
26 Implantológia hazánkban IMPLANTOLÓGIA

A fogak beültetéssel történő pótlása történetében – a kezdet-
leges megoldásokkal való korai próbálkozásokat követően – az 
1950-es években történt jelentősebb változás a különböző 
ötvözetekből készült, subperiosteális megoldások megjele-
nésével és elterjedésével. Ez az első periódus két évtizeden át 
tartott, és egyre szélesedő alkalmazást eredményezett. Majd 
hirtelen változott a tendencia, amikor a második korszakban, 
az 1960-as években, megjelentek a Linkow iskola titánból ké-
szült, penge típusú implantátumai, melyek szintén két évtize-
den át – szinte kizárólagossá válva – az 1980-as évekig uralták 
a fogászati implantológiát. A Brånemark nevéhez fűződő iskola 
a titánból készült, és a fogak gyökeréhez hasonló formátumú 
implantátumok bevezetésével hozta a harmadik korszakot. Az 
osszeointegráció elméletének tudományos alapokra helye-
zésével és a beültetés új módszertanának bevezetésével az 
1980-as évektől átvette először a vezető, majd a kizárólagos 
szerepet. 
Ennek a módszernek a négy évtizedes, folyamatos fejlődése 
eredményezte újabb és újabb tendenciák megjelenését, és ho-
zott alapvető változásokat a gyakorlatban. 2011-re világszerte 
elfogadottá váltak a modern fogászati implantológia legfon-
tosabb alapelvei, indikációs köre, anyagtana, műtéttechnikája, 
protetikája, protokolljai. Implantológiai iskolák jöttek létre, be-
vonult új, önálló szakterületként a sztomatológia tudomány-
ágai közé, egyetemi oktatási tantárggyá vált, és ma már 
szakorvosi képesítést is lehet szerezni orális implantológiából. 
Ismeretanyaga önállóan, valamint a tradicionális fogászati tár-
gyak – parodontológia, szájsebészet, protetika – tudományos 
ismeretanyagát és módszereit magába foglalva, folyamatosan 

gyarapodik, és a fogászat legdinamikusabban fejlődő ágazata 
lett. Az egész világon napjainkra a fogászati implantológia ön-
álló disciplinává vált.
A fejlődés rendkívül dinamikus, a tudásanyag egyre hatal-
masabbá nő. Számos területen – már evidenciák alakultak ki, 
melyekre szakmai protokollok épülnek – olyan folyamatos vál-
tozásokat figyelhetünk meg, hogy ezek már nehezen követhe-
tők. Jelen munkánk célja a gyakorlatban megjelenő változások 
közötti eligazodás, valamint az egyes fontosabb fejlődési ten-
denciák áttekintése (1–2. ábrák).
Fontos tendenciákat mutatnak a Lancetben megjelent adatok.  
A 10 évet meghaladó megfigyelések szerint az implantátumok 
túlélése meghaladja a 90%-ot. Jelentős az idős lakosság ará-
nyának a növekedése, Európa lakosságának több mint 20%-a, 
az USA lakosságának több mint 30%-a lesz 65 év feletti 2030-
ra. Évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy 65 év felett is 
sikeresen végezhetőek az implantológiai beavatkozások. Idős 
korban azonban gyakoribbak a krónikus betegségek, melyek 
miatt az idősek implantáció előtti kivizsgálása és utókezelése 
több időt és odafigyelést igényel.

Osszeointegráció -  
kulcskérdés a fogászati  
implantátumok sikeréhez
Az eltelt évtizedek alatt sokoldalú bizonyítást nyertek a 
beültetést követően lejátszódó szöveti reakciók, a csont-
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1. ábra: Cortilog short 3,8–6 mm implantátum egyenes fejjel, platform switch kialakítással.
2. ábra: Straumann implantátumok egyes típusai (tissue level, bone level, cirkon).
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regenerációban szerepet játszó biológiai faktorok. Eviden-
ciává vált, hogy az optimálisan lezajló csontmineralizáció 
meghatározó jelentőségű a csont-implantátum kontaktus 
(bone-to-implant contact, BIC) létrejötte szempontjából, 
mely a hosszú távú sikeresség, a biomechanikai stabilitás 
alapfeltétele. Világossá vált, hogy nem az életkor, hanem 
elsősorban a krónikus betegségek, továbbá egyéb okok mi-
att kialakult csökkent minőségű csont az elsődleges olyan 
rizikótényező, mely az implantáció sikerességét veszé-
lyezteti. További osszeointegrációs kutatások szükségesek, 
hogy hogyan lehet javítani ezen esetekben a csont életta-
ni funkcióját, valamint maximalizálni a csont-implantátum 
kontaktus (BIC) mértékét. Ehhez adnak jelentős segítséget 
az osszeointegráció preklinikai vizsgálatai, az implantátu-
mok formája, mérete és felszíne, továbbá a csontmegmun-
kálás eszközei, módszerei, a csontpótló anyagok, valamint 
az implantációs műtétek és protetikai eljárások további ku-
tatásai.

Indikációk és kontraindikációk
Az egyik legdinamikusabban változó tendencia annak a szem-
léletmódnak a módosulása, mely a kezdeti évtizedben – a ha-
gyományos fogpótlások sikertelensége esetére – elsősorban 
azokon a helyeken indikált implantátumot, ahol kellő csont-
kínálat állt rendelkezésre. Ezzel szemben a mai szemlélet sze-
rint minden típusú fogatlanság esetén végezhető implantáció, 
olyan esetekben, amikor nem állnak fenn a kontraindikációk, 
a várható eredmény és a lehetséges kockázat aránya kiszá-
mítható, és ha az orvos és a páciens számára egyaránt elfo-
gadható.
A megfelelő csontkínálat megteremtése érdekében a csont-
regenerációs technikák: az alveolus prezerváció, a laterális 
augmentáció, a csonthasítás, a tágításos osteotomia, az on-
lay- plasztikák, a csontblokk augmentáció, a sinus lift és egyéb 
eljárások egyre szélesebb alkalmazása bekerült a gyakorlatba.
A Brinkman-i topográfiai indikáció szerinti osztályok: az egy 
fog hiánya, a sorvégi hiány, a hosszú sorközi hiány és a tel-
jes fogatlanság ma már evidenciának számít. A hazai, több 
mint két évtizedes statisztikai vizsgálatokkal Joób és mtsai 
állapították meg a legfontosabb tendenciákat. Eszerint a 
páciensek közel 70%-a 40-60 év közötti korosztályba esik. 
Topográfia szerint a beültetések több mint 34%-a sorvégi hi-
ány, 21% teljes fogatlanság, 15% a túl hosszú sorközi hiány, 

és 8% az egy fog hiánya volt. Kétszer annyi implantátum ke-
rült a premoláris és moláris régióba, mint a front területre. A 
vizsgált több mint két évtizedben folyamatosan nőtt az egy 
fog hiányának pótlása. A felső állcsonton az első premolári-
sok, az alsó állcsonton az első molárisok pótlása a leggyako-
ribb. Az esetek 33%-ában csontpótlás történt, melynek har-
mada sinus lift volt. A több mint két évtizedes periódusban 
kevesebb mint 2% implantátumvesztést regisztráltak. Meg-
állapítják, hogy míg a korábbi időszakban szinte csak a teljes 
foghiánnyal rendelkező betegeknél volt uralkodó az eljárás, 
addig ma már a részleges foghiányok pótlása esetén egyre 
gyakoribb.
A nemzetközi tendenciák hasonlóak a Magyarországon ta-
pasztaltakhoz. A svájci és a német közlemények szerint ott a 
leggyakoribb (35-51%) az egy fog pótlása, a részleges foghi-
ánnyal érkező betegek esetén a legtöbbször pedig az alsó, első 
moláris helyére kerül implantátum, majd a felső, első premolá-
ris következik a gyakoriság tekintetében. Az esetek 40%-ában 
csontpótlás történik. 

Diagnosztika, tervezés
A kezdeti évtizedekben uralkodó analóg panoráma röntgen-
felvétel, valamint az implantátum-filmsablonok használatát 
a diagnosztikában és a tervezésben a világ civilizált részén – 
kiszorították a digitális képalkotó eljárások. A Cone Beam CT 
felvételek (CBCT), valamint ezek alapján történő 3 dimenziós 
diagnosztika és tervezés, méretarányos leképezést biztosíta-
nak. Ezek alapján jobban megítélhetőek az anatómiai viszo-
nyok, továbbá az implantátumok mérete és helyzete pontosan 
előre meghatározható. Ezek, valamint a navigációs sablonok 
készítése új tendenciákat jelent az implantációs munka előké-
szítésében. 
A képalkotó és egyéb vizsgáló eljárások jelenleg még kevés 
információt adnak a csontsűrűségre, a csont élettani tulajdon-
ságaira, a várható csont-implantátum kontaktus kialakulására 
vonatkozóan. Így gyakran kevés támpont áll rendelkezésre a 
csontpótlás várható sikerességére, az azonnali vagy a korai 
terhelhetőségre, a várható csontélettani eredményre vonat-
kozóan.
Az utóbbi években egyre szélesebb körben terjed a „backward 
planning” szemlélete. Ekkor nem a csontkínálatot, hanem a 
protetikai szempontokat vesszük alapul az implantátumok 
behelyezésekor. Ehhez virtuális vagy valós diagnosztikus 
fogsort készítünk, és a tervezés alapján történik az implan-
tátum-pillérek számának, helyének, méretének, a fogpótlás 
típusának, az optimális erőátvitelnek, az axiális irányú ter-
helésnek, a sínezésnek, a horizontális erőhatásoknak stb. a 
megtervezése (3. ábra).
Az implantációs fogpótlások tervezésében tendencia, hogy 
egyre jobban működő tervezési, navigációs programok állnak 
rendelkezésre, melyekkel nem csak az implantátumok pontos 
helyét és méreteit, hanem a fogpótlásokat, vagy a navigációs 
sablonokat is meg lehet tervezni (4–6. ábrák).
Tendencia, hogy az implantációs fogpótlásra jelentkező 
páciensek között egyre gyakrabban fordulnak elő rizikóbe-
tegek, parodontológiai vagy jelentős csonthiánnyal rendel-
kező betegek, akik újabb és újabb kihívásokat jelentenek a 
diagnosztikában és a tervezésben. Így különösen egyre je-

3. ábra: Diagnosztikus célból készült PMMA hídpótlás.



lentősebb figyelmet kell fordítani az antireszorptív gyógy-
szereket  szedett, a transzplantált, a kardiológiai, a vérhígí-
tókat szedő, a potenciálisan fertőző, a gnatológiai, valamint 
a pszichés problémákkal küzdő betegekre. Az utóbbi évek-
ben jellemző a jogvitás esetek előfordulásának a növekedé-
se, melyekben a jelentősebb rizikóval rendelkezők, valamint 
a pszichésen labilis páciensek nagyobb számban fordulnak 
elő.

Az implantátum anyaga,  
formája, mérete
A fogászati implantátumok döntő részét a Grade 4-es és Grade 
5-ös, kevesebb esetben a Grade 2-es minőségű commercially 
pure, tiszta, titán tömbökből állítják elő, ipari forgácsolással. Az 
anyag felületén oxidréteg alakul ki, mely a biokompatibilitást 
biztosítja. Az ún. szennyező anyagok (szén, hidrogén, nitrogén, 
vas stb.) tized vagy század százaléknyi hozzáadásával változ-
tatható a titán minősége. A jobb korrózióállóság miatt további 
ötvözéseket alkalmaznak a protetikai elemekhez.
A 2000-es évektől fejlődést mutató tendencia a cirkóniumból 
készült implantátumok egyre szélesebb körű megjelenése. 
A gyártók a kedvező esztétikai hatás, a kitűnő ínyszéli záró-
dás, valamint a ritkán előforduló titánintolerancia, a fémekkel 
szembeni érzékenység megoldására fejlesztették ki. Jelen-
tősen kedvezőbb a biokompatibilitása, a jó nyaki zárás miatt 
ritkábban figyelhető meg periimplantitis kialakulása. Főleg az 
esztétikai zónában kerül alkalmazásra. 
A harmadik, elterjedőben lévő implantátumanyag a roxolid, 
melyet a Straumann cég a titán és a cirkónium ötvözésével 
állított elő. A titánnál kedvezőbb mechanikai tulajdonságaik-
kal, halványabb színükkel, kisebb méretben is jobb teherbíró 
képességükkel a fejlődés új tendenciáját jelentik. 
Még kísérleti stádiumban levő új alapanyag az implantátumok 
előállításában: az ultrafinom szemcsékre alakított, képlékeny 
tulajdonságokkal rendelkező nanotitán. Előállítása meleg hen-
gerléssel történik, a titán szokásos szerkezete átalakul nano-
szerkezetté, ezzel pedig tulajdonságai megváltoznak, nagyobb 
szilárdságra és keménységre tesz szert.
A fogászati implantátumok alakja, formája, dizájnja, mérete 
folyamatos fejlődésen és változáson megy keresztül. Napja-
inkban tendencia a cilindrikus és a gyökérformájú műgyökerek 
folyamatos továbbfejlesztése. A kutatások célja olyan felületi 
formák kialakítása, melyek a jobb primer stabilitáshoz, a bi-
omechanikai fixációhoz, illetve minél tökéletesebb csont-imp-
lantátum integrációs kapcsolathoz vezetnek. Az utóbbi évek-
ben a körszimmetrikus, a fogak gyökérformáját utánzó elkes-
kenyedő, csavarmenetekkel ellátott, kúpos forma fejlesztése 
zajlik. Jellemző az implantátumok nyaki részének továbbfej-
lesztésében megfigyelhető újabb megoldások megjelenése. 
A nyakon az alacsonyabb menet-emelkedésű csavarmenetek 
csökkentik a feszültséget. Az implantátumok apikális részén a 
csavarmenetek élei élesek, háromszög alakúak, segítik a se-
bészi behelyezést. Az implantátum csúcsa letompított, meg-
előzve sinus közeli esetekben a nyálkahártya sérülését, óvatos 
behelyezés esetén azt inkább megemeli. A csavarmenetek 
keresztmetszetei az apikális háromszög formából a nyak felé 
haladva, fokozatosan trapezoid formává változnak, menetsű-
rűségük pedig fokozatosan növekszik.
Új tendenciák közé tartozik az implantátum és fejrész közötti 
formai kapcsolatban a platform switching és a switch megol-
dások elterjedése, mellyel a periimplantáris csontfelszívódás 
esélye csökkenthető, valamint a lágyrészek visszahúzódásával 
is kisebb mértékben kell számolni. A forma lényege: a szűkí-
tett lap szerinti érintkezés az implantátum válla (platform) és 
a fejrész között. A megoldás: a fejrészre eső rágóerőket az 
implantátum tengelye mentén a csontba vezeti, csökkenti a 
nyakrészre nehezedő erőket, és egyenletesebb terhelés-el-

28 Implantológia hazánkban IMPLANTOLÓGIA

4–6. ábrák: Virtuális tervezés Smart-guide programmal, 
sebészi sablon készítése.



osztást, továbbá biztonságosabb megtámasztást biztosít a 
lágyrészek számára. Esztétikus kialakításuk könnyebb, a ke-
mény- és lágyszövetek a formájukat tartósabban megőrzik. Az 
implantátumok szubkresztális beültetése szükséges, valamint 
résmentes illeszkedés (interface) az implantátum és a fejrész 
között és a mikromozgások elkerülése. A platform switching és 
a switch megoldás kemény- és lágyszöveti struktúra-megőrző 
képessége ma már evidenciának számít.
Az implantátumok felszínén a 150-300 mikronos makroporo-
zitás kialakítása is megfigyelhető, mely az emberi, trabekuláris 
csont szerkezetéhez legjobban illeszkedő formavilágot repre-
zentálja. Segítségével még tovább növelhető a csont-implan-
tátum kapcsolat, mivel a csont fokozottabb, a felszíni struk-
túrákba történő benövését figyelhetjük meg. Ez különösen 
kedvező lehet a kompromisszumos csontosodási potenciált 
mutató esetekben, a stabilitás növelésével.
Egyre több gyártónál megfigyelhető tendencia az úgynevezett 
„rövid”, valamint a „keskeny” implantátumok megjelenése. A 
„rövidség” definíciója évek alatt változott. 2010-ben a Nem-
zetközi Implantológiai Konszenzus szerint a 10 mm-es hossz szá-
mított rövid implantátumnak, majd később a definíció szerint a 
9 mm-es, a 8 mm-es méretről tovább csökkent az ultrarövid 
6 mm-esre. Később az ultrarövid méret osztályban elérte a 
4 mm-es méretet. Az alsó állcsonton az idegcsatorna feletti, 
valamint a felső állcsonton az arcüreg alatti kis csontmagas-
ság esetén hasznos a rövid és ultrarövid műgyökerek alkal-
mazása.
Ugyancsak megfigyelhető az implantátumok átmérőjének fo-
kozatos csökkenése is. 2010-ben még a 3,75 mm-es implan-
tátum átmérőt jelölték meg minimumnak, majd a „keskeny” 
implantátum definíciója 3,5 mm-re csökkent. A fejlődés ered-
ményeként megjelentek a 3,2-es, majd a 2,9-es, a 2,8 mm-es 
implantátumok is. A 2,7 mm-nél keskenyebb implantátumokat 
„miniimplantátum” elnevezéssel különítik el.
A rövid és keskeny implantátumok – kisebb méreteik ellenére 
- megfelelően funkcionálnak elsősorban a gyökérforma kiala-
kítás, a cirkónium-titán ötvözet anyaga, valamint az SLActive 
felszín adta nagyobb stabilitás előnyei miatt (7–10. ábrák).

Felületkezelés
Az implantátumok felszínének kezelése, bevonása évtizedek 
óta az érdeklődés középpontjában áll. A legfőbb célok között 
a Brånemark szerinti osszeointegráció, a csont-implantátum 
maximális kapcsolata, illetve minél magasabb fokának az el-
érése érdekében végzett módosítások és új eljárások szere-
pelnek. Az eddigi kutatások azt bizonyítják, hogy a felszín je-
lentősen befolyásolja a szöveti gyógyulást, az oszteoblasztok 
proliferációját, a csontsejtek differenciálódását, a hormonok 
hatását, a csontsejt-választ, és ezzel az implantáció sikeressé-
ge szempontjából meghatározó jelentőségű. Evidencia, hogy 
csontosodás szempontjából az érdesített felület előnyösebb, 
mint a sima. A fogászati implantátumok felületkezelésének 
csontosodásra gyakorolt hatását kvalitatív mérési módszerek-
kel Joób és mtsai vizsgálták, különböző klinikai esetek kapcsán. 
Az implantátumok túlélési és sikerességi rátáját is elemezték a 
lézeres felületkezeléseket követően. 
A mikro érdességek kialakítása a legtöbbször alkalmazott eljá-
rások egyik célkitűzése. Preklinikai és szövettenyésztési vizs-

gálatok bizonyították, hogy a mikro geometria nem elsősorban 
a felület növelésében játszik passzív szerepet, hanem bizonyos 
méretű és alakú felületi formakialakítás az alvó csontsejtekből 
az aktív csonttermelő sejtekké alakulást indukálja. A környező 
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7. ábra: Straumann Roxolid 2,9 mm átmérőjű, keskeny 
implantátum.
8. ábra: SGS. P5D implantátum, szűkített nyakkal történő 
kialakítás, anatómikus fej.

9. ábra: SGS 6-16 mm hosszúságú implantátumok.

10. ábra: Straumann implantátum SLA felszíne, nagy 
nagyítással.
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11–18. ábrák: 69 éves férfibeteg esetén mindkét oldalon sinus liftet végeztünk BoneAlbumin csontfeltöltéssel. 6 hónap múlva 
csonttrepánnal mintavétel, a biopszia szövettani értékelése. Élő csont mutatkozik. Implantátumágy kialakítása mágneses 
kalapáccsal, majd SGS implantátumok behelyezése. Kontroll CT felvétel.



csontstruktúrákhoz való aktív kapcsolódás lehetőségét növeli 
a megfelelő méretű felszíni egyenetlenségek jelenléte. 
Az implantátum felületét módosító eljárások között különböző 
fizikokémiai módszerek találhatóak. Így a homokfúvás, savas 
kezelés, lézeres felület-megmunkálások, továbbá ezek kombi-
nációi. A homokfúvás esetén szilikát, hidroxiapatit, alumínium, 
titán-oxid partikulákat használnak, az ezt követő savazás ho-
mogenizálja a mikro-profilt, és eltávolítja a maradék porszem-
cséket. Fluorsavat, kénsavat, salétromsavat és ezek kombiná-
cióit alkalmazzák.
A klasszikus felület-megmunkálási módszerek közé tartozik az 
esztergálás, mely által létrehozott felület esetén, mindig sta-
bil csont-implantátum kapcsolatot írnak le az irodalomban. A 
plazmaszórás a másik klasszikus felületképzési eljárás, mely-
nek során a felületet titánporral és nemesgáz segítségével, 
magas hőmérsékleten megszórják. 
Új tendencia, hogy a nanotextúrás kialakítás során olyan fel-
színt hoznak létre, melynek felszíni egyenetlenségei - azok 
mérete és formája - utánozzák a természetes csont trabe-
culáris és csontstruktúra-szerkezetét, ezzel emelik a felszí-
ni energiatöltöttséget, a protein abszorpcióját, indukálják a 
csontsejtek migrációját és proliferációját, és ezekkel növelik az 
osszeointegrációs potenciált. A gyártás során a titánfelszínre 
titán-oxidból kialakított nanostruktúrákat visznek fel, elektro-
mos áram segítségével.
A tri-kálcium-foszfáttal (TCP) vagy hidroxiapatittal (HA) törté-
nő 30-70 mikron vastag bevonás négy évtizede bevált eljárás, 
mert a természetes csonthoz hasonló ásványi felületet biztosít. 
Kifejezetten emeli a direkt kötődést és a szoros összekapcso-
lódást, összenövést a műgyökéri felszín és a természetes csont 
között.
Az SLA (sandblasting,  large grit, acid etched) felszínek kialakí-
tása során a homokfúvás és a savazás kombinációja történik. Ez 
a felületforma a tudomány mai állása szerint az egyik leginkább 
elfogadott mind a szakirodalomban, mind pedig a gyártásban, a 
kereskedelemben pedig a legnépszerűbbek közé tartozik.
Lézeres felületkezelés egyik formája az excimer lézerrel történő 
„mechanikus” jellegű „hideg” kezelés, mellyel a felületi érdes-
séget növelik. A Neodímium üveg lézerrel 5-6 ezer Celsius-fo-
kon 50-100 mikron nagyságú megolvadt krátereket hoznak 
létre a felszínen. A megolvadt felület néhány nanosecundum 
alatt megszilárdul, továbbá a megolvadt formát is megtartja.
Az extracelluláris mátrix protein implantátum-bevonat is az 
új eljárások közé tartozik, mely az utóbbi években jelent meg. 
A bevonat a csont regenerációs folyamatainak serkentését, 
gyorsítását váltja ki. Ráadásul a kalciumfoszfát és az extra-
celluláris mátrix protein szinergista hatást fejt ki a celluláris és 
molekuláris folyamatokban, mely a csont-implantátum kap-
csolat erősítését idézi elő.
Gyógyszer alapú hatóanyag-bevonatok egy új stratégiai 
megoldást jelentenek, melyek a károsodott és gyenge élet-
tani funkciókkal rendelkező csontállomány, a csontosodási 
rendellenességek, az osteoporosis, a biszfoszfonátos esetek, 
továbbá a csontosodást gátló anyagok szervezeti jelenléte 
esetén adnak támogatást az osszeointegrációnak. A felületre 
bevonatként alkalmazott gyógyszerek között – a preklinikai 
vizsgálatok alapján – az oszteoporózis elleni hatóanyagok bi-
zonyítottan magasabb BIC százalékot (bone-implant contact) 
eredményeztek, az orálisan alkalmazott anti-oszteoporózis 
gyógyszerek adása nélkül is. 

Az implantátum behelyezési 
technikája és a  
csontmegmunkálás módszerei

Az évtizedek alatt kialakult konszenzus és a gyakorlati szokások 
által bizonyított evidencia szerint, a gyártó cégek által rendelke-
zésre bocsátott „sebész tálca” tartalmazza az alapműszereket. A 
felkínált „fúrósorozat” javasolt szekvenciája, valamint a gyártói 
instrukciók protokollja képezik az egyes típusú implantátumok 
behelyezési technikájának a bázisát. Számos, még javasolt továb-
bi protokoll is létezik, melyek a behelyezés egyes mozzanataira 
adnak eljárásrendet, elsősorban a nem tipikusnak ítélt, valamint 
az implantológiai alapesettől eltérő állapotokat mutató pácien-
seknél végzett beavatkozásokra. Így az „alapesettől” eltérő mód-
szerek lehetnek szükségesek egyes csonthiányos állapotokban, 
vagy a csontpótlásokkal kombinált eljárásokban (11–18. ábrák).
Tendenciaként vonul végig az implantációs technikák történe-
tén a meglevő csont megőrzésére való törekvés. Ezt célozzák 
azok a csontmegmunkálási módszerek is, melyek segítségé-
vel a csontállomány minimális elforgácsolásával nyílik lehető-
ség az implantátum ágyának a kialakítására. Ezt segítik a kézi, 
mechanikus csontmegmunkáló eszközök, mint a vésők, az os-
teotomok, a csonttágítók. A forgó eszközök a kézi eszközöknél 
hatékonyabbak, ugyanakkor csontveszteséget okoznak. A mik-
romotoros, turbinás, rezgőfűrészes, körfűrészes, kör-trepános, 
sinus ablaknyitó darabok alkalmazása közben a megfelelő hű-
tésről is gondoskodni kell. A lézerek számos változata alkalmas 
a lágyrészek mellett a csont megmunkálására is, így elsősorban 
az ErYAG, az ErCr:YSGG lézerekkel lehetséges csontfúrást, imp-
lantátum-ágy preparálást, hasítást, sinus ablak készítést végez-
ni. Periimplantitises esetben felszíni dekontaminációra képes 
– az előzőek mellett – a dióda sebészi lézer is. A csontmegmun-
kálás csonttakarékos eszköze a piezo. Csonthasítás, vágás, sinus 
csontablak készítés, implantátum fészek kialakítás végezhető 
az ultraszónikus technikával. A mágneses kalapács az állcson-
tok megmunkálásában széles körben használható, mely csont-
fészek kialakítását, csonttágítást, tömörítést és mélyítést képes 
egyszerre végezni – anyagveszteség nélkül. Alkalmas horizon-
tális és vertikális csont expanzióban, sinus lifting eseteiben is.
A páciens csontminőségének függvényében javasolják – a 
jelenleg leginkább használatos behelyezési protokollok – a 
„készre-fúrást” sebészi motorral, mely a szokásos esetekben 
az implantátum palást átmérőjének megfelelő méretben és 
formában történik. Ezekben az esetekben a speciálisan kialakí-
tott csavarmenetek bevágva, kompressziót kialakítva, tömörí-
tést végezve a csontban adnak speciális rögzítést, primer sta-
bilitást. A megfelelő behelyezés eredményét a mért nyomaték 
mértéke jól demonstrálja.
Jellemző az implantátumok nyaki kiképzésének folyamatos 
fejlesztése, a polírozott nyaktól a sűrű menettel ellátottig. Új 
tendencia a platform switching megoldások térnyerése is.  Fo-
lyamatos egyeztetések folynak tudományos körökben a sub-
crestális, a crestális, a supracrestális bone level (BL), vagy pe-
dig szövetszintű tissue level (TL) implantálási technikákról. Ez 
a vita még nem dőlt el.
Új tendenciaként jelent meg néhány évvel ezelőtt az „all on 
four” technika alkalmazása, mely a teljesen foghiányos esetek 
ellátásában egy létező, illetve ma már evidenciaként kezelt el-
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járássá vált. Speciális protetikai megoldásokkal kombinálják, és 
az azonnali terhelés egyik megvalósítását jelenti.

A csontpótlás
A csontpótlásban alkalmazott anyagoknak meg kell felelniük a 
biokompatibilitás, sterilitás, oszteoindukció, oszteokondukció, 
felszívódó képesség, porozitás, stabilitás, teherbírás, alakítható-
ság szempontjainak. Oszteoinduktív képességekkel a bioanyagok 
rendelkezhetnek, így a bioüvegekről jelentek meg ilyen tartalmú 
közlemények. Az anyagoknak stabilizálniuk kell a koagulumot, és 
térfogatállónak kell lennie. Jól kiegészítik a csontpótlást az olyan 
eljárások, mint a PRF alkalmazása (19–21. ábrák).
Évtizedes tendencia, hogy sokan az orális és extraorális, auto-
gén csontot tekintik az állcsonti csontpótlás „gold standard-
jának”, ugyanakkor mások a jelentős volumenvesztést említik, 
mint hátrányos tényezőt. Az utóbbi években egyre szélesebb 
teret nyer a különböző eredetű csontpótlásra alkalmazott 
anyagok keverése, így a saját autológ csonthoz xenogén vagy 
alloplasztikus, szintetikus anyag adása.
Az allogén csont nyerésében tendencia a csípőprotézis műtétek 
során - egyébként egészséges emberekből származó - graftok 
felhasználása, mert a nagyfokú genetikai hasonlóság, valamint 
különböző adalékanyagok alkalmazásával (albumin, bone morp-
hogenic gel stb.) kedvező, szövettanilag is igazolt eredményeket, 
ún. „élő csont” keletkezését is bizonyították. Regenerált élő, vér-
ző csont keletkezik idegentest reakciók nélkül, mely későbbiek-
ben is - az eddigi tapasztalatok szerint - az adott páciens eredeti 
csontadottságaihoz hasonló módon viselkedik.
A xenogén csontpótlók (marha, sertés, ló, alga stb.) önma-
gukban és a páciens saját csontjával keverve rendkívül széles 
körben kerülnek felhasználásra. 250 és 2000 mikron közötti 
szemcsenagyságban, 20%-os kollagén tartalommal kerülnek 
felhasználásra. Évtizedes tapasztalat, hogy kevéssé szívódnak 
fel, mint az auto- és az allograftok, jobb a térfogati stabilitásuk.
A szintetikus csontpótlók legtöbbje hidroxiapatitot, trikalcium-
foszfátot tartalmaz, illetve a bioüvegek szilikátot tartalmaznak. 
Számos tanulmány, a bioaktív tulajdonságot mutató bioüvege-
ket (Actifuse, Activioss stb.) a csontképződést aktiváló hatásuk 
miatt részesíti előnyben. Az Actifuse (Baxter) szilíciumot, kal-
ciumot, foszfátot tartalmaz, az Activioss (Noraker) pedig szi-
líciumot, kalciumot, nátriumot és foszfort oxidok formájában. 
Az elméleti és klinikai vizsgálatok szerint, biológiailag felszívó-
dó és bioaktív tulajdonságokkal (őssejt aktiválás, osteoblastok 
kialakulása, antibakteriális hatás stb.) rendelkező csontpótló 
anyagokról van szó. Az 5-6. hónapban lejátszódó bioresorptió 
folyamatában fokozatosan, a saját csont felépülése „programo-
zottan” zajlik. Kisebb (0,04-0,5 mm), közepes (0,5-1,0 mm) és 
nagy szemcsés méretben (1-3 mm) kerül alkalmazásra.
Napjainkban három trend létezik a csontpótlók fejlesztésében. 
Az egyik a jó térfogat-stabilitással rendelkező nem, vagy csak 
lassan felszívódó anyagok (pl. bovin), a másik a kevéssé jó térfo-
gati stabilitást biztosító, de gyorsabban felszívódó (allograftok, 
autograftok stb.) anyagok, a harmadik út pedig a szintetikusaké 
(bioüvegek stb.), melyek egy új lehetőséget jelentenek, és igye-
keznek a másik két csoport előnyös tulajdonságait egyesíteni.
Jelenleg egy ideálisnak mondható csontpótló nem ismeretes, 
de a fejlesztések egyre jobb és jobb tulajdonságúakat ered-
ményeznek.
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19. ábra: Activioss bioüveg csontpótló mikro szerkezete  
az emberi csontra hasonló mértékeket mutat.

20-21. ábrák: 3.6-os fog extractiója, azonnali implantáció 
Straumann implantátumokkal.



A csontpótláshoz szorosan kapcsolódik a membránok al-
kalmazása. Itt két tendenciát látunk. Az egyik a nem felszí-
vódó anyagok használata, melyek között a teflon, a gore-
tex, a titánhálók és a PTFE (poli-tetra-fluoro-etilén) vezető 
szerepet játszanak. Jellemzőjük, hogy kedvezően segítik a 
csont vertikális és horizontális augmentációját formájában 
és méreteiben megtartani, hátrányuk, hogy második sebészi 
beavatkozással el kell őket távolítani, lágyrészfedésük nem 
tartozik az egyszerű megoldások közé. A másik csoportba a 
felszívódó membránok tartoznak, így a kollagén (Bioguide), 
a poliglicol acid (Epiguide), liofilizált dura mater (Lyodura, 
Lyoplant).
Bizonyos mértékig membrán funkciót is betölt a PRF (platelet 
rich fibrin) alkalmazása, mely új lehetőségként jelent meg az 
implantológiában.
A csontpótlás területén elsősorban az idősebb, foghiányos, fel-
ső állcsonti esetek rutinszerű megoldásában a sinus lift min-
dennapi alkalmazása, továbbá  a laterális ablakon keresztüli 
beavatkozások terjedtek el széles körben. Evidenciaként be-
épült a mindennapi gyakorlatba a csonthasítás műtéte, továb-
bá az egyéb horizontális és vertikális augmentációs eljárások.
Tendencia az alveolus prezervációs beavatkozások végzése. A 
fog-extractiókkal együtt történő megoldások jelentősen hoz-
zájárulhatnak az implantációs beavatkozások kedvezőbb kö-
rülményeinek a megteremtéséhez. 

Az implantátumok  
terhelésének időpontja
A páciensek sürgető elvárása, hogy az implantációs beavat-
kozásokat követően minél rövidebb idő alatt, de ugyanakkor 
megbízható körülmények között kapjanak ideiglenes, illetve 
végleges fogpótlásokat. A nemzetközi szakmai szervezetek 
ajánlásai alapján a jelenleg érvényes konszenzus azt mondja 
ki, hogy amennyiben 48 órán belül az implantátumra elkészül 
a fogpótlás, de az nincs okklúzióban, vagyis terhelés nem éri, 
akkor azonnali fogpótlásról beszélünk. Amennyiben okklúzió-
ba kerül, akkor azonnali terhelésről van szó.
Korai a terhelés azokban az esetekben, amikor 48 óra és 3 hó-
nap közötti időben kerül az implantátum terhelés alá, késlelte-
tett terhelésről akkor beszélünk, amikor 3 hónapot meghala-
dóan készül el a fogpótlás, mely terhelést kap.
Az implantátumok formai kialakításának, felületkezelésének, 
a beültetés technikájának folyamatos fejlesztése eredménye-
ként, egyre több esetben van lehetőség az azonnali terhelés 
megvalósítására, valamint azonnali fogpótlás készítésére. Egy-
re nő a korai, 3 hónapon belüli terhelhetőséggel ajánlott imp-
lantátumok száma, több gyártó ajánlásában is ez már megta-
lálható.

Implantációs protetika
Az implantációs fogpótlások előnyei közé tartozik, hogy a fel-
építmények - a páciens száján kívül - sokkal nagyobb pontos-
ságot biztosító körülmények között individualizálhatóak, mint-
ha ez a beteg szájában történne. Megfigyelhető a különösen 
nagy pontosságot biztosító, csavarrögzítésű pótlások alkalma-
zása is. A szkennerek egyre fejlődő technológiát jelentenek, 

és a digitális fogászat - mint új szakágazat - egyik alappillérét 
képezik.
Jellemző a digitalizáció fokozódó térhódítása, és egymás 
után jelennek meg az új technológiák. Kifejlesztésre került 
az intraorális szkennerrel történő lenyomatvétel, és egyre 
általánosabban elérhetővé válik. Ezzel a technológiával az 
eljárás gyorsabb és precízebb, a páciens részére kevesebb 
kellemetlenséggel jár. A harapásvételben is számos előny 
mutatkozik, továbbá lehetőség van a leendő esztétikai meg-
jelenés virtuális megjelenítésére is, még a pótlás elkészülése 
előtt, a tervezési szakban.  A CAD/CAM technológia segít-
ségével az információk online módon továbbíthatók, és a 
fogtechnika jelentős része - az automatizáció révén – nagy-
ságrenddel lépett előre.

Parodontológiai  
vonatkozások
Az implantológia fejlődési tendenciái azt mutatják, hogy az év-
tizedekkel ezelőtti, túlsúlyban szájsebészeti jellegű szemlélet 
jelentősen megváltozott, és a diszciplína jelenlegi tudományos 
és szakmai vezetői, a fogászati implantológiai társaságokban 
a véleményalkotók, leginkább a parodontológiai, a szájsebé-
szeti/sebészeti és a protetikai szakterületekről jöttek. Már öt 
évvel ezelőtt, egyik külföldi előadói utamon láttam, hogy a 
Jeruzsálemi Hadassah Egyetemen az implantológia oktatása, 
kutatása és a gyógyítási munka az Aiala Stabholz professzor-
asszony vezette, eredetileg Parodontológiai Tanszéken folyt. 
Hasonló tapasztalataim voltak a tel-avivi egyetemen is, ahol 
Ofer Moses professzor irányításával, szintén a Parodontológiai 
Klinikához tartoztak a fent említett szakterületek. Ezt tapasz-
taltam még több egyetemen, így Németországban, Szlovéni-
ában, Bulgáriában és Franciaországban is. A parodontológiai 
hatások és szemlélet egyre inkább megfigyelhető tendencia 
lett az implantológiában.
A parodontológia szaktárgy részévé vált - az elmúlt néhány év 
alatt - az implantátum körüli lágy- és keményszövetek aug-
mentációja, a biológiai szélesség, a rózsaszín és fehér esztétika, 
a perimucosistis és a periimplantitis, a csontpótlási technikák, 
membránok, valamint a GBR és GTR technikák alkalmazása.
A „parodontológiai szemlélet” a funkció vagy esztétika elsődle-
gessége tekintetében különbözik más szakterületekétől, mert 
inkább a funkcióra helyezi a hangsúlyt, a fogak és az implan-
tátumok hosszabb távú megtarthatóságát preferálja, vállalja 
az esetleges esztétikai kompromisszumokat - más szakmákkal 
ellentétben.
Az implantátumok körüli hámtapadás tekintetében más-más 
értékeket fogalmaz meg Windisch professzor a biológiai szé-
lesség vonatkozásában, aszerint, hogy gépi megmunkálású 
felszínről van-e szó (2,9 mm), esetleg oxidált felszínűről (1,6 
mm), vagy savval kezelt nyakfelszínekről (1,4 mm). Kutatási 
eredményeiből és a szakirodalom felhasználásával megálla-
pítja, hogy a természetes fogak mellett az átlagos csontpusz-
tulás szignifikánsan nagyobb, mint az implantátumok körül. 
Kritikusan értékeli a parodontálisan érintett betegek esetében 
az implantátumok túlélését, mely átlagosan 90,5%, míg az 
egészségesek esetében 96,5%. Az implantátumok sikeressé-
gében is jelentős különbség látható, az előbbi esetekben ez 
52,4%, szemben a 79,1%-kal. A parodontológiai szakterület 
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különösen kedvezően fogadta a beszűkített nyakrészű implan-
tátum csatlakozás bevezetését (platform switch/switch), mert 
lényegesen kedvezőbb szöveti viszonyok kialakulását ered-
ményezi. A csontról a kötőszövet sokkal kevésbé választódik le 
ennek a technológiai megoldásnak az alkalmazása során. 
A parodontológiai-implantológiai kutatások rámutatnak arra, 
hogy nincs lényeges különbség az osszeointegráció minősé-
gében a lebenyes vagy lebeny nélküli implantációk esetén. Le-
beny nélküli technika esetén kevesebb kresztális csontlebom-
lásra lehet számítani, ugyanakkor az implantátum pozicionálá-
sa nehezebb. Erre tekintettel előnyben részesítik a navigációs 
sebészetet. Kiemelten kezelik a keratinizált gingiva szerepét, 
mert a hosszú távú szövetstabilitásban döntő szerepe van.

Preklinikai vizsgálatok  
az implantológiában
Már a „kezdetekben” is - Brånemark révén - az osszeointeg-
ráció jelenségének a felfedezése főleg az állatkísérletes mun-
kákhoz kötődött, és az azóta eltelt évtizedekben, szintén sok 
témakörben, ez maradt az implantológiai kutatások színtere. 
(Például a bioanyagok vizsgálata, a csontpótló eljárások mo-
dellezése, az implantátumok és a szervezet viselkedése külön-
böző modellezett kóros állapotokban stb.) Jól modellezhető 
számos műtéti megoldás, készíthetőek statisztikai adatok a 
lágyrészek és a csont gyógyulásával kapcsolatban. Különböző 
hisztomorfológiai, radiológiai, biomechanikai vizsgálatok álla-
tokon végezhetőek. A gondosan megtervezett és végrehajtott 
preklinikai munkák eredményei időről időre átkerülnek a klini-
kai alkalmazásba, és segítik az implantológia tudományának 
fejlődését.

Konklúzió, következtetések
A modern implantológia évtizedei bebizonyították, hogy az 
osszeointegráció elméletére épülhet. Evidenciává vált az 
alapkutatások és a klinikai vizsgálatok eredményeként egyes 
anyagok, eljárások, protokollok és módszerek alkalmazása, 
mindezek nemzetközi szinten is jelentős egységesítésen estek 
át. Bizonyítottá vált, hogy a csont appozíciója az implantátum 
felszínére hamarabb kezdődik el a trabekuláris csontban, mint 
a kompakt állományban. A csont nyomai már 1 héttel a beülte-
tést követően megjelennek a műgyökér felszínén, a remodel-
ling jelensége pedig 6-12 hét között halad előre, és a páciens 
egész élete folyamán folytatódik. Ez az átrendeződés az imp-
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22–23 ábrák: Antimikrobiális Photo Dinamikus Terápia, 660 nm-es lézerfénnyel.

24. ábra: PRF membrán.

26. ábra: A mágneses kalapács berendezése.

25. ábra: Mágneses kalapács segítségével kialakítandó 
implantátumágy sematikus ábrája.



lantátum felszínéhez kapcsolódó csontot is érinti, vagyis az is 
folyamatosan változik. 
Az implantátum felszíni egyenetlenségei gyorsítják az osz-
szeointegrációs folyamatot, a jelenlegi tudásunk szerint az SLA 
felszínek a leginkább megfelelőek. A hidrofil tulajdonságok 
segítik mind a titán, mind a titánium-cirkónium, mind pedig 
a cirkon felszínek beépülését. Ezek kiváló csont-implant kon-
taktus értékeket mutatnak. Számos, jól dokumentált klinikai 
vizsgálat bizonyítja, hogy a megfelelő gyakorlattal rendelke-
ző klinikusok igen magas százalékban találnak - 10 éves élet-
tartamon túli implantátumok során – periimplantitis-mentes 
eseteket. Kevés alkalommal veszítenek el a korai stádiumban 
- biofilm indukálta fertőzés miatt - műgyökeret. Megfigyel-
hető, hogy a páciens-faktorok, továbbá egyes gyógyszerek 
hatásai, az immunrendszer problémái, a csontsejtekkel kap-
csolatos problémák döntőek lehetnek azon esetek hátterében, 
ahol folyamatos csontvesztés figyelhető meg. Ezek a tényezők 
egyre inkább rámutatnak arra, hogy a páciensek előzetes és 
még gondosabb vizsgálata, az indikációk és kontraindikációk 
mérlegelése, az előkészítő műveletek hiánytalan elvégzése, a 
páciens (esetenként hosszadalmas és a pszichés vonatkozáso-
kat is magába foglaló) felkészítése, a megfelelő szájhigiéniát 
biztosító magatartásforma kialakítása - elengedhetetlenek a 
sikerhez (22–23. ábrák).
Az implantátumokra épített fogpótlások kiszámítható megol-
dást jelentenek, rendelkezik a tudományterület ehhez meg-
felelő mennyiségű és leszűrt tudással. Az emberi átlagéletkor 
fokozatos növekedésével, a csontokat is érintő betegségek 
és kóros állapotok gyakoribbá válásával szükség van az osz-

szeointegráció körülményeinek további vizsgálatára, és az 
előforduló problémák hatékonyabb kezelésének a kidolgo-
zására. Az egészségükben kompromittált páciensek száma 
egyre növekedni fog. Napjainkban nem megoldott az oszteo-
porózis, a periimplantitis, a biszfoszfonátok kérdése, továbbá 
sok egyéb probléma, mely az implantológiát érinti. Számítha-
tunk egyre nagyobb számban jelentkező rizikóbetegek imp-
lantációs igényeire, melyek a szokásos rutin megoldásokkal 
nem oldhatóak meg megnyugtatóan. Így a cukorbetegek, az 
oszteoporózisos páciensek, a szív- és érrendszeri betegek, a 
kezelés alatt álló daganatos betegek jelentik a jövő nagy ki-
hívásait.
A tendenciák elemzése alapján rámutathatunk arra, hogy 
a fejlődés fő irányvonalai a továbbiakban az implantá-
tumok felszíni kialakításában, a még pontosabb navigá-
cióban, a digitalizáció továbbfejlesztésében találhatóak. 
Jelentős fejlődés várható a bioaktív anyagok területén, 
a különböző humorális faktorok kutatásában, az implan-
tológiába egyre inkább bevonuló bioengineering szem-
léletben. A kutatások a makrofágok, a monociták, az os-
teoprogenitor sejtek, a citokinek és a növekedési faktorok 
irányába haladnak. Egyre több megfelelő anyagot tudunk 
kinyerni, valamint megfelelő helyen alkalmazni a beteg 
véréből (24–26. ábrák). 
A tervezés és a sebészi kivitelezés egyes kérdései további fej-
lesztésre várnak. Az implantológia alapkérdései között - to-
vábbra is - a kutatások középpontjában áll az implantátum 
anyaga, alakja, méretei, felülete, a beültetés technikai megol-
dásai, valamint a protetikai terhelések időpontjai.
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