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Вследствие на подобрените 
социално-икономически усло-
вия в развитите страни, средна-
та продължителност на живота 
постоянно се повишава, което, 
от своя страна, увеличава дела 
на възрастните пациенти с час-
тична или тотална загуба на зъ-
би, които имат нужда от лечение 
с дентални импланти.

Рехабилитацията с дентални 
импланти на тотално или час-
тично обеззъбяване в горната 
челюст среща редица затрудне-
ния вследствие на анатомични-
те особености и топографското 
положение на максилата. Гор-
ната челюст, за разлика от дол-
ната, е неподвижно свързана с 
останалите кости от черепа, по-
ради което костната й структу-
ра е адаптирана за предаване на 
дъвкателното натоварване към 
по-горните отдели на краниу-
ма, което става чрез три основни 
опорни зони: назо-максиларна, 
зигоматико-максиларна и тубе-
ро-максиларна. Извън тези оп-
орни зони костната структура е 
с лоша минерализация или въ-
обще липсва. 

Според закона на Юлиус Улф 
(1), през целия живот на чове-
ка костната тъкан претърпява 
непрекъсната оптимизация ка-
то отговор на променящите се 
функционални изисквания, из-

раз на което в горната челюст 
са два срещуположно протича-
щи процеса: на атрофия на ал-
веоларния израстък, протичаща 
в краниална посока, както и на 
експанзия на максиларния си-
нус, развиваща се в каудално 
направление. Клиничният ре-
зултат от тези два едновремен-
но и срещуположно протичащи 
процеса е често срещаната лип-
са на кост в областта на дистал-
ните отдели на максилата, което 
сериозно затруднява лечението 
с дентални импланти. 

За справяне с този проблем в 
денталната имплантология са 
разработени и прилагат клинич-
ни протоколи, като: синус лифт, 
all-in-4, all-in-6, класически дву-
частови зигома импланти, кор-
тикално закотвени в мезиална-
та и дисталната стена на синуса 
BCS импланти, туберо-птериго-
идни импланти, ZDI импланти 
(едночастови полирани зигома 
импланти).

В денталната професия нео-
бяснимо защо битува страхът 
от „засягане на синуса”. Дос-
татъчно е бегло запознаване с 
англоезичната литература, за 
да се обори това схващане ка-
то неоснователно и погрешно. 
Още от 70-те и 80-те г. на мина-
лия век и до наши дни са про-
веждани изследвания относно 
реакцията на максиларния си-
нус към интра- и транс-синусно 
поставени дентални импланти. 
Резултатите са единодушни - 
синусът или въобще не реагира 
на вътре-синусно поставения 
имплант, или реагира с непато-
логична хипертрофия на лига-
вицата, като всякакви клинич-
ни или радиологични белези на 
хроничен или остър максиларен 
синуит отсъстват (2, 3, 4, 5, 6, ...).

В периода юни 2013 г. - декем-
ври 2014 г. в нашата клиника бя-
ха поставени 375 бикортикални 
импланта, пенетриращи костта 

на максиларния синус. 362 им-
планта са поставени интра-си-
нусно, а 12 са поставени транс-
синусно (сн. 1) на общо 71 паци-
ента (139 максиларни синуса). 

Всички импланти бяха про-
следени между 3, 4, 5 години. 
Реакцията на максиларните си-
нуси към полираните импланти 
беше проследена за същия пери-
од и оценена рентгенографски с 
помощта на панорамни рентге-
нографии ОПГ, както и клинич-
но за наличието на симптоми на 
максиларен синуит.

РЕЗУЛТАТИ
105 от максиларните сину-

си бяха без изменения на пре-
доперативната ОПГ, при 34 се 
наблюдаваха предоперативни 
изменения (хипертрофия на 
лигавицата, мукоцеле) преди 
поставянето на имплантите, без 
клинично изразени симптоми 
на максиларен синузит (сх. 1).

синус 4 години постоператив-
но бяха установени както кли-
нични, така рентгенологични 
белези за наличието на активен 
максиларен синуит (сх. 2).

ДИСКУСИЯ
Резултатите от нашето ре-

троспективно изследване по-
твърждават резултатите от 
множество изследвания, праве-
ни през последните 40 години, 
а именно, че полирани имплан-
ти, поставени вътресинусно или 
транс-синусно, не предизвикват 
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Сн. 2. Наблюдава се засенчване в левия синус с клинични симптоми на 
максиларен синуит. Лечението на състоянието НЕ налага експлантирането 
на имплантите, достатъчна е ендоскопска ревизия на „hiatus semilunaris”, 
лаваж на синуса, полиране на маргиналната част на мостовата конструкция.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. „The law of bone remodeling” Wolff, Julius
2. „Experimental study on penetration of dental implants into 

the maxillary sinus in different depths” Zhong W, et al. J Appl Oral 
Sci. 2013 Nov-Dec.

3. „Experimental study on penetration of dental implants into 
the maxillary sinus in different depths” Elhamruni LM, et al. Oral 
Maxillofac Surg. 2016

4. „An experimental and clinical study of osseointegrated implants 
penetrating the nasal cavity and maxillary sinus” Branemark PL, et 
al. Oral Maxillofac Surg. 1984

5. „The effect of exposing dental implants to the maxillary sinus 
cavity on sinus complications” Jung JH, et al. Oral Surg Oral Med. 
Oral Pathol. Oral Radiol Endod. 2006

6. „Effect of exposing dental implant to the maxillary cavity” 
Tabrizi R, et al. J Craniofac Surg. 2012

7. „A retrospective study of the effects on sinus complications of 
exposing dental implants to the maxillary sinus cavity” Jung JH, et 
al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007

Сн. 1. Дисталните импланти са поставени транс-синусно (имплантите преми-
нават изцяло през синусната кухина). Имплантът в областта на 23 е поставен 
интра-синусно (имплантът частично 1-4 мм пенетрира в синусната кухина). 
Синусите реагират с незначителна хипертрофия на лигавицата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кортикално закотвените в стената на максиларния синус полира-

ни BCS импланти, както и транс-синусните полирани птеригоидни 
импланти, са безопасна и ефективна алтернатива на съществува-
щите протоколи за лечение с дентални импланти при силно изра-
зена атрофия на горната челюст.

Д-р Александър Лазаров

никаква реакция в синуса и си-
туацията остава стабилна годи-
ни след имплантирането. Друг 
важен извод е, че импланти, по-
ставени в синуси с предопера-
тивни изменения (хипертрофия 
на синусната мембрана, полипи, 
мукоцеле), не предизвикват ек-
зацербация и влошаване на кли-
ничната картина, дори в редица 
случаи се наблюдава подобре-
ние в състоянието на синуса, 
което най-вероятно се дължи 
на интра-оперативното премах-
ване на одонтогенната причина 
за синусната патология.

В един от случаите се наблю-
даваше развитие на едностра-
нен синуит, което може да се 
дължи и на по-дълбокото поста-
вяне на импланта, респективно 
конструкцията, което може да е 
причина за хронично дразнене 
от ръба на моста и за влошена 
хигиена (сн. 2).

Между 3 и 4, 5 години пост-
оперативно беше проведена 
рентгенографска оценка на 
състоянието на синусите както 
и клиничен преглед за устано-
вяването или изключването на 
максиларен синуит.

В групата на синусите без пре-
доперативни изменения при 11 
се наблюдава умерено до средно 
изразена хипертрофия на мак-
силарната лигавица. В групата 
на синусите с предоперативно 
изменение на лигавицата не се 
наблюдава увеличаване на хи-
пертрофията, дори при част от 
синусите се наблюдава обратно 
развитие на процеса. При един 
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