
Имедиантна рехабилитация на тотално обеззъбена горна челюст
с помощта на девет едночастови трансгингивално поставени 

и базално закотвени титанови винта.
Принципи на базалната имплантология.

     Биологични и функционални основи на базалната имплантология.

    Зъбите, периодонциума, базалната кост и ТМС са структурните елементи на 
стоматогнатната система. Дъвкателната функция е високо адаптивна към променящите се 
функционални стимули и запазва висока степен на регенеративни възможности. 
Същевременно стоматогнатната система претърпява значителни функционални и 
морфологични промени при загубата на някои от структурните и компоненти (зъбите и 
пародонта), с които трябва да се съобразяваме при последващата рехабилитация на 
дъвкателния орган.
    В съответствие  с общовалидния природен  принцип на съхраняване  на енергията- 
„максимална ефективност с минимум енергия“, костната структура се подържа на 
минимално ниво достатъчно за оптималното изпълняване  на метаболитната и опорна 
функции. Опорната функция обаче не е най-критичната функция на скелетната система, 
нейната по-важна роля е да служи като физиологичен резервоар на калций, с което играе 
значителна роля в контрола на калциевата хомеостаза. Този процес е хормонално обусловен.
   Във връзка с функциите, които изпълнява в организма скелета се състои от две фракции: 
-структурна (метаболитно неактивна) представена най-общо от кортикалиса  и метаболитна 
представена най-общо от спонгиозата. В алвеоларната кост в частност структурната фракция 
е представена от субпериосталната компакта и Lamina Propria на зъбната алвеола , а 
метаболитната фракция включва цялата спонгиоза и ендосталната част от компактата. 
(W.Eugene Roberts, William Hohlt, Gordon Arbuckle, The Supporting Structures and Dantal 
Adaptation, Science and Practice of Occlusion.)
    Костната архитектоника се определя от кардиналния принцип „ максимална здравина с 
минимална маса и в минимален обем“, което означава, че костта е налична само там 
където е функционално необходима. 
    При загуба на зъбите алвеоларната кост губи функционалния стимул упражняван от тях, 
което води до резорбция на вече ненужния алвеоларен процес. Като цяло липсата на зъби 
води до тотално намаляване на функционалния стимул в  стоматогнатната система, което от 
своя страна заедно с кумулативния ефект от хормоналните въздействия води до общо 
намаляване на мускулната и костната маса.
    Важното е, че редукцията на костната маса е за сметка на метаболитно активната фракция 
описана по-горе, структурната фракция е метаболитно неактивна и се запазва относително 
константна през живота.
    Област на интерес за базалната имплантология е именно структурната (опорната) фракция 
на горната и долната челюсти.
    В долната челюст такива области са базата и симфизата на Мандибулата .
    В горната челюст области стабилни на резорбция от мезиално към дистално са : Spina 
Nasalis и компактата на Foramen Incisivum, пода на носа, мезиалната и дисталната компакта 
на максиларния синус, палатиналния процес на Максилата и птеригомаксиларната връзка- 
връзката на Максилата с двете крила на птеригоидния процес на свеноидалната кост. Добра 
опора за имплантите осигурява и компактата на пода на максиларния синус, което е от 
значение особено при имедиантното натоварване на вътрекостни импланти. (Ihde and Ihde, 
Immediate Loading)
   За базалната имплантология спонгиозата не е от особено значение, разбира се когато я има 
тя може да бъде компресирана латерално (латерална кортикализация) за осигуряване на 



допълнителна стабилност на импланта. 
   Комбинирането на бикортикалното закотвяне  заедно с латералната компресия осигурява 
един стабилен фундамент за имедиантното натоварване на вътрекостни импланти.
     
      Описание на клиничния случай.
    
   78 годишен пациент бе доведен в клиниката за консултация по повод на оплакване свързано 
с нестабилната горна тотална протеза и невъзможност за нормално хранене.
   В миналото са били правени няколко тотални горни протези, но с незадоволителна 
стабилност.
   Според личния лекар  пациента е със средна степен на анемия, което от части може да се 
дължи на неадекватното хранене. Също така според наблюдаващия лекар невролог пациента 
е с лека до средна степен на деменция в следствие на множество прекарани микроинсулти. 
Преди три години пациентът е прекарал операция на тазобедрена става, след което не е могъл 
да възстанови напълно предишната си подвижност.
    При екстраоралния преглед се наблюдава типичния вид на старческо лице с изразена 
мандибуларна прогения и задълбочени назолабиални бръчки. Впечатление прави изразената 
вратна ригидност и ограниченото отваряне на устата.
    При интраоралния преглед се наблюдава  наличието на метало-композитна конструкция 
върху 6 интраосални импланта в долната челюст поставени преди около 7 години. 
Състоянието на имплантите, както и на конструкцията са добри. Горната челюст е с изразено 
асиметрична атрофия, в следствие на което има голямо несъответствие между горния и 
долния алвеоларни гребени особено в дясно. Това е вероятната причина за нестабилната 
горна протеза. (Сн.1)

        
  Сн.1
      При разчитането на панорамната рентгенография (Сн.2) 
се потвърди асиметричната костна резорбция на горната 
челюст. Според панорамната снимка количеството кост в 
областта      14-26 е адекватно за поставянето на няколко 
компресивни винта с бикортикално закотвяне.
В областта 15-17 се наблюдава недастатъчна височина на 

костта в следствие на експанзията на синуса и  атрофията на алвеоларния гребен. Горе в ляво 
се наблюдава ретениран мъдрец.
    Рентгенологично състоянието на Мандибуларните импланти е добро.

 Сн.2     
     След клиничния и рентгенологичен 
преглед и с оглед на недоброто общо 
състояние на пациента се състави 
следния лечебен план:

− трансгингивално поставяне на 
7 компресивни винта в областта 
14-26

− трансгингивално поставяне на 
два бикортикални импланта в областта на десния максиларен тубер. Единият ще бъде 
поставен като туберо-птеригоиден винт, другият ще бъде закотвен в дисто-каудалния 
кортикалис на максиларния синус. По протетични съображения туберните импланти 
ще бъдат поставени букално на алвеоларния гребен за да компенсират голямото 
несъответствие на оклузалните равнини в двете челюсти.(Сн.3)

− Шиниране и натоварване на имплантите с цяла метал-композитна конструкция до 48 
часа. 



 Сн.3
   

     Хирургична фаза.

     Процедурата се извършва с местна упойка. По принцип 
не е необходима каквато и да е премедикация. Антибиотици 
не се изписват профилактично.

За осигуряване на асептично оперативно поле се използува 1:1 разтвор на йод (или негов 
дериват) и физиологичен серум. Цялата устна кухина и околните тъкани се обтриват добре с 
тампон напоен в разтвора.
   Поставяне на туберо-птеригоидния имплант.
   За определяне на посоката и мястото на импланта е достатъчно добро мануално обследване 
на анатомичните белези в областта (дисталната максила и Hamulus Lamine Medialis Procesuss  
Pterigoidei Ossis Sphenoidalis ), както и OPG.  
  Туберо-птеригоидния имплант се поставя косо в медиална и в същото време дистална 
посока и в съответствие на максилната анатомия. Ъглите със сагиталната и вертикалната 
равнина са около 15-35 градуса, в някои случаи могат да бъдат по-големи в зависимост кой е 
целевия кортикалис избран за опора (Сн.3). Понякога дори хоризонтално поставяне е 
възможно. ( Prof.dr.Stefan Ihde, Immediate Loading) .
   В областта на тубера костта е с високо мастно съдържание, което я прави много мека, освен 
това кортикалните структури са много грацилни, затова е препоръчително да се работи 
мануално, без ротиращи инструменти за да може да имаме тактилно усещане за костните 
структури, които достигаме. В случая се използува ръкохватка и остър водач (Path finder) 
След достигане на кортикалис отново се прави оценка за посоката и мястото на трепанацията 
и ако всичко е наред с леки дозирани удари върху ръкохватката се преодолява 
съпротивлението на кортикалиса. Следващият и последен инструмент е 2 или 2.5мм Twist 
drill, който се въвежда във вече направения кавитет с леки въртеливи движения и леки 
почуквания ако е необходимо. При достигане на кортикалис той трябва да се преодолее 
отново внимателно. По този начин се препарира ложата за бикортикалния имплант BCS. 
(Ihde and Ihde, Immediate loading)
След поставянето на  туберо-птеригоидния имплант се пристъпва по същия начин към 
препарирането на ложата за следващия туберен имплант, като този път целевия пункт е 
дисто-каудалния кортикалис на максиларния синус.
   Трансгингивалното поставяне на останалите импланти се контролира тактилно и дигитално 
от двете страни на алвеоларния гребен като целта е достигането на противоположния 
кортикалис, в случая кортикалиса на пода на носа,  Spina Nasalis и пода на синуса (Сн.3,4).

      
  Сн.4

 Протетична фаза.
Веднага след поставянето на имплантите се 
пристъпва към снемането на отпечатък (Сн.5) 
Важно е да се ползва монофазна техника с 
материал със среден вискозитет. (Сн.6). 

 



Следва снемането на прикуса. Добра техника е ажустирането на базисплака върху 
имплантите, която ще служи за стабилна основа на восъчния вал, чрез който прикуса може да 
бъде снет като за тотални протези. Върху восъчния вал могат да бъдат нанесени средната 
линия, линията на кучешките зъби, линията на усмивката (което е малко трудно в следствие 
на упойката). По протокол тези корекции могат да се нанесат следващият ден по време на 
металната проба. В случая с оглед състоянието на пациента , а и с големия опит на 
зъботехника с този вид конструкции беше решено да се пропусне металната проба и цялото 
лечение да се приключи в две посещения (Сн.7).

         Сн.7

Така конструкцията беше постоянно фиксирана  върху имплантите 48 часа след операцията.
(Сн.8,8а,9).

        Готовата конструкция                    Сн.8                                        Сн.8а

 Сн.9

     Дискусия.
    Техниките и философията на базалната имплантология създават солиден фундамент за 
имедиантното натоварване на вътрекостни импланти.
    Чрез трансгингивалното поставяне на интраосални импланти значително е намален 
дискомфорта за пациента от постоперативните странични ефекти като болка и отток 
(Сн.8,8а,9).
     Единствено по този начин може да се завърши дефинитивно едно такова лечение в такива 
кратки срокове- само за два дни.

     Заключение.
    Използването на техники с едночастови импланти, които са значително по-евтини от 
двучастовите аналози ще направи имплантологичното лечение достъпно за по-широк кръг от 
пациенти.
    Такова лечение в тези срокове е възможно единствено чрез отличната комуникация със 
зъботехника, който трябва да е наясно със системата и де е с голям опит в изработката на 
такива конструкции.

    Др. Александър Лазаров в сътрудничество със зъботехник Александър Любенов.
      



   


