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B O K N Y T T

Ole T. Jensen, redaktør:
The sinus bone graft

løpet av ganske få år er 
transplantasjon av ben eller 

bensubstitutt til kjevehulene 
blitt en vanlig og akseptert tek-
nikk for å muliggjøre tannim-
plantatbehandling i atrofiske 
overkjevers posteriore deler. 
Bunnen av kjevehulen er en 

gunstig plass for ny bendannelse og 
bare sjelden byr slik behandling på 
komplikasjoner, infeksjoner, resorpsjo-
ner eller avstøtning. Nå foreligger en 
vesentlig omarbeidet og oppdatert ut-
gave av den omfattende læreboken 
i emnet. Første utgave ble regnet som 
basisbok og ble raskt utsolgt fra forla-
get. Boken henvender seg til alle som 
driver implantasjonskirurgi.

Boken er dedisert Philip J. Boyne 
som er en av pionerene innen odonto-
logisk benbiologi og som fremdeles er 
aktiv forsker og foreleser. Redaktøren 
selv er oralkirurg og driver privatprak-
sis i Denver, Colorado. Medarbeiderne 
er 58 mer eller mindre kjente fagfolk fra 
mange land.

Boken har, som vanlig fra dette forla-
get, en lekker layout med mange fargeil-
lustrasjoner og figurer av svært høy 
kvalitet. Den er delt opp i fire seksjoner 
med i alt 31 underkapitler. Seksjonene 
dekker biologiske vurderinger, trans-
plantasjonsprinsipper, tekniske prosedy-
rer og fremtidsvyer. Med så mange for-
skjellige forfattere er det ikke til å unngå 
en del overlapping av stoff i de forskjel-
lige kapitlene. Boken er imidlertid godt 
redigert, lettlest og enkel å orientere seg 
i. Referanselistene er omfattende. Bøker 
på områder hvor det hele tiden dukker 
opp ny viten, blir lett foreldet. Foreløpig 
virker denne topp oppdatert, og flere 
undersøkelser og stoff som er omtalt 
i boken, er publisert i tidsskrifter senere 
enn bokens utgivelse!

Boken dekker det som er verdt å vite 
om emnet per dags dato. Den represen-
terer et godt supplement til faglitteratu-
ren om den kirurgiske delen av tannim-
plantatbehandling.

Knut Tornes

London: Quintessence Publishing Co. Inc.; 
2006. 366 sider. Gjennomillustrert. 
ISBN 0-86715-455-1.

Frederico Hernandez Alfaro:
Bone grafting in oral implantology.
Techniques and clinical Applications.

ekonstruksjon av 
defekter og 

atrofi av benet 
i alveolarprosessen er 
blitt en viktig del av 
den preprotetiske ki-
rurgi i forbindelse 
med implantatbe-

handling. Fra sporadiske artikler på be-
gynnelsen av 1990-tallet, er benopp-
bygging av alveolarkammen blitt et 
sentralt tema i fagtidsskrifter og flere 
bøker er utgitt om emnet. Den forelig-
gende boken er et kirurgisk atlas for di-
verse teknikker til benhøsting og appli-
kasjoner og retter seg til kolleger, kan-
skje mest spesialister, som steller med 
slik kirurgi.

Forfatteren og hans fem medforfat-
tere er alle kjevekirurger ved universi-
tetet og universitetssykehuset i Barce-
lona. De siste 12 år har de samlet mate-
riale til boken. Resultatet kaller de en 
manual for kirurger i implantologisk 
praksis. Boken kan heller karakteriseres 
som et kirurgisk atlas med flotte bilder 
og illustrasjoner. Det er relativt lite 
tekst, men hver av de kliniske bildene 
har forklarende undertekster. Boken er 
delt inn i 10 kapitler som hver tar for 
seg forskjellige donorsteder. I bilder 
beskrives teknikker for å hente ut ben 
fra hofte, tibia, kalvariet og ikke minst 
fra forskjellige steder i kjevene. Anven-
delsen av bentransplantatet til kjevede-
fekten illustreres også i bilder. Bilde-
kvaliteten er imponerende.

Dette er ingen lærebok i kirurgi. Det 
er ingen vurdering av indikasjonsstil-
ling til de forskjellige kirurgiske teknik-
kene. Komplikasjoner eller resultater er 
ikke nevnt. Referanselisten er svært 
knapp. Men for kolleger med erfaring er 
boken et lekkert supplement til lærebø-
ker og fagartikler.

Knut Tornes

London: Quintessence Publishing Co. Inc.; 
2006. 233 sider. Gjennomillustrert. 
ISBN 1-85097-103-X.

Lloyd J Searson, Martin Gough og Ken 
Hemmings:
Implantology in General Dental 
Practice

mplantatprotetisk 
behandling blir 

mer og mer integrert 
i praktiserende tann-
legers hverdag. 
I stadig flere kliniske 
tilfeller vil slik be-
handling være første-
valg og bør ofte kun-
ne tas hånd om av 

primærtannlegen. Mer kompliserte til-
feller vil bli henvist spesialist. Student-
undervisningen dekker fremdeles ikke 
behovet for kunnskap om implantat-
protetikk. Dermed vil kursvirksomhet 
og litteratur være av stor viktighet 
i årene fremover.

Denne lille boken i serien Quintes-
sentials of Dental Practice er således 
svært aktuell og henvender seg til all-
mennpraktiserende tannleger som en 
innføring i området. Forfatterne er tre 
engelske kolleger med lang erfaring fra 
allmennpraksis og implantatprotetikk. 
Boken er lettlest, liten og lett. Språket er 
konsist med korte avsnitt og konklusjo-
ner for hvert kapittel. Illustrasjonene er 
mange og gode. Åtte kapitler dekker alt 
fra historikk, indikasjonstilling og 
planlegging til kirurgi, protetikk og 
komplikasjoner. Det er svært få referan-
ser.

En så liten bok om et såpass stort 
emneområde vil måtte være overfla-
disk. Men det er imponerende hva for-
fatterne har fått med av vesentlige for-
hold i implantatbehandlingen. Det er 
også formålet med boken. «Easy-to-
read, well illustrated overview of key-
points and essential guidance» står det 
i forordet. Denne intensjonen er opp-
nådd, og boken anbefales til alle som 
ønsker innføring og økt kunnskap 
i implantatprotetikk. Også studenter vil 
ha stor glede av boken.

Knut Tornes

100 sider. London: Quintessence Publishing 
Co. Inc.; 2005. ISBN 1–85097–054–8.
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