ЗА АКАДЕМИЈАТА

СОВРШЕН СПОЈ НА НАУЧНИТЕ
СОЗНАНИЈА И НОВИТЕ ПРАКТИКИ
Д-Р ДИМИТАР ТАСЕВСКИ

КОМПЈУТЕРСКИ ВОДЕНАТА ИМПЛАНТНА ХИРУРГИЈА
Е СУПЕРИОРНА МЕТОДА
ПРОФ. Д-Р АСЕН ЏОЛЕВ

ОРТОГНАТСКАTA ХИРУРГИЈА И ЕСТЕТИКАTA НА ЛИЦЕТО
- УМЕТНОСТ НА РАЗУБАВУВАЊЕTO
БОРИС ЈОВАНОВИЌ

PINK IT UP! ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОТЕЗИ

Двете совршенства
Кога бог го создал светот
Му ја подарил убавината,
Онаа убавина што е бесмртна
Која се раѓа и создава,
Но никогаш не умира.
Од нејзините чисти кајнаци
Се напојува човековата жед
За бесмртност и вечност.
Убавината и насмевката
Две совршенства
Бесценети и немерливи.
Убавината има сила
На безличното
Да му подари лице,
Хаосот да го преуреди
Во хармонија,
Грдото во перфекција,
А насмевката да го облагороди,
Да го возвиши и издигне
Таму каде што се љубат
Земното и небесното.

Прим. д-р Коте Тасевски

Почитувани читатели,
Дваесет и петгодишната работа на Приватната здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК во
Скопје и Струмица и ПЗУ Поликлиника од секундарно ниво ЕНДОМАК
Гевгелија, ја крунисуваме со oсновање на Приватен научен институт
- Академија за естетска стоматологија (прв во државава и во регионот), како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.
Со таа научна верификација на нашето знаење и работа, во кои
се вградени и знаењето и искуствата на голем број наши истакнати
професори, како и на врвни научници од светот, конечно се отвора
можноста - покрај формата и функцијата - естетиката да стане третиот камен темелник врз кој се потпира денталното и менталното
здравје на луѓето.
Споделувајќи го задоволството за тој наш и ваш успех, почитувани читатели, изразуваме надеж дека Академијата за естетска стоматологија ќе биде обединувачки фактор меѓу науката и практиката
што ќе резултира со унапредување на денталното здравје и дека набргу таа ќе прерасне во нова јатка каде што ќе се применуваат најсовремените техничко-технолошки методи во креирањето на совршена насмевка.
Стручното списание на Академијата, кое четири пати годишно
ќе излегува во печатена и во дигитална верзија, ги поканува на соработка домашните и странските стоматолози од таа област. Сите
стоматолошки професионалци имаат право да се запишат и да се
приклучат на Академијата за естетска стоматологија со што стануваат дел од семејството на посветени професионалци.
Естетската стоматологија е сеопфатен пристап кон вкупната
орална здравствена заштита, која ги комбинира уметноста и науката
за да се постигне оптимална забна функција, здравје и естетика.
Сега имате уште еден повод за задоволство.
Насмејте се.

Прим. д-р Коте Тасевски
Главен и одговорен уредник
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Совршен спој

на научните сознанија
и новите практики

Сите стоматолошки професионалци имаат право да се запишат
и да се приклучат на Академијата за естетска стоматологија
Академијата за естетска стоматологија
-Ендомак е посветена на унапредување и
имплементирање на научните сознанија и
практики во стоматологијата и поттикнување
на највисоките стандарди за етичко однесување и одговорна грижа за пациентот од естетските стоматолози, забните техничари и
другите стоматолошки професионалци.
Основната концепција на научната установа е прогресивно ширење и брз развој
на современата стоматолошка доктрина, со
тенденција тоа да се применува директно
во практиката и да ги вгради богатите светски искуства во стоматологијата и во медицината. Така, единствена во поширокото опкружување на земјава, практиката и науката
ќе бидат на едно место, со современи стандарди и принципи. На тој начин не само што
ќе се даваат забоздравствени услуги туку и
ќе се едуцираат голем број млади луѓе.
МИСИЈА
Академијата својата мисија ја исполнува преку: нудење супериорни едукативни
можности; научно-истражувачка дејност;
апликативни (применливи) истражувања;
промовирање и поддршка на акредитација
и асоцијација (преку принципот на здружување, интеграција); постојан форум за креативна размена на знаења и идеи за подобрување на постојните и воведување нови
технологии; примена на знаења, изнаоѓање
практични решенија и обезбедување точни
и корисни информации за јавноста и за професијата.
Академијата за естетска стоматологија вклучува: доктори по стоматологија,
лабoраториски забни техничари, стоматолошки помошници, стоматолошки хигиенисти, едукатори, истражувачи и други професионалци во стоматологијата од земјата и
од странство. Оваа вкрстена функционална
едукација на страсни практичари е она што
ја први Академијата уникатна, овозможувајќи им на членовите меѓусебно да се пов
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рзат, да соберат информации од светската
естетска стоматологија, да примаат и да
даваат охрабрување и поддршка на други
естетски стоматолошки професионалци во
светот.
КОНЦЕПТ
Основната цел е преку спроведување на
соодветни планови и програми Академијата
да обезбеди:
1. Практична обука и стручно усовршување на докторите на стоматологија за
новите техники и методи на работа во естетската стоматологија, добра стоматолошка практика, унапредување на знаењето и
вештините за дијагностика и лекување;
2. Воведување високи стандарди за
квалитетна и континуирана едукација на
други стручни кадри во стоматолошката
дејност (лабoраториски забни техничари,
стоматолошки помошници, стоматолошки
хигиенисти, едукатори, истражувачи и други стоматолошки професионалци);
3. Дополнителна едукација на студенти;
4. Информирање за новите трендови во
стоматологијата, технологијата и науката;
5. Други едукативни активности поврзани со стоматолошката наука и пракса, што
ќе резултира во обезбедување високо ниво
на стоматолошка здравствена заштита на
населението и развој на естетската стоматологија кај нас и во регионот.
ПОСВЕТЕНИ НА
ЕСТЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА
Eстетскатa стоматологија е ново подрачје на фокусираност во областа на стоматологијата кое ветува нови продори во
стручното усовршување.
Академијата за естетска стоматологија
нуди можност професионалците во таа област да станат дел од есклузивната група
посветени естетски стоматолози и лабараториски техничари.

Ќе овозможи супериорна и разновидна
професионална посветеност на усовршување во науката и уметноста на естетската
стоматологија.
Со добивање на акредитација, Академијата за естетска стоматологија ќе може
да ги реализира програмите за стручно и
професионално усовршување и да овозможи образование кое ќе биде препознатливо
по својата програма и содржина во обликување на профилот стручен специјалист преку стручните специјалистички студии, кои
ќе ги следат и современите достигнувања
во стоматологијата и нивна апликација во
соодветните подрачја на примена.
ОТВОРЕНОСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Академијата е отворена за сите доктори по стоматологија, лабараториски забни
техничари, стоматолошки професионалци
и оние кои ја поддржуваат естетската стоматолошка индустрија, вредните, работливите, трудољубивите, оние кои се полни со
енергија за стоматолошката професија, кои
се стремат за клиничка пракса, за постојано
проширување на нивните вештини, кои сакаат да бидат поврзани, да се здружуваат,
да разменуваат идеи и искуства.
Ова ја нагласува посветеноста на Академијата за естетска стоматологија кон сеопфатност (инклузивност) и стандарди на
совршеност, вистински да се измерат и прошират знаењата и вештините на повисоко
ниво, како и да им обезбеди на пациентите
послободен пристап до специјализираните

стоматолошки професионалци, кои покажале висок степен на клинички вештини и
способности во естетската стоматологија.
ОБРАЗОВНИ БЕНЕФИЦИИ

Kурсеви,
работилници,
предавања, стручни
презентации,
во организација на
Академијата

Основен принцип на Академијата е да
се промовира образованието.
Академијата постојано ќе организира
курсеви, работилници, предавања, стручни
презентации, состаноци на работни групи,
семинари, индивидуално усовршување,
консултации, печатени, видео и комјутерски потпомогнати начини на образување,
како и други облици на пренесување на
знаење, вештини и информации.
Редовно ќе издава едукативни брошури
и книги за светските достигања во областа
на естетската стоматологија.
Академијата ќе одржува годишни научни сесии низ целата територија на земјава.
Домашни и странски експерти ќе бидат
вклучени во едукативниот процес со јасно
дефинирани теми, целни групи, видови и
траење на програмите.
Академијата за естетска стоматологија
ја исполнува својата мисија, нудејќи им
супериорни образовни можности, вклучувајќи конференции во живо, како и реномирана годишна научна сесија. Во фокусот
на годишната конференција е на стоматолозите да им се овозможи да разменат идеи и
да добијат значајни, интердисциплинарни
информации за најновите клинички процедури, материјали и методи, развивање на
естетска пракса и самозбогатување.
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Покрај тоа, стоматолозите можe да заработат и кредити за континуирано образование. Академијата ќе партиципира во
меѓународните односи со јавноста во напорите да се подигне перцепцијата на јавноста
и разбирањето на естетската стоматологија.
Академијата за естетска стоматологија
ќе помогне и ќе ги поддржи членовите во
нивните цели за клиничка совршеност преку образовните ресурси што ќе ја зајакне
нивната кариера. Проширување на знаењето и вештините, мрежно поврзување, соработка, поддршка и охрабрување од колегите
професионалци. Благодарение на партнерството меѓу членовите може да се даунлодираат и стримуваат видеа за едукација на
пациентите од нивната пракса, веб-сајт или
социјалните мрежи.
Со тоа се овозможува пристап до списанието на естеската стоматoлогија, објавување рецензирани трудови, обезбедување
најнови информации за клиничките третмани, козметичките стоматолошки технологии и други научни сознанија меѓу водечките стоматолози, лабараториски техничари и
специјалисти.

Награди и
признанија
за успешно
завршените
курсеви
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Информации за членството, професионални информации, информации за годишни научни сесији и други регионални и
меѓународни настани, состаноци и конференции. Учесниците, исто така, може да се
поврзат онлајн на порталот на Академијата,
да се вклучат во дискусиите, да ги следат
најновите вести.

РЕСУРСИ ЗА УСПЕХ
Академијата им овозможува на своите кандидати во процесот на акредитација
алатки и ресурси кои им се потребни, со повеќе сигурност да работат на својот пат низ
процесот на акредитација. Тука се и некои
од ресурсите на располагање за да помогнат патот на акредитација да се направи
полесен.
• Ментори и едукатори
• Акредитирани работилници
• Дополнителни ресурси
СПИСАНИЈА И МУЛТИМЕДИЈА
Списанието е публикација на Академијата за обезбедување најнови информации за клиничките третмани, козметичките
стоматолошки и забнотехнички технологии
и техники, и многу повеќе од водечките стоматолози, лабараториски техничари и специјалисти. Членовите на Академијата имаат
право да објавуваат во публикацијата што ја
добиваат во печатена и во дигитална верзија.
ПРИЗНАНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ
Академијата за естетска стоматологија
ќе доделува годишна награда за најдобар
естетски стоматолог, најдобар естетски забен техничар, за извонредност во естетската стоматолошка едукација, за иновација,
лидерство и унапредување во областа на
естетската и реставративната стоматологија.

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА НАСМЕВКА

Компјутерското фотографирање
во дизајнирањето на насмевката
Автор: д-р Александар Tрајаноски
ВОВЕД
Технолошкиот напредок во областа на
дигиталната фотографија го револуционизираше концептот на фотографијата како
моќен медиум за експресија и комуникација. Стоматологијата и фотографијата се
многу тесно поврзани при комуникацијата
помеѓу доктор, пациент и забен техничар.
На секоја портрет фотографија во стоматологијата ќе и недостига експресивен
квалитет доколку нема насмевка која е внимателно диригирана од страна на стоматологот. Со помош на дигиталната технологија
е многу лесно да се направат такви фотографии и доколку има некои недостатоци може
многу лесно да се види и да се направи нова
фотографија.

1

ДИСКУСИЈА
Секоја естетска анализа во стоматологијата е потребно да започе со две основни
фотографии:
• портрет фотографија со насмевка
• фотографија со екартери
Анализата започнува на макроскопско
ниво, односно лицето на пациентот (екстра–орална анализа) и продолжува кон
најмалите детали на забите и гингивата (интра-орална анализа) за на крај да се премине кон избор на идеалниот третман, специфичен за секој пациент.
Модерниот компјутерски софтвер дозволува дизајнирање на архитриктониката
на забите и моментално да се манипулира и
дизајнира насмевката на фотографијата од
лицето. Тука особено голем придонес има
вештачката интелигенција, која како алатка
многу го олеснува процесот на избирање
на соодветна форма и големина на забите
во новата насмевка, бидејќи овозможува
пребарување во дата-базата од околу 1.000
форми на природни заби и ни го стеснува
изборот на само неколку форми кои се најсоодветни за тој пациет, врз база на позицијата на интерденталните папили и претходно одредениот сооднос на забите.

Основни
фотографии
1. Портрет
2. Екартери

2
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Со дигиталното модифицирање на фотографиите може да се прикаже целото лице
и со тоа да се види каков би бил ефектот на
предложените корекции на забите и на мекото ткиво врз изгледот на целото лице. Со тие
модифицирања може да се види исто така и
што не би требало да се направи. Не ретко,
одередени интраорални промени може да
имаат негативен ефект, доколку се направат
премногу совршени. Премногу бели заби
изгледаат неприродно и може да имаат негативен ефект врз целото лице на пациентот.
Со дигиталното модифицирање може да се
одбере и вистинската нијанса на забите која
ќе се вклопи во целокупниот изглед.
Дигиталното модифицирање на фотографиите овозможува неколку работи:
• Му овозможува на докторот подобро
да го испланира третманот и однапред да ги
визуелизира и проучи естетските ефекти на
планираните зафати.
• Пациентот може однапред да ги види
планираните корекции и да даде свои сугестии за нивно менување
• Поголема креативност на докторот, бидејќи може да му прикаже на пациентот како
би изгледал со разни други дополнителни и
поинакви естетски промени.
• Се зголемува мотивираноста на пациентот за изведување на естетскиот третман и
се намалуваат неговите стравувања и вознемиреност за крајниот резултат.
• Една од најголемите предности е што
може со сигурност да се утврди дека пациентот и докторот имаат иста визија за корекциите и резултатите. Ако од било која
причина постои разидување, тоа е најдобро
време тие недоразбирања да се усогласат.
• Полесна комуникација со забниот техничар, кој ќе има појасна информација кои се
желбите на пациентот.

Три различни дизајни на ист пациет

ЗАКЛУЧОК
Секоја насмевка е различна. Проучувањето на постоечката насмевка е прв чекор
при креирањето на идеалната насмевка. За
да има успешна анализа, а со тоа и пресонализиран дизајн на насмевката, потребно е да
се разберат барањата на пациентот и тие да
се вклопат во реалните можности во дадената ситуација. На пациентот треба јасно да
му се стави до знаење дека компјутерската
слика е само приближен приказ на резултатите кои докторот смета дека може да се
постигнат.
Ова претставува првиот чекор во процесот наречен дигитално дизајнирање на
насмевката.

10
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# за авторот
Д-р Александар Трајаноски
l Во 2003 година завршил средно заботехничко
училиште ДСМУ Јован Калаузи – Битола, а во 2008
година дипломирал на Стоматолошкиот факултет
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Smile Makeover“ со Милош Миладинов во
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Ортогнатската хирургија
и естетиката на лицето
- уметност на разубавувањето
Автор: Проф. д-р. Асен Џолев, максилофацијален хирург

ВОВЕД
Денес, кога луѓето
многу повеќе обрнуваат
внимание на нивниот изглед, повеќе од кога и да е,
има потреба од различни
хируршки и естетски процедури што ќе ги направат
поубави. Убавината е важна за луѓето затоа што го
дава првиот впечаток. Големината, положбата и односот на горната и долната
вилица влијаат на изгледот. Дури 20% од човечката популација имаат некои
деформитети на вилиците
кои бараат ортодонтска,
1
хируршка или комбинирана терапија. Понекогаш тоа
е само естетски проблем,
а понекогаш вклучува и
функционални
нарушувања, како што се тешкотии при џвакањето,
зборувањето, затворањето на усните, проблеми со забите и дисфункција на темпоромандибуларниот зглоб. Сепак, и покрај
функционалните и здравствените проблеми, естетскиот проблем е она што ги тера
пациентите да се одлучат за операција.
Ортогнатската хирургија што може да
ги придвижи анатомските структури на
горната и долната вилица е златен стандард во третманот на пациенти со скелетни
аномалии кои имаат завршен раст или чиј
проблем е претежок само за ортодонтска
терапија, односно само со придвижување
на забите не е можно да се поправи дефектот во изгледот на пациентот. Денешната ортогнатска хирургија има улога и при
движењето на коскените структури и во
придвижување на структурите на меките
ткива и мускулите што се прицврстуваат на
вилиците.

Слика 1.
Телерендгенска
анализа во софтверот

ПРОТОКОЛ
Мултидисциплинарен пристап и тесна
соработка на ортодонтот и хирургот е клучот
за успех во терапијата и предвидлив позитивен исход по интервенцијата. Можностите на
ортодонтот се ограничени на поместување
на забите и алвеоларно продолжување со
многу мала можност за манипулација со базалната коска. Затоа, улогата на ортодонтот
е да ги исправи забите, да ги декомпензира
во однос на горната и долната вилица. Максилофацијалниот хирург може да ги преместува коските, но не може да ги придвижи
забите и да обезбеди точна и правилна интеркуспидација на забите по движењето на
вилицата. Оваа состојба е претходно обезбедена од ортодонтот и прецизно го планира во софтверот поместувањето на вилицата
и како ќе изгледа интерспецификацијата и
профилот на пациентот во иднина по интервенцијата, а хирургот треба да го постигне
тоа со оперативна метода.
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Откако пациентот ќе биде дијагностициран дека има дентофацијален деформитет што може да биде хируршки коригиран,
потребна е темелна проценка од хирургот и
ортодонтот. Максилофацијалниот хирург го
прегледува пациентот, а потоа ги изложува
на семејството и на пациентот сите можни
опции за третман и можните компликации.
Ги објаснува и естетските и функционалните придобивки по хируршкиот третман.
Ортодонтот го упатува пациентот да направи
OPT снимка и телерендген, му прави анатомски стоматолошки отпечатоци на забите, регистрира централна оклузија, бара фронтална снимка на главата - колку има асиметрија.
По ортодонтската анализа, хирургот и ортодонтот прават дефинитивен и конечен план и
го презентираат пред пациентот.
Виртуелното компјутерско планирање
обезбедува поточна хируршка терапија и ни
помага да го едуцираме пациентот за планираната процедура, бидејќи може детално да
објасни како ќе изгледа пациентот по операцијата, нудејќи му повеќе можности за избор.

АНАЛИЗА НА ВИЗУЕЛЕН ТРЕТМАН
Предоперативната ортодонција има
за цел да ги исправи забите, да ги израмни
забните лакови, да ја усогласи Шпеовата
крива, да постигне правилен наклон на секачите, трансферзалната широчина на забните лакови.
Ортогнатската хирургија вклучува операција на максилата или на мандибулата,
или на двете вилици. Генеопластиката и липосукцијата на вратот, како опција, може да
се разгледаат како дополнителни хируршки интервенции за да се постигне поубав
изглед. По операцијата, две до три недели
вилиците на пациентот се фиксирани. Постоперативниот ортодонтски третман започнува 4 до 6 недели по операцијата. Откако ќе се достигне и последниот детаљ за
добивање прва класа и оптимална оклузија,
се пристапува кон фазата на ретенција.
Наши случаи:
Случај 1. Мандибуларен прогнатизам и хипо
пластична максила. Бимаксиларна остеотомија
Пред и потоа

4

Слика 2.
Профил напациентот
врз основа на анализата
- почетна состојба

Слика 4.
Интраорално
прикажување
на состојбата
пред
хируршката
интервенција

5

2
Слика 5.
Интраорално
прикажување
на состојбата
по
операцијата

6

Слика 3.
Профил на пациентот
врз основа на анализата
- состојба како ќе изгледа
тој по операцијата

3
Слика 6. Изглед на пациентот пред и по
операцијата

12
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Случај 2.
Мандибуларен прогна
тизам и хипопластична
максила. Бимаксиларна
остеотомија

7

8

Пред и потоа
Слика 7.
Интраорално
прикажување
на состојбата пред
операцијата

9

Слика 8.
Интраорално
прикажување на
состојбата по операцијата
Слика 9.
Изглед на пациентот пред
и по операцијата

Случај 3. Прогнатизам на максилата, микрогенија на мандибула
та, издолжено лице. Изведена бимаксиларна остеотомија.
Пред и потоа

10

Случај 4.
Латеронатија. Сагитална сплит
остеотомија на долната вилица

Слика 10.
Изглед на
пациентката
пред интервенцијата

Слика 11.
Изглед на
пациентката
по интервенцијата

11

12

13

14

15

Слика 12.
Интраорален приказ пред
интервенцијата
Слика 13.
Изглед на пациентката
пред интервенцијата
Слика 14.
Интраорален приказ
по интервенцијата
Слика 15.
Изглед на пациентката
по интервенцијата
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Случај 5.
Бимаксиларна
остеотомија
со гениоплас
тика.

Слика 16.
Изглед на
пациентот
пред и по
хируршката
корекција

Клучните принципи на грижа за пациентот вклучуваат добра психолошка подготовка на пациентот, добра предоперативна
и постоперативна исхрана на пациентот,
соодветно зачувување на сите крвни садови кои ги хранат забите и сегментите
на вилиците, зачувување на коскените и
невроваскуларните структури, соодветна
постоперативна нега на раните, добра фиксација на коскените сегменти, одржување
на таа состојба, контрола на оклузијата и на
крајот нормална функција.

# за авторот
Проф. д-р Асен Џолев
l Сопственик и основач на Клиника за стоматологија, ортодонција, имплантологија, орална и максилофацијална хирургија „Проф. Џолев“.
l Член на Кралскиот колеџ за хирурзи на Англија.
l Член на Здружението на максилофацијални хирурзи на Србија и член на Одделението за орална
имплантологија на Србија.
l Член на Европската асоцијација за кранио максилофацијална хирургија. Член на Светската асоцијација на максилофацијални хирурзи. Член на Француското друштво за стоматологија
и максилофацијална хирургија. Член на меѓународната академија за
хуманитарни и естетски науки.
l Како автор и коавтор, тој објави во странски и локални списанија и
на конгреси им претстави вкупно 170 трудови.
l Напишал три поглавја од учебникот за студенти по медицина и стоматологија, специјализирал студенти, објавил и четири монографии.
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Задоволството на пациентот во голема
мера зависи од вниманието што се посветува на најголемите тегоби на пациентот и
што точно го вознемирува пациентот во неговиот изглед. Дури и тогаш кога промената
во изгледот може да биде задоволителна
за хирургот и точна со пресметани цефалометриски стандарди, на пациентот може да
не му се допаѓа и да не биде задоволен.
Разбирањето на тегобите и очекувањата на
пациентот е исто толку важно како и разбирањето на лекарот од страна на пациентот
за тоа што е најдобро за функцијата и долгорочните резултати. Затоа е важно да се знаат
главните тегоби и пациентот да се подготви
за конечниот исход каков што може да биде
на задоволство на обете страни.
ЗАКЛУЧОК
Соработката на максилофацијалниот
хирург и ортодонтот е клучна за успех во
терапијата на дентофацијалните скелетни
аномалии. Успешната ортогнатска хирургија
бара голема посветеност од максилофацијалниот хирург, стоматологот и специјалистот за ортопедија на вилицата.
За да се постигнат најдобри резултати,
целиот тим мора добро да ги дијагностицира, планира и да ги изврши сите потребни
конзервативни, ортодонтски и хируршки интервенции.

#ЗА_АКЕДМИЈАТА

www.mcenter.edg.mk
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НЕИНВАЗИВНА ДИГИТАЛНА
ВОДЕЧКА ИМПЛАНТОЛОГИЈА

ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Компјутерски водената
имплантна хирургија е
супериорна метода
ИМПЛАНТИРАЊЕ ВО ЕСТЕТСКАТА ЗОНА - ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
Автор: Д-р Димитар Тасевски
ВОВЕД

MGUIDE
хируршкиот
клуч со трите
планирани
импланти од
оклузален (горе)
и фронтален
(долу) поглед

Воведувањето на компјутеризираната
томографија (CBCT) во денталната практика овозможи предоперативно комбинирање на протетскиот дизајн со анатомските
структури во вилиците. Тоа доведе до појава
на т.н. компјутерски водена имплантна хирургија, кај која се употребуваат претходно
изработени хируршки шаблони (водичи)
за прецизно поставување на денталните
импланти во согласност со претходно обмислениот план на терапија. Научната литература се согласува дека рехабилитациите
во имплантната протетика имаат стапка на
преживување од 5 години приближно 95%
и поголема од 89% по 10 години [1].

Но, сегашниот тренд во хирургијата за
имплантација е понатамошно подобрување
на овие клинички процедури со намалување на вкупното времетраење на рехабилитација користејќи, во исто време, помалку
инвазивни хируршки техники. Водената
имплантна хирургија драматично ја поедноставува процедурата на поставување
дентални импланти, почнувајќи од дијагностичката фаза, па сè до реализацијата на
конечната протетска реставрација.
Точното тридимензионално поставување на денталните импланти е еден од
главните предуслови за успешна имплантна терапија [2]. Успешниот протетски исход
е главната и најважна цел на имплантната
терапија. Доколку се занемари важноста
на успешната протетска изработка, тоа доведува до несоодветен протетски дизајн,
лоша естетика, субоптимална биомеханика
и недоволна орална хигиена.[3]
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Пациентка на возраст од 48 години, во
добра општа здравствена состојба и без медицински контраиндикации за имплантирање, побара решение за клинички проблем
во горната вилица. По направениот клинички преглед и направената 3Д радиографска
анализа беше констатиран деструктивен
кариес на забите 11, 21, 22 и 23, носачи на
фиксна протетска изработка (металкерамички мост). Поради неможност за нивна
реставрација, беше поставена индикација
за отстранување на мостот и нивна екстракција. Во согласност со пациентот беше
донесена одлука имедијантно да се постават три импланти со употреба на хируршки
водич МGuide(MIS). Поради високата естетска вредност на областа за имплантирање,
претходно направена привремена фиксна
протетска изработка (мост) од PMMA со
помош на CAD/CAM метода, со користење

Планирање
за компутерски
воденото
поставување на
импланти со
MSOFT MIS
софтверот

на Еxocad програмскиот софтвер за планирање. Намерата беше истиот да се заштрафи
врз поставените импланти, со користење на
времени цилиндри (абатменти) со цел пациентот да биде естетски и функционално
згрижен во периодот на остеоинтеграцијата
на денталните импланти.
МGuide хируршкиот шаблон беше дизајниран во МCenter Macedonia, Скопје,
одделот за дигитална стоматологија на
групацијата EDG, со користење на софтверот МSoft (MIS). MGuide шаблонот беше изработен со 3D печатач Аsiga Max UV. Мguide
системот овозможува целосно компјутерски водено имплантирање. Со својот дизајн
со отворена рамка дава можност за лесно
поставување и сигурно налегнување во усната празнина, комфор за пациентот, лесна
иригација, видливост и флексибилност на
хируршката процедура.
По минимално инвазивното екстрахирање на забите, хируршкиот шаблон беше
поставен и фискиран за преостанатите
заби. Местата за идните импланти беа препарирани согласно протоколот за работа со
МGuide. Три 4.20 X 13 MIS Seven импланти
со внатрешна хексагонална протетска врска беа поставени на позиција 11, 21 и 23,
согласно препораките за имедијантно имплантирање (3 мм под слободниот гингивален раб, 3 мм палатинално од букалната
алвеоларна ламела), преку хируршкиот
шаблон. Просторот помеѓу поставените
импланти и букалната ламела беше исполнет со коскен материјал од хумана донорна
коска (мaxgraft, Botiss), со цел да се компензира постекстракционата хозризонтална и
вертикална загуба на коскен волумен.[4]

ДИСКУСИЈА
Првата и веројатно најважната фаза за
развој на компјутерски водената имплантна
хирургија е воведувањетo на компјутеризирана тродимензионална (3D) техника на
снимање [5]. Со тоа се подобри традиционалното планирање пред хируршката интервенција, во кое се користеа радиографски проценки (често преку периапикални и
панорамски радиографии) и директна инспекција на алвеоларните гребени. Евалуацијата на 3D податоците, добиени со
компјутеризирана томографија, но од неодамна и употребата на оптички скенер, заедно со современ софтвер за планирање на
импланти, овозможуваат внимателно симулирање на сите хируршки и протетски фази
од работата.

Предоперативни 3D CBCT пресеци
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на MGUIDE хируршкиот
инвазивно
01 Минимално
02 Проба
клуч пред процедурата на
екстахирање на забните корени
поставување на имплантите

на местата за
03 Препарација
имплантирање со MGUIDE
хируршкиот сет

Отстранување на гингиво
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обработка на
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08 Сутурирање
09
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околу имплантите со претходно
времената протетска изработка
времената протетска изработка
поставени гингивоформери

ПРЕДНОСТИ
Предностите на водената имплантна хи
рургија се бројни:
l Местата за поставување на имплантите може да се одредат пред интервенцијата,
според волуменот и квалитетот на коскеното
ткиво, локацијата на анатомските структури
(нерви, крвни садови, синуси), како и протетските и естетски проценки на терапевтот [6].
l Со 3Д снимањето е овозможено точно мерење на ширината и висината на тврдите и меките ткива во планираните места
на имплантација, нивниот квалитет, како и
растојанието помеѓу имплантите и нивната
ангулација.
l Се овозможува точно планиран правец на внесување на протетските компоненти, изработка на протетски изработки
на заштрафување и изработка на индивидуални абатменти.

l Точното планирање кај водената имплантна хирургија овозможува понекогаш
да се избегнат процедурите за аугментација
(зголемување) на волуменот на коскените гребени, поврзани со продолжување на
времето на лекување, а понекогаш, за жал, и
со големи клинички компликации [7].
l Внимателното тридимензионално по
зиционирање на имплантите овозможува
да се добијат најдобри клинички резултати,
особено во однос на естетските аспекти [8].
Ова е особено важно во естетските зони на
усната празнина, кои важат за едни од најкомплицираните зони за имплантирање.
l Во моментот на имплантирањето терапевтот може да располага со времена
фиксна протетска изработка за пациентот,
со што на крајот од имплантирањето, ако
дозволуваат клиничките услови, добива
функционална и естетска рехабилитација
[9].
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НЕДОСТАТОЦИ
Сепак, компјутерски водената имплант
на хирургија има и одредени недостатоци.
l Како и кај сите нови методи, оваа
процедура бара одредено искуство, а со
тоа и еден период на учење за лекарот стоматолог, за техничарот и воопшто за целиот тим од стоматолошката пракса.
l Потребно е да се потроши подолго
време за планирањето пред хируршката
интервенција на водено имплантирање
во споредба со традиционалното планирање.
l Економските аспекти исто така мора
да бидат земени предвид, иако придобивките се доволно големи за да ја оправдаат
поголемата цена на чинење.

на динамичката
12 Проверка
оклузија

Водената имплантна хирургија (GIS)
овозможува да се пренесе планираниот
проект за рехабилитација директно во хируршкото поле. Хируршките шаблони (водичи) може да се поделат на „статички“ и
„динамични“. Вторите се претставени со
водени навигациски методи во кои компјутерски управуван систем за навигација му
помага на лекарот во реално време додека
се позиционира имплантот преку алатки за
визуелно сликање на мониторот.
Овие методи, иако се многу интересни за во иднина, во моментов не се особено распространети. „Статичките“ методи
вклучуваат употреба на хируршки шаблони
што може да се произведат со конвенционални процедури, како модифицирање на
постоечките протези, но и со дизајн со компјутерски потпомогната технологија (CAD /
CAM) или употреба на 3D печатачи.

ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Хируршките шаблони може да бидат
поддржани од постоечките заби, коската
или мукозата, како и да бидат со или без
иглички за нивна стабилизација. Некои
шаблони овозможуваат целосно водено
вметнување на имплантот, додека други
бараат рачно вметнување на имплантантот
по отстранувањето на хируршкиот шаблона.
Воденото вметнување на импланот овозможува на минимална инвазивност често без
потреба да се подигне хируршка резенка.
MGuide (MIS) системот овозможува целосно
водена процедура на поставување на импланти, од моментот на почетното планирање, до моментот на предавање на времените и трајните протетски изработки.
РЕЗУЛТАТИ

Ретроалвеоларна
снимка веднаш по
поставувањето на
имплантите и
времените
абатменти

Сите поставени импланти имаа задоволителна примарна стабилност (момент на
внесување поголем од 45 Ncm). Тоа овозможи имплантите веднаш да бидат оптоварени. Оптоварувањето беше нефункционално, т.е. без директни контакти со забите
антагонисти во централна оклузија и при
движења на мандибулата. Врз имплантите
беа поставени времени цилиндри, а врз нив
адаптирана времената фиксна PMMA протетска изработка. Заради подобра адаптација на мекото ткиво, цилиндрите со времената изработка беа извадени и заменети со
гингивоформери, па потоа мекото ткиво во
пределот на интерденталните папили беше
сутурирано. Финално, времената изработка
беше заштрафена на поставените импланти
со препорачаниот момент на заштрафување
од 20 Ncm. Динамичката оклузија беше проверена со артикулациона хартија, со цел да
се утврди отсуството на контакти при движењата на долната вилица. Клиничкиот случај е во тек и пациентката се придржува на
препораките за орална хигиена и контролни прегледи.

ЗАКЛУЧОК
Компјутерски водената имплантна хирургија е супериорна метода во однос на
сигурноста, предвидливоста и минималната инвазивност. Комбинирана со имедијантното имплантирање и имедијантното
нефункционално оптоварување, таа дава
огромен клинички бенефит за пациентот, од
аспект на функционалност и естетика.
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Употребата на коскен материјал
кај имедијантно поставени
импланти во пределот
на мандибуларните молари
Автор: Д-р Дарко Велјановски
ВОВЕД
Имедијантното постектракционо имплантирање е клинички докажан тераписки модалитет за надоместување на изгубените заби. Но, истовремено, тоа е еден
чувствителен метод на имплантирање за
чија успешност треба да бидат почитувани
строги селекциони критериуми. Некои од
нив се: минимално инвазивно имплантирање без подигнување хируршки резенки,
имплантирање во алвеоли со зачувани
коскени ѕидови, отсуство на акутна инфекција, отсуство на гингивална рецесија
и пародонтални заболувања, пропоена
гингива со соодветна широчина и вертикална дебелина, поставување на имплантот во идеална протетска позиција, како и
исполнување на просторот меѓу имплантот и алвеоларните ѕидови со коскен материјал (Canullo, Iurlaro & Iannello 2009;
Pieri, Aldini, Marchetti & Corinaldesi 2011;
Shanelec & Tibbetts 2011; Degidi, Nardi,
Daprile & Piattelli 2012; Kinaia, Shah, Neely,
Goodis 2014). Исполнувањето на просторот меѓу имплантот и алвеолата може да
биде со автоген коскен материјал, депротеинизиран говедски материјал, сам или
во комбинација со друг тип материјал,
(Kan et al., 2007; Tripodakis et al., 2016),
алографт, синтетички коскен материјал, но
и нивна комбинација со или без присуство
на билошки материјали од крвно потекло.
Eкстракцијата за забите доведува до измени во волуменот на тврдите ткива. Губитокот на коскен волумен по екстракцијата
на забите, изразен во бројки:
Хоризонтална загуба од 49% (3.8 мм) по
12 месеци (Schropp, 2003, Hammerle, 2012)
и вертикална загуба од 1.2 мм по 12 месеци од екстракцијата (Weng, 2011, Hammerle,
2012). Имедијантното имплантирање не ги

спречува овие физиолошки феномени на
коскена загуба (Araujo 2005, Ferrus 2010).
Некои автори го измериле растојанието од
имплантот до внатрешните и надворешните
ѕидови на алвеолата при имедијантното поставување на имплантот и по четири месеци од имплантирањето кај хумани субјекти
(Boticelli et al. 2004). Констатирано е дека
доаѓа до хоризонтална ресорпција на алвеоларниот гребен, но и целосно исполнување на маргиналниот дефект присутен при
имедијантното имплантирање (доколку не
се употреби коскен материјал).
Употребата на коскени матаријали со
низок степен на ресорпција до одреден
степен ја намалува физиолошката хоризонтална ресорпција на коскениот гребен, според повеќе релевантни клинички студии.
(Maiorana et al. 2005, Araujo et al. 2009) 2
Сепак, постојат релативно мал број
студии што го третираат ефектот на коскените материјали врз вертикалната ресорпција на коскениот гребен кај имедијантните импланти. Вертикалната ресорпција
на коската е важен клинички параметар за
долготрајноста и естетскиот резултат на имплантните протетски реставрации.
ЦЕЛ
Цел на студијата е да се направи радиографска анализа на промените на нивото
на коскен гребен во вертикален правец кај
имедијантно поставени дентални импланти
во моларната регија од мандибулата. Kај пациенти со и без употреба на деминерализиран говедски коскен материјал (Bio-Oss). Со
компаративна анализа на нивото на коскен
гребен во различни временски точки да се
утврди влијанието на коскениот материјал
врз вертикалната ресорпција на коскениот
гребен.
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MАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Дизајн на студијата
Студијата беше дизајнирана како проспективна компаративна студија во која пациентите беа
поделени на две статистички значајни групи: пациенти кај кои при имедијантното имплантирање
е поставен коскен материјал (група А) и пациенти
кај кои не е употребен коскен материјал (група Б).
Вкупно 14 пациенти кои имаат потреба од единечен имедијантен пост-екстракционен имплант во
мандибулата, беа случајно распоредени во две групи.
Група А – пациенти кај кои беше изведено
имплантирање со употреба на депротетинизиран говедски коскен материјал (DBBM, Bio - Oss,
Geistlich) како пополнувач во просторот меѓу септумот и внатрешните алвеоларни sидови (контролна група, 7 пациенти.)
Група Б – пациенти кај кои беше направено
имплантирање без употреба на коскен материјал
(тест група, 7 пациенти).
Во двете групи беа поставени импланти MIS
Seven (Denstsply Sirona). Имплантите MIS Seven се
„bone level“, градус 5 титаниумски импланти со
„platform shift“ внатрешна хексагонална протетска
врска, конусна форма и микропрстени во вратниот дел, без полиран прстен. Ситe импланти беа
поставени мануелно и еднофазно, со имедијантно
поставување на трансмукозна врска (гингивален,
т.е сулкус формер) и без подигнување на хируршки резенки. Поставувањето беше во средината на
интеррадикуларниот алвеоларен септум.
За пополнување на просторот меѓу имплантот
и внатрешните алвеоларни ѕидови кај пациентите
од групата А беше употребен коскен заместителен
материјал Bio-Oss (Geistlich) со големина на гранулите 0.25 – 1 мм.3
Инклузионите критериуми за пациентите беа:
l Возраст поголема од 18 години
l Отсуство на медицински контраиндикации за
имплантирање
l Присуство на мандибуларен молар за екстракција поради ендодонтски неуспех, кариес или
вертикална фрактура на коренот, а не поради
пародонтални заболувања
l Интактни алвеоларни коскени ѕидови
l Доволно резидуален коскен гребен за примарна стабилност на имплантот
l Пародонтално здрави пациенти (FMPS и FMBS
помал од 25%)
l Поволни анатомски состојби (екстракциони алвеоли од типот А и Б, класификација по Smith и
Tarnow, 2013)
l Отсуство на акутна инфекција
l Минимална вертикална дебелина на гингивата
од 2 мм пред имплантирањето, одредена со
вертикално поставена пародонтална сонда градуирана на 1 мм (Linkevicius et al. 2015)
l Импланти поставени 3-4 мм под сло
бодната
гингивална маргина
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Минимална ширина на припоена кератинизирана гингива од 2 мм
l Минимална ISQ вредност од 70 при поставување
на имплантите одредeна со помош на инструмент за испитување на радиофреквентна анализа (Penquin RFA, IntegrationDiagnostics),
l Сите импланти беа реставрирани со соло коронки на заштрафување.
l

Клиничките резултати беа одредени со мерење на растојанието помеѓу имплантната платформа и најапикалното ниво на на коскениот
гребен. Ова растојание беше измерено мезијално
и дистално од остеоинтегрираниот имплант во
две временски точки: 6 месеци постоперативно
и една година по функционалното оптоварување,
користејќи го софтверот EzDent - i (Vatech) во
склоп на дигиталниот панорамски 2D уред.
ДИСКУСИЈА
При поставувањето на имплантите во свежи
екстракциони рани терапевтот треба да ја антиципира, освен хоризонталната, и вертикалната ресорпција на коскениот гребен. Поради ова имплантите
се поставуваат 3-4 мм под нивото на слободниот
гингивален раб. Со поставивањето на гингивалниот (сулкус) формер на имплантот се формира т.н
биолошка ширина, при што коскениот гребен се
ремоделира. Биолошката ширина кај денталните импланти е дефинирана како димензија помеѓу
најапикалниот дел од припојниот епител и првиот
контакт меѓу имплантот и коската. Доколку коскениот гребен се спушти поапикално од нивото на имплантната платформа, доаѓа до коскена загуба. Стабилниот периимплантен коскен гребен е од големо
значење за успехот и долгорочноста на третманот со
дентални импланти. Коскеното ткиво околу имплантите е стабилно доколку: има ремоделирање помало
од 0.2 мм годишно, отсуствува крварење при сондирање и и нема поголема длабочина на сондирање од
5 до 7 мм. Коскеното ткиво може да реагира на присуството на дентални импланти на неколку начини
(Linkevicius et al. 2019):
l Стабилен гребен, без коскена загуба
l Стабилно ремоделирање
l Коскена загуба

l Коскена деминерализација

и реминерализација

l Коскен раст

Клиничкиот исход при имедиjантното имплантирање е збир од низа фактори. Тие се поделени во три групи (Linkevicius et al. 2019)
Фактори поврзани со стоматологот – хирург:
коректноста на изведенета процедура во смисла
на минимално трауматска есктракција, поставување на имплантот во правилна 3Д позиција, поставување на коскен материјал, видот и начинот
на поставување на материјалот итн.

ИМПЛАНТОЛОГИЈА

ОТЕЖНУВАЧКИ ФАКТОРИ
Фактори при идеални клинички услови,
поделени на фактори во врска со дизајнот
на имплантот (макро и микродизајн, тип на
имплант-абатмент протетска врска, присуство или отсуство на полиран прстен) и
биолошки фактори – ширина на припоената гингива и вертикална димензија на
гингивата. Во нашата студија се обидовме
да фрлиме светло врз односот коскен материјал – вертикална ресорпција на коската.
Употребениот коскен материјал спаѓа во
групата коскени материјали од животинско
потекло (ксенографти). Тој има остеокондуктивни особини и спора ресорптивност, на
чија што особина се темели неговата широка употреба во процедурите на зачувување
(презервација) на алвеоларниот гребен.
Компензацијата на физиолошкиот феномен
на вертикална коскена загуба е подеднакво
важно за имплантите како и хоризонталната
коскена загуба од аспект, пред сè, на функционалност, но и на естетика во фронталната орална регија.

Заздравувањето на меките ткива беше
уредно и без знаци на воспаление во обете групи. Сите импланти беа реставрирани
со соло коронки на заштрафување. Средното вертикално намалување на нивото на
коскен гребен во моментот на изработка
на конечна реставрација и една година по
функционалното оптоварување во тест групата (без употреба на коскен материјал)
беше поголемо од она во групата сo употреба на коскен материјал (контролна група), со
статистички значајни p вредности (p<0,05)

Слика бр 1.
Радиографска
евалуација на
нивото на коскен
гребен
во три различни
временски точки
кај пациенти без
употребен коскен
материјал

РЕЗУЛТАТИ
По изминување на шест месеци од имплантирањето, имплантите во обете групи
беа успешно остеоинтегрирани, без загуба
на ниеден имплант.

Табела 1. Вредности (во мм) на вертикалната редукција
на коскеното ниво 6 месеци постоперативно и 12
месеци од функционалното оптоварување измерени
во мезијални и дистални референти точки

Слика бр 2. Радиографска евалуација на нивото на коскен гребен во три различни временски точки
кај пациенти со употребен коскен материјал (Bio – Oss, Geistlich)
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ЗАКЛУЧОК И КЛИНИЧКИ
ИМПЛИКАЦИИ

Слика бр 3.
Слики од
клиничката
работа

Имедијантното имплантирање е сигурна и предвидлива алтернатива на раното и одложено имплантирање, ако се
задоволени одредени селекциони критериуми. Употребата на депротеинизиран говедски коскен материјал во голема мера ги компензира вертикалните
промени на нивото на коскен гребен. Но,
потребни се понатамошни студии за да
се извлечат посигурни заклучоци.

# за авторот
Д-р Дарко Велјановски,
специјалист орален хирург, имплантолог
Работи во стоматолошките поликлиники ЕДГ
Ендомак во Скопје и Гевгелија. Докторант по
пародонтологија при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Има богато искуство како
активен учесник на повеќе значајни стручни
меѓународни конференции, како и курсеви под водство на реномирани автори: Hürzeler-Zühr, Zucchelli,
Rasperini итн. Неговите клинички вештини и научен интерес се
лоцирани во областа на имплантологијата, хирургијата на коскеното ткиво и мекоткивната пародонтална пластична хирургија.
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Mодерно решение на имплантно
протетската рехабилитација
ИМПЛАНТИРАЊЕ ВО ЕСТЕТСКАТА ЗОНА - ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
Автор: Д-р Јулие Поповски
АПСТРАКТ
Целта на овој приказ е презентација на имплантно протетска рехабилитација кај пациент
кај кого со мултидисциплинарен пристап се
решени воспалителните процеси, фрактурираните заби и нефункционалните фиксни и
мобилни помагала.
Приказ на случај: Пациентот се јави во
орално хирушката ординација со болка во
различни регии во усната шуплина. Со опсервација на денталниот статус и анализа на неговиот OPG и CBCT е поставена дијагноза на
радиксите кои треба да останат со ендодонско
реструктивен третман, на заби кои треба да се
екстрахираат и заби кои треба да се апикотомираат. Откога се елиминирани сите воспаленија, дефектите аугментирани и сите радикси
ендодонтски обработени и надградени, следуваше 6-месечна пауза за да пристапиме кон
имплантирање со денталните импланти, позиционирани во левиот квадрант на максилата и
во двата квадранта на мандибулата.
По 4-месечен период на остеоинтеграција, пациентот е комплетно протетски рехабилитиран и задоволен од функционалноста
и естетскиот изглед на фиксните протетски
помагала. Со веќе средена рехабилитација, пациентот е следен со внимание, едукација и менаџирање на воспоставување добра и редовна
хигиена, која помага во долготрајниот живот
на имплантно протетската терапија.
Заклучок: Со добар мултидисциплинарен
план на терапија, добра психичка подготвеност на пациентот, мотивација и верба во успех желбата станува вистинита и вродува со
плод.
Долготрајноста на успехот е дополнителна
мотивација за пациентот за примена на протоколите за одржување на добра хигиена и нега
за своето орално здравје.
Клучни зборови: Имплантно протетска
рехабилитација, хигиена, протокол

ВОВЕД
Секојдневната пракса на решавање на
парцијалната и тоталната беззабост со конвенционално протетско згрижување сè почесто се заменува со имплантно протетска рехабилитација. Желбата на пациентите да носат
мобилни протези или да им се препарираат
соседните заби поради фиксно протетско помагало е сè помала.
Сè почесто, губитокот и на еден заб пациентите се решаваат да го надополнат со дентален имплант, наместо да ги оштетуваат соседните заби со препарација и дентален мост.
Да го споменеме и тоа дека терминалните беззаби простори, решавани конвенционално со
мобилни протези, денес се решаваат исклучиво кај популацијата која финансиски не може
да си дозволи рехабилитација со имплантно
протетско решение. Задоволството на пациентите со имплантно протетска рехабилитација
и квалитетот на живот се многу поразлични во
однос на пациентите кои се третирани со конвенционален протетски третман.
Нашите пациенти очекуваат секогаш максимален успех од естетски и функционален
аспект, а за тоа да биде возможно потребни
се добри анатомо-морфолошки особини на
алвеоларниот гребен и околните структури.
Доколку тие не се добри, потребно е недостатокот да се коригира со хируршко ендодонтски
реконструктивен третман.
Целта на овој приказ е имплантно протетска рехабилитација на пациент кај кој има имплантирање во повеќе регии и негово следење
во наредниот период по рехабилитацијата и
постојани упатства за начин на одржување на
хигиената во рок од две години.
Приказ на случај
Пациентот Д.В. на 42-годишна возраст ни
се обрати во орално хируршката амбуланта
„Козле“ во Скопје за да го реши својот проблем
со болка, воспаление и со постоечките фиксни
и мобилни протетски помагала и проблемите
кои ги има со нивната естетска и мастикаторна
функционалност.
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максилата и еден во мандибулата. Пациентот инсистираше мостовните конструкции
во долниот фронт и во левиот квадрант на
максилата да останат какви што се, бидејќи
е задоволен од нивната естетика и функција.

1

ИМПЛАНТНО-ПРОТЕТСКА ТЕРАПИЈА

Со дентален преглед и анализа на неговиот OPG (слика 1) се постави дијагноза
на радиксите кои треба да останат со ендодонтско реструктивен третман, на забите кои треба да се екстрахираат и заби кои
треба да се апикотомираат.
На пациентот му беше презентирано
како ќе изгледа планот на терапија, колку
ќе трае, колку фази ќе има, што треба да се
припреми и кои заби треба и може да останат и да се оспособат за финалниот третман.
Покрај ова, пациентот беше информиран колку дентални импланти може да се
постават во празните делови на алвеоларните гребени.
ПОДГОТОВКА ЗА ИМПЛАНТИРАЊЕ
За да добиеме задоволителни услови
за имплантирање, направивме екстракција
во десниот квадрант на максилата со презервација на алвеолата, аугментација со
Bio-Oss коскен супституент и со Bio–Gide
ресорптивна мембрана, по која следуваше
апикотомија во мандибуларниот фронт и
на крај ендодонтски припремени радикси
надополнети со fiber glass колчиња, два во

2

3

Хируршкиот аспект на имплантно протетската терапија се состои од 3 фази:
Првата фаза - шест месеци по аугментацијата на алвеоларниот гребен му сугериравме на пациентот да направи CBCT, каде
можеме да ги видиме сите структури на
тврдото и на мекото ткиво на алвеоларниот
гребен и да извршиме анализа. Со анализата се видливи сите можни позиции каде да
се постават денталните импланти и нумеричките податоци за должината и ширината
на алвеоларниот гребен (слика 2 и 3).
Нумеричките податоци ни овозможуваат да избереме адекватен дентален имплант со димензии кои нема да предизвикуваат оштетување на околните структури.
При изборот на импланти се одлучивме за
Аlpha Bio Tec со 3 импланти во десниот квадрант на максилата и по 3 во десниот и левиот квадрант на мандибулата.
Втора фаза – имплантирањето го започнавме со примена на хируршките принципи
и дрилинг протоколот. Имплантите поставени во максилата на позиција 17 имплант
ATID Ø 4,2 х 6 mm позиција 16 имплант ICE
Ø 3,75 х 8 mm и позиција 14 имплант SPI Ø
3,75х 11,5 mm. Во мандибулата на позиција
36 имплант ICE Ø 3,75 х 11,5 mm, на позиција
37 имплант NEO Ø 3,75 х 11,5 mm, на позиција 38 имплант NEO Ø 3,75 х 11,5 mm, на позиција 44 имплант NEO Ø 4,2 х 10 mm, на позиција 46 имплант NEO Ø 3,75 х 11,5 mm, на
позиција 47 имплант NEO Ø 3,75 х 11,5 mm.
По четиримесечна остеоинтеграција,
направивме OPG од која се гледа позицијата на поставените импланти (слика 4), што
претходеше на третата фаза во која направивме откривање на денталните импланти,
ги извадивме покривните штрафови и поставивме гингиформери.
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ПРОТЕТСКИ АСПЕКТ НА
ИМПЛАНТНО ПРОТЕТСКАТА ТЕРАПИЈА
Десет дена од поставувањето, откако помина период од десет дена од поставувањето,
гингиформерите (слика 5 и 6) ги извадивме и
земавме отисок со трансфери. Посебно внимание беше посветено на одредување на висината на загризот и интервиличниот простор на десната бочна страна.
Имено, пациентот претходно подолго
време бил со екстрахирани заби и ресорпција на алвеоларниот гребен на десната
страна на мандибулата беше со видливо
голем степеник меѓу базната позиција 43
на неговиот заб и позицијата 44 на поставениот абатмент (слика 7). Решението на
овој проблем беше со посебно дизајнирана
метална платформа (слика 8) со естетско
дизајниран порцеланско гингивален дел
(слика 9). Откако добро беа подесени, денталните мостови беа цеметрирани со глас
јономер цемент.
МЕНАЏИРАЊЕ НА ОРАЛНА ХИГИЕНА
После цементирањето на денталните
мостови и отстранувањето на вишокот глас
јономер цементна маса (слика 10), на пациентот му се дадени информации како да
ја одржува оралната хигиена: со мека забна
четка, со помалку абразивни забни пасти.
Објаснето му беше и за дополнителните помагала за чистење: дентален конец - Super
floss, интердентални четкички со кои пациентот дополнително може да ги отстрани
сите остатоци од храна околу имплантите
и под мостовните конструкции. Пoсочено
беше дека машината за иригација со вода и
возодушни меурчиња (water pick) помогнува во чистењето и достасува и онаму каде
што четкичките и конецот не можат. Контролните таблети за хемиско детектирање
на забниот плаг посочуваат на позициите на
кои пациентот треба да обрне повеќе внимание. Сите овие мерки треба да завршуваат со испирање на безалкохолна течност
за испирање на уста како chlorehexidine
gluconate од 0,12 % три пати на ден.
СЛЕДЕЊЕ НА ПАЦИЕНТОТ
Во првите четири месеци пациентот
беше повикуван секои седум до десет дена
да доаѓа на контрола за да биде следен како
ја извршува оралната хигиена (слика 11), а
воедно тоа беше можност да му создадеме
секојдневна рутинска навика за нега и одржување на своето орално здравје, кое е важно за долготрајноста на имплантите.

11

По четвртиот месец продолживме со
контроли еднаш месечно, со дополнителни
упатства доколку во некои регии се забележи дека на одржувањето хигиена не му се
посветува доволно внимание.
ДИСКУСИЈА
Презентирањето на овој случај е типичен пример на честите појави на негрижа на
помладите луѓе кои поради страв од стоматолошки интервенции, страв од болка, дозволуваат да дојде до разочарувачки лоша
состојба на нивното орално здравје.
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Поради тие причини и непознавање тие ги
одложуваат сите интревенции со користење
аналгетици и на крај кога ќе увидат дека тоа не
придонесува кон подобрување на состојбата и
не ја решава болката, тогаш во очај доаѓаат за
интервенција. Вистинскиот пат кон успех е мултидисциплинарниот пристап на кој му претходи
едукативно објаснување за начинот на лекување, повеќефазниот процес кон конечниот успех, со што се стекнува доверба и решителност
пациентот темелно да ја реши својата лоша состојба на забалото и околното ткиво.
Со мултидисциплинарниот модерен пристап на имплантно протетски третман пациентот
се решава од болката, од постојаната егзацербација на воспалението, непријатниот мирис
од устата. Воедно, се подобрува начинот на
исхрана, естетскиот изглед, фонетиката и се
чувствува здраво. Сето ова е овозможено со отстранување на забите со воспалителен процес,
со апикотомирање на забите со цистични и дифузни процеси, аугментирање на оштетените и
ресорбираните коскени фундаменти од алвеоларниот гребен и надоградување на радиксите
кои може да останат со ендодонски третман.
На веќе средените и здрави алвеоларни гребени, имплантирањето на денталните импланти и нивната остеоинтеграција беше вистински
пат кон успешна подлога за добра фиксно протетско надоместување на изгубените заби. Со
добриот успех на имплантно протетскиот третман се враќа и самодовербата на пациентот.
Таа помага да го доедуцираме пациентот како
понатаму да се грижи за своето орално здравје
и како да го самоменаџира ткивото околу имплантите и протетското фиксно помагало.
Кооперативноста и честите посети со повторување и контролирање на пропишаниот
протокол за одржување хигиена го даваат добриот резултат.
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ЗАКЛУЧОК
Со добар мултидисциплинарен план на терапија, добра психичка подготвеност на пациентот, мотивација и верба во успех сонот станува вистина, а работата вродува со плод.
Долготрајноста на успехот е дополнителна
мотивација за пациентот за примена на протоколите за одржување на добра хигиена и нега за
оралното здравје.
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Еднофазен наспроти
двофазен хируршки пристап
во имплантологијата
Автор: Д-р Елена Велкоска
Цел: Оваа статија прави споредба и ги
објаснува гледиштето и работата на докторите кои се занимаваат со имплантологија
во употребата на гингивоформери, наспроти целосно препокривање на имплантите
веднаш по нивното поставување.
По повеќе од 50 години од поставувањето на првиот дентален имплант кај човекот, и досегашните многубројни прашања
во врска со нивната остеоинтеграција, денес зборуваме за имплантологија на сосема
друго, повисоко ниво. Одличните резултати
добиени со врската помеѓу виличната коска
и површината на имплантот им ставија крај
на прашањата и несигурностите кои биле
поврзани со остеоинтеграцијата. Денес, почесто од претходно, си го поставуваме прашањето за естетиката и убавината, а не само
за функционалноста. Повеќе сме загрижени
за постигнување високи резултати според
белата и црвената скала на естетика околу
имплантот, како и за времето потребно за
реализирање на оваа цел со која што добиваме одлични клинички резултати и задоволни пациенти.
Терминот остеоинтеграција е објаснет
во 1981 година од страна на Албреаксон и
неговите соработници (Albreaksson et al)
како директна структурна и функционална поврзаност помеѓу постоечката коска и
површината на веќе поставениот имплант.
За постигнување на оваа цел помеѓу денталниот имплант и коската, се употребува
еден од двата хируршки пристапа/протокола: прекриен и непрекриен начин на заздравување на ендосеалниот имплант, кој
е поставен за рехабилитација на усната шуплина.
Хируршкиот протокол или пристап, кој
се одвива во две фази, се состои од поставување на денталниот имплант во вилицата и
негово прекривање со меко ткиво, со цел да
се овозможи подобра коскена формација и
нејзино ремоделирање кое што се одвива

по поставувањето на имплантот. Ова, воедно, претставува златен стандард. Првата
фаза од протоколот се состои од поставување на имплантот и период на заздравување во времетраење од 3-6 месеци, во
зависнот од тоа дали е поставен во горната
или долната вилица. По овој период, ќе биде
отворен маргиналниот (површинскиот) дел
од имплантот, каде се поставува гингивоформерот, што ја претставува втората фаза од
протоколот. Залагањето за двофазниот или
техника на прекриен имплант на поставување е со цел да се оптимизира процесот на
формирање и ремоделирање на новосоздадената
коска по поставувањето
на имплантот (Бранемар
и соработниците 1977
година). Предвидливиот исход од следењето
на овој протокол долго е
предмет на испитување,
каде успешноста и преживувањето на имплантите е на високо ниво,
и истото е прикажано
преку неколку клинички
испитувања спроведени
од страна на д-р Еспозито (for review see Esposito
et al. 1998 a,b).

Последниве години,
поголем број од
новите генерации
имплантолози
го следат еднофазниот
хируршки протокол,
но и тоа зависи
од случај до случај

Секако, желбата за спроведување на побрз и помалку инвазивен третман, каде би
се избегнало оддолжено оптоварување на
имплантот и поставувањето на супраструктурата, водат кон еднофазниот или непрекриен начин на пристап. Како резултат на
тоа, голем број автори започнале со промоција на еднофазниот пристап (Buser 1988).
Ваков пристап овозможува целосно одбегнување на втора хируршка интервенција
т.е. отворање на имплантот и поставување
гингивоформер. Предноста на овој пристап
е тоа што веднаш се формира меко ткиво,
кое е основа и овозможува поврзаност на
имплантот и идната супраструктура.
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Континуираното следење и испитување во
студиите, прикажува висок степен на успешност
кој може да се постигне употребувајќи еднофазен пристап (Buser 1990; Buser 1997).
Абрахамсон и соработниците во 1990
(Abrahamsson at al. 1990) 1 прават компарација
на мукозата и коскеното ткиво кое го опкружува денталниот имплант од системот на Астра,
употребувјќи еднофазен и двофазен пристап.
Како параметри во испитувањето се земени
периимплантната мукоза, нивото на губење на
маргинална коска и коскениот дензитет околу
имплантот, а резултатите се речиси идентични
во обете групи по завршувањето на периодот за
заздравување.
Во клиничките испитувања спреведени од
Еспосито М.2009 (Esposito M. et al.)2, земени се
предвид параметри како на пример: компарација на импланти (мобилност и прогресивно
губење на маргиналниот коскен дел од инфекција), губење на супраструктурата (биолошка
и биомеханичка компликација), радиолошка
компарација на маргиналниот дел од коската од
денот на поставување на имплантот па до една
година од стапување во функција, како и естетската прифатливост од страна на стоматологот
и пациентот. Добиениот резулатат од студијата
е дека нема статистички значајна разлика помеѓу еднофазниот и двофазниот пристап на поставување. Но, сепак, тој предлага и упатува на
помалку неуспешни случаи на вграден имплант
при двофазниот пристап, особено кога станува
збор за беззаба вилица. Наспроти тоа, препорачува клиничка импликација на еднофазниот пристап кај парцијална беззабост, каде се
овозможува прескокнување на дополнителна
хируршка интервенција и се скратува времетраењето на третманот.
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Дел е од организацискиот одбор на Здружението на специјалисти на орална хирургија на Македонија (ЗСОХМ).
Автор и коавтор е на неколку стручни труда во домашни списанија. Редовно посетува и учествува на повеќе симпозиуми, конгреси,
обуки и курсеви во областа на стоматологијата, оралната хирургија и
имплантологија, каде го надградува своето знаење.
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Последниве години, поголем број од новите генерации имплантолози го следат еднофазниот хируршки протокол, но и тоа зависи од случај до случај. Еден од тие примери
е Британската академија за имплантологија
и рестовративна стоматологија (BAIRD). Тие
веруваат дека еднофазниот хируршки пристап е исто така успешен како и двофазниот,
доколку случајот е правилно избран, со што
се воведува флексибилност во работата и се
намалува траумата кај пациентот.
Базирано на резултатите добиени од
нашата работа, клиничките испитувања кои
се објавени и секојдневната употреба на
денталните импланти, може да се каже дека
нема статистички значајна разлика помеѓу
еднофазниот и двофазниот хируршки пристап/протокол. На крајот, одлуката за тоа кој
хируршки пристап ќе го примениме зависи
од самиот случај и истиот се разликува од
пациент до пациент. Од моето искуство, во
случаи каде што недостасуваат еден или два
природни заба или доколку има еднострана
парцијална беззабост, се препорачува еднофазниот или непрекривачки пристап. Но,
повторно тоа зависи од искуството и проценката на имплантологот. Сепак, со тоа заштедуваме време за заздравување на мекото
ткиво, кое се чека после втората хируршка
интервенција, т.е. експонирање на имплантот; гингивата околу имплантот е оформена
и со тоа се овозможува побрза изработка и
поставување на протетскиот дел со намалување бројот на посети од страна на пациентот
и заштеда на време.
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Современ модалитет за локална
хемостаза во оралната хирургија
- hemcon dental dressing
Автор: Проф. д-р Цена Димова
Воспоставувањето на постоперативната локална хемостаза претставува базична
цел по секоја орално хируршка процедура. Да се обезбеди базбедна и терапевтска
ефикасност кај пациентите кои се со орална антикоагулантна или антиагрегациона
терапија е понекогаш комплицирана постапка, бидејќи е неопходно да се определи протромбинско време или меѓународно
нормализирачкиот сооднос (INR).
HemCon Dental Dressing (HDD) е современо локално средство за контролирање
на постекстракционото крвавење и воспоставување локална хемостаза. HDD е
претставник на новата генерација медицински средства, со кое се обезбедува физичка
бариера преку авто-адхезија на површината, овозможувајќи привремен заштитен слој
врз екстракционата рана или оралнохируршката оперативна рана и оралната мукоза, како и намалување на евентуална болка (Сл.1). HemCon Dental Dressing (HemCon
Medical Technologies, Inc, Beaverton, Portland,
Oregon, USA) е одобрен материјал од страна
на американската администрација за храна
и лекови, кој се користи под името HemCon
завој (преврска, запечатувач) со индикација
за сопирање на крвавење при тешки рани и
трауми. Исто така одобрен е и се користи во
земјите членки на ЕУ. Почетоците на употреба се во 2003 година, најпрво како хируршки завој, а подоцна се употребува како дентален, односно орално хируршки завој.
Во клиничките научни истражувања од
понов датум се укажува дека HDD е клинички ефикасно срeдство за воспоставување на
локална хемостаза кое го скратува времето
на крвавење по орално хируршките интервенции и тоа за сите пациенти, вклучително
и за оние кои земаат орална антикоагулантна терапија (ОАТ- Pelentan, Sintrom, Warfarin)
или антиагрегациона терапија (аспирин,
Clopidrogel bisulphate, Plavix).

Сл. 1 HemCon
Dental Dressing

Пациентите кај кои е аплицирано HDD
имале и подобрено хируршко заздравување на екстракционите рани во споредба
со оние кај кои е оставена екстракционата
рана да зарасни по пат на коагулум.
Основната индикација на HDD е за
сопирање на крвавење, но исто така и за
намалување на можностите за инфекција
(како хируршки завој - физичка бариера) и
намалување на евентуалната постоперативна и постекстракциска болка. Има широка примена не само кај здрави пациенти,
туку и кај пациенти кои примаат антиагрегациона терапија, орални антикоагуланси,
хемофиличари и дијабетичари, односно пациенти со можно продолжено постекстракционо крвавење.
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Сл.3 и 4.
Апликација на
HDD во алвеола

Клиничките индикации
се применуваат при:
l Забни екстракции (Сл. 3, 4, 7, 8)

Сл. 5 и 6
Апликација
на HDD на
донорно место
на мекоткивно
графтирање

l На донорните места при

мекоткивни графтирања (Сл. 5 и 6)

l На местата на извршени биопсии
l Максилофацијални трауми
l Апикални хируршки флапови.

Особено важно е да се потенцира дека
активни се обете површини на ова средство кое доаѓа во облик на стерилни ленти
и квадрати и тоа: ленти со димензии 25-75
мм или во форма на квадрати со димензии
10х12 мм, во кутија со 12 пакувања.
Од друга страна, потребно е да се потенцира дека ова средство не содржи хумани или говедски фактори на коагулација
и не предизвикува системски и алергиски
реакции. Вообичаено се раствора (се топи)
за 48 часа, но процесот на ресорпција може
да трае и до 7 дена. Доколку случајно се
проголта или пак се вдиши нема опасност
од можни компликации, бидејќи е лесно
растворлив.
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При апликацијата во екстракционата
рана може да се обликува според обликот
на алвеолата или раната. Пожелно е да биде
натопено со крв во целост за потоа така
инхибирано да овозможи подобра адхеренција на крвните клетки. По апликацијата се врши благ притисок со стерилна газа
врз хируршкиот завој, кој се држи една до
две минути. Хируршкиот завој никогаш не
се аплицира апикално во самата алвеола
туку секогаш се аплицира во цервикалната
третина. Доколку се аплицира на донорно
место или на место на биопсија ретко е потребно, односно не е потребно, да се прицврстува со поставување сутури.
HemCon продуктите во својот состав
имаат хитин добиен од морски ракови и
школки преку процес на смрзнување и сушење. Хитинот е нерастворлив полисахариден полимер на глукозаминот кој е прочистен
и делумно деацетилиран при што се формира растворлив воден гел хитозен. Во понатамошниот процес на обработка, хитозен гелот
се замрзнува и се суши во специјални калапи при што се оформува електропозитивен
сунгер, кој всушност е материјалот за воспоставување хемостаза (оралнохируршки
завој или преврска), едноставен и прилагодлив на оралнохируршката рана.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

7
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Сл. 7 и 8 Апликација на HDD
по екстракција и по две седмици

Како материјал со позитивен полнеж ги привлекува црвените крвни клетки и крвните плочки,
кои се негативно наелектризирани и преку нивна
јонска реакција се оформува силно запечатување
на хируршката рана. На овој начин се активира фазата на коагулација при што се постигнува многу
поефикасно и побрзо формирање на примарен
тромб, кој потоа обезбедува понатамошна хемостаза. Всушност, HDD претставува првична структурна поддршка на која потоа тромбоцитите и
еритроцитите адхерираат и претставуваат основа
за понатамошна хемостаза.
Резултатите од научните студии покажуваат
дека HemCon Dental Dressing, како нова генерација
средства за воспоставување локална хемостаза,
кое го олеснува почетокот на хемостазата, овозможува подобро заздравување на оперативните
рани, како и намалена појава на болка. Воедно, со
употребата на HemCon Dental Dressing се намалува
можноста од ризик за тромбоемболија кај пациенти со орални антикоагуланси и антиагрегациони
лекови, бидејќи најчесто кај овие пациенти нема
препорачано промена на режимот на терапија, намалување или прекин на овие лекови. Се разбира,
претходно треба да се утврди вредноста на ИНР.
HemCon Dental Dressing се препорачува да го
користат стоматолозите практичари, оралните хирурзи, пародонтолозите и имплантолозите.
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Клинички и лабораториски
аспекти за долгорочен успех
на хибридни супраструктури
Автор: Проф. д-р Гордана Ковачевска
Коавтори: Д-р Б. Ќосева, Д-р А. Ковачевски
АПСТРАКТ
Долги години при функционална и естетска импланто-протетичка рехабилитација на тотално беззабни алвеоларни
гребени хибридните супраструктури се терапевтска можност. Во литературата за нив
има добро опишани протоколи со резултати
кои што ги исполнија очекувањата на терапевтите и пациентите.
На терапевтскиот тим новите дигитални
технологии му овозможија да користи нови
материјали и опрема што ја олеснува изработката, адаптација и точноста на хибридните супраструктури со ефикасни предвидливи
резултати што до сега беше тешко да се добие.

Слика 1.
Состојба пред
третман:
а) интраорален
изглед и
б) ортопантомо
графската снимка
пред третман.
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За да ги максимизираат предностите на
овие нови технологии кои не се без ризици,
практичарите ќе треба да ги разберат и да
ги модифицираат постојните принципи за
избор на материјал и техника на изработка.
Методите за изработка на хибридни супраструктури даваат можност за добивање
на фиксни протетички надоместоци, поддржани од 4 или 6 имплантати.
Во овој труд ќе ги прикажеме биолошките, хируршките и протетичките клинички
и лабораториски аспекти кои допринесуваат за долгорочен успех на различни видови
хибридни супраструктури.

KЛУЧНИ ЗБОРОВИ
Тотална беззабност, имплантати, хибридни супраструктури, аспекти, долгорочен успех.
ВОВЕД
Во услови кога поради состојбата на
забите се поставува индикација за екстракција на сите заби или случаи со тотална
беззабност претставуваат комплексен проблем, поради големата ресорпција на алвеоларниот гребен и намалената ретенција
и стабилизација на класичните акрилатни
протези.
Беззабноста кај пациентите воглавно се
карактеризира со неизбежна истоштеност,
претставува болен долготраен процес со
функционална неможност за соодветно и
правилно џвакање на храната, кое доведува до нарушување на општата здравствена
состојба, се доживува како знак на старост,
а секако тоа негативно влијае и врз нивната
психолошка состојба (сл. 1. а) и б)).
Импланто-протетичката рехабилитација на тотална беззабност претставува
сложена рехабилитација на усната празнина. Употребата на денталните импланти за
реставрација на изгубените заби е докажано успешен третман, овозможувајќи му
на пациентот замена блиска со природните
заби.

ПРОТЕТИКА

Изработката на хибридни супраструктури врз вградени 4 или 6 имплантати во тек
на првите 7 дена и нивното фиксирање со
штрафење, како терапевтско решение претставува современ концепт на реставрирање
за подолг период. На пациентите им овозможува подобра мастикаторна функција,
комфорт, чувство на стабилност и сигурност
на периимплантантната коска и периимплантантните меки ткива поткрепено со подобрена фонацијата и естетика.
Аспектите за долгорочен успех на хибридните супраструктури се во зависност од: однесување на пациентите при
импланто-протетичката рехабилитација,
исполнување на желбите на пациентите
и предвидување и решавање на можните компликации од страна на терапевтите,
креирање на естетика и ресторативна перфекција со употреба на современи клинички и лабораториски материјали и техники
(аналогни или дигитални).

Целта на трудот е да ги прикажеме биолошките, хируршките и протетичките клинички и лабораториски аспекти кои принесуваат за долгорочен успех на различни
видови хибридни супраструктури.
БИОЛОШКИ АСПЕКТИ
Биолошките аспекти се во директна зависност од пациентот: возраста, полот, медицинска состојба (физичко и ментално
здравје), финансискиот аспект и функционалните и естетски очекувања на пациентите
(сл. 2). Кај голем дел од пациентите возраста
е причина за губиток на забите, што доведува
до сериозно губење на коските на лицето. Со
текот на времето ако не се надоместат забите
се зголемува губењето на коските. Губење на
забите, оклузалните промени и нарушувањата на темпоромандибуларните зглобови, се
поврзани со улогата во која игра миофацијалниот систем врз мускулно-скелетните нарушувања и држењето на телото [1].

Слика 2.
Биолошки
аспекти
и последици
од губитокот
на забите.
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Дури и рехабилитирањето со тотални
протези предизвикува значително губење
на коските на лицето. Полот на пациентите
(жена/маж), нивната медицинска состојба
од аспект на физичко и ментално здравје,
финансискиот аспект нивните функционални и естетски очекувања се реални биолошки аспекти за долгорочен успех на хибридните супраструктури. Терапевтот при
првиот преглед треба целосно да ги анализира сите фактори и да обезбеди согласност од пациент за импланто-протетичката
рехабилитација од секој аспект: процент
на успех, компликации, ризици, финансии,
одржување орална хигиена и редовност на
потребните годишни контроли.

a

б

в

г

д

ѓ

ХИРУРШКИ АСПЕКТИ
Денталните импланти станаа еден од
највозбудливите и најбрзо растечките реконструктивни аспекти на денталната практика. Примената на забните импланти како
редовен третман беше спроведена во доцните години на ХХ-от век. Во раните години на XXI-от век, со брзиот пораст за нивната прифатливост и практична употреба во
протетиката како носачи на супраструктури,
се наметна потреба тие секојдневно да се
развиваат и унапредуваат. Во современата неконвенционална терапија на тотална
беззабност со хибридни супраструктури во
последно време практично се применува
Brånemark System - Nobel Biocare [2].
Прв хируршки аспект кој е значаен за
долгорочниот успех на хибридните супраструктури е естракција на забите, од аспект
на атрауматска лесна или комплицирана тешка. Исто така, многу е значајно да се процени
дали има потреба за вградување коскени материјали после естракција на забите или по
вградувањето на имплантатите. Втор хируршки аспект е вградувањето импланти: број,
должина и широчина, оформување на профил
на изникнување на периимплантантен сулкус, дизајн на меките ткива под членовите
на хибридната супраструктура (конвексен/
конкавен) и обезбедувањето доволна вертикална висина од нивото на имплантација до
инцизалниот раб на хибридната протеза (сл.
3) а), б), в), г), д и ѓ). Хируршкиот тим треба со
нивелација да создаде доволно вертикална
висина од нивото на имплантација до инцизалниот раб на имедијатната хибридна супраструктура. Минималното барање за вертикална висина е од 15 до 16 мм, а со само 13 мм
висина можни се комликации како фрактура
на супраструктрата.
ПРОТЕТИЧКИ АСПЕКТИ

Слика 3.
Хируршки аспекти:
а) екстракција на заби,
б) вградување коскени материјали,
в) вградување имплантати,
г) оформување профил на
изникнување,
д) периимплантантен сулкус и
ѓ) вертикална висина за
хибридната супраструктура.
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Протетичките аспекти имаат доминантно место во долгорочниот успех на хибридните супраструктури, заради што истите
треба да се анализираат од клинички и лабораториски аспекти. Планирањето на терапијата треба да биде од протетички аспект
за избор на технологии, материјали и дизајн
за хибридните супраструктури. Аспектите за
успех на супраструктурите се во зависност
од материјалот од кој се изработени, површината, формата, врската абатмент/имплант
и правилниот избор од различните видови
супраструктури. Тие може да бидат изработени со метален скелет и готови фабрички
акрилатни заби, метален скелет фасетиран
со акрилатни или керамички материјали и
целосно керамички супрастуктури.

ПРОТЕТИКА

Денталната имплантологија и протетиката при планирањето и изработката на ваква
супраструктура се тесно меѓусебно поврзани и во разни фази се испреплетуваат. Во таа
смисла, како услов за брза успешна реализација, самата методологија на работа примарно бара длабоко познавање подеднакво од
повеќе области и спремен тим со вешта стручна спремност и стабилна рутина [3, 4, 5, 6]. Во
1998 година, д-р Пауло Мало (Paulo Malo),
успешно го третирал првиот пациент со концепт на третман All-on-4®. Од тогаш стотици
илјади пациенти биле третирани со овој концепт, користејќи импланти на Nobel Biocare.
Концептот на третман All-on-4® е најдобро
решение за целосен третман со употреба на
наклонети импланти. Мултидисциплинарната комбинација на орално-хирушка интервенција со вградување на 4 импланти и врз
нив изработка на протетичка супраструктура,
позната во светот со популарно кратко име
„Сите-на четири“ (All-on four). Оваа техника е
практична комбинација за квалитетна минимално инвазивна целосна рехабилитација на
беззабните пациенти. Имено, над вградените
импланти, имедијатно се поставува и веднаш
се вклучува со мастикаторна функција хибридна протеза, како циркуларна супраструктура
со максимален број од 12 заби. Билатерално,
џвакалниот центар е мезијализиран и лево
и десно во пределот на вториот премолар и
првиот молар. Вака применетата техника е
современа мултипна комбинација за практична и квалитетна рехабилитација се со цел
за брзо - имедијатно подобрување на џвакалната функција кај пациентите [7, 8, 9].
Концептот за планирање на терапијата првенствено треба да е индивидуален пристап
насочен кон пациентот. При импланто-протетичката рехабилитација на тотално беззабни
индивидуи, секој доктор по дентална медицина се соочува со предизвикот за брза и соодветна импланто-протетичка терапија.
Хибридната протеза е практичен избор на цврсто фиксирана протетичка супраструктура со што пациентите добиваат
чувство на сигурност, стабилност и неподвижност на протезата. Литературните податоци укажуваат на висок процент на преживување на конструкциите кои се движат
во рамки од 97,4%, 96 се до 97% според
ретроспективните студии со период на опсервација од 5 до 10 години. Податоците од
истражувањата покажуваат и дека постои
висок степен на задоволство кај пациентите од нивните надоместоци, но и дека
одржувањето на оптимална орална хигиена е императив и услов кој дава можност за
долгогодишен успех на реставрацијата [10].

Препорачливо е металната легура за
изработка на скелетот од хибридната супраструктура да има доволна цврстина и модул на еластичност за да се спречи деформација и фрактурирање на конзолите заедно со
фрактура на акрилатните заби од протезата.
Во бочните регии се препорачува употреба на
заби со минимални тубери за да се минимизира дејството на страничните сили на конзолите за време на екскурзивните движења. За
супраструктурата треба да се користат акрилатни заби кои го апсорбираат шокот на оклузалните сили [11, 12, 13]. Така, иако процентот
на успех и долготрајност кај овие конструкции
е доста висок, сепак трошењето и фрактурата на забите од протезата е значително чест
проблем. За нивниот долгорочен успех важен
фактор е должината на конзолот (сл. 4), кој
треба да се минимизира при максимизирање
на висината и ширината на конзолата. Препорачано е дека конзолот не смее да надминува
20 мм во должина, користејќи пет или повеќе
абатменти. Ако се користат четири абатменти, конзолот не треба да надминува 15 мм во
должина. Треба да биде пократок во максиларниот лак, наспроти мандибуларниот лак,
бидејќи во максилата има присутна помалку
кортикална коска. На спојката на конзолот и
дисталните абатменти треба да се обезбеди
дополнителна висина и ширина, бидејќи оваа
област е примарно стресна точка во однос на
конзолот. Треба да има околу 1 до 2 мм простор помеѓу инфериорната граница на конзолата и алвеоларниот гребен за да се овозможи соодветна орална хигиена. Губењето на
оклузалниот композитен материјал, со кој се
исполнуваат оклузалните отвори кај шрафовите, е доста присутна компликација (сл. 5).

Слика 4.
Протетички аспекти
за долгорочен успех
на супраструктурата.

Слика 5.
Оклузален изглед
на супраструктурата
со исполнети отвори
за штрафење
со композитен
материјал.

01 | 2020

37

ПРОТЕТИКА

Компликациите кои произлегуваат од
релативно несоодветното лежење на излеаниот метален скелет на констукцијата,
може лесно да се избегнат со користење на
CAD/CAM технологијата на режење (сл. 6. а)
и б). Монолитната цирконија би можела да
биде материјал на избор, што од своја страна пак ќе ја зголеми и цената на чинење, но
ќе го сведе на минимум кршењето на порцеланот и ќе бара и помалку простор поради
помалата дебелина на материјалот [14, 15].

Грешките кои произлегуваат од класичните методи за отпечатување може да се
избегнат со примената на интраоралните
скенери со кои се добива најпрецизна дигитална слика и приказ на носечките ткива
и елементи (сл. 7. а) б) и в).

a

б

Слика 7. CAD/CAM
технологија:
а) CAD дизајнирање
со вестибуларна
редукција на
дигитален скелет за
целосна цирконија
супраструктури
во лак со директно
штрафење врз
имплантати,
б) FCZ (full-contour
zirconia) со
вестибуларна
редукција поставени
во усна празнина
и в) дигитални
отпечатоци.

в

Слика 6.
CAD/CAM целосни
цирконија
супраструктури
во лак со дирекно
шрафење врз
вградените
импланти: а)
оклузален изглед
и б) изглед од
гингивалната
страна.
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Последните 1о-тина години новите дигитални технологии овозможија да се користат нови материјали и опрема што ја олеснува изработката, адаптацијата и точноста на
хибридните супраструктури со ефикасни
предвидливи резултати што до сега беше
тешко да се добие. Дигиталните и CAD/CAM
технологии се комплетен систем за пократкотрајни клинички и лабораториски фази на
изработка. Со CAD и CAM софтверите се обезбедува најсоодветен дизајн и прецизност
под 10 микрони на хибридните супраструктури. Zirconia хибридните супраструктури
се биокомпатибилни и со висока естетика,
нема присуство на метални компоненти на
абатментите и супраструктурите.

ЗАКЛУЧОК
Хибридните супраструктури претставуваат современо терапевтско средство за
импланто-протетичка рехабилитација на
пациенти со тотална беззабност, каде истовремено во еден акт се згрижува и коскената деструкција и беззабната состојба. Тие
во основа претставуваат фиксно-мобилни
супраструктури кои се цврсто зашрафени
врз вградени имплантати. Дигиталните и
CAD/CAM технологии нудат значителни придобивки и долгорочен успех на хибридните
супраструктури.
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3D CBCT + 2D Panoramic + Cephalometer

БЕСПЛАТЕН СОФТВЕР

3D Software Ez3D-i

ЗА СЕКОЈ КУПЕН VATECH СКЕНЕР СЛЕДУВА БЕСПЛАТНА МОНТАЖА, СОФТВЕР И ГАРАНЦИЈА ОД 5 ГОДИНИ

ЕНДОДОНЦИЈА

Конзервативно лекување на
големи периапикални лезии
Автор: Д-р Ристе Панајоту

ВОВЕД:

2

Инфламаторните периапикални лезии
се развиваат како секвела на примарните
заболувања на пулпата. Клинички најчесто
се асимптоматски, и се откриваат случајно
на рутински радиографски егзаминации.
ЦЕЛ:
Целта на трудот е да се потенцира важноста на нехируршкиот/конзервативен
пристап при лекувањето на големите периапикални лезии со потекло од ендодонтот.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД:
Трудот претставува случај на 40-годишен маж. Првичниот преглед е направен
во март 2017. Од анамнезата, пациентот
соопштува за мобилност на забите и дискомфорт во централниот и латерален горен
десен инцизив. Соопштува дека латералниот инцизив е ендодонтски лекуван пред
приближно 5 години и дека станал нестабилен но асимптоматски од пред една година.
На панорамската снимка (1) е очигледно
просветлувањето во споменатата област.
Изготвена беше и ретроалвеоларна рендгенграфија (2).

1

На ретроалвеоларната снимка може
јасно да се види латерален инцизив кој што
е третиран ендодонтски, а исто така се забележува една јасна вертикална фрактура
на коренот. Радиолуцентната лезија се протега од десниот канин и се распространува
мезијално кон централниот инцизив, опфаќајќи го латералниот инцизив во речиси
цела должина (апикално-коронарно). Големината на оваа лезија беше доволна причина за уште еден чекор понатаму во однос на
параклинични иследувања. CBCT скен беше
потребен за да се утврди екстензивноста на
лезијата во сите правци и возможно инволвирање на други ткива и органи.
На аксиалниот пресек може да забележиме дека лезијата почнува од десниот канин и ги опфаќа латералниот десен инцизив
како и двата централни инцизива. Зазема
централно место во виличната коска во
вестибуло-палатинален правец, ангажирајќи ги палатиналниот и вестибуларен
коскен ѕид.
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Приближните димензии се во рамките
на 16 мм во мезио-дистален и вестибуло-палатинален правец. На сагиталните пресеци
исто така се набљудува екстензивноста на
лезијата како и вертикалната фрактура на коренот на латералниот инцизив (3,4,5).
На сагиталните пресеци околу левиот
централен инцизив лезијата мери 16 мм во
најголемиот дијаметар. Исто така забележителна е и загубата на палатиналната ламина
и екстензивноста на лезијата кон назалната
празнина, како и елевацијата на назалната
мукоза. Сличен наод има и кај левиот централен инцизив со за нијанса помали размери
(6,7,8).

4

3

5

Базирано на податоци од анамнезата,
клиничката екзаминација и рендгенолошките резултати, беа поставени следните дијагнози:
l Вертикална фрактура на коренот (12)

l Пулпна дијагноза: некроза на пулпата (21, 11)

l Апикална дијагноза: асимптоматски апика-

лен периодонтитис (21, 11)

Во прилог на потврдување на пулпната дијагноза беа направени параклинички
тестови за испитување на виталитетот на
пулпата. Тестовите со топло и студено покажаа негативни резултати.
Електродонтната дијагностика покажа
високи вредности со што пулпната дијагноза
се потврди (9,10).

6

7

8

ПЛАН НА ЛЕКУВАЊЕ
Пциентот беше насочен кон орален хирург за екстракција на латералниот инцизив.
Побарано беше да се постави гумен дрен за
да се постигне дренажа од екстракционата
рана што подоцна ќе ни дозволи непречено
извршување на ендодонтскиот третман со
возможно најмала дренажа преку коренските канали.

9

10

Нехируршки ендодонтски третман
(11, 21)
Ендодонтскиот третман беше извршен со
микроскопска асистенција и под задолжителна изолација со кофердам (11).
Ендодонтскиот кавитет беше препариран со помош на цилиндричен дијаматски
борер. Содржината на пулпната комора беше
екстирпирана со помош на топчест карбиден
борер.
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После финалната иригација со ЕДТА и
хипохлорит (10 мл) активирани и загревани во каналот, следуваше нивна обтурација.
Извршена беше обтурација на каналите по
техника WVC (warm vertical condensation) со
силер на база на смола.
Ендодонтските кавитети беа обтурирани со течен композит.
Ендодонтското лекување беше извршено едносеансно.
Антибиотици не беа назначени.

11

Пациентот секојдневно беше контактиран од нашата клиника во рамките на една
седмица. Од првиот ден по интервенцијата
пациентот е без симптоми. Не соопштува за
болка ниту за оток.

12

РЕЗУЛТАТ:
Прва контрола
октомври 2017
Првичното влегување во каналите беше
извршено со помош на К пили (10, 15).
За постигнување на проодност до апикалниот отвор беше употребена машинска
пила за таа намена.
Механичката обработка на каналите
беше извршена со никел титаниумски ротирачки инструменти.
Клинички индикатор за доволна механичка обработка на каналите се бели дентински струготини во последната третина
на инструментот кој што ја достигнува работната должина (12).
Иригациониот протокол вклучува натриум хипохлорит во концентрација 5.25%
како и ЕДТА 17% кои беа активирани сонично и ултрасонично, а исто така иригансите
беа загревани интраканално.
Мастер гута перките беа поставени во
каналите, претходно наполнети со физиолошки раствор и беше направена контролна
РТГ (13).

13

14

Поради големината на лезијата случајот
е следен и проверуван со ретроалвеоларна
снимка и со CBCT. На првата контрола може
да се воочи значајно радиографско намалување на лезијата.
На сагиталните и аксиалните пресеци се
набљудува процес на заздравување. Лезијата е малку намалена во обем, но е помалку
радиолуцентна од предоперативната снимка. На панорамскиот пресек се забележува
формирање на нова коска околу апексите на
централите како и на местото на екстрахираниот латерален инцизив.
Може исто така да се забележи апсолутно подобрување во палатинален правец и
апикално на границата со носната празнина.
Втора контрола
мaj 2018
Непречено заздравување и формирање
на нова коска се забележува во сите правци. Може исто така да се забележи речиси
целосно заздравување околу левиот централен инцизив и значително подобрување
околу десниот.
Трета контрола
март 2019
На пресеците направени 2 години подоцна, очигледно е дека коската на местото
на лезијата е униформна. Заздравувањето
напредува и формирањето на нова коска е
непречено. Пациентот е без симптоми.
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Четврта контрола
октомври 2019

ПРВА КОНТРОЛА

По безмалку 3 години од првичната
терапија, пациентот е проследен само со
ретроалвеоларна РТГ. Пациентот и понатаму
е без симптоми, а ендодонтски третираните
централни инцизиви се во одлична состојба и во функционална и естетска хармонија.
ЗАКЛУЧОК:
Во контраст со пулпното ткиво кое нема
многу висок потенцијал за регенерација, периапикалните односно перирадикуларните
ткива имаат потенцијал на регенерација од
100%. Кога етиолошкиот фактор ќе се отстрани, ништо не вможе да го спречи оздравувањето и restitution ad integrum.
Сите фактори за 100% регенерација на
лезијата се присутни - високо васкуларизирано ткиво со фибробласти како основни
клетки. Пациентите влегуваат во нашите ординации со 100% потенцијал за регенерација, но докторите често се факторот кој што
го намалуваат овој процент. Успешноста во
ендодонцијата, односно успешната регенерација на лезиите од ендодонтско потекло
не зависат од годините на пациентот, од
големината на лезијата, географијата и хистологијата на лезијата од ендодонтско потекло, како и од видот на микроорганизмите присутни во корено-каналниот систем.

ВТОРА КОНТРОЛА

ТРЕТА КОНТРОЛА

Успешноста или неуспешноста во ендодонцијата зависи исклучиво од комплетното оформување и дезинфекцијата на
каналниот систем и од неговата тродимензионална обтурација.

# за авторот
Д-р Ристе Панајоту

ЧЕТВРТА КОНТРОЛА

l 2003-2009 Завршува Факултет по дентална медицина Пловдив
Р. Бугарија
l 2009 - Стоматолошка поликлиника Eндомак Гевгелија
l 2017 основач на EDG Panajotu endodontics
l 2018 Style Italiano Silver Member
l Предавал на повеќе симпозиуми и конгреси во нашата држава но и во Европа
l Врши обуки во областа на ендодонцијата
во EDG-AADE
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Соодносот помеѓу кариогени бактерии
при длабок кариес и натриум
хипохлорит и антибактерискиот
мономер како антисептици
Автор: Проф. д-р Илијана Муратовска
Коавтори: Проф. д-р Вера Стојановска, Д-р асс. Марјан Петков
АПСТРАКТ
Длабоките кариозни лезии имаат потенцијал за резидуален инфициран дентин и
редукцијата на резидуалните кариогени бактерии имаат високо значајно место во реставративните процедури.

Aнтибактериски мономер MDBP, 2,5%
натриум хипохлорид, Streptococcus mutans,
Lactobacillus casei, Actinomyces naeslindii.

Цел: Да се процени антибактериската
активност на мономерот MDPB во состав на
Clearfil SE Protect Primer како дел од современите адхезивни системи и 2,5% натриум
хипохлорид употребен како антисептик на
дентинот пред реставративните процедури.

Елиминацијата на кариозно инфилтрираниот дентин и редукција на резидуалните кариогени бактерии претставува основна цел при
препарација на кавитетите за реставрација1.
Дентинските тубули содржат бактерии во
длабочина која може да се смета за причина
за рекурентна инфекција. Доброто залевање
на дентинот во тек на бондинг процедурите го
оневозможува понатамошниот развој на преостанатите бактерии ,превенирајќи го рекурентниот кариес2.
Развојот на кариесот зависи од киселините и ензимите продуцирани од бактериите во
денталниот биофилм и дентинските тубули3.
Новите адхезивни технологии воведуваат создавање хибриден слој. И покрај тоа, останува
микропростор како доволен пат за продор на
микроорганизмите како што се Streptococcus
mutans кои имаат димензии од 0.5−0.75 mm
во дијаметар, низ кој настанува транспорт на
овие бактерии. Streptococcus mutans се смета
за една од најкариогените бактерии поврзани
со развојот на кариесот. Неговата метаболна
активност е во тесна корелација со иницијација и прогресија на забниот кариес4.
Бактериите на спојот на забното ткиво со
реставрацијата и нивниот продор кон дентинот
се позначајни од цитотоксичноста на користениот материјал кога се јавуваат пулпини инфламации. 5,6,7 Денешните реставративни материјали често се појачани со флуорни јони, од кои се
очекува затворање на дентинските тубули.
Franci8 заклучил дека ослободувањето на
флуориди ја зголемува дентинската отпорност кон деминерализација, но не ја инхибира продукцијата на киселини од Str. mutans и
останатите видови кариогени бактерии.

Материјал и метод: Материјали користени во оваа студија се Clearfil SE Protect
Primer (CSEPP-Kuraray Noritake Dental,
Japan) и 2,5% натриум хипохлорид. Бактериите Streptococcus mutans NCTC10449,
Lactobacillus casei ATCC4646 и Actinomyces
naeslindii ATCC19246 беа употребени во
агар-дифузионен тест преку импрегнација на
стерилен хартиен диск на посочените раствори и MIC/MBC мерења со сериски разредувања.
Резултати: Наодите покажуваат инхибиција спрема сите три видови бактерии при
што CSEPP покажува сигнификантна инхибициона зона кај двата употребени препрата. Во
сите три повторени теста демонстрирани се
приближни вредности на MIC и MBC на CSEPP
во однос на NaOCl, каде статистички се незначајни разликите кои постоеа само кај onestep или two-step нивоа на разредување кој
во својот состав го содржи мономерот.
Заклучок: MDPB е ефикасен метод за инхибиција на инвазивните кариогени бактерии, со истовремена препорака на употреба
на 2,5% натриум хипохлорид самостојно или
во комбинација со овој вид на прајмер за
обезбедување на долготрајна заштита од реинфекција на дентинот.
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Отстранувањето на кариозниот дентин
за време на препарацијата на кавитетите,
особено во длабоките слоеви денес се смета
за прифатен конзервативен пристап. Оставање на мало количество кариозен дентин
за зачувување на виталитетот на пулпата е
проценка на стоматологот. Во литературата е
докажано дека најчесто во клиничката пракса
елиминацијата на кариесот е некомплетна9.
Натриум хипохлорид се користи како
средство за чистење и иригација при ендодонтскиот третман, како компонента на новиот хемомеханички третман на кариесот, каде
отстранетиот дентински колаген останува
неатакуван, без микроструктивна или наномеханичка промена на основниот минерализиран дентин9.
Бондинг ефективноста на адхезивите
за кариозниот дентин се смета за обратно
пропорционална на степенот на прогресијата на кариесот, каде кариес инфицираниот
дентин покажува послаба јачина на врска со
адхезивните материјали во однос на здрав
дентин10,11,12.
Современите перформанси на бондинг
процедурите реализирани со самонагризувачките адхезиви покажуваат варијации во зависност од составот, особено од актуелниот функционален мономер вклучен во формулацијата.
Дентин-бондинг системите кои содржат 12-methacryloyloxy dodecypyridinium
bromidemonomer (MDPB) поседуваат потенцијал да искажат бенефит од аспект на кариес превенција доколку се инволвирани во
деминерализиран13,14,15,16. Мономерот MDPB
по состав е квартерна амонијева сол која ја
нарушува бактериската клеточна мембрана
преку размена на позитивниот јон (радикал)
pyridinium со клеточната мембрана која поседува негативен полнеж. Овој електричен
дисбаланс води кон руптура на мембраната
дезинфицирајќи го супстратот без потреба од
нанесување на антибактериски агенси17.
Неполимеризиран MDPB мономер има
јако антибактериско дејство и прајмерот кој
го содржи овој мономер покажува бактерицидни ефекти пред фотополимеризацијата,
индицирајќи ја можноста за уништување на
бактериите на дното од кавитетот, но покажува ист таков ефект и до една година после полимеризацијата.15,18
Поставената цел се однесува на проценката на антибактериската активност на мономерот MDPB во состав на Clearfil SE Protect
Primer како дел од соодветниот адхезивен
систем и 2,5% натриум хипохлорид како дезинфициенс за дентин пред реставрација,
преку агар-дифузионен тест и детерминирање на минимум инхибиторна и минимум
бактерицидна активност.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Агар тест:
Материјалот користен во оваа студија
беше: еден самонагризувачки атхезив Clearfil
SE Protect Primer (CSEPP-Kuraray Noritake
Dental, Japan) и еден дезинфициенс 2,5% натриум хипохлорид. Бактериите Streptococcus
mutans NCTC10449, Lactobacillus casei
ATCC4646 и Actinomyces naeslindii ATCC19246
беа култивирани во Brain Heart Infusion (BHI;
Becton Dickinson, Sparks, USA) на 37°C.
После 24 часовна инкубација, 300 µL од
бактериските суспензии се разнесува на агар
плочка. Количесто од 50 µL од секој раствор
од предвидените групи се импрегнира во
стерилен хартиен диск со дијаметар 6mm и
дебелина од 1,5mm и поставен централно на
инокулитаната плочка кај различните видови
бактерии. Волумен од 50 µL беше одбран како
оптимум за импрегнација на хартиен диск без
да има пролевање на растворот.
Следи инкубација од 48 часа на 37°C, и величината на зоната на инхибиција се калкулира од дијаметарот на халото продуцирано од
примероците.
Величина на зона на инхибиција = диаметар на хало/диајметар на примерок 2. За секој
примерок извршени се три испитувања и резултатите се подложени на ANOVA и Tukey тест
за сигнификантност од p < 0.05.
MIC И MBC МЕРЕЊА:
Детерминирање на MIC на MBC на трите
серии примероци се извршени со сериски
анализи преку микроразредување. Педесет
микролитри од тестираните раствори се додадени во микроплочи (Corning, New York,
USA) каде секоја содржи 50 mlµL со двоструки
разредувања култури од Str. Mutans, L.Casei и
A. neaslindii се подесува на 2 x 106 CFU/mL суспензија во BHI бујонот и 100 mlµL беа инокулирани во секој сад од различните раствори.
После анаеробна инкубација од 24–48 h, MIC
вредностите се визуелно детектирани како
најниска концентрација на бујоните без бактериски раст.
Субкултурите се направени од расејување
на агар плочи на содржината од бујонот кои
покажаа видлив раст на бактериите.
Секоја плоча е инкубирана анаеробно 48
часа, а MBC вредноста е дадена како најниска
концентрација на растворот која не произвела колонии на плочата. Тестовите се повторуваат во трипликат.
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РЕЗУЛТАТИ
Табела бр.1 ги покажува зоните на инхибиција од двата раствора. Притоа забележлива е јасна инхибиција спрема сите три
видови бактерии, но CSEPP покажува несигнификантно повисока инхибициона зона во
однос на 2,5% натриум хипохлорид.
MIC и MBC мерењата за трите бактериски
видови се детерминира како процент од оригиналниот раствор кои се прикажани во табела бр.2. Во
сите три повторени тестови
демонстрирани се помали вредности на MIC
и MBC на CSEPP во однос на 2,5% натриум
хипохлорид, каде статистички незначајните
разлики постоеа само кај one-step или twostep нивоа на разредување.
ДИСКУСИЈА
Wakabayashi et al20 забележуваат дека
третманот на дентин со 5% NaOCl после
нагризување со 40% фосфорна киселина ја
зајакнува адхезијата на дентинот со истовремени антибактериски својства. Објавени
се неколку механизми за негативниот ефект
на NaOCl врз јачината на дентинот. Се смета
дека намалувањето на јачината на врската
по третманот со натриум хипохлорит може
да се припише на отстранување на органска
матрица од третираниот дентин, оставајќи
помалку приемчива површина за врзување.
Сепак, овој агенс делува како оксидирачки
агенс и соодветно на тоа влијае во полимеризацијата на меѓуслојот смола-дентин сооднос. Механизмот на антибактериските ефекти
на квартерните амониеви соли се смета дека
е последица на катјонско врзување на клеточните компоненти на ѕидот на бактеријата
која ја нарушува функцијата на мембраната
и последователно индуцира протекување на
цитоплазматскиот материјал.19

Табела1. Зони на инхибиција од Str. Mutans, L. Casei и A. neaslindii

Величина на инхибициона зона (mm)
		Str. Mutans
L.Casei		 A.neaslindii
CSEPP		
8.32(0,33)
6.38 (0,40)
12.65(0,94)
NaOCl		
6.87 (0,28)
4.8 (0,38)
10.70 (0,84)

Табела 2. MIC и MBC мерења: Str. Mutans, L.Caseiи A.neaslindii

Вредности во % од оригиналниот раствор
		Str. Mutans
L.Casei		A.neaslindii
CSEPP		
0.156/1.25
0.156 /0.635
0.156/0.313
NaOCl
0.078/0.313
0.078/0.156
0.078/0.156
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Преку инкорпорација на антибактерискиот мономер MDPB во прајмерот, CSEPP
овозможува самонагризувачки прајминг
систем кој има дезинфекциони способности.
Кисело-адхезиониот промотор мономер
има pH вредност од 2,0 и оваа киселост се
смета за еден од факторите кои го инхибираат растот на бактериите.21
Агар дифузиониот тест јасно демонстрира дека MDPB инкорпориран во CSEPP го инхибира растот на бактериите кои се доведуваат во асоцијација со забниот кариес. Овие
наоди се во согласност со резултатите на
Imazato16,17,18 уште од 1997 година. Инхибиторниот ефект кон L.Caseiе е послаб, додека
кон A. neaslindii видот е најјако изразен. Овие
резултати ја рефлектираат комбинацијата
на антибактериска активност и дифузиона
способност на компонентите од растворите. Дифузивноста во агар се очекува да биде
слична со хидрофилноста и молекуларната тежина на компонентите во растворите.
Излачениот мономер од прајмерот може да
биде неутрализиран преку пуферска акција
на медиумот, па после 48 часа од инкубацијата, се доведува до лимитација.
Поголемите инхибициони зони забележани кај CSEPP во однос на агар плочките со
хлорхексидин, е последица на количеството
на активни компоненти вклучени во прајмерот. Од резултатите на агар-дифузионен тест
не може да се заклучи дали материјалите
покажуваат бактериостатски или бактерицидни ефекти, но прикажано е дека растот на
бактериските видови се оневозможува.
Torstenson22 и соработниците објас
нуваат дека инвазијата на микроорганизмите често оди и преку микропукнатините
на реставрациите и дека овој вид мономер
покажува инхибиција на растот на инвазивните бактерии при маргинални залевања и
последователно инхибира протекување на
бактерии дури и во случаи кога маргиналните ивици се оштетени, некомплетни или
уништени. Во прелиминарни студии, најдено
е дека вискозноста на прајмерот со MDPB во
состав на материјалите е зголемен, што дополнително го подобрува создавањето на
хибридниот слој. Земајќи ги предвид предходните наоди во литературата, резултатите во оваа студија индицираат дека овој
вид прајмери се во релација на превенција
на штетните ефекти од оралните кариогени
бактерии.
Се смета дека значаен придонес од овие
материјали може да имаат свое место во
интервенциите од минимално инвазивна
природа. Кога вниманието е фокусирано на
мал процент на елиминација на забно ткиво,
многу веројатно е дека мал број бактерии сепак ќе преживеат на дното од кавитетот.
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Последователно, редукцијата на кариогените бактерии и елиминација на ризикот
од понатамошна деминерализација и нова
појава на кавитација, е базичен принцип
при минимално-инвазивните реставративни интервенции. Затоа бенефитот од овој
вид инкорпорирани мономери во самите
адхезивни системи е значаен за постигнување на добри резултати и добра прогноза. Како можност се отвoра и контролата на
коренскиот кариес преку овој вид дентални
материјали или инхибицијата на прогресот
на активните почетни лезии. Сепак долготрајноста нa дентин бондинг системите
се зависни од повеќе фактори. Физичките
особини и можности на антибактериските
агенси како што е хлорхексидинот, се растворливи во вода и доведуваат до брзо влошување на врската меѓу елементите и дентинот, затоа што има протечување. За овој
вид дезинфициенс нема имобилизација на
активните компоненти во влажна средина.
Полимеризацијата се менува и се намалува
јачината на врската23.
Кон сите три видови бактериски примероци, неполимеризираниот CSEPP покажа
бактерициден ефект во вредности од 6.38
до 12.65mg ml-1.
Овие наоди се во согласност со наодите
на авторот Imazato24, кој е основоположник
на инкорпорирањето на овој вид мономер
во дентинските прајмери.
Од наведените причини може да се
смета дека CSEPP кој во својот состав го
содржи мономерот MDPB е ефикасен метод
за инхибиција на инвазивните кариогени
бактерии во микропукнатините на површините на забите, спречувајќи ја можноста од
секундарен или рекурентен кариес после
реставрацијата. Исто така 2,5% NaOCl може
да се смета за раствор кој има придонес во
обезбедување на бактериостатски ефект на
резидуални бактерии во дентинот и се препорачува за секојдневна употреба. Сепак, се
препорачуваат in vivo методи кои ќе ги потврдат овие наоди во директната клиничка
пракса.
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Комплексен, ласерски потпомогнат
тераписки пристап кон гингивалната
хиперплазија предизвикана од лекови
Автор: Проф. д-р Георги Томов
Коавтори: Проф. д-р Михаил Танев и Проф. д-р Џиун Х. Ке

Апстракт: Гингивалната хиперплазија,
т.е. прекумерниот раст на гингивата предизвикан од лекови, се манифестира како абнормален раст на гингивата како резултат на
несакана реакција на лекот (ADR) кај пациенти третирани со антиконвулзиви, имуносупресиви и блокатори на калциумови канали. Како што прогресира хиперплазијата на
гингивата, таа може да ја наруши нормалната
пракса на одржување орална хигиена, како и
да влијае врз мастикацијата и естетиката на
забните низи. Иако се чини дека оваа состојба варира помеѓу засегнатите пациенти, како
во обемот така и во сериозноста, брзиот напредок на стоматолошката технологија има
потенцијал да понуди комплексен пристап
во решавање на овие случаи. Прикажаниот
претставува план за третман во кој се користат придобивките од различните ласерски
модалитети.
Клучни зборови: хиперплазија на гингива, ласерски потпомогнато лекување, гингивектомија, фотодинамична терапија.
ВОВЕД
Зголемувањето на гингивата, предизвикано од лекови, се јавува како дел од системската терапија на некои нестоматолошки
состојби. (1) Се јавува како несакан ефект по
примената на лекови, како што се блокатори
на калциумовите канали, антиконвулзиви,
специфични имуносупресиви итн. (1) Постоењето на специфични орални и екстра
орални фактори, како возраста, генетската
предиспозиција, присуството на дентален
плак и воспаление на гингивата ја определуваат интеракцијата помеѓу лековите и
гингивалното ткиво. Сепак, реакцијата на
гингивата кај пациентите може да варира
во сериозноста и во обемот. Гигивалната
хипреплазија, предизвикана од лекови, ги
нарушува правилните хигиенски навики, ја
намалува естетската вредност на забите и
создава соодветна околина за понатамошно
формирање на плак и влошување на постој-
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ната пародонтална болест. До денес нема
доволно податоци и истражувања што можат
да го консолидираат терапискиот пристап
за лекување на пациенти со ова заболување.
Постои јасна потреба од развој на нови и
повторливи протоколи за клинички третман
на гингивалната хиперплазија, во сооднос со
напредокот на стоматолошката технологија.
Целта на овој приказ на случај е да се демонстрира сеопфатен протокол за третман на
ова заболување, користејќи различни модалитети на лекување.
Презентација на случај:
Пациентка на 57-годишна возраст беше
упатена во Ласерскиот центар на Факултетот за стоматолошка медицина, Медицински универзитет - Пловдив со поплаки за
неестетски изглед на непцето во предниот
регион на мандибулата, заедно со повремено крварење при четкање и севкупно
тешко одржување на орална хигиена. По
добиената писмена согласност за дијагностицирање и третман, земена е темелна
стоматолошка анамнеза. Пациентот откри
дека страда од хипертензија (висок крвен
притисок), лекувана со блокатор на калциумови канали (Амлодипин) повеќе од 5 години. Остатокот од медицинската историја не
беше од значење.
Пародонталниот преглед на пациентката откри цврста и нодуларна прикрепена
гингива во предниот мандибуларен предел,
која опфаќаше над ½ од клиничките коронки со клинички знаци на воспаление - црвенило, крварење при нежно сондирање,
видливо губење на припојот и миграција на
нивото на слободната маргинална гингива. Нејзината позиција беше коронарно од
CEJ (цементно- емајловата граница). Беше
направена пародонтална табела, презентирајќи вредности на длабочина на пародонталните џепови од околу 6 мм во предниот
мандибуларен регион и 4-5 мм во остатокот
од забалото.
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Радиографското испитување
откри
клиничка загуба на припојот од околу 2 мм.
Врз основа на собраните дијагностички податоци, џебовите во предниот мандибуларен регион беа дијагностицирани како т.н
„псевдоџебови“, класифицирани во степен
2 според модифицираниот индексен систем на Ангелопулос и Гоаз од 1972 година.

Табела 1.
Степен на хиперплазија на гингивата
според модифицираниот индекс од
Ангелопулос и Гоаз од 1972 година

Протоколот за терапија продолжи со
изготвување план за третман кој се состои
од две различни фази - почетна пародонтална терапија и корективна пародонтална
терапија. Првичниот третман се состоеше
од темелно чистење и обработка на забните
корени со ултразвучни уреди и рачно. Беа
дискутирани навиките за орална хигиена
на пациентот и беше пропишан раствор на
хлорхексидин 0,12%. По две недели, пациентот беше поставен на корективната терапија.Таа вклучувше три постапки, закажани
со меѓусебно временско растојание од една
недела.

Гингивектомијата што следеше беше
стандарден хируршки протокол - беше
инфилтрирана локална анестезија, а потоа точките на крварење беа обележани
со Cran- Kaplan форцепс. Гингивектомијата
беше извршена 1,5 мм апикално од точките на крварење, со наклон на 45 степени и
континуирана ексцизија. Екцизицијата беше
изведена со Syneron
LiteTouchTM Er: YAG
ласер со бранова
должина од 2940 nm.
Се користеше врвот од
ласерски продолжеток во форма на длето
со обилно ладење со
вода, на енергетско
ниво од 300 mJ / 18Hz
во контактен режим.
Потоа беше направена гингивопластика за
зачувување и измазнување на гингивалната контура. Гингивопластиката се изведуваше со ласерски продолжеток од 1,3 x 19 мм,
на 200 mJ / 15Hz во безконтактен режим со
обилно ладење на вода. По завршувањето на
постапката, беше поставен пародонтален завој (PeriPacTM) и на пациентот му беа дадени
упатства за постоперативна нега.

Слика 1.
Предоперативна
слика на меките
ткива и проценка
на пародонталната
длабочина на џебот
(PPD) со сонда CP15. Радиографската
проценка на
предниот регион
на мандибулата
покажуваше 2 мм
губење на припојот,
субгингивален
калкулус и
кариозни лезии.

Слика 2.
Изведба на
гингивектомијата
со Er: YAG ласер;
Изглед на
ексцизираното меко
ткиво; Непосреден
постоперативен
изглед на
третираната област;
Поставување на
пародонталниот
завој.

Постапка 1 – Er:Yag гингивектомија и
гингивопластика потпомогната со ласер
(2940 nm)
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Постапка 2 - Антибактериска фотодинамична терапија со диоден ласер (810 nm)

Слика 3.
Постоперативен
изглед на меките
ткива по 14 дена
Слика 4.
Примена на
индоцијанин
зелена боја. Лесно
активирање на
бојата со диоден
ласер од 810 nm.

Две недели подоцна, процесот на епителизација беше завршен без компликации, Но, знаци на воспаление сè уште беа
видливи, па беше спроведена антибактериска фотодинамична терапија. Антибактериската фотодинамична терапија е нов
тераписки пристап. Тој се состои од примена на специфична боја во пародонталните џебови, која кога се активира со специфична светлосна должина се разложува
во реактивни кислородни видови (ROS). Во
пародонталните џебови, ROS имаат голема
цитотоксичност против поголемиот дел од
пародонталнатa флора. Антибактериската
фотодинамична терапија (aPDT) е локална
не термичка, неинвазивна терапија, која
има многу корисни ефекти. За овој случај,
aPDT беше изведена со индоцијанин зелена
боја (EmunDoTM) измешана ex tempore, активирана со Syneron 810 nm диоден ласер.
Индоцианин зелената е флуоресцентна боја
со апсорпциски спектар помеѓу 750-850
nm бранова должина, па оттука диодниот
ласер од 810 nm се смета за негова оптимална светлина за активирање. Кога се активира, индоцианин зелената боја е многу
токсична за повеќето бактерии од анаеробната пародонтотална флора. Фотодинамското активирање беше извршено три пати
по 20 секунди за секој заб.

Постапка 3 - Er: YAG ласерски потпомогната препарија на кавитетите и оптурација со
композит
Меѓутоа, по контурирањето на меките
ткива, многу кариозни и некариозни цервикални лезии беа евидентни како фактори за задржување на дентален плак. Забите
беа подготвени за оптурирање со Syneron
LiteTouchTM Er: YAG ласер со продолжеток 1,0
x 17 мм, на 200 mJ / 20 Hz со водено ладење во
безконтактен режим. Ласерската подготовка
на структурата на забите е многу поконзервативна и поефикасна поради апсорпцијата на
вода на Er: YAG брановата должина. По подготовката, кавитетите беа оптурирани согласно
вообичаениот атхезивен протокол со нано
композит (GC, Gaenial AnteriorTM).

Слика 5. Er: YAG препарација на забната
структура за оптурација со композит;
Постоперативен резултат по 3 недели.

ДИСКУСИЈА:
Хиперплазијата предизвикана од лекови, е состојба на мекото ткиво, која честопати бара комплексен третман. (2) Најчесто,
зголеменото гингивално ткиво претставува
соодветна средина за раст на патогената пародонтална флора и ја нарушува ефикасноста на оралната хигиена, со што се влошува
постојната пародонтална состојба. Во некои
случаи, интеракцијата лекови-ткива не може
да се избегне и тоа на крајот создава терапевтски предизвик. Хируршката ексцизија
на хиперпластичното ткиво (гингивектомија)
е постапка од избор при планирање на третманот. (2) Спроведувањето на тераписки
пристап со помош на ласер и во хируршкиот и во дополнителниот третман обезбедува широк спектар на предности во однос на
стандардните процедури. (3)
Во мекоткивната хируршката фаза Er:
YAG ласерите обезбедуваат висока ефикасност на сечење со минимално и без термичко
оштетување на ткивото, подобрување на заздравувањето и постоперативен комфор за
пациентот.
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(3) Ербиумските ласери овозможуваат
употреба во безконтактен режим заедно со
ладење со вода, со што се подобрува видливоста на операторот. Er: YAG ласерските системи имаат највисок врв на апсорпција кај молекулите на водата, со што ги претвораат како
еден од најсофистицираните хируршки системи за интервенции на меките ткива. Ова е
добро претставено во секундарната хируршка
процедура - гингивопластика. Гингивопластиката е хируршка создавање на гингива која е
тенка, лушпеста и со раб како нож. Традиционално ова се изведува со дијамантски борери
што предизвикува термичка траума (триење)
и механичка траума на мекото ткиво. (4) Со Er:
YAG ласерските системи гингивопластиката
се изведува на безконтактен минимално инвазивен начин без термичка или механичка
траума на мекото ткиво. (4) Добиената контура на гингивата е одлична и овозможува побрзо заздравување. Er: YAG-ласерите се единствениот систем погоден за препарација на
тврдо ткиво, повторно заради нивниот врв на
апсорпција на молекулите на вода. Препарацијата на забите со помош на Еr:YAG ласерот
е минимално инвазивен, безконтактен процес
кој не остава т.н. “smear layer” на структурата на
забите, со што се подобрува атхезијата на реставративните материјали.
Антибактериската фотоодинамична терапија е нов пристап при дополнителната
пародонтална терапија. (5) Се потпира врз
фотоактивните својства на некои бои, кои
кога се активираат (преку специфична светлосна бранова должина) ослободуваат низа
реактивни видови кислород (ROS). Реактивните видови кислород, пак, имаат многу
специфични цитотоксични ефекти врз бактериските клетки. Фотохемиската реакција
во својата суштина е чисто оксидативна, со
што се создава оксидативен стрес на бактериските мембрани. Антибактериската фотоодинамична терапија е локален, нетермички и неинвазивен додаток на стандардните
протоколи на нехируршката пародонтотална
терапија (5) Високата селективност на овој
метод зависи од два главни фактори: фотоактивна боја и извор на светлина. Ласерите се
особено погодни за фотоодинамична терапија, бидејќи обезбедуваат монохроматски,
кохерентен светлосен зрак со фиксна бранова должина. Во овој случај, индоцијанин зелената боја беше избрана поради докажаната
ефикасност против грам-негативната анаеробна флора (доминантна во пародонталните
џебови). Бидејќи највисокиот врв на апсорпција на бојата се движи помеѓу 750 - 850 nm,
беше избран диоден ласер од 810 nm како
извор на светлина за фотоодинамичката реакција.

ЗАКЛУЧОК
Комплексната ласерски потпомогната терапија на гингивална хиперплазија
предизвикана од лекови, нуди изобилство
на придобивки. Но, несоодветното познавање на интеракциите на ласерите со ткивата и оптичките својства на некои структури во усната празнина може да го ограничи
опсегот на терапија со ласерска светлина.

Слика 6.
Пародонтален
статус по
6 месеци.
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Pink it up!

Персонализирани протези

Автор: Борис Јовановиќ, забен техничар
Фотографии: Јелена Јовановиќ

ВОВЕД
Во оваа статија ќе ви ја претставам посебната техника за правење тотални протези
по што сум познат ширум светот. Оваа техника е резултат на долгогодишно истражување
и експериментирање со разни материјали и
инструменти, иако делумно добив инспирација од колегите, посетувајќи курсеви. Tехниката е мое авторско дело. Набргу откако
почнав да објавувам фотографии од мојата
работа, колеги од целиот свет почнаа да ми
се јавуваат со желба да учат од мене. Така,
дојдов на идеја да започнам да давам курсеви, кои ги нареков „pink it up!“, како во мојата
лабораторија така и низ целиот свет.
Што се персонализирани протези? Многу луѓе мешаат „персонализирани протези“ со протези направени со карактеризација на гингивите.

52

01 | 2020

Се разбира, персонализираните протези имаат и карактеризација на гингивите, но
тие всушност се многу повеќе од тоа. Кај овој
вид протеза селекцијата на забите се прави
според посебен протокол, зад кој стојат години истражување и анализирање.
И при изработката на персонализирани
протези, донекаде можеме да ги исполниме
желбите на пациентите, кога е во прашање
естетскиот фактор.
Избор на заби - Познато е дека само
кај околу 70% од популацијата (кај мажите
тој процент е поголем) видливи се само забите, евентуално цервикалниот дел од гингивата, со што се заклучува дека забите се
најважниот елемент во правењето естетски
мобилни санации. Откако ќе ги поставиме
забите во артикулаторот, подготвени сме да
ги избереме.

ЗАБОТЕХНИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ

Добро е познато дека за изработка на
целосни протези најчесто користиме готови
гарнитури заби, кои се со различна големина, облик и боја. Моја препорака се забите
VITA MFT, затоа што според мене тие се најдобри во својата класа, а кога има побарувачка
за врвен квалитет - VITA PHYSIODENS заби.
Прашањето е како да се изберат забите што
совршено ќе одговараат на конкретен пациент. Долго време барав одговор на ова прашање, во еден момент почнав меѓународно
истражување меѓу моите колеги во потрага
по одговор. Истражувањето покажа дека во
99,9% од случаите, стоматолошкиот техничар го одредува типот на забите што ќе се
постават во протезата, со исклучок на бојата
што ја добиваат од стоматологот, користејќи
ги податоциите што им ги дава моделот,
евентуална фотографија од свадба, стара
неколку децении и слично. Само неколку
испитаници ми дадоа одговор дека користат
некаков протокол за избор на заб.
Сакав повеќе од тоа, па се посветив на
истражување на оваа тема, читајќи најразлична литература, експериментирајќи, сè
додека не го составив мозаикот од сите коцки што ги собрав за време на мојата 20-годишна работа и на крајот создадов свој протокол за избор на заби што ни овозможува
брзо и лесно, со 100% успех, да одбериме
заби за секој пациент одделно. За тој прокол
јас исто така зборувам на моите курсеви.
Се разбира, за спроведување на овој
протокол е потребна квалитетна тимска работа меѓу стоматологот и стоматолошкиот
техничар. Само на тој начин може правилно да го испланираме и да го решиме секој
случај со кој се соочуваме. Изработката на
целосните протези ја сметам за најсложена
гранка на стоматолошката протетика, бидејќи нашата почетна точка е изгубена некаде во вселената.
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАБИТЕ
Откако ќе ги поставиме моделите во
артикулаторот и избериме соодветна гарнитура заби, започнуваме со сетот. Важно
е да се напомене дека забите од комплетот
може да се прилагодат по потреба за да се
врати хармонијата и природниот изглед на
полот, возраста и желбите на пациентот. Ги
поставуваме на начин кој исто така обезбедува природна и хармонична насмевка. За
време на поставувањето на забите, треба
да имаме предвид дека совршенството и
симетријата не се присутни по природа, и
затоа ако ги поставиме забите симетрично,
тоа ќе го привлече вниманието на другите

луѓе, бидејќи нашиот мозок ја препознава
симетријата на лицето, па со тоа во насмевката ќе препознае нешто вештачко. Се разбира, голем број пациенти кои сакаат токму таква насмевка, доколку не ги прифатат
нашите предлози, ќе ги исполниме нивните очекувања, затоа што на крајот нивниот
збор е последен по ова прашање.

Забите ги
поставуваме
на начин кој
исто така
обезбедува
природна и
хармонична
насмевка

МОДЕЛИРАЊЕ НА ГИНГИВАТА
ВО ВОСОК
За да се направат тотални протези со
интерна карактеризација, на начинот на
кој го правам тоа, потребно е да се измени
гингивата уште во фазата на восок со сите
анатомски детали, дури и со имитација на
текстурата на гингивата, бидејќи не постои
можност за обработка на крилата на вестибуларната протеза.
Моделирањето на гингивата во восок е
многу креативно, фаза во која јас лично наоѓам големо уживање. На прв поглед, овој
анатомски тип моделирање може да изгледа
тежок, но се поедноставува со фактот дека
е поделено во неколку фази. Покрај стандардните инструменти, потребно е да имате
електричен нож за моделирање на одредени
детали, и препорачливо е да имате горилник
со остар пламен, т.н. torsh горилник.
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Aко правиме
имитација на
крвните садови,
тоа да го правиме
само во областа
на слободната
гингива, бидејќи
во регионот
на здраво
прицврстените
гингиви крвните
садови не се
видливи

За wax-up тренинг, го препорачувам сетот на восок Renfert Geo Expert Gingiva со кој
може да постигнеме полихроматско моделирање на гингивата (карактеризација во восок)
што ни помага подобро да го разбереме само
слојот на боите во акрилот. Јас, исто така, препорачувам тврди восочни плочи, по можност
Vertex hard или Gebdi hard плочи.
ВМЕТНУВАЊЕ НА ЗАБИТЕ
После поставувањето на забите и моделирањето на гингивите, преминуваме кон
вметнување на протезите. Јас ја користам
конвенционалната метода на полимеризација, но важно е да се знае дека оваа техника
може да се примени и на ладна полимеризација, како и на техника на вшприцување.
За вметнување на моделот во долниот дел
на киветата користам гипс од класа II, додека за поставување во горниот дел на киветата користам III класа (како и за работниот
модел). Важно е гипсот во кој го вметнуваме
горниот дел од киветата да има ист степен
на експанзија како и самиот модел. Гипсот
секогаш го мешам со вакуум миксер за да ја
минимизирам можноста да остане воздух,
но и затоа што така замешаниот гипс гарантира компактна површина што ќе обезбеди
одлични можности за зачувување на најситните детали што претходно ги моделиравме,
а покрај тоа таквата компактна површина на
гипот го отежнува лепењето на акрилатот за
него. Моја препорака е како влошка да користите месингана кивета, исто така е интересно да се знае дека користените кивети често
се подобри од новите, така што не мора да се
купуваат нови преку, на пр. Ebay.
ПЛАКНЕЊЕ НА КИВЕТАТА
По полнењето, киветата ја ставаме во лонец
со вода и чекаме водата да зоврие. Во врела
вода ја држиме 4 до 6 минути, во зависност од
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материјалот од кој е направена киветата, како и
од дебелината на ѕидот и нејзината големина.
Важно е кога ќе ја отвориме киветата, восокот
да е омекнат, а не стопен, за да можеме да извадиме што е можно повеќе одеднаш. Стопениот
восок влегува во порите на гипсот, што ја отежнува улогата на изолаторот и ја зголемува можноста за лепење на акрилатот за гипсот. Откако
ќе го извадиме восокот кој омекнал во киветата,
го плакниме користејќи четкичка за заби и детергент за садови, внимавајќи да се одмасти
целата површина на гипсот.
ИНТЕРНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА
НА ГИНГИВАТА
По плакнењето на киветата, доаѓа на ред
карактеризацијата на гингивата. Работам со
т.н. „salt ‘n pepper“ техника и ретко користам
повеќе од три бои затоа што со експериментирање дојдов до заклучок дека овој број бои
е сосема доволен за да се добие база со која
имитираме здрава гингива. Прво правиме карактеризација на посветлиот дел од гингивата, а делот што го претставува слободниот дел
од гингивата го оставаме во бојата на базниот
акрилат или додаваме потемни црвени тонери. Споената гингива можеме да ја потенцираме во текот на моделирањето во восок, на
пример со текстурата, што ќе го поедностави
контролирањето на слојувањето со посветол
прав. Исто така е важно ако правиме имитација на крвните садови, тоа да го правиме
само во областа на слободната гингива, бидејќи во регионот на здраво прицврстените
гингиви крвните садови не се видливи.

ЗАБОТЕХНИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ

ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОТЕЗАТА
Дојдовме до моментот кога е неопходно да се
извади протезата од киветата. За таа цел препорачувам да се набави пневматски чекан кој ни овозможува брзо и без опасност од кршење на протезата да го
отстраниме гипсот од нејзината површина. Од сите
чекани што ги пробав со годините, единствениот од
кој навистина сум задоволен е Renfert Power Pillo, кој
ја оправдува својата цена со совршен ефект.
Персонализираната протеза не треба да се обработува вестибуларно за да не се оштетат слоевите за карактеризација на таа површина. Од таа причина мора да водиме сметка при моделирањето на
протеза нигде да не биде масивна. Ги обработуваме
само рабовите, а потоа ги пескариме сите површини на протезата за да ја подготвиме за апликација
на глазура. По желба и потреба додаваме надворешни ефекти врз забите и во овој случај и нив ги
глазираме. Во спротивно, го глазираме само pink
акрилатот, а забите рачно ги полираме на висок сјај.
За глазурата користам GC Optiglaze, додека бојата за надворешна карактеризација сам ја
правам. Пред да се нанесе Optiglaze, најважно е
правилно да ги подготвиме површините што треба да бидат обложени, бидејќи ова, со правилно
одржување, гарантира долг век на глазурата. Лично, давам двегодишна гаранција за глазурата.
ОДРЖУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОТЕЗИ
Честопати ме прашуваат дали одржувањето
персонализирани протези е потешко од одржувањето на обичните протези. Одговорот е апсолутно НЕ. Овие, како и сите други глазирани протези, се одржуваат на исклучително едноставен
начин, со помош на четка за заби или со специјална четка за целосна протеза и обичен детергент
за садови. Во никој случај не треба да се користи
паста за заби заради нејзините абразивни својства, затоа што може да ја оштети глазурата. Се разбира, сето тоа зависи од навиките за хигиена на
пациентот. Со текот на годините, имав можност
да се сретнам со анатомски измоделирани, преглазирани протези кои изгледаат како сега да
излегле од лабораторијата, но за жал и со рамни, исполирани протези, кои беа толку полни со
каменец, што немав храброст да ги земам в рака
без ракавица. Заклучокот до кој дојдов е дека пациентите кои се одлучуваат за персонализирани
протези имаат добро развиени хигиенски навики и внимателно се придржуваат кон советите за
одржување на овие протези.
ЗОШТО ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОТЕЗИ?
(Филозофија зад персонализираните протези)
Многупати сум се соочувал со ова прашање
од колеги, од стоматолошки техничари и од стоматолози.

Се прашуваат зошто да се нудат протези со
толку убави детали и бои кога сето тоа најчесто
не се гледа кога зборувате или кога се смеете.
Одговорот е едноставен - пациентитесе тие кои
ги гледаат сите овие детали, вложениот труд,
нешто што потсетува на она што некогаш го имале и за жал го изгубиле. Сето тоа исклучително
поволно психички влијае врз пациентите, им ги
разбиваат табуата што ги имаат кога е во прашање мобилната протетика. Кога ќе ја извадат
таквата протеза после оброк за да ја измијат,
веќе немаат чувство дека држат парче пластика
во рацете за да им помогне да извршат некоја
од основните функции и симбол на стареење,
туку гледаат нешто ново што може да го прифатат како нешто свое, лично. Со тоа им се враќа
разнишаната самодоверба, со задоволство се
насмевнуваат, едноставно овој предмет им го
подобрува севкупен квалитет на животот.
ЗАКЛУЧОК
Живееме во технолошки исклучително развиено време, кога секојдневно наидуваме на
различни иновации во сите области на животот, вклучително и на полето на стоматологијата и стоматолошката техника. Исто така, секој
пациент има право за своите пари да го избере
она што смета дека е најдобро за него. Затоа, не
треба да се колебаме да понудиме вакви видови изработки само затоа што тие се поскапи од
стандардните, туку наша должност е пациентите
да ги едуцираме за сите придобивки од персонализираните протези, давајќи им можност на
слободен избор.

# за авторот
Борис Јовановиќ, забен техничар

Роден сум во Швајцарија, каде живеев додека
не наполнив 12 години, кога со семејството се
вратив во Србија. Тука го завршив основното
образование, а потоа и Заботехничкото училиште во Белград. Веднаш по завршувањето
на средното училиште почнав да работам во
лабораторијата на татко ми во Белград. Како и
повеќето мои колеги, започнав со лиење отпечатоци, обработка на модели, итн. Благодарение на широкото познавање на татко ми, како и на бројните курсеви
што ги поминав во земјата и во странство, станав експерт за мобилна
протетика. Во исто време, се усовршував и во областа на фиксната
протетика, што ми овозможи успешно да се вклучам во оваа гранка
на стоматолошката технологија (поточно, околу 60% од работите што
поминуваат низ мојата лабораторија се од оваа област). Планирам
стручно да се усовршувам до крајот на мојата кариера.
Во 2014 година бев избран за официјален член на DTG-Dental
Technicians Guid, на што сум многу горд. Членството во групата ми
овозможи да споделам знаења со најголемите светски експерти. Тоа
ми помогна да стекнам блиско пријателство со голем број членови
во групата. Со еднаква гордост, би сакал да напоменам дека во 2016
година станав key opinion leader за компанијата RENFERT, а во 2019
година и тренер за компанијата VITA Zahnfabrik.
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Убавата насмевка и правилниот
изговор на гласовите
Со хармонија и синхронизација до синергизам во функцијата
Автор: Никола Левенски Миљаниќ, дипл. комуниколог и дипл. логопед

Пример: Љубов и насмевка.
Неизбежна е убавата насмевка при
правилен изговор на гласовите: С, З, Ц, Ѕ.
Вербалната комуникација како комплексен
процес се реализира со учество на многу
делови и органи од разни системи во човековиот организам. Со вербалната комуникација како функција, човекот е единственото социјално и комуникативно битие во
животинскиот свет. Овој процес претставува неизместлив начин за соопштување на
љубов, радост, тага, емоција итн.
Доколку не постои патологија во ниеден сегмент на учесниците во вербалната
комуникација, тогаш со успех се развива и
нормално се реализира, како импресивната, така и експресивната нејзина компонента. За импресивната компонента се
задолжени
рецепторите
(аудитивниот, визуелниот
и тактилно-кинестетичкиот). Трансмисијата патува
по специфичните патишта
(акустичен, визуелен, пирамидален и екстрапирамидален). За осмисленоста на
низа зборови во реченица
се задолжени специфичните центри и ареи во централниот нервен систем.
Експресивната компонента се реализира со
стимулација на ефекторите од страна на моторните неврони кои по своите специфични
траектории патуваат до сите учесници, а
финалниот производ е говор.

Една слика
– илјада зборови,
еден збор
– милион слики

За импресивната компонента на вербалната комуникација е задолжен централниот нервен систем (ЦНС), поточно, доминантната лева хемисфера во чиј темпорален
резен во специфични ареи се раѓа идејата
за комуникација. Од идејата до реализацијата патот е многу сложен. Експресивната
компонента се реализира низ механизмите
на ефекторниот систем (респираторен, фонаторен, резонаторен и артикулаторен).
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За финалниот артикулиран говор е одговорен артикулаторниот механизам. Патолошките состојби во тој механизам предизвикуваат механички дислалии. Најчести од
механичките дислалии се сигматизмите.
Во артикулираниот говор учесниците имаат пасивна улога (максила, тврдо непце, алвеоли и заби) и активна улога (мандибула, усни,
јазик и меко непце). Хармоничниот сооднос е
од големо значење за правилниот изговор на
гласовите во говорот.
Можеби и не мора да е идеален соодносот на трите третини на лицето, според Колман, трихион-назион; назион-субназале и
субназале-гнатион. Не мора да постои идеалниот профил на Аполо Белведере, но мора
да постои морфолошки оптимум - без расцепи на усни, тврдо и меко непце, без микро
и макрогнатии. Да не постојат ортодонтски
аномалии од типот на: апертогнатиа, прогнатиа, протрузија, латерооклузија, дијастема
медијана, микроглосија, макроглосија и др.
Активните учесници со своите движења
ги допираат пасивните артикулатори, градејќи специфични простори и форми за артикулација на поедини гласови. И не само
тоа. Со нивните синхронизирани движења
го обезбедуваат неопходниот интра-орален
притисок како плозија, фрикција и африкација. Синхронизацијата на движењата на
сите активни учесници во артикулацијата
на гласовите може да биде нарушена поради најразлични патолошки состојби – парези, парализи на усни, јазик, меко непце,
патолошка состојба во темпоро-мандибуларниот зглоб и отежнато движење на мандибулата.
Интра-оралниот притисок може да
биде загрозен со постоење на оро-назална
комуникација како последица од расцепи
на усните, тврдо и меко непце и несоодветен велофарингеален сфинктер поради пареза или парализа на меко непце или поради поширок антеро-постериорен промер во
назофаринксот.

ЛОГОПЕДИЈА

Дисхармонијата во соодносот меѓу
учесниците во артикулација на гласовите и
асинхронизација на движењата на артикулаторите доведува до компромитирање на
цела експресивна компонента на вербалната комуникација.
Хармоничниот сооднос и синхронизираните движења доведуваат до синергизам
во вербалната комуникација. Ако се знае
дека секој глас во било кој јазик има свое
место за своја артикулација и свој специфичен начин за негово добивање, тогаш не
е тешко да се претпостави од каде доаѓаат
дислалиите. Дислалија е состојба на патолошка артикулација на еден или поголема
група гласови кои може да бидат во омисија, субституција и дисторзија. Сите овие
три степени на патолошка артикулација кај
гласовите може да бидат во три позиции во
зборовите – иницијална, медијална и финална.
За правилна артикулација на гласовите
во секојдневниот говор важна е видливоста
и убавината на насмевката која претставува
неизбежен дополнителен фактор кај степенот на разбирливост.
Гласот „С“ се формира со: усните формираат блага насмевка, антериорните максиларни и мандибуларни заби се во тет-а-тет
положба, скоро незабележлив интермаксиларен простор низ кој под притисок струи
експирационата струја. Јазикот се наоѓа на
подот на устата, а неговиот апекс се опира
на алвеолите од лингвалната страна на инцизивите.

Неправилниот изговор на гласот „С“ и
останатите фрикативни и африкатни гласови („Ц“, „Ѕ“, „Ч“, „Џ“, „Ш“, „Ж“) спаѓа во сигматизам. Зависно од тоа како и каде е изместена артикулацијата, сигматизмите може да
бидат: интердентален, адентален, латерален, назален, стриденс и др.

За финалниот
артикулиран
говор
е одговорен
артикулаторниот
механизам

Фрикативниот глас „С“ е еден од најчесто применуваните гласови во нашиот јазик.
За успешна логопедска рехабилитација
на сите патолошки состојби во вербалната
комуникација е потребна најтесна тимска
соработка со ортодонт, максилофацијален
хирург, орален хирург, педодонт, протетичар, невролог, педијатар, психолог и др.

# за авторот
Никола Левенски Миљаниќ - дипломиран логопед и дипломиран комуниколог. Од 2007 година
активно работи на полето на комуникацијата, при
што низ соработка на интернационални проекти
гради уникатни искуства од доменот на комуникациските вештини. Истражувајќи ги можностите,
ги согледува и бариерите, особено во вербалната
комуникација, при што започнува да ја проучува
патологијата на комуникацијата. По дипломирањето на Логопедија при Медицински факултет, се определува за истражување и рехабилитација на патолошките состојби во вербалната
комуникација. Комбинацијата на комуникологија и логопедија дава
сеoпфатност на неговиот оригинален пристап кон вештините на комуникацијата и нејзината патологија. Со тоа остава препознатлив белег
во сферите на своето делување. Од 2012 година е Претседател на Фондацијата „Д-р Михаил Левенски“.
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ДЕНТАЛНА ФОРЕНЗИКА

Влијанието на надворешната
средина врз деградацијата на
ДНК молекулата од забното ткиво
Автор: Д-р Ванчо Спиров
Коавтори: Д-р Оливер Димитровски, Д-р Благоја Даштевски, Д-р Златко Јаќовски

АПСТРАКТ:

Степенот и
начинот на
деградација на
ДНК молекулата
е под директно
влијание на
факторите на
животната
средина

После смртта доаѓа до комплетно распаѓање на човековото тело. Коските и забите претставуваат ткива кои се најотпорни на
деградационите процеси и кај нив е можно
да се изолира ДНК молекулата и после неколку стотици години. Структурата на забот,
која е единствена и уникатна, доведува до
зачувување на ДНК молекулата. Неговата
градба го прави најцврст орган во човечкото тело, т.е. емајлот на забот кој го прекрива
делот што се наоѓа во устата, делува како
штит врз останатите дентални структури
во внатрешноста на забот. Тој го заштитува
генетскиот материјал од сите надворешни
влијанија и различни температурни промени. Деградацијата на ДНК молекулата е различна во зависност од средината и условите
под кои се случува.

ВОВЕД:
Откривањето на ДНК молекулата и нејзината структура од страна на Ватсон и Крик
(Watson & Crick, 1953), претставува почеток
на откривање на мистеријата на градбата на човековото тело и пренесувањето на
наследните карактеристики. Со тоа откритие почна еволуцијата на голем број научни
дисциплини, а една од нив беше форензичната стоматологија. До откривањето на ДНК
молекулата постапката на хумана идентификација (која претставува нејчеста улога на
форензичниот стоматолог) се изведуваше
преку постапка на компаративна дентална
идентификација. Но, со откривањето на ДНК
молекулата се отиде чекор понатаму и се
навлезе подлабоко во структурата на секоја
човекова клетка. Некодирачките делови на
ДНК содржат кратки тандем повторувачки
секвенци (Short tandem repeats-STRs) кои се
користат во постапката на идентификација.
Степенот и начинот на деградација на
ДНК молекулата е под директно влијание
на факторите на животната средина и времетраењето на изложеност на овие фактори. Во фактори на надворешната средина
се вбројуваат речната или морска вода,
топлиот влажен воздух, огнот, нуклеарното
зрачење, ултравиолетовото зрачење, високо киселата почва и хемиските агенси
кои се користат во намерните обиди да се
деградира ДНК кај воените жртви (Western
A.A,2008; Andelinovic S,2005; Mimura N,2012;
Kubo S.I,2012; Holland M.M,2003; Budimlija
Z.M,2003).
Оттука произлегоа и целите на овој труд,
односно да се утврди влијанието на надворешните услови на средината врз квалитетот и квантитетот на екстрахирана ДНК,
односно да се утврди влијанието на овие
фактори врз степенот на деградација на
ДНК молекулата.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД:
За реализација на поставените цели, се
обработија вкупно 48 заба, без поголеми кариозни оштетувања (ин витро студија), кои
се екстрахираа на Клиниката за орална хирургија при Универзитетскиот стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“ во
Скопје. Дел од испитувањата, и тоа постапката на изведена изолација на ДНК молекулата
и нејзина квантификација, се реализираа на
Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија - Скопје.

бите се анализираат во временски период
од 2 месеци, при што секоја втора недела се
правеше анализа на забите од секоја група.
Секоја од четирите групи заби е анализирана на две недели во период од два месеца и
тоа во однос на добиената маса (g), концентрацијата на ДНК (ng/µl) и концентрацијата
на ДНК на грам заб (ng/µl/g заб. Анализата
во овој дел од истражувањето има за цел да
го утврди влијанието на средината врз екстрахираната ДНК.
РЕЗУЛТАТИ

Изолацијата на ДНК молекулата од заб1. Надворешна средина
ниот материјал се изведе со Prepfiler Kit од
ABI™. Стандардната постапка на екстракција
Просечните вредности од спроведенина ДНК од клетките се изведе по нивно разте мерења на 12 заби во услови на НАДВОорување, а се базира на различните каракРЕШНАТА СРЕДИНА се прикажани во табетеристики што ги имаат ДНК, протеините
лата 1.
и другите конституенси. Оваа постапка се
НАДВОРЕШНА
СРЕДИНА
одвива преку дигестија на клетките со проТабела 1. Просечни вредности
на паратеиназа К во присуство на метален хелатор
метрите на заби во надворешна средина
во (means)
Просек
Време
(EDTA) и детергент како SDS (натриум
до- начетири временски точки
мерење
НАДВОРЕШНА СРЕДИНА ТАБЕЛА 1
децил сулфат), по што следува течно-течна
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК н
екстракција на растворот на ДНК со фенол
Просек (means)
НАДВОРЕШНА
СРЕДИНА
(g)
ДНК
(ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
и преципитација на ДНК со алкохол. СоВреме
оваа на
Просек (means)
Време на
мерење
постапка се добива голем принос на ДНК
со
мерење
Маса наМаса
заб
Концентрација
на
Концентрација
на ДНК н
Концентрација
на
големина од 100 до 150 kb, која е адекватII недела
1,823333 на заб
0,126933на Концентрација на ДНК
0,070273
(g)
ДНК
(ng/µl)
грам
заб
(ng/µl/g
заб)
(g)
ДНК
(ng/µl)
грам
заб
(ng/µl/g
заб)
на за понатамошни анализи како полимер
за верижна реакција (PCR амплификација),
II недела 1,803333
1,823333
0,126933
0,070273 0,042323
IV недела
0,075833
секвенционирање итн.
II недела
1,823333
0,126933
0,070273

VI недела
Квантификацијата на примероците
во
IV недела
студијата се изврши со помош на Quаntifiler
DNA Quantification Kit oд Applied Biosystems,
VIII недела
VI недела
на 7500 Real Time PCR System.

IV недела

1,803333

0,075833

1,780000
VI недела 1,803333
1,780000

0,049200
0,075833
0,049200

VIII недела1,700000
1,700000

0,045667
0,045667
0,049200

1,780000

0,042323
0,026323

0,029410

0,026323
0,042323
0,029410
0,026323

Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата на параметрите од интерес направени

во четири
временски точки
евредности
даден
графикот
1.
Во нашето испитување Графичкиот
го следевме
Графичкиот
приказ
нанапросечните
вред- на параметрите0,029410
приказ
на
просечните
од 0,045667
мерењата
од интерес нап
VIII недела
1,700000
влијанието на надворешните
услови
врз
ности
од
мерењата
на
параметрите
од
интево четири временски
точки
е даден
нанаграфикот
График 1.
Просечни
вредности
параметрите1.
на заби во надворешна средина во
квалитетот на изолираната ДНК и притоа се
рес направени
во четири
четири временски
точкивременски точки е
опфатија 48 заби поделени воГрафичкиот
четири групиприказ
даден
на графикот 1.
на
просечните
вредности
одна
мерењата
на параметрите
од интерес
нап
График
1. Просечни вредности на0,07параметрите
заби во надворешна
средина
во
од по 12 заби. Првата група беа
поставозаби
четири
временски
точки
е
даден
на
графикот
1.
четири временски
точки вредности на паравени во фрижидер со константна темпераГрафик 1. Просечни
0,13
0,04
тура од +4˚C (контролирана деградација),
метрите на заби во надворешна средина во
Графикво1.надПросечни вредности
на параметрите
на заби0,03
во надворешна средина во
0,07
втората група 12 заби беа поставени
четири временски
точки 0,08
0,05
0,03
четири
временски
точки
ворешна средина каде што беа изложени на
1,82
1,80
1,78
0,05
ГРАФИК 1
0,13
0,04
различни временски услови и на различни
1,70
0,07
температурни промени, со што го следевме
0,03
влијанието на надворешните услови врз
0,08
0,13
0,04
степенот на деградација на ДНК молекула0,05
0,03
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
та. Третата група 12 заби беа поставени во
1,82
1,80
0,03
0,05
маса
ДНК (ng/µl)
ДНК 1,78
(ng/µl/g
заб)
вода, поточно во реката Вардар во времен0,08
1,70
ски период од 15.02.2015 до 15 04.2015 и Согласно со табелата 1, анализата на темпото на просечното
0,05
0,03
намалување на вредностите
на
тука сакавме да го утврдиме влијанието на испитуваните1,82
параметри на примерокот
1,80 на заби во надворешна средина во IV недела, VI недела и
0,05
консеквентно за: а) масата
на забот водата врз степенот на деградација на ДНК VIII недела во однос на вредностите во II недела изнесува1,78
1,097% v.s. 2,376% v.s. 6,764%; б) концентрација на ДНК - 40,257% v.s. 61,239% v.s. 64,023%
и в)
1,70
молекулата. Четвртата група 12 заби беа за- концентрација на ДНК на грам заб - 39,594% v.s. 60,294% v.s. 61,413%.
копани во земја на отворено и тука го следепокажа темпо на намалување
на просечните VI
вредности
параметри
II недела
IV недела
недела кај трите испитувани
VIII недела
вме влијанието на хумусната и фулвичната Анализата
надворешна средина (табела 1). Најголемото просечно намалување на добиената маса од
киселина и влијанието на другите егзогени во
забот при престој во надворешна
средина,
се случува ДНК
помеѓу
VI и VIII
недела од престојот и
маса
ДНК (ng/µl)
(ng/µl/g
заб)
агенси врз количината изолирана ДНК. За- изнесува 4,39%. Најголемото просечно намалување на концентрацијата на ДНК добиена од забите
II недела

IV недела

VI недела

VIII недела
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Согласно со табелата 1, анализата на темпото на просечното намалување на вреднос
маса
ДНК (ng/µl)
ДНК (ng/µl/g заб)
испитуваните параметри на примерокот на заби во надворешна средина во IV недела, VI н
01 | 2020
VIII недела во однос на вредностите во II недела изнесува консеквентно
за: а) масата на
Согласно
со
табелата
1,
анализата
на
темпото
на
просечното
намалување
на v.s.
вреднос
1,097% v.s. 2,376% v.s. 6,764%; б) концентрација на ДНК - 40,257%
v.s. 61,239%
64,02
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Согласно со табелата 1, анализата на
темпото на просечното намалување на
вредностите на испитуваните параметри на
примерокот заби во надворешна средина
во IV недела, VI недела и VIII недела во однос
на вредностите во II недела изнесува консеквентно за: а) масата на забот - 1,097% v.s.
2,376% v.s. 6,764%; б) концентрација на ДНК
- 40,257% v.s. 61,239% v.s. 64,023% и в) концентрација на ДНК на грам заб - 39,594% v.s.
60,294% v.s. 61,413%.

Во табелата 3 се прикажани просечните
вредности од спроведените мерења на 12
заби ставени во услови на ВНАТРЕШНА СРЕДИНА.
Табела 3. Просечни вредности на параметрите на заби во внатрешна средина во
четири временски точки

Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири
График 2. Просечни
вредности на
параметрите
во внатрешна
временски
точки
е даденнаназаби
графикот
2. средина во
четири временски точки
Анализата покажа темпо на намалување
на просечните вредности кај трите испитуГрафик
2. Просечни вредности на пара0,09
0,06
0,17
0,10
вани параметри во надворешна средина
метрите
на заби во0,10
внатрешна 0,06
средина
вo
0,05
График
2.
Просечни
вредности
на
параметрите
на
заби
во
внатрешна
средина
во
(табела 1). Најголемото просечно намалучетири
1,97временски точки
1,86
0,09
1,88
четири временски точки
вање на добиената маса од забот при пресГРАФИК 2 1,65
тој во надворешна средина, се случува по0,09
0,06
0,06
0,17
0,10
меѓу VI и VIII недела од престојот и изнесува
0,10
0,05
4,39%. Најголемото просечно намалување
1,97
1,86
0,09
1,88
на концентрацијата на ДНК добиена од за1,65
бите оставени во надворешна средина, се
случува помеѓу II и IV недела (40,26%) и IV
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
и VI недела (20,98%) додека во интервалот
маса
ДНК (ng/µl)
ДНК (ng/µl/g заб)
од VI до VIII недела просечното намалување
изнесува само 2,78% (табела 2). Анализата на темпото Анализата
темпотонана
просечното
на просечнотона
намалување
вредностите
на испитуваните пар
оставени во надворешна средина, се случува помеѓу II и IV недела (40,26%) и IV и VI недела
примерокот на заби во
внатрешна
VI недела
VIII недела во
насредина
на испитуваII недела
IVвредностите
недела во IV недела,
VI недела
VIII и
недела
(20,98%) додека во интервалот од VI до VIII недела просечното намалување изнесува само 2,78% намалување
оставени во надворешна средина, се случува
помеѓу
II и IV недела
(40,26%) ивредностите
IV
и VI недела
во IIните
недела
изнесува консеквентно
за: а) заби
масатаво
навназабот - 4,237% v.s. 5
Табела
2. Темпо
на просечно
намалупараметри
на
примерокот
(табела 2).
ДНК (ng/µl)
(ng/µl/g заб)
(20,98%) додека во интервалот од VI до VIII недела просечното намалување изнесува
самоб)2,78%
15,932%;
концентрација на ДНК маса
- 41,041%
v.s.44,548%ДНК
v.s.
47,404% и в) концентрација
вање на параметрите на заб во надворешна
трешна
средина
во IV(табела
недела,
VI
неделапокажа
и VIII темпо на нама
(табела 2).
грам
заб
31,357%
v.s.
36,595%
v.s.
42,837%
3).
Анализата
Табела 2. Темпо на просечно намалување на параметрите на заб во
средина
недела
во
однос
на
вредностите
во
II
недела
Анализата
на
темпото
на
просечното
намалување
на
вредностите
на испитуваните
пар
просечните вредности кај трите испитувани параметри на заби поставени
во внатрешна
надворешна средина
Табела
2. Темпо
примерокот
на заби
вонајголемото
внатрешна
средина во
IV а)
недела,
VIдобиената
недела
VIII недела
во
ТАБЕЛА
2 на просечно намалување на параметрите на заб во
изнесува
консеквентно
за:
масата
на за-и маса
Согласно
со табелата
3,
просечно
намалување
на
од забот
надворешна средина
вредностите
изнесува
консеквентно
за:
а) масата
након- 4,237%
v.s.На5
помеѓу
VI и во
VIIIIIбот
недела
од престојот
во внатрешна
средина
изабот
тоа за
10,51%.
4,237%
v.s.
5,424%
v.s.
15,932%;
б)
НАДВОРЕШНА СРЕДИНА
15,932%; б) концентрација
на ДНК на
- 41,041%
v.s.44,548%
v.s. 47,404%
и в) концентрацијас
намалување
на концентрацијата
ДНК добиена
од заби
оставени
центрација
на 42,837%
ДНК
- 41,041%
v.s.44,548%
v.s.во внатрешна
Темпо на просечно намалување (%)
грам забпомеѓу
- 31,357%
(табела
3). Анализатапомеѓу
покажаIVтемпо
на нама
Време на
случува
II иv.s.
IV 36,595%
недела v.s.
(41,04%)
додека
намалувањето
и VI недела
НАДВОРЕШНА СРЕДИНА
47,404%
и в)
концентрација
грам во внатрешна
просечните
вредности
кај трите
испитувани
заби на
поставени
мерење
Темпо на просечно намалување (%)
недела
изнесува
консеквентно
3,51%
и 2,86%параметри
(табела на
4).наДНК
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
Време на
заб3,- најголемото
31,357% v.s.
36,595%
v.s. 42,837%
(та- маса од забот
Согласно
со табелата
просечно
намалување
добиената
Табела
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g
заб)4. Темпо на просечно намалување на параметрите на заб во
мерење
Маса на заб
Концентрација на
Концентрацијапомеѓу
на ДНК на
VI ивнатрешна
VIII бела
недела
престојот покажа
во внатрешна
и тоа за 10,51%. На
средина
3).од
Анализата
темпосредина
на намалу(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g
заб)
намалување
на концентрацијата на ДНК добиена од заби оставени во внатрешна с
вање на просечните вредности СРЕДИНА
кај трите
II недела
/
/
/
случува помеѓу II и IV недела (41,04%) додекаВНАТРЕШНА
намалувањето помеѓу IV и VI недела
испитувани
параметри
на
заби
поставени
Темпо
на
просечно
намалување
(%)
II недела
/
/
/ недела изнесува
Време наконсеквентно 3,51% и 2,86% (табела 4).
IV недела
1,096892
40,25746
39,59435
вопросечно
внатрешна
средина.
Табела 4.мерење
Темпо на
намалување
на параметрите на заб во
IV недела
VI недела

1,096892
2,376582

40,25746
61,23939

39,59435
60,29648

VI недела
VIII недела

2,376582
6,764151

61,23939
64,02275

60,29648
61,41261

VIII недела
6,764151
64,02275
61,41261
2. Внатрешна средина (контролирана деградација во фрижидер на +4˚C)

Маса на заб
внатрешна средина
(g)

Концентрација на
Концентрација на ДН
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g за
Согласно со табелата
3, најголемото
ВНАТРЕШНА
СРЕДИНА
просечно намалување
добиената
маса (%) /
Темпо на
на просечно
намалување
II недела
/
/
Време
на
мерење од забот се случува помеѓу VI и VIII недела
Маса наво
заб
Концентрација
на и тоа
Концентрација
на ДН
средина
за 32,35718
IV недела од престојот
4,237321 внатрешна
41,04091
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g за

2. Внатрешна
средина
10,51%. Најголемото намалување на концен2. Внатрешна средина (контролирана деградација
во фрижидер
на +4˚C)
Во табелата 3 се прикажани просечните вредности од спроведените мерења на 12 заби ставени
во
VI недела
5,423745
44,54814
(контролирана деградација
II недела трацијата на
/ ДНК добиена од
/ заби оставени
услови на ВНАТРЕШНА СРЕДИНА.
Во
табелата
3
се
прикажани
просечните
вредности
од
спроведените
мерења
на
12
заби
ставени
во
во
фрижидер
на
+4˚C)
во
внатрешна
средина
се
случува
помеѓу II и
Табела 3. Просечни вредности на параметрите на заби во внатрешна средина во
услови на ВНАТРЕШНА
СРЕДИНА.
четири временски
точки
(41,04%) додека41,04091
намалувањето поIV недела IV недела
4,237321
Табела 3. Просечни вредности на параметрите на заби во внатрешна средина во
меѓу IV и VI недела и VI и VIII недела изнесува
ТАБЕЛАчетири
3
ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
временски точки
VI недела консеквентно
5,423745
44,54814
Просек (means)
3,51% и 2,86%
(табела 4).
ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Време на
Просек (means)
мерење
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
Време на
Табела 4. Темпо на просечно намалу(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
мерење
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
вање на параметрите на заб во внатрешна
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
средина
II недела
1,966667
0,174867
0,092427
II недела
IV недела

1,966667
1,883333

0,174867
0,103100

0,092427
0,062520

IV недела
VI недела

1,883333
1,860000

0,103100
0,096967

0,062520
0,058603

VI недела
VIII недела

1,860000
1,653333

0,096967
0,091973

0,058603
0,052833

VIII недела
1,653333
0,091973
0,052833
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски точки е
даден на графикот 2.
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски точки е
даден на графикот 2.
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3. Водна срединa
Табелерниот приказ на просечните
вредности на анализираните параметри на
забите поставени во водна средина се дадени во табелата 5.

36,59478
/
32,35718
36,59478

Согласно со табелата 3, најголемото просечно намалување на добиената маса од забот се случува
Табелерниот приказ
на просечните вредности на анализираните
параметри на забите п
помеѓу VI и VIII недела од престојот во внатрешна
средина
и тоа за 10,51%. Најголемото
ВОДНА
СРЕДИНА
во водна срединанамалување
се дадени
табелата на5.ДНК добиена од заби оставени во внатрешна средина се
на во
концентрацијата
Просек (means)
случува помеѓу II и IV недела (41,04%) додека намалувањето
помеѓу IV и VI недела и VI и VIII
Време на недела изнесува консеквентно 3,51% и 2,86% (табела 4). ДЕНТАЛНА ФОРЕНЗИКА
Табела 4. Темпо на просечно намалување на параметрите на заб во
Табела 5.мерење
Просечни
вредности
параметри
на заби во водна
во
внатрешна
Масана
насредина
заб
Концентрација
на средина
Концентрација
на ДНК
ТАБЕЛА 4
четири временски точки
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб

Табела 5. Просечни вредности на параметри на заби во водна средина во четири
временски точки
II недела

Време на
Графичкиот приказ на просечнитемерење
вреднедела
ности од мерењата направени во IVчетири

ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
СРЕДИНА
Темпо наВОДНА
просечно намалување
(%)

Време на
мерење1,823333
Маса на заб
(g)

Просек (means)
0,036433
0,028507
Концентрација на ДНК на

Концентрација на
ДНК (ng/µl)

1,746667
на заб /
(g)
временски точки е даден на графикот 3.
IV недела
4,237321
VI недела 3. Водна срединa
1,560000

грам заб (ng/µl/g заб)

0,015437
Концентрација
на
/
ДНК (ng/µl)
41,04091
0,009387

Маса
II недела

0,013500
Концентрација
на ДНК
/
грам заб (ng/µl/g заб
32,35718
0,006743

График 3. Просечни вредности на параVI недела
5,423745вредности на
44,54814
36,59478
приказ
на просечните
анализираните параметри
на забите0,028507
поставени
недела Табелерниот
1,823333
0,036433
метрите на заби во водна средина воIIчетири
во водна средина се дадени во табелата 5.
VIII
недела
1,450000
0,006500
0,003913
VIII недела
15,93223
47,40403
42,83756
временски точки
вредности на параметри на0,015437
заби во водна средина во
IV недела Табела 5. Просечни
1,746667

0,013500

ТАБЕЛА 5
четири временски точки
Анализата на темпото на просечното наГрафичкиот
приказ
на
просечните
вредности
од
мерењата
направени
во
четири временск
ВОДНА СРЕДИНА
малување на вредностите на испитуваните
VIграфикот
недела 3.
1,560000
0,009387
0,006743
Просек (means)
даден
на
параметри на примерокот на заби ставени
Време на
мерење
во водна средина во IV, VI и VIII недела во
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
VIII
недела
1,450000
0,006500
0,003913
однос на вредностите во II недела
(g)
ДНКзаби
(ng/µl)во водна
грамсредина
заб (ng/µl/g заб)
Графикизнесува
3. Просечни вредности
на параметрите
на
во
консеквентно за: а) масата на забот - 4,21%
четири временски точки
II недела
1,823333
0,036433
0,028507
v.s. 14,4% v.s. 20,47%; б) концентрација на
0,03 вредности од мерењата направени во четири временск
Графичкиот
приказ на
просечните
ДНК – 57,63% v.s.74,23% v.s. 82,16%
и в) кон0,01
0,04IV недела
1,746667
0,015437
0,013500
центрација на ДНК на грам заб
– 52,64%
v.s.
0,02
даден
на графикот
3.
1,56
1,75
0,01
VI недела
1,560000
0,009387
0,006743 0,01
1,82
76,35% v.s. 86,27% (табела 6). Анализата по0,01
1,45
кажа темпо на намалувањеГрафик
на просечните
3. Просечни вредности
на0,006500
заби во водна средина
VIII недела на параметрите
1,450000
0,003913 во
0,01
вредности кај сите три испитувани параменеделавременски
изнесува консеквентно
за: а) масата на забот - 4,21% v.s. 14,4% v.s. 20,47%; б)
четири
точки
три на заби поставени во водна средина. концентрација на ДНК – 57,63% v.s.74,23% v.s. 82,16% и в) концентрација на ДНК на грам заб –
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски точки е

52,64%
v.s.на
76,35%
v.s.3.0,03
86,27% (табела 6). Анализата покажа темпо на намалување
на просечните
даден
графикот
ГРАФИК
3
0,01
0,04
кај сите три испитувани параметри на заби поставени во водна средина.
Согласно со табелата 6, најголемото про-вредности
0,02
со 3.
табелата
6, вредности
најголемото
просечно намалување
на1,56
добиената
маса од забот се случува
График
Просечни
на параметрите
на заби во водна
средина во
сечно намалување на добиената маса од за-Согласно
1,75
0,01
1,82
четири од
временски
точки
помеѓу IV и VI недела
престојот
во водна средина (10,24%) следено со VI и VIII 0,01
недела (6,03%).
бот се случува помеѓу IV и VI недела од прес-Најголемото
недела изнесува консеквентно за: а) масата на забот
4,21% v.s. 14,4% v.s.
20,47%; б)
0,01 - од
намалување на концентрацијата
на ДНК добиена
заби оставени во1,45
водна средина
0,03
концентрација
на
ДНК
–
57,63%
v.s.74,23%
v.s.
82,16%
и
в)
концентрација
на
ДНК
на
грам заб –
0,01
тојот во водна средина (10,24%) следено сосе случува помеѓу II и 0,04
IV недела (57,62%) следено
со
IV
и
VI
недела
(16,61%)
и
VI
и
0,01 VIII недела
0,02
52,64% v.s. 76,35% v.s. 86,27% (табела 6). Анализата
покажа
1,56 темпо на намалување на просечните
1,75
0,01
1,82
VI и VIII недела (6,03%). Најголемото намалу-7,92%.
вредности кај сите три испитувани параметри на заби поставени во водна0,01
средина.
0,01

1,45

вање на концентрацијата на ДНК добиена од Согласно со табелата 6, најголемото просечно намалување на добиената 0,01
маса од забот се случува
6. Темпо
просечно
намалување
на параметрите
на заб
во со VI и VIII недела (6,03%).
помеѓу
IV и VIнанедела
од престојот
во водна
средина (10,24%)
следено
заби оставени во водна средина се случуваТабела
II
недела
IV
недела
VI
недела
VIII недела
водна
средина на концентрацијата на ДНК добиена од заби оставени
Најголемото
намалување
во водна средина
помеѓу II и IV недела (57,62%) следено со IV се случува помеѓу II и IV недела (57,62%) следено со IV и VI недела (16,61%) и VI и VIII недела
СРЕДИНА
маса
ДНК (ng/µl)ВОДНАДНК
(ng/µl/g заб)
7,92%.
и VI недела (16,61%) и VI и VIII недела 7,92%.
Темпо на просечно намалување (%)

Време
Анализата на темпото
нанапросечното намалување на вредностите на испитуваните пара
Табела
6. Темпо на просечно намалување на параметрите на заб во
мерење
Табела 6. Темпо на просечно
намалуМаса насредина
заб
Концентрација
Концентрација
на ДНК 6
на
водна
средина
примерокот на заби ставени
во
водна
во IV, VI инаVIII недела
во ТАБЕЛА
однос
на вреднос

вање на параметрите на заб во водна средина
4. Земјена средина

(g)

II недела

маса

ДНК (ng/µl)

грам заб (ng/µl/g заб)

VI недела
ВОДНА
СРЕДИНА VIII недела
Темпо
на просечно
намалување
(%)
ДНК (ng/µl)
ДНК (ng/µl/g
заб)

IV недела

II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
Време
на
II недела
/
/ вредностите на испитуваните
/ параметри на
Анализата
на темпото на просечното
намалување на
мерење
Маса
на забДНК
Концентрација
Концентрација
на ДНК на во II
примерокот на заби ставени
во водна
средина
во IV, VI иДНК
VIIIнанедела
возаб)
однос на вредностите
маса
(ng/µl)
(ng/µl/g
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)

IV недела
4,204717
57,62907
52,64321
Анализата на темпото
на просечното
намалување
на вредностите на
испитуваните пара

Во табелата 7 се прикажани просечните
II недела
/
/ однос на вреднос
на забиVIставени
средина
во74,2349
IV,/ VI и VIII недела76,34616
во
недела во водна
14,4424
вредности од спроведенитепримерокот
мерења на 12
заби ставени во ЗЕМЈА.
IV недела
4,204717
57,62907
52,64321
VIII недела

VI недела

20,47531

14,4424

82,15903

86,27355

74,2349

76,34616

Табела 7. Просечни вредности на парасредина Во табелата 7 се прикажани просечните вредности од спроведените мерења
метрите на заби ставени во земја во четири4. Земјена VIII
недела
82,15903
86,27355
на 12 заби ставени
во ЗЕМЈА . 20,47531
Табела 7. Просечни
вредности на параметрите
на заби ставени во
временски точки
земја во четири временски точки
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири
временски точки е даден на графикот 4.
График 4. Просечни вредности на параметрите на заби во водна средина во четири
временски точки (%)
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири
временски точки е даден на графикот 4.

ТАБЕЛАмерења
7
4. Земјена средина Во табелата 7 се прикажани просечните вредности од спроведените
на 12 заби ставени во ЗЕМЈА . Табела 7. Просечни вредности на параметрите на заби ставени во
ЗЕМЈА
земја во четири временски точки
Време на
мерење

Време на
мерење

Просек (means)

Маса на заб
(g)

Концентрација
на Концентрација на ДНК на
ЗЕМЈА
ДНКПросек
(ng/µl)(means) грам заб (ng/µl/g заб)

II недела

Маса на заб
1,603333

IV недела

1,563333

VI недела

1,563333

0,017233

VIII недела

1,503333

0,013367

II недела

IV недела
VI недела

VIII недела

(g)

Концентрација
0,071000 на
ДНК (ng/µl)

Концентрација
на ДНК на
0,048000
грам заб (ng/µl/g заб)

1,603333

0,071000

0,048000

1,563333
1,563333
1,503333

0,028723

0,028723

0,020060
0,014180

0,020060

0,007917

0,017233

0,014180

0,013367

0,007917
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0,03 вредности од мерењата направени во четири временски точки е
от приказ на
просечните
0,01
0,04
0,02
графикот 3.
1,56
срединa
1,75
0,01
1,82
0,01

ДЕНТАЛНА ФОРЕНЗИКА

0,01

1,45

Просечни вредности на параметрите на заби во водна средина во
0,01
иотчетири
приказвременски
на просечните
точкивредности на анализираните параметри на забите поставени
ГРАФИК 4
средина се дадени во табелата 5.
Анализата покажа темпо на намалу0,03
0,01
0,04

вање на просечните вредности кај сите три

0,02

1,56
испитувани параметри на заби поставени
срединa
1,75
1,82
Просечни вредности
на параметри
на заби во водна0,01
средина во
0,01
во земја.
0,01
1,45
четири временски точки
0,01
иот приказ на просечните вредности на анализираните параметри на забитеСогласно
поставени
со табелата 8, најголемото
ВОДНА СРЕДИНА
средина се дадени во табелата 5.
просечно намалување на добиената маса
Просек (means)
во надворешна средина, се случува помеѓу II и IV недела (40,26%) и IV и VI недела од забот се случува помеѓу VI и VIII недела
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
реме на оставени
(20,98%) додека во интервалот од VI до VIII недела просечното намалување изнесува само 2,78%
(3,74%). Најголемото намалување на кон(табела
2).
мерење
Просечни вредности
на
заби во
водна
во
маса
ДНК
(ng/µl)
ДНК
(ng/µl/g
заб)Концентрација
Масана
напараметри
заб
Концентрација
на средина
на
ДНК на на ДНК добиена од заби остацентрацијата
Табела
2. Темпо на просечно
намалување на параметрите на заб во
четири
временски
точки
вени
во земја сена
случува помеѓу II и IV недела
(g)
ДНКна
(ng/µl)
грам
заб (ng/µl/g
заб)
а на темпото на просечното
намалување
вредностите на
испитуваните
параметри

надворешна средина

ТАБЕЛА 8

(59,54%) следуваат
кот на заби ставени во водна средина во ВОДНА
IV, VI и VIII
недела во однос на вредностите
во II IV иVI недела (16,18%) и
СРЕДИНА
VI и VIII недела 6%.

НАДВОРЕШНА СРЕДИНА

Темпо на
просечно
Просекнамалување
(means)(%)
недела
1,823333
0,036433
0,028507
Време на
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
реме на
мерење
Табела 8. Темпо на просечно намалуМаса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
мерење
(g)
ДНК (ng/µl)
грам
заб (ng/µl/g заб)
вање
нана
параметрите на заб ставен во земја
маса
ДНК
(ng/µl)
ДНК
(ng/µl/g
заб)
недела
1,746667
0,015437
0,013500
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК
недела
/
/(ng/µl)
/ испитуваните
(g)
ДНКна
грам
заб (ng/µl/g
заб)
а на темпото IIна
просечното
намалување
вредностите на
параметри
на
5. Споредување на концентрацијата
кот
на заби ставени
во
водна
средина
во
IV,
VI
и
VIII
недела
во
однос
на
вредностите
во
II ДНК од заби во различни
недела
1,560000
0,009387
0,006743
IV недела
1,096892
40,25746
39,59435
на екстрахирана

оставени во надворешна средина, се случува помеѓу II и IV недела (40,26%) и IV и VI недела

средини и временски точки
недела (20,98%)VIдодека
1,823333
0,036433
0,028507
недела
2,376582
61,23939
60,29648
во интервалот
од VI до VIII недела
просечното намалување
изнесува само
2,78%
(табела
2).
I недела
1,450000
0,006500
0,003913
VIII недела

6,764151

64,02275

на просечно намалување на параметрите
недела Табела 2. Темпо1,746667
0,015437на заб во

61,41261

Во рамките на истражувањето е напра-

0,013500вена споредба на темпото на просечното
намалување
на е
концентрацијата екстрахиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски
точки
НАДВОРЕШНА
СРЕДИНА
рана
на
ДНК
од
заби во различни средини.
недела
1,560000
0,009387
0,006743
Во
табелата
3
се
прикажани
просечните
вредности
од
спроведените
мерења
на
12
заби
ставени
во
графикот 3.
надворешна средина
2. Внатрешна
ТАБЕЛА 9средина (контролирана деградација во фрижидер на +4˚C)

Темпо на просечно намалување (%)
услови на
ВНАТРЕШНА
СРЕДИНА.
Време
на
Табела 3.
Просечни
вредности
на
параметрите
на заби во внатрешна средина во
мерење
Масаточки
на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
четири временски
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Просек
(means)
II недела
/
/
/
Време
на
мерење 0,03
Маса
на заб 0,01Концентрација
Концентрација
на ДНК на
1,096892
40,25746 на
39,59435
0,04IV недела
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
0,02
1,56
VI недела
2,376582
61,23939
60,29648
1,75
0,01
1,82
II недела
1,966667
0,174867
0,092427 0,01
0,01
VIII недела
6,764151
64,02275
61,41261 1,45
IV недела
1,883333
0,103100
0,062520 0,01

Споредбата е правена во четирите анализирани средини (надворешна, внатрешна,
I Просечни
недела вредности
1,450000
0,006500
0,003913
на параметрите на
заби во водна средина во
вода и земја) и во три временски точки и тоа
четири временски точки
во IV недела, VI недела и VIII недела (табела
9).

от приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски точки е
графикот 3.
Табела 9. Темпо на просечно намалуПросечни вредности на параметрите на заби во водна средина во
четири2. Внатрешна
временски
точки
средина (контролирана деградација во фрижидер на +4˚C)
ГРАФИК
5
VI недела

вање на екстрахираната ДНК на заби во различна средина и во три временски точки (%)

Анализата покажа дека најбрзо темпо
на просечно намалување на концентрацијата на екстрахирана ДНК, во сите анализирани временски точки има во земјата (IV недела - 59,54%, VI недела - 75,73% и VIII недела
- 81,17%) следено со скоро идентично темпо во водата (IV недела - 57,63%, VI недела
- 74,23% и VIII недела - 82,16%). Темпото на
просечно намалување на концентрацијата
на екстрахираната ДНК во надворешната
II недела
1,966667
0,174867
0,092427
маса
ДНК (ng/µl)
ДНК (ng/µl/g заб)
средина е побавно, споредено со земјата
1,883333
а на темпото IVнанедела
просечното
намалување0,103100
на вредностите0,062520
на испитуванитеи параметри
на (IV недела - 40,26%, VI
водата и изнесува
График
4. VI
Просечни
вредности
на паранедела - 61,24%
VI недела во водна
1,860000
0,058603
кот на заби ставени
средина
во0,096967
IV,
и VIII недела
во однос
на вредностите
во IIи VIII недела - 64,02%). Кај
метрите на заби во водна средина вo четири
забите во внатрешната средина, согледано
VIII недела
1,653333
0,091973
0,052833
временски точки
(%)
е најбавно темпо на просечно намалување
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
на концентрацијата на екстрахираната ДНК
Графичкиот приказ на просечните вредности од мерењата направени во четири временски точки е
маса
ДНК
(ng/µl)
ДНК
(ng/µl/gна
заб)
Анализата
на
темпото
просечното на(IV недела - 40,04%, VI недела - 44,55% и VIII
даден на графикот 2.
малување
на
вредностите
на
испитуваните
- 47,40%)
а на темпото на просечното намалување на вредностите на испитуванитенедела
параметри
на т.е. во оваа средина губипараметри на примерокот на заби ставени
токот на ДНК е двојно побавно споредено
кот на заби ставени во водна средина во IV, VI и VIII недела во однос на вредностите во II
во земја во IV недела, VI недела и VIII недела
со земјата и водата и за четвртина побавно,
во однос на вредностите во II недела изнеспоредено со надворешната средина (табесува консеквентно за: а) масата на забот –
ла 9 и график 5).
2,49% v.s. 2,49% v.s. 6,24%; б) концентрација
на ДНК – 59,55% v.s.75,73% v.s. 81,17% и в)
График 5. Темпо на просечно намалување
концентрација на ДНК на грам заб – 58,21%
на екстрахираната ДНК на заби во различна
v.s. 70,46% v.s. 83,51% (табела 7).
средина и во три временски точки (%)
1,860000

0,096967

0,058603

0,03
0,01
Во табелата
3 се прикажани 1,653333
просечните вредности
од спроведените мерења
на 12 заби ставени во
0,091973
0,052833
0,04VIII недела
услови на ВНАТРЕШНА СРЕДИНА.
0,02
1,56
Табела 3. Просечни
вредности на
параметрите на заби во внатрешна
средина во
1,75
0,01
0,01 точки е
Графичкиот1,82
приказ временски
на просечните
вредности од мерењата направени
во четири временски
четири
точки
даден на графикот 2.
0,01
1,45
ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
0,01
Просек (means)
Време на
мерење
Маса на заб
Концентрација на
Концентрација на ДНК на
(g)
ДНК (ng/µl)
грам заб (ng/µl/g заб)
II недела
IV недела
VI недела
VIII недела
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ДИСКУСИЈА:
По смртта, клетките и органелите на
организмот се распаѓаат, а со тоа се ослободуваат лизозомални ендонуклеази кои
влијаат на дезинтеграцијата на ДНК молекулата. Исто така, деградацијата може да биде
предизвикана и од егзогени нуклеази од
микроорганизмите (коишто може да се размножат на ослободените хранливи материи
по клеточната смрт) и инсектите од животната средина. По овие ензимски реакции следуваат неензимски или спонтани процеси на
деградација на ДНК, кои, генерално, се многу
побавни. Тие вклучуваат хидролитички реакции (на ниво на врската гликозидна база
- шеќер, која може да резултира со појава на
абазични делови, расцеп на ДНК или деаминација на базите на ДНК со секундарни аминогрупи), оксидативна реакции (индуцирана
од О2 или H2O2, резултирајќи со модификации, како што се формирање на хидантоини
кои може да го блокираат процесот на PCR) и
раскинување на врските во ДНК молекулата
(Paabo S,2004; Alaeddini R,2010).
Schwartz T.R. (1991) доаѓа до заклучок
дека просечна количина високомолекуларна ДНК (HMW DNA) која се добива од забот
изнесува 15-20 µg, и факторите што може да
влијаат врз квалитетот и квантитетот на изолираната ДНК ги класифицира на следниов
начин: 1. видот на забот (инцизив, канин,
премолар, молар), 2. состојбата на забот пред
екстракцијата (степенот на кариес и други
патогени агенси), 3. начинот на екстракција
на самиот заб (анатомска траума), 4. временскиот период што е поминат од екстракцијата на забот до моментот на изолација, 5. возраста на донорот и 6. количината на пулпа
присутна кај различни заби. Комбинацијата
од овие фактори може да влијае во значителна мера врз количината на изолирана ДНК.
Сите хемиски реакции на распаѓање
на ДНК молекулата зависат од условите во
околината и изминатото време. Најновите
публикации укажуваат дека надворешната
околина има поголемо влијание врз ДНК
молекулата отколку изминатото време, и
дека нема генерална поврзаност помеѓу
годините на примерокот и презервирање
на ДНК молекулата (Burger J,1999). Фактори што влијаат врз физичкото, хемиското и
биохемиското распаѓање на ДНК молекулата се: зголемената температура, pH вредноста на почвата, односно количината на
хумусната и фулвичната киселина, бактериската и габичната контаминација, влажноста и светлината (Burger J,1999; Sneider
P.M,2004; Rompler H,2006; Rubio L,2009).

Кога средната вредност на ДНК фрагментите ќе се намали до 300 bp, може да настане
загуба на генетската информација поради
малатa количина погодна ДНК за најчесто
користени методи за STR (Sneider P.M,2004).
Во нашето истражување го испитувавме
токму влијанието на факторите на надворешната средина врз степенот на деградација на ДНК молекулата. Забите беа поставени во различни средини како земја, вода,
надворешна средина (изложени на сите
надворешни температурни промени), како
и група заби поставени во фрижидер со
константна температура од + 4˚C. Секоја од
овие групи заби беше анализирана за временски период од два месеца, притоа изведувајќи изолација на ДНК молекулата секоја
втора недела. Со ова испитување сакавме
да одредиме под кои услови настанува
најголема деградација на ДНК молекулата,
а воедно да го следиме и временски процесот на деградација. Анализата на темпото
на просечно намалување на вредностите на
испитуваните параметри на примерокот на
заби во надворешна средина во IV недела,
VI недела и VIII недела во однос на вредностите во II недела изнесува консеквентно
за: а) масата на забот - 1,097% v.s. 2,376% v.s.
6,764%; б) концентрација на ДНК - 40,257%
v.s.61,239% v.s. 64,023% и в) концентрација
на ДНК на грам заб - 39,594% v.s. 60,294%
v.s. 61,413%.

Најновите
публикации
укажуваат дека
надворешната
околина има
поголемо
влијание врз ДНК
молекулата
отколку
изминатото
време
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Анализата покажа темпо на намалување
на просечните вредности кај трите испитувани параметри во надворешна средина.
Најголемото просечно намалување на добиена маса од забот, при престој во надворешна средина, се случува помеѓу VI и VIII
недела од престојот и изнесува 4,39%.
Најголемото просечно намалување на
концентрација на добиена ДНК од заби оставени во надворешна средина се случува
помеѓу II и IV недела (40,26%) и IV и VI недела (20,98%) додека во интервалот од VI до
VIII недела просечното намалување изнесува само 2,78%. Кај групата заби поставени
во внатрешна средина (заби поставени во
фрижидер со константна
температура од +4˚C - контролирана
деградација),
анализата на темпото на
просечно намалување на
вредностите на испитуваните параметри во IV недела, VI недела и VIII недела
во однос на вредностите
во II недела изнесува консеквентно за: а) масата на
забот - 4,237% v.s. 5,424%
v.s. 15,932%; б) концентрација на ДНК - 41,041%
v.s.44,548% v.s. 47,404% и
в) концентрација на ДНК на
грам заб - 31,357% v.s. 36,595% v.s. 42,837%.
Анализата покажа темпо на намалување на
просечните вредности кај трите испитувани
параметри на заби поставени во внатрешна
средина.

Степенот и начинот
на деградација на
ДНК молекулата е под
директно влијание
на факторите на
животната средина
и времетраењето на
изложеност

Најголемото намалување на концентрацијата на добиена ДНК од заби оставени во
внатрешна средина се случува помеѓу II и IV
недела (41,04%) додека намалувањето помеѓу IV и VI недела и VI и VIII недела изнесува консеквентно 3,51% и 2,86%. Анализата
на темпото на просечното намалување на
вредностите на испитуваните параметри на
примерокот на заби ставени во водна средина во IV недела, VI недела и VIII недела во
однос на вредностите во II недела изнесува
консеквентно за: а) масата на забот - 4,21%
v.s. 14,4% v.s. 20,47%; б) концентрација на
ДНК – 57,63% v.s.74,23% v.s. 82,16% и в) концентрација на ДНК на грам заб – 52,64% v.s.
76,35% v.s. 86,27%. Анализата покажа темпо
на намалување на просечните вредности
кај сите три испитувани параметри на заби
поставени во водна средина. Најголемото
просечно намалување на добиената маса
од забот се случува помеѓу IV и VI недела од
престојот во водна средина (10,24%) следено со VI и VIII недела (6,03%).
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Најголемото намалување на концентрацијата на добиена ДНК од заби оставени во водна средина се случува помеѓу II и
IV недела (57,62%) следено со IV и VI недела
(16,61%) и VI иVIII недела 7,92%. Кај забите
поставени во земја, анализата на темпото
на просечно намалување на вредностите
на испитуваните параметри во IV недела, VI
недела и VIII недела во однос на вредностите во II недела изнесува консеквентно за: а)
масата на забот – 2,49% v.s. 2,49% v.s. 6,24%;
б) концентрација на ДНК – 59,55% v.s.75,73%
v.s. 81,17% и в) концентрација на ДНК на
грам заб – 58,21% v.s. 70,46% v.s. 83,51%.
Анализата покажа темпо на намалување на просечните вредности кај сите три
испитувани параметри на заби поставени
во водна средина. Најголемото просечно
намалување на добиената маса од забот
се случува помеѓу VI и VIII недела (3,74%).
Најголемото намалување на концентрација
на добиена ДНК од заби оставени во водна
средина се случува помеѓу II и IV недела
(59,54%) следено со IV и VI недела (16,18%)
и VI иVIII недела 6%.
Во рамките на истражувањето, направена е споредба на темпото на просечното
намалување на концентрацијата на екстрахираната ДНК од заби во различни средини.
Споредбата е правена во четирите анализирани средини (надворешна, внатрешна, вода и земја) и во три временски точки
и тоа во IV недела, VI недела и VIII недела.
Анализата покажа дека најбрзо темпо на
просечно намалување на концентрацијата
на екстрахирана ДНК, во сите анализирани
временски точки има во земјата (IV недела
- 59,54%, VI недела - 75,73% и VIII недела 81,17%) следено со скоро идентично темпо
во водата (IV недела - 57,63%, VI недела 74,23% и VIII недела - 82,16%).
Темпото на просечно намалување на
концентрацијата на екстрахираната ДНК во
надворешната средина е побавно, споредено со земјата и водата и изнесува (IV недела
- 40,26%, VI недела - 61,24% и VIII недела 64,02%).
Кај забите во внатрешната средина,
согледано е најбавно темпо на просечно
намалување на концентрацијата на екстрахираната ДНК (IV недела - 40,04%, VI недела
- 44,55% и VIII недела - 47,40%) т.е. во оваа
средина губитокот на ДНК е двојно побавен,
споредено со земјата и водата и за четвртина побавен, споредено со надворешната
средина.

ДЕНТАЛНА ФОРЕНЗИКА

Овие наши сознанија корелираат со наодите на Rubio L (2012), Duffy J.B (1991), и Potch
L (1992). Rubio и др. (2012) испитуваат заби
чувани на собна температура за временски
период од 1 до 18 месеци и тие забележуваат
пад од 50% во количината на јадрената ДНК
во првиот месец, по што следува период на
стабилизација на деградациските процеси, и
повторно намалување на количината на ДНК
во 18 месец. Просечните приноси на ДНК во
18 месец се само 10% од оние добиени од свежи заби. Намалувањето на количеството во 18
месеци беше придружувано со намалување на
квалитетот, којшто е неопходен за изведување
на STR мапирањето. Авторот претпоставува
дека периодот на стабилизација на деградациските процеси се должи на заштитата на дел
од ДНК во рамките на забите, сè до настанување на структурните промени, овозможувајќи
навлегување на микроорганизмите и започнување на процесите на оксидација и хидролиза.
За жал, авторот не приложува никакви докази
за поддршка на структурните промени што
беа презентирани. Сепак, овој ефект на брзо
губење следено со фаза на стабилизација беше
исто така, истакнато во студијата на Campos и
др. (Campos P.F,2011) при испитување на mtDNA
извлечен од распадната коска. Авторот верува дека првичното губење на ДНК се должи
на брзо распаѓање на органски компоненти
на коската, оставајќи повеќе отпорна ДНК во
коскените лакуни.
ЗАКЛУЧОК:
Анализата покажа дека најбрзо темпо на
просечно намалување на концентрацијата
на екстрахирана ДНК, во сите анализирани
временски точки има во ЗЕМЈАТА (IV недела 59,54%, VI недела - 75,73% и VIII недела - 81,17%)
следено со скоро идентично темпо во ВОДАТА (IV
недела - 57,63%, VI недела - 74,23% и VIII недела
- 82,16%). Темпото на просечно намалување на
концентрацијата на екстрахираната ДНК во надворешната средина е побавно споредено со
земјата и водата и изнесува (IV недела - 40,26%,
VI недела - 61,24% и VIII недела - 64,02%). Кај
забите во внатрешната средина согледано е
најбавно темпо на просечно намалување на
концентрацијата на екстрахираната ДНК (IV
недела - 40,04%, VI недела - 44,55% и VIII недела - 47,40%) т.е. во оваа средина губитокот
на ДНК е двојно побавен, споредено со земјата
и водата и за четвртина побавен, споредено со
надворешната средина, што директно го посочува влијанието на температурата во деградациските процеси (повисока температура-побрза деградација). Деградациските процеси се
најинтензивни во првиот месец како резултат
на клеточната смрт, по што следува период на
стабилизација.
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