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A DIGITÁLIS
SZABADSÁG 
VILÁGÁBAN!

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



• „Gyakorló orvosként  
a betegközpontú munkaszervezés 
és -végzés a legfontosabb  
feladatom”

• Fogeltávolítás utáni implantáció és  
csontregeneráció azonnali  
terheléssel Alpha-Bio Tec NeO  
implantátummal

• Felső nagy- és kismetsző  
implantátummal történő  
pótlása szimultán augmentációval  
és azonnali konzolos ideiglenes  
restauráció készítésével

• Periimplantáris apikális  
léziók és retrográd  
periimplantitis

• Horizontális csontaugmentáció  
és implantáció

• Alveolus prezerváció céljára  
alkalmazott kollagén  
szivacsokkal kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalatok

• Kifejezett mértékben atrofizált felső 
állcsont ellátása PRF és bovine  
csontpótló anyag együttes  
alkalmazásával

• Soft lézer alkalmazása  
a csontpótló anyagok és  
az implantátumok csontosodásának  
támogatásában

• Lézerek a fogászati 
implantológiában

• Azonnali funkcionális terhelés

• Termékújdonságok

• Erős fogak és egészséges száj – 
meggyőző mosoly

TARTALOM A cikkek közvetlen eléréséhez  
kattintson a címekre!
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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 
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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

The World’s Dental Newspaper · Hungary Edition
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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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Dr. Riba Magdolna

„GYAKORLÓ ORVOSKÉNT  
A BETEGKÖZPONTÚ  
MUNKASZERVEZÉS ÉS -VÉGZÉS  
A LEGFONTOSABB FELADATOM”
Prof. dr. dr. Piffkó József a Szegedi 
Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és 
Szájsebészeti Klinikájának tanszékvezető 
egyetemi tanára. Szájsebész, arc- és 
állcsontsebész, plasztikai operációk 
(Münster) szakképesítésével rendelkezik, a 
Master of Oral Medicine in Implantologie 
cím birtokosa. Számtalan köztestület tagja, 
vezetője, többek között az International 
Medical College elnökhelyettese, valamint 
magyarországi tagozatának igazgatója, a 
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 
Bizottsága Fogászati és Szájsebészeti 
Szekciójának volt elnöke, a Német Arc-
, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság és 
a Nemzetközi Arc-, Állcsontsebészeti 
Társaság tagja. A Szakmai Kollégiumok 
megalakulása óta az arc- állcsont- és 
szájsebészeti tagozat elnöke.

Professzor Úr! Először szeretném 
megkérdezni, mikor és esetleg mi-
lyen motiváció hatására döntött arról, 
hogy  fogorvos szeretne lenni?
Orvoscsaládból származom: a család-
ban több orvos és fogorvos is volt, va-
lószínű ez volt az egyik legfontosabb 
tényező az akkori döntésemben.

1984-ben megkapta fogorvosi diplo-
máját a doktori címmel együtt. Ezu-
tán hogyan alakult az élete? Kérem, 
sorolja fel szakmai munkásságának 
legfontosabb állomásait!
A fogorvosi diploma megszerzését kö-
vetően elvégeztem az általános or-
vostudományi kart, és orvosi diplomát 
szereztem 1988-ban. Az Országos 
Onkológiai Intézet Fej- Nyak Sebésze-
tén töltöttem szakvizsgajelölti évei-
met, 1992-ben szájsebész szakvizsgát 
tettem. 1993 januárjától 2008 végéig 
a Westphaliai Wilhelms Egyetem Arc-
, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikáján 
dolgoztam. 2008 végétől napjainkig a 
Szegedi Tudományegyetemen vagyok 
klinikaigazgató.

Mikor határozta el, hogy elsősorban 
az arc-, állcsont, és a szájsebészet 
szakterületén szeretné elmélyíteni is-
mereteit?
Érettségi után előfelvételit nyertem 
a Semmelweis Egyetem Fogorvostu-
dományi Karára, és egy évig az akkori 
szájsebészeti klinikán dolgoztam mű-
tősfiúként. Az arc- állcsontsebészet 
iránti érdeklődésem ott dőlt el.

1998-ban habilitált (Münster) „A szá-
jüregi daganatok klinikai agresszivi-
tása az inváziós front vizsgálatának 
tükrében” c. dolgozatával. Ezzel a 
szakterülettel azóta is foglalkozik, il-
letve jelenleg milyen témában foly-
nak kutatásai?
A szájüregi daganatokkal kapcsolatos 
kutatásaimat Magyarországra történő 
visszatérésemet követve nem folytat-
tam, az utóbbi években kiemelten fog-
lalkoztam a digitális műtéti tervezés és 
navigáció területével. A legtöbb publi-
kációnk ebben a témában jelent meg, 
illetve a gyógyszer-okozta állcsontel-
halás témában.

A klinikai munkája során főként arc- 
és állcsontsebészeti műtéteket vé-
gez, kiemelten fontosnak tartja a fej-
sérülések komplex, interdisciplináris 
ellátásának a megvalósítását. Rendkí-
vül szerteágazó ez a szakterület. Van-
nak/lehetnek itt „súlypontok”?
A maxillofaciális traumatológia a szak-
ma egyik fontos szakterülete, a sérülé-
sek komplexitása miatt kiemelten fon-
tos az interdiszciplináris menedzsment. 
Azonban számos olyan traumatológiai 
ellátóhely van, ahol nincs maxillofaciá-
lis sebészet, ezért fontos, hogy ezek-
nek a sérülteknek az ellátása azokban 
a központokban történjen, ahol meg-
felelő szakmai hozzáértés van. 

A folyamatos gyógyító tevékenység 
mellett sok éve oktatóként, vendég-, 
illetve tanszékvezető professzorként 
is végzi a feladatait. Miként tudja az 
oktatás, a kutatás és a gyógyítás hár-
mas feladatrendszerének a harmóni-
áját megteremteni? Létezhetnek itt 
prioritások?
A hármas feladatrendszer egyformán 
fontos, és egyik részét sem lehet el-
hanyagolni. Mivel azonban a napnak 
csak 24 órája van, annyit lehet tenni, 
hogy az adott feladat fontosságának 
és sürgősségének megfelelően, lehet 
az egyik vagy másik területtel az adott 
időben többet vagy kevesebbet foglal-
kozni, de egyik területet sem tudnám a 
másik elé helyezni.

A gyógyító munkája során mit tart a 
legfontosabbnak?
Gyakorló orvosként a betegközpontú 
munkaszervezés és -végzés a legfon-
tosabb feladatom, melynek során ar-
ra törekszünk, hogy a hozzánk forduló 
betegek igényeit maximálisan ki tudjuk 
elégíteni.

Oktatóként mi az elsődleges üzenete 
a jövő fogorvosai számára?
A fogorvosi szakma az elmúlt két-há-
rom évtizedben nagyon gyorsan 
változott, nem csak a technikai le-
hetőségek, de az új kutatási ered-
mények is új lehetőségeket és mód-
szereket nyitottak meg a fogorvo-
sok számára. Ezeknek a folyamatos 
követése és az önképzés fontossá-
ga egyre nagyobb szerepet kap, hi-
szen a tanult információk egyre rö-
videbb idő alatt változnak. 

Közéleti tevékenysége rendkívül szé-
les körű, itthon és külföldön is. Igen 
jelentős munkát végez hazai, német-
országi és nemzetközi szakmai tes-
tületekben egyaránt. Miként oldható 
meg, illetve megoldható a teendők 
rangsorolása? 

A közéleti tevékenység szintén 

kiemelt fontosságú. A rangsorolás  

helyett inkább azt tartom a legfonto-

sabbnak, hogy a feladatokat nem egy 

embernek kell elvégezni, hanem több 

ember összefogásával kell  

megvalósítani. 

Ebben a tekintetben hál’ istennek fan-
tasztikus kollégákkal tudok együtt dol-
gozni, akiktől rengeteg segítséget ka-
pok. Az elért eredmények egyáltalán 
nem az enyémek, hanem annak a szak-
mai csapat munkájának köszönhető, 
akikkel évek óta folyamatosan, kiváló 
szakmai együttműködéssel közösen 
dolgozunk. 

Milyen szakmai kihívások, célok meg-
valósítását tervezi a jövőben?
Szakmai kollégiumi elnökként a szak-
képzési rendszer átalakításán kívül, a 
különböző szakmai protokollok kidol-
gozását és a magas szintű posztgra-
duális képzés erősítését tartom a leg-
fontosabbnak. Az elmúlt időben ezzel 
nagyon sokat foglalkoztunk.

Az implantológiában, Ön szerint, 
milyen jelentősebb változásokat 
hozhatnak az elkövetkező évek?
 Az implantológia területén még inkább 
érvényesek az előbb elmondottak, hi-
hetetlen sebességgel változik a szak-
ma, nagyon sok új technika és módszer 
jelenik meg nap mint nap. A különböző 
navigációs módszerek további elterje-
dése mellett a pre-protetikai sebészet 
új módszerei is – meggyőződésem sze-
rint – egyre nagyobb szerepet fognak 
játszani. Mindemellett a további tech-
nikai fejlődések és lehetőségek a fog-
pótlások minőségét is tovább fogják 
javítani.

Professzor Úr! Köszönöm a beszélgetést!
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Rendelőjét teljes egészében papírmentessé teheti. Spóroljon időt, pénzt, szekrényt! 
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Implant Solutions

EASY HANDLING
covers a wide range of indications 

The slightly tapered 
implant body 
compresses the spongiosa 
well controlled, in the 
combination with our 
step-drills. The macro-
thread design makes the 
implant a real all-rounder 
in any bone densities.

Round apex protects 
the surrounding anatomy, 
and works like a gentle 
osteotome. Ideal for 
closed sinus lifts, and split 
technique.

Mini threads in the neck 
area increases the load 
distribution, and primary 
stability, to protect bone 
form overload by narrow, 
and short implants, and 
helps the placement in 
one stage with sinus lifts.

The shallow machined 
external bevel in the 
Platform shift area 
increases the distance 
between rough surface 
and oral environment to 
prevent periimplantitis.
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Dr. Juan Carlos Torres Segura  
(Spanyolország)

FOGELTÁVOLÍTÁS UTÁNI  
IMPLANTÁCIÓ ÉS  
CSONTREGENERÁCIÓ AZONNALI 
TERHELÉSSEL ALPHA-BIO TEC NEO 
IMPLANTÁTUMMAL

Absztrakt

Esetbemutatás: egy koronai részén sé-
rült fog azonnali implantációval és ter-
heléssel történő ellátása. A 33 éves 
páciensnek a 2.4-es foga letörött. A 
CT vizsgálat krónikus periapikális lézi-
ót mutatott a vesztibuláris gyökércsú-
cson. A pácienst fogeltávolítás után 
Alpha-Bio Tec NeO implantátummal, 
xenograft csontpótlóval, felszívódó 
kollagén membránnal kezeltük, majd a 
terhelésből kivont PEEK felépítmény-
nyel láttuk el.

Háttér

Az arc esztétikáját kedvezőtlen irány-
ban alakító fogtraumák hatékony és 
kiszámítható kezeléseket igényelnek. 
A fogeltávolítás utáni implantáció egy  
megoldás lehet az ilyen típusú kezelé-
sekre. Az osszeointegrációs képessé-
get a NeO implantátum esetében már 
korábban bizonyították[1, 2, 3].
Nincs szignifikáns különbség a fogeltá-
volítás utáni implantáció és a késlelte-
tett implantáció sikerességi rátájában 
vagy az implantátum körüli szövetek 
tekintetében [4, 5]. Az azonnali implan-
táció ideális feltételeit már meghatá-
rozták, leírták[6].
Az implantátum behelyezése nem 
kontraindikált krónikus periapikális fer-
tőződés esetén, feltéve, ha előtte kü-
rettálták és antibiotikummal kezelték 

[7].

Az azonnali terhelésként a 48 órán be-
lüli funkcionális vagy nem funkcioná-
lis terhelést definiáljuk[8]. A sikerességi 
arány az azonnali terhelésű implantá-
tumok esetén 96,9% és 98,99% kö-
zött mozog[9, 10]. Mivel nincs különbség 
a késleltetett terhelésű és az azonnali 
terhelésű implantátumok között, ezért  
többen az azonnali terhelést javasol-
ják[11].
Fontos a mikromozgások elkerülése a 
gyógyulási fázis alatt [12,13], ezért a nem 
funkcionális, azonnali terhelést alkal-
maztuk.
Alapkövetelménye az azonnali terhe-
lésnek az implantátum primer stabilitá-
sa, ami függ az implantátum kialakítá-
sától, a csontminőségtől és az átgon-
dolt előfúrástól[14].
A fogeltávolítás utáni azonnali implan-
tátumterhelés jól dokumentált a szak-
irodalomban.

Esetbemutatás

Egy 33 éves nőbeteg érkezett konzul-
tációra fogtrauma  miatt, azzal a ké-
réssel, hogy amennyiben lehetséges 
az azonnali implantáció, nem szeretne 
kivehető, ideiglenes pótlást. A páciens 
napi 10 szál cigarettát szív. Nincs em-
lítésre méltó betegség a kórtörténeté-
ben.

Extraorális vizsgálat: A szájnyitás 45 
mm-es. Magas mosolyvonal és normál 
TMI. Normál rágóizomzat.

Intraorális vizsgálat: Nyelv, szájpad-
lás és szájfenék elváltozás nélkül. Nor-
mál nyáltermelés. Normális szájpadlási 
anatómia. Vékony gingivális biotípus. 
Nincs parodontális megbetegedése.

Maxilla: 1.6-os visszamaradt gyökér, a 
2.4-es fog koronai törése, szuvasodás 
a 2.5 és 2.6-os fogban, kopási fazetták 
az 1.1. és 2.1-es fogakon, a 2.2-es fog 
disztális fele letörött.

Mandibula: 3.7 és 4.6-os fogban tö-
mések. Visszamaradt gyökér a 3.6-os 
fog helyén. A 3.4-es fog vesztibuláris 
felszínén szuvasodás található.

Radiológiai leletek

Orthopantomogram: Reziduális gyö-
kérmaradvány a 1.5 és 3.6 fog helyén. 
Koronális fraktúra a 2.4-es fogban a 
periapikális területen radiolucenciával.

CT felvétel: Periapikális elváltozás a 
2.4-es fog vesztibuláris gyökerén, ahol 
vesztibulárisan áthatoló csonthiány fi-
gyelhető meg.

Felhasznált anyagok
• 3,75/13 mm-es Alpha NeO IH Imp-

lantátum (Alpha-Bio Tec)
• PEEK felépítmény H 1.0

Kezelési terv

A páciens kérésének megfelelően, aki 
egy gyors és esztétikus megoldást sze-
retett volna a 2.4-es letört fogával kap-
csolatban, a következő kezelési tervet 
állítottuk fel:
• 2.4-es fog atraumatikus eltávolítá-

sa, a periapikális lézió eltávolítása a 
vesztibuláris áthajláson végzett ho-
rizontális metszésen keresztül, véd-
ve a lebenyt a  vertikális  ruptura le-
hetőségétől.

• Implantátum behelyezése, xenog-
raft csontregeneráció, felszívódó 
membrán behelyezése a vesztibulá-
ris metszésen keresztül és alveolus 
prezerváció.

• Funkcióba nem helyezett azonnali 
terhelés és okklúzió kontroll.

A kezelést egy ülésben végeztük a fog-
orvosi rendelőben.

Sebészi fázis

Röntgenfelvétel.

1. ábra: Páciens mosolya: Magas mosolyvon-
al, vékony gingivális biotípus.

2. ábra: Intraorális nézet: a 2.4-es fog koronai 
fraktúrája.

3. ábra: Lebeny képzése vertikális segéd-
metszés nélkül.

4. ábra: A foggyökér atraumatikus eltávolítása.

5. ábra: A eltávolított foggyökér periapikális 
gyulladt szövetekkel  a vesztibuláris gyökéren.

6. ábra: A vesztibuláris áthajlás megnyitása 
a periapikális elváltozás kürettálásához és a 
csontdefektus megfigyeléséhez, majd az ezt 
követő regerációhoz.

7. ábra: Segédmetszés készítése a 
vesztibuláris áthajlás magasságában.

8. ábra: Fogeltávolítás.

9. ábra: A vesztibuláris periapikális folyamat  
kürettálása.

10. ábra: 0,12%-os klórhexidinnel történő 
fertőtlenítés.

11. ábra: A vesztibuláris defektus.

12. ábra: Implantátumágy kialakítása.

13. ábra: Alpha-Bio Tec NeO IH implantátum.

14. ábra: Az implantátum palatinális tengely-
ben történő behelyezése.

15. ábra: Az implantátum palatinális irányba 
történő behelyezése.

16. ábra: Vegyük figyelembe a vesztibuláris 
koronális csontfal integritását az implantátum 
behelyezésénél.

17. ábra: Műtét utáni röntgenfelvétel.

18. ábra: PEEK felépítmény bepróbálása  
azonnali terheléshez.

19. ábra: Korábban előkészített akrilát idei-
glenes korona.

20. ábra: Az ideiglenes korona behelyezése  
funkcióból kivéve.

21. ábra: Xenograft behelyezése a periapiká-
lis lézió okozta defektus regenerációjának 
elősegítéséhez.

22. ábra: Vesztibuláris rés az implantátum és 
a vesztibuláris csontfal között.

23. ábra: A vesztibuláris rés kitöltése és 
xenograft behelyezése a vesztibuláris fal 
felszívódásának megelőzésére.

25. ábra: A felszívódó membrán fedi az 
apikális defektust és az alveolus vesztibuláris 
falát is.

24. ábra: Felszívódó kollagén membrán behe-
lyezése.



Összefoglalás

Ebben az esetben a NeO implantátum 
használata jó választásnak bizonyult 
fogeltávolítás után azonnali terheléssel 
egy esztétikus területen, mert a kiala-
kításnak köszönhetően jó primer stabi-
litást tudtunk elérni. A fogpótlási fázis-
ban nem tapasztaltunk nehézséget kö-
szönhetően a rendelkezésre álló prote-
tikai kiegészítők sokszínűségének. Az 
eredmény kiszámítható volt, esztétikus 
és funkcionális ös szhangban a páciens 
és az orvos elvárásaival. Ezzel a típu-
sú kezeléssel nem volt szükség ideigle-
nes kivehető fogpótlás használatára és 
csökkent a gyógyulási és a kivitelezési 
idő.

Forrás: Aplha Implant klinikai esetek
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26. ábra: 5.0-ás selyemvarrat (a membrán 
stabilizálását segíti a vesztibuláris áthajlásban 
és a vesztibuláris zárás felfüggesztő pontjain 
történő varrás).

27. ábra: Okklúziós kontroll, hogy biztosak le-
gyünk benne, hogy sem centrikus, sem excen-
trikus mozgásban, laterál-, vagy protruzióban 
sincs érintkezés. (A nem funkcionális azonnali 
terhelés.)

28. ábra: 6 hetes kontroll röntgenfelvétel a 
műtét után.

29. ábra: A CT felvételen látható a veszti-
buláris területen csontpótló anyag, a csont-
volumen megőrzése és az implantátum 
pozíciója.

30. ábra: 6 héttel a műtét utáni kontrollon. A 
lágyszövetek megfelelő gyógyulása látható.

31. ábra: 3 hónapos kontroll. A lágyszövetek 
gyógyulása és kontroll röntgenfelvétel.

32. ábra: Mosolyvonal.

33. ábra: 3 hónapos kontroll a végleges koro-
nával.
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Élő műtétek

Fogorvos/Fogtechnikus  
tanulóverseny

AlphaBio Buborék bár 
Flexi kávézó
Dental Lounge

2022-ben is a Dental World egyik 
kiemelkedő rendezvénye lesz az Imp
lan toló gia Show az „Élő műtétek” 
bemutatásával.
Jövőre is az üvegfalú „látványműtőben” 
felkért orvosok végzik majd egyegy 
páciens nyilvános kezelését. A rutinszerűen 
alkalmazott műtéti technikák mellett új 
eljárásokat is bemutatnak az imp lan to ló gia 
repertoárjából.

Az orvosi verseny résztvevői az ország négy, fogorvosi képzést 
nyújtó egyeteméről érkeznek, ahol belső versenyeken választják 
ki azt az egyetemenként 33 indulót, akik a Dental Worldön mérik 
össze tudásukat. Minden versenyző ötöd éves egyetemi hallgató, 
és nyereményük többek közt egy út Leuvenbe, a GC központjába. 
A fogtechnikus tanulók részére 2022ben már 11. alkalommal 
megrendezésre kerülő Győztesek Versenyére a Protetika Verseny 
győztese, az Országos Mintázó Verseny legjobbjai és az Ipartestület 
által rendezett Kerámiás Verseny helyezettjei kapnak személyes 
meghívást. A 12 magyar tanuló számára az idei évben is nagy 
kihívás a szakma egésze előtt, a Dental World szakkiállításon 
bemutatni képességeiket, szakmai elhivatottságukat.

Várjuk szeretettel 2022ben is!

2022ben ismét a kiállító tér sugárútján kap 
helyet a Live Demo.

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

Live Demo

Élményhelyszínek a Dental World kiállításon

http://www.dentalworld.hu


Dr. Németh Bertalan,  
dr. Alejandro Treviño, Thomas Graber  
(ITI Scholarship Center, Mexikó)

FELSŐ NAGY- ÉS KISMETSZŐ  
IMPLANTÁTUMMAL TÖRTÉNŐ  
PÓTLÁSA SZIMULTÁN  
AUGMENTÁCIÓVAL ÉS AZONNALI 
KONZOLOS IDEIGLENES  
RESTAURÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL
A frontfogak elvesztése vagy balesete 
nem csupán funkcionális és esztétikai 
problémát jelent, hanem nagyon gyak-
ran megviseli a páciensek – különösen 
a fiatalok – pszichéjét is. A legújabb 
anyagoknak és módszereknek köszön-
hetően kiszámítható eredményt ér-
hetünk el rövidebb kezelési idő alatt. 
Manapság a fogászatot és különösen 
az implantológiát az „azonnaliság” szel-
leme járja át, azonban nem szabad ki-
tenni a páciensüket felesleges kocká-
zatnak.

Az alábbiakban egy fiatal páciens ese-
tét mutatjuk be, akinek a Straumann® 
egyik legújabb innovációját, egy BLX 
implantátumot ültettünk be 4 héttel 
a fogelvesztést követően, majd kon-
túr-augmentáció mellett, azonnali, sza-
badvéggel rendelkező ideiglenes rest-
aurációt készítettünk rá. 

A BLX implantátum egy intelligens 
implantátum, amellyel – speciális for-
májának és menet-kialakításának kö-
szönhetően – kiváló primer stabilitást 
érhetünk el. Kifejezetten azonnali imp-
lantációra és azonnali terhelésre fej-
lesztették ki. Az alábbiakban szereplő 
implantátum a már jól ismert, kiváló 
mechanikai tulajdonságokkal rendelke-
ző Roxolid® ötvözetből készült, és hid-
rofil (SLActive®), az osszeointegrációt 
gyorsító felülettel rendelkezik. A nyaki 
átmérője keskenyebb, ezáltal a kresz-
tális csontot nem éri akkora nyomás 
magas behelyezési nyomaték esetén, 
így a marginális csontveszteség mini-
malizálható. 

Számos átmérőben, kétféle platform-
mal érhető el, az összes 3,5 mm, vagy 
annál nagyobb átmérőjű implantátum-
nak ugyanolyan a belső geometriája. 
A kapcsolat az úgynevezett TorcFitTM, 
egy hibrid kapcsolat 7 fokos belső kó-
nusszal, amely lényegében csak a vég-
leges felépítménynél válik meghatáro-
zóvá. Emellett az úgynevezett „torx” 
dizájn nagyobb nyomaték-átvitelt tesz 
lehetővé.

Esetbemutatás

27 éves férfi pácienst Mexikóvárosban 
az utcán megtámadták, kézi lőfegyver-
rel ütést mértek az arcára, melynek kö-
vetkeztében az 1.1-es és 1.2-es foga 
avulziót szenvedett.  Először egy ügye-
letet keresett fel, ahol a mobilis foga-
kat a bal oldalon sínezték, a kiesett fo-
gakat nem próbálták meg reponálni. 
Pár nappal később keresett fel minket, 
ekkor a pácienst a klinikai és radioló-
gia vizsgálatot követően egy ideigle-
nes, kivehető pótlással láttuk el, hogy 
ezzel is jobbá tegyük az életminősé-

gét. A pótlást úgy alakítottuk ki, hogy 
az a pótolt fogak területén egyáltalán 
ne gyakoroljon nyomást a szövetekre. 
A CBCT vizsgálat alapján az alveolusok 
épnek bizonyultak, azonban a bukkális 
csontlemez meglehetősen vékonynak 
és törékenynek tűnt. Sajnos már az el-
ső alkalommal is megfigyelhető volt, 
hogy a trauma és a megtámasztás hiá-
nyának következtében a papillák vesz-
tettek magasságukból, valamint az 1.2-
es fognál labiálisan egy kisebb ruptura 
volt látható a marginális gingiva men-
tén. 

Kezelési tervet készítettünk, mely sze-
rint a korai (2-es típusú) implantáció 
protokollját követve, 4 hét múlva az 
1.1-es pozícióba egy speciálisan azon-
nali terhelésre kialakított Straumann 
BLX implantátumot helyezünk be, ezzel 
egyidejűleg kontúr-augmentációt vég-
zünk, amelyhez bovin eredetű csont-
pótlót (Cerabone®, Botiss) és acelluláris 
kollagén mátrixot (Mucoderm®, Botiss) 
használunk. Szerencsére a páciens bio-
típusa és a keratinizált íny mennyisége 
optimális volt, azonban szerettük volna, 
ha nem vesztünk a szövetek dimenzió-
jából (elsősorban vertikálisan), és azo-
kat hosszú távon tudjuk stabilizálni. A 
felső kismetsző fogakat érő terhelés 
még szabadvég esetén sem jelentős, a 
szakirodalom alapján ezzel az eljárás-
sal jobb papillamagasságot érhetünk 
el, mint két szomszédos implantátum 
esetén, továbbá a költségeket is csök-
kenthetjük.

A páciens ideiglenes kivehető pótlását 
az 1.1-es fognak megfelelően palati-
nálisan átfúrtuk, hogy azt sablonként 
használva az implantátum a megfelelő 
protetikai pozícióba kerüljön. Lebeny-
képzés után láthatóvá váltak az alveo-
lusok és a vékony bukkális csontlemez, 
amelyen volt egy dehiszcencia az 1.1-
es fognak megfelelően. A sarjszöve-
tet óvatosan eltávolítottuk, majd egy 
4,5x10 mm-es Straumann BLX implan-
tátumot helyeztünk be palatinálisan és 
szubkresztálisan pozicionálva. A behe-
lyezési nyomaték 60 Ncm volt, ideig-
lenesen gyógyulási csavarral láttuk el. 
Az 1.2-es fog alveolusát és az implan-
tátum, továbbá az alveolus fala közötti 
helyet (jumping gap) kisszemcsés Cera-
bone®-nal töltöttük fel, valamint a labi-
ális csontra is helyeztünk kevés csont-
pótlót kívülről, hogy megvastagítsuk 
azt. A demineralizált bovin csontpótlók 
egyik előnye a hosszú távú térfogat-

stabilitás. A területet membrán helyett 
Mucoderm®-mel fedtük, amelyet var-
ratokkal stabilizáltunk. A kiváló primer 
stabilitást látva, úgy döntöttünk, hogy 
ideiglenes restaurációt készítünk az 
implantátumra, átalakítjuk a kivehető 
fogpótlást rögzítetté. Az implantátum-
nak megfelelően előzőleg kivágtunk 
egy kis darabot a kollagén mátrixból, 
hogy helyet biztosítsunk az ideiglenes 
felépítménynek. Minimális lebenynyúj-
tás után a sebet per primam zártuk, ki-

véve ezt a területet. Ezt követően az 
ideiglenes felépítményt bepróbáltuk, 
a megfelelő magasságra redukáltuk a 
szájon kívül, majd visszahelyeztük, és 
teflon csíkkal fedtük a csavarnyílást. 
Az ideiglenes pótlás alaplemez részét 
eltávolítottuk, és a szájon belül, önkötő 
akriláttal a megfelelő pozícióban rög-
zítettük az ideiglenes felépítményhez. 
Miután az megkötött, szájon kívül mó-
dosítottuk, ahol szükséges volt kiegé-
szítettük önkötő akriláttal, hogy meg-
felelően tudjuk formázni a lágyszöve-
teket, és optimális emergencia profilt 
(emergence profile - kibukkanó profilt) 
kapjunk. Gondos polírozás után száj-
ba helyeztük és nyomatékra (15 Ncm) 
húztuk. Az incizális éleket annyira re-
dukáltuk, hogy az se okklúzióban, se 
más artikulációs mozgásban se tudjon 
érintkezni az antagonisa fogazattal. A 
pácienst elláttuk a megfelelő posztope-
ratív tanácsokkal, hangsúlyoztuk, hogy 
a következő 2 hónapban tilos harapnia 
az ideiglenes pótlásával. A varratokat 
két héttel később távolítottuk el.

A gyógyulás kezdeti időszaka alatt a 
szövetek a pótlásnak megfelelően for-
málódtak és értek. Három hónappal 
később az ideiglenes pótlást eltávolí-
tottuk és alakítottunk rajta, kissé meg-
nyitottuk a két pótfog között, hogy több 
helyet biztosítsunk a papillának, illetve 
több helyen, hídtestnek megfelelően 
is hozzáadtunk folyékony kompozitot, 
hogy így irányított nyomást kiváltva 
tovább formáljuk a lágyszöveteket. Ezt 
két héttel később egy újabb alkalom-
mal megismételtük.

Egy hónappal később a lenyomati fe-
jet individualizáltuk, hogy a kialakított 
emergencia profilt – a híd test terüle-
tén is – megtarthassuk. Ehhez az ide-
iglenes pótlást szilikon-blokkba helyez-
tük egy implantátum analógra csava-
rozva, majd ezt az anatómiát másoltuk 
pattern-rezin és egy nyitott kanalas le-
nyomatvételi elem segítségével. 

Az így kapott individualizált elemmel 
nyitott kanalas lenyomatot vettünk az 
implantátum szintjéről. Ezt követően 
a laboratóriumban VarioBase® felépít-
ményre egy csavarozható szabadvég-
gel rendelkező cirkón kerámiapótlás 
készült.

Fogorvosi szemmel az eredmény nem 
lett tökéletes, azonban a páciens na-
gyon elégedett volt a végeredménnyel, 
nagyon boldog volt, hogy csak néhány 
hetet kellett kivehető pótlással tölte-
nie, továbbá csak egy műtéten kellett 
átesnie. Az alábbi kezeléssel a felme-
rülő költségeket is jelentősen csökken-
teni tudtuk.
(Az implantátumért és a protetikai tar-
tozékokért köszönet a mexikói Institut 
Straumann AG-nek.)
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Straumann® TLX Implantátum rendszer
Az ikonikus Tissue Level  
és az azonnali terhelés találkozása

 

A Straumann TLX implantátum rendszer kialakításánál számításba vették a kemény- 
és lágyszövet gyógyulás kulcsfontosságú elemeit. 

Az implantátum-felépítmény kapcsolat távolabb került a csonttól, ezzel jelentősen 
csökkentve a gyulladás, valamint a csontreszorpció esélyét.

Keresse helyi Straumann képviselőjét vagy látogasson el a www.starumann.com/tlx oldalra!
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A BIONIKA MÓDSZER
ISMERETLEN IMPLANTÁTUM A PÁCIENSE SZÁJÁBAN? 
VAN MEGOLDÁS!

Hajdú József

A titok a BIONIKA módszerben rejlik.
Fogorvos kollégáink napi szinten keresnek meg minket 
azzal a problémával, hogy ismeretlen fogászati implan-
tátumot vagy felépítményt találnak a páciensük szájában. 
Sokan ilyen esetben inkább nem vállalják el a beteg keze-
lését és más szakember kezeire bízzák azt. Szerencsére 
vannak olyanok, akik ilyen esetekben sem esnek kétségbe. 
Ők azok, akik már ismerik Hajdú Józsefet - a BIONIKA ügy-
vezető igazgatóját - és innovatív implantátumfejlesztő 
csapatát. 

A BIONIKA Medline Kft. magyar-svéd kutató-fejlesztő, 
gyártó és forgalmazó cégként a kezdetek óta nagy hang-
súlyt fektet a termékinnovációra és a kutatás-fejlesztésre. 
Fő profilunk ugyan a fogászati implantátumok és felépít-
mények gyártása, de termékeinkkel jelen vagyunk a száj-
sebészet, traumatológia és az ortopédia területein is. 

Már több mint 30 éve szenvedélyesen és eltökélten fej-
lesztjük termékeinket, a folyamatosan változó piaci tren-
deknek és igényeknek megfelelően. Széles termékpa-
lettánkat klinikai és technológiai tapasztalatok alapján, 
orvosokkal és mérnökökkel közösen alakítottuk ki. 

Tapasztalt szakembereink révén, a lehetetlennek tűnő 
esetek megoldását is vállaljuk. Több mint három évtizedes 
szaktudásunknak hála, a megfelelő információk birtoká-
ban, képesek vagyunk beazonosítani a kérdéses implantá-
tumokat, sőt még a szükséges felépítmény megtervezé-
séről és gyártásáról is gondoskodunk. Mindig a legjobb 
megoldásra törekszünk, így számíthat ránk akkor is, ha 
esetleg ismeretlen implantátummal találkozik a beavat-
kozás során. 

Vajon a sok éves tapasztalat mellett, mi teszi lehetővé 
az ismeretlen implantátumok és felépítmények egyszerű 
és gyors beazonosítását? A titok a BIONIKA módszerként 
emlegetett eljárás, amely már számos orvos partnerünk 
munkáját megkönnyítette. Az évek során mégis akadt egy 
olyan eset, amely rendkívül emlékezetes a számunkra. 
Ezen különleges esetünkkel még 2012-ben találkoztunk, 
ám ekkor még nem sejtettük, hogy a jövőben majd tanpél-
daként tekintünk rá.

„Nyomozás egy ismeretlen ügyben.”
Az eset azzal kezdődött, hogy felkeresett minket egy 
tapasztalt doktornő, Dr. Takács Krisztina, aki egy addig 
ismeretlen problémával szembesült a munkája során. A 
Doktornő az egyik fogorvos partnerünk ajánlására fordult 
hozzánk, aki már tudta, hogy a BIONIKA munkatársai nem 
ismernek lehetetlent. A Doktornő elmondásából kiderült, 
nem egy hétköznapi esettel állunk szemben. Adott volt 
egy 55 év körüli hölgy páciens, aki enyhe progéniával és 
mély harapással érkezett. A jobb és bal felső kvadránsok-
ban régi fémkerámia pótlások voltak, amelyek széli záró-
dása már erősen kritizálható volt. A jobb alsó régióban 
hiányzott az 5-ös és 6-os fog, a 7-esre pedig régi, szóló 
fémkerámia koronát helyeztek. Legnagyobb megdöbbe-
nésünkre a bal alsó területen az 5-ös és 6-os fog helyén 
2 gömbfej volt, amelyek közül a hátsó erősen mozgott. 

A röntgenfelvétel alapján kielégítőnek mondható osseoin-
tegrácio látszódott, valamint az, hogy a két implantátum 
tengelye egymással távolról sem volt párhuzamos. 

Az Angliában élő páciens elmondása szerint az implan-
tátumokat 11 évvel korábban ültették be, majd közel 2 
hónapig rögzített fogpótlás volt rajtuk. A rögzített fog-
pótlás meglazulása után a páciens felkereste akkori kül-
földi kezelőorvosát, aki egyszerűen csak eltávolította a 

koronákat, és két gömbfejet helyezett be azzal a céllal, 
hogy majd kivehető fogpótlás készül... DE NEM KÉSZÜLT! 
A beteg később hiába ment újra vissza az orvoshoz, az 
praxis eladásra hivatkozva elutasította őt. A páciens az 
évek során egyre több fájdalommal és kellemetlenséggel 
szembesült, míg végül felkereste a cikk elején bemutatott 
Doktornőt. Az igazi bonyodalmak azonban csak ezután 
kezdődtek, hiszen az új kezelőorvosnak - Implantátum 
Passport híján – semmilyen információja nem volt arról, 
milyen implantátumok lehetnek páciense szájában. Végül 
megtalálta a lehető legjobb megoldást, hiszen a BIONIKA-t 
hívta segítségül, mi pedig egy olyan eljárást alkalmaztuk, 
ami már többször bizonyított az évek során. 

A BIONIKA módszer lépései
1. Írott dokumentumok, Implantátum Passport, fényképek, 
röntgenfelvételek begyűjtése. (1. ábra)

2. Meglévő felépítménymaradványok (csavarok, fejek, 
eltört hidak, fogsorok, stb.) kiszerelése. (2. ábra) 

3. Mintavétel az ismeretlen implantátum belsejéről, for-
matartó szilikon agyaggal. (3. ábra)

4. A rendelkezésre álló információk alapján az új felépít-
mények megtervezése. 

5. Implantátum alkatrészek legyártása. 

6. A legyártott elemek illeszkedésének megpróbálása, a 
csavarkötések szigorú ellenőrzése. 

7. Esetleges korrekció, majd beépítés a szokásos módon a 
szakma szabályai szerint.

A BIONIKA módszer lépéseinek segítségével általában 1-3 
napon belül beazonosíthatóak a kérdéses implantátu-
mok. Ezen lépéseket betartva azt tanácsoltuk a Doktornő-
nek, hogy szedje ki a páciense szájából a gömbfejeket és 
csapos lenyomatvételi módszerrel (Uniklip gyökércsap+O-
ranwash) próbálja meg lemintázni az implantátum belső 
részét. 3. ábra: Az implantátumok belsejéről készített minták.

2. ábra: Az implantátumokról információt szolgáltató fejrészek.

1. ábra: Rtg felvétel a behelyezett gömbfejű implantátumokról.

A Doktornő által elküldött csavar, lenyo-
mat minta és röntgenfelvétel alapján 
azt találtuk ki, hogy olyan köztes elemet 
készítünk, amely külső hexagonális rend-
szerűvé alakítja át az implantátumokat. 
Ahogy a következő ábra is szemlélteti, 
ezek csavarmenettel illeszkedtek a hüve-
lyekbe, a belsejükben pedig csavarmenet 
befogadására szolgáló üregrész biztosí-
totta az átmenőcsavar helyét, amely a 
további csonkrészt rögzítette.

A tengely eltéréséből adódóan, a 36-os 
fogra illeszkedő felépítményt tengely-
korrekcióval készítettük el, amely speci-
ális különlegessége, hogy mintavételre 
is alkalmas.  A kialakított csonkokról zárt 
kanalas módszer segítségével készült 
minta. 

Az implantátumok egymáshoz viszonyí-
tott helyzete, és a megmaradt termé-
szetes fogaktól való távolsága sem volt 
szabványos, ezért a vegyes elhorgonyzás 
elkerülése érdekében a 33, 34-es fogakra 
hagyományos híd készült, valamint a 35, 
36-os fogak szintén külön híddal lettek 
ellátva. 

A beavatkozás sikeresnek bizonyult, hiszen a Doktornő  
kiváló munkát végzett. A páciens azóta is elégedett a foga-
ival és boldog, hogy újra visszakapta az önfeledt rágás és 
mosolygás örömét. 

A Doktornő hálás volt a BIONIKA csapatának, hiszen az 
általunk kidolgozott végtelenül egyszerű módszer nagy 
mértékben hozzájárult a beavatkozás sikerességéhez.

Keressen minket bátran!
Az elmúlt évek során számos ismeretlen implantátu-
mot azonosítottunk be ezzel a jól bevált módszerrel, így 
bátran merjük ajánlani magunkat még a legmegoldhatat-
lanabbnak tűnő esetekben is. Szakmai tapasztalatunkat 
felhasználva megtaláljuk a professzionális megoldást az 
Ön problémájára is. 

Érdemes megjegyezni a BIONIKA nevét, hiszen az isme-
retlen implantátumok és felépítmények beazonosításán 
túl, nálunk egyaránt megtalálja a munkájához szüksé-
ges kiváló minőségű és kedvező ár-érték arányú implan-
tátumokat, felépítményeket, csontpótló membránokat, 
fogászati műszereket, valamint CAD-CAM technológiával 
készült fogművázakat.

A gyors és egyszerű vásárlás érdekében látogasson el 
weboldalunkra vagy keressen minket bizalommal e-mail-
ben, telefonon vagy a közösségi felületeken, ahol segítő-
kész munkatársaink bármikor rendelkezésére állnak! 

Hajdú József, ügyvezető igazgató
BIONIKA Medline Kft.

   
MSc gépészmérnök, gazdasági mérnök, 

egészségügyi szakközgazdász

4. ábra: Az implantátumba behelyezett egyenes és 
tengelykorrekciós fejek

5. a-b ábra: A fogakra és az implantátumokra épített különálló 
hidak

6. ábra: Az elkészült fogak

implantshop.hu
Fogászati implantátum webáruház

http://implantshop.hu


Dr. Nikolaos Papagiannoulis  
(Németország) 

PERIIMPLANTÁRIS APIKÁLIS  
LÉZIÓK ÉS RETROGRÁD  
PERIIMPLANTITIS 
A szakirodalom által ritkán 
vizsgált állapotok

Bevezetés

Napjainkban, a fogászati kezelések so-
rán, szinte már rutinszerűen implan-
tálunk. Évről évre egyre több implan-
tátum kerül behelyezésre, és ennek 
megfelelően a fogorvosok gyakrabban 
látnak olyan újszerű, akár patológiás 
elváltozásokat, amelyekkel a szakiro-
dalomban ritkán találkozhatunk. Minél 
több implantátum kerül behelyezésre, 
annál több olyan új klinikai és radio-
lógiai elváltozással szembesülhetünk, 
amelyek kezelésére még nem létezik 
szakmai protokoll. Egyre több eddig is-
meretlen faktor létezésére derül fény, 
amelyek összefüggésben lehetnek a 
periimplantitis, az implantátumok el-
vesztése, valamint más patológiás fo-
lyamatok kialakulásával. 

Definíciók

Általánosságban a „periimplantáris api-
kális lézió” (periapical implant lesion, 
PIL) egy olyan radiológiai elváltozásra 
utal, amely az implantátumok apikális 
része körül alakul ki. Több olyan álla-
potra is vonatkozik, amikor a kialakult 
lézió nincs kapcsolatban egyéb pe-
riimplantáris szövetekkel, valamint a 
szomszédos fogakat sem érinti. A kli-
nikai vizsgálat során tapasztaltak, va-
lamint a páciensek panaszai sokszor 
nem utalnak patológiás elváltozások 
jelenlétére, azonban ha mégis, akkor a 
„retrográd periimplantitis” (retrograde 
periimplantitis, RPI) definíciójával meg-
határozott állapothoz hasonló helyzet-
tel találkozhatunk. Az RPI definíciója 
hasonlít a PIL definíciójához, azonban 
ebben az esetben mindig jelen vannak 
a páciensek által jelzett panaszok, va-
lamint gyakran láthatóak patológiás fo-
lyamatok jelenlétére utaló klinikai jelek 
is (1-3. ábrák).

Diagnózis

Az RPI diagnózisát bizonyos radiológiai 
jelek és változatos klinikai tünetek erő-
sítik meg. Ha RPI-vel állunk szemben, 
akkor a kórfolyamat kialakulása során 
patogén baktériumok retrográd úton 
infiltrálják az implantátum legapikáli-
sabban elhelyezkedő része körüli szö-
veteket. Ezek a baktériumok leggyak-
rabban a szomszédos fogakról koloni-
zálják az implantátum felszínét. Azon-
ban nemcsak ez a kóroki tényező állhat 
az RPI kialakulásának hátterében. Az 
egyéb etiológiai faktorok kapcsolód-
hatnak az implantátumok pozíciójá-
nak nem megfelelő kiválasztásához, az 
implantátumok behelyezésének elég-
telen protokolljához, vagy az elkészült 
protetikai rehabilitáció nem megfelelő 
tervezéséhez és kivitelezéséhez. A leg-
több esetben több etiológiai tényező 
együttes fennállása vezet az RPI kiala-
kulásához. A laterális csontdefektusok, 
az implantátumok fokozott mobilitá-
sa, az implantátumok teljes felszínét 
érintő posztoperatív gyulladás, vagy a 
periimplantáris szövetek egészét érin-
tő gyulladás miatt kialakult kórképeket 
nem soroljuk ehhez az elváltozáshoz. 
Mind a PIL és mind az RPI esetében 
hasonló radiológiai jelekkel találkozha-
tunk az implantátumok behelyezését 
és a protetikai restaurátumok elkészí-
tését követően, több évvel később ké-
szített röntgenfelvételeken. Ha olyan 
klinikai tüneteket is észlelünk, mint a 
kopogtatási érzékenység, az okklúzió 
közben fellépő panaszok vagy az egyéb 
fájdalmat okozó állapotok, akkor elő-
ször meg kell határoznunk, hogy ezek 
a panaszok mikor kezdődtek. Ebben az 
esetben leg gyakrabban két időszakot 
tudunk megkülönböztetni: az implan-
tátum behelyezését követő első 6 hét 
során, vagy az implantátumok terhelé-
sét követő 4-8 hét alatt. Ha a fájdalom 
az implantátumok terhelését követő-
en hosszú idő után jelentkezik, akkor 
az a legtöbb esetben arra utal, hogy a 
szomszédos fogak irányából megindu-
ló baktérium-infiltrációval állunk szem-
ben. 
Az RPI kialakulásának hátterében lévő 
kóroki tényezőket könnyen lehet azo-
nosítani. Ezzel szemben a PIL esetében 
változatos, gyakran több etiológai té-
nyező együttes fennállása miatt létre-
jövő, egyértelműen nem meghatároz-
ható állapotokkal állunk szemben, ahol 
sokszor nem lehet pontosan meghatá-
rozni az elváltozást kiváltó tényezőt. Ha 
PIL-lel állunk szemben, akkor a pontos 
pathomechanizmust különböző ténye-
zők egymás után történő kizárásával 
próbáljuk meghatározni. A differenci-
áldiagnózis felállítása mindkét esetben 
nehéz, és gyakran nem tudjuk megfe-
lelő tényekkel alátámasztani. Mivel a 
diagnózis felállításához jelenleg nem 
áll rendelkezésünkre kidolgozott pro-
tokoll, ezért csupán empirikus tapasz-
talatainkra hagyatkozhatunk. 

A periimplantáris apikális léziók és  
a retrográd periimplantitis etiológiai 
háttere

Különbséget tudunk tenni a biztos, va-
lamint a lehetséges etiológiai tényezők 
között.

A bizonyított etiológiai tényezők a kö-
vetkezők:
1.  Az implantátum felszínének szeny-

nyeződése;
2.  Az implantátumot körülvevő cson-

tállomány hőmérsékletének túlzott 
megemelkedése az implantátumfé-
szek kialakítása során;

3.  A bukkális kortikális perforációja az 
implantátum apikális részének szint-
jében;

4.  A bukkális kortikálisban az implan-
tátum apikális része szintjében már 
előzőleg jelenlévő fenesztráció;

5.  Az apikálisan elhelyezkedő csontál-
lományban kialakult törés (laterális 
arcüregemelés, csontblokkal törté-
nő augmentáció, kétfázisú irányított 
csontregeneráció/GBR/ után);

6.  Szomszédos fogak körül kialakult 
periapikális elváltozás (a szomszé-
dos fogakhoz képest kevesebb mint 
1 mm távolság);

7.  Endodonciai okok miatt eltávolításra 
kerülő fog pozíciójának megfelelően 
végzett azonnali implantáció;

8.  Az implantátumfészek körül lévő 
csontállomány nem megfelelő vérel-
látása.

A lehetséges etiológiai tényezők közé 
tartoznak:
1. Nem megfelelő minőségű csontál-

lomány;
2. Okkluzális túlterhelés;
3. Szomszédos fogak körül kialakult 

periapikális elváltozás (a szomszé-
dos fogakhoz képest 2-4 mm távol-
ság);

4. Fogeltávolítás során perforálódott 
bukkális kortikálissal rendelkező áll-
csontgerinc-szakasznak megfelelő-
en történő késői implantáció;

5. Korábban endodonciai kezelésben 
részesült szomszédos fog, amely 
körül előzőleg nem jelenlévő peria-
pikális elváltozás alakult ki (a szom-
szédos fogakhoz képest kevesebb 
mint 2 mm távolság);

6. Fogatlan állcsontgerinc-szakasznak 
megfelelően visszamaradt granulá-
ciós szövet;

7. Pszeudo-lézió (az implantátum tény-
leges hosszánál mélyebben kialakí-
tott implantátumfészek).

A periimplantáris apikális léziók és a 
retrográd periimplantitis klasszifikáci-
ója a léziók aktivitása szerint

Aktív retrográd periimplantáris apiká-
lis lézió/retrográd periimplantitis
A radiológiai jelek alátámasztják a páci-
ens által jelzett panaszokat és a klinikai 
vizsgálat eredményét. A páciens fáj-
dalmat érez, a környező szövetekben 
megfigyelhetőek a gyulladásos reakció 
jelei (pl.: ödéma), apikálisan megtalál-
ható az elváltozás puctum maximuma, 
fennálló kopogtatási érzékenység stb. 
Az implantátum apikális része körül lé-
vő radiolucens terület gyakran nem ke-
rekded, hanem az apikális részen túlér-
ve a bazális csontállomány felé terjed.

Inaktív retrográd periimplantáris api-
kális lézió/retrográd periimplantitis
A radiológiai jeleket nem támasztják 
alá a klinikai vizsgálat során tapasztal-
tak, továbbá a páciens nem jelez pana-
szokat. Röntgenfelvételen az implan-
tátum apikális része körül radiolucens 
terület látható, amely nagysága akár az 
implantátum teljes hosszának 50%-át 
is meghaladhatja.
Az RPI-t és a PIL-t nem szabad össze-
téveszteni azokkal az esetekkel, ahol 
nem ment még végbe az osszeoin-
tegráció folyamata, valamint azokkal 
az esetekkel sem, amikor a gyógyulási 
időszak alatt, vagy az implantátum ter-
helését követően az implantátum fo-
kozott mobilitását észleljük. 

A retrográd periimplantitis esetében  
látható radiológiai jelek klasszifikációja

Ebben a klasszifikációban a léziókat az 
implantátum teljes hosszához viszo-
nyított nagyságuk alapján osztályoz-
zuk. A léziók kiterjedésének mérésekor 
az implantátum legapikálisabban el-
helyezkedő pontján túli részeket nem 
vesszük figyelembe. 
A léziókat a következő osztályokba so-
roljuk:
I. osztály: A lézió nagysága nem haladja 
meg az implantátum teljes hosszának 
25%-át (kis lézió, 4. ábra).
II. osztály: A lézió nagysága az implan-
tátum teljes hosszának 25-50%-a kö-
zött mozog (közepes lézió, 5. ábra).
III. osztály: A lézió nagysága megha-
ladja az implantátum teljes hosszának 
50%-át (nagy lézió, 6. ábra).

Ez az osztályozás a léziók kiterjedését 
csak két síkban vizsgálja. Az ilyen típu-
sú léziók vizsgálatakor az olyan fontos 
tényezőket is figyelembe kell venni, 
mint a lézió térbeli kiterjedése és elhe-
lyezkedése, a szomszédos fogak álla-
pota, az implantátumnak a szomszédos 
fogakhoz, valamint implantátumokhoz 
való viszonya, továbbá az implantáció 
óta eltelt idő, a klinikai vizsgálat során 
észlelt tünetek, a páciensek által jelzett 
panaszok, az implantátumon elhorgo-
nyzott pótlás stb. 

Prevalencia

A szakirodalomban rendelkezésre álló 
információ némileg ellentmondásos. 
Néhány vizsgálat szerint az alsó áll-
csontban lévő implantátumok 2,7%-a, 
a felső állcsontban lévő 1,6%-a érintett 
PIL-lel vagy RPI-vel. Más cikkekben ezt 
az értéket 8,2-13,6% közé teszik, olyan 
implantátumok esetében, melyeket 
olyan fogak mellé helyeztek be, ame-
lyeket előzőleg bonyolult endodonciai 
kezelésben részesítettek, vagy olyan 
fogak helyére ültettek be, amelyeket 
kifejezett endodonciai elváltozások mi-
att kellett eltávolítani. 
A vizsgálatunkba – a rendelőnkben ál-
talunk behelyezett – 650 darab imp-
lantátumot vontuk be. Összesen három 
olyan esetet találtunk, ahol valóban 
PIL-lel vagy RPI-vel álltunk szemben (a 
három említett esetből kettő ebben a 
cikkben bemutatásra kerül), ami a pre-
valenciát 0,46%-ra teszi. Ez a három 
implantátum a sikertelennek ítélt im-

1–3. ábrák: Retrográd periimplantitishez ve-
zető folyamatról készült radiológiai felvételek.

4. ábra: Kisméretű lézió: a lézió nagysá-
ga nem haladja meg az implantátum teljes 
hosszának 25%-át. 
5. ábra: Közepes méretű lézió: a lézió nagysá-
ga az implantátum teljes hosszának 25-50%-
a között mozog. 
6. ábra: Nagyméretű lézió: a lézió nagysága 
meghaladja az implantátum teljes hosszának 
50%-át.



plantátumok 10%-át tette ki. 

Kezelés

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alap-
ján kijelenthetjük, hogy minél hama-
rabb kezdjük el ezen léziók kezelését, 
annál nagyobb esély van a gyógyulás-
ra. Mivel jelenleg nem áll rendelkezé-
sünkre széleskörűen elfogadott keze-
lési protokoll, ezért az általunk végzett 
kezelések empirikus sebészi beavatko-
zásokra épülnek. Az inaktív RPI kezelé-
se nem feltétlenül szükséges, de min-
den esetben fontos ezeknek az ese-
teknek folyamatos utánkövetése, és a 
páciensek rendszeres visszarendelése. 
Az aktív léziók kezelésére az alábbi 4 
szakaszból álló kezelést javasoljuk.

1. szakasz
I. és II. osztályú léziók esetében cél-
szerű antibiotikumos terápiát indítani. 
Bizonyos szakmai körökben, fogásza-
ti gyulladások esetében, amoxicillin/
klavulánsav alkalmazása számít az el-
sődlegesen választandó terápiának. A 
mi véleményünk szerint a clindamicin 
kezdeti alkalmazása is eredményes le-
het, ha a lézió nem perforálta még a 
bukkális kortikálist, mivel így a csontál-
lományban nagyobb antibiotikum-kon-
centrációt tudunk elérni. Ha a szom-
szédos fogaknál endodonciai eredetű 
gyulladás vagy más patológiás állapot 
áll fent (iatrogén ártalom, nem megfe-
lelő tervezés), akkor azt azonnal kezelni 
kell. Fontos megemlíteni, hogy néhány 
tanulmányban leírtak olyan eseteket, 
amikor RPI miatt eltávolított implantá-
tumok felszínét vizsgálva nem találtak 
olyan baktériumokat, amelyek kóroki 
tényezőként szerepelhetnek.

2. szakasz
Ha a lézió az antibiotikum-terápiát kö-
vetően továbbra is fennáll, akkor – a 
szájsebészeti beavatkozások végzése 
során nyert gyakorlati tapasztalatok 
alapján – feltárjuk az implantátum csú-
csi része körüli területet. Ha a lézió a 
mérete alapján az I. vagy a II. osztályba 
tartozik, és az implantátum megfelelő 
stabilitást mutat, akkor nem célszerű 
az azonnali eltávolítása mellett dönte-
ni attól függetlenül, hogy jelenleg ter-
helve van-e, vagy sem. Ha az osszeoin-
tegráció folyamata már befejeződött, 
akkor laterális irányból célszerű a lézió 
feltárását megkezdeni. Az implantátum 
csúcsi részének az eltávolítása, a lézió 
méretének függvényében, csökkent-
heti az implantátum sikerességének az 
esélyét. A sebészi beavatkozást mindig 
ugyanazon metódus szerint végezzük. 
A páciens szájfertőtlenítő oldattal öb-
löget, majd a műtéti területet helyi ér-
zéstelenítővel infiltráljuk, a lebenykép-
zést követően feltárjuk a léziót, és az 
implantátum felszínét kürettáljuk. Ezt 
követően gyulladáscsökkentő gyógy-
szereket alkalmazunk, valamint biz-
tosítjuk a drenázst. Ezzel egyidejűleg 
szisztémás antibiotikum-terápiát indí-
tunk, amelyet kiegészítünk kis dózisú 
glükokortikoid vagy mefenaminsav al-
kalmazásával. Néhány szerző a csont-
defektus augmentációját és a lebeny 
zárását javasolja. Véleményünk szerint 
ez a lépés nem minden esetben szük-
ségszerű, ennek szükségességét min-
dig az implantátum csúcsi része körül 
látható állapot függvényében kell mér-
legelnünk. 

3. szakasz
Ha ezt követően megszűnnek a páciens 
panaszai, akkor következő lépésként a 
sebészi úton képzett ostium augmen-
tacióját és membránnal történő zárá-
sát javasoljuk. Mohamed és mtsai publi-
kációja szerint, ha ebben a szakaszban 
elvégezzük az implantátum apikális ré-
szének rezekcióját, akkor hosszú távon 
nagyobb sikerességre számíthatunk. 
Azonban fontos megjegyezni, hogy ők 
a vizsgálatukba csak terhelt implantátu-
mokat vontak be, illetve minden eset-
ben xenografttal történt a csontpótlás. 
A III. osztályba tartozó léziók kezelése 
során az implantátumok csúcsi részé-
nek eltávolítása adjuváns beavatko-
zásként hozzájárulhat a lézió méreté-
nek csökkentéséhez, különösen olyan 
esetek ellátása során, ahol az implan-
tátumok menetkialakítása nem kedvez 
az implantátum felszínének teljes körű 
megtisztításához. Ebben az esetben 
gyakorlati szempontból nagy jelentő-
sége van annak, hogy ezzel a lépéssel 
veszélyeztetjük az implantátum stabi-
litását, és az így keletkező törmeléket 
csak jelentős erőfeszítések árán tudjuk 
teljeskörűen eltávolítani az üregből. Ha 
a kezelés ezen szakaszában a páciens-
nek továbbra is vannak panaszai, akkor 
célszerű lehet az implantátum eltávolí-
tása mellett dönteni.

4. szakasz
Amennyiben a periimplantárisan el-
helyezkedő radiolucens területnek 
megfelelően megjelennek a gyógyu-
lás radiológiai jelei, valamint a páciens 
a panaszok megszűnéséről számol be, 
akkor lehetőség van implantátumok 
újbóli behelyezésére.  Ha az implantá-
tum primer stabilitásának biztosításá-
hoz nem áll rendelkezésre megfelelő 
mennyiségű csontvolumen, akkor irá-
nyított csontregenerációt (guided bo-
ne regeneration, GBR) kell végezni. Ha 
a páciens panaszai nem szűnnek, vagy 
a korábban lezajlott gyulladás klinikai 
jelei továbbra is megfigyelhetőek, illet-
ve, ha a reimplantáció rizikóját nagy-
nak érezzük, akkor érdemes megvárni 
a teljes csontos regenerációt. Ez ál-
talában 6 hónap alatt megy végbe, és 
ezt követően el lehet végezni a késői 
implantációt. Ebben a szakaszban vé-
leményünk szerint nincs indikációja a 
korai implantációnak. A kezelés során 
alkalmazott protokollt Kishnani és mtsai 
írták le. 
Általánosságban elmondható, hogy 
mind az RPI és mind a PIL kezelése során 
alkalmazott terápiás lépéseket az eddi-
gi gyakorlati tapasztalataink, valamint 
a radiológiai és a klinikai vizsgálatok 
során tapasztaltak alapján határoztuk 
meg. A bukkális kortikális egyértelmű 
perforációja, az im plantátumfészeknek 
megfelelően található csontállomány 
rossz vérellátása, valamint az implantá-
tum behelyezését követően mért ala-
csony primer stabilitás esetén, az eddi-
giektől teljesen eltérő klinikai helyzet-
tel állunk szemben, ez gyökeresen más 
kezelési protokollt tesz indikálttá. Fon-
tos megjegyezni azt is, hogy jelenleg 
tudományos vita tárgyát képezi ezen 
elváltozások és az Epstein-Barr vírus-
fertőzés között lévő lehetséges kap-
csolatok vizsgálata. 

A kezelés sikeressége

Különböző tanulmányokban – 4 éves 
követés során – a kezelések 46%-át 
ítélték sikeresnek. Amennyiben a páci-
ensnek nincsenek panaszai és az imp-
lantátum magas primer stabilitással 
rendelkezett, akkor a kezelések sike-
rességét növelheti az implantátum api-
kális részének rezekciója. Viszont fon-
tos megemlíteni, hogy a jelenleg ren-
delkezésünkre álló tudományos bizo-
nyítékok nem elegendőek ahhoz, hogy 
egyértelmű megállapításokat tegyünk, 
továbbá, hogy megfelelő alapossággal 
kiértékelhessük a különböző kezelési 
lehetőségeket. A tudományos publi-
kációkban eddig megjelent sikerességi 
arányokat még nem erősítették meg, 
valamint a jelenleg ismert arányok nem 
tesznek különbséget annak tekinteté-
ben, hogy a választott kezelést milyen 
klasszifikációba sorolt lézió, valamint 
milyen típusú panaszok és tünetek 
együttes fennállása esetén alkalmaz-
ták. A jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok mennyisége igen korlátozott.

Esetbemutatás

Az ebben a cikkben bemutatásra kerülő 
esetek egyaránt vonatkoznak RPI-vel, 
valamint PIL-lel diagnosztizált léziók 
kezelésére. Az első esetnél az RPI egy 
szomszédos fog mellett kialakult gyul-
ladás miatt alakult ki. A második eset-
nél ismertetésre kerülő PIL egyértelmű 
kiváltó okát nem sikerült megtalálni, 
de a szomszédos fog miatt bekövet-
kező gyulladásra gyanakszunk. Mind-
két esetben késői, csontpótlás nélküli 
implantáció előzte meg az elváltozások 
kialakulását. Az implantátumok zártan, 
ínnyel fedve osszeointegrálódtak, a fel-
szabadítás 4 hónap után történt, és a 
későbbiekben mindkét implantátumot 
rögzített fogpótlás megtámasztásá-
ra használtuk fel. Az implantátumokat 
befogadó állcsontgerinc-szakasz 9-15 
hónapig volt fogatlan. Az implantátu-
mok behelyezésekor nem észleltük 
patológiás elváltozások jelenlétét. Az 
implantátumok pozícióját CBCT (cone 
beam computed tomography) alapján 
terveztük meg, és behelyezésük során 
sebészi sablont használtunk. A preope-
ratív tervezés során, valamint az imp-
lantátumfészek kialakításakor a bukká-
lis, illetve a linguális kortikális perforá-
ciójának elkerülésére törekedtünk.
 
Egyik páciens sem jelzett panaszokat 
közvetlenül a műtétet követően. Az 
RPI-ben szenvedő páciens az első pa-
naszokat az implantátum behelyezését 
követően 6 héttel jelezte. A PLI-vel di-
agnosztizált beteg első tünetei a be-
helyezést követően 5,5, az implantátu-
mok terhelését követően 1,5 hónap-
pal jelentkeztek. Mindkét páciensnél a 
közvetlenül az implantátumok mellett 
lévő fogak közül az egyik endodonciai 
kezelésben részesült, mivel ezeknél a 
fogaknál is patológiás elváltozásra uta-
ló tüneteket lehetett észlelni. Az RPI-
vel diagnosztizált páciens esetében a 
kérdéses fog konzerváló fogászati ke-
zelése néhány nappal az implantátum 
behelyezését követően vált esedékes-
sé (nem megfelelő tervezés), de a pá-
ciens panaszai már korábban is fenn-
álltak.

1. Eset (retrográd periimplantitis)
A páciensnél 3.5-3.6-os fogaknak 
megfelelő pozícióba kerültek behelye-
zésre az implantátumok (7–9. ábrák). 
A 3.5-ös fognak megfelelő pozícióban 
lévő implantátum a szomszédos fogtól 
2 mm-nyire, a nervus alveolaris kilé-
pés előtt felfelé kanyarodó ágától pe-
dig szintén 2 mm-nyire helyezkedett 
el. Behelyezéskor 55 Ncm nyomatékot 
mértek. A 3.4-es fog előzőleg elégte-
len konzerváló fogászati ellátásban ré-
szesült, amelyet a kollégánk az implan-
tátumok behelyezését követően foly-
tatni kívánt. 

Egy héttel az implantátumok behelye-
zését követően a páciens a bal alsó rá-
gózónából eredő fájdalomra panasz-
kodott. Az elvégzett klinikai vizsgálat 
eredményeként a 3.4-es fog kopog-
tatási érzékenységét sikerült megál-
lapítani. A fognak megfelelően az át-
hajlás nem volt nyomásra érzékeny, 
valamint az implantátumoknak meg-
felelően sem találtak patológiás elvál-
tozásokat. Radiológiai vizsgálat során 
a 3.5-ös pozícióban lévő implantátum 
apikális részén radiolucens elváltozást 
észleltünk. Ez a tünet irányította a fi-
gyelmet arra, hogy a páciens panaszai 
a szomszédos 3.4-es fogból eredhet-
nek. A pontos diagnózis felállítását kö-
vetően a páciens azonnal endodonciai 
kezelésben részesült, valamint sziszté-
más antibiotikum-terápiát indítottunk. 
Hét nappal a panaszok megszűnését 
követően – a kopogtatási vizsgálat so-
rán – már csak kis fokú érzékenységről 
számolt be. Két héttel később sem a 
kérdéses fognál, sem a műtéti terület-
nél nem voltak gyulladásra utaló klini-
kai tünetek észlelhetőek (10. ábra).

Az implantátumok felszabadítását a 
behelyezésüket követően 4 hónappal 
végeztük. Mindkét implantátum sike-
res osszeointegráció jeleit mutatta. A 
stabilitáseszközzel történő vizsgálat 
során mezio-disztálisan 72, bukko-lin-
guálisan 75-ös értéket mértünk (imp-
lant stability quotient; ISQ). A továb-
biakban az előzetesen felállított keze-
lési terv szerint jártunk el. A végleges 
gyökértömést az implantátum terhelé-
sét követően készítettük el. A gyökér-
tömés behelyezésekor az implantátu-
mon lévő felépítményt eltávolítottuk, 
és újból ellenőrizték az implantátum 
stabilitását. A mérés során az ISQ érté-
ke mezio-disztálisan 74, bukko-linguá-
lisan pedig 76 volt. 

2. eset (periimplantáris apikális lézió)
A páciens részére egy darab implan-
tátum került behelyezésre a 3.6-os 
fognak megfelelően. Az implantátum 
behelyezésekor a szomszédos fogak 
egyikénél sem (3.5,3.7) észleltek pa-
tológiás elváltozásokat. A disztálisan 
elhelyezkedő 3.7-es fogban megfele-
lően funkcionáló kompozittömés volt, 
okkluzálisan és bukkálisan. Behelye-
zéskor az implantátum primer stabilitá-
sát rendkívül jónak ítélték meg. A be-
helyezéskor alkalmazott nyomaték 50 
Ncm volt, az implantátumot befogadó 
csontállomány pedig D2-D3 denzitás-
sal rendelkezett. A behelyezéskor mért 
ISQ érték 70 volt. Az implantátum fel-
szabadítását és a protetikai ellátását a 
kezelési tervben leírtaknak megfelelő-
en végezték el. A páciens végleges pro-
tetikai ellátásként csavarozással rögzü-
lő szólókoronát kapott. 
A páciens az implantátum terhelését 
követően 6 hét múlva jelentkezett. 
Ráharapáskor enyhe fájdalmat érzett. 
Klinikai és radiológiai vizsgálat során 
nem találtak semmilyen patológiás el-
változásra utaló jelet. Az approximális 
és az okkluzális kontaktpontok újból 
ellenőrzésre kerültek. Ezt követően – 
a periimplantárisan elhelyezkedő lágy-
szövetek vizsgálata céljából – a korona 
eltávolításra került. A vizsgálat után a 
koronát újból rögzítették (11. ábra).

Nyolc héttel az implantátum első alka-
lommal történő megterhelését követő-
en, a páciens ismét jelentkezett. A pa-
naszai megfeleltek a hagyományosan 
pulpitis esetén tapasztalható tünetek-
kel: kopogtatási érzékenység, valamint 
nyomási érzékenység az áthajlásban, az 
implantátumnak megfelelően. Az ekkor 
készült röntgenfelvételen az implantá-
tum apikális részén radiolucens terület 
volt megfigyelhető. Diagnózisként PIL 
került meghatározásra. Az implantátum-
nak megfelelően sebészi beavatkozást 
végeztünk. Az implantátum csúcsának 
megfelelően, a feltárást követően cson-
tablak került kialakításra, továbbá az 
implantátum körül lévő terület antibio-
tikumos átöblítésben részesült. A páci-
ensnél szisztémás antibiotikum-terápi-
át indítottunk (amoxicillin/klavulánsav), 
valamint biztosítottuk a seb drenálását. 
A koronát eltávolítottuk, és az implantá-
tumot gyógyulási csavarral zártuk. Ekkor 
mezio-disztálisan 72-es, bukko-linguáli-
san pedig 74-es ISQ érték volt mérhető 
(12. és 13. ábra).

Tíz héttel az implantátum első alkalommal 
történő megterhelését követően, a páci-
ens a 3.7-es fognál ráharapáskor jelent-
kező panaszokkal jelentkezett. Klinikai 
vizsgálat során irreverzibilis pulpitis került 
diagnosztizálásra. Ezután a kérdéses fog 
endodonciai kezelésben részesült. Ennek 
kiegészítéseként antibiotikum-terápiát 
indítottunk (clindamycin) (14. ábra).

Tizenkét héttel az implantátum első al-
kalommal történő megterhelését köve-
tően, a páciens a 3.7-es fognál tapasz-
talt panaszok megszűnéséről számolt 
be, azonban az implantált területnek 
megfelelően, továbbra is fennmaradó 
kellemetlenségeket említett. Végül, 16 
héttel az implantátum megterhelését 
követően az implantátum eltávolítás-
ra került. Az explantáció során alkal-
mazott forgatónyomaték meghaladta 
a 200 Ncm-t, trepánfúró használatára 
viszont nem volt szükség. Az eltávo-
lított implantátum pozíciójának meg-
felelően történő inspekció során nem 
láttunk lágyrész-infiltrációra utaló je-
leket, valamint az implantátumfészek 
csontos fala végig megtartott volt. Az 

7. ábra: Preoperatív állapot. 
8-9. ábrák: A 3.5, 3.6-os fogaknak megfele-
lően behelyezett implantátumok behelyezését 
követően készült kontrollfelvételek. 
10. ábra: Az endodonciai beavatkozás elvég-
zését követően 7 nappal a 3.4-3.6-os régióról 
készült felvétel. A felvétel elkészítésekor a pá-
ciens panaszmentes volt.
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14. ábra: Az implantátum első alkalommal 
történő terhelését követően, 10 héttel később 
készült radiológiai felvétel. A közben kialakult 
klinikai tünetek miatt a szomszédos fog endo-
donciai kezelésben részesült.

11. ábra: Az implantátum terhelését 
követően 6 héttel készült radiológiai felvétel.

12-13. ábrák: Az implantátum terhelését 
követően 8 héttel készült radiológiai felvétel. 
A felépítmény eltávolításra került, valamint az 
implantátum apikális vége körül sebészi bea-
vatkozás történt.



explantáció után egy héttel a páciens 
panaszai teljesen megszűntek. Mivel az 
implantált területnek megfelelően ki-
alakult panaszok az implantátum behe-
lyezését követően több hónappal ala-
kultak ki, ezért kiváltó okként a műtéti 
terület intraoperatív szennyeződése, a 
környező csontállomány túlhevítése, a 
bukkális- vagy linguális kortikális per-
forációja, vagy a környező anatómiai 
képleteket ért egyéb traumás sérülés 
kizárásra került. 

Megbeszélés

Az RPI kialakulásának hátterében lévő 
leggyakoribb ok a szomszédos fog fe-
lől történő baktérium infiltráció, vagy 
az implantátumfészekben visszama-
radt heg, illetve granulációs szövet. Az 
elsőként említett főbb kiváltó tényezőt 
egyszerűen elkerülhetjük. Ahogy az 
első esetbemutatás során láthattuk, a 
nem kellően körültekintő tervezés, il-
letve a nem megfelelő klinikai és radio-
lógiai vizsgálat könnyen a fent bemu-
tatott iatrogén szövődmények kiala-
kulásához vezethet. Az utóbb említett 
kiváltó ok fennállását viszont gyakran 
nehéz preoperatívan vagy intraoratí-
van egyértelműen megítélni. Elsősor-
ban azoknak a fogatlan állcsontge-
rinc-szakaszoknak megfelelően állhat 
fent ez az állapot, ahol több mint hat 
hónappal ezelőtt történt a fogeltávolí-
tás. Ilyenkor általában sem az implan-
tátumfészek kialakítása során, sem a 
fészek szondázásakor nem találkozunk 
erre utaló klinikai jelekkel. 
Egyik elváltozást sem egyszerű kezelni. 
A műtéti területet határoló saját fogak 
állapotát mindig nagyon körültekin-
tően kell megítélni az implantátumok 
behelyezése előtt. Az implantátumfé-
szek csontos falainak megtartottságát 
mindig ellenőriznünk kell, hogy a fúrási 
protokoll végrehajtása során nem per-
foráltuk-e a kortikális csontállományt. 
Ilyenkor kizárjuk a lágyrész-infiltráció, 
illetve egyéb olyan patológiás elvál-
tozások jelenlétét, melyek tovább nö-
velhetik a műtéti kockázatot. Az előbb 
felsoroltakon kívül egy olyan tényezőt 
is figyelembe kell vennünk, amelyről 
jelenleg csak igen korlátozott mértékű 
információ áll rendelkezésünkre. Ez a 
páciens szervezetének reakciója, avagy 
az ún. gyógyulási hajlama a parodontá-
lis okok miatt eltávolításra kerülő fogak 
területének megfelelően. Ez a tényező 
még a késői implantációs esetek során 
is kiemelt jelentőséggel bírhat. 
Az RPI lehetséges okait még a sebészi 
beavatkozás előtt meg kell szüntetni, 
illetve mindent meg kell tenni intra-
operatívan, hogy elkerüljük a kialaku-
lásukat. 

Ezek az óvintézkedések a következőek 
lehetnek:
• Az implantátumot befogadó cson-

tállomány túlhevítése a rosszul fel-
épített, vagy a nem megfelelően al-
kalmazott sebészi protokoll miatt. 

• Csontnekrózis - az implantátum által 
kiváltott fiziológiás mértéket megha-
ladó feszülés miatt. Ennek oka lehet, 
hogy a nem megfelelően kialakított 
csontfészek dimenziói nem teszik 
lehetővé, hogy az implantátum je-
lentős feszülés kialakulása nélkül a 
tervezett pozíciójába kerüljön, vagy 
az implantátum behelyezése során 
kimagaslóan nagy behelyezési nyo-
matékot alkalmaztak, továbbá a nem 
megfelelően alkalmazott csontex-
panziós technika stb.

• Az implantátum felszínének szeny-
nyeződése az implantátum behe-
lyezése során, vagy a csontfészek 
szennyeződése nyálon, illetve nem 
megfelelően sterilizált sebészi esz-
közökön keresztül. 

• A bukkális vagy linguális kortikális 
perforációja.

Fontos, hogy a sebészi beavatkozáso-
kat körültekintő anamnézisfelvétel és 
rendkívül alapos klinikai vizsgálat előz-
ze meg. A folyamat során lehetőségünk 
van differenciál-diagnózisok felállításá-
ra, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a jö-
vőben elkerülhető legyen a nem kívánt 
szövődmények kialakulása (vírusfertő-
zések stb.).
Az RPI vagy a PIL által okozott léziók 
korai felismerése az implantátumok 
túlélési arányának javulásához vezet-
het, mivel ilyenkor még általában csak 
kisméretű léziókkal állunk szemben. Az 
ismert eseteket nem dokumentálták 
kellő alapossággal, és jelenleg nem áll 
rendelkezésre széleskörűen elfogadott 
kezelési protokoll. Fontos, hogy az RPI 
és a PIL kialakulásának lehetőségét a 
beleegyező nyilatkozatban is feltün-
tessük, valamint tájékoztassuk a pá-
cienst, hogy a sebészi beavatkozások 
megkezdése előtt szükség lehet bizo-
nyos konzerváló fogászati és parodon-
tológiai beavatkozások elvégzésére.
Az implantátumok túlélési aránya fo-
lyamatosan nő, és az implantátumok 
felhasználásának indikációs területe is 
folyamatosan bővül. Azonban az élő 
szervezettel történő interakció, vala-
mint a lehetségesen előforduló pa-
togén tényezők folyamatosan olyan 
új kihívások elé állítanak bennünket, 
amelyek kialakulásához vezető folya-
matokat még csak rendkívül korláto-
zott mértékben látjuk át.

Forrás: Implants; 2018; 3, 14-20
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HORIZONTÁLIS  
CSONTAUGMENTÁCIÓ  
ÉS IMPLANTÁCIÓ
Egy irányított, kétlépcsős  
csontregenerációs eljárás

Bevezetés

A mandibula hátsó régiójában gyakran 
megfigyelhető csontatrófia, melyet a 
parodontális vagy endodontális prob-
lémák okozta idő előtti fogvesztés idéz 
elő. Ilyen esetekben gyakran problé-
mák merülnek fel az implantációval 
kapcsolatosan, melyek oka az alveolus 
redukált magassága vagy szélessége. 
Számos kezelési javaslat született arra, 
hogy elegendő csontot nyerjenek az 
implantátum stabilitása és a jó esztéti-
kai eredmény elérése érdekében [1]. A 
klinikai gyakorlatban ígéretes eredmé-
nyekkel alkalmazták a fagyasztva szá-
rított csont allograft blokkokat (FDBA) 
az alveoláris gerinc méreteinek növe-
lésére. Ez az eljárás kevésbé invazív 
kezelési alternatívát jelent a páciensek 
számára az autológ csontblokkokhoz 
képest, hisz nem kell donorhely-mor-
biditással számolni, és nem szükséges 
második műtéti terület sem [2-4]. 
A CAD/CAM technológia (számító-
gép-vezérelt tervezés és gyártás) se-
gítségével ma már elő tudnak állítani 
egyedileg kialakított allogén csontb-
lokkokat, melyek egyrészt lerövidítik a 
műtéti időt (nincs szükség a csontblokk 
műtét közbeni formálására); másrészt 
ezáltal javul a páciens komfortérzete 
is [5, 6]. Ez az esettanulmány egy két-
lépcsős, irányított csontregenerációs 
(GBR - guided bone regeneration) el-
járást ír le, amelynek során, első lépés-
ként egy egyedi, allogén csontblokkot 
alkalmaztunk a mandibulán a csontszé-
lesség növelésére. A második lépésben 
speciális, új tervezésű implantátumo-
kat (Straumann BLX, Roxolid anyagból, 
SLActive felülettel) helyeztünk be a jó 
primer stabilitás elérése érdekében.

Kiindulási szituáció

A 42 éves hölgy azzal a kívánsággal ér-
kezett, hogy alsó állcsontján rögzített 
fogpótlást szeretne. Már az első klini-
kai vizsgálat, valamint a röntgenképek 
alapján is látható volt az állcsont-atrófia, 
és az implantációhoz nem megfelelő, 
korlátozott csontmennyiség (1. és 2. 
ábra). A pácienssel megvitattuk, milyen 
kétlépcsős, irányított csontregeneráci-
ós (GBR) eljárásokkal lehetséges, hogy 
a későbbi implantáció számára szük-
séges csontszélességet visszanyerjük.  
A páciens nem járult hozzá az autológ 
csonttal történő augmentációhoz, így 
a CAD/CAM individualizált allograft 
csontblokkal (FDBA, maxgraft® bo-
nebuilder, Botiss Biomaterials) történő 
kezelés, majd Straumann BLX implan-
tátumok behelyezése mellett döntöt-
tünk.

Tervezés

A CBCT-vizsgálattal nyert DICOM for-
mátumú fájlokat a Botiss Biomaterials 
céghez továbbítottuk, hogy megter-
vezzék az egyedi allogén csontblokkot. 
A Botiss a páciens csontdefektusának 
3D rekonstrukcióján virtuálisan meg-
tervezte az allogén csontblokkot (3. 
ábra). Miután a szájsebész ellenőriz-

te és jóváhagyta a blokk kialakítását, 
a maxgraft® bonebuilder blokk kifa-
ragásra került a feldolgozott (Allotec® 
Process, Cells+Tissuebank Austria), élő 
donorok combcsontfejéből (caput fe-
moris) származó szivacsos csontból. 

Sebészi eljárás

Az augmentációt helyi érzéstelenítés-
ben végeztük. Teljes vastagságú ves-
tibuláris lebenyt képeztünk, meziális 
fesztelenítő segédmetszéssel. A linguá-
lis lágyszövetet óvatosan leválasztottuk 
a reziduális csontról, egészen a muscu-
lus mylohyoideusig, gondosan ügyelve 
az ideg- és érképletekre, kerülve az éles 
metszéseket. Ezáltal a lebenyt bukká-
lis irányban mobilizáltuk a megfelelő 
lágyrész-management érdekében. A 
recipiens terület kortikális csontját egy 
kis kerek fúró segítségével perforáltuk, 
hogy vérzést indukáljunk, és elősegít-
sük a graft revaszkularizációját (4. ábra). 

Az egyedileg kialakított allogén blokkot, 
amely pontosan illeszkedett a befogadó 
területre, 1.25 mm átmérőjű és 8 mm 
hosszú csavarokkal, mereven rögzítettük 
az állcsonthoz (5. ábra). A mesiális és a 
distális területeket xenogén csontpótló 
anyaggal (cerabone®, botiss) töltöttük 
fel. A műtéti területet pericardium kol-
lagénmembránnal (Jason® membrán, 
botiss) fedtük, amelyet titánszegecsek-
kel rögzítettünk. A lebenyt visszahe-
lyezve, 4/0-ás nem felszívódó varrattal 
rögzítettük. A feszülésmentes sebzárás 
érdekében apikálisan behelyeztünk egy 
laterális matracöltést, hogy az izmok ne 
tudjanak húzóerőt gyakorolni az aug-
mentált területre. A varratokat a műtét 
után 14 nappal távolítottuk el.

Hat hónap eseménytelen gyógyulást 
követően, a pácienst előkészítettük az 
implantációra (6. és 7. ábra). A re-entry 
során eltávolítottuk a rögzítőcsavarokat, 

és szövettani elemzés céljából trepánfú-
róval mintát vettünk a csontból (8. és 9. 
ábra). A biopsziás metszeteket hematoxi-
lin-eozin festékkel festettük. A re-entry 

során nyert minta szövettani vizsgálata 
az FDBA (freeze-dried bone allograft) 
blokk folyamatban lévő remodeling-
jét mutatta ki. Az újonnan képződött 
csont szoros érintkezésben volt az allog-
raft anyaggal, kötőszövettel körülvéve, 
ami bizonyítja az anyag által közvetített 
csontregenerációt (10. ábra). A mérése-
ket követően három (4,5 mm átmérőjű 

és 10 mm hosszúságú) Straumann BLX 
implantátumot helyeztünk be a 4.7, 4.6 
és 4.4-es pozícióban, a csont szintjében 
(11-14. ábra). Az im plantátumokba reg-
ular base (RB) zárócsavarokat helyeztük, 
majd 4/0-ás varróanyaggal zártuk a se-
bet (15. és 16. ábra).

(https://www.straumann.com/en/
discover/youtooth/article/immedi-
acy/2019/orcan-yuksel-horizontal-ri-
dge-augmentation-implantation-man-
dible-using-customized-allogenic-bo-
ne-block-blx-implants.html).
Három hónap elteltével, crestalis met-
szésből feltártuk az implantátumokat. A 
zárócsavarokat helyenként csont fed-
te (17. ábra), ez is jól mutatta a vitális, 
újonnan képződött csontszövet jelen-

1. és 2. ábra: A radiológiai és klinikai vizsgálat 
korlátozott csontsűrűséget mutatott.

3. ábra: A műtét digitális megtervezése. 

6. és 7. ábra: Klinikai kép hat hónappal az 
első beavatkozás után.

4. ábra: A recipiens csont kortikális rétegének 
perforációja. 

5. ábra: A recipiens területre rögzített egyedi, 
allogén csontblokk.

8. ábra: Eltávolítottuk a rögzítő csavarokat

9. ábra: Csontmag-biopsziát vettünk.

10. ábra: A biopsziás minta szövettani képe. 
WB = újonnan képződött csont; * = allograft 
anyag; CT = kötőszövet

11–14. ábra: A Straumann implantátumok 
behelyezése csontszintben.

15. ábra: Az implantátumokat záró csavarral 
zártuk. 

16. ábra: A műtéti területet varratokkal zár-
tuk.

17. ábra: Az implantátumok felszabadítása – 
három hónap elteltével.



létét. 5 mm átmérőjű, 1,5 mm magas 
RB/WB gyógyulócsavarokat helyez-
tünk be, az ínyszéleket 5/0-s fonallal 
egyesítettük (18-20. ábra).

Protetikai fázis

Háromhetes gyógyulást követően nyi-
tott kanalas technikával vettünk lenyo-
matot annak érdekében, hogy a mes-
terminta elkészülése során kiküszöböl-
jük a dimenziótorzulást. A lenyomat-
hoz individualizált nyitott kanalat és 
poliéter lenyomatanyagot használtunk 
(Impregum Penta, 3M ESPE, 21. ábra), 
az RB lenyomati fejeket pedig összesí-
neztük.  

Az egyéni protetikai fejeket Straumann 
Variobase alapra, cirkónium-dioxid-
ból készítettük el (22. és 23. ábra). A 
Straumann Variobase segítségével a 

fogtechnikai laboratóriumban is le-
hetőség nyílik egyedi fej kialakítására 
(24. ábra). Az általunk választott eljárás 
ehhez a laboratóriumi frézelés volt. A 

Variobase fej ötvözi az eredeti Strau-
mann csatlakozás és az egyedi rögzítő 
mechanizmus előnyeit. A fejek meg-
felelő pozíciójának meghatározására a 
páciens szájában mintázó műanyaggal 
módosított akrilát kulcsot használtunk 
(25. és 26. ábra). 

Az implantátum behelyezése után, a tíz 
hónappal később végzett kontrollvizs-
gálaton látható, hogy az ínykontúr meg-
felelően megőrződött (27. és 28. ábra).

Eredmények

A fogpótlás elkészülése és beigazítása 
után a cirkónium-dioxid vázas, leplezett 
kerámiahidat üvegionomer cement-
tel rögzítettük. A kontroll röntgenfel-
vételen látható, hogy a fogpótlás illesz-
kedése tökéletes (29. ábra).

Következtetés

A BLX implantátumokkal optimális pri-
mer stabilitás volt elérhető, mivel a 
BLX fúrók, a működésük során szaka-
szos mozgásukkal is segítik a csontágy 
adaptációját. Emiatt ez az implantátum 
nagyon egyszerűen használható kü-
lönféle denzitású és mennyiségű csont 
esetében, ahogy azt a bemutatott eset-
ben is láthattuk.
A kétlépcsős GBR eljárás során a testre-
szabott FDBA blokk használatával telje-
síteni tudtuk a páciens vágyát a rögzített 
fogpótlásra anélkül, hogy autológ csont 
gyűjtésére, illetve második műtéti terület-
re lett volna szükség. A CAD/CAM tech-
nológiával optimálisan illeszkedő allogén 
csontblokk alakítható ki, így csökkenhető 
a műtéti idő, mivel nincs szükség a blokk 
manuális igazítására, valamint a páciens-
komfort is jobb.
A horizontális augmentációval a csontszé-
lesség jelentős növekedését értük el, ami 
a sikeres implantációhoz elengedhetetlen. 
Különleges menetkialakításának köszön-
hetően a BLX implantátum kiváló vágási 
és rögzítési tulajdonságokat mutatott az 
implantátum teljes hosszán annak ellené-
re, hogy az implantátumot körülvevő csont 
denzitása különböző volt, és a sűrűbb szer-
kezetű saját csont találkozott az újonnan 
kialakuló csontszövettel. A felszabadítás 
során látható volt, hogy az újonnan kép-
ződött csontszövet még a zárócsavarra is 
ránőtt, demonstrálva az allograft anyag ki-
váló remodeling képességét. 
Összességében – ahogy a bemutatott 
eset bizonyítja – az allogén csontblok-
kokkal, különösen a testreszabott allo-
gén csontblokkal végzett augmentáció 
jóval kevésbé invazív, mint a hasonló 
eredményre vezető egyéb eljárások, és 
megkönnyítik a csontaugmentációt nem 
csak a sebész, hanem a páciens számára 
is. Ezek a tartós implantációs-protetikai 
megoldások maximális kényelmet nyúj-
tanak a páciens számára.

Forrás: Implants 2019/2
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18. és 19. ábra: Gyógyulási csavarok behe-
lyezése.

20. ábra: Sebzárás. 

21. ábra: A lenyomatvételhez összesínezett 
lenyomati fejek. 

22. és 23. ábra: Egyedi fejek készítése.

24. ábra: Straumann Variobase-zel kialakított 
egyedi protetikai fejek. 

25. és 26. ábrák: Mintázó műanyaggal módo-
sított akrilát kulcsot használunk a fejek megfe-
lelő pozicionálására.

27. és 28. ábrák: Klinikai kép – tíz hónappal 
az implantátum behelyezése után. Kontroll 
röntgenfelvétel.

29. ábra: Klinikai kép – tíz hónappal az im-
plantátum behelyezése után.
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ALVEOLUS PREZERVÁCIÓ CÉLJÁRA 
ALKALMAZOTT KOLLAGÉN  
SZIVACSOKKAL KAPCSOLATOS 
GYAKORLATI TAPASZTALATOK

Bevezetés

A fogeltávolítást követően 1 évvel, az 
eredetileg rendelkezésre álló cson-
tállomány akár 60%-a is felszívódhat. 
Már több tanulmányban is igazolták, 
hogy az ilyenkor bekövetkező csont-
veszteség nagyobb mértékben érinti a 
rendelkezésre álló csont állomány szé-
lességét, mint a csontállomány magas-
ságát. A csontveszteség kialakulása ne-
gatív következménynek számít azoknál 
a beavatkozásoknál, amikor a fogeltá-
volítást követően azonnali vagy későb-
bi implantációt tervezünk. A fogászati 
implantológiai területén folyamatosan 
szükség van a mindennapi beavatkozá-
sok során alkalmazott anyagok fejlesz-
tésére és az olyan innovatív termékek 
megjelenésére, amelyeknek egyszerű 
a felhasználhatósága, nem jelentenek 
veszélyt a páciensek számára. Elősegí-
tik a csontállományban zajló remodel-
lációs folyamatok kialakulását, valamint 
ezek eredményeként lehetővé teszik a 
későbbiek során, hogy csontpótló be-
avatkozások nélkül lehetőségünk le-
gyen implantátumok behelyezésére. 
A CERASORB Foam (Curasan) egy ilyen 
anyagnak mutatkozik. Ez az új csont-
regenerációs folyamatokat elősegítő 
anyag 85%-ban béta-trikalcium-fosz-
fátból (ß-TCP) és 15%-ban kollagénből 
épül fel. A csontállomány szerves mát-
rixa jelentős mértékben kollagénből áll. 
Ez nagymértékben hozzájárul a csont 
természetes rugalmas alakváltoztatási 
képességének a kialakulásához. Ennek 
megfelelően az utóbbi időben számos 
olyan kollagénalapú mátrix előállításá-
val kísérleteztek, amelyek segítségével 
– a csontállomány gyorsabb regene-
rációjának érdekében – megpróbáltak 
a csontállomány természetes mikro-
szerkezetéhez hasonló körülményeket 
létrehozni. A CERASORB Foam egy 
kollagénalapú kompozit anyag. A kom-
pozit mátrixban ß-TCP szemcsék van-
nak egyenletesen, de mégis rendkívül 
jól rendezett módon szétszórva (1. 
ábra). A kollagén mátrix körbeveszi és 
stabilan rögzíti a ß-TCP szemcséket. A 
két anyagnak e speciális keverékében 
a szemcsés elemek aránya eléri a 85 
tömegszázalékot, továbbá ez az anyag 
rendkívül jó dimenzióstabilitással ren-
delkezik. 

A CERASORB Foam alveolus prezer-
vációra való alkalmazhatóságának ha-
tékonyságát egy 35 fővel végzett sp-
lit-mouth vizsgálat segítségével akar-
tuk meghatározni. Az ellenoldalon lé-
vő kontrollcsoport ellátása során egy 
véralvadást elősegítő zselatinszivacsot 
alkalmaztunk (Stypro, Curasan). Az 
összehasonlításra szolgáló anyag kivá-
lasztásának hátterében a két termék 
hasonló felhasználási módja állt. Eb-
ben a cikkben a szerzők a vizsgálatban 
résztvevő két eset ellátását szeretnék 
bemutatni.

Esetbemutatás

1. eset: Súlyos parodontális érintett-
ségtől szenvedő területnek megfele-
lően végzett alveolus prezerváció
A páciens először parodontális problé-
mák miatt kereste fel a klinikánkat. Már 
húsz éve rendszeres fogászati kezelés-
ben részesült a klinikánkon, amikor CE-
RASORB M (Curasan) felhasználásával 
arcüregemelést, majd három implantá-

tum behelyezését végeztük. A további 
beavatkozások elvégzése előtt készí-
tett preoperatív, panoráma röntgenfe-
lvételen láthatóvá vált a parodontális 
károsodás mértéke. A radiológiai vizs-
gálat megerősítette, hogy a menthe-
tetlen állapotú fogakat a további keze-
lések megkezdése előtt mindenképp el 
kell távolítani (2. ábra). A behelyezett 
implantátumok körül csak a páciens 
saját, natív csontállománya volt látha-
tó. Nem találtunk a korábbi beavatko-
zás során felhasznált csontpótló anyag 
maradékára, vagy a csontpótlás hatá-
sára képződött új csontállomány jelen-
létére utaló radiológiai jeleket. Az első 
kvadránsban lévő fogak egy része (1.6, 
1.4 és 1.1) eltávolításra került, majd 
az üres alveolusokat Stypro kockákkal 
töltöttük fel. A második kvadránsban 
lévő 2.1, 2.2 és 2.3 fogakat  szintén el-
távolítottuk, majd az extraciós sebek-
be CERASORB Foam-ot helyeztünk. 
A kiválasztott anyag behelyezése előtt 
minden extractiós seb esetében elvé-
geztük az alveolus óvatos kürettálását, 
valamint a behelyezést követően a seb-
széleket egyszerű csomós öltésekkel 
egyesítettük (3. és 4. ábra). Egy hónap 

elteltével mindkét kvadráns gyógyulási 
üteme megfelelő volt, nem észleltünk 
gyulladást (5. ábra). Az azonban egyér-
telműen látható volt, hogy a zselatina-

lapú anyag nem képes a csont eredeti 
szerkezetét a CERASORB Foam-mal 
megegyező mértékben megőrizni. Ezt 
a 4 hónap múlva készült CBCT felvé-
telen látottak is egyértelműen megerő-
sítették (6. a–b ábrák). Fontos megem-
líteni, hogy sem az alveolus prezervá-
ció, sem pedig más vizsgálatunk alatt 
végzett beavatkozás során nem került 
a lágy- és keményszöveteket elválasz-
tó kollagénmembrán felhasználásra.

A teljes vastagságú mucoperiosteális 
lebeny elkészítését, majd felemelését 
követően jól megfigyelhetővé vált az 
alveolus prezerváción átesett terület 
(7. ábra). Jól láthatjuk, hogy a CERA-
SORB Foam-mal feltöltött területnek 

megfelelően az eredeti csontvolumen 
megőrzésre került, valamint az apró 
csontpótló szemcsék maradéka is fel-
fedezhető néhány helyen. A csontállo-
mány megtartottsága a Stypro-val fel-
töltött területeknek megfelelően nem 
volt kellő mértékű, továbbá csak sok-
kal kisebb mennyiségű újonnan kép-
ződött csontállomány volt észlelhető. 
Néhány helyen pedig, kisebb-nagyobb 
mértékben, lágyszövetek töltötték ki 
a korábban a foggyökereknek helyet 
adó területeket. Az implantátumok a 
számukra optimális pozíciónak megfe-
lelően kerültek behelyezésre (8. és 9. 
ábra). Az implantátumok behelyezését 
követő lépéseket mindkét oldalon egy-

szerre végeztük. A sebészi beavatkozás 
után azonnal kontrollröntgen készült 
(10. ábra). Kiegészítésül a CERASORB 
Foam-mal feltöltött területről punch 
biopsziát vettünk, és továbbküldtük 

hisztológiai feldolgozás céljából. A szö-
vettani eredmények érett csontszövet 
jelenlétét igazolták az alveolus prezer-
vált területének megfelelően, és csu-
pán kis mennyiségben írt le a korábban 
behelyezett anyag jelenlétére utaló 
maradványokat. Kijelenthetjük, hogy az 
alveolus prezerváció eredményeként 
összességében jelentős mennyiségű új 
csontállomány jött létre (11. ábra).

2. eset: Alveolus prezerváció CERA-
SORB Foam segítségével
Ennek az esetnek az ellátása során a 
szájüreg két oldalán elérhető eredmé-
nyek összehasonlíthatóságára töreked-
tünk. Összesen 5 darab fog került eltá-
volításra (12. a-d ábra). Az 1.1, 1.2 és 
1.6 pozícióban lévő fogak eltávolítását 

követően az üres alveolusokat Stypro 
kockákkal, a 2.6 és 2.7 pozícióban lévő 
fogak eltávolítása után pedig CERA-
SORB Foam-mal töltöttük fel az extrac-
tiós sebeket (13. ábra). Fel szeretnénk 
hívni az olvasók figyelmét arra, hogy 
a bal felső nagyőrlő fogak eltávolítása 

során megnyílt az arcüreg. Az arcüre-
get bélelő Schneider-membrán átsza-
kadt, és az extractiót követően végzett 
sinus-próba pozitívnak bizonyult. Ha-
gyományosan az ilyen szövődmények 
ellátása során egy kisméretű mucope-
riosteális lebenyt képzünk, és azzal 
zárjuk az oro-antrális kommunikációs 
nyílást. Viszont jelen esetben a CERA-
SORB Foam dimenzió stabilitásának, 
továbbá a viszonylag nagy tömörségé-
nek köszönhetően erre nem volt szük-
ség. Elegendő csupán közepes mér-
tékben összenyomni, majd finoman a 
dehiszcenciának megfelelően kialakult 
vérrögre helyezni. Ebben az esetben 
nem kell a nyílást a lágyszövetek segít-
ségével hermetikusan zárni, elegendő 
a sebszéleket egyszerű csomós ölté-
sekkel egymáshoz közelíteni. Ezáltal a 
behelyezett anyagot is megfelelő mér-
tékben stabilizálni és rögzíteni tudjuk 
(14. ábra). A 10 napos és az 1 hónapos 
klinikai kontroll során készült felvéte-
leken is azt lehet látni, hogy a sebgyó-
gyulás üteme megfelelő. 
A fogeltávolítást követően, a 4 hónap-

pal később készült kontrollröntgenen 
jól lehet látni, hogy a Stypro kockákkal 
feltöltött területnek megfelelően szin-
te egyáltalán nem sikerült megőrizni 
az eredeti csontkontúrokat, és jelen-
tős mértékű rezorbció következett be 
(15. a–b ábra). Ezzel szemben – a kol-
lagén és ß-TCP keverékével feltöltött 
területnek megfelelően – a csontállo-

mány megtartottsága megfelelőnek bi-
zonyult (16. ábra). A teljes vastagságú 
mucoperiosteális lebenyek felemelése 
után, klinikai vizsgálattal is meggyőződ-
hettünk a bekövetkezett csontlebon-
tódás és csontprezerváció mértékéről. 

A bal felső nagyőrlőfogak területének 
megfelelően új csontállomány képző-
dését, valamint az alveolus prezerváció 
során felhasznált anyagból visszama-
radt szemcsék jelenlétét figyelhettük 
meg (17. ábra). 
Az implantátumok behelyezése az 
ilyenkor szokásos módon eseményte-
lenül zajlott. A sebészi beavatkozások 
befejezését követően kontroll röntgen-
felvétel készült (18. ábra). Az elvégzett 
szövettani vizsgálatok ebben az eset-
ben is újonnan képződött csontállo-
mány jelenlétét, valamint az alveolus 

1. ábra: Cerasorb Foam; REM (Reflection 
Electron Microscope) mikroszkóppal készült 
felvétel.

2. ábra: Az 1. esetről készült preoperatív pa-
norámafelvétel.

3. ábra: A fogeltávolítást követően készült 
intraorális felvétel.

4. ábra: A varratok behelyezése után készült 
felvétel.

5. ábra: A fogeltávolítást követően 1 hónap-
pal készült felvétel.

6. a-b ábra: A fogeltávolítást követően 4 
hónappal készült CBCT felvétel.

7. ábra: A teljes vastagságú lebeny fele-
melését követően készült felvétel.

8–9. ábrák: Az implantátumok behelyezése 
és fedése gyógyuló sapkákkal.

10. ábra: Az implantátumok behelyezését 
követően készült panorámaröntgen.
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11. ábra: Cerasorb Foam-mal feltöltött te-
rületnek megfelelően vett minta szövettani 
képe.

12. a-d ábra: A fogeltávolítás során készült 
felvételek.

13. ábra: A Styproval feltöltött extractiós 
sebekről készült felvételek.

14. ábra: A Cerasorb Foam-mal feltöltött al-
veolusokról és az egyszerű csomós öltésekkel 
összehúzott sebszélekről készült felvételek.

15. a-b. ábra: A fogeltávolítást követően 4 
hónappal készített CBCT felvételek. A felvé-
telek elemzése során jól megfigyelhető, hogy 
a Stypro-val feltöltött oldalon fokozott mér-
tékű csontlebontódás ment végbe (a), míg a 
Cerasorb Foam-mal kezelt oldalon a csontál-
lomány megtartottsága megfelelőnek mutat-
kozott (b).

16. ábra: A fogeltávolítást követő 4 hónap 
után látható felvétel.
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prezerváció során felhasznált anyag 
egyes szemcséinek maradékát írták le.

Megbeszélés

A CERASORB Foam-mal ellátott terü-
let gyógyulási üteme legalább olyan jó 
volt, mint ahogy azt a Stypro kockák-
kal ellátott terület esetében megfigyel-
hettük. Mindkét anyag képes a frissen 
képződött véralvadék stabilizálására, 
ami a sebgyógyulás szempontjából ki-
emelkedő jelentőséggel bír. Azt azon-
ban fontos megemlíteni, hogy mindkét 
anyagot finoman, összenyomás vagy 
tömörítés nélkül kell behelyezni, mivel 
csak így tudják a sebgyógyulás szem-
pontjából előnyös hatásaikat kifejteni. 
A vizsgált anyagok felhasználásának 
módja szinte teljes mértékben meg-
egyezik, ugyanakkor mindkét esetben 
érdemes a sebszéleket egyszerű, cso-
mós öltésekkel stabilizálni. Oro-ant-
rális kommunikációs nyílás kialakulása 
esetén a CERASORB Foam alkalmazá-
sával elkerülhetőek az ilyenkor egyéb-
ként szokásos invazív sebészi beavat-
kozások. A csontlebontódás mértéke 
a Styproval feltöltött alveolusok ese-
tében szignifikánsan magasabb volt, 
mint az ellenoldalon lévő CERASORB 
Foam-mal ellátott extractiós sebeknél. 
A kifejezett mértékű csontlebontódás 
hátterében az állhat, hogy a Stypro 
nem tartalmaz kalciumot. Tudományo-
san igazolt tény, hogy a kalciumionok 
(Ca2+) jelenléte növeli az osteoblastok 
aktivitását. Már 1990-ben leírták, hogy 
a kalciumszint növelése a csontállo-
mány lebontódása ellen hat. Teti és mt-
sai bebizonyították, hogy az extracel-
luláris kalcium koncentráció növelésé-
vel a csontállomány rezorbcióját vég-
ző oszteoklasztok aktívabbak. Riccardi 
és Gamba pedig megfigyelték, hogy a 
kalciumérzékeny receptorok aktiválása 
után egy másodlagos hírvivőkből álló 
intercelluláris kaszkádreakció alakul ki. 
Ez az aktív, biológiailag hatással rendel-
kező kaszkád pedig az oszteoid-sejtvo-
nalhoz tartozó sejtekre is hatással van. 
Mindkét közlemény egyetért abban, 
hogy a csontállományban lévő Ca2+ 
ionok koncentrációjának növelésével 
nem csak az új csont állomány képzését 
segíthetjük elő, hanem a már meglévő 
csont állomány nagymértékű rezorbci-
óját is megakadályozhatjuk. 
2006-ban Kondo és mtsai nagy tiszta-
ságú ß-TCP-t juttattak a kutyák izom-
zatába. Ezt követően megfigyelték, 
hogy a felhasznált anyag oszteoinduk-
tív hatással rendelkezik annak ellenére, 
hogy csontvelőből származó sejteket, 
illetve citokineket sem tartalmaz. Ahl-
strom és mtsa bebizonyították, hogy in 
vitro körülmények között, már 60 perc 
után megfigyelhető a Ca2+ ionok által 
kiváltott hatás. A csontállományt alko-
tó sejtek extracelluláris felszínén elhe-
lyezkedő, kalciumérzékeny receptorok 
nélkülözhetetlen szerepet töltenek be 
a csontlebontó és csontfelépítő folya-
matok közti egyensúly fenntartásában. 
Végezetül fontos megjegyezni, hogy 
a cikkben bemutatott kutatási ered-
mények egyértelmű megerősítéséhez 
még további tudományos vizsgálatok 
elvégzésére van szükség.

Forrás: Implants; 2019, 4 14-18

17. ábra: A teljes vastagságú lebeny fele-
melését követően láthatóvá vált az újonnan 
képződött csont állomány.

18. ábra: Az implantátumok behelyezését 
követően készült panorámaröntgen felvétel.
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KIFEJEZETT MÉRTÉKBEN  
ATROFIZÁLT FELSŐ ÁLLCSONT  
ELLÁTÁSA PRF ÉS BOVINE  
CSONTPÓTLÓ ANYAG EGYÜTTES 
ALKALMAZÁSÁVAL

A fogászati implantátumok hosszú távú 
sikerességének biztosítása érdekében 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
fiziológiás csontállománynak, valamint 
elegendő volumenű keratinizált ínynek 
kell körbevennie az implantátumokat. 
Az állcsontokban végbemenő fiziológiás 
lebontódási folyamatok jelentős mértékben 
meg tudják nehezíteni az implantátumok 
behelyezhetőségét.

Tudományos háttér

A mindennapi klinikai gyakorlatban 
egyre elterjedtebbé vált a különbö-
ző csontpótló beavatkozások végzé-
se. Ezeknek a beavatkozásoknak az a 
célja, hogy ezzel megteremtsük azokat 
a körülményeket, amelyek az implan-
tátumok állcsontokban való elhorgo-
nyzásához szükségesek. A különböző 
csontpótló anyagok (bone substitute 
materials; BSM) használata valódi al-
ternatíváját jelenti a saját csont (auto-
lóg graft) használatának. Mára tudo-
mányosan megalapozottá vált, hogy 
hatékonyan helyettesíthetik az auto-
lóg graftokat. A csontpótló anyagokat 
mesterségesen is elő lehet állítani, de 
természetes forrásokból is kinyerhető-
ek. Az utóbbi csoportba tartozó csont-
pótló anyagokat - emberi vagy állati 
eredetű - igen szigorú protokollt kö-
vetve meg kell tisztítani a különböző 
immunreakciót kiváltó anyagoktól, mi-
vel rendkívül súlyos következmények-
kel járó állapotokat hozhatnak létre. A 
BSM feldolgozása és megtisztítása so-
rán minden sejtes elem eltávolításra 
kerül, és így egy acelluláris és avaszku-
láris mátrix jön létre. Ennek a mátrixnak 
az a feladata, hogy vázként szolgáljon a 
szövetek növekedése során. 
A csontpótló anyagoknak a helyfenn-
tartó szerepükön túl más funkciókat 
is be kell tölteniük. Kívánatos lenne, 
hogy elősegítsék a csontállomány re-
generációját azáltal, hogy olyan op-
timális körülményeket teremtenek a 
páciensek saját sejtjei számára, amely-
ben a csontpótló anyag szemcséi körül 
lehetőségük van az új csontállomány 
mátrixszerkezetének a kialakítására. 
A kedvezőtlen anatómiai tulajdonsá-
gokkal rendelkező csontdefektusok 
ellátása során a különböző csontpótló 
anyagokat saját csontszemcsékkel is 
összekeverik annak érdekében, hogy 
ezzel is elősegítsék a csontállomány 
regenerációját. Azt is fontos megje-
gyezni, hogy a saját csontkaparék ösz-
szegyűjtése további kellemetlensége-
ket jelent a páciens számára, valamint 
ezzel is tovább növelhetjük a lehet-
ségesen kialakuló fájdalom mértékét, 
illetve a lehetséges komplikációk szá-
mát. 
A csontpótló anyagok „biológiai” ha-
tással való felruházása során a vérle-
mezkékben gazdag fibrin (platelet-rich 
fibrin; PRF) alkalmazása reális alterna-
tíváját jelentheti a saját csontkaparék 
használatának. Ez egy vérből készült 
koncentrátum. A PRF-et a páciens saját 
vérének centrifugálásával hozzák létre. 
A folyamat során a csontállomány re-
generációjának szempontjából fontos, 
vérben lévő sejtes elemek (thromboci-
ták, leukociták) és egyéb faktorok egy 
mátrix szerkezetbe ágyazódnak be. A 
PRF mátrix tulajdonképpen fibrin váz-
ba rögzített sejtes elemekből áll. Már 
több vizsgálat igazolta a PRF biológi-
ailag aktív hatását. Bizonyítottan hoz-
zájárul a különböző növekedési fakto-
rok koncentrációjának növekedéséhez. 
Több olyan növekedési faktort azono-
sítottak (VEGF, EGF, PDGF és IGF), 
amelyek bizonyítottan hozzájárulnak a 
kemény- és lágyszövetek regeneráció-
jának az elősegítéséhez. Különböző kí-
sérletekkel is igazolták, hogy a PRF-fel 
kezelt oszteo blasztok esetében szig-
nifikáns mértékben megnő a BMP-2 
kibocsátás szintje. 
A PRF előállítására vonatkozóan szá-
mos, különböző centrifugálási proto-
koll érhető el a szakirodalomban. Az 
alacsony fordulatszámon történő cent-
rifugálási protokoll (low-speed centri-
fugation concept; LSCC) alkalmazása 
során tudták először kimutatni, hogy a 
centrifugálás során fellépő erők jelen-
tős mértékben befolyásolják a folyamat 
végén kapott PRF összetételét. A páci-
ensek véréből kinyerhető vérlemezkék 
és fehérvérsejtek száma jelentős mér-
tékben növelhető, ha a centrifugálás 
során nagymértékű erők helyett kis-
mértékű erőket alkalmazunk. 
Az alacsony centrifugális erőkkel létre-
hozott PRF mátrixban a nagymértékű 
centrifugális erővel létrehozott mátrix-
hoz képest, szignifikánsan magasabb 
koncentrációban voltak jelen a külön-
böző növekedési faktorok (VEGF, EGF, 
PDGF és TGF-β). A sikeres csontre-
generációhoz szükséges feltételeket 
ezeknek a biológiailag aktív mediáto-
rok koncentrálása és a megfelelő bio-
anyagokkal történő kombinálása révén 
biztosíthatjuk a szervezet számára. Az 
LSCC protokollban megfogalmazott el-
vek jelentik azokat az alapokat, ame-
lyekből kiindulva meghatározhatjuk 
a vérből készült koncentrátumok fel-
használásának az indikációit. 

Esetbemutatás

Az alábbi esetbemutatás során egy fog-
eltávolítás miatt, kifejezett mértékben 
atrofizált felső állcsonttal rendelkező 
páciens ellátása kerül ismertetésre. A 
kezelés során – a bovine csontpótló 
anyaggal és PRF-fel végzett arcüreg-
emeléssel egyidejűleg – implantátu-
mok is behelyezésre kerültek. 

Egy alapbetegségektől mentes páciens 
megrövidült felső fogíve miatt keres-
te fel a rendelőnket. Korábban a jobb 
felső szemfogán és a második kisőrlő 
fogán (1.3 és 1.5) egy lengőtaggal ren-
delkező, 4 tagú híd volt elhorgonyozva 
(1.3-1.6), ez eltávolításra került. A rá-
gási nehézsége a híd eltávolítása után 
alakult ki. Az volt a kérése, hogy egy 
rögzített fogpótlást készítsünk a fenti 
régióba. 
2018 júliusában utalták a klinikánkra 
konzultáció, valamint az 1.3, 1.4, 1.5 és 
1.6 pozíciókba történő implantátum-
behelyezés céljából. A 4 tagú híd rögzí-
tésére szolgáló pillérfogak (szemfog és 
kisőrlőfog) 4 héttel korábban kerültek 
eltávolításra. 
Az implantációs/protetikai rehabilitáci-
ón kívül a páciensnek az volt az egyik 
fő kívánsága, hogy lehetőség szerint 
saját csont felhasználása nélkül állítsuk 
helyre az implantátumok behelyezé-
séhez szükséges csontviszonyokat. Az 
1.3-as fog pozíciójának megfelelően a 
teljes bukkális kortikális felszívódott, 
míg az 1.6-os pozíciónál az állcsontge-
rinc kifejezett mértékben lebontódott, 
és ezzel egyidejűleg az arcüreg nagy-
mértékű megnagyobbodása is megfi-
gyelhető volt (3. ábra). A kezelési terv az 
1.3-1.6 fogaknak megfelelően történő 
implantátumbehelyezésből, továbbá a 
kialakított szólókoronák elkészítéséből 
állt. 

A sebészi beavatkozásokat 2018 júli-
usában végeztük el. A felső állcsonton 
végzett csontpótló beavatkozással (arc-
üregemelés) egyidejűleg 4 darab imp-
lantátum került behelyezésre (4. ábra). 
A műtéti terület regenerációjának elő-

segítése érdekében a csontpótló be-
avatkozás során a páciens saját vénás 
véréből készített koncentrátumot, azaz 
PRF-et alkalmaztunk. Ennek a koncent-
rátumnak az a célja, hogy elősegítse a 
lágyszövetek gyógyulását, és támogas-
sa a bovine eredetű csontpótló anyag 
(Geistlich Bio-Oss fine; Geistlich Bio-
materials, Baden-Baden, Németország) 
oszteokondukciós hatását. Összesen 
40 ml vénás vért gyűjtöttünk a páci-
ens karján lévő vénából. (2 üvegcse a 
folyékony PRF-nek és 2 üvegcse a szi-
lárd PRF-nek.) Mind a 4 üvegcsét egy-
szerre helyeztük a centrifugába (Duo 
Centrifuge, Process for PRF/Mectron), 
majd az előkészítésüket 1200 fordu-
lat/perces sebességgel megkezdtük. 
Az üvegcsék centrifugálását - a LSCC 
protokollnak megfelelően - 8 percen 
keresztül végeztük. A szimultán végzett 
centrifugálási eljárásnak köszönhetően 
egy munkafolyamatban elvégezhető a 
folyékony és a szilárd PRF létrehozá-
sa. Közben tekintettel kell lenni arra, 
hogy ehhez mindenképpen két külön-
böző üvegcsét kell használni. A folyé-
kony PRF elkészítéséhez narancssárga 
(i-PRF tubes 10 ml, Process for PRF/
Mectron), a szilárd PRF elkészítésé-
hez pedig piros (A-PRF+ tubes 10 ml, 
Process for PRF/Mectron) üvegcsék 
állnak rendelkezésre. A szilárd PRF el-
készítését követően először tömörítet-
tük az anyagokat, majd apró darabok-
ra vágtuk, és belekevertük a folyékony 
PRF-be. Az így elkészült elegyet össze-
kevertük a csontpótló anyaggal, majd 
megkezdtük a várakozást annak érde-
kében, hogy létrejöjjön az úgynevezett 
„sticky-bone”. Ilyenkor a kapott keve-
rék sokkal sűrűbbé, ragacsosabbá válik 
(5. ábra). 

A csontpótló és PRF keverékéből ka-
pott anyagot ezután az indikációs terü-
letnek megfelelően alkalmaztuk. A vér-
vételt követően, a vénásan behelyezett 
tűt arra használtuk, hogy a páciens szá-
mára perioperatív antibiotikum profila-
xist biztosítsunk (Clindasol 150 mg/ml). 
A külső arcüregemelésen kívül az 1.6-
os fog pozíciójának megfelelően ultra-
hangos eszköz segítségével (Piezomed; 
W&H Dental, Bürmoos, Németország) 
állcsontgerinc repesztést is végeztünk 
(4. és 6. ábra). A csontpótló anyag és 
PRF keverékének felhasználásával ezu-

tán az 1.3-as és az 1.6-os fogak pozíci-
ójának megfelelően csontpótlást végez-
tünk (7. ábra). A csontpótolt területet 
PRF-fel nedvesített kollagén membrán-
nal fedtük (Bio-Gide; Geistlich Bioma-

terials). Az implantátumok behelyezé-
se egyidejűleg történt. (Camlog 3.8/11 
mm 1.3, 1.4 és 1.6 pozíciókba; Camlog 
Screw-line Promote plus 4.3/11 mm 
1.5 pozícióba); (8. ábra). A periosteum 
átvágásának és a mucogingivális határ 

áthelyeződésének elkerülése érdeké-
ben a sebszéleket nem zártuk, csupán 
egymáshoz közelítettük. A sebet szilárd 
PRF mátrix segítségével stabilizáltuk (9. 
ábra). A beavatkozást követően a műté-
ti területnek megfelelően nem alakult ki 

duzzanat, valamint sebgyógyulási zavar 
sem jelentkezett a továbbiakban. (10. 
ábra). Később a felhasznált csontpótló 
anyag teljes csontosodását, valamint az 
összehúzott sebszéleknek megfelelően 
a lágyrészek teljes mértékű regeneráci-
óját lehetett megfigyelni. 

A behelyezett implantátumokat pon-
tosan vezetett gerinc éli metszésből 
négy hónap múlva szabadítottuk fel 
(11. ábra). A periimplantáris lágyszöve-
tek minőségének javítása érdekében 

a felszabadítás során ejtett metszés-
ből képzett teljes vastagságú buccális 
mucoperiosteális lebeny és a csontál-
lomány közé szilárd PRF mátrixot he-
lyeztünk, az implantátumok pozíció-
jának megfelelően (12. és 13. ábra). A 
fogpótlások a felszabadítást követően 
2,5 hónappal kerültek átadásra. Az el-
ért esztétikai állapotot megfelelőnek 
ítéltük (14-16. ábra).

Megbeszélés és következtetések

Az arcüregemelő beavatkozások rend-
kívüli jelentőséggel bírnak a kifejezett 
mértékű atrófián átesett felső állcsont 
ellátása során. Az arcüreg belső anató-
miai felépítésének, valamint az arcko-
ponya fontosabb képleteinek és tulaj-
donságainak ismeretével jól meg tud-
juk ítélni ezeknek a beavatkozásoknak 
a sebészeti vonatkozásait, valamint jó 
rálátásunk lehet a lehetséges kockáza-
tokra és szövődményekre. A beavatko-
zások sikerének biztosítása érdekében 
szükség van a műtétet megelőző rend-
kívül alapos és körültekintő tervezésre. 
A szakirodalomban számos hivatkozás 

1. és 2. ábra: Kiindulási állapot. A fogelvesz-
tés következtében atrofizált felső állcsont.

3. ábra: Az implantátumok behelyezése előtt 
készített panoráma röntgenfelvételen jól meg-
figyelhető a csontlebontódás mértéke, vala-
mint az arcüreg kiterjedése.

4. ábra: A laterális csontablak kialakítása.

5. ábra: A folyékony és szilárd PRF alkotta 
elegy xenogén csontpótló szemcsékkel (BSM) 
történő összekeverése.

6. ábra: A BSM/PRF keverékének az arcüre-
gemelés során történő felhasználása.

7. ábra: Kontúr augmentációval egyidejűleg 
végzett implantátum behelyezése.

8. ábra: A műtétet követő első napon a varra-
tokkal összehúzott sebszélekről készült felvé-
tel.

9. ábra: Az implantátumok behelyezését 
követően készült röntgenfelvétel.

10. ábra: Az implantátumok behelyezését 
követően 6 héttel a műtéti területről készült 
felvétel.
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11. ábra: Négy hónappal később a felsza-
badítás során készült felvétel.

12. ábra: Az implantátum felszabadítása 
után 5 nappal készített felvétel.

13. ábra: A gyógyult periimplantáris 
lágyrészekről az implantátumok 
felszabadítása után 2 héttel készített felvétel.

14. ábra: A fogpótlások átadását követően 
készült felvétel.

15. ábra: Az átadott fogpótlásokról készített 
szájüregi felvétel.

16. ábra: Négy hónappal az átadást követően 
– megfelelőnek ítéltük az elkészült fog-
pótlások körül látható vörös-fehér esztétikát. 



található, amely előnyösnek ítéli meg 
a csontpótló anyagok és a saját csont 
(csontkaparék vagy csontblokk) együt-
tes alkalmazását. Ennek elsődleges 
célja, hogy ezzel elősegítsük a csont-
pótló anyag körül megjelenő új saját 
csontállomány kialakulását, valamint, 
hogy gyorsabbá és biztosabbá tegyük 
a csontpótló anyag szervezetbe törté-
nő integrációját. 
Olyan tudományos közleményekkel is 
találkozhatunk, amelyekben nem talál-
tak szignifikáns különbséget a csont-
pótló anyag saját csonttal történő 
együtt, illetve önmagában történő al-
kalmazása között.
Az atrofizált felső állcsont komplex 
anatómiai felépítéséből, valamint a 
csontpótló anyag közvetlenül az arcü-
reg mellett történő alkalmazásából 
adódóan nagy esély van arra, hogy az 
arcüreget bélelő Schneider-membrán 
perforációja esetén, a felhasználás-
ra kerülő csontpótló anyag az arcüreg 
belsejébe jut. Szerencsére ez viszony-
lag ritkán következik be, valamint kis-
méretű perforációk esetén nem, vagy 
csak nagyon kis mennyiségű csontpót-
ló anyag jut az arcüregbe. A csontpót-
ló anyag arcüregbe történő bejutása 
nagyrészt a csontpótló anyag viszony-
lagosan kis szemcseméretéből adó-
dik. A jelen esetbemutatás során al-
kalmazott csontpótló anyag (Geistlich 
Bio-Oss® fine; Geistlich Biomaterials) 
szintén viszonylag kis szemcsemérettel 
(0,25-1 mm) rendelkezik. Ez a méret a 
gyors vaszkularizáció biztosításával le-
hetővé teszi, hogy a csontpótló anyag 
az újonnan képződött csontállomány-
ba viszonylag rövid idő alatt integrá-
lódjon. 
A cikkben közölt eset ellátása remekül 
példázza, hogy milyen eredményeket 
lehet elérni, ha az alkalmazásra kerülő 
kisszemcsés csontpótló anyag biológiai 
tulajdonságait a páciens saját véréből 
készített PRF segítségével feljavítjuk. 
A folyékony és szilárd halmazállapotú 
PRF összekeverésével lehetőségünk 
van létrehozni egy könnyen formáz-
ható és egyszerűen adaptálható ra-
gacsos PRF/BSM komplexet. Ennek a 
módszernek az az egyik nagy előnye, 
hogy így még a Schnei der-membrán 
perforációja esetén is elkerülhető le-
het a csontpótló anyag arcüregbe való 
jutása. 

A saját vérből készült PRF-fel biztosít-
hatjuk a szervezet számára az elsődle-
ges sebgyógyuláshoz szükséges ösz-
szes biológiai aktivitással rendelkező 
faktort. Annak ellenére, hogy nem vég-
zünk primer sebzárást - a gyors hámo-
sodásnak és az ebből adódó gyors fi-
ziológiás sebzáródásnak köszönhetően 
– a csontállomány gyógyulási üteme is 
sokkal kedvezőbbé válik. A primer seb-
zárás, valamint a periosteum átvágá-
sának elkerülésével egy olyan minimál 
invazív sebészi technikát tudunk meg-
valósítani, amely nem eredményezi a 
műtéti terület anatómiai tulajdonsága-
inak jelentős megváltoztatását. 
Már több olyan klinikai indikációs terü-
letet is meghatároztak, ahol a csontgyó-
gyulás, valamint a szöveti regeneráció 
elősegítése érdekében sikeresen lehet 
a PRF-et mint autológ biológiailag ak-
tív anyagot felhasználni. Külön kiemel-
nénk azokat a kutatásokat, amelyek a 
gyógyszer okozta állcsontnekrózisban 
szenvedő betegek ellátása során alkal-
mazott PRF előnyös hatásairól számol-
nak be. Hat évvel az arcüregemelést 
követően – a behelyezett implantátu-
mok túlélési aránya 100%-os volt. 
Összességében kijelenthető, hogy a 
xenogén csontpótló anyagok és az 
autológ PRF együttes felhasználása 
mellett alkalmazott, nem teljesen zárt 
sebgyógyulást megkövetelő sebészi 
technika – az olyan beavatkozások-
kal együtt alkalmazva, mint az arcüre-
gemelés vagy az állcsontgerinc laterál 
augmentációjával egyidejűleg végzett 
implantátum behelyezése - megbízha-
tóan és biztonságos módon elősegíti a 
kifejezett mértékű csontlebontódáson 
átesett felső állcsont helyreállítását. 
Az ebben a cikkben bemutatott beavat-
kozás segítségével jelentős mértékben 
csökkenthető a műtéti kockázat, lerö-
vidíthető a beavatkozásokhoz szüksé-
ges idő, valamint nagymértékben elő-
segíthető az elsődleges sebgyógyulás.

Forrás: EDI Journal 2019/4
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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.
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SOFT LÉZER ALKALMAZÁSA  
A CSONTPÓTLÓ ANYAGOK ÉS  
AZ IMPLANTÁTUMOK  
CSONTOSODÁSÁNAK  
TÁMOGATÁSÁBAN

Napjaink felgyorsult technikai fejlődésére 
jellemző, hogy egyre rövidebb idő 
alatt kerülnek bevezetésre az újabb és 
újabb anyagok, eszközök, eljárások, a 
megalapozott, de már évekkel ezelőtti 
tudás gyakran elévül az új módszerek 
megjelenése miatt. Az érem másik 
oldala pedig az, hogy a páciensek is 
lépést tartanak a fejlődéssel, és gyakran 
kifejezetten tájékozott elgondolásokkal 
keresik fel az orvosi rendelőt. Sokszor 
már pontosan a márkára, méretre, típusra 
hivatkozva leírják még azt is, hogy milyen 
technikával, milyen anyagok és eszközök 
felhasználásával „rendelik meg” az orvosi 
beavatkozásokat.

Mivel minden módszernek, minden 
egyes orvosi beavatkozásnak bizonyos 
százalékban elkerülhetetlen rizikói 
vannak, az orvosi rendelőknek ebben a 
mai világban egyre nagyobb figyelmet 
kell fordítaniuk a rizikók csökkentésére, 
a szövődmények és a „balsikerrel” fe-
nyegető esetek elkerülésére. Így min-
den olyan eszköz és eljárás napjaink-
ban még jobban felértékelődött, mely 
bizonyítottan fontos szerepet játszik 
a rizikó csökkentésében, és a nem jól 
sikerült beavatkozások elkerülésében. 
Közleményünkben ennek a kérdéskör-
nek az áttekintésével foglalkozunk. 
Külön figyelmet kell fordítanunk a pá-
ciensek egyre gyakrabban jelentkező 
igényére, hogy az új implantációs fog-
pótlásokat minél gyorsabban szeret-
nék megkapni, ugyanakkor természe-
tesen biztos és megbízható eljárások-
ra tartanak igényt. Az implantációról 
szóló ismeretek néhány év alatt széles 
körben elterjedtek a betegek között, 
legtöbbjük számára világos a csont-
pótlások fogalma, és hogy mivel járnak 
az ezzel összefüggő beavatkozások. 
Ugyanakkor egyre gyakrabban talál-
kozunk rendkívül rossz adottságokkal 
rendelkező betegekkel, valamint olyan 
rizikó csoportba tartozókkal, akik hatá-
rozottan implantációs fogpótlást sze-
retnének annak ellenére, hogy akár 
cukorbetegségben szenvednek, erős 
dohányosok, vagy a közelmúltban ke-
moterápiás, esetleg radiológiai kezelé-
seken estek át. Ebben a közegben és 
feltételek között minden olyan eszköz 
és eljárás hasznos, mely a nehezebb 
esetekben, a hátrányos körülmények 
között is segíti a csontállomány meg-
munkálásával, illetve a csont pótlásá-
val a kedvezőbb feltételek kialakítását, 
valamint a csontosodás biológiai folya-
matának gyors elindulását, növelni ké-
pes az implantáció és a csontpótlás si-
kerességét. Ha már sikerült különböző 
eljárásokkal a csontviszonyokat annyi-
ra javítanunk, hogy különböző techni-
kákkal az implantátumokat behelyez-
zük, még mindig számolnunk kell olyan 
esetekkel, amikor a gyógyulási folya-
matokat a vitaminhiány, a nem kedve-
ző táplálkozás, a szájhigiénia problémái 
vagy a szervezet biológiai gyógyulási 
reakcióinak gyengesége veszélyezte-
ti. Ilyenkor különösen gondolni kell a 
megfelelő ásványi anyag és a vitami-
nok pótlására, valamint a lézeres keze-
lésekre (1. a–i ábrák).

A soft lézer terápia (röviden SLT) fogá-
szati alkalmazása már 5 évtizedes múlt-
ra tekinthet vissza, mégsem terjedt el 
még olyan mértékben, amilyenre ked-
vező hatásai miatt már régen indokolt 
volna. Ennek egyik oka, hogy több év-
tizeden keresztül a lézer készülékek 
teljesítménye csupán néhány milliwatt 
volt, a hatásmélységük szintén korláto-
zott. Így ahhoz, hogy megfelelő ener-
giát tudjunk közölni a céltérfogatban 
a mélyben levő implantátummal vagy 
csontpótló anyaggal, meglehetősen 
hosszú expozíciós időket kellett alkal-
mazni, és ekkor is a hatásmélység (3-
4-5 cm mélységben) kérdéses volt. E 
terápiában elsősorban a kiváló lágyrész 
hatások igazolódtak be, a sebgyógyu-
lás serkentése, a gyulladás és ödéma 
csökkentése, valamint a fájdalomcsilla-
pítás (Fekrazad R. és mtsai, 2013).
Az 1980-as, 90-es években a csontfo-
lyamatokra kifejtett hatásáról még na-
gyon kevés irodalmi adat állt rendelke-
zésre.  A mai berendezések 150, 500 
vagy 1800 milliwattos hatásával vi-
szont már elérik a 4-8-10 cm-es mély-
séget is, és hatékonyak a csont mélyén 
levő területeken is. A legújabb SAFE 
lézer technológiával működő beren-
dezések pedig már szemüveg nélkül is 
biztonságosan használhatóak, ezeket a 
beteg az orvosi rendelőtől akár bérel-
heti is különösen arra az első két hétre, 
amikor a csontpóló anyagok beépülése 
vagy az implantátum stabilitása a legk-
ritikusabb.
Az elmúlt években az elsők között Ma-
gyarországon a 100-150 mW telje-
sítményű, 650-660 nm-es lézerfényt 
adó lézerceruzák kerültek jelentősen 
előtérbe, részben a kiváló sebgyógyí-
tást gyorsító és a sebzáródást előse-
gítő hatásuk miatt, részben pedig az 
implantológiában való széles körű al-
kalmazhatóságuk révén. A készülékek 
páratlan előnye még a parodontális 
kórképek kezelésében (a methylén-
kék festékkel) az antimikrobiális foto-
dinamikus terápia kivitelezése is. Ezzel 
nemcsak az ínytasakok hatásos keze-
lésében, hanem a periimplantitisben 
való alkalmazhatósága is igen hasznos 
eljárássá tette.
A másik ágon – a láthatatlan fénysu-
gárral dolgozó lézerek csoportjába tar-
tozó infra 780-980 nm közötti lézerek 
között – ceruzaméretben megjelentek 
az 500 mW-os, majd legújabban az 
1800 mW-os berendezések is, melyek 
már 8-10 cm mélységben és a csont-
szövet mélyén is rendkívül hatásosak. 
Különösen a csontpótlás, az implantá-
tumok beültetését követő folyamatok, 
valamint az állkapocs-ízületi kórképek 
területén értek el ezekkel kiváló ered-
ményeket.
Mindenképpen említést érdemel a ma-
gyar világszabadalomnak számító SA-
FE lézer technológia, mely új távlato-
kat nyitott a soft lézer kezelésben, mi-
vel szemüveg nélküli használata sok-
kal biztonságosabbá, egyszerűbbé és 
gyorsabbá tette rendelői alkalmazását. 
Szintén új utakat jelent ez a techno-
lógia abban is, hogy a rendelők a be-
tegeik számára veszély nélkül rendel-
kezésre bocsáthatják a lézerkészülé-
keket otthoni használatra. A páciensek 
a nagyobb kezelési periódust igénylő 
beavatkozások után (sinus liftek, na-
gyobb csontaugmentációs esetek stb.) 
meg is vásárolhatják ezeket, és betaní-
tás után otthonukban is használhatják 
a hosszú, hónapokig tartó gyógyulási 
periódusban. Mivel ezek a SAFE lézer 
eszközök nagyon sokféle célra hasz-
nálhatóak, el tudják látni az „orvos a 
családban” funkciót is (pl. a térdízüle-
ti, a derékfájást vagy a csípőproblémát 
okozó kórképeket ugyanúgy kezelhe-
tik vele, mint a bőr-, az allergiás vagy a 
fül-orr-gégészeti betegségeket, a ház-
tartási balesetek sérüléseit, a sportsé-
rüléseket stb.).
Az utóbbi években gyakran olvasha-
tunk a megfelelő eljárásokkal és para-
méterekkel dolgozó kutatócsoportok 
különböző területeken végzett mun-
káiról (pl. laboratóriumi, biológiai, bio-
kémiai, sejtbiológiai, klinikai, állatkísér-
letes stb.), ahol egyre több, a csontoso-
dást támogató SLT hatásról számolnak 
be. Jelen munkánkban a számos ked-
vező hatás közül elsősorban a csont 
gyógyulását, a csontképződés gyorsí-
tását, a csontpótlók beépülését és az 
implantátumok osseointegratioját elő-
segítő hatásaira térünk ki.

A csont, melynek biológiai  
viselkedését, gyógyulását  
az SLT befolyásolni képes

Az arckoponya területén, a szájüregben 
a csontfelszíneket relatíve vékony lágy-
részek borítják, a csontszöveti részeket 
mélyebb szöveteknek kell tekintenünk. 
A fogorvosi gyakorlatban a szájüreg 
nyálkahártyáját, valamint közvetlenül 
alatta, a felszíni néhány mm mélyen 
levő izomréteget nevezzük felszíni ré-
tegnek, míg a processus alveolárist, az 
állcsontok csontfelszíneit mélyebb ré-
tegnek. Ennek az egyszerű megkülön-
böztetésnek azért is van jelentős szere-
pe, mert a felszíni és lágyrész rétegek-
ben, elsősorban a 600-680 nm közötti, 
piros és látható tartományba tartozó, 
valamint a szöveti első 1-4 mm-ben jól 
elnyelődő lézereknek van elfogadottan 
jó effektusa, az ennél mélyebben és ki-
fejezetten a csontrétegekben pedig a 
780-980 nm közötti infra, nem látha-
tó hullámhosszúságú lézersugaraknak. 
A látható piros tartományú lézerek az 
1-3 cm vastagságú szövetréteget, míg 
az infrák 5-8 cm vagy 10 cm mélysé-
get is hatékonyan elérik. 
Még egy jelentős különbséget kell fi-
gyelembe venni. Addig, amíg a hám-
szövet és a kötőszövet a lágyrészekben 
már 5-10 nap alatt láthatóan, a sebzáró-
dásban megnyilvánuló gyógyulást mu-
tat, addig a csontosodási folyamatok a 
tapasztalatok szerint – 3-4-6 eseten-
ként – 9-12 hónapot igényelnek. Így 
a lágyrész hatások szembetűnően és 
gyorsan vizsgálhatóak, az eredmények 
könnyen megállapíthatóak. Ugyanez 
viszont nem igaz a csontfolyamatokra. 
Igaz, hogy a csont dinamikusan változni 
képes szövet, mégis differenciálódása, 
érése és teljes gyógyulása jóval hosz-
szabb időintervallumokat ölel fel. 
A kezdeti időkben az SLT segítségével 
a legegyszerűbb extractiós üregek be-
csontosodási folyamatainak felgyor-
sulását figyelték meg mind állatkísér-
letekben, mind a klinikai gyakorlatban. 
Később a spontán megfigyeléseket 
egyre inkább a tudományos igényes-
ségű munkák váltották fel.
Cirak és mtsai által 2018-ban végzett 
kísérletben patkányok jobb felső, első 
metszőfogát távolították el. Ezt köve-
tően 7 napon keresztül 24 óránként 
SLT-t alkalmaztak. Vizsgálatukban a 
patkányokat 3 csoportra különítették 
el, kontroll, piros (655 nm) és infra (830 
nm) SLT. Ezen túl még a két SLT cso-
porton belül is 6, illetve 10 J/cm2 alkal-
mi dózisú alosztályokra. 30 nap múlva, 
a szövettani és microCT elemzéseket 
követően, szignifikáns különbségeket 
találtak a kontroll és az SLT csoportok 
között. Az SLT csoportok között a na-
gyobb dózisú infra SLT kezelés mutat-
kozott a legeredményesebbnek, ahol 
már érett trabeculáris csont volt ész-
lelhető, szemben a kontrollal, ahol csak 
minimális csontképződés volt észlelhe-
tő (2. ábra).

Ezt a megállapítást megerősíti Noda és 
mtsai által bemutatott 2016-os study 
is, ahol patkányok mindkét oldali, alsó 
első moláris fogait távolították el, és 
7 napon keresztül, 24 óránként vala-
mennyi állat jobb oldali alveolusát SLT 
piros (650 nm) és infra (910 nm) lézer 
sugárral kezelték. A 3. és 7. napon tör-
tént mintavételeket követően a micro 
CT felvételek és a génexpressziós vizs-
gálatok is kedvező eredményeket hoz-
tak. SLT oldalon magasabb volt a csont 
ásványi anyag tartalma, és szignifikán-
san magasabb osteoblast differenciá-
lódást jelző markereket (Runx2, Ocn) 
mutattak ki (3. ábra). 

Sella és mtsai 2015-ben, valamint Olive-
ira és mtsai 2018-ban ugyanezen állat-
kísérletes körülmények között szintén 
szignifikánsan magasabb osteocalcin 
szintet mértek az SLT-vel kezelt terüle-
ten. Utóbbi munkacsoport emelkedett 
BMP-2 szintet is mért az SLT kezelés 
hatására. 

Az SLT hatásainak vizsgálata  
csontpótlás esetén

A fogextractiós üregekhez képest na-
gyobb volumenű és más jellegű csont-
sebek esetén is nagy biztonságot nyúj-
tó kiegészítő terápiát nyújt az SLT, és 
számtalan vizsgálat bizonyítja, hogy a 
csontpótlások során a graft gyorsabb 
beépülését is segíti (Havluku és mtsai; 
2020).
Jakse és mtsai osztrák kutatócsoportja 
juhokon végzett kétoldali sinus liftet, a 
crista iliacából vett saját csont átülteté-
sével. Ezt követően 4 héttel, illetve 12 
héttel implantátumokat ültettek be. 16 
héttel a második műtét, vagyis az imp-
lantáció után, vizsgálták az eredményt. 
A lézerkezelést piros lézerrel végezték 
(75 mW, 680 nm, 4 Joule/cm2). Mind a 
4., mind a 12. héten vett csontbiopszi-
ák szövettani eredményei azt mutatták, 
hogy a lézerrel kezelt oldalon szignifi-
kánsan kifejezettebb volt a csontoso-
dás előrehaladása, mint a kezeletlenen. 
Ugyancsak az implantátum-csont rög-
zítettségének a tekintetében is szig-
nifikánsan erősebb rögzülést találtak a 
lézerrel kezelt oldalon. Evidenciaként 
megállapították, hogy a soft lézer ke-
zelés mind a sinus liftek esetén a cson-
tosodás felgyorsulását, mind pedig az 
implantátumok osseoiontegrációját 
szignifikánsan növeli.
Mércia J. S. Cunha és mtsai 2014-ben 
patkányok calvariáján ejtett csontse-
bek esetén, infra SLT (780 nm, 30 J) 
használatát követően, graft nélkül is 
szövettanilag látványos eredményt ér-
tek el a kontrollcsoporthoz képest, to-
vábbá a bovin csontpótlás esetében 
is szignifikáns különbséget mértek. 
Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy 
a saját csontot továbbra is gold stan-
dardnak tartják, vizsgálatukban az au-
togén csont és az autogén csont + SLT 
alkalmazása között nem találtak szig-
nifikáns eltérést (4. ábra).
Az előzőekben tárgyalt osseocon-
ductív hatást más szerzők is valameny-
nyi csontpótló típus esetében megfi-
gyelték, legyen szó a korábban említett 
bovin (Bosco és mtsai; 2016), hidroxia-
patit, β-trikalcium-foszfát (Oliveira és 
mtsai; 2018), vagy autogén (Goncal-
ves és mtsai; 2016) graftról. A bioüveg 
grafttal végzett studyban Moreira és 
mtsai 2018-ban nem találtak különb-
séget SLT-nek, a graft beépülésére 
gyakorolt hatására.

1. a ábra: Panoráma röntgenfelvételen 
látható az arcürgek mintegy 1 mm csontvast-
agsága.

1. b ábra: A sinus lift műtét közben a piezov-
al átvágott vékony csontablak és sinus fala 
látható.

1. c ábra: BoneAlbumin csontpótlóval történő 
arcüregemelés.

1. d ábra: Csonttrepánnal mintavétel a csont-
pótlóval feltöltött arcüregalapból.

1. e ábra: A szövettani képen jó minőségű 
új csont látható, mely a csontpótlóból 
termelődött.

1. f ábra: A páciens a csontpótlást követően, 
kétnaponta kapott SAFE lézer kezelést.

1. g ábra: A behelyezett implantátumok köz-
vetlenül az implantáció után. D2-D3 csont-
minőségű csontot tapasztaltunk a műtét 
során. Az implantátumokat mágneses kala-
pács segítésével készített implantátumágyba 
helyeztük be. 

1. h. ábra: A behelyezett implantátumok 
röntgen kontroll felvétele.

1. i. ábra: Az elkészült fogpótlások a 2 éves 
kontrollon. 

2. ábra: Kontroll és az 10 J/cm2 dózisú in-
fra SL csoport szövettana 30 nap után, jól 
látható az SL csoport esetében az érett cson-
tra jellemző kép. (Forrás: Cirak et al. - Com-
parative evaluation of various low-level laser 
therapies on bone healing following tooth 
extraction: An experimental animal study)

3. ábra: Kontroll és az SL terápiával kezelt 
alveolus microCT felvétele, az SL oldalon jól 
definiálható trabeculáris csont képe rajzolódik 
ki. (Forrás: Noda et. al. - High-Frequency 
Pulsed Low-Level Diode Laser Therapy Ac-
celerates Wound Healing of Tooth Extraction 
Socket: An In Vivo Study.)



Összességében elmondható, hogy SLT 
kezelés megfelelő hullámhosszúságú és 
paraméterekkel rendelkező lézersugár 
esetén segíti a graftok beépülését és a 
csont érését, differenciálódását. Nem 
megfelelő paraméterek, vagy egyetlen 
kezelés esetén szignifikáns eredmény 
tudvalevőleg nem várható.

SLT az implantáció sikerességében

Az SLT implantátum stabilitást befo-
lyásoló hatása az utóbbi években az 
egyik leginkább vizsgált terület. A fő 
cél a szekunder stabilitás növelése és 
annak minél gyorsabb elérése, azaz 
az implantátum jobb és gyorsabb os-
seointegratiója. Egerek sípcsontjába 
ültetett titánimplantátumoknál meg-
figyelték, hogy SLT-ét követően, már 
14 nap után szignifikánsan megnő az 
implantátum eltávolításához szüksé-
ges nyomaték mértéke (Maluf és mtsai; 
2008) (5. ábra).

Campagna és mtsai Brazíliában a nyu-
lak tibiáján vizsgálták az implantátumok 
stabilitását 660 nm piros lézer besugár-
zás hatására, majd anélkül a 15-30-45. 
napon. Megállapították, hogy a lézerrel 
kezelt esetekben a 15. és a 30. napon 
kifejezett szignifikáns különbség volt 
a stabilitásban, a 45. napra a különb-
ség megmaradt a lézeres csoport javá-
ra, de a mértéke csökkent. Kiemelik a 
vizsgálat konklúzióját, hogy különösen 
az implantációt követő első hónapos 
időszakban kifejezett a soft lézer cson-
tosodást és osseointegrációt fokozó 
hatása.
Khadra és mtsai (az oslói egyetem ku-
tatói) nyulak tibiáján vizsgálták a titá-
nimplantátumok csontosodását 8 hé-
ten keresztül, kettős vak kísérleti ösz-
szeállításban. A 8. hét eltelte után mér-
ték az implantátumok rögzítettségének 
erejét, valamint röntgen microanalízist 
végeztek. A rögzítettség tekintetében 
az infra soft lézerrel kezelt esetekben 
14,35 Newton, míg a nem kezelteknél 
10,27 Newton rögzítő erőt mértek át-
lagban. A titánfelszínen a kalcium és 
foszfor microanalízis eredménye a lé-
zerezett felszíneken 0,037 volt, míg a 
kezeletlen esetekben 0,034. A norvég 
szerzők egyértelműen bizonyítottnak 
látják, hogy 8 hét alatt az infra tartomá-
nyú soft lézerrel kezelt titánimplantá-
tumok csontosodása, rögzítettségének 
mértéke, valamint a felszínén a fosz-
for és calcium mennyisége – vagyis az 
implantátum-csont közötti integráció 
mértéke – szignifikánsan magasabb a 
soft lézer besugárzás hatására (6. ábra).

Morales és mtsai Brazíliában az imp-
lantátumok stabilitására az infra lézer 
hatását vizsgálták 30 beteg mandibu-
lájában. Mindkét oldalon helyeztek be 
implantátumokat. A vizsgálat során re-
sonancia frekvencia analízist (RFA) al-
kalmaztak. Az egyik oldalt lézerrel ke-
zelték (830 nm, 86 mW, 92 Joule/cm2, 
3 sec/pont, 20 pont/kezelés), a másik 
oldalon ugyanilyennek látszó módon, 
de placebo lézerrel. Az első lézer keze-
lés azonnal a műtét után történt, utána 
pedig 2 naponta, 14 napon keresztül.
Az implantátumok stabilitását mér-
ték kezdetkor, majd a 10. napon, vé-
gül 3-6-9-12 hét múlva. A kezdeti sta-
bilitás 65-84 között volt, átlaga 76. A 
legmagasabb értékeket a 10. napon 
mérték a lézerrel kezelt oldalon, a leg-
alacsonyabbakat a 6. héten, mindkét 
csoportban. A vizsgálat szerint az első 
10 napban a kezdeti primér stabilitás 
elősegítésében szignifikáns az infra lé-
zer hatása (7. ábra).

Randomizált kettős vak vizsgálati ered-
mények az utóbbi évek kísérletes ku-
tatásaiban, valamint a tudományos kli-
nikai eredmények egyértelműen iga-
zolják, hogy a soft lézerek alkalmazása 
mind a lágyrészek gyorsabb gyógyu-
lása, mind a csontosodási folyamatok 
és az implantátumok osseointegráció-
jának serkentése szempontjából haté-
kony eszközök. Ki kell emelni azt az új 
eredményt is, hogy különösen jelen-
tősek a csontpótló anyagok gyorsabb 
és tökéletesebb beépülésére, valamint 
az implantátumok első 10 napban tör-
ténő stabilitásának az erősítésére vo-
natkozó eredmények (8. ábra).

Az implantológiában használható  
SLT-és eljárások, és azok eszközeinek a 
jellemzői

A mindennapi fogorvosi rendelő „szé-
riafelszerelése” a SAFE lézer 150 be-
rendezés, mely egy sokoldalú hasz-
nálatra tervezett lágy-lézer készülék, 
számos kiegészítővel, többek között 
szájüregi száloptikával, így több fajta 
kezelést tesz lehetővé. Jellemzői: tel-
jesítmény: 150 mW folytonos (szórt 
sugárzás), hullámhossz: 660 nm (piros 
fény), AA – elemes (tartozék) vagy ak-
kumulátoros működés, rendelhető kie-
gészítő: száloptika (1 db sugárszűkítő 
tartozék) (9. ábra).

A szájsebészettel is foglalkozó ren-
delők számára jól használható a SAFE 
Laser 500 Infra készülék, mely infravö-
rös (808 nm-es) fénye sokkal mélyebb 
rétegekben nyelődik el, mint a piros 
fényű lézereké (biológiai hatása akár 8 
cm mélységben is érvényesül), így ki-
válóan használható fogászati kezelé-
sek, műtétek után, segíti a csontban 
lejátszódó hatékonyabb gyógyulást. 
Implantátumok és csontpótló anyagok 
beültetésénél gyorsítja a csontosodá-
si folyamatokat. Fontosabb jellemzői: 
teljesítmény: 500 mW folytonos (szórt 
sugárzás), 1-es osztályú lézergyárt-
mány, hullámhossz: 808 nm (infravö-
rös) + 4 db 630 nm LED, akkumuláto-
ros működés.

Fogászati betegségek, gyulladások ha-
tékonyan kezelhetők akár az arcon ke-
resztül (kívülről), akár a száloptika se-
gítségével is (szájon belül). Fogászati 
kezelések, szájsebészeti műtétek, fog-
beültetés után a lágy- és csontszövet 
gyógyulását egyaránt felgyorsítja. A 
fogimplantátumok körül segíti a cson-
tosodást és a hámtapadást is (csonto-
sodási fázis). Műtétek után lerövidül a 
gyógyulási idő, hamarabb lehet a var-
ratokat eltávolítani (10. ábra). 

A SAFE lézer 500 Infra fényét a test-
szövetek kevésbé nyelik el, így mélyebb 
rétegek kezelését is el lehet vele vé-
gezni (biológiai hatása akár 8 cm mély-
ségben is érvényesül). 
Professzionális felhasználóknak készült 
a SAFE lézer 1800, melynek infravörös 
(808 nm-es) fénye sokkal mélyebb ré-
tegekben nyelődik el, mint a piros fényű 
lézereké (biológiai hatása akár 10 cm 
mélységben is érvényesül). Így kiválóan 
használható a csontban zajló folyama-
tok kezelésére, akár csontpótlás vagy 
implantátumbeültetés esetén. Serkenti 
a csontosodást, alkalmazható mozgás-
szervi betegségek terápiájában is, ahol 
fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
hatása van, továbbá gyorsítja az izmok, 
inak, ízületek gyógyulását. Nagyobb 
dózis esetén az ízületi porcfelszínek 
és a porcok regenerálására is alkalmas. 
Fogászati kezelések, műtétek után se-
gíti a hatékonyabb gyógyulást. Fonto-
sabb jellemzői: teljesítmény: 1800 mW 
folytonos (szórt sugárzás), 1-es osztá-
lyú lézergyártmány, hullámhossz: 808 
nm (infravörös) + 1 db 630 nm LED, 
nagy kezelő felület: 12,5 cm2, akkumu-
látoros működés (11. ábra).

(A közleményben hivatkozott irodalom  
a szerzőknél rendelkezésre áll.)

5. ábra: Kontroll és az SL csoport implantátu-
mainak eltávolításához szükséges nyomaték 
14 nappal a beültetést követően. (Forrás: 
Maluf et al. - Mechanical evaluation of the 
influence of low-level laser therapy in second-
ary stability of implants in mice shinbones.)

6. ábra: Kontroll (a) és SL csoport (b) 
csont-implant kapcsolata (BIC). (Forrás: May-
er et al. - Histologic and Resonance Frequency 
Analysis of Peri-Implant Bone Healing After 
Low-Level Laser Therapy: An In Vivo Study.)

7. ábra: ISQ értékek változása az implantáció 
(Time A), majd 30 napos gyógyulás után 
(Time B), kontroll és SL terápiát követően. 
(Forrás: Mayer et al. - Peri-implant osseoin-
tegration after low-level laser therapy: mi-
cro-computed tomography and resonance 
frequency analysis in an animal model.)

8. ábra: Újonnan képződött csont (NB = new-
ly formed bone ) az implantátum (I) felszínén, 
különböző SL dózisokat követően. (Forrás: 
F.V. Gomes et. al. - Low-level laser therapy 
improves peri-implant bone formation: res-
onance frequency, electron microscopy, and 
stereology findings in a rabbit model.)

9. ábra: SAFE lézer 150-es lézerkészülék a 
szájüregi kézidarabbal.

10. ábra: SAFE lézer 500-as infra készülék, 8 
cm hatásmélységgel.

4. ábra: Patkány calvaria szövettana 30 na-
pos gyógyulást követően; a) kontroll; b) SL 
graft nélkül; c) bovine graft; d) bovine graft + 
SL. (Forrás: Mércia J. S. Cunha et al. - Effect of 
Low-Level Laser on Bone Defects Treated with 
Bovine or Autogenous Bone Grafts: In Vivo 
Study in Rat Calvaria.)

11. ábra: SAFE lézer 1800-as berendezés, 10 
cm-es hatásmélységgel.
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Dr. Ilay Maden, dr. Zafer Kazak  
(Törökország)

LÉZEREK A FOGÁSZATI 
IMPLANTOLÓGIÁBAN
Bevezetés

A lézeres beavatkozások az utóbbi 
években az implantológiában is rend-
kívül népszerűek. Használatuk kedve-
ző eredményeket hozott az implantá-
tumok stabilitására, a sebek gyógyulá-
sára és a fájdalom csökkentésére vo-
natkozóan egyaránt. 
A lézerek implantológiai felhasználása 
jelentős előnyökkel jár nem csak az or-
vosok, hanem a betegek számára is.

Az ideális forgatókönyv

Ideális esetben az implantátum körüli 
lágyrészeket még az implantációs be-
avatkozás megkezdése előtt elő kel-
lene készíteni. Meg kellene vizsgálni 
a vestibularis áthajlás mélységét és a 
frenulumot, és megfelelően elő kel-
lene készíteni azokat. Ezeket a mű-
tét második szakaszában is el lehet 
végezni (1. ábra). Különböző hullám-
hosszúságú lézereket lehet alkalmaz-
ni ennél a műtéttípusnál. Az Er:YAG 
lézerek a dióda, Nd:YAG és CO2-lé-
zerekkel szemben kevesebb fájdal-
mat okoznak, mivel nem melegítik fel 
a szöveti felszínt, ezért a beteg gyor-
sabban felépül.1, 2

A granulációs szövet eltávolítása

Az implantológiában a lézer egyik leg-
fontosabb alkalmazása a granulációs 
szövet eltávolítása, majd az extrakciót 
követően a műtéti terület fertőtleníté-
se.

Ha az extrakciót megelőzően az eltávolí-
tandó fog körül gyulladás áll fenn, az er-
bium lézerek alkalmasak a műtéti terület 
fertőtlenítésére, függetlenül attól, hogy 
az alveolusba implantátumot vagy csont-
pótló anyagot helyeznek-e be (2. ábra). 
Az a lehetőség is felvetődött, hogy az 

implantátumok behelyezhetők fertőzött 
fogágyba (is), illetve infekcióval érintett 
helyre is, bár ezen a helyen előbb alapos 
tisztítást kell végezni.3 A különböző szö-
vetek eltérő víztartalmának köszönhető-
en és a paraméterek megfelelő beállítása 
esetén (energiasűrűség, impulzus-időtar-
tam stb.) az erbium lézerrel lehetőség van 
csak a gyulladt lágyszövet eltávolítására. 
Mindezt a csontra kifejtett termikus mel-
lékhatások nélkül4, továbbá a beteg szá-
mára kellemesebb érzéssel történik5, mi-
vel a kürettel szemben itt nincs erőkifej-
tés. A nonkontakt vagy a pszeudokontakt 
eljárás lehetővé teszi a rendkívül törékeny 
csont megtisztítását, amely akár híd alakú 
is lehet, ha fenesztráció áll fenn.6

Lézeres abláció

Amennyiben a gerinc éli része túl vé-
kony, és egy platóra van szükség, előnyös 
a csont ablációja. Mindez hőkárosodás 
nélkül megoldható, és az implantátum 
nyakát is csont fogja borítani. Ugyanez a 
biztonsági előny érvényes akkor is, ha an-
gulált implantátumot helyeznek be, és a 
felépítménycsonk behelyezhetősége ér-
dekében a szomszédos, disztális csontot 
is el kell távolítani. Emellett implantálás-
kor a lézert arra is lehet használni, hogy 
a csontban az első fúró számára egy be-
mélyedést készítsen, mivel így a fúró nem 
csúszik meg, és nem okozhat iatrogén 
sérülést (különösen hasznos ez a kezdő 
implantológusok számára). A lézer akkor 
is alkalmazható, ha a beavatkozás oszteo-
tómiás szinusz liftet, csontblokkivételt, 
vagy csonthasítást is magában foglal (3. a 
és 3. b ábra).9, 10

Az implantátumágy előkészítése

Bizonyos esetekben, például amikor a 
csont nagyon vékony és puha, az Er:YAG 
lézer alkalmazható az implantátumágy 
előkészítésére. A minimális mennyiségű 
csont eltávolítására vékony kontakthe-
gyeket lehet használni (4. ábra), mivel 
ezek vékonyabbak, mint a pilot fúrók. 

Ezután az implantátumágyat csonttö-
mörítő segítségével lehet előkészíteni. 
Más esetekben előnyös lehet az is, ha 
az implantátumágyat lézerrel készítik elő 
a hosszabb távú stabilitás érdekében.11 

Végső soron, ha a szkenner-rendszere-
ket magas energiájú lézerrel kombinálják 
a csontban előre meghatározott méretű 
üregek kialakításának a céljára, a fúrók 
termikus mellékhatása nélkül, feltételez-
hető, hogy az eredmény tovább javulna: 
a terület fertőtlenítése mellett eltávolí-
tanák a felületről a külső réteget, ezáltal 
fokozva az osteoblast aktivitást.12

Biomoduláció

A granulációs szövet eltávolítását és 
a felületi fertőtlenítést követően dió-
da vagy Nd:YAG lézer alkalmazható a 
mély fertőtlenítéshez. Az ilyen hullám-
hosszúságú lézer energia penetrációja a 
hidroxi-apatitba, továbbá a bakteriális 
pigmentek általi abszorpciója kedvező 
ebben az esetben.7 Ezek a hullámhosz-
szak még biomodulációs hatással is bír-
nak, ami segíti a gyógyulást, ezáltal ke-
vesebb oedemát és fájdalmat okozva.8 
A biomoduláció a kezdeti gyógyulási 
szakaszban a leghatékonyabb, ezért az 
első néhány hétben minden második 
napon meg kell ismételni.8

Az implantátum felszabadítása

Az Er:YAG lézer legkényelmesebb, be-
tegbarát alkalmazása az implantátum 
behelyezésének második szakaszában 
történik: az implantátum felszabadítá-
sa során (5. ábra). A vérzés csökkentése 
érdekében csökkentett vízsugár hasz-

nálatával, kevesebb fájdalom mellett 
lehet felszabadítani az implantátumot 
még akkor is, ha csont fedi azt. A hosz-
szabb impulzusok alkalmazása a lágyré-
szekben vér alvadást eredményez, míg 
a rövidebb impulzusok lehetővé teszik 
a csont eltávolítását termikus mellék-
hatások nélkül. Mindezt úgy érik el, 
hogy nem okoznak a betegnek fájdal-
mat, továbbá nem készítenek lebenyt. 
Természetesen ez akkor lehetséges, 
ha elegendő feszes íny áll rendelkezés-
re, és a kresztális, feszes fogínyt nem 
kell apikálisan áthelyezni. Ha a lágyré-
szeket nem éri káros melegítő hatás, a 
szövetek nem húzódnak vissza, ezáltal 
a lenyomatot amint lehetséges, kése-
delem nélkül le lehet venni. Egy másik 
alkalmazási lehetőség a kresztális fo-
gíny de-epi thelializációja aláhajtott le-
beny elkészítéséhez, hogy ezáltal opti-
malizálják a vesztibuláris lágyrész-vas-
tagságot (6. ábra).

Periimplantitisz

Az Er:YAG leghatékonyabb alkalmazá-
sa a periimplantitisz kezelésében van.14 
Az Er:YAG lézer segítségével lehetővé 
válik a granulációs szövet megtisztítása 
a csontfelszínen és az implantátum fel-
színén egyaránt (7. a és 7. b ábra). Ezt a 
terület fertőtlenítésével végzik, amely 

a periimplantitisz kezelésének fő cél-
ja.15, 16 Hasonlóan, ahogy az extrakci-
ót követően, a műtéti terület megtisz-
tításakor épen hagyható a környező, 
rendkívül gyenge csont. A lézerenergia 
hatása az implantátum felszínére függ 
az energiasűrűségtől, a teljesítménytől, 
és valószínűleg az impulzus időtarta-
mától is.17, 18 A paramétereket azonban 
körültekintően kell megválasztani. Az 
energia csökkentése lassíthatja az eljá-
rást, azonban biztonságosabbá is teszi 
az újbóli osszeointegráció számára. Az 
Er:YAG és dióda lézerek nem-sebészi 
alkalmazása szintén lehetséges, ha a 
probléma nem kiterjedt.
A periimplantitisz leggyakoribb oka a 
nem megfelelő okk luzális terhelésel-
osztás, korai kontaktpontokkal vagy 
szabadvégű hidakkal az implantátumra 
rögzített pótlásokon. A helyes szájhi-
giéné a beteg részéről elengedhetet-
len. A nehezen tisztítható fogpótlások 
helyzete és kialakítása korlátozhatja a 
mechanikus tisztítás hatékonyságát.
A háttérben álló ok meghatározása és 
a kiújulás megelőzése után az Er:YAG 
lézer hozzájárulhat a periimplantitisz 
kezeléséhez. 
Végül a lézerek felhasználhatók az imp-
lantátumra rögzített protézisek eszté-
tikai megjelenésének a javítására is. A 
fogíny szintezése a koronahosszabbí-
tással, továbbá a depigmentáció a legy-
gyakoribb eljárások erre a célra.

Következtetés

A lézer alkalmazásának széles körű le-
hetőségei azt mutatják, hogy a modern 
fogászatban a lézer felhasználásának 
csupán a fogorvos képzelete szab ha-
tárt! A lézerek nem „csodagépezetek”, 
amelyek képesek javítani az implanto-
lógia minőségét egyik napról a másik-
ra olyan esetekben is, amikor az orvos 
korlátozott ismeretekkel és tapaszta-
lattal rendelkezik ezen a szakterületen. 
Az azonban leszögezhető, hogy való-
ban hatalmas segítséget jelentenek a 
szükséges teendők elvégzésében, és 
nagyobb kényelmet nyújtanak az ope-
ratőr és a beteg számára egyaránt. Az 
oktatás minden bizonnyal a kulcs az 
implantológiában és általában a lézer-
fogászatban is.

Az irodalomjegyzék szerkesztőségünk-
ben elérhető.

Forrás: Laser 2012/2

1. ábra: Frenectomia dióda lézerrel, im-
plantátumra rögzített teljes protézis behely-
ezését követően.

2. ábra: A fogmeder tisztítása és fertőtle-
nítése Er:YAG lézerrel az extrakció után.

3.a és 3.b ábra: Csonthasítás (a) szinusz 
ablak preparálás (b)

4. ábra: Csont abláció az implantátumágy-
hoz.

5. ábra: Az implantátum felszabadítása.

6. a és 6. b ábra: A crestális fogíny de-epit-
helializációja egy aláhajtott lebeny (roll flap) 
elkészítéséhez.

7.a és 7.b ábra: Periimplantitis kezelés előtt 
(a) Tisztítás, fertőtlenítés és augmentálás után 
(b).



Dr. Aleksandar Lazarov (Bulgária)

AZONNALI FUNKCIONÁLIS 
TERHELÉS 
A „Stratégiai Implantátumok”  
alkalmazásának gyakorlati 
eredményei

Absztrakt

Háttér: A teljesen fogatlan alsó vagy 
felső állcsont rögzített fogpótlással va-
ló ellátása során teljesen elfogadottá 
vált az azonnali funkcionális terhelés-
nek alávetett egyrészes implantátumok 
használata. Ennek ellenére viszony-
lag kevés szakirodalmi cikk foglalkozik 
a közvetlenül a fogeltávolítás után az 
üres alveolusba helyezett és azonnal 
megterhelt implantátumokkal, legyen 
szó akár az alsó, akár a felső fog ívről, 
valamint a részleges és szóló foghiá-
nyok ellátása során alkalmazott azon-
nal terhelt implantátumról. 
Ennek a vizsgálatnak az volt a célja, 
hogy kiértékelje az azonnali funkcio-
nális terhelésnek (az implantátumok 
behelyezését követően maximum 3 
napon belül) alávetett egyrészes imp-
lantátumok használatára vonatkozó 
protokollokat. Az implantátumok be-
helyezése az IF által megfogalmazott 
ajánlásoknak megfelelően történik. 
Anyagok és módszerek: Ebbe a kö-
vetéses, kohorsz vizsgálatba összesen 
87 pácienst vontunk be, akiknek ösz-
szesen 1169 darab azonnali funkcio-
nális terhelésnek alávetett egyrészes, 
ún. Stratégiai Implantátum került be-
ültetésre. Az implantátumokat az alsó 
vagy felső fogíven elhelyezkedő rögzí-
tett teljes (fémkerámia körhidak) vagy 
részleges fogpótlások (fémkerámia hi-
dak) elhorgonyzására használtuk fel. 
Az implantátumok beültetését, a fog-
pótlások elkészítését, valamint az ezt 
követő kontrollvizsgálatokat ugyanaz 
a személy végezte. A vizsgálat során 
felhasznált adatokat egy jelentős kli-
nikai gyakorlattal rendelkező fogorvos 
gyűjtötte össze a páciensek kartonja-
iról és a rendelkezésre álló panoráma 
röntgenfelvételekből. A páciensek egy 
részét a vizsgált időszak végén kikér-
deztük. Annak ellenére, hogy összesen 
5100 implantátum került behelyezés-
re, és ezeket átlagosan 12–57 hóna-
pon keresztül ellenőriztük (a vizsgált 
időszak alatt 105 implantátum elvesz-
tésre került), ebben a cikkben csupán 
arról az 1169 implantátumról közlünk 
részletes adatokat, amelyeket a behe-
lyezést követően legalább 48 hónapon 
keresztül ellenőriztünk. 
Eredmények: Az alsó és felső állcsont-
ban azonnali funkcionális terhelésnek 
alávetett kortikálisan elhorgonyzott, 
bazális csavarimplantátumokhoz rög-
zített teljes és részleges fix fogpótlá-
sok jelentős része sikeresnek bizonyult 
az 57 hónapos vizsgálati időszak alatt. 
A vizsgált implantátumok sikerességét 
sem a páciensek alapbetegségei (ma-
gas vérnyomás, diabétesz), sem a rossz 
szokásaik (dohányzás), sem az implan-
tátumok nyakának meghajlítása nem 
befolyásolta. A vizsgálatunk keretei kö-
zött (5100 darab Stratégiai Implantá-
tumot vontunk be egy követéses vizs-
gálatba 57 hónapon keresztül) egyszer 
sem találkoztunk periimplantitis jelen-
létére utaló tünetekkel. Következteté-
sek: A Stratégiai Implantátumok hasz-
nálatára vonatkozó kezelési protokollok 
nagy biztonsággal és sikerességgel al-
kalmazhatók, segítségükkel elkerülhet-
jük a csontpótló beavatkozások végzé-
sét, és megelőzhetjük a periimplantitis 
kialakulását. 
Kulcsszavak: hajlítható nyakú implan-
tátumok, teljes foghiányok pótlása, 
azonnali funkcionális terhelés, köve-
téses vizsgálat, részleges foghiányok 
pótlása, Stratégiai Implantátum.

Bevezetés

Már rendelkezésre állnak azok a jól ki-
dolgozott protokollok, amelyek lehető-
vé teszik a teljesen fogatlan alsó és fel-
ső állcsontba helyezett implantátumok 
azonnali/korai terhelésével járó fog-
pótlások készítését. A teljesen fogat-
lanná vált felső állcsont esetében álta-
lában több olyan területet is találunk, 
amely a kifejezett mértékű atrófia miatt 
nem vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmas az implantátumok elhorgony-
zására. Ezek a területek leggyakrabban 
a rágózónában fordulnak elő. A hagyo-
mányos elvek szerint végzett implan-
tációs beavatkozások során ezeknek a 
területeknek megfelelően csontpótló 
beavatkozások végzésére van szükség. 
Ezeknél az eseteknél a csontpótlás re-
ális alternatíváját jelentheti az implan-
tátumok ferdén történő behelyezése. 
Az All-on-4 protokoll alapján készült 
fogpótlások esetében is ezt a lehető-
séget próbálják a lehető legnagyobb 
mértékben kihasználni. A disztálisan 
elhelyezkedő implantátumok disztális 
irányba történő döntésével az implan-
tátumok nyaka és így a leendő implan-
tátum-felépítmény jövőbeli pozíciója 
is sokkal hátrébb kerül. Az implantá-
tumok ferde tengelyállással történő 
behelyezésével az implantátumok el-
horgonyzásának mértékét is javíthat-
juk, mivel így többek között az arcüreg 
falát, valamint az orralapot alkotó kor-
tikális csont állományt is kihasználhat-
juk a rögzítésükre. Azonban az általunk 
alkalmazott műtéti technikát követve 
a felső állcsont disztális részén elhe-
lyezkedő implantátumok felépítmé-
nye a tuberoptreygoideális régióban 
lesz elhorgonyozva. Ezek az implan-
tátumok viszont meziális irányba van-
nak megdöntve (9. protokoll). Ugyanez 
érvényes az alsó állcsont esetében is, 
azonban itt a mandibula lingvalis kor-
tikálisának (második/harmadik kortiká-
lis) alámenős területeit használjuk ki az 
implantátumok elhorgonyzásának biz-
tosítása érdekében (5. protokoll). 
Az implantátumok nyakának meghaj-
lítása során az implantátum tengelye 
mentén belső feszültség keletkezik, 
továbbá a meghajlítás folyamata során 
az implantátumokat rögzítő csontállo-
mányt is kifejezett nagyságú erők érik. 
Ha azt feltételezzük, hogy az implantá-
tumok behelyezéséhez és a tervezett 
fogpótlások elkészítéséhez szükséges 
egyéb körülmények optimálisak, akkor 
a meghajlítható nyakú, bazális implan-
tátumok segítségével sokkal egyenle-
tesebben tudjuk a vertikális tengelyál-
lással behelyezett implantátumok mel-
lett fellépő feszültségeket eloszlatni, 
mintha gyári, szögtört felépítménnyel 
rendelkező, de egyéb paraméterekben 
teljesen megegyező implantátumokat 
használtunk volna. Ennek megfelelően 
azt feltételezzük, hogy a meghajlítható 
nyakú bazális implantátumok, a gyá-
ri, szögtört felépítménnyel rendelkező 
esztergált felszínű implantátumokhoz 
képest, nagyobb mértékben képesek 
ellenállni a rágás közben fellépő erő-
hatásoknak. Ez a különbség még jelen-
tősebb lehet, ha a meghajlítható nyakú 
implantátumokat a vertikális tengely-
állású, de azzal párhuzamos nyakkal 
rendelkező implantátumokkal hason-
lítjuk össze.
Ennek a vizsgálatnak a céljai közé tar-
tozott, hogy 57 hónapos megfigyelési 
időszak után kiértékeljük annak a pro-
tokollnak a lehetséges előnyeit és hát-
rányait, amelyet követve rögzített tel-
jes és részleges fogpótlásokat, valamint 
szólókoronákat készítettünk a teljesen 
fogatlan alsó vagy felső állcsontba he-
lyezett, kortikálisan elhorgonyzott, 
azonnali funkcionális terhelésnek alá-
vetett implantátumok felhasználásával. 
Azt is vizsgáltuk, hogy milyen azoknak 
az implantátumoknak a hosszú távú 
sikeressége, amelyek nyakát a kívánt 
tengelyállásnak megfelelő irányba haj-
lítottuk az implantátum behelyezését 
követően. 
Gyakran találkozhatunk azzal az érve-
léssel, hogy a randomizált kontrollált 
klinikai vizsgálatok eredményei „már 
az idők kezdete óta” megfelelően alá-
támasztják a kétfázisú implantátumok 
sikerességét. Ma már azonban tudjuk, 
hogy az elérhető publikációk nagy szá-
ma és a közlést végző szaklapok ma-
gas tudományos elismertségének elle-
nére (a PubMeden elérhető, nagy im-
paktfaktorral rendelkező kiadványok) 
ezeknek a vizsgálatok nagy része téves 
eredményeket közöl. Be kell látnunk 
azt is, hogy lehetetlen olyan randomi-
zált, kontrollált klinikai vizsgálatokat 
végezni, amelyekben a Stratégiai Imp-
lantátumok sikerességét a hagyomá-
nyos kétfázisú implantátumok sikeres-
ségével hasonlítanánk össze. Ez a fela-
dat módszertani okok miatt egyszerű-
en kivitelezhetetlen lenne. A Stratégiai 
Implantátumokkal történő ellátásra al-
kalmas páciensek nagy részénél nem 
lenne lehetőség kétfázisú implantátu-
mok alkalmazására (már a beavatkozá-
sok megkezdése előtt kizárnák őket a 
vizsgálatból), vagy az implantátumok 
behelyezése előtt csontpótló beavat-
kozások végzésére lenne szükség. En-
nek ellenére léteznek olyan követéses 
vizsgálatok (mint a jelen cikkben bemu-
tatásra kerülő vizsgálat) és retrospektív 
kohorsz vizsgálatok, amelyek alkalmas-
nak tűnnek arra, hogy a modern tudo-
mányos követelményeknek megfelelő 
eredményeket adjanak.

Anyagok és módszerek

Páciensek
Ebben a vizsgálatban összesen 87 pá-
ciens szerepelt. 
A klinika megnyitásától megkezdtük a 
páciensek vizsgálatba történő felvéte-
lét. Közülük 42 férfi (48,3%) és 45 nő 
(51,7%) volt. A páciensek átlagos élet-
kora 18 és 54 év között volt. A vizsgált 
beteganyag 20,8%-a magas vérnyo-
másban, 5,7%-a pedig diabéteszben 
szenvedett. Az alanyok 30,2%-a rend-
szeresen dohányzott.

A behelyezett implantátumok jellem-
zői
A páciensek ellátása során 3 különbö-
ző típusú implantátumot alkalmaztunk. 
Az implantátumok beültetését végző 
sebész az egyes eseteknél felhasznál-
ni kívánt implantátumok típusát ezek 
közül - az esetek egyéni kiértékelését 
követően - a saját preferenciái alapján 
választotta ki (2. táblázat).

A vizsgálat során alkalmazásra kerülő 
implantátumok meghajlítható nyakkal 
rendelkeztek. Az implantátumok nya-
kának meghajlítására akkor volt szük-
ség, ha a készülő fogpótlás egyszerűbb 
behelyezhetőségének biztosítása ér-
dekében az implantátum-felépítmé-
nyek egymáshoz viszonyított tengely-
állásának a párhuzamosságát csak így 
tudtuk biztosítani. 
A vizsgálat helyszínéül szolgáló klinikát 
azzal a céllal alapították, hogy az ott 
behelyezett implantátumok azonnali 
terhelésén alapuló ellátást biztosítsa-
nak az ezért jelentkező páciensek szá-
mára.  A klinikán csak azok a terápiás 
lehetőségek voltak elérhetőek, ame-
lyek a fenti ellátási forma biztosításá-
hoz szükségesek, pl.: harapásemelés, 
az antagonista fogíven megfelelő rágó-
felszín kialakítása (ha az nem részesül 
implantológai ellátásban) stb. Egyéb, a 
fent leírtakhoz szorosan nem kapcso-
lódó beavatkozások nem kerültek el-
végzésre. 
Az ebben a cikkben bemutatásra kerü-
lő vizsgálatot már a klinika megnyitásá-
nak idejében megtervezték. A vizsgálat 
céljául azt tűzték ki, hogy rendszeres 
időközönként, különböző szempontok 
alapján megvizsgálják az itt kezelt pá-
cienseket, és a továbbiakban rendsze-
resen beszámoljanak az itt végzett ke-
zelések eredményeiről. Ennek érdeké-
ben a beavatkozások és az ellenőrzé-
sek során nagy mennyiségű adat került 
rögzítésre. A beavatkozásokat végző 
sebész a Stratégiai Implantátumok al-
kalmazásával kapcsolatban szakirányú 
képzésben részesült, valamint megsze-
rezte az „Azonnali Terhelés Mestere” c. 
oklevelet („Master of Immediate Loa-
ding”). Csak azokat a pácienseket zár-
ták ki az ellátásból, akik nem vállalták, 
hogy komplex fogazati rehabilitációban 
részesüljenek, vagyis az elvégzett ke-
zelések eredményeként minden kvad-
ránsban, legalább 6 darab teljes prote-
tikai értékű és funkcionálisan terhelhe-
tő fogat alakítsunk ki. Az elkészült fog-
pótlások rágófelszínének kialakítását a 
Spee- és a Wilson-görbének megfele-
lően terveztük, valamint a rágósíkot a 
Camper-síkkal párhuzamosan akartuk 
létrehozni. Egyetlen páciens sem került 
kizárásra a megfelelő nagyságú csont-
volumen hiányára vagy bármilyen meg-
lévő alapbetegségre való hivatkozás-
sal. Azt azonban fontos megjegyezni, 
hogy három olyan páciens elutasításra 
került, aki korábban intravénásan bisz-
foszfonát-tartalmú gyógyszeres keze-
lésben részesült. Minden más pácienst, 
aki a klinikánkon jelentkezett (még azo-
kat is, akik korábban orális biszfoszfo-
nát-tartalmú gyógyszeres kezelésben 
részesültek), ellátásban részesítettünk, 
ha elfogadták a felajánlott kezelési ter-
vet. A kezelési terveket az Internatio-
nal Implant Foundation által kiadott és 
a Stratégiai Implantátumok behelyezé-
sével kapcsolatban elfogadott, 16 kü-
lönböző sebészi protokollal összhang-
ban alakítottuk ki. 
Az implantátumok a 3. táblázatban fel-
sorolt régióknak megfelelően kerültek 
behelyezésre.

Rendkívül csekély volt azoknak a pá-
cienseknek a száma, akik a felajánlott 
kezelési tervet azért utasították vissza, 
mert az számukra megfizethetetlennek 
bizonyult. Ezeket a pácienseket nem 
vontuk be a vizsgálatunkba, továb-
bá a nekik később behelyezni kívánt 
implantátumokat sem adtuk hozzá a 
vizsgálatban szereplő implantátumok 
elemszámához. 
Az implantátumokat a következő kri-
tériumok egyikének fennállása esetén 
nyilvánítottuk sikertelennek, ha a páci-
ens jelzett bármilyen jellegű „kellemet-
lenséget”, panaszt, valamint radiológia-
ilag megfigyelhető volt a csontveszte-
ség kialakulása.
Az implantátumok túlélésének és sike-
rességének kritériumait az alábbiakban 
határoztuk meg: a páciens nem jelez 
fájdalmat, nem észlelhető az implan-
tátum mozgathatósága, nem láthatók 
gyulladásra utaló jelek, valamint csont-
veszteség kialakulására utaló radioló-
giai jelek sem észlelhetők a panoráma 
röntgenfelvételen. 
Az implantátumok helyi érzéstelenítés-
ben kerültek behelyezésre. Az implan-
tátumok apikális (bazális) részén elhe-
lyezkedő csavarmeneteket – a csavaro-
zással rögzülő kortikális implantátumok 
esetében – a rezorpciónak ellenálló 
második és harmadik kortikális cson-
tállományban akartuk elhorgonyozni. A 
laterális bazális implantátumok eseté-
ben a horizontális bikortikális elhorgo-
nyzás megvalósítására törekedtünk. Az 
implantátumok behelyezése során az 
implantátum-felépítmények egymás-
hoz viszonyított párhuzamosságának 
biztosításával szemben az implantátu-
mok stabil elhorgonyzását helyeztük 
előtérbe. A kompressziós csavarimp-
lantátumok esetében a trabeculáris 
csontállomány kompressziója és az el-
ső kortikálisban való rögzítés révén ri-
gid elhorgonyzást valósítottunk meg. A 
beavatkozásokat követően felhívtuk a 
páciensek figyelmét a kontrollvizsgála-
tokon való rendszeres megjelenés fon-
tosságára, azonban a pácienseink egy 
része ezt nem vette figyelembe. Egyes 
páciensek nem, vagy rendszertelenül 
jelentek meg a vizsgálat teljes időtar-
tama alatt tervezett kontrollvizsgála-
tokon. Ha a vizsgálat időtartama alatt 
később mégis megjelentek, akkor ezek 
a páciensek nem kerültek kizárásra a 
vizsgálatból, hanem az utolsó kontroll-
vizsgálatuk időpontját rögzítettük az 
utolsó vizsgálati időpontként.  A klini-
kánkon kezelt minden beteget auto-
matikusan bevontunk a vizsgálatunk-
ba, azonban a cikk megírásához szük-
séges adatok összegyűjtése során nem 
minden beteg esetében volt lehetőség 
klinikai vagy radiológiai vizsgálat elvég-
zésére. Ennek megfelelően a cikkben 
közölt adatok összegyűjtéséhez több 
különböző vizsgálati módszert is fel-
használtunk. Ezen vizsgálati módszerek 
közé tartozott a radiológiai vizsgálat, a 
klinikai vizsgálat, a páciens által e-ma-
ilben adott beszámoló, vagy a páciens-
sel telefonon keresztül történt interjú. 

A pácienseknek a következő kérdése-
ket tettük fel:
• Érzett bármilyen kellemetlenséget 

vagy fájdalmat, amely a behelyezett 
implantátumokból ered? 

• Gondot okozott-e bármilyen étel el-
fogyasztása?

• Korlátozva érezte-e magát a magá-
néletében vagy szociális érintkezé-
sei során a fogainak/fogpótlásainak 
állapota vagy megjelenése miatt? 

• Megváltozott-e a hangképzése a 
fogpótlások elkészítését követően, 
és amennyiben igen, úgy képes volt 
megszokni ezeket a változásokat?

Az elkészült röntgenfelvételeken az 
alábbi radiológiai jeleket vizsgáltuk:

• Az implantátumok nyaki része körül 
látható csontszint megtartottságát;

• Az implantátumok elhorgonyzását 
és a rágóerők továbbítását biztosító 
részek osszeointegrációját. (A rönt-
genfelvételeken az implantátumok 
körül található csontállomány és a 
vertikális implantátum részei között 
kialakult közvetlen kapcsolat vizuá-

Vizsgált paraméter n (%)/(X±SD;  
[median; minimum-maximum])

Páciensek száma 87

Behelyezett implantátumok száma 1169

Sikeresnek ítélt implantátumok száma 1138 (97,3)

Életkor 54,18±10,08 (55,0; 22-72)

Nem

Férfi 42 (48,3)

Nő 45 (51,7)

Magas vérnyomás

Igen 2 (2,3)

Nem 85 (97,7)

Cukorbetegség

Igen 5 (5,7)

Nem 82 (94.3)

Dohányzás

Igen 26 (30,2)

Nem 60 (69,8)

SD: Standard deviáció

1. táblázat: A vizsgált páciensek jellemzői.

A felhasznált implantátumok típusa, 
elhelyezkedése és egyéb jellemzői

n (%)

Implantátumtípus

BECES/BCS (Stratégiai Implantátum; 
kortikálisban rögzülő csavarozható 
implantátum)

1019 (87,1)

KOS (kompressziós csavarimplantátum) 142 (12,2)

KOS plus (kombinált hatású implantátum) 6 (0,5)

BOI (laterális bazális implantátum) 2 (0,2)

Elhelyezkedés (állcsont)

Alsó állcsont/felső állcsont 663 (56,7)/506 (43,3)

Igen/nem 524 (44,8)/645 (55,2)

Az implantátum nyaka meghajlításra 
(tengelykorrekcióra) került  
a behelyezést követően

Igen/nem 388 (33,2)/782 (66,8)

2. táblázat: A vizsgált implantátumok jellem-
zői.

Az elhorgonyzásra szolgáló második 
kortikális (cél kortikális) elhelyezkedése

n (%)

Orralap 321 (27,4)

Arcüreg alapja 177 (15,1)

Palatinális csontállomány 50 (4,3)

Pterygo-tuberális terület 117 (10,0)

Az alsó állcsont interforaminális területe 212 (18,1)

Az alsó állcsont testének disztális része 
(kortikális csontállományban történő 
elhorgonyzás nélkül)

123 (10,5)

Az alsó állcsont testének disztális része 
(kortikális csontállományban történő 
elhorgonyzással)

169 (14,5)

3. táblázat: A vizsgálat időtartama alatt fel-
használt implantátumok behelyezésének he-
lye és az alkalmazott elhorgonyzás típusa.

A különböző típusú fogpótlások elhor-
gonyzásában résztvevő implantátumok 
összesített darabszáma

n (%)

Fogpótlás típusa

Felső körhíd 612 (52,3)

Alsó körhíd 438 (37,5)

Felső részleges hídpótlás 47 (4,0)

Alsó részleges hídpótlás 70 (6,0)

Szóló fogpótlás 2 (0,2)

4. táblázat: Az implantátumokra készült fog-
pótlások típus szerinti megoszlása.



lis meglétét ellenőriztük.)

Az implantátumok behelyezésének 
protokollja
Az implantátumok behelyezése során 
– az implantátumok stabil rögzítésé-
nek érdekében – mindkét állcsontban 
az volt az elsődleges célunk, hogy az 
implantátumokon létrejövő erők át-
viteléért felelős implantátumrészeket 
(csavarmeneteket) legalább a máso-
dik/harmadik kortikálisban csontosan 
el tudjuk horgonyozni. Még az olyan 
frissen eltávolított fogak helyére is be-
helyezésre kerültek az implantátumok, 
ahol az eltávolított fogak mellett je-
lentős parodontális gyulladás és/vagy 
a gyökércsúcsuk körül kifejezett pe-
riapikális lézió állt fent (5. táblázat). A 

kortikálisan elhorgonyzott csavarimp-
lantátumok alternatívájaként mindkét 
állcsontban lehetőségünk volt komp-
ressziós csavarimplantátumok behe-
lyezésére. Ezekben az esetekben az 
implantátumok stabil rögzülését elsőd-
legesen az implantátumok vertikális 
irányú tengelye mellett található tra-
beculáris csontállomány kompressziója 
révén akartuk biztosítani. A kompresz-
sziós csavarimplantátumokat egyetlen 
esetben sem helyeztük a frissen eltá-
volított fogak pozíciójának megfelelő-
en látható üres alveolusokba. Minden 
esetben a sebészeti beavatkozásokat 
végző orvos szabad döntése volt, hogy 
az egyes esetek ellátása során – a ren-
delkezésre álló csontállomány függvé-
nyében – milyen implantátumok be-
helyezését tartja a legcélszerűbbnek. 
A klinikánkon minden implantátumból 
jól feltöltött raktárkészlet állt rendelke-
zésre, ez lehetővé tette, hogy minden 
klinikai helyzetben az operatőr által 
legoptimálisabbnak vélt sebészi meg-
oldás valósulhasson meg. Egyetlen 
implantátum behelyezése során sem 
használtunk sebészi sablont. Az imp-
lantátumok leendő pozícióját panorá-
ma röntgenfelvételek, valamint Cone 
Beam CT (CBCT) felvételek alapján 
terveztük meg. 
A behelyezett implantátumokat min-
den esetben, a műtét befejezést kö-
vetően 72 órán belül rigiden síneztük. 
Ezt az egész fogívre kiterjedő körhidak 
vagy ezeknél rövidebb laterál-, illetve 
fronthidak segítségével oldottuk meg. 
A szóló foghiányok pótlására behelye-
zett implantátumokat (1 vagy 2 imp-
lantátum) 72 órán belül ugyancsak ce-
mentezéssel rögzülő szólókoronákkal 
láttuk el. Az átadásra kerülő körhidakat 
és rövid hidakat mindkét fogív eseté-
ben azonnali teljes funkcionális terhe-
lésnek tettük ki (4. táblázat).
Az elkészült fogpótlásokat az Ihde és 
Ihde által lefektetett protokolloknak 
megfelelően alakítottuk ki. 
Az általunk készített hídpótlások fém-
vázzal és kerámia leplezéssel rendel-
keztek. Ezeket a fogpótlásokat mindig 
a végleges fogpótlásoknak megfele-
lő minőségben és módon adtuk át. 
Azt előre tudtuk, hogy ennek ellené-
re, esetenként eltérő okok miatt ezek 
közül néhányat a jövőben újból el kell 
készíteni.
(Ha az új hidak elkészítése során bizo-
nyos implantátumokat ki kellett cserél-
ni, akkor az emiatt eltávolításra került 
implantátumokat a sikertelen implan-
tátumok közé soroltuk. Az újonnan be-
helyezett implantátumokat pedig nem 
vontuk be a vizsgálatunkba. A legtöbb 
implantátum az ideiglenes hidak végle-
ges hidakra való ütemezett cseréje so-
rán került eltávolításra. 
A fogpótlások elkészítése során az aláb-
bi területeknek megfelelően akartunk 
kontaktpontokat kialakítani: mindkét 
kisőrlőfog teljes rágófelszíne, valamint 
az első nagyőrlőfog rágófelszínének 
meziális oldala. A fent jelzett ponttól 
disztálisabban elhelyezkedő rágófelszí-
neken, valamint a frontfogak területén 
nem terveztük az okklúzió során érint-
kező felületek létrehozását (1. ábra). Az 
alábbi fényképek és radiológiai felvéte-
lek segítségével szeretnénk bemutatni 
egy átlagos eset ellátásának egyes fá-
zisait (2–5. ábrák). 

A behelyezett implantátumok pozíció-
jának és tengely állásának meghatáro-
zásához két különböző adatot rögzítet-
tünk:
A fogászatban szokásosan alkalmazott 
jelölést használtuk (11-48) annak a 
pontnak a jelölésére, ahol az implantá-
tum a behelyezése során keresztülha-
lad az első kortikálison (állcsontgerinc). 
Az implantátumok rögzítésére szolgáló 
csavarmenetek elhorgonyzását bizto-
sító második/harmadik kortikális (cél 
kortikális) területét a beavatkozáso-
kat végző operatőr az implantátumok 
behelyezésének kiindulási pozíciójától 
(állcsontgerinc vagy frissen eltávolított 
fog alveolusa) függetlenül határozta 
meg. Mindkét állcsont területén megfi-
gyelhető, hogy több implantátum szán-
dékosan ferde tengelyállással került 
behelyezésre. Az optimális elhorgo-
nyzás érdekében az implantátumokat 
a behelyezésük során a tér bármilyen 
irányába szabadon meg lehet dönteni 
(lingvális, vesztibuláris, palatinális, me-
ziális). A felső állcsont esetében négy, 
az implantátumok elhorgonyzására al-
kalmas anatómiai régiót tudunk meg-
határozni: az orralapot (321 db implan-
tátum; 27,4%), az arcüreg alapját (177 
db implantátum; 15,1%), az arcüregtől 
palatinális irányba elhelyezkedő cson-
tos képleteket (50 db implantátum; 
4,3%) és az os sphenoidale processus 
pterygoideusát (117 db implantátum; 
10%). 
Az alsó állcsont esetében 212 da-
rab implantátum (18,1%) került inter-
foraminálisan rögzítésre. Az alsó áll-
csont disztális részén 123 darab imp-
lantátumot (10,5%) a kortikális csont-
állományban történő elhorgonyzás 
nélkül (pl.: kompressziós csavarimp-
lantátumok felhasználásával) és 170 
darab implantátumot (14,5%) pedig a 
második kortikálisban történő elhor-
gonyzással rögzítettünk (5. táblázat). 
A KOS-implantátumok esetében nincs 
feltétlenül szükség a második kortiká-
lisban történő elhorgonyzásra. 
Ha az implantátumok behelyezésével 
egyidejűleg fogeltávolítások is történ-
tek, akkor külön feljegyeztük, hogy az 
implantátumokat a friss extractiós se-
beknek megfelelően vagy a már koráb-
ban fogatlanná vált állcsontgerinc-sza-
kaszon keresztül ültettük be. A 12 
hónapos radiológiai kontrollvizsgálat 
időpontja során készült röntgenfelvé-
telek elemzése után pedig értékeltük, 
hogy az implantátumot befogadó üres 
alveolus csontos „telődése” megfele-
lően zajlott-e. Ezt akkor ítéltük megfe-
lelőnek, ha az implantátumok tengelye 
mentén lezajló csontos „telődés” ese-
ménytelenül ment végbe, és a „telődés” 
mértéke elérte vagy legalább jelentős 
mértékben megközelítette a korábban 
(azaz a fogeltávolítás előtt) észlelhető 
csontszintet, valamint az újonnan kép-
ződött csontállomány mineralizáltsá-
gának foka is megfelelő volt. 

Statisztikai módszerek
Az implantátumok túlélésének és si-
kerességének kiértékelése érdekében 
páronkénti összehasonlító vizsgálato-
kat és log-rank tesztet végeztünk. A 
statisztikai analízis elvégzéséhez SPSS 
szoftvert használtunk (verziószám: 
25; fejlesztő: IBM Corp., Armonk, NY, 
USA).

Eredmények

A feldolgozott esetek jellemzői
Összesen 87 pácienst, valamint a ne-
kik behelyezett 1170 darab azonna-
li funkcionális terhelésnek alávetett 
implantátumot követtünk 57 hónapon 
keresztül. A vizsgálatba bevont pácien-
sek közül később senki sem került kizá-
rásra. Ha egy páciens a vizsgált időszak 
alatt exitált, akkor a halálát megelőző 
hónapig a részére behelyezett implan-
tátumokat és a számára készített fog-
pótlásokat sikeresnek értékeltük. 

Az implantátumok túlélése és a fog-
pótlások sikeressége
Különbségek észlelhetők az elté-
rő hosszúságú és az eltérő átmérővel 
rendelkező implantátumok sikeressé-
gében (7–10. táblázat).
A klinikánk megnyitását követő 12–57 
hónapos időszak alatt több mint 5100 
implantátum került behelyezésre. Ezek 
közül 105 darab később sikertelennek 
bizonyult. Ebben a vizsgálatban azon-
ban csak azokról az implantátumokról 
közlünk részletes adatokat, amelyek 
47–48 hónapon keresztül funkcioná-
lis terhelésnek voltak kitéve (5., 6. és 
11. táblázat). A vizsgálat lezárása során 
végzett végső kontrollvizsgálatok le-
hetséges módjáról a 10. táblázat tájé-
koztat.

A vizsgálatunk eredményeiből kiderül, 
hogy az első nagyőrlő fogak pozíció-
jának megfelelően behelyezett imp-
lantátumok sikeressége – mind az alsó, 
mind a felső állcsont esetében – némi-
leg kisebb, mint az egyéb területekre 
helyezett implantátumok sikeressége 
(12. táblázat). Nem találtunk azonban 
olyan adatokat, amelyek szignifikáns 
különbségek fennállására utalnának. 
Sikertelen implantátumok és a sikertelen-
ség lehetséges okai

A klinikánk megalapítása óta eltelt 
12–57 hónap alatt behelyezett 5100 
implantátumból összesen 105 darab 
került eltávolításra. Az implantátumok 
sikertelenségének hátterében az aláb-
bi összefüggéseket véltük felfedezni: 
Az elvesztett implantátumok közel fele 
(55 darab) 6 páciensnél, míg a maradék 
50 darab további 38 betegnél került el-
távolításra. Ezekből az adatokból azt a 
következtetést vontuk le, hogy az imp-
lantátumok elvesztése inkább egyes 
esetekhez vagy egyes páciensekhez 
kapcsolható tényezőkkel állhat össze-
függésben. Ilyen faktorok lehetnek az 
implantátumok okklúziós erőkkel való 
túlterhelése (a rágóerők nem megfelelő 
redukálása és eloszlatása miatt), egyol-
dali vagy csak a frontrégióban történő 
rágás, a bilaterálisan kiegyensúlyozott 
artikuláció hiánya, vagy a fogpótlás át-
adását követően jelentős mértékben 
megváltozott mandibulo-maxilláris vi-
szony. A 13. táblázatban ismertetjük 
azokat a vizsgált időszak alatt jelentke-
ző tüneteket, amelyeket a panaszokkal 
rendelkező páciensek jeleztek. 

Az implantátumok nyaki részének meg-
hajlításával történő tengelykorrekció ha-
tásai
Az implantátumok nyakának meghajlí-
tása akkor válik szükségessé, ha olyan 
egyrészes implantátumokra akarunk 
cementezéssel rögzülő fix fogpótlá-
sokat készíteni, amelyek behelyezése 
során nem tudtuk az implantátumok 
tengelyének egymáshoz viszonyított 
párhuzamosságát biztosítani. Ennek a 
módszernek azonban van egy lehetsé-
ges alternatívája, ha a kezeléseket végző 
orvos a fogpótlás elkészítését megelő-
zően az implantátumok felépítményeit 
speciális köztielemekkel, úgynevezett 
szögtört felépítményekkel ellátja. Az 
implantátumok nyakának meghajlítá-
sával nem csupán az implantátumokat 
elhorgonyzó csontállományra fejtünk 
ki feszítő hatású erőket – amely akár 
csonttöréshez is vezethet –, hanem az 
implantátum mechanikai tulajdonsága-
it is megváltoztatjuk (ez ugyanúgy az 
implantátumok azonnali vagy később 
bekövetkező törését is okozhatja). 
Azonban fontos megjegyezni, hogy a 
vizsgálatunkban szereplő meghajlított 
nyakkal rendelkező implantátumok túl-
élése, valamint az implantátumok ten-
gelyállásával párhuzamos nyaki résszel 
rendelkező implantátumok (azaz a nem 
meghajlított implantátumok) túlélése 
között nem találtunk szignifikáns kü-
lönbségeket.  

A fogpótlásokkal kapcsolatban elő-
forduló hibalehetőségek
A vizsgált időszak alatt 3 esetben fi-
gyeltük meg az elkészült fogpótlás ce-
menteződését, 5 esetben az elkészült 
fémváz törését, továbbá egy esetben 
pedig a fogpótlás disztális részén lé-
vő kerámialeplezés kiterjedt sérülését 
(ami a teljes fogpótlás újbóli elkészíté-
sét igényelte).
Az összes elkészült fogpótlást (még 
akkor is, ha azt rövid vagy hosszú távú 
ideiglenes fogpótlásnak szántuk) kézi 
keverésű végleges rögzítésre szolgáló 
Fuji Plus cementtel (GC EUROPE N. 
V, Leuven) rögzítettük. Erre azért volt 
szükség, mert csak ezzel a módszerrel 

Vizsgált paraméter Radiológiai 
vizsgálat alap-
ján meghatá-
rozott túlélési 
arány (%)

Klinikai vizs-
gálat alapján 
meghatározott 
túlélési arány 
(%)

Páciens által 
küldött beszá-
moló alapján 
meghatározott 
túlélési arány 
(%)

Implantátumtípus

BECES 94,0 94,1 96,0

KOS 98,4 98,5 98,5

KOS+ 50,0 50,0 50,0

BOI 100 100 100

Szignifikancia (P) 0,000* 0,000* 0,000*

Preoperatívan fennálló paro-
dontális károsodás

Nem észlelhető 90,1 90,8 91,5

Csak a felső állcsontban 100 100 100

Csak az alsó állcsontban 85,9 86,5 86,9

Mindkét állcsontban 94,9 95,1 96,9

Szignifikancia (P) 0,000* 0,000* 0,000*

Parodontális érintettség

Igen/nem 95,4/93,5 95,5/93,6 96,9/95,5

Szignifikancia (P) 0,333 0,315 0,322

Állcsont

Alsó állcsont/felső állcsont 92,8/95,8 92,9/95,9 95,8/96,5

Szignifikancia (P) 0,975 0,978 0,887

A fog eltávolítását követően az 
üres alveolus csontos telődé-
se eseménytelenül zajlott

Igen/nem 94,5/93,9 94,6/94,0 96,0/96,1

Szignifikancia (P) 0,889 0,909 0,763

Az implantátum extractiós 
sebbe került behelyezésre

Igen/nem 94,6/93,9 94,7/93,9 96,1/96,2

Szignifikancia (P) 0,972 0,991 0,840

Az implantátum nyaka meg-
hajlításra (tengelykorrekcióra 
került a behelyezést követően

Igen/nem 97,5/96,1 94,1/94,5 95,6/96,3

Szignifikancia (P) 0,413 0,452 0,413

5. táblázat: Az implantátumok típusára, elhe-
lyezkedésére, túlélésére és egyéb tulajdonsá-
gaira vonatkozó adatok.

*Statisztikai szempontból szignifikáns. A különböző típusú 
implantátumok klinikailag megfigyelhető túlélési aránya 48 
hónapot követően a következőnek bizonyult: BECES 94,1%; 
KOS 98,5%; KOS Plus 50%; BOI 100%. Az eredmények kiérté-
kelésekor vegyük figyelembe, hogy a BECES és BOI implan-
tátumok behelyezése során minden lehetséges területet 
kihasználtunk. Egy terület sem került kizárásra az aktuáli-
san elérhető csontvolumen magassága miatt. Továbbá az 
implantátumokat frissen eltávolított fogak extractiós sebein 
keresztül, valamint az arcüregen keresztül és gyakran sú-
lyos parodontális elváltozásokkal rendelkező területeknek 
megfelelően is behelyeztük. Ezzel szemben a KOS és KOS 
Plus implantátumokat csak olyan már teljes mértékben re-
generálódott területekre tudtuk behelyezni, ahol minimum 
10 mm-es vertikális magassággal rendelkező csontállomány 
elérhető volt. Azoknak az eseteknek az ellátásakor, ahol a 
kezeléseket BECES implantátumok felhasználásával akartuk 
megvalósítani, nem volt szükség a páciensek alábbi kri-
tériumok szerinti előzetes szűrésére: a rendelkezésre álló 
csontvolumen mértéke és elhelyezkedése, általános beteg-
ségek, parodontális érintettség. A radiológiai vizsgálat, a 
klinikai vizsgálat és a páciens által küldött beszámoló alap-
ján meghatározott túlélési arányok közel hasonlónak bizo-
nyultak. A páciensek önbevallásán alapuló vizsgálat során 
meghatározott némileg magasabb érték alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a panaszmentes betegek jóval hajlamo-
sabbak az előre megbeszélt kontrollvizsgálatok negálására.

1. ábra: A felső fémkerámia híd átadását 
követően létrejött ideális okklúziós érint-
kezések. A fogpótlás elkészítése során a 
lingválisan elhelyezkedő kontaktpontok 
kialakítására törekvő elveket követtük („lin-
gualized occlusion”). Az elkészült hidak so-
hasem rendelkeznek a második nagyőrlőfoga-
knak megfelelően kialakított hídtagokkal. Ha 
az első nagyőrlőfogak pozíciójától disztálisan 
is találhatók az implantátum-felépítmények, 
akkor az azokat borító, porcelánnal lep-
lezett hídtagok csupán „beborítják” a felépít-
ményeket (ezeknek a pozícióknak megfelelően 
nem mintázunk fogakat).

2. ábra: A páciens maradék fogainak eltávo-
lítását és az azt követő azonnali implantációt 
megelőzően készített preoperatív panorámar-
öntgen-felvétel.

3. ábra: A 2. ábrán látható esetről készített 
posztoperatív röntgenfelvétel (a fémkerámia 
hidak már átadásra kerültek).

4. ábra: A beavatkozásokat követően 1,5 év-
vel készült panorámaröntgen.

5. ábra: A felső és alsó fémkerámia hidakról 
az átadásukat követően 3 évvel készült in-
traorális felvétel.

10 mm/KOS P 12 mm/KOS P

Implantátum hossza (Ra-
diológiai vizsgálat)

12 mm/KOS 0,013*

15 mm/KOS 0,030* 0,433

Implantátum hossza (Klini-
kai vizsgálat)

12 mm/KOS 0,010*

15 mm/KOS 0,029* 0,416

Implantátum hossza 
(Páciens által küldött 
beszámoló)

12 mm/KOS 0,008*

15 mm/KOS 0,029* 0,406

*Statisztikai szempontból szignifikáns. aLog rank. 

7. táblázat: A KOS implantátumok páros ösz-
szehasonlító vizsgálata a felhasznált implan-
tátumok hossza szerint.

Implantátumhossz/típus Darabszám (%) Radiológiai vizsgálat alapján 
sikeresnek ítélt (%)

Klinikai vizsgálat alapján  
sikeresnek ítélt (%)

Páciens által küldött beszámoló 
alapján sikeresnek ítélt (%)

8/BECES 9 (0,9) 66,7 66,7 66,7

10/BECES 23 (2,3) 94,1 95,0 95,0

12/BECES 82 (8,0) 90,0 90,8 91,8

14/BECES 112 (11) 98,0 98,0 98,0

17/BECES 216 (21,2) 91,9 92,1 94,4

20/BECES 318 (31,2) 96,9 96,9 97,7

23/BECES 148 (14,5) 97,5 97,6 99,0

26/BECES 85 (8,3) 90,4 90,4 95,3

29/BECES 26 (2,6) 71,4 71,4 89,5

Szignifikancia (P) 0,054 0,060 0,065

8. táblázat: A BCS implantátumok páros 
összehasonlító vizsgálata a felhasznált im-
plantátumok hossza szerint.

Implantátum átmérő/típus Darabszám (%) Radiológiai vizsgálat alapján 
sikeresnek ítélt (%)

Klinikai vizsgálat alapján  
sikeresnek ítélt (%)

Páciens által küldött beszámoló 
alapján sikeresnek ítélt (%)

3,6/BECES 688 (58,8) 93,5 93,6 95,6

3,5/BECES 14 (1,2) 100 100 100

3,7/KOS 141 (12,1) 98,4 98,5 98,5

3,7/KOS+ 4 (0,3) 75,0 75,0 75,0

4,6/BECES 263 (25,8) 98,2 98,3 98,6

5,0/KOS+ 2 (0,2) 33,3 33,3 33,3

5,5/BECES 49 (4,2) 66,3 68,0 81,4

16,0/BOI 2 (0,2) 100 100 100

Szignifikancia (P) 0,000* 0,000* 0,000*

*Statisztikai szempontból szignifikáns.

9. táblázat: A felhasznált implantátumok át-
mérője, típusa és sikeressége.

Vizsgálat típusa Vizsgált implantátumok száma, n (%) Vizsgált időtartam hossza  
(X±SD; [medián; minimum-maximum])

Radiológiai vizsgálat 723 (61,8) 25,76±11,29 (24; 3-48)

Klinikai vizsgálat 50 (4,3) 26.,6±10,70 (25; 3-48)

Páciens által küldött beszámoló 397 (33,9) 31,76±10,21 (36; 3-48)

SD: Standard deviáció

10. táblázat: A vizsgálat során behelyezett 
implantátumok sikerességét meghatározó 
vizsgálatok különböző típusai.

Implantátum típusa Vizsgált időtartam A vizsgált időtartam alatt 
behelyezett implantátumok 
darabszáma

A sikertelensége összesített 
száma

Összesített túlélési arány (%)

BECES/BCS >48 hónap  
(57 hónapos időtartamig)

1019 31 97,5

KOS >48 hónap  
(57 hónapos időtartamig)

142 2 98,4

KOS Plus <27 hónap 6 3 50

BOI 14 hónap 2 0 100

Annak ellenére, hogy a 12–57 hónapos megfigyelési idő-
szak alatt 5100 implantátum került behelyezésre (és ezek 
közül 105 darab eltávolításra került), jelen publikációnk-
ban csak azokról az implantátumokról közlünk részletes 
adatokat (1169 darab implantátum), amelyeket legalább a 
behelyezést követő 48 hónapon keresztül megfigyeltünk. 

11. táblázat: Az implantátumok túlélési arán-
ya a behelyezett implantátumok típusának 
függvényében.

Állcsont és pozíció Frissen eltávolított fogak üres 
alveolusán keresztül történt a 
behelyezés igen/nem

Radiológiai vizsgálat alapján 
meghatározott túlélési arány (%)

Klinikai vizsgálat alapján megha-
tározott túlélési arány (%)

Páciens által küldött beszámoló 
alapján meghatározott túlélési 
arány (%)

Felső állcsont 307/356 (46,3%/53,7%) 92,8%/91,8% 93,0%/91,9% 95,1%/96,2%

Szignifikancia (P) 0,462 0,472 0,267

16, 17, 26 és 27 31/71 (16,3%/83,7%) 86,5%/89,1% 87,1%/89,2% 89,7%/93,0%

Szignifikancia (P) 0,346 0,355 0,339

Egyéb 276/285 (49,2%/50,8%) 93,6%/92,4% 93,8%/92,4% 95,8%/97,1%

Szignifikancia (P) 0,557 0,577 0,319

Alsó állcsont 217/290 (42,8%/57,2%) 97,1%/94,9% 97,1%/95,0% 97,5%/95,8%

Szignifikancia (P) 0,340 0,337 0,343

*Statisztikai szempontból szignifikáns. 

12. táblázat: A BECES/BCS implantátumok 
túlélési arányának összehasonlítása az imp-
lantátumok pozíciójának és a behelyezés kö-
rülményeinek függvényében.

Jellemző tünet n (%)

Mozgathatóság Igen/nem 3 (0,3)/1167 (99,7)

Lokális lágyrészgyulladás Igen/nem 0 (0)/1170 (100)

Fájdalom Igen/nem 3 (0,3)/1167 (99,7)

Egyéb kellemetlenség Igen/nem 2 (0,2)/1168 (99,8)

13. táblázat: A vizsgálat időtartama alatt 
behelyezett és megfigyelt implantátumokkal 
kapcsolatban felmerült panaszok, szövőd-
mények és komplikációk jellemző tünetei.



tudtuk garantálni, hogy biztonságos és 
stabil kapcsolat jöjjön létre az implan-
tátumok felépítménye és a fogpótlások 
váza között. Erre azért volt szükség, 
mivel a kívánt eredmény eléréséhez a 
traumatológiából és az orthopédiából 
ismert, továbbá az onnan átvett elvek-
nek megfelelő minőségű sínezést kell 
biztosítani (AO Principles).

Megbeszélés

A kortikális csontállományban elhor-
gonyzott laterális bazális implantátu-
mokkal kapcsolatban megjelent tanul-
mányokban már korábban találkozhat-
tunk azzal a kezelési protokollal, amely 
a behelyezett implantátumok azonnali, 
funkcionális terhelés mellett biztosítja 
a teljesen fogatlan alsó állcsont prote-
tikai ellátását. Ezzel a protokollal kap-
csolatban már akár 11 éves időtartamot 
átölelő követéses klinikai vizsgálatok is 
elérhetők, továbbá a sikeres eredmé-
nyek ellenére a laterális bazális imp-
lantátumok rutinszerű használata még 
nem terjedt el szélesebb körökben.  A 
hagyományos, csavarozható implantá-
tumokat gyártó nagy cégek folyamato-
san támogatják a polírozott felszínnel 
rendelkező kortikálisan elhorgonyzott 
implantátumok előnytelenségét hang-
súlyozó tanulmányok megjelenését. 
Néhány fogorvos azonban már évtize-
dek óta sikeresen alkalmazza az ebben 
a cikkben ismertetett protokoll szerint 
végzett ellátási formákat. Ezek a pro-
tokollok már a 20 évvel ezelőtt behe-
lyezett implantátumok azonnali funk-
cionális terhelésén alapultak. A BECES 
implantátumok azonnali terhelését le-
hetővé tevő kezelési protokollok 2005-
ben elérhetővé váltak, valamint megje-
lentek az implantátumok behelyezésé-
nek pontos menetét meghatározó és 
az azt leíró módszertani ajánlások is. 
Ezeknek az újításoknak köszönhetően 
egy igazán egyedi, megbízható és sike-
res ellátási koncepció jött létre.
 A traumatológiából már jól ismert el-
vek alapján szükséges az egymással 
nem párhuzamos tengelyállással be-
helyezett, különböző kortikálisokban 
többszörösen elhorgonyzott implantá-
tumok stabil, rigid vázzal történő síne-
zése. Az általunk alkalmazott kezelési 
protokoll tudományos háttere nagy 
hasonlóságot mutat a traumatológiá-
ban rutinszerűen alkalmazott beavat-
kozások mögött lévő elvekkel. Azt a 
nyilvánvaló különbséget sem szabad 
azonban elfelejteni, hogy míg a trau-
matológiai ellátásban gyárilag előre 
elkészített konfekcionált elemek int-
raoperatív felhasználásával történik a 
törött csontok (és ezáltal a behelyezett 
„implantátumok”) sínezése, addig a fo-
gászatban a sínezést biztosító elemek 
(hidak) egyedileg kerülnek elkészítésre, 
és ezeknek a rögzítése nem a műtét so-
rán, hanem a műtét után elérhető leg-
hamarabbi időpontban valósul meg, és 
ez páciensenként némileg eltérő lehet. 
A traumatológiai ellátás során az „imp-
lantátumok felszínének egyedi morfo-
lógiai kialakítása” (az ebből fakadó elő-
nyöket évtizedek óta hangoztató veze-
tő implantátumgyártó cégek és az őket 
támogató egyetemi klinikák állításaival 
szemben) semmilyen szerepet nem tölt 
be. A csontállomány nem képes 72 óra 
alatt a teljes regenerációra, valamint a 
behelyezett implantátumok osszeoin-
tegrációja és az érintett csontállomány 
mineralizációja sem képes ilyen rövid 
idő alatt lejátszódni. Ebből adódóan 
az azonnali terhelés követelményeinek 
megfelelően kialakított implantátumok 
esetében az implantátumok felszíné-
nek „speciális” kialakítása nem tudja az 
osszeointegrációhoz szükséges időtar-
tamot jelentős mértékben lecsökken-
teni. 
A Stratégiai Implantátumok alkalma-
zásának fontos részét jelenti az imp-
lantátumok kortikális csontállomány-
ban történő stabil elhorgonyzása (és 
ez alatt nem csupán az implantátumok 
kortikális csontállománnyal történő 
„megtámasztását” értjük). A Stratégiai 
Implantátumok esetében, ugyanúgy, 
mint ahogy a traumatológiában és az 
ortopédsebészetben alkalmazott esz-
közök használatakor, nem várunk az 
„osszeointegráció” kialakulására, ha-
nem a stabil kortikális csontállományt 
felhasználva azonnali „osszeofixációt” 
végzünk. A kortikális csontállomány 
esetében pedig fontos megjegyezni, 
hogy az ezen a területen zajló metabo-
likus folyamatok aktivitásának mértéke 
a zérushoz közelít. 
Az ebben a tanulmányban vizsgált, és 
57 hónapon keresztül azonnali funk-
cionális terhelésnek kitett implantátu-
mok körül található csontszint átlagos 
magasságában - a vizsgálat időtarta-
ma alatt - nem következtek be jelentős 
változások. Ezt a megfigyelésünk meg-
felelően alátámasztja, továbbá egybe-
vág a hasonló kialakítású, kortikálisan 
elhorgonyzott implantátumokkal kap-
csolatos eddigi tapasztalatainkkal. Ez a 
kezelési protokoll a lehető legnagyobb 
mértékben kihasználja a felső állcsont 
és az ékcsont kortikális csontlemezei-
nek a jelentős teherviselő képességé-
ből fakadó előnyöket. Mivel lehetőség 
van az implantátumok ferde tengelyál-
lással történő behelyezésére, ezért az 
implantátumok csavarmeneteit terv-
szerűen el tudjuk horgonyozni a maga-
sabb denzitást mutató csontállomány-
ban. (Ez kimondottan előnyös az alsó 
állcsont disztális részén található ling-
vális kortikálisok, az orralap, valamint 
az ékcsont processus pterygoideusá-
nak esetében.) Mivel a saggitális sík-
ban (anterior-posterior irány) nagyobb 
szabadsággal tudjuk megválasztani az 
implantátumok dőlésszögét, ezért sok-
kal egyszerűbbé válik az elhorgonyzás-
ra szolgáló pontok egyenletes elosz-
tása, ami lehetővé teszi egy megfelelő 
nagyságú alátámasztási zóna kialakítá-
sát. Az optimális alátámasztási zóna ki-
alakításához 4 stratégiai implantátum-
pozíciót kell figyelembe venni. A fent 
említett elvek gyakorlati alkalmazását 
legjobban a pterygo-tuberális terüle-
ten elhorgonyzott implantátumok ese-
tében lehet megfigyelni. Itt jól látható 
az a koncepció, amely a később elké-
szítésre kerülő fogak (implantátum-fel-
építmények) pozíciójától relatívan tá-
vol elhelyezkedő, jól mineralizált cson-
tállomány elhorgonyzásra történő fel-
használásán alapul. 
Az azonnali funkcionális terhelés meg-
valósítása érdekében - az implantátu-
mok behelyezést követő 72 órás idő-
tartamon belül - a páciensek részére 
egy fém-kerámia fogpótlás került át-
adásra és rögzítésre. Még a sebészeti 
beavatkozások megkezdése előtt tájé-
koztattuk a pácienseinket, hogy ezek a 
72 órán belül átadott hidak vélelmez-
hetően csupán ideiglenes hídként fog-
nak funkcionálni, mivel a jövőben szá-
mos olyan tényező is előállhat, ame-
lyek szükségessé teszik a már elkészült 
fogpótlások cseréjét. A fogpótlások ok-
kluzális felszínén lévő kontaktpontok 
úgy kerültek kialakításra, hogy a leg-
disztálisabban elhelyezkedő, valamint 
a szemfogak pozíciójának megfelelően 
behelyezett implantátumok által meg-
határozott alátámasztási zónán belülre 
kerüljenek. Ugyanez a koncepció volt 
érvényes mindkét állcsont esetében.  
Nem volt minden esetben szükség - 
mindkét állcsontnak megfelelően – a 
disztális lengőtagok kialakítására, mivel 
mindig arra törekedtünk, hogy az áll-
csontok disztális részének megfelelően 
is kerüljenek implantátumok behelye-
zésre. Ennek megfelelően a rágófelszí-
nek minden esetben mindkét oldalon 
(mind disztális, mind meziális irányból) 
implantátumokon támaszkodtak. En-
nek a kialakításnak az az előnye, hogy 
ezáltal elkerülhetővé válik az egyes 
disztálisan elhelyezkedő szólóimplan-
tátumok körül található csontállomány 
túlterhelés miatti lebontódása, azaz 
oszteolízise. 
Malo és mtsai már bebizonyították, 
hogy az implantátumokra „All-on-4” 
protokoll szerint készült fogművekkel 
megbízható és jó eredményeket lehet 
elérni mindkét fogív esetében. A vizs-
gálatunk eredményei teljes mértékben 
alkalmasak arra, hogy megfelelő mó-
don összehasonlíthatók legyenek az 
„All-on-4” protokoll szerinti ellátásban 
részesült páciensekkel végzett vizsgá-
latok eredményeivel. Eddig egyetlen 
eset ellátását sem tagadtuk meg a ked-
vezőtlen állcsontrelációra való hivat-
kozással (pl.: Angle II. osztály, Angle III. 
osztály), azonban a protetikai ellátás 
során nem minden esetben tudtunk 
fiziológiás mértékű (Angle I. osztály) 
overjetet és overbite-ot kialakítani. 
Néhány páciens számára kétoldali vagy 
elülső keresztharapásban kerültek a fo-
gak felállításra. Volt olyan páciensünk 
is, akik az Angle I. osztálynak megfe-
lelő fogérintkezésekkel rendelkeztek. A 
fogeltávolítás után derült ki, hogy den-
tálisan kompenzált szkeletális Angle 
II. osztályú állcsontrelációs helyzet áll 
fent. Az ő esetükben a kezelés során az 
állcsontok ismét felvehették az ízületi 
szempontból optimális centrális reláci-
ós helyzetet.  A továbbiakban ennek a 
pozíciónak megfelelően alakítottuk ki 
a maximális interkuszpidációs helyze-
tet, azaz a kezelés végére egy centrá-
lis okklúziós állcsontrelációs helyzetet 
hoztunk létre. Ez azt mutatja, hogy az 
általunk végzett beavatkozásoknak kö-
szönhetően az olyan gnatológiai szem-
pontból kedvezőtlen helyzetek, mint 
az élharapás és a pszeudo-centrális 
okklúziós helyzet is sikeresen helyreál-
lítható, és lehetőségünk van a pácien-
seink számára olyan fogpótlásokat ké-
szíteni, amely ténylegesen visszaállítja 
a valódi centrális okklúziós állcsontvi-
szonyokat. 
Azt mindenképp érdemes szem előtt 
tartani, hogy egy pácienst sem utasí-
tottunk el azért, mert nem rendelkezett 
„elég” csonttal, illetve, hogy egy eset-
ben sem kellett csontpótló beavatko-
zásokat végezni. Ha a kezelési tervek 
megírása során a Stratégiai Implantá-
tumok által biztosított műtéttechnikai 
megoldásokra támaszkodunk, akkor ál-
talánosságban elmondható, hogy so-
hasem lesz szükségünk csontpótló be-
avatkozások tervszerű végzésére. 
Ennek a vizsgálatnak az egyik külön-
legességét a vizsgálatba vont pácien-
sek és implantátumok nagy száma je-
lenti. Az ekkora elemszámmal dolgozó 
klinikai vizsgálatok kimondottan ritkák 
a fogászati implantológia területén. A 
vizsgálat végzése során el kellett fo-
gadnunk, hogy a valódi betegekkel 
végzett közös munka során elkerülhe-
tetlenül szembesülni fogunk bizonyos 
gyakorlati nehézségekkel. A páciensek 
gyakran kihagynak egyes előre egyez-
tetett kontrollidőpontokat, néhány be-
teg erősen megkérdőjelezhető együtt-
működési hajlandósággal rendelkezik, 
valamint néhányan a beavatkozások 
elvégzését követően soha többet nem 
jelentkeznek. A páciensek egy része a 
kezelések lezárása után végérvénye-
sen megoldottnak tekinti a korábban 
fennálló fogászati problémáját.  Ez alól 
természetesen kivételt jelent, ha a fen-
tiek bármelyikére az ő panaszaik miatt 
lenne szükség. A legtöbb páciens 1-2 
év után megbizonyosodik az elvégzett 
beavatkozások sikerességéről, de van 
olyan is, aki már néhány év eltelte után 
sem emlékszik egyértelműen arra, hogy 
nála történt-e implantátumbehelyezés, 
és az átadott fogművekre már a „saját 
fogaként” tekint. Ennek a jelenségnek 
a hátterében vélelmezhetően a Stra-
tégiai Implantátumok behelyezésénél 
(az esetek nagy részében) alkalmazott 
minimálinvazív műtéti technika és az a 
tény állhat, hogy a páciensek az imp-
lantátumok behelyezését követően 72 
órán belül rögzített fogpótlással lesz-
nek ellátva.
Az általunk elvégzett vizsgálat korlátai 
akkor láthatóak, ha a kapott eredmé-
nyek alapján azt akarjuk vizsgálni, hogy 
a behelyezett implantátumok, valamint 
az egyes önálló esetek sikerességét ho-
gyan befolyásolja a páciensek életkora, 
neme, dohányzási szokásai, meglévő 
betegségei, valamint ezek kombinációi. 
Ezzel a problémával a kapott vizsgálati 
eredmények statisztikai analízise során 
szembesültünk, mivel a behelyezett 
implantátumok nagy elemszáma elle-
nére, csak rendkívül alacsony arányban 
alakultak ki komplikációk, továbbá csak 
nagyon kis számban kerültek implantá-
tumok elvesztésre. A nagy elemszámok 
miatt nem tudtuk statisztikai módsze-
rekkel elemezni a fent említett ténye-
zők sikerességre való hatását. Lehe-
tőségünk volt azonban megállapítani, 
hogy a kétrészes implantátumok alkal-
mazásának klasszikus kontraindikációi 
nem érvényesek a Stratégiai Implan-
tátumok használatának esetén. Jelen-
leg úgy tűnik, hogy a traumatológiában 
és az ortopédsebészetben meghatá-
rozott kritériumok jelentik a Stratégiai 
Implantátumok alkalmazásának valódi 
indikációit és kontraindikációit.

Következtetések

Az eredmények kiértékelését követően 
a vizsgálati korlátok figyelembevételé-
vel az alábbi megállapításokat kaptuk:
1. Az alsó vagy felső állcsont protetikai 

ellátása érdekében készített, fixen 
rögzülő teljes vagy részleges fog-
pótlások elhorgonyzása érdekében 
behelyezett, és azonnali funkcioná-
lis terhelésnek alávetett kortikálisan 
elhorgonyzott csavarozható imp-
lantátumok és a kompressziós csa-
varimplantátumok – magas sikeres-
ségi aránnyal rendelkeztek (95,7%) 
az 57 hónapos megfigyelési időszak 
alatt. A kortikálisan elhorgonyzott 
csavarozható implantátumok össze-
sített sikerességi aránya 97,5% volt 
4 évet követően. A kompressziós 
csavarimplantátumok összesített si-
kerességi aránya 98,4% volt 12 hó-
nap után. Az összesített sikeressé-
gi arány a továbbiakban a 2 éves, 3 
éves és 4 éves kiértékelés során is 
98,4%-osnak bizonyult.

2. Nem befolyásolta az implantátumok 
sikerességének mértékét, továbbá 
nem járt klinikai szempontból jelen-
tős mértékű csonttörések kialakulá-
sával a felső állcsont disztális részén 
elhelyezkedő, pterygo-tuberális ré-
gióba ferde tengelyállással behelye-
zett implantátumok nyakának a be-
helyezést követő meghajlítása (14. 
táblázat).

3. A második és harmadik kortikális 
csontlemezben elhorgonyzott, csa-
varozható implantátumok túlélésé-
nek mértékét nem befolyásolta az 
a tény, hogy az implantátumok már 
a meggyógyult fogatlan állcsontge-
rinc-szakaszban kerültek beültetés-
re. Magas értékű sikerességi ada-
tokkal találkozhatunk, ha ezeket az 
implantátumokat a frissen eltávolí-
tott fogak üres alveolusain keresztül 
ültetjük be, és a szájüreg felé néző 
kortikális lemez ellenoldalán lévő 
kortikális csontállományban horgo-
nyozzuk el.

4. Annak ellenére, hogy néhány imp-
lantátumot el kellett távolítani, és 
néhány elkészült fogpótlást újból 
el kellett készíteni, minden pácien-
sünknél sikerült megvalósítani és 
fenntartani a kezelési tervben meg-
fogalmazott célokat. A sikeresnek 
ítélt implantátumok képesek voltak 
az átadott rögzített fogpótlások biz-
tos rögzítésére. Az azonnali funkcio-
nális terhelésnek alávetett, kortiká-
lisan elhorgonyzott implantátumok 
(Stratégiai Implantátumok), valamint 
a szivacsos csontállományt kortika-
lizáló implantátumok (kompressziós 
csavarimplantátumok) alkalmazásá-
val elérhető klinikai sikeresség mér-
téke 100%-os.

5. A Stratégiai Implantátumok szaksze-
rű használatával lehetőségünk van a 
széleskörűen elismert és jól definiált 
AO-elveknek (AO-Principles) a fo-
gászati implantológia területén való 
tervszerű alkalmazására. 

6. A vizsgálat során behelyezett 5100 
darab BECES/BCS implantátum 
mellett az 57 hónapos megfigyelési 
időszak alatt egyetlen esetben sem 
észleltünk periimplantitis kialakulá-
sára utaló tüneteket. A kapott ered-
mények arra utalnak, hogy ez az el-
változás nem tud kialakulni a Straté-
giai Implantátumok körül.

A Stratégiai Implantátumok alkalma-
zásával és a felhasználásukra vonatko-
zó technológiai fegyelem betartásával 
elért magas, összesített implantátum 
túlélési aránya (jelen vizsgálatunk kor-
látainak figyelembe vételével) arra utal, 
hogy az azonnali funkcionális terhe-
lésnek alávetett, kortikálisan elhorgo-
nyzott implantátumok és a szivacsos 
csontállományt kortikalizáló implantá-
tumok (kompressziós csavarimplantá-
tumok) a teljesen fogatlanná vált alsó 
vagy felső állcsont komplex fogászati 
rehabilitációja során történő felhasz-
nálása - valódi alternatívája lehet a je-

Radiológiai vizs-
gálat alapján 
meghatározott 
túlélési arány (%)

Klinikai vizsgálat 
alapján megha-
tározott túlélési 
arány (%)

Páciens által kül-
dött beszámoló 
alapján megha-
tározott túlélési 
arány (%)

Meghajlítva igen/
nem

97,5%/96,1% 94.1%/94.5% 95,6%/96,3%

Szignifikancia (P) 0,413 0,452 0,413

14. táblázat: A Stratégiai Implantátumok 
túlélése az implantátumok nyakának meghaj-
lítása függvényében

Implantátum 
típusa

Frissen eltá-
volított fogak 
üres alveolu-
sán keresztül 
végzett behe-
lyezés igen/
nem

Radiológiai 
vizsgálat 
alapján meg-
határozott 
túlélési arány 
(%)

Klinikai vizs-
gálat alapján 
meghatáro-
zott túlélési 
arány (%)

Páciens ál-
tal küldött 
beszámoló 
alapján meg-
határozott 
túlélési arány 
(%)

BECES 493/526 
(48,4%/51,6%) 

94,7%/93,0% 94,9%/93,0% 96,3%/95,6%

Szignifikancia 
(P)

0,761 0,745 0,867

KOS 29/114 
(20,3%/79,7%)

100%/98,0% 100%/98,1% 100%/98,1%

Szignifikancia 
(P)

0,479 0,479 0,483

KOS+ 2/4 
(33,3%/66,7%)

0%/75,0% 0%/75,0% 0%/75,0%

Szignifikancia 
(P)

0,062 0,062 0,062

*Statisztikai szempontból szignifikáns. aLog rank. A BCS/
BECES, KOS és KOS Plus típusú implantátumokra vonatko-
zó túlélési arány. A BOI típusú implantátumok túlélési ará-
nya 100%-osnak bizonyult.

15. táblázat: A behelyezésre kerülő külön-
böző implantátumtípusok túlélési arányának 
összehasonlítása a behelyezés körülményei-
nek függvényében (frissen eltávolított fog po-
zíciójának megfelelően/gyógyult állcsontge-
rincszakaszban).



lenleg széleskörűen elfogadott kezelé-
seknek.

Forrás: Annals of Maxillofacial Surgery; 
2019; 9:78-88.
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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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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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TERMÉKÚJDONSÁGOK

MIS Connect

A MIS Connect olyan implantátum fel-
építmény, melyet végleges köztielem-
ként felhasználva lehetővé válik, hogy 
a behelyezését követően soha többé 
ne kelljen megbontanunk a preiimplan-
táris, gingivális hámtapadást. Ez a felé-
pítmény lehetővé teszi a kezelést végző 
orvosok számára, hogy a lehető legna-
gyobb mértékben kihasználják a lágy-
szöveti szinten megvalósuló protetikai 
rehabilitáció lehetőségeit. A kötőszöveti 
réteg vastagságától függetlenül, az ösz-
szes protetikai munkafázist, az implan-
tátum körül található csontnívótól biz-
tonságos távolságra el tudják végezni.

Előnyök

Sokoldalúság
A MIS Connect felépítmények lehetővé 
teszik, hogy akár szóló-, akár több imp-
lantátumon elhorgonyzott fogpótlások 
elkészítése során is, lehetőségünk le-
gyen mind a hagyományos, mind a di-
gitális munkafolyamatok alkalmazása 
között választani. Ezek a köztielemek 
egyaránt alkalmasak ideiglenes és vég-
leges pótlások rögzítésére, valamint 
egy- vagy kétfázisú implantációs be-
avatkozások során történő alkalmazás-
ra.

Egyszerű alkalmazhatóság
A Connect felépítmények steril csoma-
golásban, és a behelyezést megköny-
nyítő műanyag nyéllel kerülnek forgal-
mazásba. A Connect köztielemekhez 
kapcsolódó további felépítmények rög-
zítését egy 12 ponton érintkező elhor-
gonyzás biztosítja, valamint az egysze-
rűség jegyében, a különböző Connect 
felépítmények pontos illeszkedését 
ugyanaz a koronális platform biztosítja.

Esztétika
A transzmukozális alkalmazásra kifej-
lesztett Connect fel építményt (ala-
csony és keskeny) az előre jól meg-
becsülhető eredmények, továbbá 
a kimagasló klinikai sikeresség elő-
segítése érdekében alakították ki. A 
Connect felépítmények alkalmazásá-
val lehetővé válik, hogy a csontnívó 
szintjében megfelelő biológiai zárás 
alakuljon ki az implantátum nyaka 
körül. Így biztosíthatjuk azokat a kö-
rülményeket, amelyek leginkább le-
hetővé teszik az eredeti csontszint 
megőrzését, valamint az esztétikus 
lágyrész-profil kialakítását. Ennek a 
felépítménynek az alkalmazásával el-
érhető, hogy az esztétikai zóna hely-
reállítása során, nagyobb szabadság-
gal tudjuk kiválasztani a számunkra 
legmegfelelőbb csavarozással rögzü-
lő, protetikai megoldást.

Tökéletes precizitás és időtállóság
A Connect felépítmények egy darab-
ból állnak, és a rögzítésükhöz nincs 
szükség további átmenő csavarok al-
kalmazására. Mivel Connect felépít-
mények további felépítményeket be-
fogadó része 40°-os szögben széttér, 
ezért a protetikai elemek behelyezése 
rendkívül egyszerűen megvalósítható. 
A kapcsolatot biztosító platform belső 
kialakítása lehetővé teszi a protetikai 
elemek közti rendkívül stabil és pontos 
illeszkedések kialakítását. 

https://www.mis-implants.com/ 
products/ 

prosthetic-options

Önthető fejek
akár 25°-os
változatban is!

ONLINE RENDELÉS AZONNAL WEBSHOPBÓL     WWW.IMPLANTFEJEK.HU

Kompatibilis implantfejek különböző implantációs rendszerekhez

+36 70 384 0366



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.
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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

Gengigel spray

3990 Ft
Gengigel szájvíz

4790 Ft

smileshop
szájápolás 
mindenkinek

DP Hungary Kft.
1012 Bp., Kuny Domokos u. 9.
Tel.: +36 30/472-0030
www.dental.hu, info@dental.hu

Emmi-Dent Platinum  
ultrahangos fogkefe

59 990 Ft

Oral B pro 6000 
 elektromos fogkefe

22 990 Ft

Gengigel prof

29 990 Ft
Gengigel gél

3990 Ft
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