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Д-р Александър ЛАЗАРОВ 
в сътрудничество със зъботехник 
Александър Любенов

Д-р Александър Лазаров е завършил Медицински университет 
- София през 1998 г.
Работи в областта на денталната имплантология от 2005 г.
През 2008-2009 г. завършва едногодишна специализация 
по дентална имплантология в Трафорд Дженерал Хоспитал, 
Манчестър, Великобритания. 
Сертифициран клиницист за работа с Astra Tech, Ankylos и ITI/
Straumann дентални имплантатни системи.
През 2010 г. завършва мастер курс по водена костна регене-
рация и синус лифт в университета в Берн, Швейцария.
От 2005 г. досега е посетил серия от теоретико-практични 
курсове в областта на базалната имплантология, водени от 
Prof. Dr. Stefan Ihde.
e-mail: alex.lazarov@yahoo.co.uk

Рехабилитация на дистално неограничен дефект 
в долна челюст чрез имедиатно имплантиране 
и натоварване на два импланта от системата на 
Ihde Dental

Пациентката беше информирана за 
следното:

• Подвижността на мостовата кон-
струкция се дължи на разлепване дистал-
но (отзад) вследствие на напреднал кари-
ес на зъб 37 и на подвижност мезиално 
(отпред) вследствие на претоварването 
на зъб 35.

• Възпалението на венеца и болката са 
вследствие на напредналия кариес и под-
вижността на конструкцията.

• Зъби 37 и 38 са с недобро кореново 
лечение, в резултат на което се наблюда-
ва периапикално хронично възпаление в 
различна степен.

• Наличието на оклузална дисхармо-
ния вляво е довела до оклузален трав-
матизъм и функционална сенилност от 
същата страна.

Основавайки се на клиничната и па-
раклиничната находка, бяха предложени 
следните лечебни опции:

1. Класически подход - срязване на 
конструкцията дистално на 35 и екстрак-
цията на 37 и 38 зъби. След няколко ме-
сеца заздравителен период поставяне 
на два крестални импланта в областта. 
След още няколко месеца, необходими 
за „интегриране“на имплантите в костта, 
следва натоварването им с неподвижна 
конструкция (блок корони). Междувре-
менно 35 зъб ще бъде прелекуван.

2. Беше обсъден вариант за лечение 
с частична подвижна протеза, който 
беше категорично отхвърлен от паци-
ента. 

3. Трети вариант - екстракция на 35, 
37 и 38 и непосредствено след екстракци-
ята в същата оперативна сесия поставя-
не на комбинация от винтови и дискови 
базални импланти, които в рамките на 
48-72 часа ще бъдат шинирани и функ-
ционално натоварени чрез една дълго-
срочно временна конструкция с метален 
скелет. 

54-годишна пациентка дойде в клини-
ката с оплакване от дискомфорт, болка 
и подвижност на „зъбите“ долу вляво, 
поради което й беше невъзможно да се 
храни на тази страна.

По време на прегледа пациентката е в 
добро общо здраве, не съобщава за при-
дружаващи заболявания или алергии.

Пациентката е активно работеща и тър-
сеше максимално експедитивно решение 
на проблема си, а именно да може отново 
да се храни пълноценно и нормално на 
двете си страни.

Екстраоралният преглед е без осо-
бености.

Общият пародонталнохигиенен статус 
на пациента е задоволителен.

При интраоралния преглед се уста-
нови наличието на клинично подвижна 
МК мостова конструкция 35-37, вслед-
ствие на което пародонтът около 37 беше 
възпален и едематизиран (сн. 1).

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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Сн. 1. Клиничната ситуация преди лечението. 
Вижда се прорасналият зъб 26

2

Сн. 2. Рентгенография, показваща напредналия ка-
риозен процес под короната на 37 и периапикалните 
изменения около зъби 37 и 38

Сн. 5. Временната конструкция, циментирана върху 
двата импланта, 48 часа след операцията

Сн. 6. Контролна рентгенография след циментира-
не

Сн. 7. Рентгенография 6 месеца след операцията. 
Наблюдава се заздравявяне на постекстракцион
ните алвеоли, придружено с крестална костна 
ре зорбция в областта на екстракциите. Рентгеногра
ф ски се наблюдава добра костна адаптация около 
имплантите.
След стихване на постекстракционната костна ре
зо рбция е вероятен процес на вертикална костна 
апозиция, особено около BOI импланта.

След като пациентката изяви желание 
да бъде запазен зъб 35, се стигна до на-
стоящия 

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН
• Срязване на моста дистално на 35, 

екстракция на 37 и 38 и в същата опера-
тивна сесия поставяне на един латерален 
имплант в областта на 37 и един компре-
сивен винт в областта на 36. Двата им-
планта ще бъдат шинирани до 48 часа от 
една дългосрочно временна конструкция 
с метален скелет, която ще остане мини-
мум 6 месеца. Оклузалната хармония ще 
бъде възстановена чрез селективно изпи-
ляване на зъби 26 и 27. Пациентката е 
предупредена, че при нужда зъб 26 може 
да бъде девитализиран, ако оклузалната 
корекция налага това. Зъб 35 ще бъде 
прелекуван. След като заздравителните 
процеси в областта стихнат, при желание 
от страна на пациента може да бъде на-
правена нова, постоянна, по-естетична 
МК конструкция.

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА 
ПРОЦЕДУРА СТЪПКА ПО СТЪПКА
След дезинфекция на оперативното 

поле с Йодасепт, беше направен блок на 
n.Alveolaris inferioris вляво. Междувре-
менно беше срязан мостът дистално на 
35 (сн. 3).

На втория ден след операцията беше 
ажустирана и циментирана дългосрочно 
временна конструкция с метален скелет, 
като преди това бяха свалени конците 
(сн. 5).

3

Сн. 3. Ситуацията след свалянето на конструкцията

4

Сн. 4. Ситуацията след екстракция на 37 и 38 и 
поставяне на два импланта в областта на 36 и 37 
позиция

След зашиване на ламбото беше взет 
отпечатък с цяла лъжица с монофазен от-
печатъчен материал със средна консис-
тенция от долната и горната челюсти. 

Непосредствено след екстракцията на 
37 и 38 и почистване на маргиналните 
и периапикалните гранулации и след от-
препариране на мукопериостално ламбо, 
в областта на 37 беше поставен косо на 
надлъжната ос на долната челюст един 
ВOI 9X16 H6 базален дисков имплант, 
ангажиращ букалния и лингвалния кор-
тикалис на челюстта. В областта на 36 
беше поставен компресивен винт GCS 
4.1x10 с първоначална стабилност >45 
N/cm.

Зъби 26 и 27, както и надстройките на 
имплантите, бяха селективно изпилени в 
съответствие с оклузалните взаимоотно-
шения (сн. 4).

Беше направена рентгенова контрола за 
наличие на излишък от цимент (сн. 6).

Шест месеца по-късно по време на 
контролен преглед бе направена рент-
генография за проследявяне на костната 
регенерация (сн. 7).

Клинично ситуацията е спокойна, без 
наличието на каквато и да е патология 
(сн. 8 и 8а).

Оклузално се наблюдаваше липса на 
кривите на Уилсон и Шпее вследствие на 
прорастването на зъби 26 и по-малко на 
27, водещи до оклузална дисхармония.

Направените сегментни рентгено-
графии на зъби 35 и 37 установиха:

• зъб 37 с напреднал кариозен процес, 
обхващащ дисталния корен и бифурка-
цията на зъба плюс недобро кореново 
лечение на зъб 37, вследствие на което 
се наблюдава значително дифузно прос-
ветляване апикално на дисталния корен 
на зъб 37

• зъб 38 също с недобро кореново ле-
чение и периапикални просветлявания 
(сн. 2)

• зъб 35 с увеличена пародонтална сян-
ка вследствие на претоварване
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Сн. 8. Ситуацията 6 месеца след операцията.
Имплантите са стабилни, гингивата около тях 
спокойна, без признаци на възпаление. Наблюдава 
се очакваната постекстракционна ре зорбция на 
алвеоларния гребен. Налице са добри условия за 
„самопочистване” в областта на имплантите. 

Сн. 9. От ляво  BOI имплант след имплантирането. 
От дясно  същият имплант след 7 години функция.
Наблюдава се значителна вертикална костна апози
ция около импланта. Собствен опит.

9а

9а

Сн. 9а. От ляво – BOI имплант веднага след имплан-
тирането. От дясно  същият имплант след няколко 
години фун кция. Наблюдава се асиметрична верти-
кална костна апозиция мезиално на вертикалното 
стъбло на импланта. Собствен опит.

Рентгенографски се наблюдава заздра-
вяване на постекстракционните алвеоли 
и добра костна адаптация около имплан-
тите. Вертикалната костна резорбция, 
настъпила вследствие на екстракциите, 
не се очаква да прогресира по-нататък, 
поради протективното действие на функ-
ционалния стимул, породен от импланти-
те - дори напротив - в дългосрочен аспект 
е вероятен процес на вертикална костна 
апозиция, особено около дисковия им-
плант (Prof. Dr. Stefan Ihde - „Principles 
of BOI”, 2005) и собствен клиничен опит. 
(сн. 9 и 9а). 

Това е възможно, благодарение на характерния скелетен ди-
зайн на ВOI имплантите (сн. 10), които намират опора в лате-
ралната компакта (букална и лингвална) и по този начин не бло-
кират възможностите за костна апозиция краниално на функци-
онално активната вътрекостна платформа на импланта.

ДИСКУСИЯ
Комбинирайки предимствата на вертикалната и латералната 

имплантологич ни концепци, могат да бъдат решени имедиант-
но практически всички случаи, изискващи лечение чрез имплан-
ти, без ненужното отлагане с цел изчакване на заздравителния 

процес - първо на постекстракционната рана, а после и около имплантите.
Целевите опорни зони на латералните импланти са в областта на лингвалния и 

букалния кортикалис, следователно извън постекстракционната рана и наличието 
в нея на евентуален остатъчен възпалителен процес. 

С комбинирането на вертикалните винтови импланти и хоризонталните дискови 
импланти  се постига максимално усвоявяне на обема налична кост, което в много 
голям процент от случаите прави излишна каквато и да е костна аугментация с цел 
подобряване на локалните условия за имплантно лечение. Изключение прави ло-
калната тъканна аугментация по естетични съображения.

Комбинацията от компресивен винт и латерален имплант, стабилно шинирани 
заедно, създава една триизмерна, многоопорна, кортикално закотвена структура, 
която е способна надеждно да неутрализира функционалните натоварвания във 
всички посоки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на описания подход цели свеждане до минимум на времето за лечение 

и чрез това на продължителност та на дискомфорт за пациента, породен от липса-
та на адекватна функция в проблемната област, а оттам и в цялата стоматогнатна 
система. 

Редуцирането на броя на хирургичните интервенции намалява съществено риска 
от постоперативни усложнения, както и времето, прекарано от пациента в стома-
тологичния кабинет.

10

Публикувана в бр. 8/2012, "Стоматологичен свят"


