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A 10 éves Alpha Implant Kft . a hagyo mányos munkafo-
lyamatok mellett  a digitális workfl ow minden lépésére 
megoldást kínál. A digitális technika fejlődése a fogá-
szati  piacon is egyre nagyobb teret hódít. Ebben nyújt 

segítséget a 6 lépésből álló Alpha Digital Workfl ow, 
amely az intraorál scanneléstől a kész fogmű behelye-
zéséig terjed. Ne zárja magát keretek közé, lépjen az 
Alpha Implant Kft .-vel a Digitális Szabadság Világába!
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Tisztelt Olvasó!
2021-ben jellemzően a Covid-19 
okozta nehézségek uralták az éle-
tünk jelentősebb részét, 2022-ben 
az előrejelzések a járvány elcsen-
desedését vizionálják.

Mindannyian ebben reményke-
dünk, és mind a szakmai, mind a 
baráti kapcsolataink már nagyon 
igénylik és várják a korábbi lehe-
tőségeket!

A tavalyi év sokunk életében hozott 
különböző nehézségeket, mégis 
elmondhatjuk, hogy mindenképp 
jobb volt a 2020-as esztendőnél, 
amikor a létbizonytalanság és a jár-
ványtól való félelem uralta a napja-
inkat. Mára a Covid egyéb hatását is 
érezzük, hiszen a szakmánkban sok 
minden változott, többek között tel-
jesen átalakult a fogászati turizmus-
ra szakosodott rendelők élete. Az 
idegenforgalom lassan megindult, 
de a korábbi számok, a vendégéjsza-
kák még messze nem érik el a 2019-
es év adatait. Kérdés, hogy a nagy 
rendelők mikortól tervezhetik, vagy 
éppen merik-e tervezni a korábbi pá-
ciens-kapacitás újraindítását? 

2022. február 1-től az Európai Unió-
ban egységes a Covid- igazolások és 
az utazások szabályozása, ez 9 hó-
napig lesz érvényes – tehát október 
30-áig – az oltottak számára. Nagyon 
bízunk abban, a tavasz úgy köszönt 
ránk, hogy a korábbi megszorítások, 
korlátozások már nem lesznek ér-
vényben!

A fogászati rendelők működése és 
a kereskedelmi vállalkozások jelen-
tős részének a forgalma visszaállt a 
2019-es eredményekre, tavaly már 
ismét némi növekedés jellemezte a 
szektort.

A rendelők és fogtechnikai laborok 
az elmúlt 2 évben, főleg a fejleszté-
seket állították előtérbe, amelyhez 
számos pályázat is kedvező konst-
rukciókat kínált. Tudomásunk sze-
rint, 2022-ben is lesznek új pályázati 
források, melyekről a kereskedelmi 
vállalatok részletesebb információ-
kat tudnak adni.

Az infláció elérte a fogászati ágazatot 
is, a vállalkozások az euro változásá-
tól, gyengülésétől függően azzal ta-
lálkoznak, hogy az árak – a minden-
napi élet mellett – itt is jelentősen és 
folyamatos változnak, emelkednek. 
A fogászati rendelők is kénytelenek 
az áraikat emelni, egyre több rende-
lő, ún. „piaci alapú” árképzést vezet 
be. A folyamat kimenetelét még nem 
lehet pontosan látni, a munkaerő 
fluktuációja, az Európai Unió áraihoz 
képest alacsony magyar fogászati 
beavatkozások értéke - jelenleg még 
nem érte el a drágulás csúcspont-
ját. Az elmúlt időszakban számos 
újság, cikk foglalkozott a fogászati 
szektorban található extra drágulá-
si folyamattal. Ez egyelőre - a hazai 
rendelőkben - még nem mutatott je-
lentős problémát, új hívószavakkal, 
sok marketing munkával, reklámmal 
most a magyar lakosságot kell hatá-
rozottabban a rendelőkbe invitálni!

Ősszel ismét nagy energiával és sok 
munkával készülünk a Dental World 
Nemzetközi Kongresszus és Szakki-
állítás megszervezésére, melyen re-
méljük, az egész fogászati szakma 
képviselteti majd magát!

Nemzetközi szinten is ismert/elismert 
előadók, gyakorlat-orientált képzé-
sek és sok új élmény is várja majd a 
látogatókat, az érdeklődőket!

A kiadó bizakodva tekint a jövőbe, 
a megújult tartalmaink kapcsán sok 
pozitív visszajelzést kapunk, melye-
ket nagyon köszönünk! 2021-ben - a 
nehézségek ellenére is - növelni tud-
tuk a kiadványaink, a magazinjaink 
számát, nem csökkentve azok tartal-
mi minőségét. 2020 óta a tematikus 
e-Journalok is folyamatosan meg-
jelennek, melyek egyfajta könyvtár-
ként is szolgálnak az olvasóinknak. 

A dental.hu oldalon díjmentesen el-
érhetőek a korábbi lapszámok is.

A mostani kiadványunkban általános 
fogorvosi eljárásokkal és az implan-
tológia témakörével foglalkozunk.

Jó olvasást kívánok!

Laczkó Tamás, felelős kiadó



• „A tudományos munka  
számomra teljesen magától  
értetődő…”

• Restauráció DVT és CAD/CAM  
segítségével

• Komplex defektusok  
csontaugmentációja

• Mikrocsavarok az augmentatív  
sebészetben

• A hatékony fúrósablon készítésének 
digitális technikái

• All-on-4 másként

• I.C.E. implantátum beültetése  
azonnali terheléssel

• Fogászati implantátumok  
hosszú távú túlélése teljesen  
fogatlan betegeknél: 30–66  
hónapos követés

• Implantálni kívánt terület  
megőrzése újfajta csapos  
műcsonk alkalmazásával

• A 3D képalkotó rendszer  
klinikai és diagnosztikai előnyei

• Őssejtek az implantációs  
fogászatban

• Erős fogak és egészséges száj – 
meggyőző mosoly

TARTALOM A cikkek közvetlen eléréséhez  
kattintson a címekre!



DIFFERENTIATE YOUR PRACTICE
NEODENT® DIGITAL SOLUTIONS

Grand Morse®  
Connection
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2022. OKTÓBER 13-14-15.„Találkozzunk Európa 
fogászati eseményén  
Budapesten

dentalworld.hu

KONGRESSZUSI PROGRAMOK 
ELŐZETES ELŐADÓI

Témavezetők:

Dr. Benyőcs Gergely
Endodontia Kongresszus

Dr. Borbély Péter
Orthodontia Kongresszus

Dr. Gombos Ádám
Dr. Volom András

Esztétika Kongresszus

Dr. Nagy Zsolt
Digitális Fogászati  

Kongresszus

Dr. Németh Zsolt
Dr. Sidó Levente

Implantológia  

Kongresszus

Dr. Agnė Mališauskienė
Litvánia

Dr. Alessandro Cucchi
Olaszország

Dr. Carlos Jurado
Egyesült Államok

Dr. Bogdan Moldoveanu
Románia

Dr. Csiki Péter
Magyarország

Dr. Forster András
Magyarország

Dr. Giuseppe Marchetti
Olaszország

Dr. Gerlóczy Pál
Magyarország

Dr. Guillaume Jouanny
Franciaország

Dr. Hani Ounsi
Libanon

Dr. Jason Smithson
Egyesült Királyság

Dr. João Meirinhos
Portugália

Dr. Marc Semper
Németország

Dr. Luca Ortensi
Olaszország

Dr. Póti László
Magyarország

Dr. Radoslav Asparuhov
Bulgária

Dr. Rudolf Novotný
Szlovákia

Dr. Rui Pereira da Costa
Portugália

Dr. Sáry Tekla
Magyarország

Dr. Sérgio Quaresma
Portugália

Vegye meg most kongresszusi jegyét 
Super Early Bird kedvezménnyel!*

1 témakörű kongresszus: 43 500 Ft
(esztétika, implantológia, endodontia, orthodontia)

04. 01-től: 50 500 Ft, 07. 01-től: 57 500 Ft,  

09. 01-től: 64 500 Ft, 10. 01-től: 72 000 Ft

All access: 65 500 Ft
(mind a négy témakörű kongresszusra  

belépést biztosít)

04. 01-től: 75 500 Ft, 07. 01-től: 86 500 Ft, 09. 01-től: 

97 500 Ft, 10. 01-től: 108 000 Ft

*A kedvezmény március 31-ig érvényes.

Élő műtétek
2022-ben is a Dental World egyik ki-
emelkedő rendezvénye lesz az Imp
lan toló gia Show az „Élő műtétek” 
bemutatásával.
Jövőre is az üvegfalú „látvány-
műtőben” felkért orvosok végzik 
majd egyegy páciens nyilvános ke-
zelését. A rutinszerűen alkalmazott 
műtéti technikák mellett új eljárá-
sokat is bemutatnak az imp lan to ló
gia repertoárjából.

Élményhelyszínek a Dental World  
kiállításon

Live Demo
2022ben ismét a kiállító tér sugá-
rútján kap 
helyet a Live Demo.

4 különböző programot szervezünk 
az alábbi témakörökben:
• Endodontia&Esztétika
• MicroWorld&Lézer
• Fogtechnika
• Oralszkenner

AlphaBio Buborék bár 
Flexi kávézó
Dental Lounge

Várjuk szeretettel 2022ben is!

Fogorvos/Fogtechnikus  
tanulóverseny
Az orvosi verseny résztvevői az or-
szág négy, fogorvosi képzést nyúj-
tó egyeteméről érkeznek, ahol bel-
ső versenyeken választják ki azt az 
egyetemenként 33 indulót, akik a 
Dental Worldön mérik össze tudá-
sukat. Minden versenyző ötöd éves 
egyetemi hallgató, és nyereményük 
többek közt egy út Leuvenbe, a GC 
központjába. A fogtechnikus tanu-
lók részére 2022ben már 11. al-
kalommal megrendezésre kerülő 
Győztesek Versenyére a Protetika 
Verseny győztese, az Országos Min-
tázó Verseny legjobbjai és az Ipar-
testület által rendezett Kerámiás 
Verseny helyezettjei kapnak szemé-
lyes meghívást. A 12 magyar tanuló 
számára az idei évben is nagy kihí-
vás a szakma egésze előtt, a Den-
tal World szakkiállításon bemutatni 
képességeiket, szakmai elhivatott-
ságukat.

Jelentkezzen most!

WWW.DENTALWORLD.HU

Super early bird kedvezmény
2022. március 31-ig

3 napos kongresszusok:
ESZTÉTIKA • ENDODONTIA
ORTHODONTIA • IMPLANTOLÓGIA

Kedvezményes
árak 

időtartama

KONGRESSZUSI JEGYÁRAK
1 TÉMAKÖRŰ  

KONGRESSZUS:
esztétika, implantológia,  
endodontia, orthodontia

ALL ACCESS
mind a 4 témakörű  

kongresszusra belépést 
biztosít

SUPER EARLY BIRD
2022. 03. 31-ig 43 500 Ft 64 500 Ft
EARLY BIRD

2022. 06. 30-ig 50 500 Ft 75 500 Ft
LATE BIRD

2022. 08. 31-ig 57 500 Ft 86 500 Ft
LAST MINUTE
2022. 09. 30-ig 64 500 Ft 97 500 Ft

TELJES ÁR
2022. 10. 01-től 72 000 Ft 108 000 Ft

Digitális Fogászati Kongresszus: 15 000 Ft (teljes ár: 25 000 Ft) 

Prevenciós, Földvári Imre Kongresszus: 13 000 Ft (teljes ár: 16 500 Ft)

http://www.dentalworld.hu


Dr. Riba Magdolna

„A TUDOMÁNYOS MUNKA  
SZÁMOMRA TELJESEN MAGÁTÓL 
ÉRTETŐDŐ…”
Dr. Szalma Józseffel beszélgettünk 
életpályájának alakulásáról, munkájáról, 
további terveiről

Dr. Szalma József egyetemi docens, a 
Pécsi Tudományegyetem Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika intézetigazgató-
helyettese, az Arc-, Állcsont- és 
Szájsebészeti Tanszék vezetője, a fog- 
és szájbetegségek, a dento-alveoláris 
sebészet, valamint az orális implantológia 
szakorvosa, a Klinikai Orvostudományok 
Doktori Iskolájában témavezető, 2021. 
október 29. óta pedig az MTA doktora. 
A Fogorvosi Szemle, a Journal of Cranio-
Maxillofacial Surgery és a BioMed Research 
International lapok szerkesztőbizottsági 
tagja, és számos nemzetközi folyóirat 
rendszeres bírálója. A Béres Károly 
Alapítványi díj, a Körmöczi-díj, a Regöly-
Mérei-díj, illetve az MTA Bolyai-plakett 
kitüntetés birtokosa. A Magyar Arc-
, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 
főtitkára, illetve a Magyar Fogorvosok 
Egyesülete elnökségének, valamint számos 
nemzetközi szakmai egyesületnek is tagja.

Docens úr! Először szeretnék visz-
szatekinteni a kezdetekre, amikor 
elhatározta, hogy a fogorvosi pályát 
választja. Milyen motiváció, esetleg 
családi példa alapján döntött?
Az igazat megvallva, a 80-as évek má-
sodik felében az általános iskolai kö-
telező fogászati szűrővizsgálatok és a 
futószalagszerű ellátások a közeli kis-
városi miliőben nem voltak túl kelle-
mesek, még a váróteremből hallgatva 
sem. Viszont felsős koromban a ma-
gánrendelői ellátásnál láttam és ta-
pasztaltam „saját bőrömön” is, hogy a 
„rettegett” és „félelmetes” fogtömést 
is milyen simán, érzéstelenítéssel fáj-
dalommentesen, és kellő empátiával 
is el lehet látni. Egy ilyen ellátás után 
mondta édesanyám, hogy gondoljak 
bele, a fogorvos saját főnökeként, kór-
házi hierarchia és ranglétra bejárása 
nélkül ténykedhet. Emlékszem, ezen 
elgondolkodtam akkor. Ehhez társult, 
hogy mind a mai napig szeretek barká-
csolni és szerelni, amit szintén gyerek-
fejjel úgy gondoltam – amúgy kiderült 
nem is annyira tévesen –, a fogorvos is 
hasonlóan ténykedik, nagyon precízen 
és problémamegoldóan kell rendszere-
sen dolgoznia.      

2001-ben megszerezte fogorvosi dip-
lomáját. Rövidesen rezidens orvos a 
PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti 
Klinikáján. Hogyan alakult a szakmai 
életútja 2006-ig, amikor már egyete-
mi oktatóként is folytatta korábbi te-
vékenységét?
Valójában a rezidensi évek alatt már 
láttam és nagyon megtetszett az, ami 
egy fogászati klinikának óriási előnye, 
hogy valamennyi fogorvosi diszciplína 
együtt megtalálható. Így a különböző 
szakterületek nagyon könnyen (Pé-
csett ráadásul egy épületen belül) kon-
zultálhatnak, és egy komplexebb eset 
ellátásánál rögtön az együttműködő 
szakterületek kiválóságaitól is kérdezni 
lehet, velük egyeztethetünk. Emellett 
ezen időszakban Szabó Gyula profesz-
szor úr, akkori intézetvezetőm hetente 
összklinikai referáló üléseket is tartott, 
így nívós közlemények referátumaiból 
láthattuk (melyeket professzor úr jó ér-
zékkel osztott ki nekünk egyénre sza-
bottan, hetente), hogy milyen és hol is 
tart a nemzetközi szint, színvonal, és 
ahhoz képest mi hol tartunk. A kétez-
res évek elején szakirodalomhoz vagy 
szép esetmegoldásokhoz jutni még 
nem volt olyan könnyű, mint napjaink 
internetes platformjain! Így sokunkban 
kialakult és folyamatosan növekedett 
is az igény, hogy érdeklődési terüle-
tünkön egyre olvasottabbak legyünk. 
Emellett a hallgatók oktatása pályám 
elején még csak magyarul, később az 
angol és német fogorvosképzéssel ide-
gen nyelven is érdekes színfoltként, 
egyre erősebben megjelent munkám-
ban. Így az oktató és klinikus lét együt-
tesen érdekesnek ígérkezett.         

Mikor fordult érdeklődése, esetleg ki-
nek a hatására a fogászat egyik spe-
ciális szakterülete, a dento-alveoláris 
sebészet felé? Mióta kiemelt kutatá-
si területe a dento-alveoláris műtéti 
beavatkozások témaköre?
Az egyetem utolsó évében és a rezi-
densi időszak elején még a fogszabá-
lyozás érdekelt igazán. Nagyon szeret-
tem az akkor még csak óraadó Herényi 
Gejza főorvos úr péntekenként tartott 
esetmegbeszéléseit, logikus magyará-
zatát és gondolkodtató kérdéseit. Vi-
szont a fogszabályozás manuális része 
már kevésbé volt számomra érdekes. 
Így ezzel párhuzamosan a szájsebésze-
ti ambulancia légköre Rónai András ve-
zetésével, és főként a műtéti megoldá-
sok kihívásai kezdtek érdekelni, és kü-
lönösen frissen végzettként, az akkori 
mindennapos kisebb sikerélmények 
meghatározóak voltak. 2006 tavaszán 
– a dento-alveoláris sebészet szakvizs-
gámat követő héten – az előbb említett 
ambulanciavezetőm számomra is várat-
lanul felmondott, és elhagyta a klinikát. 
Így 2012 novemberéig egyedüli szak-
orvosként maradtam az ambulancián. 
Remek rezidensek segítették a mun-
kámat folyamatosan, de sajnos, csak 
2009-ben sikerült támogatást kapnom 
arra, hogy egy igen jó képességű szak-
orvosjelölt – elsőéves rezidens – kol-
légát meg is tartsuk szakorvosként is 
főállásban. Később a dento-alveoláris 
csapat további szakorvosokkal bővült, 
jelenleg részmunkaidős szakorvos kol-
légákkal együtt heten vagyunk. Vissza-
pillantva ezen ominózus hat év bete-
gellátásának terhére, továbbá az egyre 
fokozódó oktatói terhelésre, ez a hely-
zet tovább már egészen biztosan tart-
hatatlan lett volna számomra.         

2011-ben megszerzi a PhD fokozatot 
„A panorámaröntgen szerepe a ner-
vus alveolaris inferior sérülések koc-
kázatának megítélésében az alsó böl-
csességfogak műtéti eltávolításakor” 
témájú dolgozatával. Miben változott, 
esetleg bővült az elmúlt egy évtized-
ben kutatásainak köre?
Ha az előző válaszra visszatekintünk, 
akkor látható, hogy a PhD munkát a 
különösen leterhelt időszakban sike-
rült elvégezni. Ennek is különös törté-
nete van, mert 2009 őszén, egy motor-
baleset miatt három hónap lábadozás 
következett, ami alatt tulajdonképpen 
sikerült a korábban, nyári szabadság 
alatt elkészült közleményt publikálni, 
illetve három másik közleményt is elő-
készíteni, amelyek aztán megadták a 
PhD értekezés alapját. Mivel rengeteg 
bölcsességfog eltávolítás volt már ak-
kor is mögöttem (napi 2-3 műtét, mini-
mum 7-8 éven át), a kérdés felvetése 
egyszerűen ebből a munkából eredt. A 
tudományos munka tehát azért is lett 
számomra teljesen magától értetődő, 
mert olyan klinikai kérdésfelvetéseim 
adódtak folyton, amelyek elsősorban 
a napi munkámból, ténykedésemből 
adódtak. Ilyen volt a bölcsességfogak 
eltávolításánál sajnálatosan előforduló 
nervus alveolaris inferior (IAN) idegsé-
rülés előrejelzésének a kérdésköre is. 
Sokat olvastam ebből a témakörből, és 
ha nem kaptam esetleg választ, vagy az 
nem volt számomra meggyőző, akkor 
saját vizsgálatot terveztem, és kitar-
tóan végig is vittem. Alapvetően sze-
rintem sokan itt esnek hibába. Keresik 
a „Nobel-díjas problémát”, és minden 
mást kritikusan elvetnek. Pedig a leg-
egyszerűbbnek tűnő kérdésekre is le-
het olyan vizsgálati eredményekhez 
jutni (akár jelentősen nagyobb számú 
betegen vizsgálódva, mint mások azt 
megelőzően, akár kicsit más diagnosz-
tikai eszköztárral stb.), mely aztán ér-
dekes és nóvum lesz, nemzetközi szin-
ten is. A későbbiekben pedig egy-két 
témába vágó nemzetközi közlemény 
írásával már akkora mértékű irodalmi, 
specializált ismeretre is szert lehet ten-
ni, mely a további haladási irányunkat 
is kijelölheti.

Konkrétan a kérdésre visszatérve, a böl-
csességfogakhoz társuló IAN sérülése-
ket előre jelezni képes, ún. specifikus 
panorámaröntgen-jeleket 2010/11-
ben még nekem kellett elneveznem 
magyarul. Ma már nem hiszem, hogy 
végez hazánkban úgy fogorvostan hall-
gató, hogy ezekről a röntgenjelekről 
ne tanult volna. A dento-alveoláris se-
bészet szakvizsga jelöltjei pedig ezen 
ismeretanyag nélkül biztosan nem te-
hetnek sikeres szakvizsgát. Ennek a 
munkának szerves folytatása volt ké-
sőbb a koronektómiához társuló in vit-
ro experimentális és klinikai vizsgálati 
etap, továbbá a koronektómia eljárás 
legitimizálása és NEAK finanszírozása 
(ami még folyamatban van). PhD hall-
gatóimmal aztán többek között vizsgál-
tuk a dento-alveoláris csontpreparáci-
ók hőhatásait, az ortodonciai miniimp-
lantátumok sikerét növelő faktorokat, a 
bölcsességfogak hatását az állkapocs-
törések mintázatára, valamint a canalis 
mandibulae-t átölelő bölcsességfogak 
kiszűrésének pontosítását. 
Vizsgálataim egy része azonban dr. 
Lempel Edina docens asszonyhoz kap-
csolódik, aki a legkiválóbb kutató- és 
szerzőtársam, egyébként a feleségem. 
Ezen kutatások a kompozíciós tö-
mőanyagokhoz és a restauratív fogá-
szathoz köthetőek.

A Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
intézeti igazgatóhelyetteseként, illet-
ve az Arc-, Állcsont- és Szájsebésze-
ti Tanszék vezetőjeként fontos fel-
adatkörökkel bővültek napi teendői. 
Ön szerint a vezetői munka, a kuta-
tói tevékenység és az oktatás felada-
tai között létrehozható valamilyen 
egyensúly? Előbbieken kívül jelentős 
közéleti, publikációs tevékenységet 
is végez.  Egyáltalán lehet szólni vala-
melyik feladatkör prioritásáról?
Ha az egyetemi oktató munkáját meg-
nézzük, akkor négy alapfeladata van. Az 
egyik a betegellátás, a másik az oktatás, 
a harmadik a kutatás, és a negyedik az 
ún. adminisztrációhoz köthető felada-
tok elvégzése, kiegészítve a közéleti te-
vékenységgel. Ennek a négy feladatnak 
a megoszlása azonban minden oktató-
nál más és más, egyéni preferenciáktól 
és motivációtól is függő, továbbá idő-
szakonként és előmeneteltől függően 
is változik. Nálam a betegellátás aránya 
az oktatás növekedésével és a kuta-
tásra, illetve a közéleti tevékenységre 
szánt idő növekedésével egyre inkább 
csökkent. A Pécsi Fogorvostudományi 
Szak Karrá válása pedig további vál-
tozást és áldozatot követel az egyéni 
preferenciák feladásával. Mivel az akk-
reditációs folyamat egyik fontos krité-
riuma az oktatói minősítések (PhD-k, 
habilitációk, akadémiai doktori fokoza-
tok) arányának javítása, így egyik fő fel-
adatomnak és célkitűzésemnek ennek 
az aránynak a javítását tekintem, tekin-
tettem. Mivel ezen minősítések csak és 
kizárólag kutatásokon alapuló publiká-
ciók és aktív témavezetői munka útján 
lehetségesek, ezért a kutatás rengeteg 
munkaidőn belüli és kívüli időráfordí-
tást is követel. Ehhez szervesen tarto-
zik a kutatások finanszírozásához nél-
külözhetetlen egyetemi és egyetemtől 
független pályázati források kiaknázá-
sa, mely időigényes feladat. De ugyan-
ez igaz a két korábban említett hazai 
szakmai társaságra is, ahol a vezetősé-
gében ugyancsak időszakosan, de akár 
megterhelő feladatok is adódhatnak. 
Említhetném még az Európai Arc-, Áll-
csont- és Szájsebészeti Társaság szak-
lapját (J Craniomaxillofac Surg), mely-
ben éves szinten mintegy 50-80 köz-
leményt kell bírálnom, nem beszélve a 
többi két tucat folyóiratról. Az ezekhez 
szükséges energiákat és időt szinte 
muszáj a rutin betegellátásból és okta-
tásból lecsippenteni.

„A bölcsességfogak ellátásának száj-
sebészeti és fogorvosi szempontjai, 
valamint a szövődmények megelő-
zésének a lehetőségei” címmel a böl-
csességfogak témakörében védte 
meg idén szeptemberben – a Magyar 
Tudományos Akadémián – doktori ér-
tekezését. Röviden el lehet/el tudná 
mondani, hogy opponensei, továbbá 
a nyilvános vita résztvevői elsősorban 
mire voltak kíváncsiak, mit értékel-
tek? Vizsgálatai milyen új lehetősé-
gekre hívták fel a szakma figyelmét?
Az akadémiai doktori értekezésem a 
PhD munka utáni kutatási anyagból 
építkezett. Szerencsés vagyok, hogy 
Olasz Lajos professzor úr (2013-tól 
akadémiai doktor) már nagyon korán 
felhívta figyelmem arra, hogy célszerű 
a kutatások között valamilyen logikai 
egymásra épülést, szinergiát, ívet tarta-
nom. Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt 
10 év alatt végzett kutatásaim egysé-
ges értekezésbe rendezése különö-
sebb nehézségek nélkül is lehetséges 
volt. A nagydoktori munka érdemei kö-
zött kiemelném a bölcsességfogakhoz 
társuló idegsérülési jelek 2 és 3 dimen-
ziós képalkotáson alapuló kutatásait, a 
koronektómia klinikai és experimentá-
lis kutatásait, valamint a dento-alveo-
láris sebészetre jellemző csontelvéte-
li módok hőtani vizsgálatait. Emellett 
vizsgáltam a bölcsességfogak hatásait 
a mandibulatöréseknél, illetve a kom-
pozitrestaurációk hosszú távú sikeres-
ségének megfigyelésével becsültük az 
előtört, de szuvas bölcsességfogak pa-
naszmentes megtartásának az esélyeit.
A bírálói vélemények közül engedjék 
meg, hogy szó szerint idézzek Nagy Ka-
talin professzor asszonytól, akadémiai 
doktortól: „Jelölt klinikai részben tett 
megállapításai lényegében bizonyíté-
kokon alapuló diagnosztikai és keze-
léstervezési ajánlásokként foghatók 
fel.” Mindhárom bíráló kiemelte, hogy 
a klinikusi létből eredő problémafelve-
tésre olyan vizsgálatok és eredmények 
születtek, melyek egyik erénye a direkt 
hasznosíthatóságuk a klinikumban. Az 
értekezésben bemutatott és megkez-
dett munka természetesen azóta is 
aktívan folyik. Így fontos, azóta szü-
letett eredménynek találom – a CO-
VID fertőzések apropóján – az effektív 
aeroszol redukcióval járó restaurációs 
mód kidolgozását, vagy a canalist át-
ölelő, gyökér-konformációjú bölcses-
ségfogak hatékonyabb panorámarönt-
gen-alapú azonosítását célzó radioló-
giai vizsgálatainkat.  
      
Az egyetemi lét meghatározó felada-
tai közül a betegellátás is kiemelt je-
lentőségű. Gyógyító tevékenységé-
nek napi fel a dataiból mit emelne ki 
elsőként?
Ahogy korábban említettem, a rutin 
betegellátásban egyre kevésbé veszek 
már részt. Természetesen fontosnak 
tartom, hogy konzultációs szempontból 
jelen és személyesen elérhető legyek 
mindennap. Ugyanakkor heti 2 napot 
még mindig aktívan tudok betegekkel 
foglalkozni, ebből nem is szeretnék lej-
jebb adni, mert hiányozna. Illetve, na-
gyon fontosnak tartom, hogy az oktató 
mindig saját eseteit mutassa be a hall-
gatóknak, hiszen hogy lenne másképp 
hiteles? Emiatt is fontos a betegellátás 
a jó képi dokumentációval kiegészítve, 
hogy rendszeresen bizonyítsuk, szék 
mellett is meg tudjuk csinálni, amiről 
előadásokon vagy a továbbképzéseken 
beszélünk.  
A műtéti napomon főként implantá-
ciókhoz köthető, a legkülönbözőbb 
csontpótló beavatkozások (gerinc-
repesztés, autológ és autogén onlay 
blokk, GBR, különféle sinusliftek stb.), 
implantációk és idegsérüléssel fenye-
gető, nehezebb bölcsességfogműté-
tek szerepelnek rendre. A valamilyen 
szempontból kihívásokkal teli esetek-
kel szintén megtalálnak a kollégáim. 
Az utóbbi időkben nagyon érdekelnek 
a komplex esztétikai rehabilitációkhoz 
(héjakhoz, harapásemeléssel kombi-
nált technikákhoz) kötődő koronahosz-
szabbító beavatkozások. Itt különösen 
megfog az a tény, hogy az időnként 
drasztikusnak tűnő és invazív beavat-
kozással – gondoljunk bele, sokszor 
lokális pathológiás állapot nélkül tény-
kedünk – a beteg ínylefutásának, fog-
formájának, hosszának változtatásával 
a betegünk egész lényét, pszichéjét 
milyen nagymértékben lehet segíteni, 
régi berögzött, mosolyával kapcsolatos 
gátlásait megszűntetve.

Igen gazdag munkásságát kitünte-
tések, elismerések sora is fémjelzi: a 
Béres Károly Alapítványi díj (2007; 
2008; 2011), a Körmöczi-díj (2012), 
a Regöly-Mérei-díj (2016), illetve az 
MTA Bolyai-plakett (2019) kitüntetés. 
Egyetemén többszörös Kiváló gya-
korlatvezető (2014; 2020) és előadó 

Megrendelés:  06 (1) 792-1234  I  www.flexi-dent.hu 

Rendelőjét teljes egészében papírmentessé teheti. Spóroljon időt, pénzt, szekrényt! 

Papírmentes rendelő
elektronikus aláírás

Az Ön rendelője



(2018; 2019; 2020). Mit jelentettek, 
jelentenek önnek ezek az elismeré-
sek?
Az elismerések és kitüntetések vissza-
jelzések az elvégzett munkáról, szóval 
az mindig jó érzés, ha az mások szerint 
így értékelendő. Különösen büszke va-
gyok a Bolyai-plakettre. A Magyar Tu-
dományos Akadémia által kiírt, nagyon 
korrekt módon és objektív kritérium-
rendszer által megítélt Bolyai-ösztön-
díj letelte után, a kiemelkedő pályáza-
ti teljesítésért adják. Általában tudo-
mányosztályonként egyet adnak, az 

ösztöndíjas ciklus zárásakor összesen 
14-15 plakettet, és ha jól tudom, ak-
kor fogorvos még nem kapott előttem. 
Habár célként sosem a díjak és kitün-
tetések lebegnek szemem előtt, csak a 
tisztes helytállás, de valótlant monda-
nék azzal, hogy nem örülök ezeknek. 
Az oktatásért járó elismeréseknek is 
nagyon örülök, mert tudom, hogy pél-
dául a ’Kiváló előadó’ elismerést úgy 
adják, hogy a végzős hallgatóktól azt 
kérdezik, egyetemi tanulmányaik egé-
szét tekintve kit tartanak a legjobb 
előadójuknak?

Hogyan foglalná röviden össze „ars 
poeticáját” – orvosi hitvallását?
Azt hiszem, erre a kérdésre nem tu-
dok igazán velőset vagy frappánsat 
mondani. Szeretem az általános em-
beri értékeket és ragaszkodom hoz-
zájuk, szeretem a szavahihetőséget, a 
nyíltságot, a valós teljesítményt és az 
ígéretek betartását. A betegek ellátása 
során igyekszem mindenkit úgy kezel-
ni, mintha közeli hozzátartozóm lenne, 
ezt időnként nem árt magunkban újra 
és újra tudatosítani.

A sok-sok feladat, teendő mellé ho-
gyan illeszthető a harmonikus csalá-
di élet? Mivel tölti legszívesebben a 
szabad idejét?
Fentebb említettem, hogy feleségem 
Lempel Edina, szintén fogorvos és ha-
bilitált docens oktatótársam a klini-
ka konzerváló fogászati részlegén. A 
harmónia egyik feltétele, hogy klinikai 
dolgokról nem igazán beszélgetünk, 
ellenben közös kutatásokról, azok ter-
vezéséről, megvalósításáról, valamint a 
közlemények megírásáról, a beküldés 
előtti ellenőrzésekről igen. Azt hiszem, 
mindkettőnk előmenetelében jól látha-
tó is ez az egymást erősítő hatás. 
A családdal kedves és rendszeres prog-
ram a nagynak és színesnek mondható 
kert ápolása, mindig akad valami gon-
dozni vagy szépíteni, fejleszteni való. 
Szeretünk a közeli mecseki erdőben, 
Égervölgyben is sétálni, túrázni, és mi-
vel közel lakunk az erdőhöz, azon ritka 
túrázók vagyunk, akik már az erdőhöz 
is gyalogolnak. 15 éves Zsófia lányunk 
lovassport szenvedélye szintén sok el-
foglaltságot jelent, és rengeteg aggo-
dalommal vegyes örömöt is ad.
Edina korábbi interjújában (a www.
dental.hu-n elérhető) olvasható volt, 
hogy szeret főzni, jelzem, rajtam látszik, 
hogy tud is. Ezek után nem is annyira 
meglepő, hogy az egyik kedvenc idő-
töltésem a darts. Korábban, a motor-
baleset előtt imádtam motorozni, most 
már csak nagyon ritkán teszem, viszont 
a darts jóval biztonságosabb és remek 
kikapcsolódás, még úgy is (számomra 
ennek ellenére, sőt), hogy sokat kell 
fejben számolni. Ebből már kitalálha-
tó, hogy a szizálkender tábla és „steel” 
fémhegyű nyíldobálás ragadott meg. 
A másik, amit hobbimnak tekintek, az 
az akvarisztika, mégpedig az ún. „low-
tech” növényes vonal. Ebben a szép, 
növényekkel dús akvárium esztétikai 
megjelenése mellett, mögött húzódó 
tudomány is érdekel. Habár van egy 
technikákkal fenntartott nagyobb ak-
váriumom is, azért egy pici, 10 literes, 
mindenféle technika nélkül fenntartott 
vízi világ nagyon törékeny egyensúly. 
Viszont ha az megvan, nagyon sok esz-
tétikai élményt és örömet ad! 

Docens úr! Köszönöm ezt a sok in-
formációt adó beszélgetést, sok min-
dent megtudhattunk eddigi életútjá-
ról, példaértékű kutatói tevékenysé-
géről.
Szerkesztőségünk nevében ismétel-
ten gratulálunk az MTA doktora cí-
méhez, további eredményes munkát 
és sikereket kívánunk!

Az MTA Bolyai-plakett kitüntetést Freund 
Tamás professzor, az MTA akkori alelnöke, 
jelenlegi elnöke adta át.
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Platform shift area 
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between rough surface 
and oral environment to 
prevent periimplantitis.
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DIGITÁLIS
FOGÁSZAT

ÉVES A DENTAL PRESS
ÉVE HÍD A FOGÁSZATBAN

Katona József

„Ami tavasszal még csak félelem 
volt, az mára sok helyen valósággá 
vált" – nyilatkozta Svéd Tamás, a 
Magyar Orvosi Kamara (MOK) titká-
ra november legvégén a Magyar Na-
rancsnak. „Azt már elmondhatjuk, 
hogy számos helyen most is komp-
romisszumos az ellátás, de továbbra 
is minden beteget igyekszünk ellát-
ni” – jellemezte a helyzetet.
A járvány őszi hulláma nem csu-
pán a kapacitások túlfeszítésében 
különbözik a tavaszitól. Noha már 
nincs olyan kórház, ahol ne küzde-
nének covidosok életéért a gyakran 
távolról odavezényelt szakemberek, 
mára erősen megkopott az őket 
övező társadalmi lelkesültség. El-
hallgattak a köszönet tapskórusai, 
eltűntek a szívecske-osztogatók, s 
hálasütemények küldéséről sem 
szólnak már hírek. Régen tart, s 
egyre rosszabbnak látszik a járvány-
helyzet, de aligha csupán az miatt 
érzett fásultság áll a közönség el-
fordulása mögött. Már kora ősszel 
feltűnő volt, hogy a kormányzat 
elkezdte mellőzni a tavasszal még 
irányadó szakemberek véleményét 
is. Például hiába javasolták ők is 
időben a tömeget vonzó rendez-

vények leállítását, vagy a tesztelés 
bővítését, süket fülekre találtak. 
Utóbb sokan idézték a járványpo-
litikai irányváltás érzékeltetésére 
a kormányfő elejtett mondatát a 
parlament őszi szezonnyitójáról, 
miszerint „ízlés kérdése, hogy ki 
mennyire hisz az orvosoknak és a 
matematikusoknak”. 
A társadalmi szolidaritás fenntartá-
sának az sem tett jót, hogy a máso-
dik hullámra sikerült gyakorlatilag 
teljesen elzárni a tényekkel együtt a 
kórházakat is a nyilvánosság elől. Se 
az ottani hősies munka, se a járvány 
okozta szenvedés nem jelenhetett 
meg a közönség előtt. Látogatófor-
galom sincs, a fronton dolgozó gyó-
gyítókat és az intézményvezetőket 
pedig letiltották a sajtószereplések-
ről. Helyettük maradt az „operatív 
törzs”, amely tájékoztatóin már rég-
óta nem lehet visszakérdezni, s ele-
ve maga válogatja meg, hogy a nyil-
vánosságot foglalkoztató kérdések 
közül melyekre reagál. Így az általuk 
közölt járványadatokkal szemben is 
egyre nagyobb a bizonytalanság, 
mivel még a legnyilvánvalóbb ano-
máliákra sem lehet azonnal magya-
rázatot kapni. S ez a helyzet nem 
csupán a laikus közönség lojalitását 
kezdi ki, hanem a frontgyógyítók 

munkáját is nehezíti. A már idé-
zett Svéd Tamás szavaival: „Már az 
első hullámban jellemző volt, hogy 
nem vagyunk ellátva a megfelelő 
információkkal, hogy nem látjuk a 
pontos számokat, trendeket, hogy 
mi történik a szomszédos intéz-
ményben, mennyire vannak leter-
helve, mennyire tudnának nekünk 
segíteni, vagy mi nekik. Ebben nem 
léptünk előre tavaszhoz képest...” 
Ezzel magyarázta a titkár azt is, 
hogy a kamara elindította az úgy-
nevezett „Realitás Projektet”. Ennek 
keretében – kihasználva a köztestü-
let információgyűjtési lehetőségeit 
– a saját honlapjukon mutatják be, 
hogy mi a helyzet ma az egészség-
ügy egy-egy területén. Így kerültek 
sorra – lapzártánkig – a COVID-osz-
tályok, az intenzív osztályok, meg az 
alapellátás.
A veszélyhelyzet kapcsán, vagy épp 
csak kihasználva annak körülmé-
nyeit, számos olyan lépést is tett a 
kormányzat, melyek ágazatalakító 
hatása messze túlmutat a járvá-
nyon. Ezekből rajzolódott ki mára az 
a kép is, hogy az egészségügy formá-
lásának sokkal inkább Pintér Sándor 
belügyminiszter a kormányzati 

” 3. oldal
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IRÁNYVONALAK, ALKALMAZÁSOK
Az endodonciai beavatkozások célja, 
hogy megakadályozzuk a periapikális 
térben kialakuló kóros elváltozások 
megjelenését, illetve a már kialakult el-
változások esetében elősegítsük a fizio-
lógiás gyógyulási folyamatokat. 

PRAXISTIPPEK
Mit tegyünk a munkavállalóinkkal, hol 
van a határ, ameddig még érdemes 
időt és energiát fektetni egy munka-
társba? Vizsgáljuk meg a helyzetet egy 
gyakorlati metódus alkalmazásával...

SZÍNES HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Elnöki kampányának honlapja szerint 
Biden átfogó célja az egészségügy 
szempontjából az, hogy megvédje és ki-
bővítse Barack Obama korábbi elnök ál-
tal 2010-ben bevezetett, Megfizethető 
Ellátási Törvényt (ACA)

”4. oldal ” 10. oldal ” 12. oldal

Van itt vész is, meg helyzet isA Koelnmesse bemutatja: 
biztonságos IDS 2021
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Az elmúlt hónapokban aggodalmak 
merültek fel a 2021 márciusában meg-
rendezésre kerülő Nemzetközi Fogá-
szati Kiállítással (IDS) kapcsolatban 
a jelenleg zajló világméretű járvány 
miatt. A kiállítást rendező Koelnmes-
se hivatalosan bemutatta részletes 
koncepcióját az IDS látogatottságának 
biztonságossá tételéről a kiállítók és a 
látogatók számára.
Amióta a világ nagy része karantén-
ba került márciusban a SARS-CoV-2 
Kínán kívüli gyors terjedése miatt, a 
nagyobb, személyes fogászati konfe-
renciák és vásárok korábban zsúfolt 
naptára üres maradt az év hátralevő 
részében. A vírus világszerte hatalmas 
kihívások elé állította a fogászati ipar 
résztvevőit. A szervezők és a vállalatok 
egyaránt kénytelenek voltak új plat-
formokat kipróbálni, így lehetőséget 
teremteni a gyártók és az ügyfelek 
összekapcsolására. Ennek következ-
tében, az elmúlt hónapokban számos 
új digitális, hibrid kiállítás vagy kon-
ferencia került megrendezésre a fogá-
szati közösség számára.

A szervezők kiemelten kezelik a kiállítás 
résztvevőinek egészségét és biztonságát
Júniusban a Koelnmesse elindította 
#B-SAFE4business kampányát, amely 
az átfogó védintézkedéseket tartal-
mazta. Annak érdekében, hogy min-
den leendő résztvevő megtapasztal-
hassa, hogy milyen is az IDS 2021, az új 
biztonsági koncepciók szerint a Koeln-
messe bemutatta a vásár prototípusát, 
a #B-SAFE4business Város-t, mintegy 
5000 m2-en a 9. csarnokban. A proto-
típus tartalmazza a koronavírus elleni 
védekezéssel szemben támasztott kö-
vetelményeket, amiket a német állam 
rendeletekben szabályzott.
A #B-SAFE4business Város célja an-
nak demonstrálása, hogy a szervezők 
jól felkészültek egy IDS méretű ren-
dezvényre, amely 166 országból több 

mint 160 000 kereskedelmi látogatót 
fogadott be 2019-ben. A 2021-es show 
során végrehajtandó intézkedések kö-
zött szerepel egy érintésmentes jegy-
értékesítő rendszer, egy újonnan ki-
fejlesztett eGuard mobilalkalmazás a 
látogatók áramlásának kezelésére, és a 
standok felépítésének sokféle változa-
ta, amelyek figyelembe veszik a fizikai 
távolságtartási szabályokat. Ezen felül 
új rendezvényformátumot és digitális 
technológiákat is kínálnak a hibrid ki-
állítási standokkal, annak érdekében, 
hogy a kiállítók akkor is sok látogató-
val tudjanak kapcsolatba kerülni, ha 
kevesebb nemzetközi résztvevő tudna 
Kölnbe utazni.
Október közepén az IDS szervezői azt 
is bejelentették, hogy a rendezvény 
időtartama öt helyett négy napra rövi-
dül, március 10. szerdától március 13. 
szombatig.
A szervezők ismét hangsúlyozták, 
hogy úgy gondolják, hogy az IDS si-
keres bevezetése körülbelül öt hónap 
múlva lényegében hozzájárul a fogá-
szati vásárok és a fogorvosi vállalkozás 
egészének helyreállításához.

Németországban rekordot döntött a 
COVID-19 esetek száma
Szinte egy időben azzal, amikor a 
Koelnmesse bejelentette a prototí-
pus kiállítását, Angela Merkel német 
kancellár újabb ideiglenes országos 
zárlatot vezetett be. November 2-től a 
beltéri tömeges rendezvények 250 főre 
korlátozódtak – még azok is, akik jóvá-
hagyott higiéniai és fertőzésvédelmi 
intézkedéseket kínálnak –, és Német-
országban csak szükség esetén és kife-
jezetten nem turisztikai célokra bizto-
sítanak csak szállást. Az új szabályozás 
november végéig marad érvényben, 
amikor a német kormány a helyzet és 
ezen intézkedések hatékonyságának 
átértékelését tervezi.

Forrás: Dental Tribune International
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Alexander Fischer (Németország)

RESTAURÁCIÓ DVT ÉS  
CAD/CAM SEGÍTSÉGÉVEL
A fogorvosi terápiában egyre nagyobb 
teret foglal el a digitalizálás, jelentősége 
folyamatosan nő.  A bemutatott eset azt 
ábrázolja, hogyan készíthető a komputer 
segítségével behelyezett implantátumokra 
esztétikus, feszülésmentesen illeszkedő, 
CAD/CAM-eljárással gyártott alsó híd.

63 éves hölgypáciens jelentkezett pra-
xisunkban. Alsó pótlása egy kb. 20 
éves, CEKA-gömb fejekkel elhorgo-
nyzott kombinált munka volt. Rögzí-
tett fogpótlást szeretett volna kapni. 
A DVT-felvétel kiértékelését követően 
megállapítottuk, hogy az alsó állcsont-
ban egyetlen fogat sem lehet megtar-
tani (1. ábra). Az ideiglenes pótlás és a 
fúrósablon megtámasztásához a 4.5-

ös és a 3.8-as fogakat kívántuk igénybe 
venni. Tervbe vettük négy ANKYLOS 
implantátum interforaminális elhelye-
zését, illetve ezekre CAD/CAM-eljá-
rással csavarrögzítésű kobalt-króm híd 
illesztését (2. ábra). Első lépésben, a 
laboratóriumban szkennelősablon ké-
szült (3. ábra). Az implantátumok ide-
ális elhelyezését az ExpertEase szoft-

verrel (4–5. ábrák) terveztük meg. Az 
ebbe integrált párhuzamosító eszköz 
nagy segítségünkre volt abban, hogy az 
implantátumok egymással párhuzamo-
san álljanak, ami ebben az esetben a 
CAD/CAM-készítésű híd esztétikai si-
kerének nagyon jó előfeltétele volt. Az 
ANKYLOS Balance bázisfelépítménye 
15o-os kúpot formál. Ezzel lehetővé 
válik számunkra akár 30o-os divergen-
cia kiegyenlítése, amelyet a protetikai 
rész behelyezésénél jól kihasználha-
tunk. A terv alapján fogmegtámasztású 
fúrósablont készítettünk (6. ábra). Int-
raoperatíve eltávolítottuk a 3.3-as és a 

4.3-as fogakat, valamint ellenőriztük a 
sablon biztos és pontos illeszkedését 
a 4.5-ös és a 3.8-as fogakon (7. ábra). 

A fúrósablonnal – különös tekintettel 
az extrakciós alveolus területére - ve-
zetett, biztonságos módon fúrhatunk. 
A 8. és 9. ábra a behelyezett implantá-
tumokat mutatja. Hathetes, zárt gyó-

gyulást követően, az implantátumo-
kat az ExpertEase Guide segítségével 
szabadítottuk fel. Ez a módszer segít 
az implantátumok helyes pozíciójának 
megtalálásában, és a nyálkahártya-lyu-
kasztóval történő, minimálinvazív fel-
tárásban is. A megfelelő ANKYLOS bá-
zisfelépítményeket a gingiva gyógyulá-
si fej körüli vastagságának megfelelő-
en választottuk ki; ezután következett 
a keskeny Balance bázisfelépítmények 
behelyezése a CAD/CAM-protetiká-
hoz (10. ábra). 

Az első lenyomatot a speciális reten-
ciós sapkákkal, gingivaszinten, Aquasil 
lenyomat anyaggal vettük, gyári kanál-
lal (11. ábra). A laborban ezután az első 
mintát a laboranalógokkal készítették 

el. A retenciós sapkákat Pattern Re-
sinnel fogták össze. Ezután a Pattern 
Resin kulcsot elvágták – a vágásoknak 
keskenyebbeknek kell lenniük egy mil-
liméternél, hogy a polimerizációs zsu-
gorodást az ismételt rögzítésnél a száj-
ban minél kisebbre tervezhessük (12. 
ábra). Erre egyéni kanalat készítettek. 

Ezt követi a lenyomati kulcs elhelye-
zése a szájban. Fontos, hogy a Pattern 
Resin stégek ne érintkezzenek egy-
mással! Ezután történik a Pattern Re-
sin stégek összefogása a szájban, majd 
az egyéni kanál illesztése (13. ábra). A 
műanyag kulcs alá is fecskendeztünk 
Aquasil anyagot, majd következhet a 
második lenyomatvétel, egyéni kanál-
lal (14. ábra). 

Viaszból teljes viaszmintázat készült, 
ezt szájba próbáltuk, majd ennek alap-
ján készült el CAD/CAM-eljárásban a 
kobalt-króm hídváz (15. ábra). A 4.5 fog 
extrakcióját követte a vázpróba, majd a 
Sheffield-teszt a pontos illeszkedés el-
lenőrzése érdekében (16. ábra). 

A viaszmintázat alapján a vázat egyedi 
műanyag leplezéssel látták el. A köztes 
tagok bázisának ovális kialakítása le-
hetővé teszi a könnyű tisztítást annak 
ellenére, hogy a gingivára is nyomást 
vezet (17. ábra). A 18. és 19. ábra be-
mutatja a hidat in situ a csavarokkal. A 
végeredmény nagyon elegáns, esztéti-
kus, gracilis és egyedi CAD/CAM-ké-
szítésű híd, mellyel a hölgypáciens na-
gyon elégedett volt, mivel az „új fogai” 
természetes hatásúak voltak. 

Az utókezelés során a hidat évente két-
szer eltávolítjuk, illetve évente egyszer 
a csavarokat is kicseréljük.

Forrás: Implantologie Journal 2012/8

2. ábra: A terv – csavarrögzítésű híd négy in-
terforaminális elhelyezésű implantátumra.

1. ábra: A kiindulási helyzet.

4. ábra: Idealizált és párhuzamosított im-
plantátumtervezés.

6. ábra: Fogmegtámasztású fúrósablon.

3. ábra: Laborkészítésű szkennelősablon.

5. ábra: Implantátumtervezés virtuális 
felépítményekkel az ExpertEase tervezőszoft-
verrel.

8. ábra: A behelyezett implantátumok.

7. ábra: A sablon biztos illeszkedése és 
megtámasztása a 3.8 és a 4.5 fogakon.

9. ábra: Az implantátumok röntgenképe.

11. ábra: Lenyomatvétel gyári kanállal.

13. ábra: A lenyomati kulcs összekötés előtt a 
szájban.

12. ábra: A retenciós sapkák összekötése Pat-
tern Resinnel.

10. ábra: A végleges, ANKYLOS Balance kes-
keny bázisfelépítmények behelyezése a CAD/
CAM-protetikához.

14. ábra: Lenyomatvétel lenyomati fejekkel és 
kulccsal.

18. ábra: A híd a rögzítő- csavarokkal.

15. ábra: A kész kobalt-króm CAD/CAM híd-
váz.

16. ábra: Az illeszkedés ellenőrzésének a 
próbája.

17. ábra: Ovális köztes tagok az ideális tisz-
títhatóság érdekében.

19. ábra: A kész híd.

Önthető fejek
akár 25°-os
változatban is!

ONLINE RENDELÉS AZONNAL WEBSHOPBÓL     WWW.IMPLANTFEJEK.HU

Kompatibilis implantfejek különböző implantációs rendszerekhez

+36 70 384 0366



Dr. Florian G. Draenert,  
dr. Dominic Hützen (Németország)

KOMPLEX DEFEKTUSOK  
CSONTAUGMENTÁCIÓJA
Áttekintés

A sikeres fogászati implantálás és az 
ideális esztétikai eredmény előfeltétele 
az implantátumok elhelyezéséhez és a 
lágyszövet csontos megtámasztásához 
elégséges alveoláris csontállomány. Az 
összetett augmentációk fokozott kihívást 
jelentenek. A szerzők az implantológiai 
augmentáció legfontosabb alapjait tekintik 
át, és bemutatják a komplex csont-
augmentációs technikákat.

A csont morfológiai felépítésénél meg-
különböztetünk spongiosát a gerenda 
formájú trabekulákkal (gerenda) és a 
kortikális belső részét a csontlamel-
lákkal, köztes terek nélkül. Mindkét 
csontformában a mineralizált mátrix 
héjszerű, speciális lemezekkel, a Ha-
vers-csatorna körül csontsejtekkel és 
véredényekkel jelenik meg (osteonok; 
1. ábra) az osteocyták nyúlványai és 
azok réskapcsolatai (gap junction) kö-

rül a csontcsatornácskákban. Az os-
teonokat kapcsolólemezek (lamellák) 
kötik össze, a csontrekeszeket vezér-
lamellák határolják. A csontot kívülről, 
a lágyrészek felé csonthártya határol-
ja, melyet (külső felületén) a stratum 
fibrosum és (belső felületén) a stratum 
osteogenicum alkot. A stratum osteog-
enicum idegszöveten és véredénye-
ken kívül osteoblast nyúlványsejteket 
is tartalmaz, amelyek a fraktúra (törés) 
gyógyulásakor megfelelő csontképzést 
tesznek lehetővé, és kemotaxis útján 
migrálnak (vándorolhatnak).
A hisztomorfológia megkülönböztet 
lamelláris és nem lamelláris (plexiform, 
hálózatos csont) csontot. Ez utóbbi – 
embernél – főleg patologikus elválto-
zások vagy komplex törésgyógyulások 
esetén, illetve embrionálisan található 
meg. Néhány állatnál a nem lamellá-
ris csont az or thologikus csontszövet, 
mivel gyorsabban gyógyul, így evolú-
ciós előnnyel jár. A felnőtt emberi test 
csontszerkezetének többsége lemezes 
(lamelláris), lamelláris vagy héjszerűen 
elrendezett, mineralizációs területek-
kel. Csont ontogenezisnél embrionális, 
primer osteonokkal rendelkező plexi-
form csont épül át a szekunder oste-
onok szerkezetévé (Havers-rendszer), 
amely a felnőtt, emberi csontszerke-
zet alapmorfológiájára jellemző. Mint 
ahogy a plexiform csont esetében is, 
számos állat létezik, melyekre a primer 
osteonos szerkezet jellemző, például a 
patkányok és egerek. Náluk a három-
dimenziós, orthogonális (merőleges) 
osteonszerkezet evolúciós előnye a 
gyorsabb növekedés. A csontszövetet 
mátrix és sejtek alkotják. A csontmátrix 
(ossein – csontanyag, a ford.) nagyobb 
részben anorganikus ásványi alkotók-
ból áll, túlnyomórészt hidroxiapatitból, 
kisebb része pedig organikus, zömé-
ben I. típusú kollagén. Ezen túl a mát-
rix további proteoglikánokat tartalmaz, 
főleg aggrecan-magproteint és radiális 
elrendeződésű glikozán-minoglikéne-
ket, valamint multiadhezív proteine-
ket.Chondroitin-szulfát-proteogliká-
nok képesek a kollagénrostokkal kö-
tést alkotni, az aggrecan szintén képes 
felületproteinekkel – mint például az 
FGF-receptor-család vagy integrinek 
– közvetlenül a sejtekkel összekötte-
tésbe lépni, vagy kötődhet hialuronsa-
vgyökökhöz is. Ez világossá teszi, hogy 
a mátrix direkt, kovalens kötésben áll 
az osteocytákkal. Az összefüggéseket 
és az új szerkezeteket még vizsgálja a 
tudomány.

A csontgyógyulás

A csontaugmentátumok és bioanya-
gok gyógyulása az interfészen hasonló 
a csontfraktúrák rés-törés gyógyulásá-
hoz. Így a bioanyagok osszeointegráci-
ója és a transzplantátumok gyógyulása 
ugyancsak a rés-törés gyógyulásának 
megfelelően játszódik le: pluripotens 
sejtek aszeptikus gyulladása, lágy cal-
lus képződése, specifikus szövet diffe-
renciálódása (csontos callus képződé-
séhez vezető mineralizáció), a csont 
funkcionális restitúciójához vezető 
csont átépülés (remodelling) (2. ábra). 
Ez a folyamat zárja minden nem mik-

rovaszkuláris augmentátum (beleért-
ve alloplasztikus allogén, xenogén és 
autológ anyagokat is), valamint a par-
tikuláris (pl.: GBR) és blokkaugmentá-
tumok gyógyulását is. Mivel a klasz-
szikus töréstan szerint az érintkezéses 
törés gyógyulása két vitális csontvéget 
előfeltételez, az elv az említett felépí-
téstechnikáknál nem alkalmazható, 
csupán a mikrovaszkuláris technikával 
átültetett transzplantátumoknál érvé-
nyes (2. ábra). Az augmentátum integ-
rálódásánál a lamelláris csontgyógyulá-
si folyamat mellett a szubperioszteális 
gyógyulást is figyelembe kell venni (3. 
ábra). A csontgyógyulás során az osz-

teoblaszt progenitor-sejtek, mint pluri-
potens, osztódásképes ős- vagy törzs-
sejtek helyben, mint emberi trabekulá-
ris csontból származó sejtek („human 
trabecular bone derived cells”, rövidít-
ve HTBs) és a vérben keringve is, mint 
CD34-pozitív embrionális elősejtek 
(embrio genic progenitor cells, rövidít-
ve EPCs) előfordulnak. Míg a tartósan, 
egy helyben tartózkodó, felnőtt ős-
sejtekkel kapcsolatosan ez kevéssé is-
mert, addig tudjuk, hogy az EPC-től az 
oszteoblasztokhoz vezető differenciá-
lódás számos, molekuláris-biológiai és 
immunológiai karakterisztikájú köztes 
lépcsőn át vezet, és az oszteoblasztok-
ra jellemző karakterisztika növekedése 
a pluripotens markerek és tulajdonsá-
gok csökkenésével jár. Például az EPC 
CD része köztes lépcsőkkel a keringő 
oszteoblaszt-vonal sejtjein („circula-
ting osteoblaszt lineage cell”) keresztül 
egészen a vér mesenchymalis elősejtig 
(„blood mesenchymal precursor cell”, 
rövidítve BMPC) fogy, amely közvetlen 
közel áll az oszteoblasztokhoz, míg ez-
alatt a stromális cell-derived Factor-1 
(SDF-1) CXCR4-receptora szaporodik. 
A gyógyulási folyamatok keretei között 
a csontban a véredények sejtjei is az 
EPC-k mesenchymalis progenitorsejt-
jei közül rekrutálódnak. Az oszteoklasz-
tok ezzel ellentétben az egymagvú fa-
gocitarendszerhez (MPS) tartoznak, és 
a perifériás vér hematogén vagy pluri-
potens EPC-iből rekrutálódnak. A IV. 
típusú reakciók többmagu óriássejtje-
ihez hasonlóan specializált, csontdeg-
radáló többmagvú sejteket (syncyti-
umokat) képeznek. Az arckoponyán 
(viscerocranium) figyelembe kell venni, 
hogy a kopoltyúív mezodermális szö-
vetéről van szó. Mivel a leírt adatok 
mesenchymalis csonton keletkeztek, a 
mezodermális eltérésekkel kell számol-
nunk.

Sejtindukció a csontban:  
oszteoindukció és neo-angiogenezis

Az interfészben a gyógyulás sebessé-
gét a transzplantátum stabilitásán kí-
vül az implantátum vagy transzplantá-
tum, valamint a fogadóréteg oszteo-
gén vagy oszteoinduktív (pontosabban 
oszteoinduktív és vazoinduktív) tulaj-
donságai befolyásolják. Az oszteogén 
tulajdonságok miatt, például friss au-
tológcsont-transzplantátumnál, a gyó-
gyulás az implantátumból és a rétegből 
is indul, mivel az oszteoblasztok mind-
két oldalon aktívvá válnak a progenitor 
sejtek migrációja nélkül is. Az oszteoin-
duktivitás és neo-angiogenezis értel-
mében természetesen szabad mediá-
torok – legtöbbször a TGF-β csoport-
hoz tartozó BMP-k (bone morphog-
enic proteins), pl. BMP-2 vagy BMP-7 
–, de más szabad szövetfaktorok mel-
lett bázikus (lúgos) FGF és VEGF is 
gyorsítják a sejtek migrációját a csont 
gyógyulási területére. Elősegítik azok 
differenciálódását oszteoblasztokká és 
véredénysejtekké, valamint a bekövet-
kező gyógyulási fázisokat: a kötőszö-
vet-képződést és mineralizációt. A fak-
torok részben már klinikai felhaszná-
lásra is kerültek. A növekedési faktorok 
mellett a direkt, mechanikus hatások is 
befolyásolják az oszteoindukciót. Ilye-
nek egyfelől a kötőszöveti mátrix és a 
sejtek közötti interakciók, másfelől fi-
zikális behatások befolyása, például az 
ultrahang. 
Az általános szignál-transzdukciós 
utak mellett, mint pl. Ras és MAP-ki-
názok, különös jelentőséggel bírnak 
a Smad-függő szignál-transzdukciós 
utak és a csontszövet integrinjei. A 
Smad-függő szignál-transzdukció spe-
ciális szekunder messengerekkel (hír-
vivők) dolgozik, amelyek a család bi-
zonyos tagjainál, például a BMP-nél 
oszteoblaszt-specifikus génexpresszi-
ókhoz vezetnek, mint a RunX2. A Smad 
1,5 és 8 specifikus komplex BMP-k 
a Smad 4-gyel és más molekulákkal 
DNS-kötési komplexet alkotnak, amely 
a célgének enhancer/promoter terü-
letein kötéssel specifikus génexpresz-
sziókat szabályoznak. Az integrinek és 
szignál-transzdukciójuk direkt kötést 
hoznak létre a szövetre gyakorolt me-
chanikus hatások és a genetikai válto-
zatok között. 

Csontos és alloplasztikus  
augmentációs anyagok

A különböző augmentációs anyagok 
alloplasztikus bio- és transzplantációs 
anyagokra, valamint azok derivátuma-
ira (származékaira) oszthatók. Az al-
loplasztikus anyagok legelterjedtebb 
képviselői a fogászati implantológiá-
ban:
–  tri kal cium- fosz fát, bioüve gek és hid-

roxi apa tit. A csontanyagok között 
megkülönböztetünk például immu-
nológiai szempontból:

– autológ anyagokat – a saját testből;
–  allogén anyagokat (pl. DBM „demi-

neralized bone matrix”);
–  xenogén anyagokat – idegen élő-

lényből (pl. marha).

Pórus- és szemcsenagyság, granulátu-
mok makroszilárdsága, reszorbeálha-
tóság – sok ilyen és további szempont 
vehető figyelembe, melyek gyakran 
döntő fontosságúak. Előnyei ket rész-
ben már előzetesen, preklinikai és kli-
nikai vizsgálatok alapján megállapítot-
ták, részben pedig a gyakorlati felhasz-
nálás mutatta meg azokat. Ilyenek pl. 
a jó mintázhatóság vagy a formastabi-
litás. Gyakran vitáznak az anyagkom-
binációkról és a felületi szerkezetről is 
– a környező szövet összefüggésében. 
Egy további osztályozás leírja az anyag 
potenciálját a csontgyógyulás befolyá-
solása szerint:
–  oszteokonduktív (csontos szövetin-

tegrációt elősegítő),
–  oszteoinduktív (a csontképzést bio-

lógiailag aktívan iniciáló, pl. növeke-
dési faktorok),

– oszteogén (csontképző sejteket tar-
talmazó).

A partikuláris anyagok területén legel-
terjedtebbek a fúrási forgácsok a for-
gácsgyűjtőből, őrölt blokkaugmentá-
tumok, kaparékcsont és bioanyagok 
keveréke (4. ábra). A növekedési fak-
torok és a tissue engineering érdekes 
opciót képeznek a rekonstruktív sebé-
szetben. Az elméleti problémák még-
sem oldódnak meg. Egyfelől a szabad 
lebenytranszplantációkéval egyezően 
magas költségek keletkeznek. Másfe-
lől – különösen a növekedési faktorok 
őssejtekkel történő kombinálása ese-
tében – fennáll az elfajulás veszélye. 
A preprotetikai, valamint az arc-, áll-
csont- és szájsebészetben még mindig 
az autológ csont használata jelenti a 
„gold-standard”-ot. 

Csontvételi (ún. donor)helyek

A defektus osztályozását és az operá-
ciós technika tervezését követően, az 
operációt megelőző lényeges lépés a 
csonttranszplantátum vételi helyének 
kiválasztása. Általánosan az alábbi do-
norhelyek közül választhatunk:
–  mandibula (mentum, angulus, linea 

obliqua, corpus);
–  maxilla (tuber, spina nasalis, crista zy-

gomatico-alveolaris);
– Calvaria (tabula externa);
– Ileum vagy tibia proximalis epiphysise 

Az autológ donorhelyek közül nagy je-
lentőségűek a helyi, könnyen hozzá-
férhető, intra orális donorhelyek (man-
dibula és a maxilla egyaránt) (5. ábra). 

Az intraorális donorhelyeknél a páci-
ensek kevesebb panasszal jelentkez-
nek az operációt követően. Ugyanilyen 
fontos a csípőcsont (spina iliaca anteri-
or superior), mint az arc-, állcsont száj-
sebészek legelterjedtebb csontvétele-
zési helye. A csonttranszplantátumok 
gyógyulási viselkedése és minősége 
szerinti megkülönböztetés során figye-
lembe kell vennünk a különböző on-
togenetikai származásukat. Míg a vis-
cerocranialis, helyi származású csontot 
(pl. calvaria) a kopoltyúív-mezodermá-
lis reprezentálja, addig a csontrendszer 
többi csontjai, mint pl. a csípőcsont és 
a tibiából származó csont, mesenchy-
malis szövet. 
A fogászati implantológiában a mandi-
bula a leggyakoribb donorrégió. Több 
területéről nyerhetünk autológ cson-
tot: mentum, retromolaris régió, ra-
mus (linea obliqua), angulus, corpus, 
illetve ritkán a turusok. Általában kor-
tiko-spongiosus forgácsot nyerünk. Az 
anyagot amorf augmentációs techni-
kákhoz használhatjuk, pl. GBR-rel, ha 
kellően összeaprítottuk a csontőrlővel, 
vagy Bone-scraperrel nyertük. Ennek 
ellenére érdekes a blokktranszplantá-
tum az alacsony felszívódási veszély 
miatt. 
Fontos csonvételi hely a mentum, kü-
lönösen ha a csontpótlást a közelben, 
az állcsonton kell alkalmazni. Egyéb 
esetekben ritkábban használjuk ezt 
a donorhelyet, mert a posztoperatív 
duzzanat és a fájdalom kifejezettebb, 
mint egyéb helyeknél, és a frontfogak 
érzésvesztése további komplikációk-
hoz vezethet.
A linea obliqua területe jól hozzáférhe-
tő vételezési hely, a páciens számára 
csekély komp li ká ció veszéllyel. Azon-
ban a kivágott blokk mérete a nervus 
alveolaris inferior (nehezen szemléltet-
hető) lefutásának függvénye, azzal be-
határolt.
A ramus donorterületei az állkapocsz-
szöglettel bővíthetők. A bejáratot a 
mélyebb elhelyezkedés miatt nagyobb-
ra kell méretezni. A lingvális exostosis 
nagyon ritkán használt donorterület, 
mert különösen magas a nervus lingu-
alis sérülésének a veszélye. 
A maxilla – a mandibulával ellentétben 
– csak korlátozottan alkalmas csont-

Havers- 
csatorna vér- és 
nyirokerekkel

Volkmann- 
csatorna

Osteon  
Havers-csa-
tornával és 
speciális lamellákkal

Idôs osteon  
kapcsolólamellái

1. ábra: Balra a csontszövet felépítése kom-
paktával és spongiózával; jobbra tetracyclin 
sorozatmetszet házinyúlon – két időpontban 
a héjszerű csontképződés.

Érintkezéses törés gyógyulása

•  Havers-csatornák közvetlenül 
áthidalják a rést

•  CAVE: a teljes stabilitáshoz a  
remodelling itt is esszenciális

Rés- és hiányos törés 
gyógyulása

A:  gyulladás: 
hematóma ‘ chemotaxis migráció 
‘ granulációs szövet

B: lágy callus
C: kemény callus
D: remodelling

2. ábra: A csontgyógyulás típusainak szi-
nopszisa; balra – érintkezéses törés gyógyulá-
sa, jobbra – rés- és hiányos törés gyógyulása 
az ismert fázisokkal.

Lamelláris gyógyulás  
a mátrixban,

Érintkezéses törésgyógyulás az  
interfészen, csak vaszkularizált anyagnál

Appozíciós gyógyulás 
szubperioszteálisan

implantátum/
transzplantátum

3. ábra: Augmentátum szubperioszteális 
gyógyulásszinopszisa.

a

c

d

b

4. ábra: Szokásos augmentációs anyagok: 
a) fúrási forgács forgácsgyűjtőből (pl.: CAM-
LOG); b) csontdaráló blokkanyag aprításához; 
c) csontkaparó (Bone Scraper); d) Bioanyag 
(pl.: Bio-Oss).

5. ábra: Lokális donorhelyek az állcsontok 
területén: mentum, crista zygomatico-alveo-
laris és tuber maxillae; linea obliqua a man-
dibulán az állkapocsszögleten.
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kivételre. Fontos a csontkínálat a ret-
rotuber-régióban a 18-as és a 28-as 
területén, de a spina nasalis és a rista 
zygomatico-alveolaris is szóba jöhet. 
Bár itt csak kevés anyagot nyerhetünk, 
mégis nagyon érdekes lehet, ha például 
kisebb azonos oldali (ipsilateralis) sinus 
lift beavatkozáshoz szükséges a csont. 
Nagy csontfelépítések esetén az arc-, 
állcsont-, szájsebészek leggyakrabban 
használt donorterülete, igen nagy me-
senchymalis csontkínálattal, jó hozzá-
férhetőséggel és csekély komplikáci-
óveszéllyel: a csípőcsont. Megkülön-
böztetünk anterior, széles elterjedésű 
és posterior elérést. A posterior bejá-
rat számos előnyét hangoztatja Nken-
ke és Kessler, mint például a spongiosa 
egy-háromszoros mennyiségi kínálatát 
és a csekély komplikációs rátát. A le-
hetséges komplikációk között megemlí-
tendő a fájdalom, utóvérzés, idegsérü-
lések (különösen a n. cutaneus femoris 
lateralis) és medencetörések (különö-
sen a spina iliaca anterior superior tö-
rése). 

Komplex augmentációs technikák: 
Neukam és Schulze-Mosgau az alábbiak 
szerint javasolja csontaugmentáció is-
mert technikáinak felosztását:
–  helyi technikák: disztrakciós oszteog-

enezis, szabályozott csontregenerá-
ció (membrántechnika, GBR-Guided 
Bone Regeneration), átalakító csont-
vésés, kiegészítő technikák csont-
szaporításhoz (ideglateralizálás, zy-
goma-implantáció);

–  transzplantációs technikák autogén 
csonttranszplantátumokhoz: avasz-
kuláris csonttranszplantátumok, ext-
raorális avaszkuláris csonttranszp-
lantátumok, vaszkuláris autogén 
csonttranszplantátumok);

– fel- és kitöltő oszteoplasztika;
–  arcüregalap-feltöltő augmentáció: di-

rekt sinus lift, indirekt sinus lift (Sum-
mers-féle oszteotómiatechnika), or-
ralap-augmentáció.

Összefogva ezeket az elemeket, a 
komplex vertikális augmentációk kap-
csán a következő egyszerűsített fel-
osztást javasoljuk:
–  oszteotómiai technikák: disztrakciós 

oszteogenezis, szendvicstechnikák 
és Bone-Split;

– partikuláris technikák: stabil GBR;
– blokktechnikák: blokk- és héjtechni-
kák.

Oszteotómiai technikák

A csontvésési technikák előnye alap-
vetően a kritikus, kresztális (gerincéli) 
szövetszerkezet meghagyásában rej-
lik, csontos taréjjal, rögzített gingivá-
val, szükség esetén papillaszegéllyel. 
Alapvetően két technikát nevezhetünk 
meg: a disztrakciós oszteogenezist és 
a szendvicstechnikát. A Bone-Split ma-
gas gyakorlati értékű – teljességében 
félig komplex technikaként megnevez-
hető – külön formát képvisel.
A disztrakciós (nyújtó) csontképzés ér-
dekes technika a nagy távolságprob-
lémák leküzdésére a diszgnátia (áll-
csont-rendellenesség) sebészete és 
torz képződmények esetén. Az imp-
lantológiában számos kezdeménye-
zés történik, hogy ezt a technikát is 
használják. Két szempont jelenti a fő 
problémát: ha olyan a csont helyzete, 
hogy engedi disztraktor alkalmazását, 
akkor szabály szerint elég a csont ah-
hoz is, hogy augmentáció nélkül imp-
lantáljunk. Bizonyos, csekély indikáció 
mégis megállapítható azon különleges 
esetekben, ahol a csontszerkezet és 
csontszint kiegyenlítése a cél. A tech-
nika második aspektusa a disztraktor 
többletköltsége, és nem elhanyagolha-
tó az oszteotómia területének a törés-
veszélye.
A szendvicstechnikák a disztrakciós 
toldások (rétegek, toldatok) módosí-
tásai, amelyek a dinamikus disztraktor 
helyett a statikus oszteoszintézis-le-
mezeket vagy magát az implantátumot 
használják. – A csontvégek között lévő 
rést töltik ki máshonnan vett csontb-
lokkal. Egy ülésben, szimultán implan-
táció is lehetséges (6. ábra). 

A Bone-Split az alveoláris gerinc szé-
lesítésének klasszikus technikája, alkal-
mazását előnyben részesítik – a kisebb 
törésveszély miatt  a felső állcsonton. 
Nagyon jól alkalmazható fogatlan páci-
enseknél (7. ábra). A csonthártya lefej-
tésének (deperiosztálásnak) limitáltnak 
kell lennie, különben a törésnél – vé-
rellátási probléma miatt – szekvesztrá-
ció léphet fel. 

Partikuláris technikák

E technikák fókuszában a membrán-
technika (GBR - Guided Bone Rege-
neration) áll, kombinálva amorf, parti-
kuláris augmentációs anyaggal. A GBR, 
amit GTR-nek (Guided Tissue Regene-
ration) is neveznek, általános módszer 
a csontos augmentációs terület és a 
környéki kötőszövet szeparálására. A 
membrán alapvetően három szerepet 
tölt be: stabilizálja az amorf augmen-
tátumot, elválasztja a kötőszövettől, 
és limitálja a reszorpciós veszteséget. 
Manapság legtöbbször felszívódó – 
pl. xenogén kollagén – membránokat 
használnak, hogy elkerülhető legyen a 
második műtét, a membrán eltávolítá-
sa.
Komplex defektusoknál merev memb-
rán alkalmazása szükséges, ehhez egy-
részt titánmembránok, másrészt fé-
merősítésű alloplasztikus membránok 
állnak rendelkezésre. A membránt a 
kívánt augmentációs alakra formálják, 
majd alátöltik a partikuláris augmen-
tátumot (8. ábra). A titán és más, nem 
felszívódó anyagok alkalmazása máso-

dik beavatkozást tesz szükségessé. Az 
augmentátum lehet amorf formátumú 
tiszta csont, alloplasztikus anyag, vagy a 
kettő keveréke. Ennél a technikánál – a 
titánmembrán területén (fibroosszeális 
gyógyulás) – mindig megfigyelhető a 
mineralizálatlan kötőszövet benövése. 
Sok eltérő vélemény látott már napvi-
lágot a kiegészítő, kollagénmembránok 
használatával kapcsolatban. A gyó-
gyulás során (titán használata esetén) 
megfigyelhető a gingiva részleges el-
mállása a szabaddá váló anyaggal, ami 
a protézis készítésével és a rágóerő 
arányos elosztásával szabályozható. 
Goretex-membránoknál néhány eset-
ben megfigyeltek sebszétválást (de-
hiszcenciát) is. Részleges foghiányú 
állcsontok esetén kielégítő távolságot 
kell biztosítani a szomszédos fogaktól, 
hogy megakadályozzuk a határoló fo-
gak PA-szerkezetéből eredő fertőzé-
seket. A GBR-technika kombinálható 
más technikákkal. Különösen alkalmas 
blokkaugmentációnál, ha kiegészítés-
ként spongiosa és amorf, szemcsés 
anyag is felhasználásra kerül. A mód-
szer hátránya a GBR-technikánál is az 
amorf transzplantátum magas reszor-
pciós százaléka, eltekintve a nem fel-
szívódó hidroxiapatittól, amely ezáltal 
érintetlen is marad. A szemcsenagy-
ság is szerepet játszik, mivel a durvább 
augmentátumszemcsék jobb benövési 
és regenerációs tulajdonsággal rendel-
keznek. 

Blokktechnikák

A klasszikus csontblokktechnika au-
tológ transzplantátumot használ, amit 
az augmentációs helyen oszteoszinté-
zis-csavarokkal vagy az implantátum-
mal rögzít. Alapvetően megkülönbözte-
tünk helyi csontanyagot az arckoponya 
donorterületeiről, és távoli transzplan-
tátumokat, például a calvaria, az ileum 
vagy a tibia elülső éléről, valamint allo-
gén és xenogén anyagokat, mint a Tu-
tobon (Zimmer Dental GmbH, Freiburg 
im Bresgau) vagy Biotek blokk anyag (a 
Geistlich Pharma AG fejlesztés alatti 
terméke, Wolhusen, Svájc).

A koncepció három lehetséges techni-
kát tartalmaz:
–  módosított héjtechnika extrém vé-

kony kortikális résszel;
–  klasszikus szabadkézi formálású 

blokk;
– pontos illeszkedésű henger.

A módosított héjtechnika egy kellő-
en vékony kortikális forgácsot hasz-
nál, amelyet pl. a crista zygomatico-al-
veolaris területéről lehet nyerni, és az 
augmentációs területen keletkező üre-
ges teret – a GBR-technikához hason-
lóan – csontforgáccsal vagy megfelelő-
en szemcsés csontpótló anyaggal töltik 
ki (9. és 10. ábrák). A technikát Gellrich 
és munkatársai írták le ebben a formá-

ban. A klasszikus blokk a legrégebben 
ismert blokktechnika, széles körben el-
terjedt standard. A csontblokkot dur-
ván a befogadó részhez illesztik, éleit 
lesimítják. Az üregeket és széli lépcső-
ket partikuláris anyaggal töltik fel, szük-
ség esetén, indikáció szerint kollagén-
membránnal egészítik ki, mint minden 
technikánál. Megfelelő lokális donor-
helyként számba vehetők, mind a már 
említett nyerési területek az arckopo-
nyán, mind a calvaria, távoli helyek-
ként pedig a medencetaréj és a tibia. 
A hengertechnikát főleg Streckbein és 
munkatársai írták le (nem PubMed-ben 
nyilvánosságra hozott adatok), és mi is 
vizsgáltuk a gyémántmarókkal össze-
függésben. Ezen esetek utóvizsgálata 
és az általunk sokkal gyakrabban alkal-
mazott egyéb (klasszikus csontblokk 
és Gellrich-forgács) technikáknak a 
vizsgálat eredményeivel történt össze-
hasonlításkor – gyenge eredményeket 
kaptunk a henger transzplantátumok 
alkalmazásakor. Nem látunk kielégítő 
alapot a hengertransz plantátumok és 
az üreges marók további vizsgálatához, 
nem tartjuk tanácsosnak e technika al-
kalmazását, helyette a klasszikus blokk 
és a Gellrich-forgács technikát ajánljuk 
(11. ábra). 

Különleges formát jelent a gyű-
rűtranszplantátum. Egyidejűleg hasz-
nálunk egy illeszkedő hengert egy imp-
lantátummal, mint anyaggyűrűt. Alkal-
mazható mind autológ csont, mind pe-
dig allogén és xenogén anyagok ese-
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6. ábra: Oszteotómiatechnikák:  
a) oszteotómia előtti helyzet reszorbeált blok-
kaugmentáció késedelmes ellátásánál;  
b) oszteotómia és tágítás utáni helyzet; c) 
oszteotómiarés szimultán implantáció után 
(Nobel Biocare Replace-Basis); d) az im-
plantátumok kresztál felől; e) az eredmény 
oszteotómia és implantálás után.
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7. ábra: Bone-Split:  
a) repesztés és szimultán implantáció; 
b) a Bone-Split és implantáció utáni eredmény 
(Zimmer Dental  
Implants).
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9. a

9. b

9. c

9. d

9. ábra: Gellrich-forgács; a) frontfogterületi 
komplex defektus; b) forgács nyerése az 
arcüregmembrán megtartása mellett; 
c) forgács a crista zygomatico-alveola-
ris területéről; d) a rögzített augmentátum 
simítás a szemcsés kitöltés előtt.

10. a 10. b

10. c 10. d
10. ábra: Gellrich-forgács; a) frontfogterületi 
komplex defektus b) augmentáció előtti hely-
zet c) forgács a crista zygomatico-alveolaris 
területéről, rögzítve, simítva és Bio-Oss-szal 
feltöltve; d) posztoperatív eredmény.
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11. ábra: Az augmentátum csontos átépülése 
különböző technikáknál, négy-hat hónapot köve-
tően (Dentsply Implants Osseo Speed);  
a) GBR-technika szabályos gyógyulása teljes 
csontos átépülést ér el, ugyanez a helyzet a Gellri-
ch-forgácsnál is;  
b) a klasszikus blokk nem éri el a teljes átépülést, 
de jól osszeointegrálódott a befogadó területen és 
az implantátumtengelyen kívüli interfészlokáción;  
c) a hengert a simára mart űrbe vezetjük az inter-
fész kedvezőtlen helyzetében az implantátumten-
gelyben, magas kortikális részarány kedvezőtle-
nebb, sima rétegkonfigurációnál, négy-hat hónap 
után Jobbra: az augmentátum elvesztésének kli-
nikai példája tíz hónappal az augmentációt köve-
tően.

a b c



tében. A csekély számú, saját klinikai 
esetnél nem találtunk olyan negatív 
eredményeket, mint a hengertranszp-
lantátumoknál. A formára illesztett 
augmentációnál figyelembe kell ven-
ni a nagy időráfordítást és a bonyolult 
technikát, mindegy, hogy hengerről 
vagy gyűrűről van szó. Így a hagyomá-
nyos blokk- és Gell rich-forgács tech-
nika előnyösebbnek bizonyul. A vég-
eredmény sikerét a metszés vezetése, 
a szekunder lágyrészmenedzsment és 
a megfelelő implantátumrendszer ki-
választása is befolyásolja. 

Összetett augmentációs  
technikák – speciális rész

A fogászati implantológiai beavatko-
zások során a fogvesztés után kiala-
kult és gyakran előforduló csontdefek-
tusok indokolják a preimplantológiai 
vagy preprotetikai sebészi beavatko-
zásokat, a csontpótlást. Az állcsontok 
fogatlansága csontfelszívódáshoz ve-
zet. A csontminőség és leépülés eltérő 
foka meghatározza az általános ténye-
zők mellett a szükséges augmentációs 
technikát, autológ transzplantáció ese-
tén pedig a kinyerési helyet is.
Cawood és Howell klasszikus reszorp-
ciós osztályozását ugyanúgy figyelem-
be kell venni, mint a páciens egyedileg 
nem osztályozható tényezőit, amelyek 
a specifikus csonthiányhoz vezettek. A 
csontaugmentációk indikációihoz ha-
sonlóan a komplex csontdefektusokat 
is osztályozhatjuk indikáció szerint. Öt-
féle felhasználást különböztethetünk 
meg:
– egy állcsont teljes fogatlansága;
– frontfogterület;
– direkt és indirekt sinusalap-emelés;
–  alveoláris gerinc felépítése felső áll-

csont őrlőfogterületén; 
–  alveoláris gerinc felépítése állkapocs 

őrlőfogterületén. 

Egy állcsont teljes fogatlansága

Teljesen fogatlan állcsont implantá-
tumprotetikai ellátása esetén elsőként 
az a kérdés merül fel, rögzített vagy 
kivehető pótlás a célunk? Ez befolyá-
solja elsősorban az augmentáció szük-
ségességét. Az állcsont reszorpciós 
státuszának kérdése is fontos, mert az 
alveoláris gerinc elkeskenyedése és a 
vertikális felszívódás nem izoláltan, lo-
kálisan lép fel, ahogy azt Cawood és 
Howell osztályozása sugallja, hanem 
reszorpciófüggő prognátiával és a fel-
ső állcsont relatív transzverzális keske-
nyedésével. Ritka esetben az alveoláris 
gerinc jelentős keskenyedése nélkül, 
kifejezett vertikális csontleépüléssel 
kombinálva, indikált lehet a teljes ge-
rinc, illetve az állcsont klasszikus átala-
kító oszteotómiája. A legtöbb esetben 
a csípőcsontblokk augmentációja és 
nagy sinus liftek kombinációjára törek-
szünk (12. ábra). Mivel ilyen esetekben 
a protetikai és sebészeti tervezés alap-

jainak ellenőrzése nehézkes – a fogak 
hiánya miatt csak nehezen tudunk ori-
entálódni –, manapság ésszerűnek tű-
nik a 3D-tervezés. Az olyan esetekben, 
amikor a csontaugmentáció nem alkal-
mazható, a pillérek pótlásának klasz-
szikus koncepciójától eltérve, döntött 
implantátumokkal szélesítsük meg a 
megtámasztási poligon alapját, és él-
jünk azonnali terheléssel (13. ábra). Ta-
pasztalataink kedvezőek, alátámasztják 
a szakirodalmi adatokat.

A frontfogterület

A frontfogak elvesztését gyorsan kö-
veti az alveoláris gerinc atrófiája, verti-
kális és szagittális irányban egyaránt. A 
vékony vesztibuláris csontlemez miatt 
először anterior csontreszorpció lép 
fel, amely vertikális veszteségbe fordul. 
Nagy különbségek láthatók a különbö-
ző korú, nemű és származású páciensek 
között,  a nyugat-európaiakra tapasz-
talataink szerint túl korai reszorpció 
jellemző. Ezt az alveolus csontmegőr-
zés (socket-preservation) koncepciójá-
val kíséreljük meg kiküszöbölni. Sajnos, 
ez nem minden esetben sikeres. Így az 
esetek nagy részében csontaugmentá-
ció szükséges. A megoldás legtöbbször 
autológ csontblokk használata: mind a 
klasszikus blokk, mind a Gellrich-blokk 
megfelelőnek tűnik. A GBR-technikák 
is alkalmazhatók bizonyos esetekben, 
augmentációra alkalmas komplex de-
fektusoknál puha membránokkal kom-
binálva, ha limitált a vertikális csont-
veszteség. Egyedi esetekben a szend-
vicstechnika is előnyös lehet.
Alternatíva az ésszerűen tervezett 
azonnali implantáció, amelynek indiká-
cióját DVT vagy CT képalkotással se-
gítjük (14. ábra). Anatoform implantá-
tumtervek optimalizálják a nyúlványt 
(dudort) (15. ábra). Azonnali terhelés 
is lehetséges, mint azt a leírt eredmé-
nyek mutatják. Azokat az eredménye-
ket, amelyek ellentmondanak ezeknek 
az adatoknak, érdemes az implantá-
tumtervezés és felületek szempontjá-
ból is átgondolni, értékelni. 

A direkt és az indirekt  
sinusalap emelése

Az állcsont rágóterülete a fogak elvesz-
tését követően speciális reszorpciós 
dinamikát mutat. Általában – kifejezett 
parodontitisfüggő csontreszorpció hí-
ján – először kiszélesedik az arcüreg, 
kranio-kaudális irányú csontreszorpci-
óval, az alveoláris gerinc pozíciójának 
változása nélkül. 
A fogak elvesztése az állcsont rágó-
területén elsősorban vertikális csont-
vesztéshez vezet, amelyet az arcüreg 
alapjának megemelésével és megfele-
lő augmentációval (sinus lift) kezelhe-
tünk. A sinusalap megemelését kétféle 
módon végezhetjük. 
Az egyik a Tatum-féle direkt sinusalap 
emelése. Transzorálisan csontos abla-
kot preparálunk az elülső arcüregfal-
ba, majd ezt – az arc üreg-membránt a 
csonttól preparálva – a sinus maxilla-
risba luxáljuk. Így az alveoláris területre 
augmentációs anyagot helyezhetünk. 
Szimultán implantáció lehetséges. A 
technika egyes eltérő változatai az ab-
lak preparálását csontfedés  nélkül, il-
letve az arcüreg nyálkahártyájának sé-
rülését is bioanyag membránnal zárják. 
A másik a Summers-féle indirekt tech-
nika. A furat bejáratától indirekt mó-
don, osteotommal emelik meg gerin-
céli irányból a sinusalapot. Ezt követi 
szükség szerint a csontforgács vagy az 
alloplasztikus anyag, valamint utolsó 
lépésként az implantátumok behelye-
zése.

Alveoláris gerinc felépítése  
a felső állcsont őrlőfogterületén

Kiterjedt, legtöbbször parodontit-
is-függő, vertikális csontfelszívódás a 
felső állcsont rágóterületén az alveo-
láris gerinc teljes magasságának eltű-
nésével járhat. Az ilyen eset rögzített 
fogpótlás tervezésekor általában nem 
oldható meg kizárólag sinus lifttel, mi-
vel a protetikai koronahosszak kedve-
zőtlenek lennének. Ilyenkor a vertikális 
állcsontgerinc-augmentáció indikált, 
autológ blokk, hagyományos blokka-
nyag és stabil GBR-technikák alkalmaz-
hatóak (16. ábra). A vertikális oszteotó-
miatechnikák csekély jelentőségűek a 
felső állcsont őrlőfogterületén.

Alveoláris gerinc felépítése  
az állkapocs őrlőfogterületén

Rögzített fogpótlás tervezése során 
vertikális csontvesztése miatt, az áll-
kapocs őrlőfogterülete rendszeresen 
problémát okoz. A maradék gerinc 
gyakran csökkent szélességű, a nervus 
alveolaris inferior anatómiai elhelyez-
kedése olykor különösen megnehezí-
ti az augmentációt. Ha nem túl nagy 
a vertikális csontveszteség, GBR- vagy 
alagúttechnikával kivitelezhető hori-
zontális augmentáció. Komplex meg-
oldásként a blokkaugmentáció, mind a 
klasszikus, mind a Gellrich-blokk aján-
lott (17. ábra). Arra alkalmas esetben 
stabil GBR-technika is alkalmazható, 
alternatívaként rövid implantátumok is 
szóba jöhetnek. 

Forrás: Implantologie Journal 2013/2
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12. ábra: Nagy, komplex csontaugmentáció 
csípőcsontblokkokkal és kétoldali sinus lifttel; 
a) a defektus; b) a preparált Tatum-ablakok; 
c) kétoldali sinus lift hálóaugmentátummal 
(csípőcsont-spongióza/Bio-Oss); d) a csípő-
csontblokkok rögzítve;  
e) posztoperatív eredmény öt hónap után a 
CAD/CAM implantátumtervezéshez.
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13. ábra: Rögzített azonnali pótlás döntött 
implantátumokkal (jellemző megnevezésük: 
All-on-4 vagy Malo-ellátás, Nobel Biocare, 
NobelActive); a) Nobel Clinician tervezés; b) 
az operáció eredménye; c) rögzített, azonnali 
fogpótlás.
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14. ábra: a) Lágyrészkímélő fogeltávolítás; 
b) megtisztított, megkímélt alveolus; c) a 
megfelelő implantátumok elhelyezése a 
csontos átkötés mögött, csekélypartikuláris 
augmentációval (pl.: DENTSPLY Implants 
OsseoSpeed); d) nyálbiztos zárás alkalmas 
gingivaformálóval, azonnali pótlás lehetne 
az alternatíva; e) eredmény az ideiglenes ko-
ronával három hónap után.
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15. ábra: Anatoform 
implantátumterve-
zés (pl.: DENTSPLY 
Implants OsseoSpeed 
Profile); a) a szituáció 
mérése és a befoga-
dó csont bírálata ré-
tegfelvételekkel; b) a 
fogeltávolítást követő 
implantáció nyitott 
helyzetben; c) posztoperatív helyzet.
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16. ábra: Blokkaugmentáció az állcsont 
rágófogterületén, sinus alap-emeléssel kom-
binálva; a) a blokk emelése a linea obliqua 
területén; b) a blokkaugmentátum rögzítése;  
c) az élek simítása után feltöltjük a sinuska-
vitást és a lépcsőket Bio-Oss-szal; d) preop-
eratív helyzet; e) posztoperatív, négy hónap 
utáni ellenőrzés; f) implantáció, a 12 régióban 
azonnali implantáció (DENTSPLY Implants 
OsseoSpeed).
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17. ábra: Blokkaugmentáció az állkapocs 
rágófogterületén (pl.: Zimmer Dental Puros),  
a) az illeszkedő augmentátumblokk képzése; 
b) rögzítés, élsimítás és feltöltés Bio-Oss-szal, 
valamint Bio-Gide membrán (Stern); c) poszt-
operatív eredmény négy hónapot követően; d) 
és e) Zimmer implantátumok behelyezve.



Dr. med. dent. Jochen Tunkel,  
dr. med. dent. Luca de Stavola,  
dr. med. dent. Robert Würdinger 
(Németország)

MIKROCSAVAROK  
AZ AUGMENTATÍV SEBÉSZETBEN
A preimplantológiai augmentatív sebészet 
magas követelményeket támaszt.  
A mikrocsavarok fejlesztése igen kis 
csontdarabok rögzítését is lehetővé teszi.  
A kobalt-króm-molibdén ötvözetből 
készülő mikrocsavarok jó szöveti 
integráció és eltávolíthatóság mellett 
kellő merevséggel is rögzítik a darabokat. 
A következő cikkben a mikrocsavarok 
alkalmazási lehetőségeinek bemutatására 
különböző indikációból végzett 
augmentációs eseteket tárgyalunk.

Parodontális vagy endodontális problé-
mák következtében fellépő fogvesztés 
gyakran együtt jár a csontos struktúrák 
elvesztésével is. Az implantátum pon-
tos elhelyezése gyakran igényli a csont-
szerkezet helyreállítását. A fogászati 
implantológiában augmentációs terá-
piaként a csontblokk-transzplantáció 
és az irányított csontregeneráció vált 
be sikeresen. Az autológ csonttranszp-
lantátumok alacsonyabb komplikáció-
százalékot mutatnak, mint a felszívódó 
és a nem felszívódó membránok hasz-
nálata. Az ún. 3-D-rekonstrukció vagy 
héjtechnika az autológ csontrekonst-
rukció különleges formája. Vékony, 
kortikális csontblokkok segítségével 
először helyreállítják az alveoláris ge-
rinc kontúrjait, majd a létrejött réseket 
autológ csontforgáccsal töltik fel. A 
gyorsított regeneráció és vaszkularizá-
ció következtében a reszorpció csak a 
transzplantátumra korlátozódik, így a 
gerinc kontúrja a 6-10%-os reszorp ció 
mellett (előre megállapíthatóan) hely-
reállítható. Ennél a technikánál az aug-
mentáció összeköthető az implantáci-
óval, így csökken a terápiás időtartam, 
és a páciensnek az ideiglenes pótlást is 
rövidebb ideig kell csak hordania. 
Oszteoszintézis-csavarokat hosszú 
ideje használnak a maxillofaciális trau-
matológiában. A csavarokkal szemben 
támasztott követelmény az arckopo-
nya csontjainak rögzítése, a csontos 
gyógyulás elősegítése. Mivel a frag-
mentumok stabilizálása állt első he-
lyen, ügyeltek az anyag megfelelő di-
menzionálására, ez azonban megne-
hezítette a kisebb darabok repozícióját 
és rögzítését. Emiatt fejlesztették ki a 
mini-oszteoszintéziscsavarokat, ame-
lyek már lehetővé tették kis darabok il-
lesztését és rögzítését is. A preimplan-
tológiai augmentatív sebészet azon-
ban még magasabb követelményeket 
támaszt az anyagok finomsága szem-
pontjából. Ez vezetett a mikrocsavarok 
kifejlesztéséhez, amelyek nagyon kis 
csontdarabokat is képesek rögzíteni. 
A titánból készült apró oszteoszinté-
zis-csavarok azonban (a részleges osz-
szeointegráció miatt) gyakran csak ne-
hezen távolíthatóak el. Ezzel szemben 
a króm-kobalt-molibdén ötvözetből 
készült csavarok jó szöveti integrációt 
mutatnak, de könnyen eltávolíthatók – 
mindamellett kellően erősek a kicsiny 
darabok rögzítéséhez. A micro-screw 
(Stoma, Emmingen-Liptingen) 1,0 és 
1,2 mm-es méretű csavar rozsdamen-
tes egészségügyi acélból készül, a kis 
átmérő előnyét a jó szöveti ntegrációval 
és eltávolíthatósággal egyesíti. 

Esetek

Az autológ csontaugmentáció egy 
csontblokk rögzítésétől (2. és 6. ábrák) 
sok csontdarab rögzítéséig (17. áb-
ra) terjedő technika. A legelterjedtebb 
augmentációs forma a laterális (6. ábra) 
és vertikális augmentáció két csontb-
lokkal, vagy bukkális-orálisan (2. és 13. 
ábrák), vagy bukkális-okkluzálisan (9. 
ábra).

Az 1–5-ös ábrák klasszikus, vertiká-
lis csont- augmentációt mutatnak az 
1.2-es fog (endodontiai eredetű lézió 
folytán bekövetkezett) elvesztését kö-
vetően létrejött frontfogterületi hiány 
megoldására. A defektus üregét orá-
lis és bukkális csontblokkokkal állítják 
helyre, amelyeket három mikrocsavar-
ral rögzítenek. Végül partikulált (szem-
csés) csontanyaggal töltik fel az ürege-
ket. Négy hónap gyógyulást követően 
gond nélkül behelyezhető egy implan-
tátum (3. ábra). A csontos struktúrák 
helyreállítása lehetővé teszi az implan-
tátum jó pozicionálását, ezzel pedig az 
optikailag igényes, esztétikus rehabili-
tációt. 
A laterális augmentáció – akár nagyobb 
blokkok rögzítéséhez is – általában 
csak két csavart igényel. Nehéz ellen-
ben az apró csontdarabok rögzítése, 
mert nagyobb csavarok alkalmazásánál 
igen nagy a repedés veszélye, illetve a 
darabok két csavar elhelyezésére nem 
kínálnak elég teret. Egyetlen, 1 mm át-
mérőjű micro-screw segítségével ezek 
a „mikroblokkok” is szilárdan, a csont-
darab törésének és elfordulásának ve-
szélye nélkül rögzíthetők (6. és 7. ábrák). 
Nagy vertikális augmentációknál (a var-

ratelégtelenség esélyét minimalizálan-
dó) fejlesztették ki az ún. alagúttech-
nikát a 3-D-augmentációban. Ilyenkor 
egyetlen vertikális incízióból kivitele-
zik a teljes augmentációt. Ehhez olyan 
csavarrendszerre volt szükség, amely 
a csonton történő, egyoldali rögzítés 
esetén is kellő stabilitást tud biztosí-
tani. Ráadásul a korlátozott helykínálat 
olyan rendszert kíván meg, amelyben 
sem a csavar feje, sem a menete nem 
igényel túl sok helyet (8–12. ábrák). Az 
okkluzális blokk rögzítését és az üregek 
csontforgáccsal való feltöltését köve-

tően a bukkális blokkot egyetlen csa-
varral rögzítik az okkluzálishoz. Négy 
hónap gyógyulás után két, kielégítően 
dimenzionált implantátumot lehet be-
ültetni. A röntgenfelvételek mutatják 
az egyértelmű vertikális magasságnye-
rést és az implantátumok anatómiailag 
korrekt pozicionálását anélkül, hogy 
szükségtelenül megnöveltük volna a 
protetikai felépítmény magasságát.

Különösen nagy kihívás a szimultán 
augmentáció és implantáció – egy fog 
hiánya esetén. Elegendő hely kell az 
implantátum mellett még két-három 
oszteoszintézis-csavar behelyezésére 
is. A premoláris területen, egyes fog-
hiány esetén, erősen behatárolt a ren-
delkezésre álló hely mennyisége (13–
16. ábrák). A micro-screw csekély, 1 

mm-es átmérője és a csavarfej kicsiny 
volta gond nélkül lehetővé teszi a csa-
var behelyezését a fog és az implantá-
tum közé, akár két, bukkális és lingvális 
csontblokk rögzítésekor is. Így a legszű-
kebb helyen is kivitelezhető szimultán 
a 3-D-augmentáció és implantáció.
Az akár több fog területére kiterjedő, 
nagyobb augmentációk a csonthéjak 
stabil rögzítését követelik meg, hogy 
a háromdimenziós alakzat az ideigle-
nes pótlás nyomásának is ellenállhas-
son (17–20. ábrák). A mikrocsavar és a 
blokk jó kötése előnyös, mert a csavar 
kis mérete ellenére is szilárd rögzítést 
biztosít. Több, egymáson elhelyezkedő 
csontblokk esetén a szűken illeszkedő 
felületeken is dolgozhatunk több mik-
rocsavarral. 

5. a–d ábrák: OP-részletek: preoperatív, aug-
mentációt követő, implantáció és protetikai 
ellátás utáni. A mikrocsavar csekély átmérőjé-
nek következtében az 1.2-es fog területén két 
csontblokkot is lehetett rögzíteni, a csontos 
rész sikeresen regenerálódott.

1. a–b ábrák: A 12. fog endodontális elvesz-
tését követő kiindulási helyzet. Egyértelmű 
horizontális és vertikális csontdefektus,a 
szomszédos fogak jó attachmentszintje mel-
lett.

2. a–c ábrák: 
3-D-augmentáció a 
defektus csontos hely-
reállítására. Először a 
bukkális lemezt rögzítik 
két mikrocsavarral. Ezt 
követi a palatinális le-
mez rögzítése egy har-
madikkal, amely a bukkális lemezbe rögzül. Az 
így előkészített üreget autológ csontforgáccsal 
töltik ki.

3. a–b ábrák: Klinikai helyzet négy hónappal 
az augmentációt követően: a csonttranszp-
lantátum tökéletes, reakciómentes gyógyulás, 
nincs felszívódás az oszteo szintézis-csavarok 
körül. Straumann Bone Level implantátum 
behelyezése.

4. ábra: A protetikai 
ellátást követő klinikai 
helyzet. A kezdeti nagy 
csontdefektus ellenére 
a 2.2-es foggal össze-
hasonlítva nem veszí-
tettük el a vertikális 
gingivapozíciót.

9. a–b ábrák: 3-D-csontblokk-augmentáció 
alagúttechnikával: először az okkluzális blok-
kot rögzítjük egyetlen tehermentesítő vertiká-
lis bemetszést követően, két mikrocsavarral. 
Szimultán sinus lift és fedés titánmembránnal. 
A bukkális, laterális blokkot az üreg csontfor-
gáccsal történő feltöltését követően egy csa-
varral rögzítjük az okkluzálishoz.

6. a–c ábrák: XiVE®-implantátum behe-
lyezése egy apró csontdarab szimultán aug-
mentációjával, amit a későbbi, nagyobb aug-
mentációnál nem használtunk fel. A Stoma® 
mikrocsavar csekély fejmérete és menetátmé-
rője erőteljes rögzítés mellett lehetővé teszi 
különlegesen kis csontdarabok fixálását csak 
egy oszteoszintézis-csavarral.

7. a–b ábrák: Felszabadítás szúró bemetszés-
sel, Kazanjian-féle vesztibulum-plasztikával 
kombinálva. A háromrétegű le benyoperáció 
területén problémamentesen lehetett eltávolí-
tani a csavarokat.

8. ábra: Az állcsont bal oldalán hiányoznak 
a 2.6-os és a 2.7-es fogak, jelentős vertikális 
csontdefektus figyelhető meg.

10. a–b ábrák: Csontos réteg négy hónap-
pal az augmentáció után – az oszteoszinté-
zis-csavarok területén is jó a regeneráció. Két 
XiVE® implantátum problémamentes behe-
lyezése következett, a primer stabilitás jó volt.

11. a–b ábrák: A protetikai ellátást követő 
klinikai helyzet. A 2. premoláris disztális verti-
kális magasságvesztését a 3-D-augmentáció-
val teljesen ki lehetett egyenlíteni, nem kelet-
kezett pszeudotasak, vagy túl hosszú klinikai 
korona.

12. a–d ábrák: OP-részletek: preoperatív, 
augmentációt követő, implantáció és prote-
tikai ellátás utáni. Három mikrocsavarral az 
okkluzális és laterális blokkot a csekély helyen 
is stabilan lehetett rögzíteni.
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15. a–b ábrák: A protetikai ellátást követően 
kidomborodó augmentáció, harmonikus lefu-
tású mukogingivális együttes.

13. a–d ábra: Foghiány a 3.4 és 3.6 régióban, 
extrém vékony alveoláris gerinc bukkális és 
lingvális behúzódással, ami szükségessé teszi 
a 3-D-augmentációt. Két Bone Level implan-
tátum szimultán behelyezése ellenére a fog és 
implantátum közé még 2-3 mikrocsavar be-
helyezhető a bukkális és lingvális csontblokk 
adaptálásához.

14. a–b ábrák: Felszabadítás szúróbemet-
széssel Kazanjian-féle vesztibulumplasztikával 
kombinálva. A háromrétegű lebenyoperáció 
területén gond nélkül eltávolíthatók a mikro-
csavarok.

16. a–c ábrák: OP-részletek: preoperatív, 
augmentációt-implantációt követő, protetikai 
ellátás utáni. Jól megfigyelhető a szűk hely a 
fogak, az implantátumok és a mikrocsavarok 
között.

17. a–c ábrák: Hölgypáciens,  a 2. kvadráns-
ban kivitelezett implantológiai ellátás sikerte-
lenségét követően, erőteljes csontdefektusok-
kal az egész állcsontrészen. 3-D-augmentáció 
több bukkális és palatinális rögzítésű csontb-
lokkal; minden oszteoszintézis-csavart bukká-
lisan adaptáltunk. A csavarok hossza 14 mm-
ig terjedt. A létrejött üregeket csontforgáccsal 
töltöttük fel.

18. a–b ábrák: Négy Bone Level implantátum 
behelyezése a 2.1, 2.3, 2.5 és 2.7 régióban. 
Az augmentátum problémamentes gyógyulá-
sa nagyobb reszorpció nélkül lehetővé teszi az 
implantátumok egzakt behelyezését – nincs 
szükség kompromisszumra a protetikai veze-
tésű elhelyezés kapcsán.



Összefoglalás

A traumatológiában az oszteoszinté-
zis-csavarok biztosítják a csontfrag-
mentumok rögzítését. Legtöbbször 
titáncsavarokat alkalmaznak, ezek a 
csavarok a csontba integálódnak, ha 
panaszt nem okoznak, eltávolításuk 
szükségtelen. Az augmentatív imp-
lantációs sebészet keretei között az 
ilyen osszeointegráció nem kívánatos. 
Az implantátumok behelyezése miatt 
szinte mindig el kell távolítani a csava-
rokat, mivel annak útjában állnak. Elő-
írás szerint 1,3-2 mm átmérőjű csava-
rokat használnak, hogy az eltávolítás 
során az anyagtörést elkerülhessék. 
A gyógyászati rozsdamentes acélból 
(króm-kobalt-molibdén) készült, cse-
kélyebb, akár 1,0-1,2 mm átmérőjű 
csavarok lehetővé teszik a probléma-
mentes eltávolítást, a törés veszélye 
nélkül – mint a bemutatott micro- 
screw esetében. Sem a lágy-, sem a 
keményszövetek nem mutatnak nem-
kívánatos reakciókat az anyagra, és a 
reszorpció is – különösen a héjtech-
nika alkalmazásánál – csekélynek mi-
nősíthető. A csökkentett átmérőjű ne-
mesacél csavar lehetővé teszi, hogy a 
legszűkebb helyeken is – akár implan-
tátum és fog közé, többet is – alkal-
mazhassuk, a fog vagy az implantátum 
felületének megsértése nélkül. Khoury 
és Hidajat retrospektív analízisében a 
318 páciensnél alkalmazott 923 csa-
varnál csak néhány nem kívánt ese-
mény szerepel: az esetek 1,8%-ában 
maradt befejezetlen a regeneráció, ko-
rai expozíció az esetek 5,3%-ban volt 
megfigyelhető, míg az esetek csupán 
2,4%-ánál mutatkozott az augmentált 
csontban 15%-ot meghaladó reszorp-
ció. Egyetlen csavar sem sérült az eltá-
volításnál, más komplikációk sem lép-
tek fel. 
A micro-screw csekély, 1,0-1,2 mm-es 
átmérője lehetővé teszi az apró csontb-
lokkok stabil rögzítését is. A csavar ön-
vágó menettel rendelkezik, egy hossz-
jelölésű előfúró használata után stabil 
összeköttetés hozható létre a csavar, 
a csontblokk és a helyi csont között. 
A speciális csavarhúzó rossz hozzáfé-
rés esetén is lehetővé teszi a célzott al-
kalmazást. Az oszteo szintézis-csavarok 
környezetében alacsony a reszorpciós 
tendencia, és az augmentátum gyó-
gyulását követően a könnyű eltávolítás 
– az augmentációt (akár kiterjedt be-
avatkozások esetén is) előre tervezhe-
tő terápiává teszi, csekély komplikációs 
rátával.

Forrás: Implantologie Journal 2013/2

20. a–d ábrák: OP-részletek: preoperatív, 
augmentációt követő, implantáció és prote-
tikai ellátás utáni. A kiterjedt augmentáció 
több palatinális és bukkális blokk rögzítésével 
több mikrocsavar használatát követelte meg. 
Nem volt megfigyelhető expozíció vagy zavar 
a gyógyulásban, így az implantátumokat pár-
huzamosan, korrekt pozícióba lehetett beül-
tetni.

19. a–b ábrák: A protetikai ellátás után: az 
augmentáció lehetővé teszi hídpótlás készíté-
sét harmonikus muko gingivális szituációban, 
vertikálisan korrekt helyzetben.
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A HATÉKONY FÚRÓSABLON  
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A modern implantációs terápia a 
háromdimenziós röntgenadatok 
segítségével olyan fúrósablonokat 
alkalmazhat, amelyek előre 
megtervezhető gyógyítási folyamatot 
tesznek lehetővé. A gyártási lánc - a 
tervadatok megvalósítására alkalmazott 
tervezőszoftvertől és hardvertől függő 
- fogtechnikai vagy ipari készítésű 
sablon közül választható. A rendkívül 
munkaigényes kezelési folyamat 
fogtechnikai és logisztikai ráfordítása a 
digitális technika alkalmazásával jelentősen 
csökkenthető.

A digitális technológia alkalmazása a 
fogászatban a radiológiai diagnosz-
tika területén kezdődött, mivel a ké-
pek digitális elkészítésével jelentősen 
csökkenteni lehetett a röntgenfelvéte-
lek előhívására és archiválására szánt 
időt.[17] Hosszú út vezetett azonban 
az első digitális filmek bemutatásától 
és a panorámafelvételek elkészítésétől 
a ma olyan sokat vitatott digitális vo-
lumentomográfiáig.[8] A digitális vo-
lumentomográfia során különösen a 
3D-képalkotáshoz történő első hozzá-
férés jelentett nagy előnyt a fogorvosi 
praxisban. Ez a technológia nemcsak 
sugárhigiéniai okokból, hanem a fej-
nyak területén, a nagyobb részletpon-
tossága okán is felette áll a komputer-
tomográfiának.[8] Az első, különböző 
technikai paraméterekkel rendelkező 
DVT-gépek bemutatkozását követően, 
a ma hozzáférhető készülékek képmi-
nősége összehasonlítható, így alapve-
tően inkább speciális képkezelő szoft-
verük kezelhetőségében térnek el egy-
mástól. 

A fogászat másik nehéz és hibalehető-
ségekkel terhelt folyamata a lenyomat-
vétel, mivel az előkészületektől – egyé-
ni kanál – és a felhasznált anyagoktól 
függően kisebb-nagyobb eltérések jö-
hetnek létre a mindenkori valóság és 
annak ábrázolása között.[12] A fejlesz-
tés fázisa itt is hosszú ideig tartott az 
első, betétek gyártásához készített op-
tikai lenyomatoktól a mai lehetősége-
kig, amikor egész állcsontokat és anta-
gonista íveket mintázhatunk le intrao-
rális kamerával.[9]

Időközben különböző rendszerek je-
lentek meg, amelyek a digitális felvé-
telek fogtechnikai, illetve szék melletti 
további megmunkálásában is külön-
böznek. Hosszú évek óta rendelkezés-
re állnak olyan programok az implantá-
ció kivitelezéséhez, amelyek 3D rönt-
genadatokat használnak a protetikai 
orientációjú tervezéshez.[10] 

E programokat 15-20 éve alkották meg, 
amikor a képalkotás a komputertomo-
gráfia gyakran túl kevés rétegén alapult, 
így viszonylag nagy, 1-2 mm-es réteg-
távolságokkal dolgoznak. [1, 4, 7, 14] 

Ráadásul az is hátrányuk, hogy a pro-
tetikai szimulációhoz és a referencial-
emezek elhorgony zásához relatív nagy 
fogtechnikai ráfordítás szükséges. [5] A 
komputertámogatású tervezést köve-
tően annak adatai is további fogtechni-
kai megmunkálást igényelnek, tehát ez 
ugyan komputertámogatású implan-
tátumtervezés, de igen nagy manuális 
munkaráfordítás mellett. Mindenhol, 
ahol a komputertámogatású adatokat 
manuálisan, illetve analóg rendszerbe 
illesztve dolgozzák fel a továbbiakban, 
a hiba eshetőségének magas százaléká-
val lehet számolni.6 A sztereolitográfiai 
eljárással vagy 3D nyomtatással készü-
lő fúrósablonok illeszkedése a pillérfo-
gakon a röntgenfelvétel felbontásának 
minőségétől függ, így gyakran továb-
bi megmunkálás szükséges hagyomá-
nyos mintán. Ha a DVT-adatokat ösz-
szehasonlítjuk a CT-adatokkal, az orális 
lágyszövet gyengébb ábrázolása figyel-
hető meg, mert a kisebb sugárterhelés 
csekélyebb kontrasztú leképzést tesz 
lehetővé. Ezért a hagyományos fú-
rósablon készítésnél a lágyszövet áb-
rázolása BaSO4-lemez ráfektetésével 
érhető el. Ez a röntgenfelvétel megkö-
veteli a fogtechnikai előkészítést, és a 
3D röntgenfelvétel indikálását követő-
en kiegészítő munkára van szükség a 
következő időpontig. 
A fejlesztés szinte magától értetődően 
szükséges volt – a DVT-adatok köz-
vetlen további megmunkálásával a ha-
gyományos fogtechnikai munkafolya-
mat a szükséges minimumra csökken, 
a digitális lenyomat adatait közvetlenül 
használjuk a fúrósablon készítéséhez. 
[11, 13]

Digitális implantátumtervezés

Az ismert, hagyományos fogtechnikai 
munkafolyamathoz hasonlóan a digitá-
lis implantátumtervezés során először 
DVT készül. Az adatok kellő pontossá-
gú ábrázolásához a maradék fogazat 
legalább három fogára szükség van pil-
lérként, amelyeken megtámaszthatjuk 
a fúrósablont. Először beszkennelik a 
pillérfogakat és a lágyrészt a tervezett 
implantáció területén – vagyis optikai 
lenyomatot vesznek. A látni kívánt te-
rületet ehhez vékony porréteggel kell 
fedni, ami lehetővé teszi a felület pon-
tos visszaadását (Cerec Bluecam, Siro-
na, Bensheim). [12] A protetikai meg-
valósításhoz antagonista lenyomatra 
is szükség van, ezért optikailag azt is 
lemintázzák. Következik az adatok be-
olvasása a programba, ami elkészíti a 
3D mintát. Az implantátumprotetikai 
szuprastruktúra tervezésének a szi-
mulációja ezen történhet. Ehhez ide-
ális preparációs határokat pozicionál-
nak az állcsontgerincen, amire síne-
zett koronákat lehet készíteni. A tervet 
speciális adatformában exportálják, az 
implantátumtervező program így arra 
rávetíthetővé válik. A tervezőszoftver-
ben (SICAT, Bonn) tehát közvetlenül 
a DVT-szkennelés adataival dolgoz-
hatunk, amelyre illeszthető az optikai 
lenyomat. A további implantátumter-
vezéshez rendelkezésre állnak az elé-
rendő protetikai megoldás digitális 
adatai, amelyeket az implantátumok 
állásának megtervezéséhez használha-
tunk. A tervezés utolsó fázisában kivá-
laszthatjuk a mindenkori fúrórendszer-
hez illeszkedő vezetőhüvelyt. Ez lehet 
az előfúró ütköző vezetőhüvelye vagy 
egy mesterhüvely, ami lehetővé teszi 
az implantátumok előkészítésének és 
behelyezésének a teljes vezetettségét. 
Mivel a végig vezetett eljárás valami-
vel komplikáltabb kezelést igényel, és 
az ütköző vezetőhüvely azon esetek-
nél is bevált, ahol nem áll rendelkezés-
re a behelyezéshez azonnali fogpótlás, 
előírásosan ezzel végezzük a pozicio-
nálást. 

Fúrósablon készítése

A digitális tervezést követően el kell 
dönteni, hogy a fúrósablon a harapás-
regisztrációs anyaggal beillesztett refe-
rencialemez röntgenfelvétele vagy az 
optikai lenyomat alapján készüljön. Ha 

fém vagy egyéb, röntgenárnyékot adó 
protetikai konstrukciók találhatók a 
szomszédos fogakon, az optikai lenyo-
mat nem minden esetben illeszthető 
ideálisan a röntgenadatokra. Nagyobb 
hiányoknál, különösen akkor, ha nem 
várható kellő stabilitás, ne használjuk 
a digitális adatátvitelt, hanem a refe-
rencialemezt küldjük el a gyártóköz-
pontba. Ideális rávetítésnél a fúrósab-
lon elkészíthető tisztán digitális adatok 
alapján is, azokat a gyártócentrumba 
továbbítva. Ezzel további lépést hagy-
hatunk ki, megrövidül a gyártáslánc. A 
gyártócentrumban az adatok beolvasá-
sát követően a fúrósablont egy blokk-
ból marják ki, hogy beleilleszthessék 
a megfelelő vezetőhüvelyeket. A ke-
zelőorvos visszakapja a fúrósablont a 
gyártóközpontból, amely az implantá-
tumok behelyezéséhez, illetve a fog-
technikus számára a provizórium elké-
szítéséhez is segítséget nyújthat. 

Összefoglalás

A klasszikus fogtechnikai munkafolya-
mat során a lenyomatvételt követően 
a további megmunkálás a laboratóri-
umban történik, ahol a fogtechnikus 
fogfelállítást (mintázatot vagy fogpró-

bát – a ford.) készít, amelyet a feladat 
bonyolultságától függően még száj-
ban is ellenőrizni kell. Következő lépés 
a referencialemez rögzítése, csak ezt 
követheti a DVT-felvétel. Az implantá-
tumtervezést és a röntgenszkennelést 
követően ez a bárium-szulfát sablon 
a referencialemezzel újra a fogtech-
nikushoz kerül a furatok elhelyezésé-
re. A digitális eljárás alkalmazásakor 
már az első, adatfelvételi vizsgálat so-
rán megtörténhet a lenyomatvétel és 
a DVT-szkennelés, így csak egy ülésre 
van szükség. 

A fúrósablon készítése során, az optikai 
és a röntgenadatok egymásra vetíté-
se lehetővé teszi a protetikai tervada-
tok szimulációját. [2, 13] A fúrósablon 
megrendelésénél a direkt adatátvitel 
optimalizálja a munkafolyamatot, mivel 
a tervsegédletek és egyéb eszközök 
gyártóközpontba küldésére fordított 
idő, illetve a küldés költsége megspó-
rolható. A pontosság ellenőrzése mé-
rőimplantátumok vagy fúrók küldésé-
vel történt, amelyek a hüvelyrendsze-
rekbe 0,1 mm-es játékkal illeszthetők.
[11, 16] A kísérleti esetekben mindig 
nyomás nélkül tudtuk illeszteni a mé-
rőstifteket, tehát a hagyományos és 
a direkt marású fúrósablonok közötti 
eltérés 0,15 mm-nél kisebb lesz.[11] 
Ez a gyártási lánc normális tolerancia-
határán belül van, mint azt in vitro kí-
sérletek is mutatták. Az eljárás eddigi 
felhasználásának konzekvens tovább-
fejlesztése a fúrósablonok felületsz-
kennelés alapján történő direkt készí-
tése, mivel a protetikai wax-up (teljes 
viaszmintázat – a ford.) már nem a fog-
technikusnál készül, hanem digitálisan, 
CAD/CAM-szoftver segítségével. [2, 
13] Ez tehát a digitális technológia fel-
használásának újabb lépése a kezelés 
folyamatának optimalizálására. 

A háromdimenziós vezetésű fúrósab-
lonok használatát kritizáló vélemé-
nyekkel – a fogtechnikai előkészítés 
alacsonyabb költsége és a magasabb 
logisztikai kiadások vonatkozásában – 
nem értünk egyet. A technológia alkal-
mazása kevésbé hajlamosít a gyártás-
hoz kapcsolódó metrikai eltérésekre 
[6]. A páciensek modern, CAD/CAM 
támogatású sebészeti orientációjú ke-
zelését – a fogpótlás behelyezhetősé-
gét tekintve – megbízhatóbbá teszi, s 
mindez gazdaságosan, CAD/CAM-el-
járással elkészíthető. [10, 7]
Az irodalomjegyzék a szerkesztőségünk-

ben megtalálható.
Forrás: Implantologie Journal 2013/2

2. ábra: DVT-szkennelés rávetített felüle-
ti szkenneléssel (letapogatással), digitális 
wax-uppal és implantátumtervvel (SICAT 
Implant, Bonn).

1. ábra: DVT-felvétel előkészítése a 
referencia lemez harapásregisztráló anyaggal 
történő rögzítésésel.

3. ábra: A fúrósablon alapjának digitális sze-
rkezete, a hüvelyek már pozícióban.

5. ábra: Az implantátumok ideiglenes 
műanyag felépítménnyel.

6. ábra: A lágyszövet formálása az implantá-
tumok behelyezésekor a felső állcsont frontte-
rületén.

4. ábra: Vezetett ütköző fúrás CAD/CAM-sa-
blonnal (OPTIGUIDE, SICAT, Bonn).

7. ábra: Az elérendő protetikai eredmény digi-
tális konstrukciója (CEREC 3.85, Sirona,  ens-
heim).

8. ábra: A felületi szkennelés rávetítése a ma-
radék fogazat teljes protetikai ellátásához – 
az augmentált terület implantációs tervéhez.

11. ábra: Protetikai ellátás borítókoronákkal.

9. ábra: Az implantátumágy előkészítése üt-
köző fúrással (a referencialemez rögzítése ha-
rapásregisztrációs anyaggal) (direkt CLASSIC-
GUIDE, SICAT, Bonn).

10. ábra: Az osszeointegráció ellenőrzése a 
felszabadításnál.
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12. ábra: Döntési mátrix a fúrósablon gyártá-
si eljárásaihoz.
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ALL-ON-4 MÁSKÉNT
Megoldási javaslatok egy témára 

Az alábbiakban egy egyszerűen kivite-
lezhető, költségkímélő, mégis a funkci-
ót-esztétikát messzemenően figyelembe 
vevő megoldást mutatunk be. 

Fogatlan állcsont implantátumok 
segítsé gével történő protetikai ellátá-
sára alapvető en két lehetőség kínálko-
zik: implantátumokon rögzülő kivehető 
(1. a, 1. b ábra), illetve ki nem vehető 
pótlás (2. ábra). Kétségtelen tény, hogy 
eszté tikai szempontok és a komfortér-

zés oldaláról vizsgálva az elvesztett fo-
gak visszaszerzésé nek „élményét” leg-
inkább (az állcsont minősé gétől függő-
en) a 6-8 implantátumon rögzülő, cir-
kon-kerámiából készülő pótlások jelen-
tik (3. ábra). Ezek a megoldások egyre 
gyakoribbak, azonban nem tartoznak a 
pénztárcakímélő megoldások közé. 

A mindennapi gyakorlatot az örök 
kompromisszumkeresés jellemzi. Meg 
kell találnunk azokat a lehetőségeket, 
amelyeket jó szívvel, felelősséggel kí-
nálunk és melyek a lehető legközelebb 
állnak az általunk optimálisnak ítélt 
megoldáshoz. Ugyanakkor  törekedni 
kell a költségkímélő módszerek alkal-
mazására.
Ezek egyike a digitális technika segít-
ségével tervezett és kivitelezett, 4-5 
implantátumon rögzülő, egysze rűen 
elkészíthető, fémet nem tartalmazó, 
csa varral rögzített pótlás. 

Esetismertetés

Teljes felső foghiányban szenvedő be-
teg rögzített pót lás igényével jelent-
kezett rendelőnkben. Az elsődlegesen 
számára felajánlott 8 implantátum be-
ültetését és a rögzített cirkon/fém-ke-
rámia híd elkészítését anyagi okok miatt 
nem vállalta. Mind ezek után a beteggel 
közösen az 5 implantátumon csavarral 
rögzített pótlást választottuk. 
Dent-Rootform implantátumok be-
ültetése, majd reakciómentes posz-
toperatív szak után nyílt kanalas tech-
nikával lenyo matot vettünk, mellyel 
az implantátumok ten gelyállását nagy 
pontossággal meghatároztuk. A felkí-
nált megoldáshoz az implantátumok 
po zíciójának - az elfordulást gátló rend-
szer (hat lap) - meghatározása általában 
nem szükséges, hiszen az intermedier 
fejek jellemzően kör szimmetrikusak. 
Esetünkben, tekintettel a rendelke-
zésre álló technikai háttérre (Dentmill 
Frézközpont), intermedier fejekre sem 
volt szükség, egyszerűbbé, olcsóbbá és 
pontosabbá téve ezzel a konstrukciót.

Lenyomatvétel után a gipszminta di-
gitalizálása és a váz megtervezése 
Dental Wings DWOS 7 Series optikai 
szkennerrel történt. A tervezést köve-
tően a vázat a Dentmill Frézközpont 
számára specializált, nagy pontosságú 
Primacon Medimill CNC-gépen (4. áb-
ra), nagy nyomásszilárdságú és sűrű-

ségű (1500 MPa) Kerox tömbből mar-
tuk ki. A végső szinterezést követően 
a cirkóniumváz (5. a–b ábra) köré fel-
építettük a műínyt, és beágyaztuk a 
kompozitfogakat (6–7. ábra). A pótlás 
kialakítása során külön figyelmet fordí-
tottunk a tisztíthatóságra és a komfort 
fokozása érdekében a lehető legkisebb 
kiterjesztésre. 

A végeredmény egy kényelmes rögzí-
tett fogpótlás, ami rendszeres, éven-
kénti kontroll mellett sokáig problé-
mamentes használatot biztosít. 

Konklúzió 

A funkció és esztétika egyidejű figyelem-
be vételével, 4-5 implantátum beülte-
tésével egy költséghatékony megoldást 
sikerült megvalósítani. A digitális tech-
nika és a nagy pontosságú gyártás lehe-
tővé tette a felépítmény munkahézag 
nélküli precíz illeszkedését közvetlenül 
az implantátum platformra, kiküszöböl-
ve ezzel a köztesdarab – intermedier fej 
– és öntéstechnika használatával óha-
tatlanul kialakuló, konstrukción belüli 
tisztíthatatlan tereket. A hagyományos 
protetikai leplezés pedig egy hosszú tá-
von is könnyen karbantartható pótlást 
eredményezett.

3. ábra: Egyedi tervezésű és gyártású cirkon-
fejes cirkon körhíd.

1. a ábra: Felül hagyományos, öntött primer 
stég, alul CAD/CAM-technológiával mart ti-
tánstég. 

1. b ábra: Szekunder lemez titánstégre.

2. ábra: Csavaros rögzítésű, cirkonvázas kerá-
mialeplezésű híd.
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4. ábra: Primacon Medimill CNC-gépek, 
Dentmill Frézközpont.

5. a ábra: Cirkónium primer váz.

5. b ábra: Cirkónium vázra elkészített fogpróba.

6. ábra: A kész munka a mintán.

7. ábra: Az átadott munka a szájban a csava-
rok letömése után.
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használati útmutatójában találja.

Megreformáljuk
AZ IMPLANTOLÓGIÁT



Dr. Amir Gazmawe (Izrael)

I.C.E. IMPLANTÁTUM BEÜLTETÉSE 
AZONNALI TERHELÉSSEL

Absztrakt

82 éves, magas vérnyomással kezelt 
férfipáciens ellátása I.C.E. implantá-
tummal, azonnali terhelés alkalmazá-
sával.

Bevezető

Jelenleg elfogadott módszer a fogatlan 
állcsont ellátására – az esztétika, a rá-
gó- és beszédfunkció visszaállítása ér-
dekében – az implantátumra rögzülő 
pótlás készítése.
Ha a páciens rendelkezik fogsorral, az 
implantálás után a meglévő fogsor ide-
iglenes fogsorként használható. Így le-
hetővé válik az idő- és költséghatékony 
ellátás. Mindezek mellett a következő 
hátrányok is jelentkezhetnek:
–  A páciens rágóképessége nem min-

den esetben javul, sőt alkalmanként 
romolhat is, mivel az implantátum 
körüli csontot tehermentesíteni kell, 
s ez csökkentheti a fogsor stabilitá-
sát.

–  Amennyiben csontpótlásra is szük-
ség van, a területre jutó kiegyensú-
lyozatlan nyomás csontreszorpciót 
okozhat, ezzel veszélyeztetve az el-
látás sikerét.

–  A páciens nem érzékeli a változást 
ideiglenes fogsorával, amely okklú-
ziójában, illeszkedésében, harapási 
magasságában eltér (főként ha a pá-
ciens korábbi fogsora sérült). Minde-
zek a faktorok jelentősen befolyásol-
ják a végleges fogsor tervezését. Ha 
ki akarjuk zárni a fentiekből esetle-
gesen adódó hibákat, célszerű új ide-
iglenes fogsor készítése az osszeoin-
tegrációt követően. Ez a folyamat 
további időt, fogtechnikai munkát, 
és természetesen további költséget 
jelent.

–  Abban az esetben, ha a páciens ter-
mészetes fogakkal vagy rögzített 
pótlással rendelkezik, de szükséges-
sé válik minden fog extrakciója, a pá-
ciensnek gondot okozhat a kivehető 
fogsorra való átállás, mivel annak vi-
selése kevésbé kényelmes, s mindez 
jelentős életminőség-romlást ered-
ményezhet.

–  Meg kell vizsgálni az esztétikai pa-
ramétereket, mivel a fogsor pereme 
alátámasztja az ajkakat, a végleges 
pótlás viszont nem rendelkezik pe-
remmel.

–  A kivehető fogsor teljes mértékben 
pótolja a hiányzó fogakat és a lágy-
szövetet, ezért, különösen a maxillá-
ban, az ajak alátámasztását, illetve a 
beszédkészség szempontjait is figye-
lembe kell venni a végleges pótlás 
megtervezésekor.

További szempontok a rögzített, ideigle-
nes restaurációnál
–  Azonnali implantálás kivetelezésé-

hez azonnali vagy késői terhelés al-
kalmazásához, a csont minőségének 
vizsgálata szükséges. Azonnali imp-
lantálásnál vizsgálni kell az alveoláris 
csontkínálatot, illetve annak változá-
sát az extrakció után. Az implantá-
tum és a belső alveoláris fal között 
a csontpótlás elkerülése érdekében 
legalább 2 mm csontra van szükség.

–  Nagy figyelmet kell fordítani a meg-
felelő, gyökércsúcs körüli csont meg-
tartására. 

–  Minimum 2 mm vastag bukkális 
csontlemez szükséges a bukkális re-
cesszió elkerüléséhez.

–  Az implantátumokat – a megfelelő 
stabilitás elérése érdekében - mini-
mum 35 Ncm forgatónyomatékkal 
kell behajtani.

–  Az implantátum alakja meghatározó 
a primer stabilitás elérése érdeké-
ben. Gyökér formájú, spirális vágóél-
lel rendelkező, csonttömörítő hatású 
implantátum szükséges.

–  A fúrási szekvenciát a csonttípushoz, 
az implantátum alakjához és a csont-
kínálathoz kell igazítani.

Az eset bemutatása

82 éves férfipáciens rágási nehézségre 
és az alsó állkapocs fájdalmára panasz-
kodik.

Kórtörténet
Béta-blokkolóval kezelt hipertenzió.

Extraorális státusz
42 mm-es szájnyitás, temporomandi-
buláris ízületek, rágóizmok eltérés nél-
kül, alacsony mosolyvonal.

Intraorális státusz
Lágyszövetek: nyelv, palátum, szájfe-
nék felszíne eltérés nélkül, nyálszekré-
ció alsó határon, beszűkült hátsó vesz-
tibulum, megfelelő alsó vesztibulum. 
BOP, tasak mélysége 8 mm a man di bu-
lá ban, hiányos részleges fogsor: rossz 
illeszkedés, mozgó részleges híd, de-
formált okkluzális sík, felső középvonal 
2 mm-re balra tolódott az arc középvo-
nalához képest.
Röntgen
–  Maxilla: fogak és implantátumok által 

megtámasztott részleges pótlás, tö-
kéletlen illeszkedés, 3-5 mm-es tasa-
kok, vérzés nélkül, immobilitás.

–  Mandibula: hiányzó fogak, fogak ál-
tal megtámasztott rögzített részleges 
pótlás, a legtöbb fog körül jelentős 
csontveszteség, szekunder káriesz 
csontszintig, korábbi gyökérkezelé-
sek, a fogatlan állcsontgerinc mérsé-
kelt reszorpciót mutat.

–  Alveoláris csontgerinc és a ner-
vus-mandibularis közötti távolság 
a terület nagy részén több mint 13 
mm, kivéve a 4.5-ös pozícióban, ahol 
hozzávetőlegesen 3 mm.

–  Alveoláris csontszélesség: disztálisan 
több mint 8 mm, meziálisan 5-7 mm.

Diagnózis:
– Periodontitis
– Caries
– Periapikális lézió
– Hiányos fogazat
– Hibás pótlás
– Deformált okkluzális sík

A fogpótlás típusa:
Cementtel rögzített implantátummeg-
támasztású részleges pótlás.
Anyagok
I.C.E. implantátumok, Alpha-Bio’s 
Graftbovine csontpótló, Alpha-Bio’s 
Graft kollagénmembrán

Kezelési terv

–  A periodontális állapot és a jelentős 
fog anyag-veszteség miatt, minden 
alsó fog eltávolításra kerül.

–  A páciens elutasítja a kivehető pót-
lást erőteljes garatreflexe és felső 
fogsorral szerzett korábbi rossz ta-
pasztalata miatt.

–  A felső rögzített pótlás miatt a ma-
ximális stabilitás és a rágási képes-
ség hatékonysága érdekében a man-
dibula esetében is rögzített pótlást 
terveztek.

– A felső okkluzális sík korrekciója 
csiszolással.
–  Ideiglenes rögzített fogsor azonnali 

terheléssel.
–  Cementtel rögzített részleges pót-

lás a mandibulában lévő implantátu-
mokra

Az implantáció és az ideiglenes fogsor 
tervezése

Lenyomat, a minta előkészítése, adatok 
átvitele a labor részére

1. ábra: Röntgenkép.

2. ábra: Az illeszkedő ideiglenes fogsor terve-
zéséhez tanulmányi minta készült,  
az okkluzális síkot faragással modifikáltuk, a 
hiányzó fogakat, további kontakt felüle teket 
kiegészítettük.

5. ábra: Az Omnivac sebészeti sablon segít 
meghatározni az implantátumok helyzetét a 
koronáknak megfelelően.

6. ábra: Lebenyképzés, a terület tisztítása. 
A 4.5-ös pozícióba a kiterjedt csontdefektus 
és az ideg közelsége miatt nem helyeztünk 
implantátumot. A 4.4-es pozícióban az alveo-
láris csont intakt. Az alveoláris csont megőr-
zését a 4.5-ös pozícióban bovine csontpótló 
és kollagénmembrán segítségével biztosítot-
tuk.

7. ábra: Párhuzamosító fejek mutatják az im-
plantátumok irányát.

3. ábra: Ezután Omnivac (Essix C+) mély-
húzott fóliasablon készült, amit sebészeti 
sablonként és az ideiglenes restauráció sablo-
naként használtunk.

4. ábra: A kezelési tervnek megfelelően 
megtörtént a fogak extrakciója, majd a 
sebészeti sablont a maradó fogakra rögzítet-
tük.

8. ábra: A D2-es típusú csontnak meg-
felelő fúrási protokoll alapján történt az 
implantátumfészek előkészítése, majd a 
3.75/13 mm I.C.E. implantátumok behely-
ezése a 4.6-os és a 4.7-es pozícióba.

9. ábra: Az implantátumokat csontszintig 
süllyesztettük, a hexagonális felépítmény-
elhorgonyzás lapja bukkálisan található,  
a behajtási nyomaték mindkét im-
plantátumnál 40 Ncm.

10. ábra: Azonnali implantálás a 4.4-es 
pozícióban, a 4.65/13 I.C.E. implantátum 
azonnali implantálásra vonatkozó fúrási pro-
tokolljával, az implantátum és az alveoláris 
fal közötti területet (több mint 2 mm) bovine 
csontpótlóval töltöttük fel, behelyezési nyo-
maték 35 Ncm.

11. ábra: TLA 15 fokos felépítmény behely-
ezése a párhuzamosság érdekében.

12. ábra: Felszívódó varratok.

13. ábra: A mélyhúzott fólia használata,  
a felépítmények helyének és magasságának 
ellenőrzésére.

14. ábra: A többi fog extractiója, a fólia 
sebészi sablonként funkcionál. Az im-
plantátumok behelyezése.

15. ábra: A többi felépítmény behelyezése, 
sebészi sablon alapján a protetikai behelyezé-
si irány egységesítése.

16–17. ábra: A sablon segítségével elkészít-
jük az ideiglenes hidat, a pácienst össze-
haraptatjuk, az akrilt (Unifastfastset) a 
kikeményedés alatt vízpermettel hűtjük, a 
végső kikeményedésig a páciens többször 
nyitja/ zárja az állkapcsát. Ezután lefejtjük a 
fóliát, majd csiszolóval kidolgozzuk a hidat.

18. ábra: A híd bepróbálása, okkluzális 
beállítás, beragasztás.

19. ábra: A röntgenkép implantálás után.

20. ábra: Három hónap után eltávolítjuk az 
ideiglenes hidat, ellenőrizzük az implantátum-
stabilitást, meghúzzuk a felépítménycsava-
rokat. A gingivális viszonyoknak megfelelően 
alábéleljük az ideiglenes hidat.

21. ábra: Zárt kanalas lenyomati fejek rög-
zítése.

22–23. ábra: Lenyomatvétel kétkomponensű, 
egyfázisú lenyomatanyaggal (ZhermackHy-
drorizefastset). Először a hígan folyó anyaggal 
körbevesszük a lenyomati fejeket, miközben 
előkészítjük a gyúrható alaplenyomat-an-
yagot. A kanalat szájban tartjuk a teljes meg-
kötésig.

24. ábra: Levesszük a lenyomati kanalat. 
Fémkanál használata csökkenti a lenyomat 
deformálódását.

25. ábra: A lenyomati fejekre rögzítjük a tech-
nikai analógokat, és visszahelyezzük  
a lenyomati kanálba az eredeti pozícióknak 
megfelelően.

26. ábra: Minta elkészítése a laborban.



Felépítmények, fémváz és  
porcelánleplezés 

Felépítmények rögzítése, végleges 
pótlás behelyezése 

Összefoglaló

–  A fogatlan állcsont rehabilitációjá-
hoz az implantátummegtámasztású 
rögzített pótlást választottuk. Ahol a 
csontkínálat lehetővé teszi az azon-
nali implantálást és az azonnali terhe-
lést, a páciens jelentős életminőség-  
és funkcionális javulást érez. Mind-
emellett az ideiglenes pótlás fontos 
és hasznos információkkal szolgál a 
végleges fogmű elkészítéséhez, ez-
zel székidőt és fogtechnikai lépése-
ket takarítunk meg.

–  A páciens funkcionális nehézségek-
re panaszkodott. Az implantálás után 
azonnal teljes funkcionalitást bizto-
sítottunk a funkcionális és esztétikai 
követelmények sérülése nélkül.

–  A végleges pótlás megfelelt a páci-
ens elvárásainak, mind a funkciona-
litást, mind pedig az esztétikát ille-
tően. Mindemellett a teljes folyamat 
alatt megőriztük az egészséges, ép 
fogakat, ez biztosítja a tartós, stabil 
restaurációt.

–  Az I.C.E. implantátumok a gyógyulási 
idő alatt magas primer stabilitást biz-
tosítottak az ideiglenes restauráció-
nak és az implantálást követő néhány 
hónapban is, az implantátum nyaka 
körüli részen a csontkínálat megma-
radt. Ez az implantátum különleges, 
spirális kialakításának köszönhető-
en megakadályozza az 1-es és 2-es 
típusú csontban is az implantátum 
nyaki részén a csont túlterhelését. A 
különleges kialakítás az azonnali ter-
helésnél is előnyt jelent.
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27. ábra: Harapásvétel az ideiglenes híddal 
(ZhermackColorBite)

28. ábra: Néhány felépítményt áthelyezünk  
a szájból a mintára, felhelyezzük az ideiglenes 
hidat.

29. ábra: Az ideiglenes híd a mintán.

30. ábra: A felső minta beállítása a szilikon 
harapási sablon segítségével.

31. ábra: Bukkális szilikonsablon elkészítése.

32. ábra: A minta rögzítése az artikulátorban.

33. ábra: Bukkális és okkluzális szilikonsab-
lon.

34. ábra: A minta beállítása az eredeti  
okkluzális magassághoz.

37. ábra: Felépítménybeállítás, hossz- és 
párhuzamos síkok beállítása.

40. ábra: Interokkluzális viszonyok 
meghatározása, szilikonnal.

35. ábra: Felépítmények becsiszolása a buk-
kális és az okkluzális sablonhoz.

41. ábra: Porcelánkoronák elkészítése az 
állkapocs viszonyainak és a gingiva alakjának 
megfelelően.

36. ábra: Fémváz elkészítése a sablon alap-
ján.

38. ábra: Fémváz kialakítása a sablon alapján 
(króm- kobalt).

39. ábra: Vázpróba. A passzív illeszkedés  
a pótlás tartósságának alapja.

42. ábra: Felépítmények behelyezése. A buk  kális 
oldalt megjelöltük, hogy könnyebb legyen a száj-
ba vagy a mintára helyezés.

45. ábra: Okklúzió: a csiszolással kialakított 
korábbi okklúziót megőriztük.

43. ábra: A felépítménycsavarokat újakra cse-
réljük, 35 Ncm nyomatékkal rögzítjük.

44. ábra: A híd cementezése ideiglenes ce-
menttel (Freegenol GC).

47. ábra: A kezelés végeztével készült röntge-
nen jól látszik az osszeointegráció és  
az alsó pótlás jó illeszkedése.

Tel.: 06 30 942 7560
e-mail: dental@harmonycom.hu 

www.harmonycom.hu

Legújabb innováció az izraeli Admetec műhelyéből:
Fix 45˚-ban döntött, kettős prizmatikus rendszerű lupe

• Admetec TTL hagyományos Galilei és Kepler (prizmatikus) rendszerű lupe rendelése esetén, a 60.000 
lux fényerejű Admetec Orchid HD LED vezetékes fényt ajándékba adjuk, 290.000 Ft értékben.

• Admetec ergo lupe rendelése esetén a 35.000 lux fényerejű Admetec Butterfly vezetékmentes 
fényt adjuk ajándékba, 360.000 Ft értékben.

Bármely esetben felár ellenében az 55.000 lux fényerejű Butterfly-S vezetékmentes fényt kínáljuk, 
420.000 Ft értékben. (Orchid vezetékes fényre 130 000 Ft, a Butterfly fényre 60 000 Ft a felár.)

(Az alap „Jazz” titán keret felár mentes, a többi keret pedig 39 990 Ft felárért szabadon választható)

Elérhető nagyítások: 3.0x, 4.0x, 5.0x, 6.0x, 7.5x, 10.0x

„A praxisban használt összes eszköz a páciensért,
az Admetec ergo lupe a fogorvosért van!”

Megelőzi a nyaki gerinc fájdalom kialakulását, óvja hátát, derekát, és a szemeit.

Felépítmény 
típusa

Behelyezési 
nyomaték Átmérő Hosszúság Implantátum 

típusa Elhelyezés

TLA 15 40 N/Cm 3,75 10 mm I.C.E. 47

TLA 15 40 N/Cm 3,75 11,5 mm I.C.E. 46

TLA 15 35 N/Cm 4,65 10 mm I.C.E. 44

TLA 15 40 N/Cm 3,75 11,5 mm I.C.E. 43

TLA 15 35 N/Cm 3,75 10 mm I.C.E. 33

TLA 15 40 N/Cm 3,75 11,5 mm I.C.E. 34

TLA 15 40 N/Cm 3,75 10 mm I.C.E. 36

TLA 15 40 N/Cm 4,65 11,5 mm I.C.E. 37

1. táblázat
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Dr. Gadi Schneider, 
dr. Yoram Bruckmayer (Izrael)

FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK  
HOSSZÚ TÁVÚ TÚLÉLÉSE  
TELJESEN FOGATLAN BETEGEKNÉL: 
30–66 HÓNAPOS KÖVETÉS

Absztrakt

Cél: Ez az egy helyen végzett, retros-
pektív kohorsz vizsgálat a fogásza-
ti implantátumok hosszú távú túlélési 
eredményeit mutatja be, egy általános 
fogorvos magánpraxisának kisszámú 
beteganyagát vizsgálva.
Anyagok, módszerek: 2008 és 2011 kö-
zött 123 titánimplantátum került be-
ültetésre 9 teljesen fogatlan betegnél, 
amelyekből 59 implantátumot közvet-
len extrakció után ültettek be, és 91-
et azonnal megterheltek. A fix fémke-
rámia pótlások 3-4 hónappal a beülte-
tést követően kerültek rá az implantá-
tumokra. 
Eredmények: Az utánkövetés 30–66 
hónapig tartott; az implantátumok ku-
mulált túlélési aránya 97,56%, míg 
az átlagos csontvesztés meziálisan  
0,9 mm, illetve a disztálisan 1,1 mm 
volt.
Következtetések: A 30–66 hónap alatt a 
9 teljesen fogatlan páciensnél a csont-
vesztés minimális, és az implantátumok 
hosszú távú túlélési aránya magas volt. 
Kulcsszavak: implantátum hosszú távú 
túlélése, rögzített pótlások, osszeoin-
tegráció.

Bevezetés

A fogászati implantátumok túlélését 
nagyon sok vizsgálat értékelte, ame-
lyek többsége legfeljebb 5 évre vonat-
kozó adatokkal szolgál. Jóllehet a kor-
szerű implantátumok beültetése már 
majdnem 50 éve folyik (Ratner 2004), 
kevés vizsgálat mutatott be hosszú tá-
vú követéses adatokat. 
Általánosan elfogadott, hogy a fogá-
szati implantátumok túlélése a terhe-
lés megkezdése előtt igen magas. A 
rögzített pótlást tartó implantátumok 
esetében a kezdeti 2-3%-os implan-
tátumvesztést további 2-3%-os vesz-
tés követi az 5 éves megfigyelési idő-
szakban. Néhány vizsgálat 10-16 éves 
eredményekről számol be (Buser és 
mtsai, 2012; Siminois és mtsai, 2010; 
Pjetursson és mtsai, 2007). Ami a fix 
protézisek tartósságát illeti, a sziszte-
matikus áttekintő tanulmányok szerint 
5 év után a túlélési arány a szóló foghi-
ányok ellátásánál 96,5%, a fix implantá-
tum-implantátum hidaknál 95,4%, míg 
implantátumok és fogak összekötése 
esetén 90,1% (Lang és mtsai, 2004; 
Pjetursson és mtsai, 2004; Brägger és 
mtsai, 2005; Jung és mtsai, 2008).
Mindazonáltal a túlélés és a siker fo-
galmát gyakran összekeverik, annak el-
lenére, hogy pontos definíciók állnak 
rendelkezésre (Albrektsson és mtsai, 
1986; Smith  és  Zarb, 1989). Ezeknél a 
vizsgálatoknál a túlélést úgy határozták 
meg, mint a szájüregben megmaradt 
implantátumok és fix fogpótlások, füg-
getlenül a biológiai és/vagy technikai 
szövődményektől. Sikerről viszont ak-
kor beszéltek, amikor a teljes megfigye-
lési időszak alatt nem lépett fel komp-
likáció. A szakirodalom nem igazán ír le 
megbízható paramétert a biológiai és a 
protetikai szövődmények értékelésére. 
A biológiai szövődmények közé tarto-
zik a mucositis és a periimplantitis. Né-
hány vizsgálat szerint a fogágybeteg-
ségre hajlamos pácienseknél nagyobb 
lehet a periimplantitis kialakulásának 
kockázata (Hardt és mtsai, 2002; Ka-
roussis és mtsai, 2003; Schou és mtsai, 
2006). Ebben a retrospektív kohorsz-
vizsgálatban a fogbeültetés kimenete-
lét teljesen fogatlan betegeknél érté-
kelték 30–66 hónapon keresztül.

Anyagok, módszerek

Ez egy nem randomizált, retrospektív, 
egy helyen végzett vizsgálat. Az adatok 
egy fogorvos magánpraxisának a do-
kumentációiból származnak. 2008 és 
2011 között 9 teljesen fogatlan beteg-
nél 123 titánimplantátum beültetésére 
került sor. A rögzített fémkerámia pót-
lások 3-6 hónappal a beültetést köve-
tően kerültek rá az implantátumokra.
Beválasztási kritériumok 
A vizsgálatban olyan betegek vettek 
részt, akiknél a teljes fogívet pótolni 
kellett implantációs fogpótlás segítsé-
gével. A vizsgálatba beválasztott be-
tegek legalább 18 évesek, fogászati 
szempontból egészséges személyek, 
akik képesek megfelelő szájhigiéni-
át fenntartani, illetve hajlandóak visz-
szajárni a szükséges kontrollvizsgála-
tokra.

Kizárási kritériumok 
Azokat a betegeket, akik nem vettek 
részt az éves utánkövetésben, és akik 
a megelőző dentálhigié niai kezelésen 
nem estek át, kizárták a vizsgálatból. 
Azok is kizárásra kerültek, akiknél nem 
álltak hiánytalanul rendelkezésre a se-
bészi vagy protetikai fázissal kapcsola-
tos adatok vagy röntgenfelvételek.
A betegek értékelése
A betegeknek előzetes értékelésen 
kellett átesniük, amely a következőket 
foglalta magában: az orvosi és fogászati 
kórtörténet alapos áttekintése, részle-
tes klinikai és radiológiai vizsgálat (be-
leértve a panoráma- és CT-felvételeket 
is), szájhigiéniai értékelés, illetve a be-
tegek azon hajlandóságának a felmé-
rése, hogy legalább egyéves higiénés 
profilaxisban és klinikai monitorozáson 
részt tudnak-e venni.
Klinikai vizsgálatra került sor, amelyben 
a következő paramétereket értékel-
ték az implantátumokra vonatkozóan: 
szondázási mélység (PPD), valamint az 
implantátum válla és az ínyszél közötti 
távolság (DIM) milliméterben. Az imp-
lantátum válla és az első látható api-
kális csont-implantátum érintkezés kö-
zötti távolságot milliméterben ugyanaz 
a parodontológus mérte meg az imp-
lantátumok meziális és disztális felszí-
nén.
Minden mérést kézzel végeztek az 
implantátumok hat felszínén (mezio-
bukkális, bukkális, disztobukkális, me-
ziolingvális, lingvális, disztolingvális) 
egy HuFriedy PCPUNC 15 szonda se-
gítségével (HuFriedy, Chicago, IL, USA). 
A távolságok mérése milliméteres pon-
tossággal történt. A peri-implantitis 
meghatározása az Ong és mtsai (2008) 
alapján történt: ≥5 mm-es szondázási 
mélység szondázást követő vérzéssel 
(BOP)/szuppurációval, illetve a rönt-
genfelvételen mért ≥2,5 mm-es csont-
veszteség vagy ≥3 menetre kiterjedő 
csontveszteség a legalább 10 éves 
utánkövetés során.
A pácienseknek a kezelés részletes át-
beszélése után – még az implantátum 
beültetése előtt, a megfelelő tájékoz-
tatást követően – alá kellett írniuk a 
beleegyező nyilatkozatot.
Az implantátum beültetése előtt a be-
tegeket szükség esetén parodontá-
lis kezelésben részesítették a fogágy 
egészségének biztosítása érdekében.

Eljárás
A 123 csavaros spirál implantátum (SPI) 
(Al pha-BioTec, Petah-Tiqwa, Izrael) kö-
zül 71 implantátumot a felső állcsont-
ba (30 implantátumot a frontterületre, 
míg 41-et a moláris régióba), 52-t pe-
dig a mandibulába (25 implantátumot a 
frontterületre, míg 27-et a moláris ré-
gióba) ültettek be. 4 db 8 mm-es, 2 db 
10 mm-es, 24 db 11,5 mm-es, míg 93 
db 13 mm-es hosszúságú volt (1. táb-
lázat). A műtéteket, illetve a protetikai 
lépéseket két parodontológus végezte. 
59 azonnali implantáció volt, míg 64 
implantátum beültetésére késleltetett 
protokoll alapján került sor. 91 implan-
tátum terhelésére azonnal sor került, 
míg 32 felett zárták a nyálkahártyát. 
Ahol szükséges volt, bovineredetű 
csontpótló anyagot használtak. 
A betegek 7-10 napon keresztül szisz-
témásan antibiotikumot kaptak az imp-
lantátum beültetésének napjától kezd-
ve.  A varratokat 7-10 nap után távolí-
tották el. Minden beteget tájékoztattak 
arról, hogyan kell betartania a megfe-
lelő szájhigiéniát az implantátumok és 
a megmaradt fogak körül. 3-6 hónapos 
osszeointegrációt követően a rögzített 
pótlások felkerültek az implantátumok-
ra – ezt az időpontot tekintették kiin-
dulásnak.

Éves higiéniai profilaxis és monitorozás 
A higiénia, a profilaxis és az implantá-
tumok állapotának monitorozása érde-
kében a betegeknek legalább 3 éven 
keresztül évente vizsgálatra kell jelent-
kezniük. Az értékelés a következőkre 
vonatkozott: életkor, nem, dohányzási 
szokások, a fogvesztés oka. Az implan-
tátumra vonatkozóan a következő ada-
tok gyűjtésére került sor: típus, szám, 
hossz, eloszlás. Az elvesztett implantá-
tumokat is feljegyezték.
A biológiai (periimplantitis) és mecha-
nikus szövődményeket (az implantá-
tum törése, a fejrész törése, csavar-
törés, a porcelán törése) felmérték és 
feljegyezték. Az implantátummal ösz-
szefüggő problémákat kezelték. A be-
tegek később kezelésben részesültek 
minden sikertelen implantátum miatt.

Adatgyűjtés 
A rendelő valamennyi betegének fel-
jegyzéseit átvizsgálták a beválasztási 
kritériumoknak megfelelő páciensek 
azonosítása érdekében. A vizsgálatba 
beválasztott betegek feljegyzéseiben 
szereplő adatokat számítógépen (Win-
dows XP operating system, Microsoft 
Corporation), Microsoft Excel (Micro-
soft Corporation, Redmond, WA) táb-
lázatkezelő programban rögzítették. 

Eredmények

A vizsgálatban 9 teljesen fogatlan pá-
ciens vett részt, akiknél az implantátu-
mok kumulált túlélési aránya 97,56% 
volt. A 123 beültetett implantátumból 
csupán hármat kellett eltávolítani 3 be-
tegnél a 30–66 hónapos időszakban. 
Két implantátum az osszeointegrációs 
fázisban vált sikertelenné, míg egyet 
a fájdalom miatt kellett eltávolítani. A 
sikerarány az azonnali implantátumok 
esetében 100%-os, míg az azonnal 
megterhelt implantátumok esetében 
98,90% volt.
A csontvesztés minimális volt. Az át-
lagos csontvesztés a röntgenfelvé-
telek alapján a meziális felszínnél 
0,9 mm, illetve a disztális felszínnél  
1,1 mm volt.

Megbeszélés

Ez az egy helyen végzett retrospektív 
kohorszvizsgálat egy magánrendelő 9 
teljesen fogatlan betegénél beültetett 
implantátumok túlélésével kapcsolatos 
hosszú távú eredményeket mutatja be. 
2008–2011 között 123 titánimplantá-
tumot ültettek be, amelyekből 59 imp-
lantátumot közvetlen extrakció után 
helyeztek be, illetve 91 implantátumot 
azonnal megterheltek. A rögzített rész-
leges fémkerámia pótlások 3-6 hónap-
pal a beültetést követően kerültek rá 
az implantátumokra.
Az implantátumok kumulált túlélési 
aránya 97,56%, míg az átlagos csont-
veszteség a röntgenfelvételek alapján 
a meziális felszínnél 0,9 mm, illetve a 
disztális felszínnél 1,1 mm volt. A 30–
66 hónapos időszakban a 9 teljesen 
fogatlan betegnél minimális csontvesz-
teség és az implantátumok magas túl-
élési aránya volt megfigyelhető.

Következtetések

A vizsgálat korlátozásait szem előtt 
tartva – a 30–66 hónapos időszakban 
– az SPI implantátumokra kerülő, rögzí-
tett körhidak esetében a túlélési arány 
és a sikerráta igen magasnak bizonyult.
 (X)
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Implan-
tátum 

hossza 
(mm)

Frontrégió Moláris régió

1 2 3 4 5 6 7 Összesen %

Felső 
állcsont

1,8ii* 3,6ii* 2,10ii* 11,4ii* 13,2ii* 10 1 71/49§/30ii*

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,5 2 2 5 6 2 1 18

13 7 7 12 12 9 5 1 53

Alsó 
állcsont

0 5,9ii* (14) 3,8ii* (11) 5,8ii* (13) 3,4ii* (7) (6) (1) 52/42§/29ii*

8 1 2 1 4

10 0 0 0 0 2 0 0 2

11,5 0 2 2 2 0 0 0 6

13 0 14 14 12 0 0 0 40

Összesen

% 16/14§ 16/14§ 14/11§ 3/2§ 2/1§ 1 52/42§

1. táblázat: A beültetett implantátumok el-
oszlása (n=123) az állkapcson való elhelyez-
kedésük és az implantátumok hossza szerint

*azonnali 
 implantáció (ii),  
§azonnali terhelés
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Les Kalman (Kanada)

IMPLANTÁLNI KÍVÁNT TERÜLET  
MEGŐRZÉSE ÚJFAJTA CSAPOS  
MŰCSONK ALKALMAZÁSÁVAL

Absztrakt

Az implantálni kívánt terület megőrzé-
se a diagnózis és a kezelési terv fontos 
része. CAD (Computer-aided design – 
komputer vezérelte tervezés) segítsé-
gével ideális fogpótlást tervezhetünk, 
CAM (Computer-aided manufacturing 
– komputer vezérelte gyártás) haszná-
latával pedig a klinikusnak lehetősége 
nyílik a megtervezett protézist nagy 
pontossággal kifaragni.
A vizsgálat során az IPS e.max-ra esett 
a választás, az anyag keménysége és 
esztétikája miatt. Az IPS e.max és a ren-
delői CAD/CAM-technológia kombi-
nációja azt a lehetőséget nyújtja, hogy 
esztétikus és kiszámítható hosszú tá-
vú ideiglenes pótlást készíthetünk a 
végleges ellátásig, az implantátumok 
behelyezéséig, a terület megőrzése 
érdekében.

Bevezetés

Amennyiben a diagnosztikus kritéri-
umok engedik, az esztétikai zónában 
az implantáció az ideális kezelési op-
ció, bár az anyagi vonzatok gyakran 
gátat szabnak e lehetőségnek. Egy 
hosszú távú, esztétikus ideiglenes 
fogpótlás jelentheti a megfelelő se-
gítséget a betegnek ennek az aka-
dálynak a leküzdésében. A rendelői 
CAD/CAM-technológia lehetővé 
teszi az azonnali fogpótlás készíté-
sét is.
A CAD/CAM számítógép vezérelte ter-
vezést, illetve gyártást jelent. A CAD 
segítségével a klinikus digitálisan is 
megtekintheti a preparációs felületet, 
majd megtervezhet egy indirekt (szá-
jon kívüli) restaurátumot egy szoftver 
használatával.
Az ideális restauráció kiválasztása 
után az egy frézergép segítségével 
készül el. Az E4D egy rendelői fo-
gászati egység (E4D Technologies). 
Az IPS e.max egy fémmentes, esz-
tétikus fogászati anyag, amelyet in-
direkt restaurációknál használnak. 
Az IPS e.max lítium-diszilikátot tar-
talmaz, és ideális fizikai és esztétikai 
tulajdonságai teszik lehetővé, hogy 
a CAD/CAM-technológiával készült 
fogpótlásokhoz elsőként választott 
anyagként tartsuk számon. A részlet-
gazdag CAM-előállításhoz megfelelő 
tulajdonságokkal rendelkezik.

Klinikai eset

A 28 éves férfi beteg egyik frontfo-
gában nem megfelelő gyökércsapos 
felépítmény és rajta fémkerámia koro-
na volt.  A páciens panasza a „műfog” 
többszöri kimozdulása volt, és hosszú 
távú megoldást szeretett volna.
Anamnézisében a kezelést befolyáso-
ló tényező nem szerepelt. A klinikai és 
röntgenvizsgálat során a gyökérkezelt 
jobb felső nagymetsző fog gyökere kö-
rül apicalis elváltozás nem látszódott, 
a csapos műcsonk, illetve a korona 
viszont nem volt megfelelő. A fém-
kerámia koronapótlás még cementtel 
rögzült a csapos műcsonkhoz, ferrule 
effektus nélkül. A csapos műcsonkot 
és a koronát többször is vissza kellett 
ragasztani.
A diagnózis alapján a következőket java-
soltuk: endodonciai ellátás, a gyökércsa-
pos fogmű cseréje és a caries ellátása az 
1.1 fogban. A hiányzó fog pótlására imp-
lantátumra készült korona, híd, illetve ki-
vehető részleges protézis jött szóba.
A páciens az implantáció iránt érdek-
lődött, de azt szerette volna, ha a régi 
elemet visszaragasztjuk. Munkahelyi és 
személyes okok miatt esztétikus ideig-
lenes pótlásra is szüksége volt. Számos 
korlátozó tényezőt figyelembe kellett 
venni a páciens anyagi helyzete miatt. 
A régi gyökércsap és a rajta lévő fémke-
rámia korona alkalmatlan volt a vissza-
helyezésre. Ebben az esetben egy al-
ternatív megoldást javasoltunk: egy in-
direkt IPS e.max CAD/CAM-technoló-
giával készített ideiglenes gyökércsapos 
műcsonkot és koronát, rendelői E4D 
egység segítségével. A kezelésről szóló 
beleegyező nyilatkozatot a beteg meg-
kapta és aláírta. Az eset experimentális 
jellegéből kifolyólag egy indirekt CAD/
CAM-fogpótlás elkészítése mellett dön-
töttünk.

Preparáció

1.1-es fog: A gyökércsatornában lévő 
cementmaradványokat eltávolítottuk, 
majd a maradék foganyagot a szakma 
szabályainak megfelelően porcelánko-
ronához előkészítettük (1. ábra). A gyö-
kércsatornába egy gemkapcsot helyez-
tünk (2. ábra).

Ezután PVS lenyomatanyaggal (Ivoclar) 
és Q-Trays (Research Driven) részleges 
kanállal készült a lenyomat (3–5. ábra). 
A harapást is rögzítettük a CAD/CAM 
szkennerhez (6. ábra). A fogpótlás elké-
szüléséig a páciens a váróban pihent.

Indirekt CAD/CAM 

A lenyomat alapján gipszminta készült, 
melyet az E4D szkenner segítségével dig-
italizáltunk, az egyes területeknek megfe-
lelően számos szkennelés történt (7. ábra). 
CAD-technológiával a fogpótlást ábrázol-
tuk. A CAD-szoftver a kiválasztott para-
méterek alapján megrajzolta a kezdetle-
ges fogpótlást, majd az anyagvastagságot 
becsültük meg. 

A fogpótlástervezés továbbra is a szoft-
ver segítségével történt az elfogadha-
tó terv elkészítéséig (8. ábra).

A CAD-dizájnt egy IPS e.max blokkból, 
CAM-technológiával valósítottuk meg 
(10. ábra). A fogpótlás kifaragása után 
a formát értékeltük, majd a gipszmin-
tán ellenőriztük.

Ezután került sor a színezésre és a fé-
nyezésre (11. ábra), majd a kiégetésre. 
E lépés során változik az IPS e.max szí-
ne liláról fogszínűre (12., 13. ábra).

A páciens az átadásra visszaérkezett. A 
gyökércsapos fogművet és a koronát 
intraorálisan is ellenőriztük, a beteg esz-
tétikailag elégedett volt az eredmény-
nyel, így a fogművet Multilink (Ivoclar) 
cementtel beragasztottuk. Az okklúziót 
szintén ellenőriztük, majd a restaurátum 
tisztításával és polírozásával fejeztük be 
az átadást.

Megbeszélés

E cikk egy klinikai kutatást prezentál, 
ugyanis az IPS e.max anyag rendelői 
CAD/CAM-technológiával való hasz-
nálatát nem javasolták gyökércsapos 
fogművek, valamint csap és korona 
gyártásához. E javaslat abból a tényből 
adódik, hogy ennek az anyagnak csap-
ként való felhasználása még feltáratlan 
terület a fogászatban, valamint hogy az 
IPS e.max erőssége csapként történő 
alkalmazása során még nem meghatá-
rozott.

A CAD-szoftver alkalmazása megle-
hetősen korlátozott volt, és nem volt 
meg a lehetőség gyökércsatornán be-
lüli leképezésre. Az optikai szkenner-
nek is voltak határai, mivel az adat-
gyűjtés szögét változtatni kellett a dig-
italizált adatok megszerzéséhez. Végül 
a CAM-egység gyökércsap és korona 
együttes kifrézelésének képességét 
még nem vizsgálták.
Számos tényezőt kellett figyelembe 
venni az eset ellátásánál. A páciens egy 
„átmeneti”, rendkívül esztétikus ellátást 
kért, olyan ideális megoldást, melyet 
anyagi helyzete is megenged. 
A beteg okklúziójára az enyhe overjet 
és overbite volt jellemző, az okkluzális 
erőket minimalizálandó harapásemelő 
használata volt indokolt. A szomszédos 
fogakon nem voltak restaurációk, ami 
erősítette a minimálinvazív fogászat 
szükségességét. 

Összefoglalás

A CAD/CAM-technológiát az IPS e.
max anyaggal közepesen hosszú távú, 
előre megtervezhető, esztétikus, an-
terior ideiglenes fogpótlások elkészíté-
sére használjuk. További tanulmányok 
szükségesek a következők feltérképe-
zésére: az IPS e.max keménységének 
számszerű meghatározására, az anyag 
gyökércsapos műcsonkként értéke-
lésére, valamint a CAD/CAM-eljárás 
technológiájának továbbfejlesztésére. 
Úgy tűnik, hogy megvan a lehetőség, 
miszerint az IPS e.max egy előre meg-
határozható, közepesen hosszú távú és 
esztétikus gyökércsatornában elhor-
gonyozható anyagként jól funkcionál. 
Ez az új felhasználás lehetővé teszi az 
alveolus megőrzését, és optimalizálja a 
klinikai körülményeket a jövőbeli imp-
lantációhoz.
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A 3D KÉPALKOTÓ RENDSZER  
KLINIKAI ÉS DIAGNOSZTIKAI 
ELŐNYEI

Közel száz évig a megfelelő diagnó-
zis felállításához és a kezelési terv el-
készítéséhez csupán a kétdimenziós 
röntgenfelvételekre támaszkodhattak 
a fogorvosok. [1] A CBCT (Cone Beam 
Computer Tomography) 1999-es meg-
jelenésével ma már minden fogorvos-
nak egy precízebb eszköz áll a rendel-
kezésére.

A legtöbb esetben a periapikális, szár-
nyas, és panorámafelvételek csupán 
bucco-lingualis nézetről adnak infor-
mációt, tengelyirányú nézetet időn-
ként a ráharapásos felvételek biztosí-
tanak. Az orvosi komputertomográfia a 
1970-es évek elején kezdett elterjedni, 
ritkán a fogorvosok is használták, ezál-
tal először kihasználva a háromdimen-
ziós képalkotás előnyeit. [2]
 
A háromdimenziós cone-beam képal-
kotás a fogászat minden területén kivá-
lóan alkalmazható, és számos előnnyel 
bír. A pontosabb és nagyobb mennyi-
ségű radiológiai információ segíti a le-
hető legmegbízhatóbb diagnózis felál-
lítását, legyen szó akár általános fogá-
szatról, akár valamelyik szakterületről.

CBCT bemutatása

A CBCT alkalmazásakor a röntgensu-
gárforrás körbefordul a fej a körül, és 
különböző szenzorok és detektorok 
nyelik el a sugárzást. Ezekből a felvé-
telekből a szoftver axiális szeletek so-
rozatát hozza létre, és virtuális anató-
miaként tárolja a számítógépben. Egy 
kifinomult szoftver segítségével a fog-
orvos különböző nézeteket tud létre-
hozni, beleértve az axiális, koronális 
és szagittális szeleteket, ezt nevezzük 
többsíkú rekonstrukciónak (MPR – 
multiplanar reconstructions). A szele-
tek vastagsága állítható aszerint, hogy 
több vagy kevesebb információt tartal-
mazzon. 
Mivel a voxelek (volumetric pixels 3D) 
izotrópok, így egyéb rekonstrukciós 
képek hozhatók létre. Bármilyen irá-
nyú, vastagságú és görbületű szelet 
kijelölhető, hogy a kritikus területeket 
jobban láthatóvá tegyük. [3] Végezetül 
a CBCT egy háromdimenziós nézetet 
is lehetővé tesz, amelyet akárhogy for-
gathatunk, és bármilyen irányból ele-
mezhetünk.
A program által a háromdimenziós ké-
pek hagyományos röntgenfelvételek-
ké, valamint egyéb nézetekké és pro-
jekciókká (maximum intenzitás – MIP, 
lágyszöveti) is alakíthatók. 
A szoftver nyújtotta közel végtelen le-
hetőségnek köszönhetően a követke-
zők felismerése nem jelent problémát:
• Elváltozások
• Idegcsatornák
• Arcüregmorfológia
• Caries
• Csontdenzitás
• Törések
• Endodonciai elváltozások
• Implantáció kritériumai
• Parodontális defektusok
• Csontos elváltozások
• Törött fogak
• iatrogén ártalmak
• TMI morfológiája és betegségei
•  Bölcsességfogak pontos helyzete, 

valamint egyéb egészséges vagy kó-
ros állapotok

A kezdetek: CBCT és az implantológia

Először és elsődlegesen az implantá-
cióhoz kezdték el használni a CBCT-t. 
Ahogy egyre több információt kaptak 
a fogorvosok, az egyes szakterületek 
képviselői kezdték felismerni a többsí-
kú rekonstrukció és a háromdimenziós 
képalkotás előnyeit, legyen szó paro-
dontológiáról, endodonciáról, szájse-
bészetről, állkapocs-ízületi betegségek 
kezeléséről, fogszabályozásról, implan-
tológiáról vagy akár általános fogászat-
ról [4, 7, 8].
A periapikális és panorámafelvételek 
implantációkor félrevezethetők lehet-
nek. Egymásra vetülhetnek a struktú-
rák, valamint azáltal, hogy struktúrák 
elnyújtva vagy rövidebben vetülnek, 
geometriailag pontatlan képet kapha-
tunk [7, 8]. Egy implantátumról készült 
periapikális felvétel nem mutatja ki 
egyértelműen, hogy van-e jele gyulla-
dásnak az osszeointegrálódott implan-
tátum körül.
Az alábbi esetnél bukkálisan egy időn-
ként váladékozó fistula volt jelen, a pá-
ciens néha fájdalomról panaszkodott. 
A CBCT-felvétel (1. ábra) pontosan fel-
fedett egy bukkális defektust szagittá-
lis rekonstrukció esetén. Lebenyképzés 
után láthatóvá vált, hogy az implantátu-
mot a közepénél egy helyen nem fedte 
csont. Az idegen test eltávolítása után 
a páciens egészséges és tünetmentes 
lett.

A rendelkezésre álló kezdeti csont-
mennyiség kritikus az implantátum 
hosszú távú sikerességének szem-
pontjából. Amennyiben a csontkíná-
lat nem elegendő, csontpótlás válhat 
szükségessé. A CBCT adja a legpon-
tosabb információt a szituációról, ala-
csony sugárterhelés mellett. A peria-
pikális felvétel egyértelműen mutatja 
a kellő csontmagasság hiányát, azon-
ban a buccolingualis dimenzióról és az 
arcüreg pontos morfológiájáról nem 
kapunk kellő információt (2. ábra).

A CBCT többsíkú rekonstrukciója az 
összes mérési lehetőséget elénk tárja, 
hogy sinus liftet és csontpótlást végez-
hessünk egyidejű implantációval (3. áb-
ra). A háromdimenziós nézet megmu-
tatja az arcüreg alapját és az esetleges 
lágyszöveti elváltozásokat (4. ábra). A 
pontos mérési lehetőség bármely di-
menzióban a CBCT egyik legnagyobb 
előnye.

CBCT és az endodoncia

Az endodoncia az a szakterület, amelyik 
gyorsan felhasználja a CBCT nyújtotta 
előnyöket. A kétdimenziós röntgenfel-
vételekkel járó hátrányok a CBCT-t egy 
értékes segédeszközzé teszik a három-
dimenziós és többsíkú rekonstrukció 
általi gyökérmorfológia feltérképezé-
séhez.
Egy tipikus periapikális felvételen egy-
másra vetülő gyökércsatornák látszód-
nak frontfogak, kis- és nagyőrlők ese-
tében egyaránt, továbbá az érintett 
fogra vetülnek a nem kívánt bukkális 
és lingvális alveolusfalak is. 
A többsíkú rekonstrukciónak köszön-
hetően keresztmetszeti, hosszirányú 
és ferde síkokban követhetjük az ösz-
szes gyökércsatornát bármelyik irány-
ban, és láthatjuk az egymáshoz való 
viszonyukat, valamint távolságokat is 
mérhetünk. Ez a fajta „virtuális túra” a 
foggyökerek mentén jelentős előnyö-
ket nyújt a kezelés eredményét tekint-
ve (5. ábra) [3, 4].

Egy endodonciai kezelés után is fenn-
álló gyulladást időnként nehéz diag-
nosztizálni periapikális felvétel alapján. 
A gyökértömés megfelelőnek tűnhet 
annak ellenére, hogy más klinikai jelek 
és tünetek jelen vannak. A páciens a 
gyökérkezelés után hónapokkal is ta-
pintási és nyomási érzékenységről pa-
naszkodik, és kerüli az érintett terüle-
tet. 
A kisfelvételen csak minimális elválto-
zás ábrázolódott (6. ábra). A gyökércsa-
tornákba gyökértömés készült, és egy 
kevés sealer bejutott a periapikális tér-
be a meziális gyökérnél. A disztális gyö-
kér és tömése megfelelőnek bizonyult. 
Csupán a meziális gyökéren látszódott 
a gyökérhártyarés kiszélesedése, egy 
kis periapikális sötétebb folt.

A CBCT teljesen más képet mutat. A 
koronális rekonstrukció alapján a me-
siolingualis csatornában rövid a gyö-
kértömés, és egy nagy radiolucens 
terület ábrázolódik (7–8. ábra), ami a 
periapikális röntgenen nem volt megfi-
gyelhető (6. ábra).

Egy buccolingualis irányú röntgenfe-
lvételen a csatornák egymásra vetül-
nek, ezért nehéz megítélni, hogy az 
összes csatornát kezelték-e (9. ábra). 
Gyakran, mint az adott röntgenfelvétel 
esetében is, látunk periapikális elválto-
zást megfelelőnek tűnő gyökértömés 
mellett is.

A CBCT-felvételeken a többsíkú re-
konstrukciónak köszönhetően a fog-
orvosok könnyebben felfedezhetik a 
valódi problémát, még mielőtt egy in-
vazív beavatkozás mellett döntené-
nek. Az axiális nézetben egy kezeletlen 
lingvális csatorna látszódik. A koronális 
nézet megerősíti ezt a diagnózist, és a 
kezelés ennek ismeretében folytatható 
(10. ábra).

Az endodontusok csakúgy, mint az ál-
talános fogorvosok, profitálnak a jó 
felbontású CBCT-felvételek nyújtotta, 
a hagyományos kétdimenziós periapi-
kális felvételeknél szélesebb körű diag-
nosztikai lehetőségekből [5, 6].

Szájsebészet

A CBCT többsíkú és háromdimenziós 
rekonstrukciója nagy segítséget jelent 
a szájsebészetben, annak invazív mi-
volta végett. A lehetőség, hogy virtuá-
lis műtéteket végezzünk, a páciens és 
az orvos javára is szolgál. 
A klinikusok előnyére válik, hogy valós 
időben és térben láthatják a különböző 
referenciapontokat és a pontos morfo-
lógiát, valamint pontos méréseket vé-
gezhetnek. A páciensek pedig jobban 
megértik a problémájukat és a kezelé-
si opciókat, amelyeket orvosuk javasol 
nekik.
A bölcsességfogak eltávolítása időn-
ként kockázatos lehet kétdimenziós és 
panorámafelvételekre támaszkodva. 
Ezeken a felvételeken az arcüreg és az 
idegcsatornák gyakran a foggyökerekre 
vetülnek. A fogorvosoknak kétdimen-
ziós felvételek alapján saját tapasztala-
tukra kell hagyatkozniuk, hogy elkerül-
jenek egy esetleges iatrogén sérülést.
A CBCT háromdimenziós és többsíkú 
rekonstrukciójának köszönhetően job-
ban megjósolható egy esetleges ma-
radandó sérülés kialakulásának esélye. 
A CBCT felhasználásával szilárd bizo-
nyítékaink vannak, és a kockázatokat 
csökkenthetjük.
A panorámafelvétel az egymásra vetü-
lések miatt nem ad biztos információt 
arról, hogy az idegcsatorna nincs-e a 
bölcsességfog gyökerei között. Csak a 
CBCT és a többsíkú rekonstrukció se-
gítségével határozható meg pontosan, 
ha az ideg a mesiobuccalis és mesio-
lingualis gyökerek között halad át (11. 
ábra).

Egyéb sebészeti szempontból számot-
tevő előnyei a számfeletti és impaktált 
fogak helyzetének a meghatározása. A 
képek megmutatják a pontos pozíci-
ót és morfológiát, ami nagy segítséget 
jelent az adott fog eltávolításánál (12. 
ábra).

A pontos helyzet ismerete megkönnyí-
ti az orvos munkáját, és a páciens jobb 
kezelésben részesül. Lehetővé teszi a 
legprecízebben elvégezhető és legke-
vésbé invazív műtétet [4, 5].

Parodontológia

A parodontális eredetű problémákat 
gyakran félreértik a páciensek, miköz-
ben próbáljuk azokat megismertetni 
velük. Fogorvosként tasakokról beszé-
lünk, amelyeket röntgenfelvételeken 
mutatunk meg, és különböző kezelése-
ket javasolunk, amelyeket aztán a pá-
ciensek elutasítanak, mivel nem értik, 
hogy pontosan mit próbálunk elma-
gyarázni nekik. A CBCT háromdimen-
ziós nézete segíti a kezelési terv meg-
értését és elfogadását.
A képek a páciens adott problémáját 
ábrázolják, ezért egy laikus is könnyeb-
ben megérti azokat. A parodontális de-
fektusok és tasakok ábrázolása segíti a 
pácienst abban, hogy motiváltabb le-
gyen a gyógyulásában (13. ábra).

3. ábra: Posztoperatív CBCT-felvétel: arcüreg 
emelés és implantáció. 

4. ábra: A háromdimenziós CBCT megmutat-
ja az arcüreg anatómiáját.

1. ábra: CBCT szagittális rekonstrukciója 
alapján egy csontdefektus látható az implan-
tátum körül.

2. ábra: A periapikális felvételek nem mutat-
ják meg a csont szélességét vagy az arcüreg 
anatómiáját.

5. ábra: Az axiális rekonstrukció alapján 
látszódnak a felső molárisok mesiobuccalis 
gyökereinek a csatornái.

6. ábra: A periapikális felvétel minimális elvál-
tozást mutat radiolucens terület nélkül.

7. ábra: Koronális rekonstrukció alapján rövid 
a gyökértömés a mesiolingualis csatornában, 
és egy radiolucens terület látszódik.
8. ábra: Szagittális rekonstrukció inkom-
plett gyökértömést sejtet, és egy radiolucens 
terület is látszódik.

9. ábra: Periapikális felvételen egy jónak tűnő 
gyökértömés látszódik periapikális elváltozás-
sal.

10. ábra: A koronális rekonstrukció meg-
mutatja, hogy a lingvális csatornában nincs 
gyökértömés, ami az egymásra vetülés miatt 
nem látszódott.

11. ábra: A koronális rekonstrukciónál látszó-
dik, hogy az ideg a bölcsességfog gyökerei kö-
zött helyezkedik el.

13. ábra: A háromdimenziós képen parodon-
tális defektusokat és fogkőhidakat láthatunk.

12. ábra: A háromdimenziós képen a számfe-
letti fogakat és azok pozicióját láthatjuk.



A többsíkú rekonstrukció és a három-
dimenziós nézet segíti a parodontoló-
gust a sebészi tervezésben, lehetővé 
teszi pontos mérések elvégzését és a 
csont analízisét, amihez egy periapiká-
lis felvétel vagy egy panorámaröntgen 
kevésnek bizonyul.
Számos tanulmány szerint a CBCT sok-
kal pontosabb, mint a panorámarönt-
gen. Az implantációt végző parodonto-
lógusok számára a csontdenzitás mé-
résének lehetősége és a fontos anató-
miai képletek elkerülése igen fontos [4, 
5].

Fogszabályozás

A fogszabályozó szakorvosok is el-
kezdték használni a nagy látómezőjű 
CBCT-készülékeket. Friss tanulmányok 
szerint a csontos struktúrák lineáris 
mérései sokkal pontosabbak és kevés-
bé torzítanak a CBCT esetében, mint 
az egyébként használt módszereknél: 
lateralis cephalometria, posteroanteri-
or (PA) és submentoverticalis (SMVT) 
[5]. A fogak térfogatának és pozíciójá-
nak pontos meghatározása meggyor-
síthatja és precízebbé teheti a kezelést.
A fogak pozíciója, a csontdenzitás és a 
fog ívek mérete mellett a fogszabályo-
zó szakorvos pontos képet kap a tem-
poromandibularis ízületről és az ízületi 
fejek helyzetéről. Az impaktált fogak 
könnyen azonosíthatóak, bukkális vagy 
lingvális helyzetük alapján eldönthető, 
hogy eltávolítás vagy sorbaállítás le-
gyen a kezelésük. A többsíkú rekonst-
rukció és a háromdimenziós nézet egy 
teljes képet ad a klinikusnak a problé-
mákról és a kezelés menetéről.
Egy CBCT-felvétel készítésével a fog-
szabályozó szakorvos számára min-
den szükséges információ rendelke-
zésre áll: panoráma, cephalometria, 
PA, SMVT, fogak mérete és térfogata, 
torlódás analizálása bármilyen síkban, 
TMI-vizsgálat, a légutak analízise, és 
mindez akár lágyszöveti, akár szkeletá-
lis információval is elérhető [5, 7].

Konklúzió

A tér három dimenziójában kezeljük 
pácienseinket, és most, a CBCT-nek 
köszönhetően, a diagnosztizálást is 
három dimenzióban végezhetjük a két 
dimenzió helyett. Ennek a technoló-
giának az alkalmazása megkönnyíti a 
diagnosztikát, és segítségével több in-
formáció áll a rendelkezésünkre. Azon-
ban, mint minden ártalmas diagnoszti-
kai eszköznél, itt is figyelembe kell ven-
ni, hogy az előnyei megérik-e a rizikót, 
amit a sugárterhelés jelent. 
A CBCT használatánál figyelembe kell 
venni a páciens életkorát, és megfon-
toltan kell használni ezt a szolgáltatást. 
Mindig a páciens problémájának meg-
felelő diagnosztikus eszközre essen a 
választás! Amikor egy új technológiát 
kezdünk el használni, mindig fontos a 
megfelelő tréning. Ezzel együtt jár az a 
felelősség, ami a CBCT nyújtotta infor-
mációk észrevételével és diagnosztizá-
lásával jár.
Ne mellőzzük a CBCT-t, csak azért, 
mert nem ismerjük! Ehelyett éljünk a 
lehetőséggel, hogy jobb diagnoszták 
és jobb radiológusok legyünk! Amint 
átnézzük a megfelelő patológiai és ra-
diológiai ismereteket, sokkal ponto-
sabb diagnózisokat és átgondoltabb 
kezelési terveket fogunk felállítani a 
CBCT segítségével.
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ŐSSEJTEK AZ IMPLANTÁCIÓS  
FOGÁSZATBAN
Az emberi test több mint 200 különbö-
ző típusú sejtet tartalmaz, melyek szö-
vetekbe és szervekbe rendeződnek, 
így ellátva az összes feladatot a szer-
vezet életképességének fenntartására, 
a szaporodást is beleértve. Egészséges 
felnőttszövetben a sejtpopuláció mé-
rete a sejtproliferáció, -differenciáció 
és -halál közötti helyes egyensúlyon 
alapszik. Szöveti sérülést követően a 
sejt proliferáció elkezdi a károsodás 
kijavítását. E cél érdekében a nyugvó 
(alvó) sejtek a szövetben proliferatívvá 
válnak, vagy az őssejtek aktiválódnak, 
és a megfelelő sejttípussá differenciá-
lódnak, amely a károsodott szövet ja-
vításához szükséges. Az őssejtkutatás 
célja a szöveti folytonosság, a felnőtt-
kori regeneráció és a jelentős számú 
humán embrió sejttípus származásá-
nak felderítése.
A tényt, hogy a szövetek számos sejtté 
differenciálódhatnak, valamint hogy a 
vér, a bőr és az emésztőrendszer eseté-
ben a differenciálódott sejtek életideje 
rövid és képtelenek a megújulásra, már 
régen megfigyelték. E felismerés veze-
tett ahhoz az ötlethez, miszerint né-
hány szövet őssejtekből megalkotható 
lehet, amelyeket hatalmas megújuló 
kapacitással (önreplikáció) és differen-
ciációs hajlammal rendelkező utód-
sejtek létrehozására képes sejtekként 
definiálunk. E sejtek, melyeket felnőt-
tőssejteknek is nevezünk, csak annak a 
szövetnek megfelelő sejtsorokat hoz-
zák világra, amelyben tartózkodnak (1. 
ábra).

Az őssejteket a felnőtt- és embriószö-
veteken kívül sejtkultúrákból, diffe-
renciálatlan sejtekként is izolálhatjuk. 
Az embrióeredetű őssejteknek meg-
van az a képességük, miszerint az ösz-
szes differenciált felnőttkori sejtet ké-
pesek létrehozni. Így ez a potenciál a 
konvencionális mezodermális szárma-
záson túlra is kiszélesíthető, máj-, ve-
se-, izom-, bőr, szívizom- és idegsejtek 
differenciáltatása céljából (2. ábra). 

Az őssejtek potenciáljának felfedezé-
sével új dimenziók nyíltak meg az or-
voslásban. Károsodott szövetek és e 
lehetőség nélkül reménytelen szer-
vek regenerációja is megvalósulhat. Az 
embrionális őssejtek használatából fa-
kadó nyilvánvaló etikai viták miatt a leg-
több tudományos kutatásban felnőt-
tőssejtek felhasználására törekednek. 
A felnőtt őssejtek az embrionálisakkal 
összehasonlítva kevésbé sokoldalúak, 
multipotensek, csak bizonyos típusú 
speciális sejtekké/szövetekké képesek 
átalakulni, míg az embrionális őssejtek 
bármilyen típusú specifikus sejtté/szö-
vetté differenciálódhatnak. Tudomá-
nyos kutatások igazolják, hogy néhány 
szövettípus, mint például az idegszö-
vet regenerációja bonyolultabb, míg a 
csont és a vér az őssejtterápia szem-
pontjából kevésbé komplikált.
A fogászatban tejfogak pulpáját, mint 
potenciális őssejtforrást vizsgálták, és 
biztató eredményeket kaptak. Viszont 
egy egész fog regenerációja (harmadik 
fogzás) rendkívül komplex folyamat, 
mely a biztató állatkísérletek ellenére 
is messze van még a klinikai felhaszná-
lástól. Az állcsont-regeneráció terüle-
tén ennek ellentettjét figyelték meg, itt 
ugyanis a klinikai felhasználásra több 
tudományos bizonyíték is rendelke-
zésre áll. Jelenleg a felnőttőssejteket 
többek között csontvelőből és zsírból 
gyűjtik be.
A csontvelő hemopoetikus, tehát ké-
pes az összes vérsejt előállítására. Az 
1950-es évektől kezdve, mikor a No-
bel-díjas dr. E. Donnall Thomas bemu-
tatta a csontvelő- transzplantátumok 
életképességét leukémiás betegekben, 
sok életet mentett már meg ez a techni-
ka, számos immunológiai és hemopoe-
tikus betegség esetében. A csontvelő a 
hemopoetikus őssejteken kívül (amely-
ből például a vörös- és fehérvérsejtek, 
valamint a vérlemezkék differenciálód-
nak) mást is tartalmaz: mesenchymalis 
őssejteket is találunk, melyekből pél-
dául csont-, izom- és zsírszövet válhat 
(3. ábra).

A csontvelő-transzplantátum begyűj-
tését lokális érzéstelenítés mellett vég-
zik, az os iliumon keresztül, aspirációs 
tűvel. Ez az eljárás nem számít külö-
nösen invazív vagy bonyolult procedú-
rának. Továbbá sem intra-, sem posz-
toperatívan nem jár különösebb disz-
komfortérzéssel (4. a és 4. b ábrák).

A csontrekonstrukció nagy kihívásnak 
számít a fogászatban (mind az orto-
pédia, mind pedig az onkológia terü-
letén), ugyanis trauma, fertőzés, tumor 
vagy foghúzás okozta csontdefektusok 
újraépítéséhez csontgraft szükséges. 
Az állcsontok csonthiánya fogászati 
implantátum behelyezését is kontra-
indikálhatja, így befolyásolja a beteg 
életminőségét is. A csonthiány orvos-
lására a csontgraftot hagyományosan a 
mentum területéről, vagy a retromola-
ris területről nyerik. Ha túl nagy a de-
fektus, calvaria-, tibia- és csípőcsont is 
használható. A csontvelőgraft-vételtől 
eltérően nagy csontgraft eltávolítása 
gyakran nagymértékű diszkomforttal 
jár, valamint alkalmanként elkerülhe-
tetlen posztoperatív szövődményekkel 
(5. a–e ábrák).

A csontgraft alkalmazásának e nehéz-
ségei hívták életre a csontszubsztitú-
ció lehetőségét (szintetikus anyagokkal 
és humán- vagy bovineredetű csont-
tal). Azonban az ezen anyagokkal elért 
eredmények elmaradnak az autológ (a 
betegtől származó) csontgraftokétól, 
éppen az autológ fehérjék hiánya miatt. 
Így a kritikus csontos defektusokban, 
amelyek az eredeti kontúr helyreállí-
tásához speciális terápiát igényelnek, 
egy, az autológ graft használatának 
elkerülésére kifejlesztett csontmegta-
karító anyagot és a betegből nyert ős-
sejtet kombináló új koncepció hódított 
teret, mint egy modernebb kezelési fi-
lozófia. Így a hagyományos csontgraft 
hátrányaihoz képest (az összes vele 
járó problémával) ez az új, őssejtet és 
mineralizált anyagokat kombináló me-
tódus életképes, a páciensből szárma-
zó sejteket tartalmazó graftot használ, 
sebészi csontgyűjtés nélkül.
Mostanáig egy tanulmány sem ha-
sonlította össze a csontrekonstrukció 
céljából csontvelő-eredetű őssejteket 
felhasználó különböző metódusokat. 
A következő sorokban egy, a kutató-
csoportunk által végzett tanulmányt 
mutatunk be, melyben kritikus csont-
defektusokat hoztunk létre nyulakban, 
majd összehasonlítottuk a világszerte 
használt négy fő őssejtet alkalmazó 
módszer csontgyógyulási hatékony-
ságát:
– friss csontvelő (feldolgozás nélkül);
– csontvelői őssejtkoncentrátum;
– csontvelői őssejtkultúra;
– zsírszöveti őssejtkultúra (6. és 7. 
ábra).

Az ötödik kísérleti csoportban nem 
használtunk őssejtterápiát (kontroll-
csoport). A legjobb csontregenerációs 
eredmények azokban a csoportokban 
születtek, amelyekben csontvelői ős-
sejtkoncentrátumot, valamint csont-
velői őssejtkultúrát használtunk, a leg-
rosszabbak pedig a kontrollcsoportban. 
Következésképpen a csontrekonstruk-
ciós terápia során a csontvelő-eredetű 
őssejt alkalmasabb lenne, mint a zsír-
szöveti, továbbá egy egyszerű őssejt-
koncentrátumot használó technika (el-
készítése pár órát vesz igénybe) ugyan-
olyan eredményre vezet, mint amely 
komplex sejtkultúrát alkalmaz (ez az el-
járás pedig átlagosan három-négy he-
tet vesz igénybe) (8. a és 8. b ábra).

Hasonló, embereken végzett kísérle-
tek alátámasztották a felfedezést, mi-
szerint csontvelői őssejtek a trauma, 
extrakció, esetleg tumor okozta csont-
defektusok gyógyulását javítják. Az 
előző oldalon látható hisztológiai kép a 
csontmegtakarító anyagok és őssejtek 
kombinációjának csontrekonstrukciós 
lehetőségét illusztrálja (9. ábra). Egyér-
telműen látszik, hogy a mineralizált 
szövetek szintje jelentősen magasabb 
azokon a területeken, ahol őssejtet is 
alkalmaztunk (10. a és 10. b ábrák). 

1. ábra: Az őssejt önreplikációs vagy differen-
ciációs útja.

2. ábra: Mesenchymalis őssejtből származtat-
ható szövetek.

3. ábra: A csontvelő sejtdiverzitása.

4. a ábra: Beszúrási pont csípőcsont (os ilium) 
csontvelőjének eléréséhez.

4. b ábra: A tű a csontvelőben.

8. b ábra: Nyúlkoponya CT-felvétele, őssejt 
felhasználással kombinált csontmegtakarító 
műtét után. A csontdefektus majdnem telje-
sen eltűnt.

5. a ábra: A mentum területéről vett csont-
graft.

5. b ábra: Angulus mandibulae területéről 
vett csontgraft.

5. c ábra: A calvaria területéről vett csontgraft.

5. d ábra: Tibia vagy fibula területéről vett 
csontgraft.

5. e ábra: Os ilium területéről vett csontgraft.

6. ábra: Nyúlcalvarián létrehozott kritikus 
csontdefektus.

7. ábra: Elsődleges felnőttcsontvelői me-
senchimális őssejtkultúra, 21 nap után.

8. a ábra: Nyúlkoponya CT-felvétele, őssejt 
felhasználása nélküli csontmegtakarító műtét 
után (kék nyíl). A csontos defektus megmarad.

Viz Dental Implant Kft.
1052 Bp., Váci utca 23. 1. em. 1/a

Tel.:/fax: 06-1-318-4939,  
E-mail: office@vizdental.hu, 

www.vizdental.hu

Fogászati implantátumok 
és felépítmények széles választéka, 
akár 24 órán belül.

implantshop.hu
+36 70 670 6875

TRY IT. LOVE IT. BUY IT.
Sanitaria Kft.

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Tel.: (+36-1) 336-0884, Fax.: (+36-1) 336-0860

E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu

www.imegagen.hu

Kérje 
kedvezményes 

START  
csomagunkat!

megagen 05.indd   1 2020. 01. 31.   14:14:49TRY IT. LOVE IT. BUY IT.
Sanitaria Kft.

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Tel.: (+36-1) 336-0884, Fax.: (+36-1) 336-0860

E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu

www.imegagen.hu

Kérje 
kedvezményes 

START  
csomagunkat!

megagen 05.indd   1 2020. 01. 31.   14:14:49

Sanitaria Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.

Tel.: (+36-1) 336-0884
E-mail: shop@sanitaria.hu
Honlap: www.sanitaria.hu

sgshirdetes_2012februar_165x235.indd   1sgshirdetes_2012februar_165x235.indd   1 1/27/12   12:29 PM1/27/12   12:29 PM

SGS International Ltd.
European Logistic Center

1047 Budapest,
Károlyi István u. 1–3.
Tel.: +36 1 328 0427
Fax: +36 1 348 0428

E-mail: info@sgs-dental.com
www.sgs-dental.com

www.alphaimplant.hu
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Kompressziós és bikortikális egyfázisú implantátumok 
választhatóan multiunit fejjel. Csavarozható 
stégekhez, overdenture felépítményekhez.

Azonnali implantáció és azonnali terhelés 
meghatározott szakmai protokoll szerint.

Folyamatos, többlépcsős kurzusok, 
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9. ábra: Musculosceletalis szövetrész és 
csontvelő-koncentrátum egyvelegéből vett 
csontminta.

10. a ábra: Annak az oldalnak a hisztológiai 
képe, melyet csontvelő és csont kombináció-
jával pótoltak. Jelentős mennyiségű minerali-
zált szövet látható.

Exkluzív magyarországi disztribútor
06 30 942 7560  dental@harmonycom.hu

www.harmonycom.hu

Az eredeti Choukroun-féle, MD Class IIa – CE 2797 minôsítésû  PRF centrifuga és tartozékai.
Új protokollok, innovatív technikák – PRF felhasználók számára, díjmentesen.



Bár a csontvelői őssejtet felhasználó 
csontrekonstrukciós technikák a ru-
tin klinikai alkalmazáshoz közel állnak, 
kétségkívül nagy óvatosság szükséges 
e procedúra indikálásához. Előfeltéte-
le ennek az eljárásnak a megfelelően 
képzett sebészi és kutatói csoport, és 
nem utolsósorban a szükséges forrá-
sok elérhetősége (11. a–h ábrák, me-
lyek a São Leopoldo Mandic fogorvo-
si egyetemen, Brazíliában készültek, a 
csontvelői őssejtek laboratóriumi ke-
zelése során). 

Forrás: Cosmetic Dentistry 2013/4

11. f ábra: Második centrifugálás.

10. b ábra: Annak az oldalnak a hisztológiai 
képe, melyet csontvelő nélkül pótoltak. Kis 
mennyiségű mineralizált szövet látható.

11. a ábra: Csontvelő.

11. b ábra: Csontvelő átvitele kúpos csőbe, 
steril környezetben (lamináris áramlás).

11. c ábra: Csontvelő-homogenizáció pufferol-
datban (lamináris áramlás).

11. d ábra: Ficollal kombinált csontvelő (a sejt-
szeparáció eléréséhez).

11. e ábra: Pipetta, benne a mononukleáris 
sejtekkel (ahol az őssejtek vannak).

11. h ábra: Szarvasmarhacsont és csontvelői 
őssejtkoncentrátum keveréke.

11. g ábra: A második centrifugálás után ka-
pott csontvelőszemcse, mely a csontvelői mo-
nonukleáris sejteket tartalmazza.

    ...és ami mögötte van
biztos megoldás a fogászati szakma elérésére



Könyvajánlataink

Hajdu Zoltán

Csak természetesen
Fogászat és esztétika

Dr. Forrai Judit

Fejezetek a fogorvoslás
és eszközeinek történetébôl

FOGORVOSPEREK

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma az orvosi műhiba perek gyakor-
latának á� ekintéséről szóló összefoglaló jelentésében rögzíte� e, hogy 
az élet, tes�  épség és egészség sérelme mia�  indíto�  orvosi kártérítési 
perekben a bekövetkeze�  hátrányokat, káros eredmény mia�  érvénye-
síte�  nem vagyoni kárigényeket a károsult vagy a saját egészségromlása, 
vagy saját jogán a hozzátartozójának halála, egészségkárosodása mia�  
érvényesí�  azzal, hogy ezek a károsult esetében együ�  is jelentkezhet-
nek.  Ténybeli alapja lehet a szélesen ve�  gyógyítás (orvoslás) során 
bekövetkeze�  valamely hiba: általában a diagnosz� kus tévedés követ-
kezményei, kezelési, műté�  hiba akár tevőleges, akár mulasztásos maga-
tartással, a tájékoztatás elmaradása vagy elégtelensége. 

Magyarországon a műhibaperek során megítélt összegek folyamatosan 
emelkednek. A nyilvánosságra hozo�  legmagasabb kártérítés eddig 55 
millió forint volt, de folyamatban van olyan per is, amelynek tétje meg-
haladja a 80 millió forintot. A kérdésben érinte�  jogászok véleménye sze-
rint az oly sokat emlegete�  1997-es Egészségügyi Törvény hatályba lépése 
óta az orvosi felelősséggel kapcsolatos perek kétharmadát a betegek nye-
rik. Megjegyzendő, hogy 2008-hoz képest 10%-kal nő�  a műhibaperek 
száma, amely most 151, a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában pe-
dig 467 eljárásról beszélhetünk. (Forrás: EBF) Ezen ügyek megközelítőleg 
17%-a tekintetében beszélhetünk ún. fogorvosperekről.

Napjainkban az egészségügyi szolgáltatóknak – beleértve az intézménye-
ket és a magánpraxist folytató orvosokat – egyre inkább számolniuk kell 
azzal a lehetőséggel, hogy a beteg vagy hozzátartozója, ha nem elégede�  
az ellátással, bíróság elő�  keresi az igazát. Büntetőeljárás orvossal szem-
ben ugyan lényegesen ritkábban indul, azonban ez talán még nagyobb 
lelki megterhelést jelent az érinte�  orvos számára. 

A jogi helyzet � sztázására, a releváns szabályozás és a fogorvosi tevé-
kenységet érintő műhibaperek bemutatására és értelmezésére hivato�  
a Fogorvosperek című kötet, amelyet közérthető megközelítése mia�  
elsősorban fogorvosok, szájsebészek, de jogászok, illetve a jog iránt 
 érdeklődők is haszonnal forgathatják.
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Róth Lajos

Fogpótlás.tan
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12 500 Ft

Ennek a könyvnek 
a kiadásával cél-
kitűzésünk volt át-
tekinteni fogászati 
implantológiában 
h a g y o m á n y o s a n 
alkalmazott csont-
megmunkáló eljá-
rásokat (kézi eszkö-
zök, forgóeszközök), 
ö s s z e h a s o n l í t v a 
őket az új (piezo, lé-

zer, mágneses kalapács /magnetic mallet 
= MM) módszerekkel, valamint bemutatni 
a csontpótló anyagokat és köztük az újnak 
számító BoneAlbumint. 

Mind a mágneses kalapács, mind 
a  BoneAlbumin a nemzetközi irodalomban is 
rendkívül újnak számít, egyelőre kevés vagy 
egyáltalán nincs sokéves tapasztalat, így fon-
tos, hogy az eddigi ismereteket, technikákat, 
az elért eredményeket kellő kritikával, önkriti-
kával kezeljük, és reálisan próbáljuk helyüket 
és szerepüket meghatározni a fogászati imp-
lantológiában.

Dr. Gáspár Lajos

Könyvem megszü-
letését elsősorban 
dr. Forrai Judit pro-
fesszor asszonynak 
köszönhetem. Az ő 
inspirálására szüle-
tett meg ez a törté-
neti visszatekintés. 
2014 februárjában a 
Semmelweis Egye-
tem Népegészség-
ügyi Intézetének a 

tantermében megalakult a Magyar Orvos-
történeti Társaság részeként a Fogászattör-
téneti Kör. Az alakuló ülésen érdekes előa-
dások hangzottak el, majd azok befejeztével 
Forrai Judit tanárnő felkért, hogy tudnék-e az 
őszi program keretében a fogászati implan-
tológia történetéről előadást tartani. Termé-
szetesen szívesen elvállaltam. Az orvoslás, 
a fogorvoslás történeti vonatkozásai mindig 
is érdekeltek, és a fogorvostan-hallgatóknak 
az érzéstelenítésről, az implantológiáról szó-
ló előadásaimban állandóan próbáltam tör-
téneti vonatkozásokat is beépíteni. Engem 
elsősorban a gyógyító eljárások fejlődése ér-
dekelt. Mi volt a régi gyógymódok – az akkori 
ismeretek szerinti – élettani, patológiai vagy 
akár vallási háttere?

Dr. Divinyi Tamás

A fogászat és külö-
nösen az implanto-
lógia fejlôdése az 
elmúlt évtizedek-
ben az érdeklődés 
középpontjába ke-
rült. Magyarorszá-
gon napjainkban évi 
közel 60 000 darab 
fogászati implantá-
tumot helyeznek be, 
ami mintegy évi 12 

milliárd forint forgalmat generál az orvosi és 
fogtechnikai költségekkel együtt. 

Az Implant Index című kézikönyv nemcsak a 
tudományos és szakmai ismeretek jelentős 
lexikális anyagát összegzi, hanem talán első-
ként mutatja be az implantológiai piac jellem-
ző vonásait, gazdasági elemzéseket, múltra, 
jelenre és jövőre vonatkozó adatokat, fejlő-
dési tendenciákat. Ugyancsak új témának 
számít az implantációs betegek gondozását 
bemutató fejezet is. A könyv fejezeteiben elő-
ször az adott témakör rövid, áttekintő beve-
zetésére kerül sor, majd ezt követi a lexikális 
ismeretanyag táblázatokban, majd elsősor-
ban a mindennapi gyakorlatot segítő írások, 
cikkek következnek.

Dr. Gáspár Lajos és dr. Toldi Ferenc

Az implantológia a 
fogorvostudomány 
egyik legintenzíveb-
ben változó, fejlődő 
szakterülete. A fog-
hiányok pótlásának 
szándéka - valami-
lyen csontba épí-
tett eszköz, anyag 
segítségével - több 
évezredes múltra te-
kint vissza. Az imp-

lantációs kísérletek azonban hosszú időn át 
- a nem megfelelő biológiai, anyagtani stb. 
feltételek hiánya miatt- többnyire nem jártak 
sikerrel. A nagy „előrelépést" a 20. század, an-
nak is különösen a második fele hozta meg. 
Ezekben az évtizedekben számtalan próbál-
kozásról, kísérletről olvashattak az érdeklő-
dők a hazai és a nemzetközi szakirodalom-
ban egyaránt. A dentális implantológia mára 
már a fogorvoslás nélkülözhetetlen területe 
lett. A mindennapi gyakorlatban szükség van 
az ismeretek permanens bővítésére, frissíté-
sére, hiszen egyre újabb és újabb implantáci-
ós rendszerek, fejlesztések, eszközök és eljá-
rások megjelenésével szembesülnek - szinte 
naponta - a szakemberek.

Dr. Urbán István

A FOGÁSZATI IMPLANTOLÓGIA
története Magyarországon

Dr. Divinyi Tamás
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ERŐS FOGAK ÉS EGÉSZSÉGES 
SZÁJ – MEGGYŐZŐ MOSOLY 
A száj és a fogak nemcsak a táplálkozás 
és az emberi kommunikáció fontos részei, 
de esztétikai szempontból is jelentős 
szerepük van. Az egészséges fogak és 
fogíny egészségünk meghatározó elemei, a 
hibátlan, derűs mosoly pedig minden egyén 
kívánsága.

Nem csak a fogak fájnak

Az íny leggyakoribb gyulladásos meg-
betegedése a gingvitis vagy fogíny-
gyulladás, mely legtöbbször a rossz 
szájhigiénia következményeként jön 
létre. A begyulladt és vérző fogíny a 
rossz lehelet mellett a betegség első 
jele. A gingvitist tehát gyógyítani kell, 
mert különben a gyulladás előrehala-
dott állapotában a gyulladt íny gócként 
szerepel, mely gócbetegségeket okoz-
hat. 
Az egészséges ember szájában folya-
matosan jelen vannak mikroorganiz-
musok, amelyek szaporodása az íny 
gyulladásához vezet, és idővel a fogágy 
többi része is érintett lesz, paradontit-
is jelentkezhet. A tasakok mélyebbek 
lesznek, ezért a gyulladás ráterjed a 
mélyebb paradontális szövetekre is. A 
fogágygyulladás következtében a foga-
kat rögzítő szövetek elbomlanak, a be-
tegség pedig átterjedhet az állkapocs 
csontszövetére is. Ennek együttes kö-
vetkezménye, hogy a fog tartószerke-
zete meggyengül, elbomlik, így a fogak 
meglazulnak, majd kihullanak.

A hialuronsav a fogágy kötőszövetének 
fontos komponense 

A hialuronsav a szervezet természetes 
anyaga és az egészséges fogíny fontos 
komponense. 
Alkalmazása a fogászatban:
–  csökkenti a szájnyálkahártya-irritáci-

ót 
– megvéd a fertőzésektől 
–  felgyorsítja a sebgyógyulást és szö-

vetregenerációt 
–  csökkenti a fogínyvérzést, a foggyul-

ladást és a duzzanatot 

A kutatások kimutatják, hogy a hi-
aluronsav fogászati alkalmazása jelen-
tős mértékben hozzájárul az ínybeteg-
ségek megakadályozásában és gyógyí-
tásában.

Ínybetegségek megelőzése és  
gyógyítása hialuronsavval

A gyógyszertárakban és speciális üzle-
tekben különböző formákban és kisze-
relésben már 3 éve kapható a Gengi-
gel, ami az egyedüli hialuronsav-alapú 
készítmény. 
A termékcsalád használata egyszerű, 
gyermekek, terhes nők és cukorbete-
gek egyaránt használhatják. A hialuron-
sav tartalma miatt hatékony megoldás 
az alábbiakra:
– ínyvérzés
– gingivitis (fogínygyulladás) 
– parodontitis (fogágybetegség) 
–  megsértett íny (sebészeti beavatko-

zás, foghúzás, fogpótlás után) 
–  korona, híd, fogprotézisek miatt irri-

tált szájnyálkahártya

Ezen tulajdonságai alapján bátran állít-
hatjuk, hogy a Gengigel az egészséges 
fogíny receptje.

(X)
Forrás: Medis sajtóanyag

anyu
ínyvérzés és afták

misike
a fogzás 

időszakában

jani
sérült íny

nagyi
protézis által 

irritált íny, 
fogágygyulladás

Hialuronsav

Az egészséges fogíny receptje
Az egészséges fogíny receptje

 Az egész csalàd számára

gél/szájöblögető oldat/szájspray/baby gél

■   csillapítja a vérzést

■   elősegíti a sebgyógyulást a szájüregben

■   elősegíti a szövetregenerációt

■   csökkenti a duzzanatokat

■   védi a szájnyálkahártyát a fertőzésektől

www.gengigel.hu
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smileshop
szájápolás 
mindenkinek

DP Hungary Kft.
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Tel.: +36 30/472-0030
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