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Предговор 

 

 

Работата, стручните и научните сознанија, искуствата на многу истражувачи и 

научници, како и нашите практични искуства придонесоа да се оформи овој ракопис, со 

намера тој да придонесе за подобро разбирање на суштината на имплантологијата во 

оралната шуплина, како и на нејзините можности и перспективи на времето кое доаѓа. 

Практикумот „Дентална имплантологија“ е наменет за студентите по Стоматологија 

и Стручните студии за забни техничари – протетичари, со цел за стекнување основни 

знаења за имплантологија во согласност со програмата по предметот „Дентална 

имплантологија“ кој се слуша во десеттиот семестар, според програмата за Дентална 

медицина, и во шестиот семестар на Стручните студии за забен техничар, на Факултетот 

за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип. 

Задачата на овој практикум е да ги сублимира најважните современи сознанија и 

ставови за денталната имплантологија, а со цел основните поими и знаења да се 

прилагодат на почетници и студенти на Дентална медицина и Стручните студии за забен 

техничар - протетичар, на едноставен и разбирлив начин.  

Авторите 
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ВЕЖБА БР.  1 

I. ВОВЕД ВО ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

 Надоместувањето и замената на неповратно изгубениот дел од телото од 

секогаш ја терале човечката мисла да се стреми кон најидеалното решение. Поимот 

имплантација подразбира вградување на наменски обликувани и од соодветен 

алопластичен материјал изработени надополнии - импланти во живото ткиво. 

 Оралната имплантологија е научна област на стоматологијата која се 

занимава со вградување на денталните импланти со цел за подобрување на 

функцијата на џвакање, естетика и функција, како и вградување на природни и 

вештачки супституенти во оралната празнина. 

 Во последниве неколку децении денталната и оралната имплантологија 

значително напредувале наоѓајќи своја примена со цел првенствено за целосна 

протетската рехабилитација на пациентот. Дилемите и контроверзиите се, сепак, 

надминати, бидејќи таа успешно се применува. Основно и многу важно е на самиот 

почеток да се потенцира следното: со имплантацијата навистина не се решаваат 

сите проблеми. Оваа мисла Лентродт многу илустративно ја изразил велејќи дека 

„имплантологија е само еден инструмент од оркестарот“. Имплантологијата ја 

надминува експерименталната и комерцијалната фаза на развојот и така станува 

втемелена научна дисциплина која заживеа на универзитетите и во приватната 

пракса и не е привилегија само на поединци ентузијасти. 

 Имплантологијата може да биде оправдана и неоправдана; може да се 

применува или да се отфрли. Најнеблагодарни се компромисите. Затоа, поделбата 

на – „за и против“ имплантологијата - кај нас и во светот е неодржлива.  

 Истражувачката и практична имплантологија треба да има 

мултидисциплинарен пристап. За успехот на денталното имплантирање постојат 

основни предуслови, односно од особена важност е успешната тимска работа и 

соработка, особено помеѓу хирургот и протетичарот, и не е доволно да се познава 

само својата работа, да се соработува, туку и да се има разбирање за можните 

тешкотии и сите други аспекти на комуникации. Затоа имплантологијата, а особено 

денталната имплантологија, претставува интердисциплинарна специјалност. 
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Посебно, за успехот на имплантацијата од особена важност се следниве 

поединости: 

1. Материјалот од кој е направен имплантот, неговиот облик и големина 

2. Изборот на пациентот; 

3. Примена на вистински индикации; 

4. Примена на коректна техника на вградување на имплант и 

5. Изработка на функционална и естетска супраструктура. 

 Треба да се потенцира дека имплантацијата може да биде успешна или 

неуспешна. Неуспехот може да биде ран и доцен. Раниот неуспех е последица на 

применета лоша хируршка техника (трауматска работа, загревање на коската при 

дупчење и др.) и преоптоварување од привремениот протетски надомест. Доцниот 

неуспех е повзран со протетските изработки: изработена лоша супраструктура или 

кај пациенти кои не одржуваат коректна орална хигиена при што настанува 

акумулација на дентален плак. Во клиничката пракса воведени се многу 

имплантациски системи со различни дизајни без експериментални и клинички 

проверки. Најчесто, помеѓу имплантот и коската се наоѓа потенок или подебел слој 

сврзно ткиво, што доведува до ран неуспех.  

 Стоматолозите кои ќе се занимаваат со имплантологија треба да имаат 

широки познавања од многу стоматолошки области: орална хирургија, ендодонција, 

пародонтологија и стоматолошка протетика. Само така, со имплантологија ќе се 

занимаваат стоматолозите не само кои сакаат, туку оние кои имаат знаење од 

имплантологијата и кои ги разбираат проблемите на имплантацијата.  

 Во непосредната иднина треба да се очекуваат уште поголеми научни 

истражувања во оваа област што ќе придонесе во подобрувањето на методот на 

работа и решавање на некои проблеми.  

    Слика 1.: Поставен имплант во забната низа 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  1 

 

1. Што е орална имплантологија? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

2. Со вградување на дентален имплант дали се решаваат сите проблеми? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Што рекол Лентордт? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Што е основен предуслов за успехот на имплантацијата? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Кои поединости се посебно важни за успешна имплантација? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

6. Каков може да биде неуспехот на имплантацијата и на што се должи? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  2 

 

II. ДЕФИНИЦИИ ВО ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

 

 Под поимот имплантација се подразбира вградување на наменски 

обликувани и од соодветен алопластичен материјал изработени надместоци - 

имплантанти во живото ткиво.  

 Денталната имплантологија претставува област на стоматологијата која 

се занимава со вградувањето на импланти со цел да се надополни изгубениот заб 

или заби, и да се подобри функцијата на џвакање, естетиката и изговорот 

(фонацијата), кај делумна или потполна беззабост (edentatio partialis et totalis).  

 За оваа цел користени се различни форми и облици на импланти изработени 

од метал, легури на метали или неметални материјали, кои со хируршка постапка 

се вградуваат во виличната коска. 

 Современите импланти изградени се речиси исклучително од титаниум или 

негови легури. Материјалите за имплантација, за да бидат вградени во живите 

ткива, потребно е најпрво да го исполнат основниот предуслов, а тоа е да се 

биокомпатибилни. 

 Поимот биокомпатибилност го опфаќа следново: да не делува штетно и 

да не го иритира околното ткивото и имуниот систем од една страна, а од друга 

страна да не ги менува своите физичко-хемиски својства на ткивата, па и на целиот 

организам под дејство на ткивните течности и метаболите во организмот.  

 Подетално, имплантот од аспект на неговата биокомпатибилност мора да 

биде: 

- биолошки толерантен, т.е. не смее да предизвика реакција на антиген-

антитело;  

- биохемиски инертен, односно да остане непроменет во ткивото и на никаков 

начин да не делува на организмот и  

- да е инертен електрички и магнетски, односно да не создава галванска 

струја, ниту магнетно поле. 

 Такви особини имаат: тантал, титаниум и легурите на хром и кобалт. 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  2 

 

1. Што е имплантација? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2. Што е дентална имплантологија (дефиниција)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Што е основен предуслов за да биде еден материјал вграден во живо 

ткиво? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Што опфаќа поимот биокомпатибилен? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Каков мора да биде имплантот подетално, од аспект на неговата 

биокомпатибилност? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  3 

 

III. ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

 

 Со археолошките испитувања откриени се ретки примероци на импланти 

стари по неколку илјади години.  

 За спорадични, пионерски обиди за вградување на алопластични материјали 

во двете вилици датираат податоци од XIX век, а делумно и во XX век. Изведувани 

најчесто од естетски причини. 

 Во последниве неколку децении оралната и денталната имплантологија 

значително напредувале, наоѓајќи своја примена првенствено во протетската 

рехабилитација на пациентот. 

 Покрај индивидуалните испитувања, ширум светот постојат институции, 

вклучувајќи ги и универзитетите кои се занимаваат со научни истражувања од 

оралната и денталната имплантологија. 

 Проширените знаења за имунологијата, примената на различни лекови, 

подобрената хируршка техника и изработката на супраструктурите, а посебно 

истражувањата на нови биоматеријали, овозможиле да се создадат услови со кои 

имплантологија прераснува во посебна научна област од областа на 

стоматологијата. 

 Заради примената на имплантите од страна на некои лекари кои немале 

доволното знаење и пракса, се придонело на имплантологијата да се гледа со 

голема недоверба и, донекаде, со потценување во поедини случаи. Но, 

имплантологијата како научна област има многу брз развој и прогрес во научните и 

стручните кругови и чекори со забрзано темпо во стоматолошката научна, стручна 

и едукативна мисла. 

 Развој на имплантологијата 

Дентални имплантати според наводите во литературата биле познати уште 

во периодот на:  Маите - 6000 год. пр.н.е.; Кинезите - 3200 год. пр.н.е.; Етрурците - 

2500 год. пр.н.е.  
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 Linkow (1990), наведува дека во музејот на Харвард се наоѓа експонат од 

преколумбискиот период на кој се гледа моделиран камен имплантиран во долната 

вилица. Исто така, наведува дека во музејот во Перу се чува череп од Инките (800 

г. пр. н. е.) со сите 32 поединечни имплантирани заби од кварц и аметист. 

 Lee (1970) и Linkow (1990) наведуваат дека Maggiolo (1809) го публицирал 

првиот случај на имплант во облик на забен корен.  

 Во 18 и особено во 19 век, со развојот на природните науки, направени се 

обиди со вградување на алопластични материјали наместо изгубените заби. 

 Haris (1887) и Barry (1888) објавиле дека имплантирале порцеланска коронка 

на платинско колче, а потоа Edward (1889) ги користи колчињата од платина. 

Znamensky (1891) правел заби од порцелан, гума и гутаперка; Payne (1901) 

користел златни и иридиуммски иглички, а подоцна сребрени капици. 

 Прв имплант кој немал облик на корен, туку метална мрежа, го употребил 

Greenfield (1901), додека Strock (1940), применил виталиум во облик на корен. 

 Во текот на следните педесетина години имплантирани се слични видови 

импланти од различни метали и материјали. Во 1931 г. Cesare Cavin дава исцрпен 

преглед на импланти поставени во дефекти на вилиците во периодот на 19 и 20 век 

и според неговата анализа на дотогашните трудови, тој ја негира можноста за 

постигнување на позитивни резултати, освен при коскените транспланти. 

 Први основи за вградување на субпериостални импланти дал Dahl во 1943 

година, истите ги усовршиле Sabras и Mazzatno во 1952 година.  Врз основа на 

нивните анализи, Marzziani го темели својот субпериостален имплант.  

 За татко на современата имплантологија се зема Forrmigini (1947), кој прв го 

претставил спиралниот имплант од тантал, чиј облик го подобрил Chercheve (Lee 

1970). 

 Потоа следат плејада врвни имплантолози со примена на најразлични 

импланти по својот облик: 

- Scialom (1963) прв ги применува игличестите импланти; 

- Tramon (1960) и Muratori (1967) први ги поставиле титан штрафовите; 

- Linkow (1968-71) ги креирал лиснатите импланти; 
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- Shulte (1976) прв ги поставил тибингенските импланти и истите ги зема за 

најдобри; 

- Bromemark (1964) ги вовел двофазните импланти од титаниум. 

 Во светот денес има производство на повеќе од 400 видови имплантолошки 

системи, а денес се употребуваат повеќе од 100 различни видови имплантолошки 

системи. Многу од нив имаат широка примена, бидејќи експериментално и клинички 

се потврдени нивните вредности. Водечки имплантолошки системи кои имаат 

научна верификација на постигнатите клинички и експериментални научни 

резултати се околу триесетина.  

 Многу интересно е следново: производителите со стручните тимови на 

креирање на дизајн и изглед на денталните импланти, потоа регистрираните 

диструбутери за имплантолошките системи, како и имплантолозите од стручните и 

научните сегменти објавуваат секогаш резултати со 95-99% успех на секој својот 

имплантолошки систем. Ретко кој отворено и објективно говори за неуспехот на 

имплантацијата. И оваа контраверзност и дилема полека но сигурно се надминува, 

бидејќи исказите на високиот процент на успех само на триесетина е научно 

потврден и објавен во врвни научни списанија и собири.  

 

 

 

Слика 2.: Разни видови дентални импланти и имплант на Шершеф 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  3 

 

1. Од кога датираат првите археолошки докази, а од кога првите 

пионерските обиди за имплантација? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2. За кои народи од пред нашата ера постојат литературни сознанија за 

први почетоци на имплантација на заби? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Кој е „татко“ на имплантологијата? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Koи видови импланти ги креирал Linkow? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Што вовел Sulte, a кој метод го вовел Bronemark? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  4 

 

IV. Употреба на биоматеријалите во оралната имплантологија 

 

Материјалите кои се погодни за вградување во човечкиот организам се 

нарекуваат биоматеријали. Критериумите што се користат за избор на 

биоматеријалот мора да ги исполнуваат општите барања и да не предизвикуваат 

локални или системски заболувања. Тоа значи дека истите не смеат да имаат: 

токсично, канцерогено, алергогено и радиоактивно дејство. 

  Биоматеријалите се делат на автологни, хомологни, хетерологни и 

алопластични.  

 Автологни се автопластични биолошки материјали од ист организам и се 

применуваат за трансплантација на имплантирани заби, реплантација на 

заби и трансплантација на коска; 

 Хомологни се хомопластични биолошки материјали од друг организам, но од 

ист вид, кои се употребуваат за имплантација на лиофилизирана коска од 

коскени банки; 

 Хетерологни се хетеропластични биолошки материјали од организми од друг 

вид, за девитализирана, депротеинизирана коска, колаген, желатин; 

 Алопластични материјали се синтетизирани материјали од не живо потекло, 

како метали, керамика и полимери. 

 Во оралната имплантологија се користат алопластични материјали. 

Алопластичниот материјал е компатибилен доколку истиот не предизвикува 

алергиски реакции и воедно биолошкото ткиво не предизвикува промени на 

материјалот. Во врска со тоа најголемо внимание се посветува на корозивните 

својства на материјалот. Металите кои се применуваат во имплантологијата треба 

да се отпорни на корозија бидејќи од тоа зависи нивната функционална вредност. 

Корозијата претставува процес на разградба на материјалот во чија основа се 

хемиски или електрохемиски процеси. Биолошките средини се погоден медиум за 

иницијација и реализирање на овие процеси. При корозија настануваат промени и 
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на материјалот и на ткивата. Материјалот како резултат на деградација трпи 

промени во своите физички, хемиски и механички својства. Кај ткивата, пак, можна 

е појава на цитотоксични, алергогени, па дури и канцерогени промени на ткивата 

како резултат на хемиски реакции помеѓу материјалот и биолошкото ткиво. 

Наталожени органски соединенија на металот можат да се најдат дури и во 

одалечени органи, особено во белите дробови и слезинката.  

 Имајќи го ова предвид, јасно е дека отпорноста на корозија е прв и апсолутен 

услов кој мораат да го исполнат материјалите од кои се изработуваат 

имплантатите.  

 Поделба на биоматеријалите според хемиска и електрохемиска 

интерреакција на живите ткива и туѓиот материјал по Osborn (1980) (Табела 1): 

Табела 1.: Приказ на видови биоматеријали 

Биотолерантни Биоинертни Биореактивни 

Неʼрѓосувачки челик Титан и легури на титан Биостакла 

Co-Cr-Mo легури Тантал Биокерамика 

Легури на злато Ниобиум Калциум-фосфатна 

керамика 

Полимери Плазмиран титан Алуминиумоксидна 

керамика 

 

 Отпорен на корозија ендоосеален дентален имплантат би требало во 

интеракција со оралните ткива на стоматогнатниот систем да индуцира само 

биолошки посакувани реакции. Во тој контекст треба да диференцираме: 

- Локални реакции на ткивата на хемиски, физички и механички дејства 

актуелни во тек на хируршкото вградување на имплантот, како и во 

постоперативниот период на негово прифаќање; 

- Локални реакции на ткивото поради трајно присуство на имплантот и негово 

вклучување во сложени функции на стоматогнатниот систем.  

 Материјалите од кои се направени имплантите би требало да имаат особини 

слични на особините на коската. Во литературата овие карактеристики се 

објаснуваат преку Модул на еластичност, односно: модулот на еластичност на 
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материјалот од кој е направен еден имплант треба да биде што поблизок до 

модулот на еластичност на коската. На почетокот како материјали биле користени 

злато, сребро и платина и се очекувало дека ткивото ќе ги поднесува добро од 

причина што тие се благородни метали. Но нивното вградување во живите ткива не 

донело очекувани позитивни резултати, бидејќи вака вградените импланти во 

контакт со живите ткива јонизираат и ова, всушност, е причината која довела до 

неуспех. 

 

 Поврзување на имплантот и околното (перимплантно) ткиво 

 Од исклучителна важност за опстанокот и прогнозата на имплантот е 

состојбата на периимплантното, гингивалното и коскеното ткиво. Функцијата на 

периимплантното ткиво е повеќекратна. Најпрво, ова ткиво го прифаќа и го фиксира 

имплантот, потоа ја спречува инфекцијата, ги распоредува и амортизира силите во 

процесот на џвакање. Исклучително е важна состојбата на ткивото околу вратот на 

имплантот, односно соодносот на гингивата и имплантот кој, пред сè спречува 

миграција на епителниот припој. 

 Во стручната литература се користат два термини за објаснување на 

зараснувањето, односно за ретенција на ендоосеалните орални импланти:  

 

 Фиброосеална ретенција и осеоинтеграција 

Фиброосеално зараснување е создавање на здраво колагено ткиво кое 

цикатризара, формирајќи фиброзна капсула, сврзно-ткивна чаура, која се наоѓа 

помеѓу имплантот и коската. По вградувањето на имплантот се реализира процес 

на зараснување, накратко кажано, зараснувањето поминува преку фазата на 

коагулација, организација, осификација и реконструкција, односно ремоделација. 

Ова доведува до инкорпорирање на  имплантот со фиброзно ткиво кое ја штити 

коската спречувајќи го контактот коска-имплант (стрес), а од друга страна, што е 

многу важно, фиброзното ткиво е како некој вид лигамент и го прима врз себе делот 

од притисокот во процесот на мастикација. 
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Остеоинтеграцијата е првпат опишана од Бронемарк (1977) кој ја 

дефинирал како очигледен, директен контакт или врска на виталното коскено ткиво 

со површината на површината на имплантот, без присуство на сврзно ткиво. 

Остеоинтеграцијата подрзбира директна апозиција на коската на телото на 

имплантот, доведувајќи до сраснување и анкилоза. Затоа Бронемарк и 

соработниците велат дека битен услов за остварување на остеоинтеграцијата е да 

се обезбеди мирен период на имплантот по имплантирањето, коешто подразбира 

двофазна постапка на вградување. 

Што се однесува до вградувањето на вештачка коска и други материјали во 

оралната празнина заради различни индикации (пополнување на коскени дефекти 

и празнини, зголемување и зачувување на алвеоларниот гребен, воведени се 

неколку други поими кои се во врска со биолошкиот механизам на коскеното 

графтирање, кое се базира врз основа на:  

- Остеокондукција (Osteoconduction) кога материјалот на коскениот графт 

служи како основа за раст на нова коска; 

- Остеоиндукција (Osteoinduction) - вклучува стимулација на нови клетки кои 

се диференцираат во остеобластите, од кои потоа почнува создавање на нова 

коска. Пример за остеоиндуктивен мобилен медијатор се коскените морфогени 

протеини (BMPs);  

- Остеогенеза (Osteogenesis) се случува кога остеобластите со потекло од 

коскениот графт материјал придонесуваат за нов раст на коскеното ткиво; 

- Остеопромоција (Osteopromotion) вклучува подобрување на остеоиндукција 

без поседување на остеоиндуктивни својства.  

Видови дентални импланти 

Постојат неколу видови на импланти, неколку класификации во зависност од 

кој аспект се класифицираат: 

1. Според начинот на вградување постојат четири групи на импланти и тоа. 

Трансдентални, ендоосеални, субпериостални и интрамукозни; 

2. Според начинот на зараснување се делат на оние кои зараснуваат со 

остеоинтеграција (повеќето имплантолошки системи) и на оние кои 
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зараснуваат фиброосеално (лиснати, трансдентални, игличести 

импланти); 

3. Според времето на оптоварување  имплантите се делат на: еднофазни 

и двофазни; 

4. Според видот и намената се делат на: едноделни и дводелни; 

5. Според времето на имплантацијата во релација со екстраксијата на забот 

на чие место се врши вградувањето се делат на: имедијатна (веднаш по 

екстракцијата) и одложена или доцна, која се врши по неколку недели, 

месеци или години; 

6. Според материјалот од кои се изработени се делат на: метални и 

неметални. 

     

Слика 4., 5.: Трансдентални импланти  

      

 

       

 

Слика 7.,8.,9.,10.: Субпериостален имплан (во уста и РТГ) 
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Слика 8.: Субмукозен имплант           Слика 9.,10.,11.: ИМЗ импланти 

 

   

Слика 12.,13.,14.,15.:  Линкови импланти  - различни видови лиснати импланти   

 

  

 

Слика 16.,17.,18.: Трансосеални импланти  
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Слика 19., 20., 21., 22., 23., 24.:  Ендоосеални импланти 

 

               

Слика 25., 26.: Тибингенски импланти                              Слика 27.: Керамички  

           имплант 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  4 

1. Кои се општите барања коишто треба да ги има еден материјал за 

имплантирање? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Како се делат биоматеријалите? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Кои материјали најчесто се употребуваат во имплантологијата? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Што е модул на еластичност? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Материјалите за имплантација се поделени во четири групи. Кои 

материјали припаќаат во првата група, а кои во втората група? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Кои се биоактивни материјали?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Кои се биоинертни материјали?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8. Што е фиброосеално зараснивање? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

9. Што е остеоинтеграција? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

10.  Што е остеокондукција, а што остеоиндукција? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11.  Поделба и класификација на имплантите: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  5 

 

V. Ретенција и примарна стабилизација 

 

Природата на фиксирањето на имплантот  

 

Главниот мотив за кој што се направи ова покривање, е да се добие една 

нерамна површина на имплантот, која што ќе овозможи поголема поврзаност со 

коската.  

Овој индустриски процес не е нов и се користи како за металите, така и за 

керамиката. Тој се изведува на следниот начин – еден инертен гас се испумпува 

низ еден електричен лак, кој што е интензивно загреен, а материјалот за 

препокривање – во случајов титаниумот, се внесува во гас кој е екстремно вжештен. 

Инертниот гас се распаѓа во јони и електрони на лакот, физичарите опишуваат дека 

е состојба на плазмирање. 

 

 

 

 

   

 

Слика 28.: Шематски приказ за начинот на покривање со плазма 

 

Титаниумот се распаѓа и формира капки од стопен метал, кои што се 

проектирани на површината на имплантот за да формираат една прекривка. Оваа 

прекривка има дебелина од 20 – 30 µm, со рапавост од приближно 15 µm. 

Површината на покривката е рапава, со мали топченца, и е високо порозна.  

Капките од растопениот метал доаѓаат во контакт со воздухот помеѓу 

плазмата и имплантот и апсорбираат оксиген и нитроген. Хемиските анализи на 

покривката од плазма, покажуваат дека оваа содржи приближно 9% кислород, 3% 

азот. Гасот го разредува растопениот метал, каде што овој реагира парцијално, со 

оксидирана форма. Гасот асимилира и растење на температурата при спојувањето 

и тоа помага за изготвување на една рапава површина. 
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Слика 29.: Површината на еден титаниумски имплант зголемена за 22 пати 

 

Плазмирањето на титаниумот има за цел да ја зголеми контактната 

површина на имплантот со алвеоларната коска. На овој начин површината се 

зголемува од пет до петнаесет пати.  

Сето ова позитивно влијае на процесот на интеграција на имплантот. 

Нерамната површина на плазмираниот имплант подобро ги задржува различните 

течности на својата површина – феномен на квасење (вода, плазма, крв и друго). 

Тоа обезбедува подобра адхезија на површината од плазмираниот титаниумски 

имплант, што значи и директно формирање на коскено ткиво на неговата површина, 

а што, секако, е поволно и од биолошки аспект. 

 

 

       

 

 

 

 

 

Слика 30.: Приказ на два типа на титаниумски импланти 

 

Прашањата кои се поставуваат се следните: дали врската на површините е 

резултат на физичко – механички интеракции помеѓу колагенот од коската и 

кристалите од хидроксиапатитот. Хемиски, есенцијално е тоа дека се остварува 

еден тип на врска помеѓу синтетичко – керамички материјал и алвеоларната коска 
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која е жива.  Така се дојде до користење на имплантите од титаниум препокриени 

со хидроксиалпатит. 

 Клиничките испитувања кај имплантите кои се анкорирани дирктно во 

витална коска се засноваат на следните карактеристики: 

1. Однесувањето на еден ваков материјал, како што е титаниумот, „in vivo“; 

2. Техниката за препарација на местото на имплантирање, на начин кој нема да 

го компромитира овој објектив; 

3. дизајнот на имплантот кој ќе се спротивстави на клиничките функционални и 

нефункционални сили кои ќе делуваат врз него. 

 

ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  5 

 

1. Опиши го процесот на плазмирање на титаниумот: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. За која цел се врши плазмирање на имплантите од титаниум? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Што се постигнува со плазмирањето на имплантите? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Врз кои карактеристики се засноваат клиничките испитувања на 

инкорпорираните импланти? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  6 

 

VI. ПЛАНИРАЊЕ НА ПАЦИЕНТОТ ЗА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

(СЕЛЕКЦИЈА НА ПАЦИЕНТИТЕ, НИВНО ЗАПОЗНАВАЊЕ И 

АНАМНЕЗА) 

 

Планот на терапија треба да започне со јасна идеја за посакуваниот резултат 

од третманот, кој ќе ги исполнува фунционалните и естетските барања од страна 

на пациентот. Евалуацијата започнува со консултации со пациентот, проценување 

на неговите естетски и функционалните барања и продолжува со планирање на 

детали и интраорални испитувања, дијагностички постапки и соодветна 

радиографска егзаминација. Треба да се воспостави добра комуникација пациент-

доктор, за цело време на третманот со цел подобро разбирање на предложениот 

план на терапија и неговите можности. 

Изгледот на идната реставрација може да се разгледа на дијагностички 

студио модели или, пак, со изработка на привремени протетски конструкции. 

Воедно, истите можат да му послужат на терапевтот за правилно поставување и 

позиционирање на имплантите за изработка на добри дефинитивни реставрации. 

Собирањето податоци и планирањето на третманот се прави со цел да се 

колекционираат информациите за денталната и медицинска историја на пациентот 

и да се спроведе клиничко испитување. 

 

 Индикации за избор на пациенти за поставување на импланти 

- Добро генерално здравје; 

- Адекватен коскен кавалитет и волумен на коската; 

- Добра оклузија и меѓувилични односи; 

- Неможност за носење на класични протези; 

- Единечна загуба на заб и 

- Недобар распоред на заби носачи за изработка на мостови. 
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 Контраиндикации за имплантирање 

- Нереални очекувања од страна на пациентот; 

- Зависности од алкохол, дрога или цигари; 

- Парафункции (на пр., Бруксизам); 

- Психолошки состојби; 

- Анатомски фактори како несоодветен хоризонтален и вертикален преклоп 

или висина и 

- Имунокомпримитирани пациенти (Релативни контраиндикации). 

 Потребата од хируршки интервенции 

1. Недоволна количина на коска на местото на имплантација; 

2. Изразени коскени деформитети – егзостози; 

3. Синус лифт  и 

4. Транспозиција на n. mentalis.  

 

 Распоред на постапките за терапија со импланти 

1. Анамнеза (медицинска и стоматолошка); 

2. Клинички испитувања интраорални и екстраорални; 

3. Радиографски снимски, дијагностички модели и провизорни изработки 

(дијагностичко навосочување); 

4. Запознавање (разговор) на пациентот за опциите за третман и одлука за 

дефинитивната изработка (потпишување на писмен договор); 

5. Извршување на сите неопходни третмани: 

- екстакција на заби, 

- периодонтален третман, 

- реставрирање со полнења, ендодонски третмани или ревизии; 

6. Изработка на хируршки водич;  

7. Хируршко поставување на имплантите; 

8. Време за остеоинтеграција и 

9. Изработка на дефинитивната протетска конструкција. 
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 Анамнеза 

Анамнезата се зема со цел да се добијат податоци за пациентот, за неговото 

лично општо и дентално здравје. Воедно, го проценуваме и пристапот на пациентот 

кон третманот и неговата психолошка структура. 

Особено е важно да добиеме податоци за тоа дали има некое заболување 

кое би го попречило третманот, минати заболувања, употреба на лекови, алергии, 

состојба на крварење (дали има продолжено крварење – за што е потребно и 

анализа на крвта). 

 

 Иницијални клинички ипитувања 

За да се постави дијагнозата на постоечките дентални и орални заболувања 

потребен е исцрпен екстраорален и интраорален преглед на пациентот. При 

екстраоралниот преглед се испитува лицевата кофигурација, усната потпора, 

позицијата на забите, меѓувиличните односи и колкав дел од протезата (доколку ја 

има) се гледа за време на вршењето на нормалните функции (зборување, смеење, 

мимики итн.) 

 

 Проценка на беззабите простори или гребени 

Висината, ширината (Слика 31) и контурите на беззабите гребени може 

визуелно да се разгледа или внимателно да се палпира, со што би се детектирале 

вдлабнувања или испакнувања на тој предел. Ова се прави со цел да се евалуира 

коскената основа, што е особено тешко изводливо кај дебела и фиброзна мукоза, 

која најчесто се среќава на палатумот кој е покриен со густа и нерезилиентна 

слузокожа и може да даде лажен впечаток на коскен профил. Калибрирана сонда 

може да се употреби по администрација на анестезија со која, со помош на 

пунктирање на ткивото, се мери дебелината на слузокожата. За процена на 

коскената основа најдобро е да се употреби 3D компјутерска томографија (Слика 

32). 
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   Слика 31.: Мерење на ширината на алвеоларниот гребен 

 

Слика 32.: Компјутерска томографија на долна вилица 

 

Исто така, треба да се измери ангулацијата на гребенот и растојанието 

помеѓу беззабиот гребен и антагонистите за да се види дали има доволно место за 

изработка на протетска конструкција и дали да се изработи со цементирање или, 

пак, со заштрафување. Ретенцијата на цементираните изработки зависи од 

висината на абатменот и неговата паралелност, додека оние ретинирани со штраф 

треба да имаат доволно висина за да се сместат абтменот, неговиот шттаф и 

штрафот за заштрафување на протезата. Закривените алвеоларни беззаби 

гребени обично наведуваат на косо поставување и на имплантите, особено кај 
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протезите со заштрафување кое може да ја наруши естетиката или 

оптоварувањето.  

Зголемената вертикална димензија, пак, бара поставување на изработки со 

поголема висина, што доведува до создавање на повеќе штетни сили. Големите 

хоризонтални дискрепанци помеѓу вилиците обично се решаваат 

мултидисциплинарно. Удел во имплантирањето има и состојбата на мекото ткиво, 

особено во естетиката. Кератинизираната мукоза генерално е подобра за 

адаптирање околу имплантите отколку некератинизираната. За да се одреди колку 

импланти треба да се постават се мери  мезиодисталната должина на беззабиот 

гребен. Ова најдобро се прави со линеари или милиметарски шублери.  

 Иницијално радиографско проследување 

  Целта на радиографските снимки е да се добие увид во анатомијата на 

максилата и мандибулата и вертиканата димензија на преостанатата коска, да се 

пронајдат аномалии или патологии, да се дефинираат местата кај кои е потребен 

коскен графт или кај кој може да се направи директна имплантација, 

реставративниот и пародонталниот статус да се процени и да се види должината, 

формата и ангулацијата на корените на преостанатите заби. Обично се прави 

панорамско снимање (Слика 33) кое преставува вовед во селекција на 

најсоодветната радиографска техника за дефинитивното планирање на 

конструкцијата и заедно со клиничкиот наод дава информација дали е потребно да 

се направи 3D скенирање (Слика 32). 

 

Слика 33.: Панорамска снимка за проценка 
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 Студио модели и поставување дијагноза 

 

 

Слика 14.-37.: Студио модели и привремени израбтки 

За да се испитаат голем број фактори од кои зависи поставувањето на 

имплантите најдобро е да се земат анатомски отпечатоци од двете вилици и да се 

излеат студио модели. Најдобро е тие да се фиксираат во артикулатор. На нив 

можат да се изработат пробни конструкции или, пак, привремени изработки (Слика 

34-37). Поставената дијагноза ни овозможува да одлучиме за бројот и позицијата 

на забите кои треба да се надоместат. 

 

Слика 38.: Работен модел 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  6 

 
1. Кои се индикации  за имплантирање? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Кои се контраиндикации за имплантирање? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Наброј кои хируршки интервенции можат да се изведат за да се 

подобрат условите за имплантирање: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Наброј го редоследот на постапките кои треба да се направат пред 

имплантирање: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Како се врши проценка на беззабите алвеоларни гребени? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. За која цел се изработуваат студио модели?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  7 

 

VII. ДИЈАГНОЗА, ПЛАН ЗА ТЕРАПИЈА И ПОДГОТОВКА НА 

ПАЦИЕНТОТ ЗА ИМПЛАНТИРАЊЕ 

 

За ендоосеалните импланти можеме да кажеме дека претставуваат влезна 

врата помеѓу внатрешноста и надворешниот дел на организмот, а која што останува 

повеќе или помалку отворена во текот на целиот период кога е поставен имплантот.  

Токму поради тоа, многу значајно е да се познава целата постапка за 

имплантирање, од поставување на правилна дијагноза, преку подготовка на 

пациентот за поставување на дентален имплант, па сè до негово протетско 

реставрирање. 

             Тогаш кога ќе се изведува орална рехабилитација со дентално – протетска 

реконструкција на импланти, треба да се направи коректна евалуација за 

здравствената состојба на пациентот и да се земат предвид општите и локалните 

индикации и контраиндикации и, на крај, да се донесе одлука која ќе биде 

поддржана и оправдана со многубројни аргументи.  

Пред да се отпочне со било каква терапија, треба да се соберат сите 

клинички и други релевантни податоци, затоа што токму тие ќе служат како основа 

за поставување на дијагнозата и прелиминарната прогноза. 

 

 Дијагноза 

За успешна импланто – протетска терапија од големо значење е добар избор 

на пациент, кој што уште од самиот почеток – рутински преглед, преку орално – 

хируршка интервенција за имплантирање, па сè до изработката на супраструктура 

покасно, беспрекорно ќе соработува со тимот на доктори кои ќе ја изведуваат оваа 

терапија. 

Дефиниција – Во суштина, под поимот дијагноза се подразбира откривање 

на заболувањето кое се темели на систематско проследување и испитување на 
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знаците и симптоми кои произлегуваат од поплаките на пациентот и спроведените 

клинички испитувања. 

Од исклучително значење е коректно да се земе анамнеза и да се направи 

објективен стоматолошки преглед и сето тоа да се внесе во посебен картон, како 

би се исклучило некое заболување, а кое понатаму ќе претставува пречка за 

изведување на орално – хируршката интервенција.  

Препознавањето, дијагнозата и диференцијалната дијагноза на оралните 

заболувања се можни и условени од: 

- добро земена историја; 

- систематизиран орален преглед и 

- план на терапија.  

Планот на терапија ги вклучува сите процедури кои се потребни за 

воспоставување и одржување на оралното здравје: 

- одлуки во однос на забите кои треба да се задржат или екстрахираат и  

- одлуки за начините кои треба да се користат во терапија на останатите заби;  

- потребата од мукогингивални или реконструктивни хируршки процедури;  

- оклузална корекција;  

- типот на пломби кои треба да се применат и  

- кои заби треба да се користат за носачи на мостови. 

 

 Правилното систематизирање и селекционирање на симптомите и знаците 

кои се исцрпени од досегашните истражувања на клиничарот му помагаат во 

конечното поставување на дијагнозата.  Не секогаш дијагнозата се поставува само 

врз основа на овие основни и вообичаени чекори. Понекогаш, кога 

симптоматологијата е нејасна или, пак, ако основните промени претрпеле измени и 

се надоврзале компликации, лекарот не е во состојба лесно и брзо да дојде до 

дијагнозата. Во тој случај дијагностицирањето е макотрпно и сложено, па се 

појавува потреба од дополнителни анализи кои ќе ги разјаснат нејаснотиите. При 

вакви случаи во клиничката дијагностичка постапка се вклучуваат орални 

тестирања. Тестовите кои се применуваат припаѓаат на категоријата помошни 
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дијагностички постапки кои со заедничко име се нарекуваат параклинички 

испитувања.  

 

 

Слика 39.: Дијагноза и план за терапија во денталната 

имплантологија предвидува детална анамнеза и преглед и 

рентгенографски ипитувања 

 

Независно од субјективната проценка на клиничарот, употребата на 

параклиничките испитувања овозможува констатација на бараните параметри   кои 

се битни за поставување на дијагнозата. Со клиничките или лабораториските наоди 

се потврдува или негира дијагноза која во тој момент е само претпоставка.  

 Предуслов  за понатамошни  испитувања е да се оформи првична дијагноза 

која и не мора да биде точна (in observatio или скратено in obs.).  Пред клиничарот 

да се одлучи да го упати пациентот на понатамошни испитувања, потребно е 

најодговорно  да му го изложи неговиот план  (причините зошто тоа го прави) и да 

му ги објасни сите дијагностички можности. Согласноста на пациентот му дава 

право на клиничарот да постапи според својот план. 

 Процената кој од дијагностичките тестови треба да биде употребен, ја прави 

терапевтот. Тој најнапред се потпира на сопствените знаења и искуства, 

преферирајќи ги оние за кои верува дека најмногу ќе му бидат од помош во 

поставувањето на дијагнозата. 

 Оттука произлегува дека:  недостигот на доволно аргументи  во 

поставувањето или потврдувањето  на финалната дијагноза покренува 

неопходна  и задолжителна  примена на дополнителни и помошни 

дијагностички постапки. 

  Со цел што побрзо и поточно да се постави дијагнозата се спроведуваат 

дополнителни дијгностички постапки. 

 Многу ретко, речиси никогаш, не е возможно дијагнозата да се постави 

веднаш пред да бидат собрани, систематизирани, синтетизирани и разграничени 

сите податоци до кои дошол клиничарот. Овој момент секогаш треба да се има 
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предвид бидејќи исти симптоми можат да следат различни заболувања, па доколку 

темелно не се анализираат податоците, дијагнозата може многу лесно да биде 

промашена. 

 Накусо кажано, во најголем број случаи, клиничката дијагноза следи по 

клиничкиот преглед, или, пак, по спроведените помошни дијагностички методи. И 

во едниот и во другиот случај лекарот ја оформува и му ја пренесува 

дефинитивната дијагноза на пациентот, кога кај него не постои никакво сомнение 

за нејзината точност. По вака прецизно завршената дијагностичка постапка, 

дијагнозата треба да е комплетирана, но простор за грешка, дури и минимален, сè 

уште постои.  

 Дефинитивната (финалната) дијагноза следи по егзактно 

комплетно извршен клинички преглед, по примената на помошни 

дијагностички методи. 

 Дијагнозата се пишува на латински јазик. Ако болниот се испраќа на други 

специјалистички испитувања, во други установи, задолжително е потребно сите 

важни податоци заедно со дијагнозата да се наведат како историја на болеста.  

Секако дека најдобро е тие да бидат систематизирани според редоследот по кој 

течело испитувањето. Така, секој лекар, во секое време ќе има увид во сите 

податоци на болниот, за неговата проблематика. После дефинитивно поставената 

дијагноза следи терапија која секогаш произлегува од крајната дијагноза. 

 Рендген дијагностика – клучна за успешно имплантирање 

 Едни од најважните податоци околу локалните индикации и контраиндикации 

ги даваат рендгенолошките испитувања преку кои се овозможува да имаме точни 

информации и податоци за преостанатиот алвеоларен гребен, состојбата на 

преостанатите заби и структурата на коската. 

 Тој е еден од клучните прегледи со кој јасно ни се покажува фактичката 

состојба со коската во гребените и на двете вилици, која е предуслов да се пријде 

кон актот на имплантирање.  
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 Во импланто – протетската реконструкција се користат повеќе видови на 

рендгенографски испитувања како што се: 

- Панорамска или ортопантомографска рендген снимка; 

- Компјутерска томографија и 

- Ретроалвеоларна радиографска снимка. 

 Квалитетна радиографска снимка овозможува проценка на: 

- Формата на коската; 

- Коскениот кортекс; 

- Спонгиозната коска; 

- Структурата на коскените трабекули; 

- Одлучува за димензијата на идниот инплант и др.; 

- Колкава е дебелината на коската на одредениот целен предел на горната 

или долната алвеола каде што планираме да го поставиме имплантатот; 

- Колкаво е растојанието од алвеоларниот гребен до подот на фронталниот 

синус; 

- Позицијата на форамен менталис и на цаналис мандибуларис; 

- Колкаво е растојанието помеѓу имплантатот што треба да се постави и 

периодонциумот на соседниот заб.  

 

    

Слика 40.-43.; 44.-46.: Рендгенграфии за планирање на имплантирање и со поставени 

импланти 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  7 

 
1. Што е дијагноза (дефиниција)? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Што опфаќа планот на терапија? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Штое првична или прелиминарна дијагноза? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Штое е дијагноза in obs.? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Што е дефинитивна дијагноза? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Што содржат рендген испитувањата со цел за имплантирање?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  8 

 

VIII. План за терапија и подготовка на пациентот за 

имплантирање 

 

Едни од позначајните предуслови за успешен импланто – протетски третман 

е тоа – во каква состојба се коската и мекото ткиво врз неа, т.е. непцето и 

резидуалниот алвеоларен гребен. 

Пред да се почне со имплантирање, тимот од терапевти треба да има не 

само визија, туку и јасна слика за тоа како ќе изгледа идниот протетички надоместок 

во устата на пациентот. 

 Потенцијален пациент 

- Пациент со изградена структура на личност;  

- Психофизички позитивна особа за соработка во интервенцијата и  

- Личност со „некаков“ социјален и општествен статус.  

 Следува: 

1 .  Изработка на восочен модел; 

2.  Санирање и подготовка на усната празнина; 

3.  Подготвување и потпишување протокол за работа; 

4.  Изработка на Бор шаблон и 

5.  Компјутерско планирање. 

На работата врз секоја имплантација треба да претходи една темелна фаза 

на планирање, при која треба да се одреди бројот, положбата и должината на 

имплантите. Планирањето треба да се изведе тимски и во него учествуваат 

оралниот хирург, протетичар и забен техничар. 

Начините на предоперативното планирање се разликуваат помеѓу 

производителите на системи за имплантати. Но, за добивањето максимални 

естетски и функционални резултати, речиси сите системи се согласни во потребата 

за изработка на следново: студио модел, рендген шаблон и бор шаблон. 
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Слика 47.-49.: Студио модели 

 

По вреднувањето на податоците од медицинската и денталната анамнеза, 

како и екстра и интраоралниот преглед, се изработуваат студио модели, кои би 

требало да се постават во индивидуален артикулатор со ползување на образен лак, 

што секогаш не мора да се применува. 

 Забите кои сакаме да ги надоместиме, ги моделираме во восок во 

посакуваната големина и положба, таканаречена дијагностичка или Wax-up 

поставување на планираната супраструктура за да се ориентираме за можните 

естетски и функционални проблеми. 

 

  

Слика 50.,51.: Wax-up поставување на планирана супра структура 

 Оската на забите на дијагностички моделираната конструкција покажува, на 

моделот, каде треба да бидат поставени имплантите и во која насока треба да се 

постават во коската.  

На студио моделот, без дијагностичко моделирање изработуваме проѕирен, 

т.н. рендген шаблон со корисење апарат за топлинско адаптирање на фолијата 

преку моделот. На одредените позиции на местото каде се планираат имплантите 
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се прават мали перфорации на шаблонот и на тие места се поставуваат метални 

топчиња или метални колчиња во правец на оската на моделираниот заб или заби. 

Со така подготвениот рендген шаблон, поставен во устата на пациентот, се прават 

радиографии, и тоа ортопантомограм, а може и странични графии на главата, 

евентуално и томографии, кои му овозможуваат на оралниот  хирург планирање на 

интервенцијата, а пред сè избор на големината на имплантот. 

   

Слика 52 -54: Рендген шаблони 

 

Слика 55.: Рендген шаблон и панорамска томографија 

 

  

Слика 56., 57.: Бор шаблони 
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Оската на забите на дијагностички моделираната конструкција покажува, на 

моделот, каде треба да бидат поставени имплантите и во која насока треба да се 

постават во коската.  

На студио моделот, без дијагностичко моделирање, изработуваме проѕирен, 

т.н. рендген шаблон со користење на апарат за топлинско адаптирање на фолијата 

преку моделот. На одредените позиции на местото каде се планираат имплантите 

се прават мали перфорации на шаблонот и на тие места се поставуваат метални 

топчиња или метални колчиња во правец на оската на моделираниот заб или заби. 

Со така подготвениот рендген шаблон, поставен во устата на пациентот, се прават 

радиографии, и тоа ортопантомограм, а може и странични графии на главата, 

евентуално и томографии, кои му овозможуваат на оралниот хирург планирање на 

интервенцијата, а пред сè избор на големината на имплантот. 

 

Слика 58.: Избор на големина на имплант 

(поставена фолија преку панорамска томографија) 

Моделот, пак, со дијагностички измоделираната конструкција се дублира и 

на така добиениот дупликат се изработува т.н. бор шаблон (Слика 56, 57). И тој се 

изработува од проѕирна пластика во апарат за топлинско адаптирање. Добиениот 

шаблон се вклопува на првиот студио модел. Имајќи го предвид правецот на 

планираните импланти, а со користење на некоја стара нормирана фреза за 

бушење на канал за имплант со соодветна големина и во соработка со оралниот 

хирург, се одредува правецот под кој треба да се дупчи коската и во тој правец се 

фиксираат метални колчиња. Просторот околу дијагностички моделиранaта 

конструкција под бор шаблонот, а околу поставените колчиња, се исполнува со 
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проѕирен акрилат. Вака изработениот бор шаблон му овозможува на оралниот 

хирург во текот на имплантацијата прецизно водење на коскената фреза во 

претходно планираниот и одреден правец, а со тоа и поставување на имплантот во 

посакуваната позиција.  

 

Слика 59., 60.: Мерење на дебелина на гингива и мукоза во уста и на студио модел 

 

           

  

Слика 61., 62., 63.: Проба на имплант на студио модел и бор шаблон 

Основно и најбитно за сите системи на импланти е тие да се вградуваат 

едноставно и лесно, а во случај на неуспех лесно да се вадат, како и премногу да 

не го оштетуваат резидуалното ткиво на вилицата. Најдобар имплант е 

наједноставниот имплант.  За вградување на имплантите се применуваат посебни 

инструменти. Не постои универзален збир на инструменти, туку тие се 

конструирани посебно за секој систем на имплантација.  
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Покрај стандардниот хируршки збир, за имплантација треба да се обезбеди: 

- Апарат со внатрешно ладење – физиодисперзер; 

- Насадни инструменти - колењак и насадник и 

- Комплет од посебни инструменти. 

 

          

           Слика 64.: Физиодисперзер,             Слика 65.: Колењак (700-100 вртежи/мин) 

 

  

 

Слика 66. - 68.: Различни хируршки комплети 
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Апаратот со внатрешно ладење – физиодисперзер, е апарат со голема снага, 

во кој е вградена пумпа со која се обезбедува постојан дотур на физиолошки 

раствор. 

Насадни инструменти - колењак и насадник – се конструирани, исто така, за 

со нив да може да се работи со редуциран број на вртежи, со постојана можност за 

внатрешно ладење. Оптимален број на вртежи за вградување на импланти е од 700 

– 1000 во минута. По потреба може да се смалат вртежите на 4, 6 или 10 / мин. 

Комплет со посебни инструменти содржи посебни сврдла (борери) за 

правење на лежиште, мерачи на длабочина, режачи на коската и ориентациони 

пинови за паралелност на имплантите. Поточно, комплет со посебни инструменти 

содржи хирушки колплет, алатки и борери (сврдла). 

Во основа, повеќето системи ги содржат следниве сврдла (Слика 69): 

- фреза, 

- пилот борер   (фреза водилка),  

- cortex борер (фреза за кортикална коска),   

- extension  борер (фреза за проширување), 

- мерач на длабочина,  

- коничен проширувач,   

- Thread cutter - борер за правење жлебови,   

- rachet insert  - инструмент за вметнување и  

- Ratchet – крцкалка.   

Слика 69.: Шематски приказ на  

редослед на употреба на сврдла 

Хируршкиот комплет секогаш: 

- Корелира со разните величини на импланти (по должина и промер) и, 

според тоа, тие се колор - кодирани (colorcode), односно според одредена величина  

(по должина и промер) со цел за поедноставна работа тие имаат одредена боја на 

пластичнот држач; 

- Потоа, имплантите се стерилни и двојно запечатени  (double steril sealing);  

- Имплантите имаат пластичен држач за кој се фаќаат за да се стават во 

лежиштето (no touch);  
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- Секој имплант има покривно капаче (Healing cap included);  

- Секој хируршки комплет има најчесто дополнителни компоненти, кои 

комплетот не мора да го содржи: РТГ - фолии и топчиња кои се вметнуваат во 

рендген шаблонот (x-ray sphere Ø 5 mm) или делови кои се вметнуваат во бор 

шаблонот;  

- Комплетот има засекувачи - дупчалки (катери) или з’мба со кој се 

експонираат имплантите по нивната остеоинтеграција (implant exposure; cutters; 

scalpel, laser) и 

- Оформувачи на гингивата - сулкус формери - кои можат да се конични или 

цилиндрични (gingivaformer - conical 2, 3, 4, 5 mm high, cilindrical 2, 3, 4 mm high). 

 

Слика 70.:  Колор кодирани импланти, со пластичен држач и капаче 
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Слика 71.: Засекувачи                  Слика 72.,73.: Оформувачи на гингива 

 

Критериуми и перформанси на добар имплантолошки систем се:  

- Безбеден и сигурен имплант; 

- Сооднос цена –бенефит (корист); 

- Дизајн на коренски аналог; 

- Примарна стабилност; 

- Едноставен систем на надградби; 

- Безбедна врска помеѓу имплантот и надградбата; 

- Протетски варијанти; 

- Додатоци за планирање; 

- Долгогодишно искуствои 

- Иновации на производителот. 

 

 Во однос на времето на поставување на имплантите, според Мејфилд, 

имплантацијата може да биде класифицирана како: 

1. Доцна имплантација – по неколку месеци или години после губитокот на 

забот или забите; 

2. Имедијатна имплантација - за време на истата хируршка интервенција, 

непосредно по екстаркцијата на забот во постекстракционата рана; 

3. Рана имплантација - неколку недели 2-6 после екстракцијата и 

4. Одложена имплантација - до шест месеци после екстракцијата. 

Оралниот хирург ја прави имплантацијата на коренскиот дел, го затвора 

каналот со посебена навртка (капаче) од комплетот, ја шие раната, при што 
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имплантот е покриен со гингивата и нема контакт со оралната празнина. Се чека 3-

6 месеци кога треба да настане неговата осеоинтеграција.  

По периодот на осеоинтеграцијата, оралниот хирург врши пункција, 

отворање на гингивата, откривајќи го имплантот и на него завртува т.н. гингива 

(сулкус) формер (Слика 72, 73), кој треба да стои 10-14 дена, при што се оформува 

гингивата околу имплантот. Со тоа, практично, завршува неговиот дел од работата, 

а започнува протетскиот дел. 

Протетcки дел  

Во протетскиот дел од работата се појавуваат следниве постапки или фази 

на работа: 

1. Избор на супраструктура;   

2. Земање на отпечаток за работен модел; 

3. Изработка на работниот модел; 

4. Изработка на протетскиот надоместок; 

5. Дефинитивно поставување на супраструктурата и протетскиот надоместок и 

6. Совети за оралната хигиената и одржување на изработката. 

 

1. Избор на супраструктурата 

Супраструктурата, која се завртува врз имплантатот, може да се избере или 

во устата на пациентот, или на работниот модел. Како што наведовме, 

производителите на импланти најчесто нудат голем избор на супраструктури во 

разни големини и облици. Супраструктурата се бира во форма на благоконусно 

забно трупче, кога се планираат коронки или мостови или, пак, може да претставува 

патрица од атечмен, кога се планираат покровни или хибридни протези.  

Посебен проблем претставува изборот на супратсруктурата во фронталната 

регија. Во таа насока, освен гореспоменатите ангулирани супраструктури, денес се 

нудат и керамички супраструктури. Освен тоа, секогаш постои и можност за 

модифицирање на обликот на супраструктурата спрема потребите со брусење.   

2. Земањето на отпечатокот 
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Земањето на отпечатокот може да се изведе на класичен начин, со 

вообичаената техника на еднофазно или двофазно отпечатување карактеристично 

за некои постари типови на импланти, најчесто едноделни и со едноставна градба, 

или кога се работи за современите системи на импланти, производителот нуди 

помошни средства за прецизно пренесување на положбата на имплантот на 

работен модел. Бидејќи тие се карактеристични за секој производител посебно, 

постапувањето со тие помошни средства треба да се проучи од упатсвата, но тоа 

нема да одземе многу време, бидејќи производителите, по правило, максимално ја 

поедноставуваат нивната употреба. 

По правило, системите на импланти за отпечатувањето поседуваат и т.н. 

преносни капички или глави. Најчесто доаѓаат во комплет со одредената 

супраструктура.  

 

   

 

    

Слика 74, а,б,в,г.: Разни отпечатоци со трансфери 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  8 

 
1. Штое е рендген шаблон? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Што е бор шаблон? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Доколку имплантирањето е затворено, што се става после извршеното 

поставување врз имплантот? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Што е оформувач на гингива? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Како се вика првиот борер со кој се започнува имплантирањето? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Што  е физиодисперзер?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  9 

 

IX. Поставување на абатмент после завршена остеоинтеграција – 

земање на анатомски отпечаток 

 Откако имплантот ќе биде поставен во коската, следи фаза на нивно 

поврзување, која може да се подели во две групи и тоа:  

- Осеоинтеграција, кога коската и имплантот се во близок, но не и 

ултраструктурален контакт и  

- Фиброзна интеграција, кога меките ткива (колагените влакна и клетки) се 

инкорпорираат помеѓу имплантот и коската. 

 Протетскиот дел има неколку фази на работа. Откако ќе се избере видот на 

супраструктурата која ќе се изработува, се пристапува на земање на отпечаток за 

работен модел. Земениот отпечаток од некој предмет претставува копија во негатив 

кој, со својата форма и големина, е реплика на оригиналот. Техниките на 

отпечатување кај импантите се поделени во две групи (Слика 74, 75, 76):  

 Отпечатување над имплантатот:  

- Отворен метод на отпечатување, 

- Затворен метод на отпечатување;  

 Отпечатување над абатментот: 

- Директна техника, 

- Индиректна техника. 

    

Слика 75., 76.:  Ниво на имплант и  ниво на абатмент 
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Затворениот метод на отпечатување е најупотребуван и уште познат како 

трансвер метод. Трансверите претставуваат подвижни делови поставени над 

абатмените и служат за преку нив да се земе отпечатокот, па заедно со отпечатокот 

се пренесуваат во лажицата. Трансверот и отпечаточната маса заедно 

претставуваат идеална реплика на делот на абатменот. Карактеристично за 

трансверите е тоа што идеално лежат на абатмените и истите се со неправилни 

форми, како би биле добро ретинирани во отпечаточната маса. Тие имаат различна 

форма и големина, во зависност од фирмата и од производителот.  

После поставувањето на трансверот во устата на пациентот, следува фазата 

на земање на отпечаток. Отпечатувањето може да се направи со стандардна 

лажица која треба да биде 3-5 мм поширока, т.е. да отстојува од алвеоларниот 

гребен како би имало доволно простор за самата силиконска отпечаточна маса. 

Отпечатокот се зема двофазно, најпрво се зема отпечаток со помалку вискозна 

силиконска отпечаточна маса, а потоа со потечна (повискозна) маса, односно се 

зема вториот – корекционен отпечаток. При тоа, неопходно е додавање на 

силиконска маса за отпечатување околу трансверите, т.е. Шприц- метод (Слика 

77-79). Постојат и специјални лажици наменети за отпечатување преку импланти. 

Тие имаат прозорчиња и се отвораат во зависност од тоа во која регија се наоѓа 

имплантот.  

   

  Слика 77.,78.,79.:  Фази на земање на отпечаток преку абатмент 

Освен со стандардна лажица, можно е отпечатокот да се земе и со 

индивидуална лажица изработена на претходно земен анатомски отпечаток пред 

да се отвори имплантот. Во овој случај, се зема еднофазен отпечаток со 

средновискозна маса за отпечатување, но и тука е неопходно додавање од масата 

за отпечатување околу трансверите. 
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Индикации за затворена метода на отпечатување: 

- Лимитирано отворање на уста; 

- Намалено меѓугребенско растојание; 

- Отежнат пристап во постериорна регија и 

- Пациенти со изразен фариенгеален рефлекс. 

- Предности на затворена метода на отпечатување: 

- Полесна употреба и 

- Одговара на мало меѓугребенско растојание. 

Недостатоци на затворена метода на отпечатување: 

- Веродостојноста на отпечатокот и неговата димензионална 

стабилност е критична, па мали разлики и отстапувања можат да 

доведат до тешкотии кај веќе готовата супраструктура; 

- Не одговара за длабоко сместени импланти. 

                                                            

 

 

 

 

   

Слика 80.- 84.:  Фази на отворен метод на земање отпечаток 

 

И отворениот метод на отпечатување има свои предности и недостатоци. 

Како предност се зема фактот дека овој вид на отпечатување го редуцира ефектот 

на ангулација на имплантот и, воедно, при ова отпечатување постои помала 

деформација на отпечаточниот материјал. Пренесувањето на трансверот во 

отпечатокот фази на работа може да предизвика непрецизности во пренесување 

на просторните позиции на имплантот од оралата шуплина на моделот, што се зема 

за недостаток на отворениот метод за отпечатување (Слика 80 -84). 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР 9. 

 
1. Кои се методите на отпечатување над имплантот? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Што е трансфер? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Што е абатмент? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Кои се методите на отпечатување над абатмент? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Кои се индикации за затворен метод на отпечатување? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Кои се предностите на отворен метод на отпечатување?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ВЕЖБА БР.  10 

 

X. Значење на биомеханиката во оралната имплантологија 

 

Примената на имплантите е сè почеста во секојдневната стоматолошка 

пракса. Американската асоцијација на оралните и максилофацијалнте хирурзи 

(ААОМС) во нивниот стратешки план и програма се повикува на лидерството во 

денталната имплантологија. Така, до 2007 година беше очекувано дека ќе има 

„особена предоминација во областа на оралната и максилофацијалната хирургија, 

вклучувајќи ги дентоалвеоларната и имплантолошката хирургија“, односно 

денталната имплантолошка хирургија претставува и ќе опстои како есенцијален 

дел во клиничката практика на оралната и максилофацијалната хирургија.  

Во последниве педесет години, уште од прелиминарните студии, па сè до 

денешниве, денталните импланти постануваат метод на избор за повеќето, ако не 

и за повеќето ситуации при кои постои недостаток на еден или повеќе заби. 

Вградувањето импланти се презентира како прв и дефинитивен избор во 

рехабилитацијата на парцијалната или комплетната едентација. Така, лидерството 

во клиничката арена секогаш започнува со визија.  

Сепак, покрај брзиот развој во технологијата и дизајнот на имплантите, 

секогаш постојат потенцијални проблеми и можни компликации кои се независни од 

изборот на системот и видот на имплантот и истите се независни од запазувањето 

и почитувањето на принципите на работа во согласност со избраниот 

имплантолошки систем.  

Покрај високиот процент на успешност презентиран од огромен број клинички 

студии, од 90- 98.5%, ран или подоцнежен неуспех е можен. Goodacre et al. ги 

анализираат видовите компликации соопштени од разни автори во периодот од 

1981-2002 година, систематизирајќи ги во шест категории: хируршки компликации, 

губење на имплантот, губење на коскено ткиво, пери-имплантни мекоткивни 

компликации, механички и естетско-фонетски.  
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Wood & Wermilyea ги анализираат објавените податоците во периодот од 

1969-2010 користејќи ја базата Medline, од аспект на успехот на остеоинтеграцијата 

во зависност од карактеристиките на испитаниците и тоа: нивната возраст, пол, 

различни медицински состојби, негативни навики како пушење, потоа локалните 

фактори: состојба на мекото и коскено ткиво (постоење на сегашни и минати 

инфекции); оклузални фактори; протетски-дизајн фактори, вклучувајќи го бројот, 

распоредот и растојанието на имплантите и поврзаноста со природните заби. Тие 

заклучуваат дека за успешна остеоинтеграција на секој имплант најважни се 

квалитетот и квантитетот на коската. Животниот век на поставениот имплант има 

две периоди: фаза без оптоварување, т.е. фаза на прифаќање, и фаза со 

оптоварување, т.е. функционална фаза кога мастикаторните сили се аплицираат.  

Успех или неуспех на имплантирањето – кога, како, зошто... 

Имплантите можат да се изгубат за време на двете фази, но причините за 

тоа во секоја фаза се сосема различни. Неуспехот во првата фаза се јавува за кусо 

време по поставувањето на имплантот и тоа примарно е поврзано со инфекција и 

инфламација. Додека неуспехот во втората фаза настанува после оптоварување и 

истото е поврзано со губиток на коскено ткиво околу вратот на имплантот. Се мисли 

дека губитокот на коската настанува како резултат на величината и/или правецот 

на оптоварување, кое е неправолиниски по должината на вертикалната осовина на 

имплантот.  

Ваквиот подоцнежен неуспех е утврден по поставувањето на протетската 

супраструктура и главно е поврзан со биомеханичките компликации. Особено е 

важно да се потенцира дека неуспехот при имплантите од биомеханички аспект сè 

уште не е комплетно објаснет. Многу автори имале за цел да ги сублимираат 

современите податоци кои се однесуваат на влијанието на функционалните сили 

врз биомеханизмот на коскено-имплант-протетскиот комплекс. 

Мислењата, иако контрадикторни за многу аспекти, сепак се единствени во 

врска со тоа дека локацијата и големината на оклузалните сили непобитно влијаат 

на квалитетот и квантитетот на индуцираната сила и притисок, и тоа сосем 

подеднакво врз сите компоненти на коскено-имплант-протетскиот комплекс. Затоа, 
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кога е потребно да се изврши процена на биолошките ефекти на аплицираното 

оптоварување, основно е да се детерминира потеклото, изворот. Коскено-имплант-

протетскиот комплекс може да биде под влијание на различни сили и тоа: 

1. Надворешни сили (функционални и парафункционални сили) и 

2. Внатрешни сили (внатрешно и надворешно преоптоварување). 

За да се разбере однесувањето на овој комплекс во „in vivo“услови потребно 

е секогаш да се изврши квалификација и квантификација на сите видови сили врз 

имплантот и во коската. Порано, силите во „in vivo“ услови биле мерени само на 

ниво на трупчето. Процесите на коскено моделирање и ремоделирање околу 

имплантите биле непознати сè додека не се извршиле мерења на интраосеалниот 

притисок со биосензори во близина на имплантот.  

Во денешно време, мерења на притисокот во коската околу имплантот, се 

изведуваат преку теоретски модели и тоа имплементирани со наодите од „in vivo“ 

услови или експериментално преку „in vitro“ модели. Како и да е, секогаш при сите 

случаи на клиничко оптоварување, оклузалните сили се тие кои најпрво се 

пренесуваат на протетската изработка, а потоа се пренесуваат преку имплантот на 

површината која ја градат коската и имплантот.  

Многу автори ги фокусирале своите истражувања токму на овие чекори на 

трансферот на силите постигнувајќи во внатрешноста биомеханички ефект кој е 

зависен од повеќе фактори и тоа:  

- Правецот на силата;  

- Величината на силата;  

- Типот на протетската изработка;  

- Протетскиот материјал;  

- Дизајнот на имплантот;  

- Бројот и дистрибуцијата на поставените импланти;  

- Густината на коската и  

- Механичките карактеристики на површината (врската која се создава 

помеѓу коската и имплантот).  
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Биолошкиот ефект на оклузалните сили 

Постојат многу фактори кои предизвикуваат зголемување на силите во 

периимплантната коска. Функционалните сили индуцираат стрес и притисок врз 

имплант-протетскиот комплекс, кои, пак, предизвикуваат процес на ремоделација 

на коската околу имплантот. Сè уште, не е прецизно утврдена најниската точка, 

односно физиолошкиот праг на стрес-толеранција на хуманите вилици и затоа 

некои пријавени неуспеси на имплантите можат да се во врска со ваквата 

неповолна величина на стресот.  

Фактори кои влијаат на дистрибуција на оптоварувањето врз имплантите се 

многубројни:  

- Геометрија, број, должина, дијаметар и  

ангулација на имплантот; 

- Локација на имплантот/-тите во лакот; 

- Тип и геометрија на протетската изработка; 

- Протетскиот материјал; 

- Супраструктурата; 

- Локација, правец и величина на  

оклузалните сили врз протетската изработка; 

- Состојба на антагонистите  

(протезата наспроти прирдните заби); 

- Деформитети на вилицата; 

- Густина на коската и 

- Возраст и пол на пациентот. 

 

Слика 85.: Видови оклузални сили 

Оклузалните сили можат да имаат апсолутно аксијално оптоварување кое е 

единствено пожелно, но, исто така, може да се предизвика странично аксијално 

оптоварување како и косо оптоварување, коишто предизвикуваат искосување и од 

тоа се предизвикува непожелен притисок во навртките на коронката и на 

надградбата, како и во имплантот и околу него (Сл. 85).   
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Максималните загризни сили кај хуманата популација со заби варира помеѓу 

индивидуите и е различна на различни места во лакот. Најголемата вредност на 

загризна сила е 443 kg/N. Лицата со заби имаат 5-6 пати повисока вредност на 

загризна сила во однос на пациентите со парцијална, односно тотална едентација. 

Така, се знае дека кај возрасни мажи средната вредност на загризната сила е од 

100-150 kg/N, додека жените имаат помали средни вредности. Пациентите со 

фиксна протеза со импланти имаат мускулна функција еднаква или приближно 

еднакво со пациентите со природни заби или, пак, со пациентите само со 

фикснопротетски изработки. 

 

Имедијатно или рано оптоварување на имплантот 

Остеоинтеграцијата се базира на двофазен хируршки протокол и се зема за 

пресудно да се избегне какво било оптоварување на поставените импланти во 

периодот на заздравување. Меѓутоа, утврден е успех со висок процент на 

имедијатно оптоварување, поткрепено и во последователните истражувања за 

фиксните протетски изработки. Имено, двофазните импланти можат да бидат 

оптоварени во релативно покус период, само при тотална едентација кога се 

поставуваат во интерканинскиот простор, т.е. во фронталниот дел на долната 

вилица помеѓу двата ментални отвори, и тоа само ако се постави ригидна фиксна 

супраконструкција.   

Сепак, мора да се нагласи дека постои забележителна еволуција во овој 

правец. Потребата за рано оптоварување на имплантите е оправдана и истата 

претставува голем придонес во надминувањето на психосоцијалнот момент кај 

пациентите со тотална едентација.  
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Биомеханичките сили на имплантите – приказ на методолошки 

инженеринг 

Кога се работи со комплексниот проблем на анализа на стрес дистрибуцијата 

многу често може да се постигне комплетното теоретско решение кое, всушност, во 

основа може да биде непрактично, па така, во интерес на времето и средствата сè 

почесто се користат експериментални техники. Сегашните инженери кои работат на 

евалуација на биомеханичкото оптоварување на имплантите користат неколку 

видови методи за процена: 

- Математички пресметки,  

- Фотоеластични стрес анализи, 

- Стрес анализи со дво или тродимензионални конечни елементи и 

- Анализа на стандардно истегнување. 

Анализата со конечни елементи најчесто се користи за анализа на неригидни 

тела, претставен преку моделот на кој се наоѓа имплантот со дел од мандибулата 

мрежно поделен.  Извршени се компаративни анализи на различна дебелина на 

импланти со иста должина и обратно, со ист дијаметар (Слика 82), а различна 

должина (Слика 83).  

Математичката анализа покажува нееднаква стрес дистрибуција внатре во 

коскената „чашка“ околу поставениот имплант. Деловите кои се најекспонирани и 

претрпуваат максимален товар се наоѓаат околу вратот на имаплантот (полето 

обоено со црвена боја – Слика 82 и 83). Овој метод на конечи елементи е еден од 

најупотребуваните методи користени за анализи на стресот во индустријата и 

науката. Се користи за анализа на вештачки зглобови, протези на колена, како и 

при анализа на стресот при денталните импланти. 

Познато е од клиничкото искуство дека секогаш не е можно да се постави 

имплантот во оптимална позиција. Тоа може да се компензира со ангулацијата на 

надградбите (абатментот). Меѓутоа, зоната со најголма стрес-дистрибуција е околу 

вратот на имплантот и таа е секогаш во опасност при преголемо оптоварување на 

имплантот.  
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Слика 86., 87.: Распоред на силите околу имплантот со различен дијаметар и 

 различна должина (превземено од Hamillova et al.) 

 

Најчесто овие анализи покажуваат дека имплант со поголем дијаметар 

подобро ги поднесува мастикаторните сили и истиот претрпува помал стрес околу 

вратот на имплантот. Многу аспекти на имплантолошкиот третман се врз основа на 

биомеханичките принципи и затоа имплантолошкиот биомеханизам е поле на 

истражување, во раст и развој. Со сегашните знаења се знае дека резултатите од 

третманот со импланти ќе се подобрат ако: 

- Имплантите не се оптоваруваат со преголеми оклузални сили; 

- Имплантите се поставуваат во густа коска;  

- Бројот и дијаметарот на поставените импланти се зголемат;  

- Поставувањето на имплантите го намалуваат нивото на искривување и  

- Имплантите се основа за фиксни протетски изработки.  

 

 Како биомеханичка перспектива и препорака при денталното имплантирање 

- ќе се смета дека оптимален имплант е оној имплант кој е со максимален 

дијаметар, но само оној кој одговара на анатомските прилики и услови на 

вилицата. 
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ПРАШАЊА ОД ВЕЖБА БР.  10 

 
1. Од кои фактори е зависен биомеханичкиот ефект на силите врз 

имплантот? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Опиши го биолошкиот ефект на оклузалните сили: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Што е имедијатно оптоварување на импланти? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Која е зоната со најголема стрес дистрибуција? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Како ќе се подобри третманот со поставување импланти? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Опиши ги силите на компресија, истегнување и смолкнување:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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