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Tutkielma on katsaus hammasimplanttihoitojen systeemisiin riskitekijöihin ja suhteellisiin 

kontraindikaatioihin. Tutkielmassa käsitellään eri sairauksia, lääkityksiä sekä elintapoihin 

liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat negatiivisesti implanttihoitoihin. 

Ensisijaisena tavoitteena on saada tietoa mahdollisten riskitekijöiden vaikutuksesta 

implanttihoitojen ennusteeseen. Toissijaisesti etsitään tietoa näiden tekijöiden 

vaikutuksesta peri-implanttikudoksiin. 

 

Tutkielman aineisto haettiin systemaattisesti PubMed-tietokannasta. Ensisijaisesti haettiin 

kliinisiä tutkimuksia sekä meta-analyysejä. Kirjallisuushauissa mukaan otettiin korkeintaan 

kymmenen vuotta vanhat julkaisut. Ulkopuolelle rajattiin ehdottomat kontraindikaatiot 

sekä paikalliset riskitekijät. 

 

Käsiteltävinä mahdollisina systeemisinä riskitekijöinä ovat tupakointi, diabetes, 

osteoporoosi, systeemilääkitykset sekä sädehoito. Lisäksi tietoa haettiin muista tekijöistä, 

joista tutkimusta on tehty vähemmän. Aineiston perusteella implantoinnin ennusteeseen 

vaikuttaviksi riskitekijöiksi todettiin tupakointi, diabetes ja sädehoito. Alkoholinkäytöllä, 

depressiolla, penisilliiniallergialla sekä SSRI- ja PPI-lääkityksillä saattaa olla yhteys 

implantin menetykseen. Lisäksi positiivinen korrelaatio löydettiin tiettyjen yhden 

nukleotidin polymorfismien ja implantin menetyksen välille. Osteoporoosi ei näytä 

heikentävän implantin ennustetta, mutta voi lisätä marginaalista luukatoa implantin 

ympärillä. Myös hepatiitti voi olla yhteydessä patologisiin muutoksiin peri-

implanttikudoksessa. Oraalinen bisfosfonaattilääkitys ei korreloinut merkitsevästi 

implantin menetyksen kanssa.  

 

Avainsanat: ennuste, hammasimplantti, implanttihoito, kontraindikaatio, riskitekijä 
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1. JOHDANTO 

 

Implanttiprotetiikka on hammaslääketieteen osa-alue, jonka osuus protetiikassa kasvaa 

jatkuvasti. Taustalla on hammaslääketieteen yleinen kehitys, hampaallisten potilaiden 

osuuden lisääntyminen sekä potilaiden lisääntyneet hoitoihin kohdistuvat odotukset.  

 

Hammasimplantti tarkoittaa leukaluuhun istutettua keinojuurta. Implanttien avulla voidaan 

hoitaa sekä yksittäisiä hammaspuutoksia että koko leuan käsittäviä hampaiden menetyksiä. 

Yksittäisten hampaiden korvaamiseen implantti voi toimia vaihtoehtona kiinteälle sillalle. 

Useamman hampaan puutoksessa implantteihin voidaan yhdistää laajempia siltarakenteita 

vaihtoehtona irrotettavalle osaproteesille. Lisäksi koko leuan käsittävään 

hammaspuutokseen voidaan käyttää implanttikantoista kokoproteesia, mikä tuo paremman 

retention verrattuna perinteiseen limakalvokantoiseen kokoproteesiin. 

 

Modernin implanttihammashoidon historia ulottuu yli viidenkymmenen vuoden taakse. 

Alan yhtenä tärkeimmistä pioneereista pidetään ruotsalaista lääkäriä, Per-Ingvar 

Brånemarkia. Brånemark havaitsi tutkimuksissaan, että titaanikappale on mahdollista saada 

integroitumaan luuhun kiinteästi ilman hylkimistä tai kudoksen tulehdusta: syntyi käsite 

osseointegraatio. Osseointegraatiossa titaaninen implantti yhdistyy luuhun pysyvästi siten, 

että niitä ei voida irrottaa toisistaan ilman murtumista. Metalli siis yhdistyy suoraan luuhun 

ilman että välissä on pehmytkudosta. (Ebenezer ym. 2021) 

 

Implanttihoito voi kuitenkin olla useissa tilanteissa kontraindikoitu eli vasta-aiheinen. 

Olennaista vasta-aiheina pidetyissä tekijöissä on, että ne heikentävät osseointegraation 

syntymistä tai säilymistä. Kontraindikaatiot voivat olla paikallisia tai yleisiä sekä ehdottomia 

tai suhteellisia. Ehdottomia kontraindikaatioita on vain vähän, ja ne ovat samoja kuin 

muissakin kirurgisissa toimenpiteissä. Niitä ovat esimerkiksi akuutti sairaustila, 

epätasapainossa oleva metabolinen sairaus sekä vakavat verenvuotohäiriöt (Anderson ym. 

2010). 

 

Tässä tutkielmassa keskitytään implanttihoitojen yleisiin riskitekijöihin ja suhteellisiin 

vasta-aiheisiin. Aihe on mielenkiintoinen, sillä samaan aikaan implanttihoitojen yleistyessä 

myös ikääntyneiden osuus väestössä lisääntyy, jolloin systeemiset riskitekijät aiheuttavat 

yhä useammin vasta-aiheen implanttihoidoille. Samaan aikaan potilaat ovat yhä tietoisempia 

implanttihoitojen tuomista eduista, jolloin myös perusterveydenhuollon hammaslääkärit 

joutuvat ottamaan kantaa implanttihoidon mahdollisuuteen. Jokaisen kliinistä työtä tekevän 

hammaslääkärin tulisi tuntea riittävällä tasolla implanttihoitojen indikaatiot sekä 

absoluuttiset ja suhteelliset kontraindikaatiot. 

 

Leukaluuhun asennettava implantti on tutkimusten mukaan hyvä ja kestävä vaihtoehto 

hammaspuutoksen hoitamisessa. French ym. (2021) teki varsin laajan retrospektiivisen 

kohorttitutkimuksen 4 247 henkilöllä, joilla oli yhteensä 10 871 implanttia. Kohortissa 

tutkittiin mm. implanttien selviytymistä (engl. survival). Seuranta-aika kokonaisuudessaan 

oli 22,2 vuotta. Implantin menetyksiä seurannan aikana tapahtui 3,3 prosentilla 

tutkimuspopulaatiosta.  Kumulatiiviset selviytymisasteet implanttitasolla 3 ja 15 vuoden 

kohdilla olivat 98,9 ja 94,0 %, mitä voidaan pitää varsin korkeina lukuina. 

 

Implantin paikoillaan pysyminen perustuu sekä primääriseen että biologiseen stabiliteettiin. 

Primäärinen stabiliteetti on luonteeltaan mekaanista ja se syntyy, kun implantti kiinnitetään 
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luuhun. Biologinen stabiliteetti puolestaan muodostuu luun remodellaation seurauksena ja 

on ensiarvoisen tärkeä tekijä implantin ennusteen kannalta. (Sun ym. 2016) 

 

Tutkielman tavoitteena on saada tietoa eri systeemisten tekijöiden vaikutuksesta 

implanttihoitoihin. Ensisijaisesti tarkoitus on saada tietoa riskitekijöiden vaikutuksesta 

implanttien ennusteeseen ja riskitekijöiden korrelaation voimakkuudesta implantointien 

epäonnistumisiin. Toissijaisesena tavoitteena on saada tietoa siitä, mikä vaikutus 

riskitekijöillä on implanttia ympäröiviin kudoksiin. Katsaukseen haettiin artikkeleita 

kliinisistä tutkimuksista sekä meta-analyyseistä. Katsauksessa tarkastellut riskitekijät 

valittiin mukaan katsaukseen sen perusteella, että ne tulivat olennaisimpina esiin 

riskitekijöitä käsittelevän kirjallisuuden alkukartoituksessa. Lisäksi tietyn riskitekijän 

valintaperusteena katsaukseen oli, että siitä löytyi joko kliinisiä tutkimuksia tai meta-

analyyseja PubMed-tietokannasta.  
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2. METODIT 

 

Tutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Haut tehtiin PubMed-tietokannasta. 

Julkaisuja haettiin korkeintaan 10 vuoden takaa. Jokaiselle riskitekijälle tehtiin oma 

hakunsa. Tulokset käytiin aluksi läpi lukemalla abstrakti ja tämän jälkeen tarvittaessa koko 

teksti. Valintakriteereinä oli, että tutkimuksen tuloksissa oli arvioitu kyseisen riskitekijän 

vaikutusta implantoinnin onnistumiseen. Lisäksi kriteerinä oli, että artikkeliin oli joko pääsy 

vapaasti tai yliopiston kirjaston opiskelijatunnuksilla. Pois suljettiin artikkelit, joissa 

käsiteltiin paikallisia tekijöitä sekä ne, joiden julkaisukieli ei ollut suomi tai englanti. 

Ensisijaisesti haettiin kliinisiä tutkimuksia. Jos kliinisiä tutkimuksia ei löytynyt riittävästi, 

laajennettiin hakua meta-analyyseihin. Muut riskitekijät -osioon haettiin kliinisten 

tutkimusten ja meta-analyysien lisäksi myös katsauksia. 

 

2.1. Kirjallisuushaut 

 

Tupakointi: 

("Dental Implants"[Mesh]) AND "Smoking"[title/abstract] AND ("Survival"[title/abstract] 

OR "Success"[title/abstract] OR "Failure"[title/abstract]) 

Hakukriteerinä kliiniset tutkimukset. Tuloksina 18 artikkelia, joista katsaukseen valittiin 12. 

 

Diabetes: 

("Dental Implants"[Mesh]) AND "diabetes"[title/abstract] AND ("Survival"[title/abstract] 

OR "Success"[title/abstract] OR "Failure"[title/abstract]) 

Hakukriteerinä kliiniset tutkimukset. Tuloksina viisi artikkelia, joista katsaukseen valittiin 

kolme. Näistä kahta oli käytetty tupakointia käsittelevässä osuudessa. 

 

Osteoporoosi: 

("Dental Implants"[Mesh]) AND "Osteoporosis"[title/abstract] AND 

("Survival"[title/abstract] OR "Success"[title/abstract] OR "Failure"[title/abstract]) 

Hakuun sisällytettiin kliinisten tutkimusten lisäksi myös meta-analyysit. Hakutuloksina 7 

artikkelia, joista viisi oli meta-analyysejä ja kaksi kliinisiä tutkimuksia. Katsaukseen valittiin 

yhteensä neljä artikkelia: kolme meta-analyysiä ja yksi kliininen tutkimus. 
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Systeemilääkitykset: 

("Dental Implants"[Mesh]) AND ("Bisphosphonates"[title/abstract] OR 

"Medication"[title/abstract]) AND ("Survival"[title/abstract] OR "Success"[title/abstract] 

OR "Failure"[title/abstract]) 

Kliinisten tutkimusten puutteen vuoksi haettiin pelkästään meta-analyysejä. Tuloksena viisi 

artikkelia, joista katsaukseen valittiin kaksi. 

 

Sädehoito: 

("Dental Implants"[Mesh]) AND ("irradiated"[title/abstract] OR 

"radiotherapy"[title/abstract]) AND ("Survival"[title/abstract] OR "Success"[title/abstract] 

OR "Failure"[title/abstract]) 

Hakutuloksina 13 artikkelia, joista neljä oli kliinisiä tai vertailevia tutkimuksia ja yhdeksän 

meta-analyysejä. Katsaukseen valittiin kahdeksan artikkelia, joista kaksi oli vertailevia 

tutkimuksia ja kuusi meta-analyysejä. 

 

Muut riskitekijät: 

“Dental implants”[title/abstract] AND (“risk factors”[title/abstract] OR “medically 

compromised”[title/abstract]) AND ("Survival"[title/abstract] OR "Success"[title/abstract] 

OR "Failure"[title/abstract]) 

Muista esille tulleista mahdollisista riskitekijöistä on vähemmän tutkimuksia, joten yleiseen 

riskitekijähakuun valittiin artikkelityypeiksi kliiniset tutkimukset, vertailevat tutkimukset, 

meta-analyysit, systemaattiset katsaukset ja katsaukset. Hakutuloksina 47 artikkelia, joista 

valittiin viisi. Lisäksi valittiin yksi artikkeli samankaltaisista artikkeleista (Block ym. 2021) 

ja yksi artikkeli, jota käytettiin sädehoito-osiossa (Schimmel ym. 2018). Pois suljettiin ne 

artikkelit, joissa käsiteltiin paikallisia tai jo aiemmin tässä katsauksessa käsiteltyjä 

riskitekijöitä. 
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3. TUPAKOINTI 

 

Valittujen artikkelien perusteella tupakointi korreloi positiivisesti sekä implantin 

menetyksen että peri-implanttikudoksen patologisten muutosten kanssa. 

 

Sun ym. (2016) tutkivat implanttien stabiliteettia ja peri-implanttikudosreaktiota runsaasti 

tupakoivilla. Runsaasti tupakoivaksi katsottiin henkilöt, jotka polttivat yli 20 savuketta 

päivässä ja olivat polttaneet yli 10 vuoden ajan. Tupakoimattomaksi katsotuilla ei ollut 

tupakointihistoriaa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat osittain hampaallisia 

miehiä, joiden hammaspuutokset olivat mandibulassa taka-alueella. Yhteensä asennettiin 45  

implanttia 16:lle runsaasti tupakoivalle ja 16 tupakoimattomalle. Hoidot, datan keräys ja 

data-analyysi tehtiin sokkoutetusti. Stabiliteettia mitattiin RFA-menetelmällä (resonance 

frequency analysis) ja stabiliteetin astetta kuvattiin ISQ-arvolla (implant stability quotient). 

Mittaukset tehtiin heti implantin asennuksen jälkeen sekä 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 12 viikon kuluttua 

asennuksesta. Hampaan kuormitus tapahtui kolmen kuukauden kuluttua asennuksesta.  

 

Ensimmäisten viikkojen RFA-mittauksissa todettiin ISQ-arvon vähenevän (Sun ym. 2016). 

Tämä johtuu luun resorptiosta implantin rajapinnalla ja ilmiö oli havaittavissa molemmissa 

tutkimusryhmissä. Alimmillaan stabiliteetit olivat kahden viikon kuluttua implanttien 

asennuksesta, minkä jälkeen molemmissa ryhmissä stabiliteetit alkoivat kasvaa. 

Tupakoimattomien ryhmässä stabiliteetti oli merkitsevästi suurempi viikoilla 3-8. 

Viimeisessä mittauksessa 12 viikon kohdalla stabiliteetit saavuttivat lähelle saman tason 

kuin hetkellä heti implantin asennuksen jälkeen. Tupakoivien ryhmässä ISQ-arvo jäi 

pysyvästi alhaisemmaksi, mutta ryhmien välinen ero ei kuitenkaan enää 12 viikon kohdalla 

ollut tilastollisesti merkitsevä. ISQ-arvon palautuminen lähelle primääristabiliteettiarvoa 

tapahtui kuitenkin tupakoimattomilla nopeasti, jo kolmannen viikon mittauksessa, kun 

tupakoivilla palautuminen kesti viikolle 12 saakka. Tämän perusteella näyttää siltä, että 

tupakoinnilla on negatiivinen vaikutus osseointegraation muodostumiseen.  

 

Implanttihampaiden kuormituksen jälkeen 6 ja 12 kuukautta kuormituksen aloituksesta 

mitattiin molemmista ryhmistä marginaalinen luukato, taskusyvyydet, verenvuotoindeksi 

sekä plakki-indeksi. Tilastollisesti merkitsevät erot runsaasti tupakoivien ja 

tupakoimattomien välillä löytyi sekä marginaalisesta luukadosta että taskusyvyyksistä, 

mutta ei verenvuodon eikä plakin määrästä. Marginaalista luukatoa oli 6 ja 12 kuukauden 
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jälkeen tapahtunut tupakoimattomilla n. 0,8 ja 1 millimetriä, kun vastaavat luvut olivat 

runsaasti tupakoivilla n. 1,7 ja 2,1 millimetriä. Taskusyvyydet puolestaan olivat 6 ja 12 

kuukauden kuluttua tupakoimattomilla n. 1,1 ja 1,7 millimetriä ja tupakoivilla n. 1,7 ja 2,6 

millimetriä. (Sun ym. 2016)  

 

Sunin ym. (2016) tutkimuksessa implanttien selviytymisaste oli vuoden jälkeen 

kuormituksen aloituksesta 100 %. Kaikki implantit säilyivät huolimatta siitä, että puolet 

osallistujista tupakoi runsaasti. Pohdinnassa tutkimuksen tekijät arvelivat tämän johtuneen 

siitä, että molemmissa ryhmissä ehdittiin saavuttaa hyvä biologinen stabiliteetti ennen 

kuormituksen aloitusta.  

 

Sayardoust ym. (2017) osoitti tupakoinnilla olevan vaikutusta peri-implanttikudoksen 

myöhäisen paranemisvaiheen kliinisiin ja radiologisiin markkereihin sekä molekyylitason 

prosesseihin. Satunnaistettuun tutkimukseen valittiin 16 tupakoivaa ja 16 tupakoimatonta, 

joilla kaikilla oli historiaa parodontiumin sairauksista. Tupakoitsijoiksi määritettiin yli 10 

savuketta päivässä yli 10 vuoden ajan polttaneet. Hampaat kuormitettiin kiinteillä 

proteeseilla kolmen kuukauden paranemisen jälkeen. Implanttityyppejä oli kolme: 

pinnaltaan koneistettuja (sileä), oksidoituja (karkeahko) sekä laser-modifioituja (osittain 

sileä, osittain karkeahko). Mielenkiintoista on, että 90 päivää implanttien asennuksen jälkeen 

tupakoivilla havaittiin tilastollisesti merkitsevästi korkeampi ISQ-arvo verrattuna 

tupakoimattomiin: suuruudet olivat keskiarvoiltaan n. 65 ja 69. Tämä tulos on ristiriidassa 

aiemmin referoidun Sunin ym. (2016) tutkimuksen kanssa, jossa tupakoimattomilla mitattiin 

merkitsevästi isompia stabiliteettiarvoja viikoilla 3-8. Sayardoust ym. epäilevät ristiriidan 

syyksi tutkimuspopulaation eroja tupakointimäärissä sekä implanttien asennuspaikoissa 

(mandibula vs. maksilla). 

 

Sayardoust ym. (2017) osoittivat marginaalisen luukadon olevan suurempaa tupakoivilla 

kuin tupakoimattomilla, ja merkitsevä ero havaittiin yksinomaan koneistettujen implanttien 

ryhmässä. Tupakointi lisäsi enemmän luukatoa maksillassa kuin mandibulassa. Tupakoivilla 

implantin ientaskunesteen osteokalsiiniekspressio oli 7,5 kertaa pienempää kuin 

tupakoimattomilla, kun tutkittiin koneistetun pinnan implantteja. 

Monimuuttujaregressioanalyysissä tupakointi ennusti marginaalista luukatoa. 
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Hopp ym. (2017) vertailivat viiden vuoden seurannassa marginaalista luukatoa aksiaalisten 

ja kallistettujen implanttien välillä. Tutkimuspopulaatio oli 891 ihmistä, joista 211 oli 

tupakoivia. Implantteja oli yhteensä 3564 asennettuna maksilllaan. Logistisen 

regressioanalyysin perusteella tupakointi oli riskitekijä pitkälle kehittyneelle (> 2,8 mm)  

marginaaliselle luukadolle (OR 2,032). 

 

Tupakoivilla, tupakoimattomilla, diabetespotilailla ja metabolisesti terveillä tehdyn 

seitsemänvuotisen seurannan perusteella tupakoinnilla on vaikutusta implanttia ympäröivien 

kudoksen kliinisiin ja radiologisiin markkereihin (Alqahtani ym. 2020). Tutkimukseen 

osallistujat (N = 101) jaettiin neljään ryhmään tupakoinnin ja glykeemisen statuksen 

perusteella. Havaittiin, että plakki-indeksit, taskusyvyydet sekä alveoliharjanteen luukato 

olivat merkitsevästi suurempia tupakoivien ryhmissä, kun näitä verrattiin tupakoimattomien, 

systeemisesti terveiden ryhmään.  

 

Tupakoijille raportoitiin suurempia resorptioasteita tutkimuksessa, jossa implantointi 

suoritettiin allogeenisen luusiirteen alueelle (Tresguerres ym. 2019). Korjattu vetosuhde 

tupakoinnin yhteydestä implantin menetykseen, kun tehtiin poskiontelon nosto, oli 13,36  

(CI: 1,78-100,49, p: 0,01) (García-Denche ym. 2013).  

 

Urban ym. (2012) ovat tutkineet implantointien varhaisessa vaiheessa tapahtuvia 

epäonnistumisia. Tutkimuksessa molaarialueen implantoinnit tehtiin välittömästi poiston 

yhteydessä, minkä jälkeen potilaat satunnaistettiin kolmeen eri ryhmään regeneratiivisen 

tekniikan mukaan: vaihtoehdot olivat autologinen luu, Ossix-kalvo tai näiden yhdistelmä. 

Kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistui 92 potilasta, joista 35 tupakoi yli 10 savuketta 

päivässä. Tupakointi oli riskitekijä implanttihoidon epäonnistumiselle. 31,4 % tupakoivista 

menetti implantin, kun tupakoimattomilla vastaava osuus oli 7 %. Lopulliseen tilastolliseen 

analyysiin muodostettiin kaksi ryhmää tupakointistatuksen perusteella. Ei-tupakoijat sekä 

vähän tupakoivat muodostivat ensimmäisen ryhmän (67 henkilöä). Toinen ryhmä 

muodostettiin keskimääräisesti ja paljon tupakoivista: tämän ryhmän edustajat polttivat yli 

10 savuketta päivässä (25 henkilöä). Näitä ryhmiä vertaamalla saatiin tulos, että implantin 

menetys korreloi voimakkaasti tupakoinnin kanssa: vetosuhde oli 9,29 luottamusvälillä 

1,21–71,16 p-arvon ollessa 0,03. Kun verrattiin täysin tupakoimattomia paljon tupakoiviin 

(> 20 savuketta päivässä), vetosuhteeksi saatiin 30,92 luottamusvälillä 5,7–167,85 (p < 

0,01). 
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Pitkäaikaisempaa näyttöä tupakoinnin vaikutuksesta implanttien ennusteeseen saadaan 

tuoreesta retrospektiivisestä tutkimuksesta (French ym. 2021). Tutkimuksessa seurattiin 4 

247 potilasta, joilla oli yhteensä 10 871 implanttia. Seuranta-aika oli 22,2 vuotta keskiarvon 

ollessa 4,5 ± 4,2 vuotta. Päämuuttujana oli implantin menetys ja marginaalinen luutaso 

implantin ympärillä. Tupakoinnin todettiin korreloivan positiivisesti implantin menetyksen 

kanssa. Runsaan tupakoinnin (> 10 askivuotta) vaarasuhteeksi (hazard ratio) saatiin 1,81, 

jonka 95 %:n luottamusväli oli 1,03-3,17. 

 

Tupakoinnilla oli negatiivinen vaikutus implantin ennusteeseen myös toisessa pitkässä 

seurannassa (Jung ym. 2021). Kyseessä on prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa seurattiin 

72 potilasta 22-24 vuoden ajan (Md. 23,5) tarkoituksena tutkia kahden eri regeneratiivisen 

kalvohoidon (guided bone regeneration) tuloksia. Kontrollina oli ryhmä, jonka 

implanttihoidossa ei tarvittu regeneratiivisia kalvotekniikoita. Tupakointi heikensi 

merkitsevästi implanttien selviytymistä riippumatta annetusta hoidosta. 

 

Prospektiivisessa 1-10 vuoden seurannassa tupakoinnilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta implanttien selviytymiseen (Mangano FG ym. 2014). Tässä tutkimuksessa 10 

vuoden implanttikohtainen kumulatiivinen selviytymisaste oli 98,5 %. Myöskään toisessa 

tutkimuksessa, retrospektiivisessä 10-20 vuoden seurannassa, eroa ei havaittu (Mangano C 

ym. 2015). Kumulatiivinen implanttien selviytymisaste oli 97,2 %. Huomioitavaa on, että 

kummassakaan tutkimuksessa tupakoinnin määrää ei ollut huomioitu, mikä voi aiheuttaa 

sen, ettei tilastollista merkitsevyyttä saavuteta. Näiden kahden tutkimuksen lisäksi myöskään 

Bassi ym. (2016) eivät tutkimuksessaan havainneet eroa implanttien selviytymisessä tai 

komplikaatioissa tupakoivilla verrattuna tupakoimattomiin. 

 

Tutkimusartikkeleiden perusteella näyttää siltä, että tupakointi on riskitekijä implantoinnille. 

Neljä artikkelia raportoi tupakoinnin korreloivan positiivisesti implantin menetyksen kanssa, 

neljässä muussa puolestaan korrelaatiota ei havaittu. Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että 

mitä enemmän henkilöt tupakoivat, sitä voimakkaampi oli korrelaatio implantin menetyksen 

kanssa. Marginaalisen luukadon todettiin neljässä tutkimuksessa olevan suurempaa 

tupakoivilla kuin ei-tupakoivilla, mutta osassa tutkimuksia tämä havaittiin ainoastaan 

maksillasta ja yhdessä ainoastaan koneistetulla pinnalla olevien implanttien yhteydessä. 

Yhdessä tutkimuksessa tupakoivilla havaittiin suurempi resoptioaste luusiirteen alueella ja 
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kahdessa tutkimuksessa tupakoiville raportoitiin syvempiä ientaskuja implantin ympärillä. 

Kahdessa tutkimuksessa verrattiin biologisen stabiliteetin muodostumista tupakoivilla ja 

tupakoimattomilla, mutta tämän suhteen tulokset olivat ristiriitaisia. 

 

4. DIABETES 

 

Kahden kliinisen tutkimuksen perusteella diabetes lisää implantin menetyksen ja 

patologisten muutosten riskiä peri-implanttikudoksessa. 

 

Nobre ym. (2016) tutkivat diabetespotilaiden implantointien selviytymistä ja 

komplikaatioita. Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa tutkimuspopulaationa oli  70 

diabetespotilasta, joista 38:lla oli sydän- ja verisuonisairaus (SVS) ja 32:lla ei ollut. Yhteensä 

implantteja oli 352 kappaletta. Potilas määritettiin diabeetikoksi, jos paastoverensokeri oli ≥ 

7,0 mmol/l tai 2 tunnin rasitusverensokeri ≥ 11,1 mmol/l. Implantin asennushetkellä 

potilaiden diabetes oli hoitotasapainossa. Jokaista potilasta seurattiin viisi vuotta implantin 

kuormituksen jälkeen.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuloksia, joita on saatu välittömästi kuormitetuista 

implanteista diabetespotilailla, joista osalla on samanaikainen sydän- ja verisuonisairaus 

(SVS). Ensisijaisina muuttujina tutkittiin proteesin ja implantin selviytymistä, toissijaisina 

muuttujina puolestaan marginaalista luukatoa sekä biologisia ja mekaanisia komplikaatioita. 

Ryhmässä, jossa diabeetikoilla ei ollut sydän- ja verisuonisairautta, menetettiin seurannan 

aikana kahdelta potilaalta kaksi implanttia, mikä tekee viiden vuoden selviytymisasteeksi 

93,8 %. SVS-ryhmässä menetettiin viideltä potilaalta kahdeksan implanttia, mikä tekee 

selviytymisprosentiksi 86,7 %. Diabeetikoilla ilman todettua sydän- ja verisuonisairautta 

marginaalista luukatoa oli tapahtunut keskimäärin vuoden jälkeen 0,78 mm (95 %:n 

luottamusväli 0,40-1,16) ja viiden vuoden jälkeen 1,54 mm (lv. 0,86-2,31). SVS-ryhmässä 

diabeetikkojen marginaalista luukatoa oli vuoden jälkeen 0,95 mm (lv. 0,66-1,23) ja viiden 

vuoden jälkeen 1,52 mm (lv. 1,20-1,88). Ryhmien välinen ero ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä kumpanakaan vertailuvuonna (1. vuonna p = 0,979, 5. vuonna 

p = 0,300). (Nobre ym. 2016) 
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Tupakointiosiossa referoidun Alqahtanin ym. (2020) 7-vuotisessa seurannassa todettiin 

tupakoinnin lisäksi myös diabeteksen olevan mahdollinen riskitekijä implanttihoidolle. 

Tutkimuksen perusteella näyttää, että kroonisella hyperglykemialla voi olla suurempi 

vaikutus peri-implanttikudoksen tulehdusmediaattoreihin kuin tupakoinnilla. Tutkimus 

tehtiin tupakoivilla ja tupakoimattomilla diabeetikoilla sekä metabolisesti terveillä. 

Diabetesryhmissä Hba1c-arvot olivat 10,2 % ja 9,8 %, eli hoitotasapaino oli huono. 

Tupakoitsijoiden lisäksi myös diabeetikoilla oli korkeammat plakki-indeksit ja 

taskusyvyydet ja voimakkaampaa alveoliharjanteen luukatoa verrattuna kontrolliryhmään. 

Myös verenvuoto taskumittauksessa oli suurempaa diabeetikoilla kuin metabolisesti 

terveillä. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Mielenkiintoista on, että merkitsevää 

eroa em. biomarkkereissa ei tullut esille vertailtaessa tupakoivia ja tupakoimattomia 

diabetespotilaita. Tämän oletettiin kertovan siitä, että huonossa hoitotasapainossa olevan 

diabeteksen aiheuttama inflammatorinen vaste on paljon tupakoinnin aiheuttamaa vastetta 

voimakkaampi, jolloin tupakoinnin vaikutus peittyy.   

 

Myös toisessa tupakointiosiossa käsitellyssä tutkimuksessa havaittiin diabeteksen 

mahdollinen negatiivinen vaikutus peri-implanttikudoksiin (French ym. 2021). 

Retrospektiivisessä kohortissa analysoitiin tekijöitä, jotka vaikuttivat implanttien 

selviytymis- ja onnistumisprosentteihin (engl. survival ja success). Seuranta-aika oli 22,2 

vuotta (ka. 4,5 ± 4,2), seurattavia henkilöitä 4 247 ja implantteja 10 871. Cox PH -

monimuuttuja-analyysissä diabeetikot olivat suuremmassa riskissä implantin menetykselle: 

vaarasuhde  terveisiin verrattuna oli 2,25 (95 % lv. 1,04-4,89, p = 0,040). Diabeteksen 

hoitotasapainoa tai verensokeritasoja ei ollut määritetty tutkimuksessa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että diabetes on riskitekijä implantoinnille. Ensimmäisessä 

tutkimuksessa diabeteksen vaikutuksen suuruutta ei voida arvioida, koska tuloksia ei verrattu 

metabolisesti terveisiin ihmisiin. Toisessa tutkimuksessa huonossa hoitotasapainossa olevan 

diabeteksen todettiin lisäävän taskusyvyyksiä, verenvuotoa taskumittauksessa sekä 

alveoliharjanteen luukatoa, joita voidaan pitää riskitekijöinä implantoinnin onnistumiselle. 

Kolmannessa tutkimuksessa, laajassa retrospektiivisessä seurannassa, todettiin 

diabetespotilailla suurempi riski implantin menetykselle verrattuna terveisiin. 
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5. OSTEOPOROOSI 

 

Osteoporoosi ei näyttäisi korreloivan implantin menetyksen kanssa, mutta sillä voi olla 

yhteys marginaalisen luukadon lisääntymiseen. 

 

Osteoporoosi on sairaus, jossa luuston tiheys on vähentynyt ja lujuus heikentynyt. 

Arvioidaan, että jopa 43,9 prosentilla yli 65-vuotiaita olisi alentunut luuntiheys, eli joko 

osteoporoosi tai osteopenia. Sairauden aste määritellään luuntiheysmittauksella 

lannerangasta ja lonkasta. Luuntiheys ilmaistaan T-luvun avulla, joka kertoo, kuinka monta 

keskihajontaa tiheys poikkeaa terveiden 20-40 -vuotiaiden naisten keskimääräisestä 

luuntiheydestä. Osteopeniassa T-luku poikkeaa negatiivisesti 1-2,5 keskihajontaa (-2.5 < T-

luku ≤ -1). Osteoproosissa puolestaan T-luku on ≤ -2,5. (Osteoporoosi: Käypä hoito -

suositus, 2020)  

 

Osteoporoosin vaikutuksesta implantoinnin onnistumiseen on tehty varsin vähän kliinisiä, 

kontrolloituja tutkimuksia. Temmerman ym. (2019) ovat kuitenkin tutkineet, millaisia 

pidempiaikaisia tuloksia implantoinnilla on saatu osteoproosia ja osteopeniaa sairastavilla 

naisilla. Tutkimuksessa asennettiin yhteensä 148 implanttia 48 potilaalle ja seurattiin näitä 

viisi vuotta. Tutkimusryhmässä oli 20 henkilöä, ja näille asennettiin 63 implanttia. 

Kontrolliryhmässä puolestaan oli 28 henkilöä, joille asennettiin 85 implanttia. 

Tutkimusryhmässä luuntiheyttä kuvaava T-luku oli ≤ -2, eli tutkimusryhmässä oli sekä 

osteoporoosia että osteopeniaa sairastavia. Kontrolliryhmässä T-luku oli ≥ -1. Ensisijaisena 

vasteena tutkittiin marginaalista luutasoa. Merkitsevää eroa marginaalisessa luutasossa ei 

havaittu ryhmien välillä. Viiden vuoden seurannassa todettiin osteoporoosiryhmässä 91,5 % 

kumulatiivinen selviytymisaste implanttitasolla, kun kontrolliryhmässä selviytyminen oli 

100 %.  Osteoporoosiryhmässä yhdeltä potilaalta menetettiin viisi implanttia. On kuitenkin 

huomioitava, että nämä tämä tapahtui psykologisista syistä: kliinisten ja radiologisten 

tutkimusten perusteella tarvetta implanttien poistoille ei olisi ollut. 

 

De Medeirosin ym. (2018) tekemässä systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä 

verrattiin implanttien selviytymistä osteoporoosia sairastavilla sekä terveillä koehenkilöillä. 

Kvalitatiiviseen synteesiin päätyi lopulta 15 tutkimusta ja meta-analyysiin 13. Yhteensä 

tutkittavia oli 8 859 henkilöä, tutkimusten seuranta-aika oli 0,75-22 vuotta (ka. 5,85 vuotta, 

Md. 6 vuotta). Yhteenvetona todettiin, että osteoporoosipotilailla implanttien menetys ei 



 15 

ollut sen yleisempää kuin terveillä kontrolleilla. Systemaattisen katsauksen kolmessa 

tutkimuksessa havaittiin osteoproosipotilailla lisääntynyttä marginaalista luukatoa implantin 

ympärillä. Katsauksen puutteina pidettiin kuitenkin satunnaistettujen tutkimusten puutetta 

sekä joidenkin tutkimusten pieniä otoskokoja. 

 

Chen ym. 2013 eivät havainneet meta-analyysissaan osteoporoosilla olevan tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta implantin menetyksen riskiin (RR 1,09; 95 % CI 0,79-1,52). Tulos 

perustui vain neljään tutkimukseen, joiden heterogeenisyys oli varsin korkea (I2  =  46 %). 

 

Radi ym. (2018) tekivät systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin, jossa vertailtiin 

implanttien selviytymistä terveillä ja osteoporoosia sairastavilla henkilöillä. Katsaukseen 

valittiin yksitoista tutkimusta, joissa oli yhteensä 1071 koehenkilöä. Meta-analyysiin 

valittiin vain kolme tutkimusta johtuen metodeihin liittyvistä syistä. Ensisijaisina tuloksina 

tutkittiin implanttien selviytymistä, stabiliteettia, kipua ja parestesiaa, tulehdusta sekä ikenen 

vetäytymistä. Toissijaisina muuttujina puolestaan tutkittiin radiologisesti havaittavia 

muutoksia luussa. Yhdessä tutkimuksessa osteoporoosia sairastavien ja terveiden 

koehenkilöiden implanttien stabiliteeteissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 12 

viikon jälkeen asennuksesta. Kahdessa tutkimuksessa raportoitiin merkitsevät erot 

marginaalisessa luukadossa ryhmien välillä, toisaalta kahdessa tutkimuksessa tätä eroa ei 

havaittu. Meta-analyysissä ei tullut esille merkitsevää eroa implanttien selviytymisessä, kun 

vertailtiin koehenkilöitä normaalilla ja alentuneella luuntiheydellä. Johtopäätöksenä oli, että 

implanttihoito näyttää olevan varovaisuutta noudattaen käyttökelpoinen hoitomuoto myös 

osteoproosia sairastavilla. Näytön laatu ei kuitenkaan ole vielä tämän perusteella riittävää.  

 

Yhteenvetona tämän katsauksen perusteella osteoporoosi ei ole  riskitekijä implantin 

menetyksen suhteen, mutta se näyttäisi kuitenkin lisäävän marginaalista luukatoa implantin 

ympärillä. Yhden kliinisen tutkimuksen perusteella osteoporoosi ei aiheuttanut implanttien 

menetyksiä eikä eroa marginaalisessa luutasossa ollut. Yhden laajan meta-analyysin mukaan 

eroa implanttien selviytymisessä ei ollut, mutta pienessä osassa tutkimuksia havaittiin 

osteoporoosipotilailla enemmän marginaalista luukatoa implantin ympärillä. Toisessa meta-

analyysissä osteoporoosipotilailla ei havaittu suurempaa riskiä implantin menetykselle, 

mutta aineisto oli tässä varsin suppea. Kolmannessa meta-analyysissä ei havaittu 

merkitsevää eroa implanttien selviytymisessä, mutta osassa tutkimuksia havaittiin 

merkitsevät erot marginaalisessa luukadossa.  
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6. SYSTEEMILÄÄKITYKSET 

 

Useat systeemilääkitykset voivat nostaa implantoinnin epäonnistumisen riskiä. Jotkin 

lääkkeet voivat altistaa leukaluun osteonekroosille: näitä ovat mm. bisfosfonaatit, 

denosumabi sekä kortikosteroidit (Ebenezer ym. 2021). Bisfosfonaattien toiminta ei ole 

spesifistä, vaan niillä on useita erilaisia vaikutuksia solujen toimintaan. Pääasiassa ne 

toimivat inhiboiden osteoklastien aktiivisuutta, mutta osa vaikutuksesta välittyy myös 

osteoblastien stimuloinnin kautta: näiden muutosten seurauksena luun määrä lisääntyy. 

Lisäksi niillä on vaikutusta verisuonisoluihin, fibroblasteihin ja keratinosyytteihin. 

Bisfosfonaatit ovat myös antiangiogeenisiä, jolloin verisuonituksen määrä kudoksessa voi 

vähentyä samaan aikaan kun luun määrä lisääntyy.  

 

Suonensisäistä bisfosfonaattihoitoa saavilla leuan osteonekroosin riski on suurempi kuin 

niillä, jotka saavat lääkityksen oraalisesti (Kushner & Alpert 2011). Oraalisesti lääkityillä 

potilailla on kuitenkin havaittu, että riskin suuruus yhdistyy lääkityksen kestoon. 

Osteonekroosin riski nousee, kun lääkitys on kestänyt yli kolme vuotta. Alle kolme vuotta 

lääkityillä, joilla ei ole muita paranemiseen liittyviä riskitekijöitä, ei tarvita muutoksia 

dentoalveolaaristen toimenpiteiden suunnittelussa. Näitä muita riskitekijöitä voivat olla mm. 

diabetes, steroidihoidot ja muut tekijät, jotka alentavat immuniteettia. Bisfosfonaattien 

puoliintumisaika on varsin pitkä, puhutaan vuosista. 

 

Bisfosfonaatteihin liittyvän leukaluun osteonekroosi vaikuttaisi kuitenkin olevan melko 

harvinainen. Amerikkalaisen asiantuntijapaneelin arvion mukaan yleisimmän oraalisen 

bisfosfonaatin, alendronaatin, käyttäjillä leukaluun osteonekroosin ilmaantuvuus on 0,7 per 

100 000 henkilövuotta (American Dental Association Council on Scientific Affairs 2006). 

 

Tämän aineiston perusteella oraalisella bisfosfonaattilääkityksellä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta implantin menetyksen riskiin. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen 

korrelaatio implantin menetyksen kanssa todettiin protonipumpun estäjillä sekä 

selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjillä. 
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Chappuisin ym. (2018) tekemässä systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä 

tutkittiin luun metaboliaan mahdollisesti vaikuttavien systeemilääkitysten yhteyttä ja 

vaikutusta implanttihoitojen epäonnistumiseen. Ensisijainen tutkimuskysymys oli se, että 

onko lääkityksellä yhteys implantoinnin epäonnistumiseen (implant failure). Arviointiin 

päätyi lopulta 17 tutkimusta, joista viisi käsitteli tulehduskipulääkkeitä (NSAID), kaksi 

selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI), kaksi protonipumpun estäjiä (PPI), 

seitsemän suun kautta otettavia bisfosfonaattilääkityksiä ja yksi tutkimus 

verenpainelääkityksiä. Näistä eri lääkityksistä muodostettiin viisi ryhmää kvantitatiivista 

analyysiä varten. Verenpainelääkityksistä (ACE-estäjät ja beetasalpaajat) sekä 

tulehduskipulääkityksistä meta-analyysiä ei kuitenkaan voitu tehdä. Yhteys implantoinnin 

epäonnistumiseen todettiin protonipumpun estäjillä ja selektiivisillä serotoniinin 

takaisinoton estäjillä. Vastoin odotuksia osteoporoosin hoitoon käytetyillä suun kautta 

otetuilla bisfosfonaateilla ei kuitenkaan ollut merkitsevää vaikutusta epäonnistumisiin. 

 

Protonipumpun estäjiä koskien meta-analyysi tehtiin kahdesta tutkimuksesta, joiden 

perusteella PPI-lääkittyjen OR implantin menetykselle oli 2,02 (95 % CI 1,42-2,88). 

Selektiivisten serotoniin takaisinoton estäjien vaikutuksesta meta-analyysi tehtiin samoista 

kahdesta tutkimuksista. Satunnaisvaikutusten mallin avulla tehdyssä analyysissä SSRI-

lääkittyjen ryhmän OR implantin menetykselle oli 3,00 (1,69-5,32). Bisfosfonaattihoidoille 

vastaava tulos oli kuudesta tutkimuksesta tehdyn analyysin perusteella tilastollisesti ei-

merkitsevä (1,21 [0,53-2,74]). (Chappuis ym. 2018) 

 

Samankaltaisia tuloksia bisfosfonaattihoidosta saatiin myös Ata-Alin ym. (2016) tekemässä 

meta-analyysissä, johon sisällytettiin kahdeksan tutkimusta. Näistä viisi oli samoja kuin 

Chappuisin ym. (2018) meta-analyysissä, jolloin tulokset ovat luonnollisesti saman 

suuntaisia. Yhteensä potilaita oli 1288, joista 386 oli tutkittavia ja 902 kontrolliryhmiin 

kuuluvia. Implanttien lukumäärä oli 4562. Tutkimukset yhdistettynä saatiin implantin 

menetyksen vetosuhteeksi 1,43 95 % luottamusvälin ollessa 0,87-2,34 (p = 0,156). Näin 

ollen tämäkään tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja vaikuttaisi siltä, että näyttöä 

bisfosfonaattihoidon vaikutuksesta ei vielä ole riittävästi. Samojen kahdeksan tutkimusten 

perusteella NNH-luku (number needed to harm) oli 509,2 luottamusvälin alarajan ollessa 

81,6 (CI 95 %). Tämä tarkoittaa, että bisfosfonaattihoitoa saavilla potilailla tapahtuu yksi 

implantin menetys enemmän jokaista viittäsataa implanttia kohti, kun verrataan henkilöihin, 

jotka eivät käytä bisfosfonaatteja. Katsauksen keskusteluosiossa kuitenkin kehotettiin 
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varovaisuuteen NNH-luvun tulkinnassa, sillä siihen liittyy epätarkkuustekijöitä johtuen 

alkuperäistutkimusten metodologisista eroista. Sen avulla kuitenkin voidaan saada 

jonkinlainen yleiskuva riskin lisääntymisestä bisfosfonaattihoidon myötä. 

 

Yhdessä meta-analyysissä siis havaittiin, että sekä PPI- että SSRI-lääkitys korreloivat 

positiivisesti implantin menetyksen kanssa. Kahdessa meta-analyysissä suun kautta otetulla 

bisfosfonaattilääkityksellä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

implanttien menetykseen. Vaikka tilastollinen merkitsevyys jäi saavuttamatta, kliinistä 

vaikutusta voi silti olla, minkä vuoksi lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. 

 

7. SÄDEHOITO 

 

Usean meta-analyysin ja seurantatutkimuksen perusteella sädehoito on yhteydessä 

implanttihoitojen ennusteen huononemiseen. 

 

Toneatti ym. (2021) selvittivät systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin avulla 

sädehoitoa saaneille potilaille asennettujen implanttien selviytymistä sekä 

osteoradionekroosin esiintyvyyttä, ja arvioivat sädehoitoa saaneiden syöpäpotilaiden 

riskitekijöitä implantoinnin suhteen. Katsaukseen valituissa tutkimuksissa 660 potilaalle 

asennettiin yhteensä 2602 implanttia, joista vähintään 76,7 % oli asennettu mandibulaan. 

Sädehoitoa oli saanut 425 potilasta, ja heille asennettiin yhteensä 1637 implanttia. 

Keskimääräinen sädeannos oli 55,8 ± 7,6 Grayta, ja suurin osa näistä potilaista oli sairastanut 

levyepiteelikarsinoomaa. Sädehoitoa saaneiden potilaiden implanttien selviytymisaste oli 

91,9 %, kun seuranta-aika oli keskimäärin 39,8 kuukautta. Vertailupotilailla selviytymisaste 

puolestaan oli 97 % seuranta-ajan ollessa 37,7 kuukautta. Osteoradionekroosin esiintyvyys 

oli 3 %, ja sitä esiintyi yhteensä 11 potilaalla. Useimmat implantit tutkimus- ja 

verrokkiryhmissä menetettiin osseointegraation epäonnistumisen (42,9 %) tai peri-

implantiitin (28,6 %) vuoksi. Meta-analyysin mukaan sädehoito oli riskitekijä implantin 

selviytymiselle. Kuitenkaan yhdistetyn analyysin (pooled analysis) mukaan yli 60 grayn 

keskimääräisellä säteilyannoksella ei ollut negatiivista vaikutusta implantoinnin tuloksiin; 

tämä tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,89).  
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Implanttien asennus voidaan suorittaa välittömästi hampaiden poiston yhteydessä tai vasta 

myöhemmässä vaiheessa sädehoidon jälkeen. In ‘t Veld ym. tekivät vuonna 2021 

systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin, jonka päätarkoituksena oli selvittää 

hampaattomien potilaiden välittömien implantointien onnistumista, kun ne tehtiin ennen 

sädehoitoa. Vertailu tehtiin välittömästi ja myöhemmin suoritettujen implantointien välillä. 

Tämän lisäksi tutkittiin sädehoidon vaikutusta välittömästi implantoiduilla potilailla. 

Katsaukseen valittiin kymmenen tutkimusta, joista seitsemässä vertailtiin sädehoitoa 

saaneita potilaita niihin, jotka eivät saaneet sädehoitoa. Kolmesta tehtiin meta-analyysi. 

Tulos oli, että sädehoitoa saaneiden riskisuhde verrattuna vertailuryhmään oli selvästi 

kohonnut, mutta tuloksen tilastollinen merkitsevyys jäi niukasti saavuttamatta (RR 5,02; 

95 % lv. 0,92-27,38, p = 0,06). Toisessa meta-analyysissa todettiin mahdollisesti hieman 

korkeampi selviytymisaste välittömästi tehdyissä implantoinneissa verrattuna sädehoidon 

jälkeen tehtyihin implantointeihin (RR 0,92 [0,48-1,78; p = 0,81]. 

 

Korfagen ym. (2014) tutkimusartikkelissa arvellaan, että implantointi olisi paras tehdä 

primäärisesti eli kirurgisen hoidon yhteydessä sen sijaan, että se tehtäisiin vasta kirurgian ja 

sädehoidon jälkeen. Näin siitä syystä, että usein potilaat siirtävät implanttihoitoja 

myöhäisemmäksi tai kieltäytyvät niistä kokonaan, jos sitä tarjotaan vasta myöhäisemmässä 

vaiheessa. Lisäksi olettamuksena on, että primäärisellä implantoinnilla voidaan 

mahdollisesti saavuttaa korkeampi selviytymisaste sen ansiosta, että implantin 

osseointegraatio ehtii tapahtua ennen sädehoitoa. Primäärisesti tehty implantointi myös 

mahdollistaa purentafunktion palauttamisen nopeammin hampaiden poistojen jälkeen. 

 

Edellä mainitussa prospektiivisessa seurantatutkimuksessa suusyöpäotilaita oli kaikkiaan 

164, joille tehtiin primääriset implantoinnit mandibulaan implanttikantoista kokoproteesia 

varten. Implanttien lukumäärä oli 524 ja potilaita seurattiin 1,5-14,5 vuotta. Sädehoidolla 

hoidetut potilaat menettivät enemmän implantteja (8,5 %, 27/318) kuin ilman sädehoitoa 

hoidetut (0,5 %, 1/206). Mukaan luettiin ne implantit, jotka menetettiin muusta syystä kuin 

uusiutuneesta syövästä. (Korfage ym. 2014) 

 

Mancha de la Platan ym. (2012) retrospektiivisessä tutkimuksessa asennettiin 225 implanttia 

30 potilaalle. Kaikki potilaat saivat sädehoitoa jossain vaiheessa osana suusyövän hoitoa, ja 

annokset olivat välillä 50-70 Gy. Keskimääräinen aika sädehoidon päättymisestä implantin 

asennukseen oli 33,4 ± 18,1 kuukautta ja kaikki implantit asennettiin sädetetylle alueelle. 
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Viidelle potilaalle kehittyi osteoradionekroosi, joista neljä parani ylipainehappihoidolla ja 

yksi kirurgisella hoidolla. Kontrolliryhmänä oli 20 suusyöpäpotilasta, jotka eivät olleet 

saaneet sädehoitoa ja joille asennettiin 130 implanttia. Seuranta-ajan lopussa, keskimäärin 

45 kk kuluttua, tutkimusryhmän implanteista 89,8 % oli osseointegroitunut ja 10,2 % oli 

menetetty. Osseointegroituneet implantit olivat stabiileja ja tulehdusvapaita. Sädehoitoa 

saaneilla potilailla oli niukasti merkitsevästi enemmän implanttien menetyksiä kuin 

vertailuryhmällä (p = 0,063). Kaplan-Meier -analyysin avulla saatu viiden vuoden 

selviytymisprosentti sädehoitoa saaneilla oli 92,6 % ja kontrolliryhmällä 96,5 %. Sädehoitoa 

saaneiden ryhmässä potilaiden, joille kehittyi osteoradionekroosi, viiden vuoden 

selviytymisosuus oli 48,3 %. Niillä, joille ei tullut osteoradionekroosia, luku oli 92,3 %. 

Pohdintaosiossa todettiin, että sädehoitoa saaneilla potilailla implanttien menetys tapahtui 

pääasiassa peri-implanttikudoksen infektion tai oireettoman luukudoksen menetyksen 

kautta, kun taas ei-sädetetyillä potilailla implantit menetettiin jo seurannan alussa 

osseointegraation epäonnistuessa. 

 

Laajan katsauksen sädehoidon vaikutuksesta implanttien selviytymiseen on tehnyt Smith 

Nobrega ym. (2016). Yhteensä kriteerit täyttäviä tutkimuksia oli 40, joista yhtä 

randomisoitua kliinistä tutkimusta lukuun ottamatta kaikki olivat joko prospektiivisia tai 

retrospektiivisia tutkimuksia. Näissä asennettiin yhteensä 9231 implanttia. Sädehoitoa 

toimenpidealueelle saaneiden potilaiden sädeannokset olivat 10-145 grayta. Implantin 

asennus tapahtui keskimäärin 11,82 kuukauden kuluttua sädehoidosta: vaihteluväli oli 1-240 

kk. Osalle potilaista sädehoito annettiin vasta implanttiasennuksen jälkeen.  

 

Implanteista 5562 asennettiin sädetetyille potilaille, joista 862 eli 15,49 % epäonnistui. 

Sädettämättömille puolestaan asennettiin 3669 implanttia, ja näistä epäonnistui 191 eli 

5,20 %. Kaplan-Meier -analyysissä tuloksena sädehoitoa saaneille alueille asennettujen 

implanttien kumulatiivinen selviytymisaste ajanjaksolla 0-192 kuukautta oli 84,33 %. Kun 

seurantajakso jaetaan intervalleihin, havaitaan että implanttien menetyksiä tapahtui 

jatkuvasti seurannan aikana. Matalin selviytymisaste oli intervallin 85-96 kk aikana, jossa 

selviytymisaste oli vain 94,53 %. Muissa jaksoissa selviytymisprosentti oli ≥ 97. Meta-

analyysiin otettiin mukaan 26 tutkimusta. Näistä saadun datan perusteella riskisuhde 

implantin menetykselle sädehoitoa saaneella potilaalla verrattuna ei-sädehoitoa saaneeseen 

oli 2,63 (95 % lv. 1,93-3,58, P < 0,001). (Smith Nobrega ym. 2016) 
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Chrcanovicin ym. (2016) 54 tutkimusta käsittäneessä meta-analyysissa sädehoitoa saaneiden 

riskisuhde implantin menetykselle oli 2,18 (95 % lv. 1,71-2,79). Menetyksen riski kasvoi 

säteilyannoksen kasvaessa: suuren annoksen tuottama riskisuhde pieneen annokseen 

verrattuna oli 1,64 (0,98-2,75, p = 0,06). Tämä niukasti merkitsevä tulos saatiin seitsemän 

tutkimuksen datan perusteella, joista viidessä annosten raja-arvoksi oli määritetty 50 Gy, 

yhdessä 45 Gy ja yhdessä 54 Gy. Lisäksi havaittiin, että sädehoitoa saaneilla implantin 

menetyksen riskiin vaikutti implantin sijainti: kun 17 tutkimuksen perusteella verrattiin 

mandibulaan ja maksillaan asennettuja implantteja, mandibulaan asennettujen riskisuhde 

implantin menetykselle oli 3,16 (1,76-5,68). Kahden tutkimuksen perusteella säteilyhoitoa 

saaneilla marginaalinen luukato oli suurempaa: keskiarvojen erotus ryhmien välillä oli 0,62 

(0,21-1,03) mm. Merkitseviä eroja ei havaittu verrattaessa ryhmiä, joille implantti 

asennettiin joko alle tai yli 12 kuukauden kuluttua sädehoidon päättymisestä. Myöskään 

ylipainehappihoito ei näyttänyt olevan tehokas hoitomuoto sädehoitoa saaneiden potilaiden 

implanttien selviytymisen parantamiseen. 

 

Chen ym. (2013) tekemässä meta-analyysissa todettiin yhteys sädehoidon ja implantin 

menetyksen riskin kanssa. Analyysissa oli mukana 16 tutkimusta, jotka käsittivät yhteensä 

5 246 implanttia. Riskisuhde implantin menetykselle oli 2,28 (95 % lv. 1,49–3,51; p < 

0,0001). 

 

Schimmelin ym. (2018) tekemässä katsauksessa sädehoidettuja potilaita käsitteleviä 

artikkeleita oli 17 kappaletta, ja näissä implanttien selviytymisaste oli välillä 57,1-97,9 %.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sädehoito on merkittävä tekijä implanttien ennusteen 

huononemiselle. Kahdessa seurantatutkimuksessa raportoitiin huonompia 

selviytymisprosentteja sädehoitoa saaneille potilaille. Yhden suppean meta-analyysin 

mukaan välittömästi tehdyissä implantoinneissa sädehoitoa saaneilla oli viisinkertainen riski 

implantin menetykselle, mutta tulos jäi niukasti tilastollisen merkitsevyyden ulkopuolelle. 

Kolmessa laajassa meta-analyysissä raportoitiin sädehoitoa saaneille 2,2-2,6 -kertaisesti 

suuremmat riskit implantin menetykselle. Näistä yhdessä todettiin lisäksi, että implantin 

menetyksen riski kasvoi sädeannoksen kasvaessa, ja että sädehoitoa saaneiden potilaiden 

mandibulaan asennetuilla implanteilla oli 3,2-kertainen menetyksen riski verrattuna 

maksillaan asennettuihin. Lisäksi kahdessa katsauksessa raportoitiin huonompia 

selviytymisasteita sädehoitoa saaneille. 
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8. MUITA IMPLANTTIHOITOJEN YLEISIÄ RISKITEKIJÖITÄ 

 

Dizin ym. (2013) tekemässä katsausartikkelissa todettiin, että useat tilat saattavat nostaa 

riskiä implantoinnin epäonnistumiselle tai komplikaatioille. Systeemisen sairauden 

hoitotasapainon kuitenkin ajateltiin olevan tärkeämpi tekijä kuin itse sairauden olemassaolo. 

 

Vuonna 2018 julkaistussa retrospektiivisessä kliinisessä tutkimuksessa systeemisten 

riskitekijöiden ei havaittu olevan absoluuttisia kontraindikaatioita implantoinnille, mutta 

tietyillä tekijöillä havaittiin kuitenkin olevan negatiivinen vaikutus implantoinnin 

onnistumiseen (Neves ym. 2018). Kriteerit täyttäviä potilaita oli hoidettu kiinteän 

implanttikantoisen proteesin avulla vuosina 1995-2008, ja kaikilla oli yksi tai useampi 

riskitekijä joko tupakoinnin tai systeemisen sairauden vuoksi. Yhteensä implantteja oli 3998 

kappaletta 721 potilaalla, ja riskitekijöinä oli joko hepatiitti, sydän- ja verisuonisairaus, 

kilpirauhassairaus, diabetes, reumasairaus, tupakointi, HI-virus (human immunodeficiency 

virus) tai syöpä. Näiden systeemisten sairauksien hoitotasapaino ei ollut tiedossa. Toinen 

merkittävä rajoitus tutkimuksessa oli terveiden kontrollipotilaiden puute. 

 

Implanttikohtainen epäonnistumisten osuus oli 4,3%. Koneistetulla pinnalla olevia 

implantteja menetettiin 10,8% ja oksidoidulla pinnalla olevia puolestaan 2,6%. Ero ei 

kuitenkaan todellisuudessa ole välttämättä näin suuri, sillä koneistetun pinnan implantit 

asennettiin aiemmassa vaiheessa ja näin ollen altistuivat pidemmän aikaa menetyksille. 

Potilaskohtaisesti implantteja menetettiin kaikkiaan 13,5%. Yli 40 vuoden iän todettiin 

ennustavan implantin menetystä: OR implantin menetykselle oli 2,6 verrattuna alle 40-

vuotiaiden ikäryhmään, ja menetettyjen implanttien osuus oli kaksi kertaa suurempi (7,3% 

vrt. 14,7%). Mukana olleilla systeemisillä sairauksilla ei todettu tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta implanttien menetykseen. Lähelle tilastollista merkitsevyyttä päästiin 

reumasairauksien osalta (p = 0,06; OR: 2,51). Tulosten tulkintaa kuitenkin vaikeuttaa se, että 

terveitä kontrollipotilaita ei ollut. Korkeimmat potilaskohtaiset implanttien menetysosuudet 

olivat HIV-, reumasairaus- ja hepatiittiryhmissä (järjestyksessä 40,0%; 19,4%; 16,7%). 

Näissä kuitenkin potilasmäärät olivat varsin vähäisiä. (Neves ym. 2018)  
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Peri-implanttipatologia määriteltiin syventyneen ientaskun (> 4 mm) esiintymisenä yhdessä 

verenvuodon ja marginaalisen luukadon kanssa. Korkeimmat peri-implanttipatologian 

potilaskohtaiset osuudet saatiin hepatiitin (66,7%), HIV:n (60,0%), tupakoinnin (36,6%) 

sekä sydän- ja verisuonitautien (32,0%) yhteydessä. Ainoa riskitekijä, jonka todettiin olevan 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä peri-implanttipatologiaan, oli hepatiitti (OR: 3,74; 

p=0,04). (Neves ym. 2018) 

 

Lisätietoa HIV-infektion vaikutuksesta hammasimplanttien selviytymiseen, marginaaliseen 

luutason sekä komplikaatioihin tarjoaa Lemosin ym. systemaattinen katsaus vuodelta 2018. 

Kuuden tutkimuksen, 821 implantin ja keskimäärin 47,9 kuukauden seurannan perusteella 

eroa implanttien selviytymisessä ei ollut, kun verrattiin HIV-positiivisia ja -negatiivisia. 

Potilaskohtaisesti selviytymisprosentti oli 94,76 ja onnistumisprosentti 93,81. 

Implanttikohtaiset luvut puolestaan olivat 94,53 % ja 90,37 %. HIV-positiiviset menettivät 

implanteista 5,5 %. Kaikki tutkimukset eivät raportoineet HIV-negatiivisten lukuja, mutta 

neljän tutkimuksen otannalla vastaava menetysprosentti tässä ryhmässä oli 4,9 %. Kolmessa 

tutkimuksessa ryhmien selviytymisprosentteja verrattiin suoraan, eikä eroa niiden välillä 

havaittu. Kahden tutkimuksen perusteella HIV-positiivisten ja -negatiivisten välillä ei ollut 

eroa myöskään marginaalisessa luukadossa. Kolme tutkimusta raportoi tietoa 

komplikaatioista: yhdessä komplikaatioita ei todettu, ja kahdessa tutkimuksessa raportoitiin 

yleisimpinä komplikaatioina peri-implantiittia ja mukosiittia. Huomioitavaa on, että 

katsauksen tutkimuksissa tutkittavien henkilöiden CD4+ -solujen, HI-viruksen 

kohdesolujen, määrä oli yhtä tutkimusta lukuun ottamatta > 400 solua/mm3, mikä kertoo 

siitä, ettei tauti ole ehtinyt edetä kovin pitkälle. Tämä luonnollisesti vähentää HIV-

positiivisten ja -negatiivisten välisiä eroja tuloksissa.  

 

Yhdessä katsauksessa selvitettiin genetiikan osuutta implanttihoitojen riskitekijänä (Zhang 

& Finkelstein 2019). Katsauksen tavoitteena oli alustavasti tunnistaa yhden nukleotidin 

polyformismeja (single nucleotide polymorphisms, SNPs), jotka voisivat olla yhteydessä 

hammasimplanttien menetykseen. Katsaukseen otettiin mukaan ihmisillä tehdyt tapaus-

verrokkitutkimukset, joista valittiin lopulta 16 artikkelia. Yhteensä analysoituja 

polymorfismeja oli 22, joista viiden yhteydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys 

implanttien menetykseen (IL-1A, IL-1B, IL-4, MMP-1 sekä MMP-8).  
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Pedro ym. (2017) tutkivat iän vaikutusta tekijöihin, jotka ovat yhteydessä luukatoon 

implanttia tukevassa luussa osseointegraation jälkeen. Iän tai hoitotasapainossa olleiden 

systeemisairauksien ei voitu osoittaa olevan yhteydessä luukatoon. Sen sijaan luukato 

yhdistyi merkitsevin tuloksin tupakointiin ja miessukupuoleen. 

 

Blockin ym. (2021) retrospektiivisessä tapaus-verokkitutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan 

tekijöitä, jotka ovat yhteydessä implantointien epäonnistumiseen. Lisäksi haluttiin selvittää, 

ovatko menetysten taustalla olevat tekijät erilaisia eri aikoina tapahtuneissa implanttien 

menetyksissä. Tutkimuspopulaatio oli 224 potilaan suuruinen, ja heistä implantin menetti 82 

potilasta. Potilaiden keski-ikä oli 58,6 ± 15,3 vuotta. Mahdollisista yleisistä riskitekijöistä 

arvioinnin kohteena olivat potilaan ikä, sukupuoli, osteoporoosi, tupakointi, alkoholinkäyttö, 

syöpä, hypertensio, perifeerinen verisuonisairaus, depressio, opioidien käyttö, 

penisilliiniallergia, refluksitauti sekä bisfosfonaattien käyttö. Vetosuhde implantin 

menetykselle raportoitiin jokaisen tekijän osalta kolmelle eri ajanjaksolle: 0-1 vuoden (T1), 

1-4 vuoden (T2) sekä > 5 vuoden (T3) kuluttua tapahtuneisiin. Merkitsevä tulos riskitekijän 

voimakkaasta yhteydestä implantin menetykseen saatiin osteoporoosille jokaiselle 

ajanjaksolle. Tupakoinnille yhteys löytyi jaksoille T2 ja T3. Alkoholinkäytöllä ja 

penisilliiniallergialla yhteys implantin menetykseen oli jaksolla T1, depressiolla puolestaan 

jaksolla T2.  

 

Schimmelin ym. (2018) tekemässä katsauksessa todettiin, että implanttihoito voi olla sopiva 

ratkaisu myös iäkkäille henkilöille. Tähän systemaattiseen katsaukseen otettiin mukaan 

yhteensä 60 tutkimusta, jotka oli tehty geriatrisilla potilailla. Meta-analyysi antoi implanttien 

selviytymisasteeksi vuoden jälkeen kuormituksesta 97,3 % (seitsemän tutkimusta) ja viiden 

vuoden jälkeen kuormituksesta 96,1 % (kolme tutkimusta). Vertailua nuorempiin 

kontrolleihin ei tehty, mutta korkeat selviytymisprosentit kertovat implanttihoitojen sopivan 

myös geriatrisille potilaille. 

 

Yhteenvetona muista mahdollisista riskitekijöistä voidaan sanoa, että usean tekijän kohdalla 

vaikutukset implantin ennusteeseen tai ympäröiviin kudoksiin ovat mahdollisia, mutta 

näytön laatu ei ole vielä riittävää lopullisiin johtopäätöksiin. Yhdessä kliinisessä 

tutkimuksessa hepatiitti korreloi merkitsevästi peri-implanttikudosten patologisten 

muutosten kanssa. Samassa tutkimuksessa havaittiin korrelaatio implantin menetyksen ja 

reumasairauksien välillä, mutta tilastollinen merkitsevyys jäi niukasti saavuttamatta. 
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Tutkimuksen puutteina olivat terveiden kontrollien puute sekä monen sairauden osalta pienet 

potilasmäärät. Samassa tutkimuksessa raportoitiin lisäksi korrelaatio yli 40 vuoden iän ja 

implantin menetyksen kanssa. Hieman ristiriitaisesti yhdessä meta-analyysissä kuitenkin 

raportoitiin korkeita implanttien selviytymisprosentteja geriatrisille potilaille, mutta tässä 

vertailua nuorempiin potilaisiin ei tehty. Yhdessä systemaattisessa katsauksessa ei havaittu 

eroa implanttien selviytymisessä HIV-positiivisten ja -negatiivisten välillä. Tuloksessa 

täytyy kuitenkin huomioida se, että tutkimuspopulaatiossa tauti ei ollut pitkälle edennyt. 

Tapaus-verrokkitutkimuksista tehty katsaus löysi implantin menetyksen korreloivan viiden 

SNP:n kanssa: niitä olivat IL-1A, IL-1B, IL-4, MMP-1 sekä MMP-8. Yhden tutkimuksen 

perusteella iällä tai hoitotasapainossa olevalla systeemisairaudella ei ollut vaikutusta 

luukatoon osseointegraation jälkeen, ja yhdessä tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin 

alkoholinkäytön, depression ja penisilliiniallergian yhteys implantin menetykseen. 

 

9. POHDINTA 

 

Yksittäisistä riskitekijöistä tupakoinnin ja sädehoidon negatiiviset vaikutukset 

implanttihoitojen ennusteeseen näyttäisivät olevan eniten tutkittuja sekä raportoituja. Myös 

diabeteksen osalta näyttö vaikuttaa vahvalta, vaikka tässä tutkielmassa artikkelien määrä jäi 

varsin vähäiseksi. Referoitujen artikkeleiden pohjalta näyttäisi siltä, että sekä tupakoinnin 

että sädehoidon määrällä on vaikutusta patologisten muutosten riskin suuruuteen. Osa 

tupakkatutkimuksista ei kyennyt osoittamaan yhteyttä implanttien menetyksen ja 

tupakoinnin välillä, mutta kahdessa tutkimuksessa syynä voi olla se, että tupakoinnin määrää 

ei ollut huomioitu. Mielenkiintoinen, mutta tällä aineistolla avoimeksi jäänyt kysymys on 

se, mikä merkitys henkilön tupakointihistorialla on. Kuinka suuren riskin aiemmat 

askivuodet aiheuttavat, jos henkilö on lopettanut tupakoinnin? Monesta muusta riskitekijästä 

näyttö on heikompaa. Kahden meta-analyysin perusteella viitteitä bisfosfonaattihoitojen 

negatiivisesta vaikutuksesta ennusteeseen on, mutta tilastollisesti merkitsevää näyttöä ei 

kuitenkaan saatu: lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. Sama pätee myös muihin 

riskitekijöihin, joista näyttö jäi vähäisemmäksi. 

 

Tulosten tulkintaa vaikeuttaa useiden riskitekijöiden suhteen se, että lääkeannoksen 

suuruutta  tai laatua, tai sairauden hoitotasapainoa tai sen vaikeusastetta ei ollut kaikissa 

tutkimuksissa määritetty. Näin ollen tämän aineiston perusteella ei voida määrittää raja-
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arvoja, joiden ylittyessä riskitekijä muodostuisi kontraindikaatioksi. Aineiston perusteella 

kuitenkin näyttäisi siltä, että sairauden aste, hoitotasapaino tai altistusannos ovat 

merkittävämpiä tekijöitä riskin suuruudelle kuin itse riskitekijän olemassaolo.  

 

Tämän tutkielman heikkoutena on puutteellinen aineisto. Systemaattinen katsaus tehtiin 

ainoastaan PubMed-tietokannasta, mikä jättää osan oleellisista tutkimuksista katsauksen 

ulkopuolelle. Lisäksi kaikkia mahdollisia implantointiin liittyviä yleismedisiinisiä 

riskitekijöitä ei käsitelty, joten johtopäätöksiä näistä ei voida tehdä.  

 

Olennaista implanttihoidoissa on potilasvalinta ja riskitekijöiden kokonaisvaltainen hallinta. 

Potilaan kokonaistilanne tulee kartoittaa niin yleisten kuin paikallistenkin riskitekijöiden 

osalta. Erityisen hankala hoitopäätöksen kannalta voi olla tilanne, jossa potilaalla on useita 

samanaikaisia mahdollisia riskitekijöitä, jotka eivät yksinään muodostaisi kontraindikaatiota 

hoidolle. Summautuvatko vaikutukset yhteen, vai voivatko riskitekijät jopa potentoida 

toistensa vaikutusta? Mielenkiintoisena yksityiskohtana yhdessä tutkimuksessa havaittiin, 

että huonon hoitotasapainon diabeetikoilla tupakoinnilla ei ollut vaikutusta patologisiin 

muutoksiin peri-implanttikudoksessa, vaikka tupakoinnin vaikutus havaittiin niillä, joilla 

diabetesta ei ollut (Alqahtani ym. 2020). Diabetes siis peitti tupakoinnin vaikutuksen. Tämä 

kuitenkin oli vain yksittäinen tulos, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä.  

 

Hyvään hoidonsuunnitteluun kuuluu, että potilaan elämäntilanne huomioidaan 

kokonaisuutena. Potilaan toiveita toteutettavan hoidon suhteen on kuunneltava, mutta se ei 

saa määrittää lopullista hoitopäätöstä. Vastuu parhaasta mahdollisesta hoidosta on aina 

ammattilaisella, ja tähän kuuluu myös muiden ammattilaisten konsultointi matalalla 

kynnyksellä.  

 

Tärkeä osa implanttihoidon suunnittelua on potilaan kanssa keskustelu. Siihen kuuluu 

potilaan toiveiden kuuntelu, informointi ja sitouttaminen hoitoon. Potilas on saatava 

ymmärtämään, että hoito ei pääty implantointiin ja implanttikruunun asennukseen: kontrollit 

ja jälkihuolto ovat olennainen osa kokonaisuutta. Lisäksi potilaan on ymmärrettävä riskit ja 

omien elintapojen osuus riskien hallinnassa: sairauksien hoitotasapainon ylläpito, tupakointi, 

suuhygienian taso jne.  
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Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoittaa, että yleisesti ottaen implanttihoitojen 

onnistumisprosentit ovat korkeita. Mahdollisista riskeistä huolimatta implanttihoidot ovat 

hyvä hoitomuoto, jonka avulla voidaan usein saavuttaa potilaan elämänlaadun kannalta paras 

lopputulos.  
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