от биологични събития, водещи до „de novo“ формиране на 
цимент и депозиране на матрикс върху стар собствен цимент. Използвани в 
лечението на F2 фуркационни лезии водят до значително подобрение на 
параметрите на дефектите. 

В последните години набира популярност и богатият на тромбоцити 
фибрин. Като източник на тромбоцити, левкоцити, растежни фактори и цитокини, 
той действа директно върху промотирането на пролиферацията и 
диференциацията на остеобластите, ендотелните клетки, хондрoцитите и 
различни източници на фибробласти. Приложен в пародонталната регенерация 
на F2 фуркационни дефекти води до значително подобряване на печалбата на 
аташман. 

За оптимизиране на ефекта от хирургичната пародонтална терапия 
идентифицирането на успешни клинични подходи е критично и биоактивните 
молекули са  обещаваща алтернатива в регенеративните стратегии. 

 
Ключови думи: биоактивни молекули, емайлови матриксни деривати, 

богат на тромбоцити фибрин, фуркационен дефект, регенерация 
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Summary 

 

Periodontitis is a chronic inflammatory disease associated with dysbiotic biofilm 
and progressive destruction of the tooth supporting structures. Left untreated, the 
periodontal infection progresses and often affects the furcation area of the  multirooted 
teeth. The involvement of the interradicular space is a risk factor for continued 
attachment loss and leads to reduced efficacy of periodontal therapy. 
The treatment approaches for the advanced furcation lesions are resective and 
regenerative. Unfortunately, the long-term results of the resective techniques are 
controversial, and attention is increasingly focused on the regenerative strategies that 
aim to regenerate bone, cementum, and periodontal ligament. 
The enamel matrix derivatives have been in the scope of the researchers for the last 
20 years. They influence the behavior of many cell types and it have been proved that 
when applied to debrided root surface they are capable of inducing a cascade of 
biological events leading to "de novo" cementum formation and matrix deposition on 
old present cementum. Used in the treatment of F2 furcation lesions the enamel 
derivates lead to a significant improvement in the defect parameters. 
In recent years, platelet-rich fibrin has also gained popularity. As a source of platelets, 
leukocytes, growth factors and cytokines, it directly promotes the proliferation and 
differentiation of osteoblasts, endothelial cells, chondrocytes and various sources of 
fibroblasts. Its application in the treatment of F2 furcation defects  results in a significant 
improvement in the attachment gain. 
The identification of successful clinical approaches is critical for optimizing the effect 
of surgical periodontal therapy and bioactive molecules are a promising alternative in 
the regenerative strategies. 
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furcation defect, regeneration 
 
 
 
 
 

 



ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
1 / 2022 

 

 
www.bzs.bg/journal ISSN 1311-4875 Стр. 50 от 64 

 

 
 
 
 
 
Пародонталните заболявания, представени от гингивита и пародонтита, са 

едни от най-честите болести, засягащи човешката популация. 
Пародонтитът е хронично възпалително заболяване, което се асоциира с 

дисбиотичен плаков биофилм и се характеризира с прогресивна деструкция на 
зъбодържащия апарат, която се манифестира със зaгуба на клинично 
прикрепване (CAL), радиографски установима алвеоларна костна загуба, 
наличие на пародонтални джобове и гингивално кървене (1). 

Нелекувана, пародонталната инфекция напредва и често  засяга  
фуркационната  област при многокореновите зъби. Фуркационната лезия е 
дефинирана от Американската академия по Пародонтология като „патологична 
резорбция на кост в тази анатомичната част на могокореновите зъби, където 
дивергират корените”. Хистологичните характеристики не са уникални – 
дефектът е в резултат на екстензия на съществуващия пародонтален джоб в 
съответната анатомична ниша. Специфична черта на тези дефекти е 
хоризонталната прогресия на загубата на пародонтално прикрепване, което 
предполага, че джобът има латерална екстензия към вътрешността на 
фуркацията, както и вертикална екстензия по дължината на корена. Тези 
особености превръщат фуркациите в уникално пародонтално място, със 
специфични анатомични и патогенетични характеристики, водещи до важни 
клинични и терапевтични изяви. Имат комплексна анатомична морфология и в 
случаите, когато кореновите повърхности са колонизирани от субгингивален 
биофилм тази област е трудна, а в някои случаи и недостъпна за почистване по 
време на рутинното пародонтално инструментиране, както и при ежедневните 
домашни орално-хигиенни процедури. Ангажирането на фуркационата област от 
пародонталната инфекция е важно и значимо усложнение от прогресията на 
пародонтита и е рисков фактор за продължаваща загуба на аташман, водещи до  
намалена ефикасност  на  пародонталната терапия (2). 

Фуркационните лезии са едно от големите предизвикателства на 
пародонталното лечение. За тях се знае, че отговарят по – неблагоприятно на 
конвенционалната терапия, в сравнение с незасегнатите молари и 
еднокореновите зъби. Дългосрочни, ретроспективни проучвания върху 
поддържането на пародонтално здраве след пародонтално лечение, 
установяват по-голям брой загубени зъби и по-компрометирана прогноза на 
зъбите с такъв тип дефекти (2, 3). 

Целтa на лечението им e да се улесни елиминирането на субгингивалния 
биофилм и зъбен камък от откритите повърхности на кореновия комплекс и да 
се установи анатомия, която подпомага подходящия плак контрол и по този 
начин да се предотврати  бъдещата загуба на аташман. 

За разрешаване на  напредналите фуркационни лезии (клас F2 и клас F3) се 
използват различни терапевтични стратегии - резективни и регенеративни. 
Дългосрочните резултати от резективните техники, докладвани в научната 
литература, са противоречиви и вниманието на клиницистите все по-често е 
насочено към регенеративните подходи (2).  
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Пародонталните структури, загубени в следствие на пародонтит могат да 
бъдат регенерирани, а постигането на истинска пародонтална регенерация 
означава формиране на нов функционален цимент, пaродонтален лигамент и 
кост. Един от аспектите, които затрудняват усилията в тази посока е 
разнообразната природа на тъканите в комплекса пaродонт-зъб. Налични са 
както минерализирани структури като цимент, алвеоларна кост и дентин, така и 
меки тъкани, свързани чрез лигаменти (пародонтален лигамент), всяка от които 
е изградена от характерни клетъчни популации с различен тъканен произход 
(ектодермален и мезодермален) (4). 

По отношение на фуркационните дефекти, регенеративната терапия е 
приложима най – вече при клас F2 лезии (2, 5, 6). Цели се регенериране на кост, 
цимент и пародонтален лигамент и по този начин да се постигне предвидимо 
запълване  на  установения дефект. 

През годините вниманието на изследователите се насочва към 
биологичните субстанции (растежните фактори) с акцент към ефектите им в 
регенеративната пародонтална терапия.  

Емайловите матриксни деривати (EMD) са обект на проучване последните 
20 години. EMD е протеин, извличан от зародишите на непробилите зъби на 
шестмесечни прасета, който съдържа около 90% амелогенини и малки 
количества от туфтелин, амелобластин, енамелин и други неамелогенни 
протеини. Доказано е, че този протеинов екстракт упражнява значително 
влияние върху поведението на клетките на много клетъчни видове като медиира 
клетъчното прикрепване, придвижване, пролиферация, диференциация и 
оцеляване. Влияе  и на експресията на фактори на транскрипцията, върху други 
растежни фактори, цитокини и съставки на екстрацелуларния матрикс и върху 
молекули, участващи в регулацията на костното ремоделиране (7).  

Ефектите на различните EM екстракти са обобщени при in vitro проучвания 
върху различни клетъчни видове, включително епителни клетки, гингивални 
фибробласти, фибробласти от пaродонталния лигамент, циментобласти, 
остеобласти и бактерии. За амелогенините е доказано чрез имунохистохимични 
изследвания, че при човешките зъби се експресират между периферния дентин 
и оформящия се цимент по време на кореновото развитие (8). За тях се знае, че 
когато са аплицирани  върху почистена коренова повърхност са способни да 
индуцират каскада от биологични събития, водещи до „de novo“ формиране на 
цимент и стимулиране на депозирането на матрикс върху стар собствен цимент. 
Изглежда, че EMD промотират регенеративни процеси, имитирайки събития, 
които протичат по време на оформянето на пародонталните структури. 
Морфологични проучвания са показали, че клетките от епителните прораствания 
на Хертвиг, които са продължение на емайлоформиращия зъбен орган, имат 
секреторна фаза, по време на която се отделят свързани с емайла матриксни 
протеини и временно се депозират върху кореновата повърхност, осигурявайки 
есенциалната инициална стъпка за формирането на ацелуларен цимент. Нещо 
повече, клетките намиращи се близо до кореновата повърхност изглежда носят 
сигнали не само за ацелуларен цимент, но и за прилежащ пародонтален 
лигамент и кост (9). 

Доказано е, че EMD оказват влияние и върху оздравяването на раните, като 
благоприятстват мекотъканната регенерация и ангиогенната активност. 
Процесът на матурация на раната продължава и след апликацията им и може да 
продължи до 6 месеца постхирургично (8, 10). 
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Ефектът от емайловите матриксни деривати е изследван най-вече при 
регенерацията на вътрекостни дефекти (8, 10, 11). Първото публикувано 
изследване, оценяващо ефективността им при лечението на такъв тип дефекти 
е от 1997 година на Haejl et al. (12). След 36 месечно наблюдение на 
оздравителния процес при третираните зъби, резултатите демонстрират 
значителна печалба на аташман и редукция на джоба. Tonetti et al. в изследване 
с проследяване на 172 пациента с дълбоки вътрекостни дефекти, отново 
доказват, че EMD увеличават печалбата на прикрепване, редукцията на джоба и 
предвидимостта на резултатите при регенеративната терапия на вертикални 
костни дефекти (13). Chitazi et al. изследват ефекта на EMD при лечението на F2 
фуркационни лезии и докладват за значително подобрение на параметрите на 
дефектите (14). 

Други изследователи предлагат в регенеративната терапия да се използват 
триизмерни матрици, произведени от собствената периферна кръв на пациента. 
Този подход е базиран на концепцията, представена преди десетилетие за 
използването на тромбоцитни концентрати без обработка с антикоагуланти. Така 
автоложният обогатен на тромбоцити фибрин (PRF) набира популярност в 
последните години. Използва се в денталната медицина за разнообразни 
процедури. Демонстрирана е способността му да подобрява тъканната 
регенерация и положителни резултати са докладвани при лечението на 
вътрекостни и фуркационни дефекти (15, 16, 17, 18, 19, 20). Разработен е като 
подобрен вариант на преди използваната богата на тромбоцити плазма (PRP), 
но за разлика от нея, която изисква добавяне на антикоагуланти, като говежди 
тромбин по време на началното взимане на кръв, PRF се получава само чрез 
центроуфугиране, без антикоагуланти и е чисто автоложен. Този фибринов 
матрикс съдържа тромбоцити и левкоцити, както и разнообразие от растежни 
фактори и цитокини като трансформиращия растежен фактор – бета1 (TGF–β1), 
тромбоцитно произхождащ растежен фактор (PDGF),  васкуларно ендотелен 
растежен фактор (VEGF), интерлевкин-1β, интерлевкин-4 и интерлевкин-6 (5). 
Фибринът, който се получава по време на финалните етапи на коагулационната 
каскада, комбиниран с цитокини, секретирани от тромбоцитите, прави PRF 
високо биосъвместим материал, особено в засегнатите места, където 
фибриновата мрежа служи и като резервоар за тъканни растежни фактори (21). 
Тези фактори действат директно върху промотирането на пролиферацията и 
диференциацията на остеобластите, ендотелните клетки, хондрoцитите и 
различни източници на фибробласти (22, 23). 

Приложението на PRF в пародонталната регенерация на F2 клас 
фуркационни дефекти се разглежда в няколко клинични проучвания (18, 24). Във 
всяко едно от тях се сравнява с процедурата с ламбо за почистване на 
пародонталния дефект (оpen flap debridement), приложена самостоятелно. В 
изследвания, проведени от Sharma et al., Bajaj et al. и Pradeep et al., употребата 
на  PRF е довела до значително подобряване на печалбата на аташман в 
сравнение с контролите (15, 19, 20). Получените резултати демонстрират 
потенциал на PRF за тъканна репарация във фуркационната област. 

Към днешна дата лечението на фуркационните дефекти е все още 
непредвидимо. Регенеративните подходи са приложими най-вече при F2 лезии. 
Разнообразието от техники, които се прилагат е голямо – биомодификация на 
кореновата повърхност, костни заместители, направлявана тъканна 
регенерация, растежни фактори, както и комбинации между тях.  
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Идентифицирането на клинични подходи с влияние върху резултатите са 
критични за оптимизиране на ефекта от хирургичната пародонтална терапия. В 
последните години биоактивните молекули се налагат ката обещаваща 
алтернатива за промотиране на пародонтална регенерация. 

Забележка: Настоящият материал е разработен във връзка с проект с  
Договор № Д-93/04. 06. 2021 г., конкурс „Грант - 2021”. 
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