Nerazumljivo je, da nekdo, ki sam vstavlja implantate, pošilja paciente zaradi zalomljene
korenine h kirurgu in zaradi krvaveče dlesni k parodontologu.

Stomatologija
Periimplantitis: slovo od implantološke radosti?

Vsi za enega ali eden za vse
kratke implantate – po marketinško
'mini implantate', ozke implantate
in podobne tehnike, ki sicer imajo
svoje mesto v implantologiji, a ne
za pokrivanje vrzeli v kirurškem
znanju.«
Najpomembnejša za zgodnji in
tudi dolgoročni uspeh je kirurška
tehnika: »Tu velja zelo preprosto
pravilo – če nekaj delaš velikokrat,
boš pri tem čedalje boljši. Nerazu
mljivo je, da nekdo, ki sam vstavlja
implantate, pošilja paciente zaradi
zalomljene korenine h kirurgu in
zaradi krvaveče dlesni k parodon
tologu.« Zelo pomembna sta še
dobra usposobljenost preos
talega osebja in zaveda
Številni, ki se
nje, da resne kirurgije
ne moreš izvajali z le
lotevajo implantologije,
eno asistentko, še
vidijo le njene
poudari.

pozitivne plati.
Čas in število pacientov pa
prej ali slej prineseta
tudi težave,

Del preventive
pred zapleti im
plantološkega
pravi
zdravljenja je tu
di izbira ustreznih
,
materialov. »Pri
spec. maksilofacialne kirurgije,
tem se v svetu, kjer
Implantološki
prevladuje instant
inštitut v Ljubljani.
ekonomska logika,
češ, bomo pa prej
zamenjali, lahko hitro
znajdemo na spolzkih
tleh. Vzemimo za primer
keramične implantate. Prvi
so se pojavili že v sedemdesetih
letih minulega stoletja. Hitro se je
izkazalo, da so prekrhki, z resnimi
zapleti so tako rekoč izginili. Ko so
starejše zobozdravnike nadomestili
mlajši, je nenadoma čudeže napove
dovala cirkonijeva keramika. Seve
da se je zgodba ponovila,« opozori
Gorjanc, »vsadki so začeli pokati že
po nekaj letih. Danes so keramični
implantati na stranskem tiru.«
Kaj pa izbira med titanijevi
mi zobnimi vsadki? »Uporabljam
premijske sisteme, katerih kako
vost poznamo in vemo, da bomo
vse potrebno za reševanje zapletov
lahko dobili tudi čez nekaj desetletij
in tako rekoč vsepovsod po svetu.
Pacientom pa marsikje ponujajo
cenene kopije iz ne dovolj prever
jenih materialov, ki so na voljo le
nekaj let, potem proizvajalca ni več
mogoče najti.«

Matija Gorjanc

Kako naj se dela v implantologiji?

Okoli zobnih vsadkov, podobno kot okoli zob, se nabi
rajo zobne obloge. Ob neustrezni ustni higieni lahko
povzročijo vnetje dlesni okoli implantata oziroma pe
riimplantatni mukozitis, pogost pri pacientih z neu
strezno ustno higieno. Nezdravljen lahko napreduje
v periimplantitis, ko vnetje prizadene tudi kost ob
implantatu.
Dejavniki tveganja za periimplantitis z vidika paci
enta so pretežno znani. Kaj pa z vidika izvajalca im
plantološkega postopka? »Začne se z dobro anamnezo
in pregledom. Ta omogoča ugotavljanje vseh dejavni
kov, ki bi lahko vplivali na uspešnost zdravljenja. Ko
jih pozna, pa naj bo izvajalec pošten pri ocenjevanju
svoje kompetence, okolja, ki ga lahko ponudi, in učin
kovitosti,« odgovarja Matija Gorjanc. Pri kirurgiji je
jasno, da so uspehi zagotovljeni le ob uporabi aseptične
tehnike: »Breme mikrobiološkega tveganja je treba
zmanjšati na minimum. Torej za tako obravnavo ne
moremo uporabljati nesterilnih rokavic. Tudi lukenj
v kost ne moremo vrtati ob hlajenju z vodovodno vo
do, ki priteče iz turbine, ampak je treba uporabljati
kirurški vrtalnik s sterilno fiziološko raztopino. To je
osnovni kirurški abc, ki pa ga vsi, ki se želijo ukvarjati
z implantologijo, še zdaleč niso usvojili.«
Taki priučeni »kirurgi«, opozarja sogovornik, upo
rabljajo tvegane bližnjice: »Minimalno invazivno ki
rurgijo – po marketinško 'implantacijo brez operacije',
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Vse najnovejše ni
nujno najboljše

Urban Štebljaj

Kako zdraviti periimplantitis?
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Naš sogovornik svojim pacientom
po implantološkem zdravljenju
svetuje kontrolne obiske dvakrat

Matija Gorjanc

M

aksilofacialni kirurg, zdravnik in
zobozdravnik Matija Gorjanc na vpra
šanje, kdo torej, odgovarja: »Živimo v
svobodnem svetu, regulative je čedalje
manj. Implantologija je v svojem prvem delu v velikem
obsegu kirurška stroka, v drugem pa protetična, vendar
jo izvajajo tudi nekateri zobozdravniki. Številni zelo
odgovorno in strokovno, številni pa tudi le zato, da s tem
kaj zaslužijo. Streznitev pogosto prinesejo šele zapleti.«
Pacienti, ki s težavami po zdravljenju iščejo pomoč,
prihajajo od marsikod: »Iz čez noč nastalih centrov, kjer
storitve ponujajo občasno gostujoči (zobo)zdravniki,
praviloma z Balkana in iz vzhodnoevropskih držav. V
takih centrih, tudi čezmejnih, ki po odprtju nastopijo
z agresivnim oglaševanjem in pacientom po 'akcijskih
cenah' vstavijo največkrat cenene zobne vsadke, se
na težave, in te se pojavijo najpozneje po nekaj letih,
praviloma odzovejo z izogibanjem ali celo zaprtjem.
Pacienti ostanejo na ramah slovenskega (zobo)zdrav
stva. Zdravniška zbornica nad temi (zobo)zdravniki
nima nadzora.«

Periimplantitis: »Hipertrofično vnetno tkivo obdaja vsadek, okoli katerega je obsežna kostna izguba. Kljub zgolj štirim milimetrom ohranjenega
kostnega stika je vsadek čvrst. Preostala kostnina okoli vsadka postane
zaradi večje postopne obremenitve gostejša.«

Matija Gorjanc

»Vprašanje, kdo je kompetenten
implantolog, se največkrat zastavi
ob težavah. In pogosto se izkaže, da
znanje nespecialista, vsaj takrat, ne
zadostuje.«

na leto pri zobozdravniku oziroma
njegovem higieniku ali zobozdrav
niku protetiku. Periimplantatni
mukozitis zdravijo zobozdravniki

sami, kdaj pa naj pacienta pošlje
jo h kirurgu oziroma tistemu, ki je
vstavil implantat? »Merila so ja
sna: ko je iz žepka ob implantatu
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Poleg postopka mehanske implantoplastike so na voljo številne druge metode
(laserska sterilizacija, elektrolitsko čiščenje), a za zdaj brez dokazljivih prednosti.

Stomatologija

Periimplantitis: »Premalo razmaknjena vsadka v območju zgornjih
ličnikov dodatno pospešujeta napredovanje vnetja v globino in proti čeljustni
votlini, v katero segata, in pacientki povzročata sinusitične težave. Verjetno
bi se zapletu lahko izognili s pravilno postavitvijo vsadkov in dvigom sinusnega dna.«

Treba se je vprašati, ali želimo
doseči 99-odstotni
uspeh vraščanja
zobnega vsadka
ali smo zadovoljni z
90-odstotnim. Namreč
prvi, skoraj popoln, je
odvisen od zelo drobnih korakov, ki pa jih je
treba izpiliti, kolikor je
le mogoče.
Prikaz kirurškega zdravljenja: »Kostna regeneracija je postopek, ki ga
uporabljamo pri večjih kostnih primanjkljajih primerne oblike in v estetsko
bolj izpostavljenih območjih. Pomeni nadgradnjo implantoplastike ali drugih
tehnik sterilizacije implantatne površine.«

Matija Gorjanc

Matija Gorjanc

Vse pri nas ali skupaj
z najboljšimi

1965

prva vstavitev zobnega vsadka
po načelih z dokazi podprte
medicine (P. I. Branemark)
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Kostni primanjkljaj po izgubi dveh »mini« vsadkov: »Vsadka sta
bila ob obsežnem periimplantatnem vnetju izgubljena manj kot leto dni po
obremenitvi. Končni izid takšne 'implantologije' je precej slabši od izhodiščnega brezzobega stanja.«

Prevalenca periimplantatnega mukozitisa se giblje med

2 80 %
in

,

odvisno od vzorca pacientov in metodologije raziskave.
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Matija Gorjanc

prisotno gnojenje in ko je na RTG
-sliki vidna progresivna kostna
izguba. Matrica za zdravljenje
periimplantitisa so smernice za
zdravljenje parodontalne bolezni.
A obstajajo pomembne razlike – po
vršina korenine ni enaka kovinski
površini vsadka. Izbira metod je
široka, osnova so ročne ali ultra
zvočne kirete,« opiše sogovornik.
»Pred časom smo poslušali opo
zorila, da so kovinske ali diamantne
pregrobe, zato smo poskušali upo
rabljati plastične ali teflonske. Gle
de na izid zdravljenja menim, da je
treba kontaminirano implantatno
površino, ko je enkrat izpostavlje
na, radikalno očistiti in jo zagladiti.
Ne le z ročnimi instrumenti, ampak
tudi s svedri ali UZ-napravami.« Po
leg postopka mehanske implanto
plastike so na voljo številne druge
metode (laserska sterilizacija, ele
ktrolitsko čiščenje), a za zdaj brez
dokazljivih prednosti.

Matija Gorjanc

Matija Gorjanc

... Vsi za enega ali eden za vse

Kako pomembno je za kakovo
stno obravnavo sodelovanje med
izvajalci dentalnega zdravljenja?
»Opažam dva pristopa, oba le
gitimna in sobivajoča. Nekateri
želijo imeti vse opravljeno pod
svojo streho, pacient, ki pride,
mora ostati izključno pri njih.
Predstavljam si, da tak izvajalec
poskuša sam pridobiti dodatna
znanja z različnih področij in
potem vse storitve v omejenem
obsegu ponuja sam.« Sem sogo
vornik uvršča tudi že omenjene
gostujoče (zobo)zdravnike, ki
prihajajo tako rekoč »s kovčki«.
»Spet lahko govorimo o streznit
vi, ki sledi ob zahtevnejših prime
rih ali zapletih.« Zato, pojasni,
sam podpira koncept povezovanja
zobozdravnika z mrežo specia
listov, kjer je vsak najboljši na
svojem področju in dela v najbolj

optimalnih razmerah. »Pogoj za
vzpostavitev in delovanje take
mreže pa sta dobra komunikacija
in medsebojno zaupanje.« Če
po implantat pride pacient, ki
zanj nima ustreznega prostora,
ga najprej pošlje k ortodontu.
»Ko se vrne ustrezno priprav
ljen, lahko začnem optimalno
kirurško obravnavo. Protetiko
naredi nato zobozdravnik, ki to
dela vsak dan. Le tako, da torej
vsak člen mreže opravi tisto, pri
čemer je najboljši, bo tudi paci
ent oskrbljen optimalno. Tudi ko
gre kaj narobe.«

Tina Kralj

Prikaz kirurškega zdravljenja: »Implantoplastika je postopek, pri
katerem odstranimo bakterijski biofilm s površine vsadka in tako omogočimo
kostno regeneracijo v globini ter preprostejše čiščenje na robu vsadka. Pri
tem sicer zmanjšamo osteokonduktivne lastnosti površine, a jo naredimo tudi
manj privlačno za pripoj bakterij in oblog.«

Dejavniki tveganja za periimplantitis
Na strani pacienta:
parodontalna bolezen (še posebej nezdravljena),
kajenje,
sladkorna bolezen,
pomanjkljiva ustna higiena in bakterijski biofilm,
mehanske preobremenitve (bruksizem),
genetsko pogojen vnetni odziv,
debelina in kakovost sluznice.
Na strani terapevta in materiala:
slaba kirurška tehnika,
premajhna razdalja med implantati,
nenatančna protetika,
ostanki cementa v žepku ob implantatu,
lastnosti implantata: površina, povezava med
elementi.

tina.kralj@finance.si

Prevalenca periimplantitisa: je v velikostnem razredu

10 %

20 %

implantatov oziroma
pacientov v obdobju od pet do 10 let po implantaciji.
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1987
opredelitev periimplantitisa
kot patološke entitete
(A. Mombelli)
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