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Практика = Пародонтология

Процедури по удължаване на короните
проф. Андре Саадун, Франция

В наши дни процедурите по
удължаване на зъбните корони се приемат като пародонтална хирургия по естетически причини. При тях клиницистът трябва да обръща внимание на биологичната ширина и да има предвид различните биотипове, за да могат да
се избегнат потенциалните
постоперативни усложнения
(Ingber et al, 1977). Биологичната ширина може да варира в
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1. Индикации
Процедурите по удължаване на короните са индицирани за осигуряване на адекватни зъбни структури при
случаи на субгингивални зъбни фрактури (Hu and Zhang
2008), субгингивален кариес
(Hempton et al, 2000), коренова резорбция (Reddy, 2003),
неравномерни гингивални ръбове, неестетични къси корони при зъбно изтриване,
неадекватна аксиална височина за задържане на възстановявания, патологичен
пасивен пробив на един или
няколко зъба и, накрая, при
гингивална усмивка с къси
естествени корони.
При възстановителни случаи удължаването на короните се извършва преди възстановяванията, за да се
увеличи аксиалната височина на короните и опората
на възстановяваните зъби
чрез хирургично изместване
на алвеоларния гребен в апикална позиция, като по този
начин се осигуряват адекватни зъбни структури за
сигурно препариране на възстановяванията. Процедурата спомага за реизграждане на нова физиологична биологична ширина (Rosenberg
et al, 1980).
Цялостното лечение на
гингивалната усмивка е мултидисциплинарно, свързано
е с работа в екип и е фокусирано върху различните елементи, изграждащи усмив-

малки граници при различните пациенти, както и в зависимост от това, дали става въпрос за предни или задни
зъби (Gargiulo, 1961; Kois, 1994).
Така че биологичната ширина, пародонталното здраве и
стабилността на гингивалните ръбове след удължаването на короните са от голямо
значение, когато се опитваме
да постигнем идеална естетика.
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ката, и по-специално върху
позицията на линията на
горната устна (Miskinyar,
1983).
Специфичното лечение съответства на етиологията, като по-често се прави комплексна терапия, периферни допълнителни лечения, гингивопластика със
или без възстановително лечение (Toca et al, 2008).
При
невъзстановителни
случаи удължаването на короните е независима процедура, която се извършва основно за подобряване на естетиката.
Прекалено късите корони,
липсата на разкриване на
зъбите и прекомерното показване на гингивата изискват клинично удължаване
на короните, което може да
представлява клинична дилема за естетически ориентирания пародонтолог.
2. Обосновка
Нуждата от формиране на
правилните зъбни размери и
индивидуални зъбни пропорции обосновава пародонталния компонент на естетическото
възстановително
зъболечение (Chu 2007).
Хирургичното удължаване
на короните традиционно се
извършва с цел създаване на
здраво биологично измерение
на дентогингивалния комплекс, като допълнение към
естетическите възстановителни процедури. Тази тех-

ника включва многофакторен процес по взимане на решения, като в крайна сметка се преценява дали могат
да бъдат ексцизирани твърди и/или меки тъкани и/или
те трябва да бъдат репозиционирани. Затова е важно
да се определи позицията на
подлежащата кост по отношение на гингивалните тъкани.
Запазването на апроксималните папили е задължително за постигането на
желаните финални резултати в естетическата област
(Nemcovsky et al, 2001). Неколцина автори изказват
становище, че могат да се
освободят 3 мм супракрестална зъбна структура при
хирургично удължаване на
короните (Kois 2006).
Важно е да се установи
стабилен измерителен ориентир на дентогингивалния
комплекс, който е от критична важност за здравето
и успеха на възстановяванията, когато се извършва хирургично удължаване на короните. Пациентите с асиметрични гингивални ръбове, тези с разкриване на гингивата на горна челюст, поголямо от 3 до 5 мм, или и
с двете могат да кандидатстват за хирургична гингивопластика и/или репозициониране на алвеоларната кост за подобряване на
тяхната естетика. Обикновено тези типове пациенти
имат адекватни количества
прикрепена гингива, така че
след резективната процедура мукогингивалната граница не бива нарушавана. Ако
съществува адекватно количество свободна гингива, минимални асиметрии могат
да бъдат коригирани с вътрешна гингивектомия или
само с гингивопластика. Винаги трябва да остава минимална дълбочина на сулкуса от 1 мм след всяка тъканна резекция, като алвеоларният костен гребен също
се репозиционира в апикална
посока.
3. Клинично приложение
Като се използват дискутираните биологични параметри на гингивалния интерфейс зъб–възстановяване, днес е възможно да се извършват
отворени/затво-
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рени пародонтални процедури с ламбо от вестибуларно и интердентално и да се
прогнозира точно на какво
ниво ще зараснат тъканите
на базата на позицията на
възстановителната граница, както и правилните зъбни пропорции. Важно е клиницистът да използва пародонтална сонда, с която да
проверява разстоянието от
свободния гингивален ръб до
алвеоларния гребен и да определя биологичните параметри при конкретния пациент преди препарирането
на зъбите с цел възстановяването им. Така става възможно взимането на окончателните отпечатъци в деня
на препарацията и хирургичната интервенция. Клиницистът поставя окончателните възстановявания няколко седмици по-късно, като е
уверен, че гингивалните тъкани ще зараснат на подходящите от естетична гледна точка нива. Клиницистът обаче трябва да се
придържа към доказалите се
заздравителни и хирургични
принципи (Lowe, 2006).
Независимо дали се използва затворен или отворен
подход, всяко удължаване на
корони трябва да е съобразено със следните концепции:
• Затвореният интрасулкусен подход за отстраняване на кост и пресъздаване на биологичната ширина може да бъде осъществяван само при пациенти
със среден биотип, където дебелината на костния гребен е приблизително 1 мм. Процедурата
може да се ограничава до
1 или 2 мм отстраняване
на кост, тъй като ширината на костта нараства
в апикална посока.
• Дебелият костен ръб обаче не може да бъде офор-

мен или изтънен интрасулкусно. При пациенти с
дебел биотип е необходимо отпрепариране на ламбо в пълна дебелина, за да
се създаде достъп до алвеоларната кост и да се осъществи значима остеотомия/остеопластика.
• При тънък, силно фестониран биотип чрез лазер
или кръгъл диамантен борер може да се отстрани
малък костен обем, когато
се използва затворен подход, но впоследствие могат да се получат значителни рецесии. Затова при
тънък биотип не се препоръчва удължаване на короните.
• В първата година след
процедурата по удължаване на короните има тенденция маргиналните меки
тъкани да прорастват в
коронарна посока.

Информация за
автора
Проф. Андре
Франция

Саадун,

Дипломира се като орален
хирург във Факултета по
дентална медицина в Париж, специализира в областта на пародонтологията
(University of Pennsylvania) и
имплантологията (University
of California, Los Angeles).
Професор в Катедрата по
пародонтология в Университета в Южна Калифорния.
Проф. Саадун е световноизвестен лектор, автор на над
150 статии и съавтор в различни научни книги, сред които: The Art of the Smile, The
Art of Treatment Planning and
Ridge Preservation – Updates
and Innovations. Има частна
практика в Париж, насочена
към естетичната пародонтология и имплантология.
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Днес лечението на пародонталните заболявания е все
по-опростено и по-естетично
интервю с проф. Андре Саадун
В началото на ноември проф.
Андре Саадун бе в България по
покана на фирма „Вилем“, за
да води двудневен теоретикопрактически курс по пародонтална хирургия в София.
В миналия и в настоящия
брой на вестника намериха
място статии със случаи на
известния френски професор,
любезно подадени ни от него
самия. Използвахме визитата на проф. Саадун в България, за да разговаряме с него
за тенденциите в съвременната пародонтология и имплантология и за предизвикателствата пред тези две специалности.

Ако не знаете как да се държите
с тъканите и как да се грижите
за тях, ще се провалите.
И всички тези фактори,
когато се съчетаят, могат да скъсят живота –
да доведат до инфаркт на
50 години. Невероятно е,
че едни и същи бактерии
се откриват и при пародонталните заболявания,
и в коронарните артерии.
70% от тези пациенти се
нуждаят само от рутинно почистване, а останалите трябва да се лекуват
хирургично. Трябва да мобилизирате ламбо, за да си
осигурите достъп до костта, или пък, за да покриете рецесиите – последствие от пародонтита.
За да отговоря на въпро-

се обръщат към мен да изградя гребена, да удължа
клиничната корона на зъбите чрез гингивектомия
или crown lengthening, да
покрия рецесии, преди те
да поставят фасета, корона или мост. Темата на
конгреса в Тунис през април 2011 г., на който аз
съм президент, е „Естетическа еволюция и опростяване“. Тази еволюция в естетиката се дължи на новите продукти – не само
в пародонтологията, но
и в ортодонтията и консервативното зъболечение.
Важно е да опростяваме
всичко, но и да сме по-де-

ликатни. Това е, като да
слушаш Франк Синатра,
когато си казваш: „Боже,
колко е просто, всичко разбирам.“ Но на него са му
били нужни години, за да
достигне до това ниво на
перфектност. Така е и в
денталната медицина.
Какви са предизвикателствата пред имплантологичната хирургия?

сет на брой. Параметрите
си взаимодействат помежду си. Малката грешка, която се допуска на първата
стъпка от имплантирането, в края ще се превърне
в голяма грешка.
Важно е да имате хубава
розова естетика, заобикаляща бялата естетика на
короната.
Днес знаем, че костта
около импланта ще се резорбира, особено от букално, и всеки милиметър,
който загубим, ще се равнява на гингивална рецесия, защото гингивата ще
последва костта, това, което загубим в костта, ще
го загубим и във венеца и
ще имаме проблем. Много
фактори влияят на нивото на костта и на нивото и дебелината на гингивата.
Предизвикателствата
пред имплантолозите днес
са много по-големи отпреди. Преди години хората
просто искаха имплант,
с който да дъвчат, а днес
вече са информирани, че
има много възможности,
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са ви – това, което се промени, е, че ставаме все понеинвазивни. Дори и да извършим хирургична процедура на тези 20%, ние ще
сме много нежни, когато
мобилизираме тъканите,
ако дефектът е голям, ще
поставим костен заместител в съчетание с друг
материал, например PRF,
PRP, Еmdogain. Например
с Еmdogain имам отлични резултати, вместо да
отстранявам кост, както правех преди. Използвам хирургия и при лечението на гингивални рецесии.
Вместо да взимам тъкани от небцето например,
което би било много болезнено за пациента, ползвам мембрана – Alloderm
или Emdogain – има много ясни показания кога да
се прилага Emdogain, може
да използваме PRF, по-рядко PRP. Пациентите са изключително доволни, когато разберат, че няма да
пипаме небцето им. Много рядко пациент ще откаже продукт от свински
произход или мембрана,
произлизаща от друг човек. Така че днес лечението на пародонталните заболявания става все поопростено и по-естетично. Все повече зъболекари

Къде: Ню Йоркския Университет

Проф. Саадун, какви са
най-важните постижения
в пародонтологията през
последните години?
Когато говорим за съвременно пародонтално лечение, трябва да разграничим лечението на пародонталното заболяване от лечението на последствията
от пародонтита. И към
тези категории бих добавил още една – лечение при
наличието на излишна гингива. Сега ще ги разгледам
една по една. Близо 90% от
пациентите, които посещават моя кабинет, имат
пародонтално възпаление
– гингивит, който, ако не
бъде лекуван, ще премине
в пародонтит. При тези
пациенти
традиционното почистване на зъбите в основата им ще доведе до чудесни резултати и
те ще се запазят, ако проследяваме пациентите на
всеки 3–4 месеца. Разбира
се, даваме инструкции как
да почистват – четкане,
ползване на конец и т.н.
Вече знаем, че пародонтитът има сериозно отражение
върху
общото
здраве – хората с пародонтит имат по-висок риск
от сърдечносъдови заболявания. Пушенето е също
важен утежняващ фактор.

Още когато преди години посетих курса на Банемарк, аз бях против неговия подход да мобилизира
тъкани от вестибуларната гънка към палатинално или лингвално. Казах си:
„Аз съм пародонтолог, ще
рaботя върху тъканите,
а не върху оралната мукоза.“ И се оказах прав. Защото днес вече са създадени
много техники, публикувани са и те показват, че
ако работим с меките тъкани, ще постигнем по-добър резултат на тъканите около импланта. Найголямото предизвикателство е, когато заместваме
единичен горен фронтален
зъб. Много е лесно да се
каже: „Възстанових липсващия зъб, но той изглежда по-голям от естествения, затова ще сложим фасета на другия зъб.“ Голямото предизвикателство е
да не пипаме другия зъб и
да сме перфектни. Да направим само една корона
върху имплант. Естетиката зависи от много фактори, които са около де-

Една седмица интерактивно
високообразователно
преживяване в Ню Йорк

Водещи лектори:
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Dr. Maurizio Tonetti

Director of the European Research Group
on Periodontology (ERGOPerio); Editor of
the Journal of Clinical Periodontology

Dr. Hom-Lay Wang

Мениджмънт на екстракционната
рана и материали
Dr. Edgard El Chaar

Clinical Associate Professor,
Arthur Ashman Department of
Periodontics and Implant Dentistry,
New York University College of Dentistry

Клинични изследвания с Puros алографт :
уникални скоростни резултати

Dr. Markus Schlee
One abutment/one time:
Member of the German Society of Aesthetic
Уникален протокол в имплантологията Dentistry (DG ÄZ); Member of European
Dr. Henry Salama

Former Director of the Implant Research
Center at the University of Pennsylvania
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вместо да се пилят съседните зъби и да се прави
мост.
Хората знаят и очакват
от имплантолога отличен
резултат. Предизвикателството е да се приближим
максимално до естественото. То не е перфектно,
но е съвкупност от красиви
неперфектни елементи. Важно
е
специалистът да
има познанията, защото
те
ще ръководят ръцете му.
Знам, че ако натисна малко гингивата с възстановяването, тя ще се отдръпне. Ако искам да привлека гингивата, ще трябва да го направя с временната конструкция. Един
труден случай може да ми
отнеме от 3 месеца до 2
години. Ако не знаете как
да се държите с тъканите, как да се грижите за
тях, ще се провалите. Пациентът ще е недоволен,
зъболекарят, който ви го е
изпратил, ще е недоволен.
Всеки греши, но с днешното ниво на познанията
трябва в 99% от случаите
да постигаме успех.

ват само в САЩ и струват 5000 долара. Има няколко статии по темата,
но има и данни за неуспех,
за усложнения. PRP трябва да се използва с машина, която е много скъпа,
ползвах го 6 месеца и не
бях доволен. Предпочитам
PRF, защото е по-евтин.

това с инициална терапия
правя преоценка и преценявам дали пациентът се
нуждае допълнително и от
хирургия, или може да се
постави имплант. В моята практика има задължително условие – ако пациентът не мие зъбите си
или ако не спре с пушенето, няма да
направя нищо
за него. Повечето пациенти се вслушват. Така че
променям отношението
на пациента
– и към личната орална
хигиена, и към тютюнопушенето. Тъканите около
имплантите са по-слаби,
затова хората с импланти трябва да са много погрижовни.

Всеки греши, но с днешното ниво
на познанията трябва в 99% от
случаите да постигаме успех.

Какви са клиничните индикации за растежните
фактори, като Emdogain,
PRF и PDGF, във вашата
практика?
В моята практика прилагам три продукта –
Emdogain (гел от емайла на ембриони на прасета), Alloderm (това е продукт от кожа, не е растежен фактор), от растежните фактори използвам
PRF, който се получава от
кръвта. Френският метод
на получаване е с антикоагулант в епруветка, за да
се използват тромбоцитите. PDGF факторите все
още не са разрешени във
Франция, може да се полз-

Сестра взима кръв от пациента, поставя се в машина за 12 минути и след
това в епруветката има
три слоя – най-долният са
еритроцитите, след това
са тромбоцитите, те са
оранжево-сиви.
Оздравителният процес с PRF протича много бързо, има помалко болка и оток, в очите на пациента сте магьосник. Взимаме от 6 до
12 епруветки кръв. Ще има
среща, посветена на PRF,
в Ница през юни. Аз изнасях лекция за PRF преди 3
години в Чикаго и резултатите ми бяха толкова невероятни, че от асоциацията ми казаха: „Ти нямаш научно доказани данни, показваш само клинични случаи.“ Сега, три години по-късно, има много
публикувани статии, миналата година взехме награда. PRF е най-доброто
средство за по-атравматична хирургия.
Как имплантатната терапия повлиява върху лечението ви на пациенти с
пародонтит?
Мога да кажа, че никога
няма да поставя имплант
на пациент, докато не
се убедя, че почиства добре зъбите си, и докато не
отстраня пародонталното заболяване от устата.
Започвам обучение, след

Какъв процент от вашата практика се пада на
пародонталната
пластична хирургия, имплантатите и лечението на
пародонтални
заболявания?
Преди пет години имах
самостоятелен кабинет и
тогава нещата бяха 50%
импланти, 50% пародонтология. Но след това започнах много да пътувам и
можех да работя само три
дни в седмицата. Тогава
се оказа, че не си струва
финансово, не можех да покрия разходите си. Обади
ми се мой приятел, който
е може би най-добрият ортодонт в Париж, а сигурно и в Европа, и ми каза:
„Андре, един чудесен кабинет си търси пародонтолог/имплантолог. Разположен е в най-престижната
част на Париж, сред пациентите има много политици, известни личности.“
И след час аз отговорих:
„След 6 месеца изтича договорът ми за наем и тогава ще се присъединя към
вас.“ Моят опит в пародонтологията им показа,

че могат да работят много повече протетична дентална медицина – фасети,
корони и мостове. Така че
днес 75% от работата ми
е естетична пародонтология – crown lengthening,
гингивално покриване; в
клиниката се правят много фасети, тъй като търсенето от пациентите е
голямо, а те струват много пари. Все още имам доста имплантологични случаи, но днес везните се накланят към естетичната
пародонтология.
Имате лиценз да практикувате и в САЩ, и във
Франция. Какви са разликите в практикуването
на имплантологията и
пародонтологията в двете
страни?
Разликата
е
огромна.
Мога да кажа, че се радвам, че се върнах в Европа.
В Америка се работи много и всичко се върти около парите. Особено в Калифорния всички искат
да изглеждат добре, да са
красиви; външността е
много важна за тях, а за
вътрешността те не искат да говорят. Американците съумяват да се наложат като експерти във
всяка професия. В Америка
съществуват много дентални специалности и всяка една от тях е официално призната. Във Франция
единствената официално
призната специалност е
ортодонтията. Пародонтологията и имплантологията не са официални
специалности. В Америка
пациентите изключително
много уважават денталните специалисти. Пациент
рядко би отменил час, защото трябва да плати за
това – времето е важно.
Освен това пациентите са
силно мотивирани да запазят зъбите си. Имам много пациенти американци в
моя кабинет в Париж. Често мога да позная дали па-

циентът е европеец или
американец – зъбите на
американците са невероятно чисти. Когато идват за почистване, много
често ми се налага да им
кажа: „Вие нямате нужда
от почистване.“ Французите не ги е грижа. Те казват: „Нали идвам при теб
за почистване.“ Американците искат да запазят зъбите си за цял живот. Често посещават стоматолога си. А французите идват само когато имат
проблем. Когато кажа на
французин: „Имате пародонтит; трябва да ви лекувам“, обикновено той ми
отговаря: „Какво е пародонтит? Аз ходя на зъболекар от години и вие ми
казвате, че имам джобове от 6–7 мм.“ В Америка,
ако зъболекарят не каже
на пациента, че има пародонтално заболяване, пациентът може да го осъди. Информацията е много важна – от интернет,
списанията, телевизията.
В клиниката ни в Париж
работят 20 души – ендодонтист,
пародонтолог,
специалист по възстановителна дентална медицина, зъболекари, хигиенисти, асистенти, зъботехници, секретарки. Те всички са обучени в САЩ и мислят като американци, те
са истински професионалисти в своята област. Професионализмът в Америка
е много важен. Американските зъболекари правят
много пари, но го заслужават. Те са уважавани, докато във Франция половината от зъболекарите работят без дентален асистент. Ако аз нямам дентален асистент, ще затворя кабинета – не мога
да работя.
Благодаря ви за интервюто.
Интервюто взе Уляна
Винчева.

Теоретически и практически курс на проф. Андре Саадун
Първо ниво – 17-18 февруари, гр. Банско
По време на
First international perio - implant snow meeting
17.02.11 г. Теоретична част
„Основни принципи на костно-гингивалната пародонтална хирургия“ - клинична практика, инструментариум, анестезия.
Видове разрези, пародонтални ламба, костен графтинг, водена
костно-тъканна регенерация
18.02.11 г.
9:00-13:00 - Теоретичен курс - Основни принципи на мукогингивалната пародонтална хирургия - ламбо на краче, свободна
гингивална присадка, съединителнотъканна присадка, апикално преместване на гингивата, вестибуларна екстензия
14:00-18:00 - Практически курс - на свински глави - разрези, ламба,
шевове и видове присадки
Такса за теоретичната част - 600 лв.
Такса за всяко едно ниво теория + практика - 500 Euro.
За трите нива - 10% отстъпка. Цените са без ДДС

Второ ниво – 24-25.06.11, гр. Варна
24.06.11 г. - Теоретична част
„Съвременни тенденции в естетичната пародонтална хирургия удължаване на клинична коронка, лечение на гингивални рецесии“
25.06.11 г. - Практически курс
На фантомни модели - използване на кост и мембрани, естетични
шевове.

Трето ниво – 18-19.11.11, гр. София
18.11.11 г. - Теоретична част
„Съвременните тенденции в естетичната имплантология“ - избор на имплант, биотип на пациента, имедиатно имплантиране,
различни видове ламба, съединително тъканна присадка, избор на
абътмънт, временна и окончателна конструкция, оклузална травма
19.11.11 - Практически курс
На свински глави и фантомни модели - поставяне на имплант с ламбо и без ламбо, едноетапно поставяне на имплант след екстракция
със запазване на папилата.
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