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ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИМЕДИАТНО ФУНКЦИОНАЛНО НАТОВАРВАНЕ:
РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА
ЛЕЧЕНИЕ СЪС STRATEGIC IMPLANT®
Strategic Implant® са наблюдавани
за период до 57 месеца) не се наблюдава периимплантит.
Заключение: Концепцията за
лечение, разработена за технологията на Strategic Implant®, е безопасна и ефективна и благодарение
на нея не се налага извършване на
костна аугментация и не настъпва
периимплантит.
Ключови думи: Огъваеми шийки на имплантите, реконструкция
на цяла дъга, имедиатно функционално натоварване, проспективно
проучване, сегментна реконструкция, Strategic Implant®
ȾɪАЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ
Частна клиника за
орална имплантология
„Алдент“, София, България

РЕЗЮМЕ
Предистория:
Имедиатното
функционално натоварване на едночастови дентални импланти е
прието като метод за лечение с
фиксирани възстановявания при
напълно беззъби мандибули и максили. Въпреки това съществуват
ограничен брой проучвания на
процедурите по имедиатно натоварване на местата на екстракция
в двете челюсти, както и при сегментни реконструкции и подмяна
на единичен зъб.
Цел: Целта на това проучване е
да се оцени използвания понастоящем протокол за имедиатно функционално натоварване (в рамките
на макс. 3 дни) на едночастови импланти, поставени по посочените
по-долу методи, публикувани от
Международната фондация.
Материали и методи: Това
проспективно кохортно проучване
обхваща общо 87 последователно
лекувани пациенти, на които са поставени 1169 имедиатно натоварени едночастови импланти Strategic
Implant®, служещи за основа на
неподвижни
металокерамични
цели дъговидни конструкции или
сегментни реконструкции в двете челюсти. Всички импланти са
поставени от един лекуващ дентален лекар, който през годините извършва всички протетични процедури и контролира всички случаи.
Данните са извлечени от опитен
стоматолог от картоните на пациентите и от панорамни рентгенови
снимки. В края на наблюдавания
период са проведени интервюта с
голям брой пациенти. Въпреки че
общият брой поставени и проследени в продължение на 12-57 месеца импланти е 5100 (от които 105
са неуспешни), настоящата статия
докладва подробни резултати само
за 1169 импланта, проследени в
продължение на минимум 48 месеца.
Резултати: Имедиатното функционално натоварване при използването на множество базални
винтови импланти, закотвени в
кортикалната кост, като подпора
за неподвижна дъгова протеза в
горната и долната челюст демонстрира висока кумулативна преживяемост на импланта след изтичането на 57-месечния период на
наблюдение. Влияние върху успеваемостта на имплантите, наблюдавана в това проучване, не оказват
фактори като хипертония, диабет,
тютюнопушене или огъване на
шийката на импланта. В рамките
на това проучване (5100 импланти

ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурите по имедиатно/ранно натоварване на импланти са
добре документирани в случаи на
беззъба мандибула и максила[1,2].
Закотвянето на импланти в напълно беззъба максила често е ограничено в много участъци поради
костна резорбция (атрофия), която
се среща особено често в постериорния участък на максиларната
Съгласно традиционните
дъга.
концепции, в подобни случаи често се прилага присаждане на кост.
Използването на наклоняване на
импланта в максилата се е доказало
като алтернатива на присаждането
на кост[3,4]. Чрез дистално наклоняване на дисталните импланти в
зъбната дъга, може да се постигне
по-постериорно
позициониране
на импланта и надстройката (абатмънта), например при прилагане
на концепцията „All‑on‑4“. Същевременно може да се постигне
по-добро закотвяне на имплантите
при използване на кортикалната
кост на стената на синуса и пода на
носа[5]. При използваната концепция обаче надстройките на дисталните импланти се позиционират в
туберо-птеригоидния участък на
горната челюст с мезиален наклон
(Метод 9). В дисталната мандибула
целеви (втори/трети) кортикалиси
са лингвалните кортикални подмоли на мандибулата (Метод 5).
Огъването на шийките на дисталните импланти причинява
вътрешно напрежение в зоната
на стъблото на импланта, като
процесът на огъване на поставените импланти прилага огромни
сили върху костта. Ако приемем,
че всички останали параметри
са еднакви, огъваемите (базални)
импланти демонстрират по-равномерно разпределение на натиска
по вертикалната ос на импланта
в сравнение с идентично оформените пре-ангулирани импланти.
Следователно огъваемите базални
импланти вероятно оказват по-голямо съпротивление на дъвкателните сили в сравнение с машинно
пре-ангулираните импланти и още
по-голямо в сравнение с неогънатите импланти, които разполагат
с тънък участък във вертикалната
зона на импланта[6].
Целта на това проучване е също
така да извърши оценка, след
57-месечно наблюдение, на протокола на лечение при имедиатно функционално натоварване и
неподвижно протезиране на цяла
дъговидна конструкция, сегментни реконструкции и единични
импланти при напълно беззъба
мандибула и максила, фиксирани
върху кортикално закотвени импланти, както и да се оцени успеваемостта на тези импланти, при
които главите на надстройките са

паралелизирани чрез огъване след
поставяне на импланта.
Понякога се твърди, че двуетапната имплантология е подкрепена
от рандомизирани контролирани
клинични проучвания. Въпреки
това днес ние знаем, че голям брой
проучвания, публикувани дори
в първокласни списания (част
от списъка на PubMed и такива с
фактор на влияние), трябва да се
считат просто за погрешни[7,8].
Освен това трябва да приемем факта, че е технически невъзможно
да се проведе едно рандомизирано
контролирано клинично проучване, включващо концепцията на
Strategic Implant® (в сравнение с
конвенционалните двуетапни импланти), тъй като мнозинството пациенти в двуетапната група изобщо не са подходящи за поставяне
на тези двучастови импланти (те
ще отпаднат още в началото), или в
протокола на лечение трябва да се
включи и костна аугментация. Поради тази причина проспективните
проучвания (като настоящото) или
ретроспективните кохортни проучвания са най-доброто, което можем
да получим от съвременната наука.

МАТЕРИАЛИ
И МЕТОДИ
Характеристики
на пациентите
В настоящото проучване са
включени всичките 87 последователно лекувани пациенти от деня
на откриването на новата имплантологична клиника. Четиридесет и
двама от тях (48,3%) са мъже, а 45
(51,7%) са жени; средната възраст
на пациентите е 54,18 + 10,08 години. Около 20,8% от тях страдат
от хипертония. Близо 5,7% от пациентите са с диабет. Около 30,2%
са пушачи [Таблица 1].

ако не се наложи извършването
на такова в комбинация с имплантологичното лечение, например с
цел повдигане на захапката, осигуряване на подходящи дъвкателни
повърхности в противоположната
челюст (при която не се прилага
лечение с импланти) и др. Това е
проспективно проучване, тъй като
неговото провеждане е планирано

от момента на отваряне на клиниката с цел изготвянето на редовни
доклади относно различни аспекти
на лечението във времето. За целта
е събрано голямо количество данни, които са използвани по-нататък
при наблюденията. Лекуващият
дентален лекар е специално обучен
за работа със Strategic Implant® и е
придобил магистърска степен по
имедиатно натоварване. На нито
един пациент не е отказано лечение, с изключение на случаите, в
които пациентът е отказал да му
бъде приложен цялостен план на
лечение с намерението за осигуряване на шест напълно функционални зъба във всеки квадрант, с
идеални криви на Шпи и Уилсън,
и с равнина на захапката успоредна на Камперовата равнина. Нито
един пациент не е отхвърлен поради „липсата на кост“, нито поради
заболявания. Отхвърлени са обаче

ва, които са приемали бисфосфонати перорално), са получили
такова, ако са дали своето съгласие
за прилагане на плана на лечение.
Този план следва шестнадесетте
утвърдени метода за поставяне на
Strategic Implant®, публикувани от
Международната фондация по имплантология[9].
Имплантите са поставени на
местата, посочени в Таблица 3.

Много малък брой от пациентите отказват да се подложат на лечението, тъй като не могат да си го
позволят. Тези пациенти и техните импланти не са регистрирани,
а непоставените импланти не са
счетени за неуспех, което в известен смисъл нарушава принципа за
намерение за лечение. Например
ако процедура по повдигане на синус е неуспешна, а е извършена с
намерение на по-късен етап да се
поставят три импланта, тези три
импланта би трябвало да бъдат
счетени за неуспешни по време на
докладване на резултатите от лечението като цяло.

Критерии за отчитане на
успех и неуспех и
добиване на данни
Критериите за отчитане на неуспех са отбелязани както следва: наличието на „дискомфорт“, рентгеТаблица 1: Характеристики на пациентитеТаблица 1: Характеристики на пациентитенографски данни за загуба на кост.
Критериите за отчитане на преn
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губа на кост. Всички импланти са
Пол
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(базална)
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(2.3)
85 (97.7)
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при които липсва
Диабет
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резорбция (за винтови кортикалДа
5 (5.7)
Да
5 (5.7)
ни импланти) или хоризонтална
82 (94.3)
Не
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(94.3)
бикортикална опора (за латерални
Пушачи
Пушачи
базални
26
(30.2) импланти) независимо от
Да
26Да
(30.2)
успоредността
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(69.8)
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Позициониране и използване на имплантите
Характеристики
Таблица-2:
Позициониране и използване наТаблица-2:
имплантите
на имплантите и
n (%)
Характеристики
на имплантите и
n Характеристики
(%)
на имплантите
тяхното позициониране
тяхното
позициониране
За лечението
на пациентите са
Вид имплант
Вид имплант три различни вида
използвани
BECES/BCS (Strategic Implant®)
BECES/BCS
(Strategic
Implant®)
импланти в зависимост от пред(винтов
1019 (87.1)
(винтов кортикален имплант)
1019
(87.1)кортикален имплант)
почитанията на лекуващия дентаKOS
(компресивен винт)
142 (12.2)
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(12.2)
лен
за всеки отделен
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KOSлекар
plus (комбиниран
имплант) случай 6 KOS
(0.5) plus (комбиниран имплант)
2]. базален имплант)
[Таблица
2 (0.2)
BOI (латерален
2 BOI
(0.2)(латерален базален имплант)
Всички използвани
в това
проПозициониране на импланта (челюст)
Позициониране
на импланта
(челюст)
Maxilla/mandible
663 (56.7)/506 (43.3)
учване
импланти предоставят въз- 663
Maxilla/mandible
(56.7)/506 (43.3)
Да/Не
524 (44.8)/645 (55.2)
Да/Не
(44.8)/645 (55.2)
можност
за огъване в зоната на 524
Огъване на шийките на главите на
Огъване на
на главите на
с шийките
цел паралелизиране
на
шийката
импланта за постигане
импланта
постигане
главите
назанадстройките
за по-лесна успоредност
наажустиране
успоредност на конструкцията.
но
Да/Не
388 (33.2)/782 (66.8)
Да/Не
388
(33.2)/782 (66.8)

Клиниката, откъдето са получени всички данни, е основана с
намерение за предоставяне на дентално имплантологично лечение
при прилагане на протокол на имедиатно натоварване. Клиниката не
предлага друг вид лечение, освен

трима пациенти, които на по-ранен
етап са били подложени на интравенозно бисфосфонатно лечение.
Всички останали пациенти, потърсили лечение (включително таки-

в първия кортикалис, както и чрез
компресиране на спонгиозата. Пациентите са помолени да се явяват
на редовни контролни прегледи. Ⱦ
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Не всички пациенти се явяват редовно през целия период на наблюдение; въпреки това, дори и в
случай на по-късно явяване за контролен преглед през наблюдавания
период, те не са изключени от проучването, а датата на последния им
час за контролен преглед се счита
за дата на последно наблюдение.
Всички пациенти, които някога са
лекувани в клиниката, са включени автоматично в проучването; не
всички обаче са на разположение
за клинично или рентгенографско
изследване при събиране на данните за това проучване. Поради тази
причина докладваният резултат се
базира на различни наблюдения:
рентгенографско контролно изследване, клинично изследване и
съобщената от пациента информация чрез провеждане на интервю
по имейл или по телефон, при което са зададени следните въпроси:
• Усещате ли болка или дискомфорт, свързани с вашите импланти?
• Можете ли да ядете всяка храна, която пожелаете, без ограничения?
• Изпитвате ли ограничения във
вашия социален или личен живот
поради проблеми с вашите зъби/
мостове?
• Настъпила ли е промяна във
вашата говорна функция и успяхте
ли да приспособите вашата говорна функция?
На рентгенови снимки се наблюдават следните параметри:
• Маргиналното костно ниво в
близост до ствола на имплантите
на панорамната снимка
• Интегрирането на пренасящите
натоварването части на имплантите, наблюдавано чрез видимия
пряк контакт между костта и вертикалната част на импланта на
рентгенографията
• Рентгенографското проследяване на заздравяването на алвеолите, в които са поставени импланти.
Техника и
протокол на лечение
Имплантите и в двете челюсти
са поставени с основна цел да се
постигне кортикално закотвяне на
резбата, предаваща натоварването
във втория/третия кортикалис[10].
Имплантите се поставят в местата
на прясно екстрахирани зъби дори
в случаите, в които е имало наличие на силно периодонтално възпаление и/или периапикална остеолиза преди екстракцията на зъба
[Таблица 15]. Като алтернатива

При всички случаи имплантите
са шинирани с фиксирана стабилна мостова конструкция (кръгла
или сегментна) в рамките на макс.
72 часа. Имплантите за подмяна на
единичен зъб (с един или два импланта) са снабдени с неподвижна
коронка за същия период. Сегментните мостове и целите мостове в
двете челюсти са поставени при
пълно функционално натоварване[11] [Таблица 4].

е използвано интерфораминално
закотвяне за 212 (18,1%) импланта.
В дисталната мандибула за 123 импланта (10,5%) е избрано закотвяне без кортикално ангажиране (т.е.
с компресивни винтове), докато за
170 импланта (14,5%) е извършено
закотвяне във втория кортикалис
[Таблица 5]. За импланти от серията KOS закотвяне за втория кортикалис не е задължително.
В случай на екстракция на зъби

Протезите са изработени съгласно концепцията, описана от Ihde и
Ihde.
Всички мостове се състоят от
метална рамка и керамична облицовка. Те се считат за постоянни
мостове, дори и когато някои от
тях са подменени на по-късен етап
поради различни причини.
Случаите на подмяна на мостове
не са разгледани в това проучване;
ако обаче при подмяна на мостове
се е наложило да се извърши и подмяна на импланти (напр. поради
вертикална мобилност, фрактура
на металната рамка или на керамиката, или поради появата на разстояния между моста и оздравялата
лигавица в случаи на екстракция),
изгубените импланти са счетени
за неуспешни. Новият имплант не
е включен в проучването. В повечето случаи отстраняването на импланти се извършва при рутинна
подмяна на първите временни мостове. Ако са останали достатъчно стабилни импланти, които да
могат да задържат конструкцията,
единични мобилни импланти са
отстранени и на тяхно място не са
поставени други импланти.
Концепцията за протезиране
включва наличието на оклузални контакти на двата премолара и
антериорната половина на първия
молар, но не и дистално на тази
област и не във фронталната група
[Фигура 1]. Типичен план за лечение, заедно с рентгенографските
и клинични резултати от него, е
представен на фиг. 2-5.
Позиционирането и ориентацията на имплантите са характеризира
по два различни начина:
Точката на проникване в първия

по време на същата оперативна
сесия, когато са поставени и имплантите, се отбелязва дали поставянето е извършено в оздравяла челюстна кост или в пресни алвеоли.
Също така по време на контролното посещение след 12 месеца се
извършва рентгенографска оценка
дали екстракционните алвеоли с
поставени в тях импланти са се запълнили с минерализирана тъкан,
т.е. дали вертикалният растеж на
костта по протежение на импланта
се е осъществил така, че алвеолата
е оздравяла безпроблемно приблизително до предишното (предоперативно) костно ниво и минерализация.
Статистически методи
За да се оцени преживяемостта
и успеваемостта на имплантите е
извършено сравнение по двойки
и е проведен логаритмично преобразуван рангов тест. Данните са
обработени с помощта на програмен продукт SPSS, версия 25 (производител: IBM Corp., Armonk, NY,
USA).

РЕЗУЛТАТИ
Характеристики
на пациентите
Нито един пациент не се оттегля
от проучването на по-късен етап,
като всички 87 пациенти (с 1170
имедиатно натоварени импланти)
са проследени в продължение на
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*Статистически значимо. При клиничното проследяване след 48 месеца наблюдаваната
преживяемост за BECES имплантите е 94.1%; за KOS-имплантите - 98.5%; за KOS Plus
- 50%; и за BOI е 100%. Забележете обаче, че BECES и BOI имплантите са разположени
във всички костни области независимо от наличната височина на костта, както и че са
поставени директно в пресни екстракционни алвеоли, транссинусно, при наличие на пародонтит (често в остра форма), докато KOS/KOS+ имплантите могат да бъдат поставяни
само в заздравели костни участъци със значителна височина на костта по вертикала (поне
10 мм и повече). В случаите на планирано лечение с BECES импланти пациентите не са
подбирани по никакви предварителни критерии като налично количество и местоположение на костта, общи заболявания, пародонтит. Преживяемостта при проследяване с панорамна снимка, клинично проследяване или проследяване с интервю на пациента е сходна.
Малко по-добрите резултати при „проследяване с интервю на пациента“ биха могли да
са индикация за това, че пациентите без проблеми са по-малко склонни да се яваяват на
редовните контролни прегледи.

57 месеца. В случай на починали
пациенти по време на периода на
наблюдение, техните импланти и
конструкции са счетени за успешни до месеца на настъпване на
смъртта, т.е. техните импланти се
превръщат в част от статистиката
през същия месец, докато другите
продължават да „остаряват“. Имплантите на тези пациенти не отпадат от проучването.
Пациенти, пропуснали един
или повече контролни прегледа не
са изключени от това проучване.

Всички пациенти са интервюирани
в края на периода на наблюдение.
Много малък брой пациенти отказват да се подложат на лечение,
тъй като не могат да си го позволят. Тези пациенти и техните импланти не са регистрирани и непоставените импланти не са счетени
като неуспешни, което в известен
смисъл нарушава принципа за намерение за лечение. Например, ако
процедура по повдигане на синус
е неуспешна, а е извършена с намерение на по-късен етап да се

Фиг. 2: Предоперативна панорамна снимка преди
екстракцията и незабавното поставяне на импланти в горна и долна челюст.

на кортикално закотвените винтови импланти, в горната и долната
челюст се поставят компресивни
винтови импланти с основна цел
постигане на стабилност чрез компресиране на трабекуларната кост
по вертикалната (ендосеозна) ос
на импланта. В екстракционните
алвеоли не се поставят компресивни винтове. Решението кой вид
имплант да се използва при всеки
отделен пациент и къде да бъде поставен е оставено изцяло на лекуващия дентален лекар. Клиниката
разполага на склад с достатъчно
количество от всички видове импланти, за да удовлетвори всички
клинични ситуации. Нито един от
имплантите не е поставен с помощта на хирургични водачи. Лечението е проведено по данни от
панорамните снимки или компютърна томография.

кортикалис е отбелязана с обичайните позиции на зъбите 11-48.
Точката на закотвяне на резбата на
импланта във втория/третия кортикалис (таргетния кортикалис) е
избрана от хирурга независимо от
точката на въвеждане в първия кортикалис или екстракционната алвеола. Много импланти нарочно не
са поставени вертикално (наклонени) във всички области на челюстите. Наклоняването е извършено
във всички посоки (лингвално, вестибуларно, палатинално в медиална посока). В горната челюст са
регистрирани три различни участъка на закотвяне: назалното дъно
за 321 (27,4%) импланта, дъното на
синуса за 177 (15,1%), костните области палатинално на максиларния
синус за 50 (4,3%) и птеригоидната
ламина на сфеноидната кост за 117
(10%). Аналогично в мандибулата

Фиг. 1: Идеална оклузална ситуация след поставяне на металокерамичен мост на горната челюст.
Следвана е концепцията за „лингвализирана оклузия“. Втори молари не се изработват. Ако абатмънтите на имплантите са разположени дистално
на първите молари, те се включват в конструкцията с т.нар. технически надстройки.

Фигура 3: Следоперативна панорамна снимка
(след фиксиране на металокерамичните мостове) в
случая от фиг. 2

Фигура 4: Панорамна снимка на случая от фиг.2 и
3 след 1 год. и 6 мес.

Фигура 5: Клинична снимка на горна и долна металокерамични конструкции 3 год. следоперативно
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поставят три импланта, тези три
импланта би трябвало да бъдат
счетени за неуспешни по време
на докладване на резултатите от
лечението като цяло. Аналогично,
ако пациент без достатъчно средства има нужда от лечение на двете челюсти с дентални импланти,
неосъщественото лечение (поради
липса на средства) би могло да се
счете за неуспех, тъй като не е достъпно за цялата популация, а само
за избрана група пациенти.
Преживяемост на
имплантите и
успеваемост на
протетичната работа
Успеваемост и дължина на имплантите
Установени са различния в успеваемостта при сравнение между
различни дължини и диаметри на
имплантите [Таблици 7‑10].
Видове проследяване / крайни
точки за всеки пациент
Не всички пациенти следват
съвета на лекуващите дентални
лекари за явяване на редовни контролни прегледи. Трите възможни
крайни точки за всеки пациент в
това проучване са както следва:
Преживяемост в различни моменти от наблюдението
В продължение на 12-57 месеца
след отваряне на клиниката са поставени повече от 5100 импланта,
от които 105 са неуспешни. Настоящото проучване обаче съобщава
подробна информация относно
всички онези импланти, които
функционират в продължение на
48-57 месеца [Таблици 5, 6, 11].
Крайните точки от наблюдението
са представени в Таблица 10.
Настоящото проучване установява, че имплантите, поставени в
областта на първите молари в горната и долната челюст, демонстрират малко по-ниска преживяемост
в сравнение с имплантите, поставени на други места [Таблица 12].
Въпреки това всички установени
различия в това отношение не са
съществени.
Импланти: Неуспешни и успешни лечения
Когато разглеждаме 105 неуспешни от 5100 импланта в периода между 12-ия и 57-ия месец
след отварянето на клиниката,
се наблюдава следният модел на
неуспеваемост на имплантите: 6
пациенти имат 55 неуспешни импланта, докато други 38 пациенти
са с 50 неуспешни импланта. Това
показва, че е възможно неуспехът
на имплантите да се дължи на специфични за отделния случай или
пациент фактори, като например
(кумулативно) претоварване на имплантите поради неконтролирани
дъвкателни сили[12], едностранни
или предни модели на дъвчене,
неравномерна мастикация или неочаквано променена пространствена позиция на мандибулата след
завършване на протетичното лечение. Таблица 13 предлага общ поглед върху симптомите, съобщени
от пациентите с оплаквания.
Влияние на огъването на шийките на импланта
За да се осигури непаралелно
поставяне на едночастови импланти и за да бъдат снабдени с
фиксирани циментирани протетични конструкции, шийките на
тези импланти трябва да се огънат,
освен ако лекуващият дентален
лекар реши да постави на главите
на имплантите ангулационни адаптери. Процесът на огъване не само
упражнява натиск върху костните
структури, дори до такава степен,
че те може да се счупят, но и оказва
влияние върху механичните свойства на материала на импланта (и
може да доведе веднага или на покъсен етап до фрактури на тялото
на импланта). Преживяемостта на
имплантите, чиито шийки са огъ-

нати, не се различава съществено
от неогънатите импланти в това
проучване.
Технически усложнения
За наблюдавания период са установени три дециментирания, пет
фрактури на металните рамки и
един случай на масивно увреждане
на керамичната облицовка на дисталните повърхности (наложили
изработката на нова протеза).
Всички протетични конструкции (дори и да са предвидени за
временна краткосрочна или средносрочна употреба) са циментирани с цимент Fuji Plus (доставен от
GC EUROPE N. V, Leuven; ръчно
смесен вариант; EWT на прах).
Тази процедура е необходима с
цел постигане на здраво и стабилно свързване между имплантите
и мостовете, което се изисква съгласно принципите на травматологията и ортопедичната хирургия
(принципите на AO)[13].

ОБСЪЖДАНЕ
В предишни публикувани проучвания на (кортикално закотвени) латерални базални импланти
е представена концепцията за имедиатната функция при беззъба мандибула с до 11-годишно клинично
проследяване[14]. Въпреки че технологията на латералните базални
импланти се е доказала като успешна дори за такъв дълъг период
на наблюдение, техниката така и
не успява да постигне съществено
проникване на пазара. Това се дължи на силното противопоставяне
на производителите на традиционните винтови импланти и техните
поддръжници в университетите,
както и високите изисквания към
хирургичните умения. Големи производители на винтови импланти
непрекъснато подкрепят негативни публикации срещу кортикално
закотвените полирани импланти,
тъй като успехът на този дизайн би
поставил под въпрос всички твърдения относно превъзходството на
техните специално проектирани
(скъпи) повърхности на импланти
(напр. SLA, Ti‑Unite и др.) в денталната имплантология. Въпреки
това, в продължение на десетилетия група практикуващи дентални
лекари работи успешно по концепцията, описана в тази публикация,
която от 20 години включва протокол за имедиатно функционално натоварване. Включването на
импланти BECES® в протоколите за имедиатно натоварване (от
2005 г.), наред с разработката и
описанието на ясни методи за поставяне на импланти, доведоха до
създаването на уникалната, мощна
и надеждна концепция за лечение,
описана в тази статия.
При всички случаи е използвана
здрава метална рамка, проектирана за акрилно или композитно
облицоване. Ето защо може да изминат до 72 часа след операцията
до момента, в който мостовете са
готови за фиксиране. Изискването
за фиксирано здраво шиниране на
неуспоредни импланти с мултикортикално закотвяне произлиза
от областта на травматологията.
Лечебният протокол е подобен на
процедурите, прилагани в тази област, с изключение на факта, че тук
се поставя специално изработена
шина (мост) колкото е възможно
по-скоро след операцията, докато
използваните в травматологията
изделия за шиниране на фрактурите (и иимплантите) са фабрично
изработени и се поставят по време на операцията. В сферата на
травматологията „специфичните
особености на повърхността на
импланта“ (които от десетилетия
са считани за определящи от водещите производители на дентални
импланти и техните поддръжници
в университетите) не играят никаква роля. За 72 часа костта не оздравява и не интегрира имплантите,
нито пък успява да образува минерализация за такъв кратък период.

Ето защо „специфичните“ особености на повърхността на импланта няма как да бъдат от значение
за по-бързата интеграция на денталните импланти, проектирани за
имедиатно натоварване. Използването на кортикалисите за истинско
закотвяне (а не само за опора) се
извършва като част от концепцията
на Strategic Implant®. Вместо да се
изчаква да настъпи “осеоинтеграция“, Strategic Implant®, както и
използваните в травматологията и
ортопедичната хирургия изделия
биват незабавно „осеофиксирани“
в стабилна кортикална кост – костен ареал, който не осигурява почти никакъв метаболизъм.
В настоящото проучване средното костно ниво около импланта
не се променя след до 57 месеца на
функционално натоварване. Това
наблюдение изглежда в унисон
с предишния опит с подобен вид
кортикално закотвени импланти;
изделията изглежда не причиняват периимплантит – нещо, което
доста често може да се види при
конвенционалните двучастови импланти.
В литературата за имедиатната
функция на неподвижните мандибуларни протези за цяла дъга,
подпрени от три или четири импланта[15,16] или върху множествени базални импланти[10], често
се съобщава висока преживяемост;
когато обаче имедиатно натоварване се приложи на максилата, като
цяло се използват по-голям брой
импланти.
Концепцията за лечение използва благоприятната способност на
кортикалисите на максиларната
и сфеноидната кости да понасят
натоварване. Поради планираното
накланяне, резбата на импланта
може да бъде закотвена в плътни костни структури (особено в
лингвалния кортикалис на дисталната мандибула, назалното дъно и
птеригоидната ламина на сфеноидната кост) и да се позиционира
добре антериорно-постериорно,
с което осигурява ефективен подпорен полигон [17], маркиран с
четири стратегически позиции.
Липсват публикувани клинични
проучвания, които да разглеждат
множествени винтови кортикални
импланти за имедиатно натоварване, фиксирани във втория и третия
кортикалис като подпора за неподвижни реставрации за цяла дъга в
максилата. Тази концепция на използване на високо минерализирана кост, която е далеч от местоположението на най-задните зъби, се
вижда най-добре при туберо-птеригоидните импланти.
За да се постигне имедиатно
функционално натоварване, в рамките на максимум 3 дни след имплантирането, е поставена металокерамична протеза. Пациентите са
уведомени предоперативно относно възможния временен характер
на тези мостове и че евентуално
може да се наложи да бъдат подменени на по-късен етап поради различни причини. Всички оклузални
контакти са поставени в подпорния полигон, образуван от най-постериорните импланти и имплантите в областта на кучешките зъби
в двете челюсти. Тъй като винаги
се поставят дистални импланти,
не е нужно да се поставят дистално неограничени висящи тела
в двете челюсти. При всички случаи дъвкателните повърхности са
подкрепени от импланти и в двете
посоки (мезиална/дистална). Тази
концепция избягва появата на остеолиза от свръхнатоварване около
единичните дистални импланти.
Malo et al. демонстрират, че
тяхната концепция за импланти “All‑on‑4” в горната и долна
челюст дава надеждни и добри
резултати. Резултатите от това
проучване са съпоставими с резултатите от начините на лечение
“All‑on‑4”[18]. От механична гледна точка винаги е препоръчително
да се избягва поставянето на дистално неограничени висящи тела.

БРОЙ 6, ЮНИ 2020
Концепцията на Strategic Implant®
осигурява тази възможност в 100%
от случаите, а също така осигурява
цялостна дъвкателна повърхност
при двете челюсти, дори в случаи
на неблагоприятно челюстно съотношение. Не са изключвани случаи
поради неблагоприятно челюстно
съотношение (Клас II и Клас III
по Angle), въпреки че в резултат
от протетичното лечение не винаги се постига “правилно” (Клас 1)
отстояние между горни и долни резци (overjet) и покритие във фронта (overbite). При някои пациенти
се получава билатерална или антериорна кръстосана захапка. При
някои пациенти, които е изглеждало, че имат съотношение Клас 1 по
Angle, след екстракцията на зъбите
се установява, че в действителност
имат скелетно съотношение между
челюстите от Клас 2 по Angle: при
приключване на лечението, ставите са репозиционирани в централна релация. Централната оклузия
съвпада с централната релация..
Това е индикация, че принудителният преден дъвкателен навик,
както т.нар. „long centric“ (или
по-скоро неправилна централна
оклузия) са третирани успешно и
че конструкциите на пациентите
са изградени в реална централна
релация на ставите.
Тъй като всички импланти са поставени в частна дентална клиника, средната популация се възползва от лечението. Не е извършван
подбор на пациенти въз основа на
наличната костна височина, костна
широчина, съществуващи заболявания или приемани медикаменти.
Всички пациенти, нуждаещи се от
лечение, са третирани последователно. По този начин принципът
за намерение за лечение е напълно
спазен.
От лечението обаче са изключени пациенти, които са били подложени на интравенозно бисфосфонатно лечение.
Следва също така да посочим, че

не са отхвърлени пациенти поради
„липса на кост“ и не са извършени
„костни аугментации“ или „костни
трансплантации“. Известен брой
пациенти се явяват за консултация с неблагоприятни панорамни
снимки, направени в други клиники; получили са отказ поради липса на кост и не им е предложено
лечение. Ако се проведе лечение с
технологията на Strategic Implant®,
като цяло никога не се налага да се
извършват костни аугментации.
Ето защо не е лесно да се извърши сравнение между високата успеваемост, докладвана тук, и коя
да е друга технология на поставяне
на конвенционални двуетапни импланти, тъй като последните често
се използват след костни аугментации или костни трансплантации.
Подобни процедури носят свой
собствен риск и в случай на неуспешна аугментация имплантите,
предвидени за области с аугментация, логично трябва да бъдат
счетени също за неуспешни, макар
и изобщо да не са поставени. Подобна откровена и открита статистика по отношение на двуетапните
импланти (която да позволи да се
извърши сравнение с настоящото
проучване) обаче на съществува.
Друго предимство на настоящото
проучване е големият брой пациенти и импланти, проследени през
периода на наблюдение. Проучвания от подобен мащаб се провеждат рядко в областта на денталната
имплантология. Наложи се да приемем, че пациентите в реалния живот пропускат контролни прегледи
и тяхната ангажираност често е
поставена под въпрос, а някои от
тях просто изчезват. Много от пациентите смятат техния предишен
проблем със зъбите за „разрешен“.
Нямат желание да се явяват за
контролни прегледи и не приемат
рентгенографско диагностициране, освен ако няма ясно изискване
за такова от тяхна страна. След 1-2
години повечето пациенти вярват,

че лечението им „работи“, а след
няколко години много от тях дори
не си спомнят, че са им поставени
импланти и възприемат зъбите си
като „техни собствени“; пациентите не просто забравят своите контролни прегледи, но и че изобщо
имат импланти. Това изглежда е
специфично за интервенцията със
Strategic Implant® и вероятно се
дължи на минимално инвазивната
хирургия (в много случаи), както
и на факта, че мостът се поставя в
рамките на макс. 72 часа.
Резултатите от проучването обаче са ограничени по отношение на
определянето дали факторите възраст, пол, тютюнопушене и общи
заболявания или комбинация от
тях са оказали влияние върху успеваемостта на имплантите и на случаите като цяло. Проблемът, пред
който се изправихме при статистическата обработка е, че въпреки
големия общ брой импланти, процентът на неуспеваемост и настъпили усложнения е много нисък.
Това не ни даде възможност да определим статистически влиянието
на посочените фактори. Въпреки
това можем да заключим, че традиционните противопоказания, които
се вземат предвид при традиционната двуетапна имплантология, не
важат за Strategic Implant®. Показанията и противопоказанията
като предпоставки в ортопедичната хирургия и в областта на травматологията изглеждат валидни
рамки при лечението със Strategic
Implant®[13].
Резултатите от това проучване
са ограничени, тъй като не всички
пациенти се явяват за клинични
изследвания и се налага да бъдат
интервюирани по телефон или по
имейл.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В рамките на проучването
може да се направят следните заключения:

1. Имедиатно функционално
натоварване с използването на
множествени кортикално закотвени винтови импланти и на компресивни винтови импланти като
опора за неподвижна цяла или
сегментна протеза в горна и долна
челюст демонстрира висока преживяемост (95,7%) след наблюдение за период до 57 месеца.
Кумулативната преживяемост на
кортикално закотвените винтови
импланти след 4 години е 97,5%.
Кумулативната преживяемост на
компресивните винтови импланти след 12 месеца е 98,4%, след 2
години – 98,4%, след 3 години –
98,4%, и след 4 години – 98,4%.
2. След поставяне на наклонени постериорни импланти в
туберо-птеригоидната област и
последващо огъване на шийките на имплантите, това не оказва
въздействие на високата преживяемост и не причинява клинически
значими костни фрактури в тази
област [Таблица 14].
3. Шансовете за преживяемост
на винтовите импланти, закотвени
във втория или третия кортикалис,
не зависи от наличието на оздравяла алвеоларна кост около вертикалните стволове на имплантите.
При поставяне на тези импланти в
алвеоли на прясно екстрахирани
зъби и при закотвянето им в кортикалиса, те демонстрират висока
успеваемост [Таблица15].
4. Въпреки че се налага отстраняване на определен брой
импланти (при което някои от
протетичните реконструкции са
подменени), всички пациенти
постигат и съхраняват целта на
тяхното клинично лечение, а останалите импланти успешно носят неподвижен мост. Клиничната
успеваемост на концепцията за
имедиатно функционално натоварване с кортикално закотвени
импланти (Strategic Implant®) и
на имплантите, осигуряващи кортикализация, е 100%.
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5. Strategic Implant® позволява
планирането и успешното пренасяне на утвърдените и ясно очертани принципи на AO (ортопедичната хирургия)[10] в областта на
денталната имплантология.
6. В рамките на периода на наблюдение от общо 12-57 месеца
и при проследяването на 5100
импланта, поставени в този период, може да съобщим, че не са
забелязани никакви признаци на
периимплантит във връзка с имплантите BECES/BCS. Strategic
Implant® изглежда устойчив на
това заболяване.
Високата кумулативна преживяемост на имплантите и технологията Strategic Implant® показва
(в границите на това проучване),
че концепцията за имедиатното
функционално натоварване с импланти, закотвени в кортикалната
кост, или с импланти, осигуряващи кортикализация на спонгиозната кост за рехабилитация на
напълно беззъби мандибули и
максили, както и за подмяна на
сегменти и единични зъби, може
да е приложима дори в случаите
на едновременни с имплантирането екстракции на зъби.
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