
Жизнено важни структури, които по-
тенциално могат да бъдат засегнати, са 
максиларната артерия, която минава 
през птериго-палатиналната ямка. При 
изследвания върху човешки черепи е 
установено, че разстоянието от билото 
на дисталната максила до тази ямка е 
средно 4 см, т.е. при работа с дрилове 
с дължина 30 мм практически не е въз-
можно да бъдат засегнати структури в 
птериго-палатиналната ямка. 

ТПВ могат да се поставят трансгинги-
вално (сн. 6), както и чрез отпрепариране 
на ламбо (сн. 7).

Също така ТПВ могат да бъдат комби-
нирани с други бикортикални импланти 
(сн. 8, 8 а), както и да бъдат поставяни 
по два (сн. 9, 9 а).

При работата с туберо-птеригоидни 
импланти възниква въпросът докол-
ко безопасна е техниката. Анатомич-
ни структури, които могат да бъдат 
засегнати, са палатиналният нерв и 
артерия. При инцидентно засягане на 
палатиналната артерия е достатъчна 
инфилтрация на една ампула анестетик 
с коригент в областта на прехода меж-
ду твърдото и мекото небце, както и 
няколкоминутна дигитална компресия 
в същата област.

Сн. 5 Компютърен томограф. Вижда се правилното 
поставяне на ТПВ точно в мястото на свързване на 
максилата с клиновидната кост.

Сн. 2. Схематично представяне на ТПВ

Сн. 3 Сн. 4

Сн. 6. Трансгингивално поставяне на ТПВ

Сн. 7. Поставяне чрез ламбо

Сн. 8

Сн. 8 а. Комбинация от ТПВ и къс кортикален им-
плант. Една година след поставянето на имплантите. 
Всички импланти са добре остеоинтегрирани.

Сн. 9. Предоперативна Ro-графия

Сн. 5 а. (С разрешението на д-р В. Мандер)

Сн. 5 б. Използваният „туист дрил“ (С разрешението 
на д-р В. Мандер)

Сн. 5 в. Поставеният имплант. В случая това е TPG 
имплант. (С разрешението на д-р В. Мандер)

Рехабилитация на горна челюст в напреднала атрофия по метода за 
незабавно имплантиране и протезиране с бикортикални импланти. 
Туберо-птеригоидни импланти

Сн. 1. Латерален изглед на връзката между трите 
кости

Сн. 1 а. Оклузален изглед. Добре се вижда корти-
калната пластина, образувана от свързването на 
трите кости: максила, птеригоиден израстък на 
клиновидната кост и пирамидалният израстък на 
палатиналната кост

УВОД
През последните 40 години дентална-

та имплантология все повече се налага 
като успешен, документиран и предви-
дим метод на лечение на частично или 
тотално обеззъбяване. В световен мащаб 
се наблюдава тенденция за преход от 
консервативната концепция „спасяване 
на всеки зъб на всяка цена”, понякога 
с цената на значителна костна загуба, 
към съвременната концепция „ранно 
екстрахиране на зъб с неблагоприятна 
прогноза с цел запазване на окололе-
жащата кост и последващо лечение с 
дентални импланти”.

В развитите държави, вследствие на 
просъществувалата десетилетия кон-
цепция „спасяване на всеки зъб на 
всяка цена”, както и по-голямата про-
дължителност на живота като цяло, се 
оформя значителна група пациенти с 
частично или тотално обеззъбяване, 
съпроводено със значителна загуба на 
алвеоларна кост, която в синергизъм 
със специфичната анатомия и морфоло-
гия на горната челюст (носни, горноче-
люстни кухини, предимно D3 D4 кост), 
поставя сериозни предизвикателства 
пред клини цистите при опитите им за 
лечение на такива пациенти с дентални 
импланти.

В световната клинична практика от 
десетилетия съществуват и се прилагат 
добре документирани и относително 
успешни клинични протоколи, целящи 
„подобряването на условията за поста-
вяне на дентални импланти”. Такива 
широко прилагани техники в горната 
челюст са различните разновидности 
„синус лифт”, GBR-техниката, „Зигома” 
имплантите.

Основни недостатъци на техниките за 
костна аугментация са по-голямата ин-
вазивност, морбидност, дългото време за 
лечение, допълнителните разходи, както 
и относително високият процент на ус-
ложненията.

За избягване на „синус лифт” и свър-
заните с това недостатъци, през по-
следните години намира приложение 
т. нар „all in 4”, „all in 6” техниките. 
Според нас 6, а още повече 4 импланта 
са неадекватни за изработване и фи-
ксиране на чисто имплантатно носени 
конструкции в горната челюст. Тези им-
планти са значително обемисти, което 
изисква достатъчно голям обем костна 
тъкан както във вертикална, така и в 
хоризонтална посока. Не на последно 
място има значение и „периимпланти-
тът” при конвенционалните импланти 
(между 20-30% от имплантите ще бъдат 
засегнати от периимплантит в рамките 
на пет години от поставянето им). То-
ва допълнително внася несигурност в 
дългосрочната прогноза на лечението 
по горе споменатите методи. 

Алтернативен метод на лечение 
с дентални импланти е лечението с 
базални, (бикортикални) импланти 
по протокола за незабавно имплан-
тиране и незабавно функционално 
натоварване. Неотменна роля в осигу-
ряването на опора в дисталните отдели 
на горната челюст имат т.нар. „Туберо-
птеригоидни винтове” (ТПВ).

ПРИЛОЖНА АНАТОМИЯ
Горната челюст се свързва със сфенои-

далната кост в областта на птеригоидния 
израстък. В образуването на тази корти-

кална пластина участва и пирамидални-
ят израстък на палатиналната кост. 

В областта на свързване между тези 
кости се образува плътна кортикална 
плоча със средни размери 1,5-2 х 0,5-1 
см и дебелина 2-4 мм (сн. 1 и сн. 2).

ТЕХНИКА НА ПОСТАВЯНЕТО НА 
ТПВ

Основно изискване при работата с 
ТПВ е те да бъдат надеждно закотвени в 
туберо-птеригоидната кортикална плас-
тина, т.е. леко да пенетрират през нея. 
Протоколът за работа с тези импланти е 
изключително опростен, необходими са 
само „пилотен водач” и 2 х 30 мм „туист 
дрил” (сн. 3 и сн. 4)

С първия дрил се достига до кортикал-
ната пластина, с втория се прави малка 
перфорация на последната, там ще бъде 
закотвен бъдещият туберо-птеригоиден 
имплант (сн. 5, 5а, 5б, 5в).

Д-р Александър Лазаров



С техниката на базалните импланти 
могат да бъдат лекувани както пациенти 
с тотално обаззъбяване, така и пациенти 
с частично обеззъбяване в дисталните 
отдели на челюстите, където по прин-
цип дефицитът на кост е най-голям (сн. 
10, 10а, 11, 11а, 11б, 11в).

ДИСКУСИЯ
През живота на човек в дисталните 

отдели на горната челюст се наблюдава 
едновременното действие на два факто-
ра: постепенната атрофия на алвеолар-
ните гребени вследствие най-често на 
хроничен пародонтит, както и експан-
зия на максиларните синуси. Тези два 
процеса се развиват в посока един срещу 
друг, което води до значителна загуба 
на кост в тези участъци. Това, както и Сн. 11 в. Постоянно фиксираните МК конструкции

Сн. 10 а. Възстановяване на дъвкателната функция 
по метода за незабавно имплантиране с незабавно 
натоварване

Сн. 11 . Напреднала атрофия в дисталните отдели 
на горната челюст

Сн. 11 а

Сн. 11 б. В горна челюст 4-5 бикортикално 
закотвени импланта на сегмент са достатъчни за 
адекватна опора на конструкциите при протокола 
за имедиантно натоварване.

по принцип лошото качество на костта 
в дисталната максила, създава значи-
телни затруднения пред клиницистите 
в опитите им за рехабилитация на обез-
зъбена горна челюст чрез неподвижно 
фиксирани, имплантатно носени кон-
струкции.

За преодоляването на тези затрудне-
ния през годините са се развили раз-
лични техники за изграждане на „но-
ва кост”, както и за избягване изобщо 
поставянето на импланти в дисталните 
отдели на максилата. Според нас всички 
тези техники: синус лифт, all in 6, GBR 
и т.н. имат редица недостатъци, които 
не са в полза на пациентите.

 Усвояването и прилагането на про-
токолите на базалната имплантология, 
както и включването на туберо-птери-
гоидни винтове в лечебния протокол в 
частност, позволява всички, нуждаещи 
се от лечение обеззъбени пациенти, 
да бъдат лекувани по методите за не-
забавно имплантиране и протезиране, 
без изключение и възстановяването на 
адекватна им дъвкателна функция, как-
то и приемлива естетика, в рамките на 
няколко дни, независимо от степента на 
атрофия на горната челюст.

Сн. 9 а. Комбинация от по два ТПВ в дисталната 
част на максилата. Наблюдава се заздравявяне 
на постекстракционните алвеоли, както и добра 
остеоинтеграция на имплантите.

Сн. 10. Наблюдава се локален напреднал пародон-
тит в областта на 1, 2 и 3 квадрант.
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