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Дисертационният труд е написан върху 274 страници, онагледен е със 
120 фигури и съдържа 28 приложения. Литературната справка включва 

316 заглавия (15 на кирилица и 301 на латиница). 

Дисертационният труд е допуснат до защита пред научно жури на 
разширен катедрен съвет на катедра “Пародонтология и дентална 

имплантология “ на  05.10.2015. 
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Използвани съкращения 

NAI - Nervus alveolaris inferior 

IOI- интраосални имплантати 

GBR -направлявана костна регенерация 

GTR - направлявана тъканна регенерация 

CBCT - конично-лъчев компютърен томограф 

ISQ - Implant Stability Quotient 

PTV - Periotest Value 

PRP - богата на тромбоцити плазма 

SLA - Sand Blasted with Large Grit, Followed by Acid Etching 

NSD - невро-сензорна дисфункция 

BOP -  кървене при сондиране 

ПСПЛДЕ- повдигане на синусния под с латерален достъп и      

         едномоментно поставяне на имплантати 

ПСПЛДО- повдигане на синусния под с латерален достъп и      

         отсрочено поставяне на имплантати 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 В последните десетилетия лечението с дентални имплантати се утвърди, 

като надежден и ефективен метод за лечение на пълно и частично 

обеззъбяване и зае важно място в клиничната денталномедицинска 

практика. 

 Един от основните проблеми, свързан с приложението на денталните 

имплантати е редуцираният обем на наличната кост в обеззъбените 

участъци. Този недостиг се дължи на редица причини. Една част от 

причините за костния недостиг са обстоятелства предшестващи 

екстракцията - анатомични вариации като дехисценции, фенестрации, 

пневматичен тип синуси и др., резорбция на кост вследствие на 

патологични процеси - пародонтит, лезии от ендодонтски произход, 

оклузална травма, травма от различен произход и др. Върху остатъчната 

алвеоларна кост значително влияние има и самата екстракция, която в 

редица случаи е причина за загуба на голямо количество кост.  Друга 

част от тях се наблюдават в постекстракционния период - резорбцията на 

собствената алвеоларна кост и афункционалната атрофия на 

алвеоларната кост, които макар и да имат индивидуални особености при 

всеки пациент, засягат всички постекстракционни участъци .  

  За решаване на проблемите свързани с костния дефицит са представени 

редица методи. Първата група от методи включва мерки за 

предотвратяване или минимизиране на костния дефицит в 

постекстракционните участъци - имедиатно и ранно имплантиране с или 

без едномоментна направлявана костна регенерация, както и  имедиатно 

и ранно   функционално натоварване на имплантатите, направлявана 

костна регенерация в постекстракционните участъци. 

 Втората група от методи цели увеличаване на наличния костен обем и 

включва редица методи за костна аугментация - направлявана костна 

регенерация, повдигане на пода на максиларния синус, сплит-отеотомия 
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на алвеоларния гребен, блок-графтинг и др., както и методи осигуряващи 

достъп до допълнителен обем налична кост напр. метода на 

транспозицията на nervus alveolaris inferior с едномоментно поставяне на 

имплантати, т.нар. “зигома” имплантати и др.  

 Днес разполагаме с голям брой утвърдени клинични методи за 

аугментация на наличната кост. Някои от тях се прилагат едномоментно 

с имплантирането, а други предшестват имплантирането. Всеки един от 

тези методи носи специфичен риск от характерни за него усложнения, 

оскъпява лечението, а в редица случаи и удължава срока му. Основно 

костната аугментация се прилага за осигуряване на минимален обем от 

кост за поставянето на имплантат. Възстановяването на изгубения обем 

на костта дава възможност за поставяне на имплантатите в правилната 

протетична позиция. В същото време костната аугментация е 

задължителна в голям брой от случаите с повишен естетичен риск, тъй 

като възстановяването на костния обем е от ключово значение за 

възстановяване на мекотъканната естетика. В други случаи костната 

аугментация на наличната кост е важен превантивен фактор по 

отношение на предотвратяването на биологични и технически 

усложнения асоциирани с имплантатите поставени в аугментираните 

участъци, тъй като тя би дала възможност за оптимално   позициониране 

на имплантите в съответствие с протетично-планираната им позиция. 

 От друга страна като алтернатива на аугментирането на костта в 

участъците за имплантиране съществуват редица методи, за клиничното 

приложение на които днес също се разполага с голям обем от 

доказателства.  Това са методите за осигуряване на допълнителен обем 

от налична кост чрез транспозиция на ограничаващи ни анатомични 

обекти , закотвяне на имплантати в зигоматичната кост, имплантатите с 

редуцирана дължина , имплантатите с редуциран диаметър , 

субпериосталните имплантати и др. 
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  Днес в литературата няма единен систематизиран и базиран на 

доказателства подход за избор на методи за лечение на зъбната загуба 

посредством дентални имплантати в условията на недостатъчен обем на 

наличната кост. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да предложи базиран на 
доказателствата оригинален и систематизиран подход за лечение на 
пациенти с пълно и частично обеззъбяване посредством дентални 
имплантати в условията редуциран обем на наличната кост. 

За постгането на така формулираната цел определихме следните задачи: 

  
1. Да изследваме  приложението на интраосални имплантати поставени 
в аугментирана кост или поставени с едномоментна костна 
аугментация. 

     1.1 При поставяне на имплантати в съчетание с направлявана косна 
регенерация 
       1.2 При повдигане на синусния под с латерален достъп 
    1.3 При имплантиране в кост аугментирана с помощта на автогенна 
костен блок-графт 
       1.4  При провеждане на надлъжна сплит-остеотомия с едномоментно 
поставяне на имплантати 
  
2. Да изследваме приложението на субпериостални имплантати. 

3. Да изследваме приложението на транспозиция и латерализация на 
n.alveolaris inferior и едномоментно поставяне на имплантати.   

4. Да изследваме приложението на имплантати с редуцирана дължина.  

5. Да изследваме приложението на имплантати с редуциран диаметър. 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3.СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 

3.1 Материал и методи 

3.1.1 Материал и методи по задача № 1. 

  В изпълнение на задача  № 1 анализирахме резултатите от 
приложението на 1241  имплантата, поставени на общо 979 пациента в 
аугментирана кост, посредством методите на повдигане на синусния под 
с латерален достъп, блок-графтинг, сплит-остеотомия с едномоментно 
поставяне на имплантати, както и на имплантати поставени с 
провеждане на едномоментна костна аугментация посредством 
направлявана костна регенерация. 
 От 1241 имплантата поставени в аугментирана кост  954 имплантата са 
поставени с провеждане на едномоментна направлявана костна 
аугментация, 175 имплантата са поставени в аугментирана субантрална 
кост с помощта на повдигане на синусния под с латерален достъп, като 
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GBR SLG-1 SLG-2 BG RS

  Фиг.1 Разпределение на поставените имплантати по зад.№1 
GBR-имплантати,поставени с провеждане на едномоментна направлявана 

костна аугментация; SLG-1 - имплантати поставени едномоментно с 
повдигане на синусния под с латерален достъп; SLG-2 - имплантати 

поставени отсрочено след предварително аугментирана субантрална кост с 
помощта на повдигане на синусния под с латерален достъп; BG-

имплантати поставени в кост аугментирана с помощта на автогенен костен 
блок графтинг; RS -имплантати поставени с едномоментно провеждане на 

надлъжна сплит-остеотомия на алвеоларния гребен.



121 от тях са поставени с едномоментно повдигане на синусния под и 
поставяне на имплантат с помощта на повдигане на синусния под с 
латерален достъп а 54 са поставени отсрочено след предварително 
аугментирана субантрална кост с помощта на повдигане на синусния под 
с латерален достъп. 79 имплантата са поставени в кост аугментирана с 
помощта на автогенен костен блок-графтинг, а 33 са поставени с 
едномоментно провеждане на надлъжна сплит-остеотомия на 
алвеоларния гребен.  

�11

мъже жени 

Фиг.2 Разпределение на пациентите по пол при случаите на 
имплантатите поставени с провеждане на едномоментна 

направлявана костна аугментация.

мъже жени 

Фиг.3 Разпределение на пациентите по пол при случаите с 
аугментиране на субантралната кост с едномоментно 

имплантиране.



При имплантатите поставени с провеждане на едномоментна 
направлявана костна аугментация разпределението по пол и възраст е 
представено на фиг.2. 
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мъже жени 

Фиг.4 Разпределение на пациентите по пол и възраст при случаите с 
костен блок графтинг.

мъже жени 

Фиг.5 Разпределение на пациентите по пол и възраст при случаите с 
надлъжна сплит-остеотомия.



 Подбор на пациенти 

Подборът на пациентите стана след внимателна оценка и съобразяване 

на показанията за провеждане на лечение с имплантати и проверка за 

липса или наличие на противопоказания. 

  Показанията за приложение на денталните имплантати са пълното или 

частично обеззъбяване на горна и/или долна челюст. 

Противопоказанията се разделят  на общи (системни) и локални.  

Ето един съвсем общ списък от противопоказания за провеждане на 

лечение с помощт та на имплантати: 

Общи 
❖ Абсолютни-постоянни 

✓ Некомпенсирани метаболитни заболявания 

✓  Кардиоваскуларни заболявания с повишен риск от ендокардит 

✓ Хематологични заболявания 

/хемофилия, медуларна аплазия, левкози, лимфоми ,анемия, пациенти 

на антикоагуланти/ 

✓  Имунодeфицит,HIV 

✓ Терминално боледуване 
✓ Психиатрични заболявания, токсикомании 

✓ Свръхчувствителност към титан 

❖ Абсолютни-временни 

✓ Остри заболявания 

✓ Бременност  
✓ Незавършено развитие на скелетната система 
❖ Относителни 

✓ Леки  психични разстройства 

✓ Компенсирани метаболитни и ендокринни заболявания 

✓ Тютюнопушене  
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 Локални 

✓ Резидуална инфекция, киста или туморен процес 

✓ Провеждана в областта радиотерапия 
✓ Незадоволителна орална хигиена 
✓ Парафункции 

✓ Невъзможност за решаване на протетичния проблем 

✓ Възпалителни заболявания на пародонта 

✓ Нереалистични очаквания от страна на пациента, неподходяща 

мотивация. 

Изследването на пациента има за цел да  определи, дали той е 

подходящ за провеждане на имплантологично лечение, да потвърди, че 

именно имплантологичното лечение е най-подходящо за постигане на 

основната ни цел- възстановяване на увредения дъвкателен апарат, и да 

подпомогне и улесни провеждането на самото лечение.  

Анамнеза. Основната ни цел е да определим наличието или липсата на 

данни и/или симптоми за контраиндикации за провеждане на 

имплантологично лечение или състояния, изискващи специална 

подготовка или условия за провеждане на такова лечение. 

 Пациентът  попълва анкетна карта (прил.1), с оглед  елиминиране на  

риска от пропуски. Интерпретирането на така получената информация 

трябва да бъде подпомогнато от редица уточняващи и насочващи 

въпроси. 

 Ако в резултат на снетата анамнеза у нас възникнат съмнения за 

наличието на заболяване у пациента е задължителна консултация със 

съответния специалист . 

Освен това се уточняват вредните навици като тютюнопушене и тяхната 

тежест, хигиенните навици, както и мотивацията и очакванията на 

пациента по отношение на резултата от  планираното лечение.  

Преглед. При провеждане на прегледа екстра- и интраорално се правят 

констатации за настъпилите в следствие на обеззъбяването промени, 
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наличието или липса на локални противопоказания, както и оценка на 

факторите които биха повлияли планирането на провежданото лечение. 

Оценява се броят и разположението на дефектите, разстоянието между 

съседните зъби, височина на захапката, състояние на остатъчното 

съзъбие-състояние на твърдите зъбни тъкани, състояние на пародонта, 

възможността за консервативно лечение и различните възможности за 

лечение с помощта на имплантати. Обръща се внимание на 

интералвеоларното разстояние и динамичната линия на усмивката. 

Търсят се признаци за наличие на парафункции. 
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  Фиг.6 Конично-лъчева томография с параксиална реконструкция в областта 
на липсващия зъб. Направени са измервания на височината и широчината на 
наличната кост



 Значението на всеки от тези фактори се разглежда в контекста на 

съответния проблем с който е свързан. 

 Особено внимание се обръща на състоянието на лигавицата в 

съответния участък. Оценява се широчината на прикрепената гингива в 

участъка в който ще поставим имплантат. 

С помощта на  конично-лъчев томограф (Illuma - Imtec,Ardmore,USA и 
Planmeca 3DMax) се измериха параметрите на наличната кост във всеки 
участък, в който бе планирано поставяне на имплантати и бе определен 
подходящия по размери имплантат. 

 Използвани са  имплантати Bone Level Implants от Straumann Dental 
Implant System (Institut Straumann AG, Basel, Switzerland). 
 Провеждането на остеотомията за поставяне на имплантатите става по 
следния клиничен протокол: 
 1.Маркиране на входа на остеотомията с с 1.4 мм кръгъл борер 
 2. Разширяване на маркировка с 2.3 мм кръгъл борер 
 3. Препариране на пилотен отвор на съответната дължина с 2.2 мм фреза 
при максимална скорост от 800 об/мин. 
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 Фиг.7 
 a-1.4 мм кръгъл борер 
 b-2.3 мм кръгъл борер 

 c-2.2 мм фреза 
 d-2.8 мм фреза 
 е-3.5 мм фреза 
 f -4.2 мм фреза

Фиг.8 
а - профилни дрилове с различен 

диаметър 
b - резбонарези.



 4. Разширяване на остеотомията с нарастващи по размер спирални 
фрези до съответната финална остеотомна фреза - съотв. 2.8мм, 3.5мм и 
4.2 мм - фиг.7 . 
5.Разширяване на орифициума на костния кавитет с профилен дрил с 
диаметър кореспондиращ на съответния имплантат.  
6. В компактна кост се препарира резба с резбонарез. 
Остеотомията се провежда при непрекъснато охлаждане с 0.9% стерилен 
разтвор на натриев хлорид. 
 Използвана бе локална анестезия с помощта на 4% разтвор на артикаин 
с адреналин 1/100 000 ( Septanest - Septodont,France) 
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 3.1.1.1  Едномоментна костна аугментация, посредством 
направлявана костна регенерация при поставяне на имплантати се 
проведе в случаите с хоризонтален и вертикален недостиг (до 3мм)  
недостиг на наличната кост установено с помощта на измерване при 
конично-лъчева томография. 
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Фиг.9 и 10 
Окончателно позициониран имплантат в протетично коректна 

позиция. 

Фиг.11 
Поставяне на 

костновъзстановителния материал

Фиг.12 
Поставяне на бариерната 

мембрана върху 
костновъзстановителния 

материал



 За целта се отпрепарира мукопериостално ламбо с хоризонтален разрез 
по билото на алвеоларния гребен в съответния обеззъбен участък и един 
или два вертикални парамедиални разреза. 
 След окончателното позициониране на имплантата се мобилизира 
мукопериосталното ламбо чрез прерязване на периоста апикално на 
муко-гингивалната граница. Постави се перикардна колагенова бариерна 
мембрана ( J a s o n M e m b r a n e - B o t i s s , B e r l i n , G e r m a n y ) и 
костновъзстановителен материал. За целта бяха използвани  Bone 
Ceramic ( Ins t i tu t S t raumann -Base l ,Swi tzer land) , Cerabone 
(Botiss,Berlin,Germany)  и Maxresorb Inject (Botiss,Berlin,Germany). 
Ламбото се репонира и зашива с помощта на 5/0 монофиламентен 
полиамиден конец (Dafilon, B.Braun-Melsungen,Germany) с единични 
прекъснати шевове. 
 На пациентите се назначи антибиотична профилактика на 
постоперативната инфекция- амоксицилин - на осем часа по 1000 мг.    
При пациенти с данни за алергия към амоксицилин бе назначен 
ципрофлоксацин  - на 12 часа по 500 мг. 
Конците се свалят на 10-12 ден след оперативната интервенция. Към 
разкриване на имплантатите се пристъпи след три месеца от поставянето 
им. 
 Измерване на стабилността на имплантатите преди началото на 
функционалното натоварване. Измерването на стабилността на 
имплантатите бе осъществена , посредством измерване на 
амортизиращия капацитет на имплантатите с помощтта на Реriotest 
(Gulden Medizintechnic-Germany) -  фиг.13 . 
Измерването става като наконечникът на апарата се държи в 
хоризонтално положение, а главата на пациента заема положение, при 
което вестибуларната повърхност на изследвания зъб (коронка върху 
имплантат, надстройка) стане перпендикуляра на оста на наконечника, 
като последния остстои от съответната повърхност на 0.7-2.0 мм и на 
височина 2 мм от гингивата. 
Отчитането на резултатите става в периотест стойности (PTV), като за 
добре интегрирани приехме имплантати с периотест стойности от -08 до 
0, включително, като имплантати с PTV над 0 (1 и повече) се считат за 
неуспешни. 
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При пациенти с проведена едномоментна костна аугментация, 
посредством направлявана костна регенерация при поставяне на 
имплантати  се проследиха следните показатели: 
1.Наличие на ранни постоперативни усложнения 
2.Наличие на костна резорбция, установима с рентгенографско 
изследване,  като за референция се използва размера на имплантата . 
3.Отчитане на преживяемостта за времето на изследване. 
4.Отчитане наличие или липса на кървене при сондиране с помощта на 
пародонтална сонда - UNC-15. 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistics 19.  
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Фиг.13 Апарат за измерване на 
амортизиращ капацитет на зъби и 

имплантати.



 3.1.1.2 Пациенти подлежащи на повдигане на синусния под с 
латерален достъп. 
За подходящи за аугментация на субантралната кост с помощта на 
повдигане на синусния под с латерален достъп приехме пациенти с 
недостиг на субантрална кост клас I по предложената от нас 
класификация (11).  
  

При клас I недостигът на кост се дължи на изявена пневматизация на 
максиларния синус, докато при клас II се дължи на напреднала атрофия 
на алвеоларния гребен. Вследствие на това при клас I се наблюдава 
нормално отстояние на обеззъбения алвеоларен гребен до оклузалната 
повърхност на антагонистите, респ. до дъвкателната равнина. При клас II 
това отстояние е силно увеличено и е показана вертикална аугментация 
на алвеоларния гребен. 
 На пациентите подготвяни за повдигане на синусния под с латерален 
достъп се направи изследване с конично-лъчев томограф. При това бяха 
направени редица измервания като: височина на субантралната кост, 
отстояние на пода на синуса от борда на алвеоларния гребен, широчина 
на прозореца на достъп и широчина на синуса в участъците 
съответстващи на горния и долен ръб на прозореца за достъп. 
С помощта на триизмерна реконструкция се инспектира топографията на 
пода и стените на максиларния синус в участъка на планираната 
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Фиг.14 Предложената от нас през 2008г. класификация на 
дефицита на субантрална кост.
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Фиг.15 Конично-лъчева томография с параксиална реконструкция 
в областта на планираната аугментация и съответните измервания.

Фиг.16 Триизмерна реконструкция на пода на максиларния синус.



аугментация (фиг15). Вземат се предвид наличните анатомични 
вариации (вкл. наличието на пълни и/или частични септи, проминиращи 
зъбни корени и др.) и патологични изменения. 
 Повдигането на синусния под с латерален достъп се осъществи след 
отпрепариране на мукопериостално ламбо, даващо достъп до 
латералната стена на максиларния синус в областта на планираната 
аугментация.  
Остеотомията за оформяне на прозорец за достъп се осъществи с 
помощта на прав наконечник и диамантен борер с диаметър 3 мм, при 
скорост на въртене от 20 000 об/мин и охлаждане с физиологичен 
разтвор. След приключване на остеотомията се пристъпи към 
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Фиг.18 Елевиран синусен мукопериост

Фиг.17 Синусни елеватори



отпрепариране на синусния мукопериост с помощта на синус елеватори 
(фиг.17). 
При това се следи за запазването на целостта на синусната мембрана, 
която се повдига в рострална посока, с което се оформя графтинг кухина 
с планираната при провеждането на измерванията височина. 
 Приехме, че е необходимо поставеният имплантат да бъде покрит с 
около 2 мм костновъзстановителен материал. При наличие на минимум  
2 мм височина на субантралната кост се пристъпи към едномоментно 

поставяне на имплантати, при което провеждането на остеотомия в 
субантралната кост стана по гореописания протокол, при протекция на 
вече елевирания синусен мукопериост с помощтта на синусен  елеватор. 
На тавана на графтинг кухината се поставя колагенов флиийс( Collagen 
fleece Botiss,Berlin,Germany) -фиг.20, който бързо се напоява с кръв - фиг.
21. 
 Следва нанасянето на костновъзстановителния материал , като се 
започва от медиалната стена на графтинг кухината по посока на 
прозореца за достъп. За целта бяха използвани автогенна кост в 
съчетание с богата на тромбоцити плазма двуфазна калциево-фосфатна 
керамика -Bone Ceramic (Institut Straumann -Basel,Switzerland), 
синтерован  и  ецван хидроксилапатит от животински произход Cerabone 
(Botiss,Berlin,Germany) и нанохидроксилапатитен воден гел с частици от 
двуфазна калциево-фосфатна керамика - Maxresorb Inject 
(Botiss,Berlin,Germany).При едномоментно поставяне на имплантати с 
провеждането на повдигане на синусния под с латерален достъп следва 
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Фиг.19 и  20 Направена остеотомия за поставяне на имплантат в 
субантралната кост и поставен колагенов флийс под елевирания 

мукопериост.



поставяне на имплантатите. Прозорецът за достъп се покри с перикардна 
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Фиг.21 Нанасяне на 
костновъзстановителен материал в 

графтинг кухината.

Фиг.22 Поставяне на имплантат в 
остеотомията на субантралната 

кост, който проминира в 
запълнената с 

костновъзстановителен материал 
графтинг кухина.

Фиг.23 Колагенова мембрана поставена 
върху прозореца за достъп.



ко л а г е н о в а б а р и е р н а м е м б р а н а ( J a s o n M e m b r a n e - 
Botiss,Berlin,Germany), която покрива поне 2 мм от костта ограничаваща 
прозореца за достъп. Ламбото се репонира и зашива с 5/0 
монофиламентен конец (Dafilon, B.Braun Melsungen,Germany). При 
отсрочено поставяне, имплантирането става 5 месеца след процедурата 
по повдигане на синусния под. 
При паценти с проведено повдигане на синусния под с латерален достъп  
се проследиха следните показатели : 
1.Наличие на интраоперативни и ранни постоперативни усложнения. 
2.Измерване на резидуалната кост (разстоянието между билото на 
алвеоларния гребен и пода на синуса). Отчитане на период за 
натоварване и за имплантиране (при ПСПЛДО). 
3.Преживяемост за периода на изследване. 
4.Наличие на костна резорбция, кървене при сондиране (с помощта на 
UNC-15). 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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Фиг.23 Параксиална реконструкция на 
максиларен синус в участък, в който се 
планира провеждане на повдигане на 
синусния под с латерален достъп.
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Фиг.25. Параксиална реконструкция на 
имплантат поставен в аугментиран участък 
на синусния под (от фиг.23 и 24) - една 

година след началото на функционалното 
натоварване. Проведена  е допълнителна 
вертикална аугментация на алвеоларния 

гребен. Визуализират се отличната 
интеграция на имплантата и синусния 

графт и липсата на крестална резорбция. 
Липсват данни за празнини в графта.

Фиг.24 Параксиална реконструкция на 
максиларния синус от фиг.23 с проведено 

повдигане на синусния под. Видими са т.нар.  
“празнини” в графта.



    3.1.1.3 На пациенти подлежащи на костен блок-графтинг се 
направи измерване на наличната кост с помощта на конично-лъчев 
томограф. Като показание за провеждане на костен блок-графтинг 
приехме напреднал хоризонтален недостиг на наличната кост, който не 
позволява поставяне и/или позициониране на имплантати с 
едномоментно провеждане на направлявана тъканна регенерация и 
вертикален недостиг на наличната кост с необходимост от вертикална 
аугментация на алвеоларната кост от 3до 6мм . 
 Бяха използвани автогенни костни присадки от менталната област. 
Планирането на автогенния костен блок стана с измервания при 
направено изследване с конично-лъчев томограф. Горната граница на 
костния блок отстои минимум на 5 мм от проекцията на апексите на 
долните фронтални зъби върху предната повърхност на долнната челюст 
- фиг 26 и 27. 
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Фиг. 26 Проекцията на апексите на долните фронтални зъби върху 
предната повърхност на долнната челюст представена на триизмерна 

реконструкция от конично-лъчев томограф.



Границите на автогенния костен блок медиално достигат до симфизата 
на мандибулата, каудално - предно-долния ръб на мандибулата и 

дистално до мандибуларния канал съобразно конкретните му 
анатомични вариации. 
Дебелината на автогенния костен блок може да ангажира до 1/2 от 
дебелината на мандибулата в съответния участък - фиг 27 . 

Подготовката на реципиентната костна ложа се извърши преди 
вземането на автогенния костен блок. 
 Подготовката на реципиентната костна ложа включва отпрепариране на 
мукопериостално ламбо в подлежащата на аугментация област. 
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Фиг.27 Параксиална реконструкция 
в областта на планирания 

автогенен костен блок (оцветен в 
червено).

Фиг.28 Отделяне на автогенния костен 
блок от донорната ложа след 
проведената остеотомия.

Фиг.29  Запълване на 
донорното място с 

костновъзстановителен 
материал.



Вземането на автогенен костен блок стана с разрез в областта на 
мукогингивалната граница в съответния участък и отпрепариране на 
ламбо с особено внимание към щателната елевация на периоста и 
множеството мускулни  инсерции в областта. Прави се остеотомия на 
планираната дълбочина, но не по-малко от дебелината на компактата в 
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Фиг.30 Фиксиране на костния блок с Bone 
block fixator по време на процеса на 

пробиване и фиксиране

Фиг.31 Пробиване на костния 
блок с 1.5 мм свредло.

Фиг.32 Фиксиране на 
костия блок с 1.5 мм 

микровинтове.



съответния участък.  Костния блок се отделя с извито градуирано длето - 
фиг. 29. Донорното място се запълва с костновъзстановителен материал 

(фиг.30) и се покрива с бариерна мембрана. Тъканите се репонират и 
зашиват. 
 Фисирането на костния блок на реципиентното място става след 
прикрепване с подходящ инструмент (Bone block fixator).  Фиксирането 
става с помощта на микровинтове с диаметър 1.5 мм (Bоne block fixation 
-Institut Straumann AG, Basel, Switzerland), като отворът в костния блок се 
препарира с 1.5 мм свредло, а в стените на реципиентната ложа с 1.25 
мм. 
  След като костният блок се фиксира, той се покрива с 
костновъзстановителен материал (фиг.33) и колагенова бариерна 
мембрана - фиг.34. Следва мобилизиране, репониране и зашиване на 
ламбото с монофиламентен шевен материал (Dafilon, B.Braun-
Melsungen,Germany). 
 При паценти с проведен блок-графтинг се проследиха следните 
показатели: 
1. Наличие на интраоперативни и постоперативни усложнения на 
донорното и реципиентното място. 
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Фиг.33 Нанасяне на 
костновъзстановителен материал 

около и върху костния блок

Фиг.34 Покриване на костния 
блок и костновъзстановителния 
материал с колагенова бариерна 

мембрана



2.Преживяемост за периода на изследване.. 
3.Наличие на костна резорбция видима при рентгеново изследване. 
4.Кървене при сондиране (установено с помощта на UNC-15). 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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 3.1.1.4 Надлъжна сплит-остеотомия с едномоментно поставяне на 
имплантати се приложи при пациенти с хоризонтален недостиг на 
алвеоларната кост с достатъчно широка апикална основа, която 
позволява осигуряване на достатъчна първична стабилност на 
имплантатите.  

  След отпрепариране на мукопериостално ламбо се пристъпва към 
препариране на пилотни отвори в областта на планираните имплантатни 
позиции. Следва провеждане на сплит-остеотомия. С помощта на 
пиезохирургичен апарат и градуиран накрайник (фиг.35) се направиха 
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Фиг.36 Проведена сплит-остеотомия 
с един хоризонтален и два 

вертикални разреза

Фиг.37 Поставени имплантати в 
областта на сплит-остеотомията

Фиг.35 Наконечник на пиезохирургичен апарат с използвания за сплит-
остеотомия накрайник с отметки съответстващи на 6, 8 и 10 мм.



един хоризонтален и два вертикални разреза при следните параметри: 
работна честота 20-32 kHz, честотна модулация 80Hz, изходна мощност 
50W. 
  Хоризонталният разрез се разположи по билото на алвеоларния гребен, 
а вертикалните- на 1 мм от ограничаващите дефекта зъби - фиг.36. 
 Дълбочината на остеотомията е с 3 мм по-къса от дълбочината на 
пилотните отвори- респ.дължината на поставените имплантати. 
Провежда се дилатация на алвеоларната кост посредством раздалечаване 
на получените вследствие на остеотомията костни пластинки. 
Остеотомията за поставяне на имплантатите се завършва с финалната 
остеотомна фреза са съответните имплантати. Следва поставяне на 

имплантатите и запълване на незаетото от тях пространство в сплит-
остеотомната кухина с костновъзстановителен материал, както и 
покриването на вестибуларната костна пластина с костно-
възстановителен материал и бариерна мамбрана, която покрива и входа 
на сплит-остеотомията. Мукопериосталното ламбо се мобилизира, 
репонира и зашива с 5/0 монофиламентен шевен материал (Dafilon, 
B.Braun-Melsungen,Germany). 
В случаите, в които интраоперативно се установи недостатъчна 
стабилност на вестибуларната костна пластинка, последната се фиксира 
с помощта на микровинт. 

При паценти с проведена надлъжна сплит-остеотомия с едномоментно 
поставяне на имплантати  се проследиха следните показатели : 
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Фиг.38 Поставяне на 
костновъзстановителен материал  между 

имплантатите.

Фиг.39 Фиксиране на 
вестибуларната костна 
пластинка с микровинт



1. Наличие на интраоперативни и постоперативни усложнения на 
донорното и реципиентното място. 
2.Преживяемост за периода на изследване. 
3.Наличие на костна резорбция видима при рентгеново изследване. 
Отчитането става с приближение към 0,5мм и за референция се използва 
дължината на имплантата. 
4.Кървене при сондиране (установено с помощта на UNC-15). 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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3.1.2 Материал и методи по задача № 2. 

При напреднала атрофия на алвеоларната кост при 73 пациента бяха 
поставени общо 93 субпериостални имплантати. 72 имплантата бяха 
поставени по двуетапния метод, а 21 - по едноетапния. 
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мъже жени 

Фиг.41 Разпределение на пациентите по пол при случаите със 
субпериостални имплантати.

Фиг.40 Разпределение на 
субпериосталните имплантати по 

метод



Пациентите попълват анкетна карта (прил.1). 
При имплантатите поставени по двуетапния метод в първото посещение, 
след отпрепариране на мукопериостално ламбо се взе отпечатък със 
стерилен адитивен силиконов отпечатъчен материал от костта в 
участъка, в който е планирано изработването на субпериостален 
имплантат. Ламбото се репонира и зашива.  

 

Субпериосталните имплантати се изработват от кобалт-хром-
молибденова сплав без примеси на никел и берилий. Конструкцията на 
всеки субпериостален имплантат включва опорна част и едно или повече 
пънчета свързани с опорната от трансгингивална част.  
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Фиг.42 Сегментни субпериостални имплантати.

Фиг.43 Тотални субпериостални имплантати



Сл е д д в е с е д м и ц и о т н о в о с е 
отпрепарира муко-периостално ламбо, 
имплантатът се поставя на съответното 
място, ламбото се репонира и зашива. 
Сегментни субпериостални имплантати 
се изработиха в случаите с дистално 

неограничени дефекти, докато тотални- при пълно обеззъбяване в 
съответната челюст. 
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Фиг.44 Сегментни субпериостални имплантати при двустранно дистално 
неограничен дефект и съмостоносители -зъби от остатъчното съзъбие, 

носещи 12-членна мостова протезна конструкция.

Фиг.45 
Тотален субпериостален имплантат на 
горна челюст с четири трансгингивални 

части и пънчета, носещи една 12-
членна мостова протезна конструкция.

Фиг.46 
Сегментен субпериостален 
имплантат при едностранно 

дистално неограничен дефект 
със съмостоносители 22 и 23 

зъби.



Отпечатък от протезното поле се сваля две седмици след поставяне на 
субпериосталния имплантат, който се натоварва с протезната 
конструкция след една седмица. 

При едноетапния метод субпериостални имплантати се изработиха след 
генериране на триизмерен модел на съответния участък на челюстта при 
изследване с конично-лъчев томограф - фиг.48. 
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Фиг.48 Триизмерем образ на долна челюст генериран след 
изследване с помощта на  конично-лъчев томограф.

Фиг.47 Етап от поставяне на тотални субпериостални имплантати 
съответно в горна и долна челюст.



Триизмерният образ на костта се използва за създаване на неин 
триизмерен модел с помощта на 3D принтер- фиг.47. 

 Моделът се дублира и се изработва субпериостален имплантат по 
техниката на моделното леене. Имплантатът се полира добре, като се 
планира позицията поне на един фиксиращ микровинт, която трябва да 
се съобрази с разположението на важните анатомични структури в 
съседство. 
Имплантатът се стерилизира и фиксира върху костта след отпрепариране 
на мукопериостално ламбо, което след фиксацията се репонира и зашива 
върху имплантата. 
При пациенти с поставени субпериостални имплантати се проследи за: 
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Фиг.49. Триизмерен модел на долна челюст, изработен с помощта на 
3D принтиране на триизмерния образ.

Фиг.50 Прецизността на изработения 
субпериостален имплантат се 

изследва на оригиналния 3D модел.

Фиг.51 Имплантатът се поставя и 
фиксира с помощта на микровинта.



1.Наличие на интраоперативни усложнения. 
2.Успеваемостта на имплантатите в период минимум 5 години . 
При това се отчитат следните критерии: 
-Наличие или липса на възпаление в областта на имплантата 
-Наличие или липса на оголване на опорната част на имплантата 
-Наличие или липса на костна разорбция около имплантата, установена 
рентгенографски 
-Отстраняване на част от имплантата (фиг.53) 
3.Проследяване на преживяемостта на имплантатите и честотата на 
усложненията за минимален период от 5 години. 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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Фиг.52 Резорбция на костта около 
дисталната част на сегментен 

субпериостален имплантат. Видимо 
е разрастване на кост върху част от 

субпериосталния имплантат.

Фиг.53 Отстранена е част от 
субпериосталния имплантат от 

фиг.52



3.1.3 Материал и методи по задача № 3. 

В изпълнение на задача № 3 изследвахме резултатите от приложението  
на транспозиция и латерализация на n.alveolaris inferior и едномоментно 
поставяне на имплантати в 34 случая.   

Пациентите попълниха анкетна карта (прил.1). 
 С помощта на образно изследване посредством конично-лъчев томограф 
се установява локализацията и хода на долночелюстния канал - фиг.51. 
 Операцията се провежда под локална проводна мандибуларна анестезия 
или под обща интубационна анестезия. 
 След отпрепариране на муко-периостално ламбо за достъп до 
латералната повърхност на тялото на долна челюст с помощта на пиезо-
хирургичен юнит . 
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мъже жени 

Фиг.54 Разпределение на пациентите по пол и възраст при 
случаите със транспозиция на n.alveolaris inferior и 

едномоментно поставяне на имплантати.



 На 10 мм дистално от foramen mentale се изрязва костна плочка в 
компактата на мандибулата, като разрезът достига спонгиозата. Плочката 

е с правоъгълна форма и има размери: дължина около 10-20мм и 
широчина 5-10 мм. 
 Следва отстраняване на плочката (фиг.57) и идентифициране  на съдово-
нервния сноп (фиг.58) и неговото мобилизиране с помощта на 
подходящи инструменти (фиг.59). 
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Фиг.55  CBCT - изследване на долна челюст за установяване на 
местоположението и хода на долночелюстния канал.

Фиг.56 Планирани граници на остеотомията за 
достъп (в червено).



Съдово-нервния сноп се измества в латерална посока, като ако 
мобилността му се прецени като недостатъчна, се пристъпва към 
допълнително екстендиране на остеотомията в дистална посока (фиг.56). 
 След изместване на съдово-нервния сноп в латерална посока, се 
провежда остеотомия за поставяне на имплантат. След поставяне на 

планирания имплантат, който обикновено достига долната компакта на 
мандибулата се интерпонира колагенов флийс между имплантата и  
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Фиг.57 Фиг.58

Фиг.59 Фиг.60



съдово-нервния сноп, след което  последния  се освобождава и репонира. 
Костта, която е отстранена при остеотомията за достъп се партикулира с 
помощта на Micro Bone Mill (Aesculap) -фиг.60 и се връща в остеотомния 
дефект, като се покрива от перикардна колагенова мембрана. 
Ламбото се репонира и зашива с помощта на 5-0 монофиламентен шевен 
материал. На пациентите се предписа антибиотик и нестероидно 
противовъзпалително средство. 
 При паценти с проведена транспозиция на n.alveolaris inferior и 
едномоментно поставяне на имплантати се проследиха следните 
критерии: 
1. Наличие на интраоперативни и постоперативни усложнения. 
2. Наличие и продължителност на нево-сензорна дисфункция . 
3.Преживяемост за периода на изследване. 
4.Наличие на костна резорбция видима при рентгеново изследване. 
5.Кървене при сондиране (установено с помощта на UNC-15). 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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Фиг.60 Костния блок получен при остеотомията за достъп до съдово-
нервния сноп - преди и след партикулиране.



3.1.4 Материал и методи по задача № 4. 

 В изпълнение на задача  № 4 бе проследена клиничната успеваемост на 
имплантати с редуцирана дължина за период от една до шест години. В 
изследването са включени 186 имплантата Straumann Standart Plus с 
размери: дължина 6 мм и диаметър 4.8 мм. 

Разпределението на имплантатите в зависимост от участъците, в които 
са поставени е следното: 
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мъже жени 

Фиг.61 Разпределение на пациентите по пол в случаите с 
поставени имплантати с редуцирана дължина.

10

20

30

40

18 17 16 26 27 28 38 37 36 46 47 48

2
10

3028

17

31
12

32

39

83

Горна челюст Долна челюст

Фиг.62 Разпределение на имплантатите по региони на 
поставяне.



 

Отпрепарира мукопериостално ламбо с хоризонтален разрез по билото 
на алвеоларния гребен в съответния обеззъбен участък и един или два 
вертикални парамедиални разреза. 
  Провеждането на остеотомията за поставяне на имплантатите става по 
следния клиничен протокол: 
 1.Маркиране на входа на остеотомията с  1.4 мм кръгъл борер 
 2. Разширяване на маркировка с 2.3 мм кръгъл борер 
 3. Препариране на пилотен отвор на съответната дълбочина с 2.2 мм 
фреза при максимална скорост от 800 об/мин. 
  Провежда се интраоперативна рентгенография в случаите с близост до  
ограничаващи ни анатомични обекти - фиг. 61. 
 4. Разширяване на остеотомията с нарастващи по размер спирални 
фрези - съотв. 2.8мм, 3.5мм и 4.2 мм - фиг.6 . 
Остеотомията се провежда при непрекъснато охлаждане с 0.9% стерилен 
разтвор на натриев хлорид. 
 Използвана бе локална анестезия с помощта на 4% разтвор на артикаин 
с адреналин 1/100 000 ( Septanest - Septodont,France)  
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Съмостоносители с още един имплантат с конвенционална дължина
Съмостоносители с повече от един имплантат с конвенционална дължина
Натоварени с единични корони

Фиг.63 Разпределение на имплантатите в зависимост от вида 
на протезната конструкция



 
Ламбото се репонира и зашива с помощта на 5/0 монофиламентен 
полиамиден конец (Dafilon, B.Braun-Melsungen,Germany) с единични 
прекъснати шевове. 
 На пациентите се назначи антибиотична профилактика на 
постоперативната инфекция- амоксицилин - на осем часа по 1000 мг. 
При пациенти с данни за алергия към амоксицилин бе назначен 
ципрофлоксацин  - на 12 часа по 500 мг. 
Конците се свалят на 10-12 ден след оперативната интервенция. Към 
разкриване на имплантатите се пристъпи след три месеца от поставянето 
им. 
 Имплантатите се натоварват посредством неснемаеми протезни 
конструкции - единични корони или мостови протезни конструкции  
след десетата седмица от имплантирането. 
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Фиг.64 Интраоперативна проверка на дълбочината на пилотния отвор и 
отстоянието му до долночелюстния канал с помощта на градуиран 

дълбокомер и интраорален сензор.



В зависимост от вида на протезната конструкция разпределението на 
имплантатите е следното: 86 имплантата като съмостоносители с още 
един имплантат с конвенционална дължина (8-14 мм) ; 67 имплантата 
като съмостоносители с повече от един имплантат с конвенционална 
дължина, 33 имплантата натоварени с единични корони. 
 При контролното посещение се отчете : липса или наличие на 
ексудация, кървене при сондиране и костна резорбция видима при 
рентгенлогично изследване, преживяемост. Сондирането се проведе с 
пародонтална сонда UNC-15. 
При рентгеново изследване се отчете нивото на костта спрямо 
остеоинтегрируемата повърхност на имплантата. При субкрестално 
поставяне на част от полираната якичка на имплантата се прие да се 
счита за нормална появата на крестална резорбция до нивото на 
остеоинтегрируемата част, т.е. появилата се резорбция до това ниво се 
счита за 0 мм. 
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Фиг. 65 Остеоинтегрируема 
част на Straumann Standart 
Plus имплантата e  с SLA  - 

модифицирана повърхностна 
топография и при 

изследваните имплантати е с 
височина 6 мм. Коронарно 
над нея е разположена  

полирана якичка с височина 
1.8 мм.

 Фиг.66 
Имплантат с размери 
4,8х6мм поставен в 
областта на 27- 

остеоинтегрируемата 
част е поставена на 
нивото на билото на 
алвеоларния гребен.
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Фиг.67  Имплантат с размери 4,8х6мм поставен в областта 
на 27- остеоинтегрируемата част е поставена субкрестално. 

Видима е остеосклероза на периимплантатната кост.



3.1.5 Материал и методи по задача № 5. 

 В изпълнение на задача  № 5 бе проследена клиничната успеваемост на 
имплантати с редуциран диаметър за период от една до шест години. В 
изследването са включени 327 имплантата Straumann Bone Level с 
диаметър 3.3 мм. 

Разпределението на имплантатите в зависимост от участъците, в които 
са поставени е представена на фиг.68. 
Използвани са  имплантати Bone Level Implants от Straumann Dental 
Implant System (Institut Straumann AG, Basel, Switzerland). 
Отпрепарира се мукопериостално ламбо с хоризонтален разрез по 
билото на алвеоларния гребен в съответния обеззъбен участък и един 
или два вертикални парамедиални разреза. 
 Провеждането на остеотомията за поставяне на имплантатите става по 
следния клиничен протокол: 
 1.Маркиране на входа на остеотомията  с 1.4 мм кръгъл борер 
 2. Разширяване на маркировка с 2.3 мм кръгъл борер 
 3. Препариране на пилотен отвор на съответната дължина с 2.2 мм фреза 
при максимална скорост от 800 об/мин. 
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мъже жени 

Фиг.68 Разпределение на пациентите по пол при случаите с 
поставени имплантати с редуцирана дължина.



 4. Разширяване на остеотомията с финална остеотомна фреза - 2.8мм, - 
фиг.6 . 
5.Разширяване на орифициума на костния кавитет с профилен дрил с 
диаметър кореспондиращ на 3.3 мм имплантат.  
6. В компактна кост се препарира резба с резбонарез. 

Остеотомията се провежда при непрекъснато охлаждане с 0.9% стерилен 
разтвор на натриев хлорид. 
 Използвана бе локална анестезия с помощта на 4% разтвор на артикаин 
с адреналин 1/100 000 ( Septanest - Septodont,France)  
Ламбото се репонира и зашива с помощта на 5/0 монофиламентен 
полиамиден конец (Dafilon, B.Braun-Melsungen,Germany) с единични 
прекъснати шевове. 
 На пациентите се назначи антибиотична профилактика на 
постоперативната инфекция- амоксицилин - на осем часа по 1000 мг. 
При пациенти с данни за алергия към амоксицилин бе назначен 
ципрофлоксацин  - на 12 часа по 500 мг. 
Конците се свалят на 10-12 ден след оперативната интервенция. Към 
разкриване на имплантатите се пристъпи след три месеца от поставянето 
им. 
Измерване на амортизиращия капацитет на имплантатите преди 
началото на функционалното натоварване. За успешни се считат тези с 
PTV 0 или по-малко. 
По време на контролния преглед се регистрират: 
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Фиг.69 Разпределение на имплантатите по региони на поставяне.



1.Наличие на костна резорбция видима при рентгеново изследване. 
2.Кървене при сондиране (установено с помощта на UNC-15). 
3.Преживяемост 
Данните са обработени с помощта на IBM SPSS  Statistic 19. 
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3.2. РЕЗУЛТАТИ.  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ОБСЪЖДАНЕ 

3.2.1 Резултати и анализ на резултатите по задача 1. 

   3.2.1.1. В изпълнение на подзадача 1 на първа задача проследихме 

поставените в съчетание с GBR имплантати в продължение на 2 до 5 

години. 

Резултатите получени при контролния преглед на всеки имплантат са 

представени в прил.2. 

  Разпределението на пациентите по възраст е представено на хистограма 

на фиг.70. 
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Фиг.70 Разпределение на пациентите 
по задача 1.1 по възраст



  Средната възраст на пациентите по зад 1.1 е 37,34 год. Подробни 

резултати са представени на прил.3. 

    На фиг.71 е представена честотата на използване на метода по зад.1.1 по 

региони. Видно е, че най-често методът се прилага при горните 

фронтални зъби. 

   Подробно разпределението е представено в прил.4. 

 На фиг. 72 и прил. 26 е представено съотношението на случаите по 

отношение на типа на атрофия на алвеоларната кост, в които е приложено 

имплантиране в съчетание с едномоментна GBR. 
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Фиг.71 Разпределение на приложението на 
метода в зависимост от региона на 

поставяне на имплантата.
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Хоризонтална Вертикална

Фиг.72 
Съотношението на случаите 

по отношение на типа на 

атрофия на алвеоларната кост

Дескриптивен анализ

Statistic Станд.грешка

Период на проследяване Средна ст-ст 4.13 34Период на проследяване

95%Доверителен 

интервал

От 4.06

Период на проследяване

95%Доверителен 

интервал До 4.19

Период на проследяване

Медиана 5.00

Период на проследяване

Станд.отклонение 1064

Фиг.73 
Време за проследяване на 

случаите по зад.1.1



 

   Резултатите от статистическата обработка на данните за резорбцията са: 

средна стойност :0,094; медиана: 0  при стандартно отклонение 0,3317.  

  Преживяемостта е 99,5%, като неуспешни са 5 от 954 имплантата 

поставени в съчетание с  GBR.  

 Средната стойност на алвеоларната костна резорбция е 0,094 мм. Тази 

стойност се дължи на обстоятелството, че в 89,1% от случаите не се 

установява костна резорбция при рентгеново изследване. В случаите с 

установена резорбция се установява увеличаване на средната и стойност с 

увеличаване на периода на проследяване.  

 Кървене при сондиране се регистрира при 9% от случаите. 

 В случаите, в които се установява кървене при сондиране средната 

стойност на резорбцията е 0,907 мм, а в случаите с липса на кървене при 

сондиране - 0,013 мм. Резорбция се установява само в 19 случая, в които 

няма кървене при сондиране и в 104 случая, в които се установява кървене 
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Фиг.74 
Корелация между  BOP  и резорбция на маргинална кост в мм.  

ВОР: 0-негативно 
1-позитивно



при сондиране. Тези корелации са в подкрепа на хипотезата, че основната 

причина за резорбция на маргиналната кост е свързана с възпаление на 

периимплантатните тъкани. 

 В 7,4% от случаите се установи дехисценция на бариерната 

мембрана. Във всички случаи, в които бе установено усложнението не се 

наложи предприемането на специални мерки за неговото лечение. Други 

ранни постоперативни усложнения не се наблюдаваха. 

 Не се установява корелация между използвания костно-

възстановителен материал и установената резорбция, нито пък между 

вида на лекувания костен дефицит и установената резорбция. 

   

�58



 3.2.1.2 Поставяне на имплантати в съчетание с повдигане на 

синусния под с латерален достъп       

3.2.1.2.1. ПСПЛДЕ В изпълнение на задача 1.2.1 пациентите с проведено 

ПСПЛДЕ бяха проследени за период от 4 до 5 години. Средната стойност 

на периода за проследяване е 4.86 години при медиана 5 години и 

стандартно отклонение 0.349.   

На фиг.75 е представено разпределението на имплантатите по зад 1.2 с 

ПСПЛДЕ по възрасти. Средната възраст на пациентите  е 47,61 год. 

Подробно резултатите от статистическата обработка са представени в 

прил.6. 
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Фиг.75



В зависимост от региона на проведената процедура разпределението е 

следното: 

   Подробни резултати от статистическата обработка на данните за региона 

на поставяне на имплантатите в съчетание с ПСПЛДЕ е представено в 

прил.7. 

  Най-честата локализация са горните шести зъби като за 16 дялът от 

общия брой на процедурите е 39,7%, а за 26- 32,2%. 
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Фиг.76 Разпределение на имплантатите в зависимост от 
региона на поставяне по FDI.



В зависимост от височината на резидуалната субантрална кост, при която 

се проведе ПСПЛДЕ, резултатите са следните: 

 Средната стойност на височината на резидуалната кост  е 3,054 мм при  

доверителен интервал 2.909 мм- 3.199 мм; медиана 3 мм и стандартно 

отклонение 0.8057.   
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Фиг.77 
Боксплот диаграма на резултатите от обработката 
на стойностите на резидуалната  кост при ПСПЛДЕ

Фиг.78  
Зависимост на периода за натоварване (в месеци) от височината на 

резидуалната субантрална кост (в мм).



Средната стойност на височината на субантралната кост в случаите,в 

които е пристъпено към функционално натоварване 4 месеца след 

провеждане на процедурата е 3,44мм (стд.откл. 0,7408), а 5 месеца след 

провеждане на процедурата - 2,557 (стд.откл 0,5856). 

Резорбция на маргиналната кост има в 19% от случаите. В 14,9% от 

случаите се установи кървене при сондиране.   

 Средната стойност на резорбцията за всички случаи  е 0.174 мм . 

 Корелацията между резорбция и кървене при сондиране е 

представено на фиг.79. 

  Преживяемостта на имплантати поставени в съчетание с ПСПЛДЕ е 

99,2% за изследвания период. 

     В 86% от случаите не се наблюдават интраоперативни и 

постоперативни усложнения.  

   В 10,7% от случаите интраоперативно се установи перфорация на 

синусната мембрана, която се лекува с помощта на “patch” от перикардна 

колагенова мембрана.  
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    В 3.3% от случаите се установи перфорация на синусната мембрана, 

която се лекува с помощта на шев с полифиламентен резорбируем конец. 

Общо, честотата на интраоперативни усложнения е 14%. 

   В нито един от случаите не се наложи отлагане на манипулацията 

поради настъпили интраоперативни усложнения. 

   Не се наблюдаваха постоперативни усложнения налагащи специално 

лечение. 
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Неусложнени Перфорация + пач
Перфорация+ шев

Фиг.80 
Интраоперативни усложнения при ПСПЛДЕ



   3.2.1.2.2 ПСПЛДО В изпълнение на задача 1.2 пациентите с проведено 

ПСПЛДО бяха проследени за период от 4 до 5 години. Средната стойност 

на периода за проследяване е 4.85 години при медиана 5 години и 

стандартно отклонение 0.359.  

   Разпределението на пациентите по пол е 46,3% жени и 53,7 - мъже. 

Разпределението по възраст е следното: 

 

  Средната възраст на пациентите с проведено поставяне на имплантати в 

съчетание с ПСПЛДО е 55,22 години. 
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Фиг.81



Подробно резултатите от статистическата обработка са представени в 

прил.9. 

 По отношение на региона на поставяне на имплантати в съчетание с 

ПСПЛДО разпределението е следното: 

Най-често имплантати в съчетание с ПСПЛДО са поставяни в областта на 

16 - 31,5%; 26 -31,5%; 27-16,7% и 17-13%.  

Подробни резултати са представени в прил. 10. 
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Фиг. 82



Височината на резидуалната субантрална кост при ПСПЛДО е средно 

1 мм- фиг.83, прил.11. 

По отношение на времето за отсрочено имплантиране  резултатите са 

представени на фиг.84. 

 Средната стойност е 5,28 месеца, като минималната стойност е 5 месеца, 

максималната - 8 месеца: 
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Фиг.83 Височината на резидуалната 
субантрална кост при ПСПЛДО



 

Срокът за натоварване на имплантатите поставени в съчетание с ПСПЛДО 

е средно 6 месеца (6,02; медиана-6). 
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Фиг.84 
Период за имплантиране в месеци след 

провеждане на ПСПЛДО

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

5
6
7
8
Total

Valid

100.0100.054
100.05.65.63
94.41.91.91
92.67.47.44
85.285.285.246

period-implant placement
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Преживяемостта на имплантатите поставени в съчетание с ПСПЛДО е 

100% за изследвания период. 

Маргиналната костна резорбция е средно 0,167 мм, като резорбция се 

наблюдава в 20,4% от случаите. Подробни резултати са представени в 

приложение 12. 

Кървене при сондиране се регистрира в 13% от случаите. 

 

Макар и с ниски стойности при костната резорбция се открива корелация 

с регистрираното кървене при сондиране - фиг.85. 

 В 90,7% от случаите не се наблюдават интраоперативни и постоперативни 

усложнения.  
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Фиг.85



   В 7,4 % от случаите интраоперативно се установи перфорация на 

синусната мембрана, която се лекува с помощта на “patch” от перикардна 

колагенова мембрана.  

    В 1,9 % от случаите се установи перфорация на синусната мембрана, 

която се лекува с помощта на шев с полифиламентен резорбируем конец. 

Общо, честотата на интраоперативни усложнения е 14%. 

   В нито един от случаите не се наложи отлагане на манипулацията 

поради настъпили интраоперативни усложнения. 

   Не се наблюдаваха постоперативни усложнения налагащи специално 

лечение. 
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Неусложнени Перфорация + пач Перфорация+ шев

Фиг.86 
Интраоперативни усложнения при ПСПЛДО



 3.2.1.3 В изпълнение на зад 1.3 проследихме клиничните случаи с 

поставяне на   IOI в кост аугментирана с автогенен костен графт за период 

от 4 до 6 години (средно 4.81 години при стандартно отклонение 0.533). 

Разпределението по възраст е представено на фиг. 87 и прил.14. 

 

Средната възраст на пациентите по зад.1.3 е 34.25 години. 
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Фиг.87



В зависимост от региона на провеждане на процедурата, разпределението 

на случаите по зад.1.3 е следното (фиг.88): 
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Фиг.89 
Разпределение на 

случаите по 
региони и тип на 
костния дефицит: 
h-хоризонтален 

v-вертикален

Фиг.88



От фиг.89 е видно, че методът е ползван в горния фронтален участък 

предимно в случаи с хоризонтален недостиг на кост, докато в долните 

странични участъци- предимно при вертикална недостатъчност. 
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фиг.90 Боксплот и хистограма на времето за 
имплантиране в костния блок-графт



Периода за натоварване на имплантатите  е средно 3.11 месеца при 

стандартно отклонение 0.320. 

 

Резорбцията е средно 0,442 мм, като резорбция има в 48,1% от случаите. 
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Std. ErrorStatistic
Mean

Lower Bound
Upper Bound

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

95% Confidence Interval 
for Mean

period-functional load

.5354.245

.2712.478
0
1
4
3

.320

.102
3.00
3.07
3.19
3.04

.0363.11

Descriptives
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 Фиг. 91 Резултати от обработката на данните 
за период на натоварване след имплантиране 

в аугментираната кост.

 Фиг.92 
Боксплот на 

резултатите за 
резорбция на 
маргиналната 
кост по зад.1.3



 

 

 Кървене при сондиране има в 17,7% от случаите. Не се установява 

корелация между резорбция и кървене при сондиране. 

Преживяемостта на имплантатите по зад 1.3 е 98,7%. 

Честотата на усложнения е 21,5%, като от тях 17,7 % са дехисценция на 

мембраната и/или графта, като в нито един от случаите не се наложи 

прилагане на специално лечение за усложнението и 3,8% от усложненията 

са загуба на виталитет на зъбите в близост с донорната ложа, което 

наложи предприемането на ендодонтско лечение на засегнатите зъби. В 

нито един от случаите със засягане на виталитета на зъбите в близост с 

донорната ложа не се установи засягане на повече от един зъб в един и 

същи клиничен случай. 
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Std. ErrorStatistic
Mean

Lower Bound
Upper Bound

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

95% Confidence Interval 
for Mean

Resorbtion

.5383.750

.2721.783
1.0
3.0
3.0

.0
.6136
.376
.000
.366
.581
.304

.0695.442

Descriptives
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 Фиг.93 
Резултатите за резорбция на маргиналната кост 

по зад.1.3



 3.2.1.4 В изпълнение на зад 1.4 проследихме клиничните случаи с  

едномоментно поставяне на  IOI с провеждане на надлъжна сплит-

остеотомия.  

 Резултатите са представени в прил.16. 

 Пациентите са проследени в продължение на 5 години. 

 Разпределението на поставените имплантати по възраст на 

пациентите е  представено на фиг.94 : 

 

Средната възраст на пациентите по зад.1.4 е 38,45 год. 

�75

Фиг. 94



Разпределение на IOI поставени едномоментно с провеждане на надлъжна 

сплит-остеотомия са представени в прил.17 и фиг. 95. 

 

Както е видно от графиката на фиг.95, най-предпочитаният регион за 

провеждане на манипулацията е горният фронтален участък. 

Периодът за натоварване на имплантатите е 4 месеца. 

Преживяемостта на имплантатите по зад.1.4 е 87,9 % 
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Фиг. 95



Резултатите за костната резорбция в случаите по зад 1.4. 

 

Средната стойност на маргиналната костна резорбция е 1.586 мм. 
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Фиг.96 
Костна резорбция по имплантати в случаите по зад 1.4. 
Боксплот и резултати от статистическата обработка.

Std. ErrorStatistic
Mean

Lower Bound
Upper Bound

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

95% Confidence Interval 
for Mean

resorbtion

.845-.744

.434.355
1.0
2.5
3.0
.5

.6953
.483

1.500
1.568
1.851
1.322

.12911.586

Descriptives

Page 1



 

 Кървене при сондиране се регистрира в 45,5 % от случаите. 

Не се открива статистически значима разлика в маргиналната костна 

резорбция в зависимост от регистрираното кървене при сондиране. 
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Statistic Std. ErrorBias UpperLower
95% Confidence Interval

Bootstrap a

Mean
Std. Deviation
Std. Error of Mean
Mean
Std. Deviation
Std. Error of Mean
Mean
Std. Deviation
Std. Error of Mean

           0

           1

Total

.1291
.8174.5431.0714-.0186.6953
1.8451.345.129.0011.586

.1919
.9205.4688.1199-.0411.7432
2.0291.286.189-.0041.633

.1775
.7810.4909.0721-.0284.6640
1.8751.206.172.0071.536

BOPBOP

Report

resorbtion

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples
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Фиг.97  
Корелация между   BOP и резорбция по зад.1.4



Общо честотата на усложнения при надлъжна сплит-остеотомия с 

едномоментно поставяне на имплантати  е 33,4%. 

В 18,2% от случаите се регистрира фрактура на вестибуларната костна 

пластинка, което наложи фиксирането и с микровинт, а в 15,2% от 

случаите се регистрира несътветствие между постигнатото позициониране 

на имплантата и планираната протетична позиция. 
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Неусложнени Фрактура
Малпозиция

Фиг.98 
Усложнения в случаите по зад 1.4



3.2.2 Резултати и анализ на резултатите по задача 2. 

 Резултатите по зад.2 подробно са представени в прил.18. 

 Общо 87,4 от поставените субпериостални имплантати са сегментни 

и 10,5% - тотални. 

50,5% от субпериосталните имплантати бяха изработени с гладка 

порърхност, подложена последователно на механично полиране и 

електрополиране, а 47,4% - с грапава повърхност- подложена на 

пясъкоструйна обработка. 

 

�80

Тотални Сегментни

Фиг.99 Разпределение 
на субпериосталните 
имплантати по вид

Грапава повърхност
Гладка повърхност

Фиг.100 
Разпределение на 
субпериосталните 

имплантати по вид на 
повърхността
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Фиг.101 
Хистограма, 
боксплот и 

статистическа 
обработка на 

данните за период 
на проследяване на 
случаите по зад.2



 Преживяемостта на субпериосталните имплантати за целия период 

на наблюдение е средно 74,7%. 

 Провалите са 18,9% , а частично отстранените имплантати са 4,2%. 

 Преживяемостта за целия период за имплантатите с гладка 

повърхност е 96%, а за имплантатите с грапава повърхност- 64%. 

     

 

 Преживяемостта при двуетапния метод е 76%, а при едноетапният 

метод - 95%.  Усложненията за целия период са 48,4%. От тях 29,5% е 

диагностицирана костна резорбция и/или дехисценция на опорната част 

на имплантата, а в 16,8% от случаите е установено възпаление с или без 

наличието на резорбция.  

 Честотата на усложненията при имплантатите с гладка повърхност е 

18,6%, а при тези с грапава повърхност - 75%. 
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Фиг.102 
Преживяемост на 
субпериосталните 

имплантати с 
различна 

повърхност. 
r-грапави 
s-гладки



 Преживяемостта на субпериосталните имплантати за  5-годишен 

период е 94,5%, а честотата на усложненията  22,2%. 
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3.2.3 Резултати и анализ на резултатите по задача 3. 

Подробно резултатите по зад.3 са представени в прил.20. 

Разпределението на пациентите по възраст е представено на фиг.103 и  в 

прил.21. 

Средната възраст на пациентите по зад.3 е 59,21 год. 

Преживяемостта за пет години е 100%. 

Транспозиция е приложена в 5,9% от случаите,а латерализация - в 94,1% 

от случаите. 

�84

Фиг.103



Средната стойност на височината на резидуалната кост (разстоянието 

между долночелюстния канал и билото на алвеоларния гребен, измерени с 

помощта на  CBCT) е 2,76мм - фиг.104 . 
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Фиг.104 
Боксплот и статистическа обработка на 

данните за височина на резидуалната кост



Средната стойност на резорбцията на маргиналната кост е 0,309мм. 

(фиг.105). 
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Upper Bound
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Фиг.105 
Боксплот и статистическа обработка на 
данните за резорбция на маргиналната  

кост



В 20,6% от случаите се регистрира BOP. 

Установява се корелация между BOP  и маргинална костна резорбция - 

фиг.106. 

 

Средните стойности на маргиналната костна резорбция са значително по-

високи при регистрирано BOP. 

При 14,7% от пациентите не се регистрира симптоматика на NSD. 
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Фиг.106 
Средна маргинална костна резорбция при 

липса или наличие на BOP.



Средното времетраене на NSD е 2.06 седмици при сандартно отклонение 

1.536.  

При 76,4% от пациентите симптоматиката на NSD на nervus alveоlaris inf. 

отзвучава след втората седмица. Максималният период на отчетена NSD е 

6 седмици. При нито един от пациентите не бе отчетена трайна NSD. 

�88

Фиг.107 
Средно времетраене на невро-сензорната 

дисфункция в седмици . 
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Фиг.108 
Обратно развитие на невро-сензорната 

дисфункция във времето . 



3.2.4 Резултати и анализ на резултатите по задача 4. 

Резултатите по зад.4 подробно са представени в прил.22. 

Случаите са наблюдавани от 5 до 6 години, като средната стойност на 

периода за проследяване на случаите е 5,59 години при стандартно 

отклонение 0,493 и стандартна грешка 0,036. 

 

Средната възраст на пациентите по зад.4 е 51,43 год. 

(фиг.108,прил.23) 
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Фиг.108 
Разпределение на 
имплантатите по 

зад.4 по възраст на 
пациентите.



Преживяемостта на имплантатите по зад.4 за периода на проследяване е 

99,5%. 

Маргиналната костна резорбция средно е 0,224мм. 

Кървене при сондиране е отчетено при 12,4% от случаите. 
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Фиг.109 
Боксплот и статистическа обработка на данните за резорбция на 

маргиналната  кост
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Установява се корелация между BOP  и средните стойности на маргинална 

костна резорбция- фиг.110. При липса на BOP стойността на маргинална 

костна резорбция е средно 0,13, а в случаите с регистрирано BOP - 0,891. 

Не се установява корелация между стойностите на маргинална костна 

резорбция и типа на протезната конструкция. 
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Фиг. 110



3.2.4 Резултати и анализ на резултатите по задача 5. 

  Резултатите по зад.5 подробно са представени в прил.24. 

  Случаите са наблюдавани от 5 до 6 години, като средната стойност на 

периода за проследяване на случаите е 5,54 години при стандартно 

отклонение 0,499 и стандартна грешка 0,028. 

Средната възраст на пациентите по зад.5 е 35,65 год. (фиг.111,прил.25) 
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Фиг.111 
Разпределение на имплантатите по зад.5 

по възраст на пациентите.



Преживяемостта на имплантатите по зад.5 е 98,2% . 

Средната стойност на маргинална костна резорбция е 0,245мм (фиг.112). 
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Фиг. 112 
Боксплот и статистически резултати от обработката на данните за 

маргинална костна резорбция
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Кървене при сондиране се регистрира в 18,7% от случаите. 

Открива се корелация между кървене при сондиране и маргиналната 

костна резорбция. Средните стойности на маргинална костна резорбция 

при липса на кървене при сондиране е 0,137, а при наличие на кървене 

при сондиране е 0,705мм. 
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Фиг.113 
Сравнение на средните стойности на маргинална костна 

резорбция при липса (0) и наличие (1) на BOP



3.2.6. ОБСЪЖДАНЕ 

 С оглед на яснотата на обсъждането обобщихме някои от 

анализираните резултати. 

 На фиг.114 е представена преживяемостта на имплантатите, по 

изследваните от нас методи. 
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Фиг.114
Преживяемост на имплантатите в %

 * за 5-годишен период

GBR
ПСПЛДЕ
ПСПЛДО
Имплантиране в автогенен блок-графт
Сплит-остеотомия
Субпериостални имплантати*
Транспозиция и латерализация на  NAI
Редуцирана дължина
Редуциран диаметър



Преживяемостта на имплантати с едномоментно провеждане на 

направлявана тъканна регенерация е 99,5%,  

-преживяемостта на имплантати в съчетание с ПСПЛДЕ - 99,2 %  

-преживяемостта на имплантати в съчетание с ПСПЛДО -100 %,  

-на имплантати поставени в кост аугментирана посредством автогенен 

костен блок-графт - 98,7%,  

-на имплантати поставени в съчетание с едномоментна надлъжна сплит-

остеотомия-87,9%,  

-субпериосталните имплантати за 5-годишен период -94,5%,  

-имплантати поставени в съчетание с транспозиция и латерализация на 

NAI - 100%,  

-имплантати с редуцирана дължина- 99,5%,  

-имплантати с редуциран диаметър - 98,2%. 

Общо 5 от 9 от изследваните методи демонстрираха преживяемост на 

имплантатите над 99%. Всички с изключение на един демонстрират 

преживяемост над 94%.  

  

 Средните стойности на маргиналната костна резорбция са:  

- 0,094мм за GBR,  

- 0,174мм за ПСПЛДЕ, 

- 0,167мм заПСПЛДО, 

-  0,442мм - за автогенен блок-графт,   

- 1,586мм за надлъжна сплит-остеотомия,  

- 0,309мм за поставяне на имплантати с едномоментна транспозиция и 

латерализация на NAI,  

- 0,224 - при имплантати с редуцирана дължина 

- 0,245 - при имплантати с редуциран диаметър (фиг.115)  
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При всички изследвани методи с изключение на един маргиналната костна 

резорбция около  IOI не надвишава 0,5 мм за времето на периода на 

изследване. 
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Фиг.115 
Средни стойности на маргинална костна резорбция  

при различните методи в мм.

GBR
ПСПЛДЕ
ПСПЛДО
Имплантиране в автогенен блок-графт
Сплит-остеотомия
Транспозиция и латерализация на  NAI
Имплантати с редуцирана дължина
Имплантати с редуциран диаметър



 

 

При по-голяма част от методите BOP е в границите на 20%. 

Високата средна стойност на маргиналната костна резорбция в случаите 

по зад 1.4 е свързана и с висока честота на   BOP. 
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Фиг.116
Честота на ВОР при различните методи.

GBR
ПСПЛДЕ
ПСПЛДО
Блок-графт
Сплит-остеотомия
Транспозиция и латерализация
Редуцирана дължина
Редуциран диаметър.



На фиг.117 е представена честотата на периимплантитите за изследваните 

от нас методи . В прил.27 е представена честотата на BOP   при липса или 

наличие на резорбция. Приехме, че за да се диагностицира конкретен 

случай с диагноза “периимплантит” е необходимо регистриране на 

маргинална костна резорбция по-голяма от 0 и положително BOP. 
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Фиг.117
Честота на периимплантитите 

GBR
ПСПЛДЕ
ПСПЛДО
Блок-графт
Сплит-остеотомия
Транспозиция и латерализация
Редуцирана дължина
Редуциран диаметър.



На фиг.118 е представена честотата на някои специфични за изследваните 

методи интраоперативни и/или ранни постоперативни усложнения. 
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Фиг.118
Честота на усложненията

GBR
ПСПЛДЕ
ПСПЛДО
Блок-графт
Сплит-остеотомия



 Обсъждане по зад. 1.1 

 Анализът на резултатите по зад. 1.1 показа висока преживяемост на 

имплантатите поставени в съчетание с едномоментно провеждане на  

GBR. Големият брой на имплантатите включени в изследването 

потвърждава значимостта и репрезентативността на получения резултат. 

Той потвърждава резултатите получени от Chiapasco и сътр. (67), 

Fugazzotto и сътр.(110) и Juodzbalys и сътр.(146). 

 Средната стойност на маргинална костна резорбция е изключително 

ниска - 0,094мм. Резорбция се появява в малък брой от случаите в ниски 

стойности. Това ни дава основание да смятаме, че използваните от нас 

костновъзстановителни материали - депротеинизиран синтерован говежди 

костен минерал, синтетична двуфазна калциево-фосфатна керамика с 

висока степен на порьозност (90%) и синтетична двуфазна нано-

хидроксилапатитна паста в съчетание с перикардна колагенова мембрана 

демонстрират пълно възстановяване на костните дефекти и отлична 

обемна стабилност във времето. 

  Анализът на клиничните случаи сочи, че методът на поставяне на 

имплантати с еднмоментно провеждане на GBR  се прилага най-често във 

фронталните участъци на горна челюст при лечение на  хоризонтален тип 

костен дефицит (прил.26). Следователно нашето изследване  потвърждава 

тезата, че методът е подходящ за осигуряване на дълготрайна обемна 

стабилност - респ.мекотъканна естетика в естетичната зона. 

 Обсъждане по зад.1.2  

 ПСПЛДЕ и ПСПЛДО по изследваните от нас методи демонстрират 

висока успеваемост на аугментациите и висока преживяемост на 

имплантатите. Нашите изследвания потвърждават резултатите получени 

от Lundgren и сътр.(176), Zitzmann и Schärer (316), Mazor и сътр.(185), 

Peleg и сътр.(212), van den Bergh и сътр.(288) и др. 

 Straumann Bone Level  имплантати с ПСПЛДЕ са приложени 

успешно при височина на резидуалната субантрална кост от 2 до 5 мм. 
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Средната стойност на височината на резидуалната субантрална кост е 

3,045мм. 

 Началото на функционалното натоварване  на имплантатите при 

ПСПЛДЕ се осъществи между 4 и 5 месеца след провеждане на 

процедурата в зависимост от височината на резидуалната кост. Това се 

оказва достатъчно за осигуряване на достатъчно висока здравина на 

костно-имплантатната връзка за поемане на функционалното натоварване 

и осигуряване на високата преживяемост на имплантатите за изследвания 

период. В литературата има малко съобщения за толкова кратък период за 

консолидация (van den Bergh и сътр.288). 

 Височината на резидуалната субантрална кост при провеждане на 

ПСПЛДО  е под 2 мм. 

 Средните стойности на маргиналната костна резорбция и при двата 

метода за повдигане на синусния под са сходни - 0,174 мм за ПСПЛДЕ и 

0,167мм за ПСПЛДО. Тези резултати потвърждават високата 

предсказуемост на методите във времето. 

 В 7,4 % до 11% от случаите се регистрират интраоперативни 

усложнения, които се решават сравнително лесно в хода на оперативната 

интервенция .  

 В 1,9% до 3% от случаите възникналите интраоперативни 

усложнения изискват специална подготовка и умения за разрешаването 

им. 

 Обсъждане по зад. 1.3 

 Преживяемостта на имплантатите по зад.1.3 е 98,7%. Това е висока 

преживяемост, надвишаваща резултатите съобщени от болшинството от 

публикуваните изследвания (18, 140, 96, 187, 27, 296, 242, 292,305,154, 

166, 34) и е сходна с резултатите публикувани от Bell и сътр.

(44),Verhoeven и сътр.(295), Chiapasco и сътр.(68) и Levin и сътр. (168). 

 Периодът за имплантиране е 4 до 6 месеца след провеждане на 

аугментацията и не оказва влияние върху резултатите. 
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 Маргиналната костна резорбция е 0,442 мм, което е значително по-

голяма стойност, сравнена с получената при имплантиране с 

едномоментно провеждане на направлявана костна регенерация. Това ни 

дава основание да заключим, че самостоятелното приложение на метода, 

особено в естетичната зона е неподходящо, поради невъзможността за 

поддържане на обемна стабилност, респ.мекотъканна естетика за 

продължителен период от време. Също така би могло да се предложи в 

случаите с напреднала резорбция, изискваща приложението на костен 

блок-графт с отложено имплантиране, на втори хирургичен етап при 

поставяне на имплантати във вече аугментирана, посретсвом блок-

графтинг кост да се проведе едномоментна направлявана костна 

регенерация, с оглед гарантиране на обемната стабилност на 

възстановяваните тъкани. 

Обсъждане по зад.1.4 

Имплантатите поставени едномоментно с провеждане на надлъжна сплит-

остеотомия демонстрираха най-ниска преживяемост за периода на 

изследването в сравнение с имлантатите поставени по другите изследвани 

методики 87,9%. Установената от нас преживяемост на имплантатите по 

описаната методика е по-ниска от резултатите публикувани от  Chiapasco и 

сътр.(72,73), Sethi и Kaus( 249) и са близки до докладваните от Engelke и 

сътр.(101). 

Резултатите по изследваната от нас методика демонстрират и най-високо 

средно ниво на маргинална костна резорбция в сравнение с всички 

останали методики изследвани от нас - 1,586 мм, макар и по-ниска от 

описаната в литературата (262).  Така установените ниска преживяемост и  

силно изразена маргинална костна резорбция, наред с изключително 

високата честота на периимплантити за изследвания период (45,5%) ни 

дава основание да определим надлъжната сплит-остеотомия с 
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едномоментно поставяне на имплантати като метод с изключително ниска 

предсказуемост и успеваемост.   

С изключение на случаите по зад 1.4 по всички останали случаи по зад. 1 

се установи корелация между кървене при сондиране и нивото на 

маргинална костна резорбция. Това ни дава основание да предположим, че  

основно маргиналната костна резорбция се дължи на дезостеоинтеграция 

и загуба на костно-имплантатна връзка и периимплантатна кост, 

вследствие на плаковоиндуциран възпалителен процес на 

периимплантатните тъкани - периимлантит. В случаите по задача 1.4 се 

установява висока честота на кървене (45,5%) - по-висока от стойностите 

регистрирани по другите методики, без да има корелация с тежестта на 

маргиналната костна резорбция. Това може да се обясни с типичната за 

методиката костна резорбция, дължаща се на повишен интензитет на 

костното ремоделиране на остеотомираните костни пластинки, която води 

до оголване на остеоинтегрируемата повърхност на имплантата. 

Оголената повърхност е с повишена плакретинтивност, което от своя 

страна води до повишено натрупване на бактериална плака и провокиране 

на възпаление.  

Обсъждане по зад.2 

Преживяемостта на субпериосталните имплантати за петгодишен период е 

94,5%- резултат сходен с тези публикувани от Bodine (51,52) и Golec (114). 

Преживяемостта за целия период на наблюдение  е 74,4%. 

Преживяемостта на имплантатите с гладка повърхност е 96% за целия 

период за наблюдение (5-17 години).  Наблюдава се съществена разлика в 

успеваемостта респ. честотата на късни усложнения и преживяемостта на 

субпериостални имплантати с гладка и грапава повърхност. С това ние 

потвърждаваме констатациите направени от Surovas (267) . 

Преживяемостта при двуетапния метод е 76%, а по едноетапния метод - 

95%. Трябва да се отбележи, че при едноетапния метод са използвани само 
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имплантати с гладка повърхност, което най-вероятно е повлияло 

резултатите за преживяемостта на случаите по този метод.  

Тази преживяемост  е близка до преживяемостта на имплантати поставени 

в кост аугментирана посредством автогенен костен блок-графт, която е 

свързана с по-голяма честота на интраоперативните усложнения, 

морбидност от страна на донорното масто, по-висока цена и 

продължителност на лечението. Това прави субпериосталните имплантати 

алтернатива на двуетапната методика на блок-аументация, последвана от 

имплантиране в случаите на вертикален дефицит на наличната кост. 

Основен недостатък на субпериосталните имплантати е по-трудната 

клинична и лабораторна технолоия, изискваща специална подготовка на 

клиничния и лабораторен екип провеждащ лечението. 

Обсъждане по зад.3 

 Преживяемостта на имплантатите поставени с едномоментна 

транспозиция или латерализация на NAI е 100%, което е по-висока 

стойност от публикуваните от Chrcanovic и сътр.(74) - 88%; Ferrigno и 

сътр.(107) - 95.7%; и Kan и сътр.(150) - 93.8% и са близки до съобщените 

от Lorean и сътр.(170) - 99.57%. 

 Методите се прилагат при височина на резидуалната кост над 

мандибуларния канал средно 2,76 мм.  

 Средната стойност на маргиналната костна резорбция е 0,309мм, а 

честотата на периимплантитите - 20,5%. Регистрира се корелация между 

честотата на кървене при сондиране и маргинална костна резорбция. Така 

представените резултати биха могли да се обяснят със затруднения 

плакконтрол, поради позицията на имплантатите значително по-ниско във 

вестибулума на долна челюст в сравнение с обичайните случаи на 

имплантиране в този регион. Овен това в голяма част от случаите се 

наблюдава и редуцирана широчина на прикрепената гингива. 

�106



 По отношение на невро-сензорната дисфункция в по-голямата част 

от случаите симптомите и отзучават след втората седмица. При останалата 

част от пациентите симптомите отзвучават за шест седмици.  

 Методът на транспозиция и латерализация на NAI предлага висока 

предсказуемост, като осигурява допълнителен обем на наличната кост, в 

която да се интегрира имплантат и на практика с това се избягва 

аугментацията , която е с по-ниска предсказуемост (особено в обемите 

изискуеми от случаите, в които се прилага транспозиция или 

латерализация), по-висока морбидност и по-дълъг срок за провеждане на 

лечението.  Основен недостатък на метода е изключително сложната 

техника на изпълнение, изискваща микрохирургичен подход, апаратура и 

квалификация на екипа. 

Обсъждане по зад.4 

 Преживяемостта на имплантатите с редуциран диаметър по 

приложената от нас методика е 99,5% за периода на изследване. Сходни 

резултати съобщават Srinivasan  и сътр. (261), Thoma и сътр. (279), Gulje и 

сътр.(118) и Pistilli и сътр.(213, 214).  

 Средната стойност на маргиналната костна резорбция е 0,224. 

 За периода на изследването не е отчетено нито едно техническо 

усложнение. 

 Така представените резултати ни дават основание да считаме, че 

имплантати с размер 4,8/6мм с SLA модификация на повърхностната 

топография  са надеждна алтернатива на поставянето на имплантати с 

конвенционална дължина в съчетание с костна аугментация, както в горна, 

така и в долна челюст. Лечението посредством имплантати с редуцирана 

дължина има предимство пред имплантиране в съчетание с аугментация 

поради по-малкото периоперативни усложнения, по-малкото времетраене 

на лечението и по-ниската цена. Имплантатите с редуцирана дължина не 

са алтернатива в случаите, в които се изисква възстановяване на костния 

обем и мекотъканната морфология в случаи с повишени естетични 

изисквания. 
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 Обсъждане по зад.5 

Имплантатите с редуциран диаметър по приложената от нас методика 

демонстрираха преживяемост 98,2%. Резултатите са сходни с тези на 

Terpelle и сътр.(277) и значително по-добри от по-голяма част от 

публикуваните резултати до момента. Все пак преживяемостта е по-ниска 

в сравнение с преживяемостта на имплантатите по зад.4. Маргиналната 

костна резорбция е сходна с тази по зад.4: 0,245 мм. Както е видно на 

прил.28 всички провали на имплантатите с редуциран диаметър са в 

областта на долните резци, което говори в подкрепа на хипотезата за 

плаковоиндуцирана генеза на тези провали. В същото време, достатъчно 

голям брой имплантати са поставени в областта на горните и долните 

молари и в тези участъци не е регистриран нито един провал. Това ни дава 

основание да считаме, че имплантатите с редуциран диаметър с SLA 

модификация на повърхностната топография са надеждна алтернатива на 

имплантати с конвенционален диаметър , изискващи големи 

аугментационни процедури. Подобно на зад.4 имплантатите с редуциран 

диаметър не са алтернатива в случаите, в които се изисква възстановяване 

на костния обем и мекотъканната морфология в случаи с повишени 

естетични изисквания. 

  При всички интраосални имплантати се наблюдава повишена 

честота на периимплантити, което поставя необходимостта от 

допълнително акцентиране върху поддържащата фаза. 

 Резултатите и анализът на резултатите ни дават основание да 

предложим обща класификация на костния дефицит от гледна точка на 

денталната имплантология (фиг.119), както и обобщен протокол за избор 

на метод за приложение на дентални имплантати в условията на 

редуциран обем на наличната кост (фиг.120) . 

 Във фронталните участъци на горна челюст при хоризонтален и 

вертикален дефицит на кост до 3мм се предприема имплантиране с 

едномоментна направлявана костна регенерация. При дефицит над 3мм се 
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предприема двуетапен подход- блок-графтинг на първи етап и 

имплантиране с едномоментна направлявана костна регенерация - на 

втори етап. Във фронталните участъци на долна челюст обикновено има 

достатъчен обем от кост за имплантиране по опростен хирургичен 

протокол. В дисталните участъци на горна челюст в клас I дефицит на 

субантралната кост (11) при наличие на мин. 6 мм височина на 

резидуалната субантрална кост се предприема имплантиране по опростен 

хирургичен протокол на имплантати с дължина 6 или повече мм. При 

височина на субантралната кост от 2 до 5 мм се предприема ПСПЛДЕ като 

натоварването на имплантатите е съответно след пети месец от 
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Фиг.119 
Класификация на костния дефицит от гледна точка на 

денталната имплантология
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имплантирането при височина на субантралната кост под 3 мм и след 

четвърти месец при височина на субантралната кост над 3мм.  
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Фиг.120 
Протокол за избор на метод за приложение на дентални 

имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. 
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При височина на субантралната кост  под 2 мм се предприема ПСПЛДО, 

като  имплантирането става след петия месец от аугментацията на 

синусния под, а натоварването - 6 месеца след имплантирането .  

При клас II - субпериостален имплантат или повдигане на синусния под с 

латерален достъп в съчетание с вертикална аугментация на алвеоларния 

гребен. 

 В дисталните участъци на долна челюст при височина на 

резидуалната налична кост над 6 мм се прилага имплантиране по 

опростен хирургичен протокол на имплантат с дължина 6 или повече мм. 

При височина 3 до 5 мм се поставя имплантат с редуцирана дължина с 

едномоментно провеждане на направлявана костна регенерация. При 

височина на резидуалната кост под 3 мм се прибягва към латерализация на 

NAI, като в случаите на експозиция на менталния отвор се прибягва към 

транспозиция. В случаите, в които латерално разположената на 

мандибуларния канал кост е с голяма широчина и дебела компакта се 

предпочита субпериостален имплантат, който е алтернатива на 

латерализацията и транспозицията при напреднала атрофия. 

  Така представеният протокол за избор на метод на лечение с помощта на 

дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост 

включва широк спектър от аугментационни процедури и техните 

алтернативи. Представени са всички често прилагани методи с 

изключение на метода за повдигане на синусния под с крестален достъп, 

който е нецелесъобразен и метода на надлъжна сплит остеотомия, която 

демонстрира ниска предсказуемост и ниска успеваемост в сравнение с 

останалите методи. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Лечението с помощта на дентални имплантати в условията на 

редуциран обем на наличната кост е един от съществените проблеми в 

денталната имплантология. Клинико-статистическите проучвания 

доказаха, че днес разполагаме с достатъчно надеждни методи за решаване 

на този проблем в клиничната практика. Методите за провеждане на 

направлявана костна регенерация с едномоментно поставяне на 

имплантати, повдигане на синусния под с латерален достъп, автогенният 

костен блок-графтинг, латерализацията на nervus alveolaris inferior, 

едноетапните субпериостални имплантати и поставяне на имплантати с 

редуциран размер демонстрираха висока преживяемост на имплантатите и 

висока стабилност на периимплантатната кост във времето. 

 Предложеният от нас протокол за подбор на метод за лечение на 

костния дефицит е базиран на резултатите от клинико-статистическите 

проучвания проведени от нас върху приложението на най-често 

прилаганите аугментационни методи и техните алтернативи. Този 

протокол има за цел да предложи във всеки конкретен случай на костен 

дефицит метод, който в проведените от нас клинико-статистически 

изследвания е доказал най-висока предсказуемост по отношение на 

планираните резултати.  

 При това ясно се откроява тенденцията за минималноинвазивен 

подход в лечението с дентални имплантати, изразяваща се в приложение 

на алтернативите на поставянето на имплантати с конвенционален размер 

в аугментирана кост и най-вече приложението на имплантати с редуциран 

размер без аугментация. Освен снижаване на инвазивността и всички 

преимущества, което то има, с този подход се редуцира времетраенето на 

лечението и се понижава неговата стойност. Очакван резултат от така 

изброените преимущества на предложения от нас подход е повишаване на 
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достъпността на лечението с дентални имплантати със системното 

приложение на предложения от нас протокол. 

�113



 ИЗВОДИ 

 1. Поставяне на имплантати с едномоментно провеждане на 

направлявана костна регенерация е метод с висока преживяемост и висока 

предсказуемост. 

 2. При направлявана костна регенерация с използване на синтетичен 

двуфазен калциево-фосфатен костновъзстановителен материал с висока 

степен на порьозност, депротеинизиран синтерован говежди костен 

минерал и синтетична двуфазна нано-хидроксилапатитна паста в 

съчетание с перикардна колагенова мембрана, приложени едномоментно с 

поставяне на имплантати се получава пълна регенерация на костните 

дефекти, като новосформираните тъкани демонстрират висока обемна 

стабилност. 

 3. Направлявана костна регенерация с приложение на изследваните 

тъканновъзстановителни материали е подходящ метод за осигуряване на 

дълготрайна обемна стабилност - респ. мекотъканна естетика в 

естетичната зона. 

 4. ПСПЛДЕ проведено по изследваните от нас методи демонстрира 

висока успеваемост на аугментациите и преживяемост на имплантатите  

99,2% . 

 5. Използване на Straumann Bone Level  имплантати с ПСПЛДЕ  при 

височина на резидуалната субантрална кост 2 до 5 мм осигурява 

достатъчно добра първична стабилност за успешно провеждане на 

аугментационната процедура. 

   

 6. Начало на функционалното натоварване на имплантатите 5 

месеца след провеждане на ПСПЛДЕ дава възможност за сформиране на 
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достатъчна здравина на костно-имплантатната връзка за осигуряване на 

висока преживяемост на имплантатите . 

 7. ПСПЛДО проведено по изследваните от нас методи демонстрира 

висока успеваемост на аугментациите с преживяемост на имплантатите 

100% . 

 8. При провеждане на ПСПЛДЕ и ПСПЛДО видът на използвания 

костновъзстановителен материал не оказва влияние на резултатите.  

 9. ПСПЛДЕ и ПСПЛДО проведини по изследваните от нас методи 

се асоциират с висока стабилност на маргиналната кост. 

  

 10. Имплантирането в кост аугментирана с помощта на автогенен 

костен блок-графт по изследваната от нас методика демонстрира висока 

преживяемост на имплантатите за изследвания период - 98,7%. 

 11. Срок за имплантиране в автогенен костен блок-графт от 4 месеца 

е достатъчен, за да осигури висока преживяемост на имплантатите. 

 12. Имплантати поставени в кост аугментирана посредством 

автогенен костен блок по изследваната от нас методика има висока 

преживяемост от 98,7%, неустойчиво ниво на мариналната кост със 

средни стойности на маргиналната костна резорбция 0,442мм за 

изследвания период. 

 13. Надлъжната сплит-остеотомия с едномоментно поставяне на 

имплантати демонстрира най-ниска преживяемост, най-високо ниво на 

маргинална костна резорбция и най-високо ниво на периимплантити в 

сравнение с останалите изследвани методи, прилагащи интраосални 

имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. 
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 14. Преживяемостта на субпериосталните имплантати с гладка 

повърхност е 96% за целия период за наблюдение (5 до 17 години). 

 15. Преживяемостта на имплантатите поставени с едномоментна 

транспозиция или латерализация на NAI е 100%. 

 16. Имплантати с размер 4,8/6мм с SLA модификация на 

повърхностната топография, демонстрирайки преживяемост 99,5% и 

средни стойности на маргиналната костна резорбция 0,224 са надеждна 

алтернатива на поставянето на имплантати с конвенционална дължина в 

съчетание с костна аугментация . 

  

 17. Имплантатите с редуциран диаметър с SLA модификация на 

повърхностната топография са надеждна алтернатива на имплантати с 

конвенционален диаметър, изискващи големи аугментационни процедури. 

  

       18.Резултатите и анализът на резултатите по направените изследвания 

ни дават основание да предложим оригинален протокол за подбор на 

метод за приложение на дентални имплантати в условията на редуциран 

обем на наличната кост, както и съответната класификация на косния 

дефицит. 
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ПРИНОСИ 

Оригинални приноси: 

 1. Предложихме свой оригинален протокол за подбор на метод за 

приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на 

наличната кост, както и съответната класификация на костния дефицит . 

 2. За пръв път в света се описва пиезохирургична техника за 

транспозиция и латерализация на n.alveolaris inferior . 

Оригинални за страната приноси: 

 3. За пръв път у нас в медицинската практика се описва прилагане 

на тромбоцитни концентрати в т.ч. и в  костната аугментация . 

 4. За пръв път у нас се прилага методика за едноетапно поставяне на 

субпериостални имплантати с използване на триизмерен компютърно-

генериран и 3D принтиран модел на челюстната кост. 

 5. За пръв път у нас се прилага методът за транспозиция и 

латерализация на n.alveolaris inferior с едномоментно поставяне на 

имплантати. 
 

 6. За пръв път у нас се описва приложението на пиезохирургична 

техника за повдигане на синусния под. 
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Потвърдителни приноси: 

 1.Потвърдихме високата преживяемост на имплантати поставени в 

съчетание с едномоментна направлявана костна регенерация. 

 2. Потвърдихме високата преживяемост на имплантати поставени в 

съчетание с повдигане на синусния под с латерален достъп. 

 3. Потвърдихме високата преживяемост на имплантати поставени в 

кост аугментирана посредством автогенен костен блок-графт. 

 4. Потвърдихме високото ниво на маргинална костна резорбция при 

имплантати поставени едномоментно с надлъжна сплит-остеотомия. 

 5. Потвърдихме високата успеваемост на субпериостални 

имплантати с гладка повърхност. 

 6. Потвърдихме високата преживяемост на имплантати с редуцирана 

дължина. 

 7. Потвърдихме високата преживяемост на имплантати с редуциран 

диаметър. 
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