
Absztrakt 
A dentális implantátumok alkalmazásának segítségé-
vel lehetővé vált a saját fogak elvesztése miatt kialakult 
funkcionális, esztétikai és fonetikai hiányosságok helyre-
állítása. Annak ellenére, hogy a dentális implantátumok 
felhasználásával és az osszeointegrációval kapcsolatos 
kutatások eredményei meghaladták az előzetes elvárása-
inkat, az atrophizált maxilla helyreállítása még mindig je-
lentős nehézséget jelent a gyakorló fogorvosok számára. 
Jelenleg úgy tűnik, hogy a felső állcsont disztális régióját 
érintik leginkább az időskorban tapasztalható leépülési 
folyamatok. Több eltérő ok miatt, itt figyelhető meg leg-
hangsúlyosabban a korai csontveszteség kialakulása. A 
felső állcsontban kialakult foghiányok implantátumok-
kal történő helyreállításának a sikerességét – megfelelő 
mennyiségű csontállomány rendelkezésre állása esetén 
–, a szakirodalom 84%-92% közé teszi. Azonban mint 
ismeretes, a felső állcsontban gyakran találkozhatunk 
kifejezett atrophiával, és ennek megfelelően, a hagyomá-
nyos protokoll szerint kivitelezett implantátumbehelye-
zés gyakran jelentős kihívásokkal járhat. Ebben a cikkben 
részletesen elemezni fogjuk a nagymértékű csontlebon-
tódáson átesett felső állcsont helyreállításához veze-
tő lépéseket mind sebészi, mind protetikai szempontok 
szerint. Áttekintjük, hogy milyen implantátumbehelyezési 
technikák ismerete szükséges a sikeres kimenetel bizto-
sításához.
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Bevezetés

Már több közleményben leírták, hogy a természetes öre-
gedési folyamatok sokkal gyorsabban és kifejezettebben 
mennek végbe a stomatognath rendszerben, mint a tes-
tünk más szervrendszereiben. Ez vélelmezhetően annak 
köszönhető, hogy az emberek általában sokkal hamarabb 
veszítik el egyes fogaikat, vagy a teljes fogazatukat, mi-
előtt az életük a végéhez érne. A modern fogászati elvek 
szerint végzett kezelések célja, hogy helyreállítsák a foga-

zat funkcióját és esztétikáját, a beszéd- és rágóképessé-
get, valamint ezzel egyidejűleg, az elkészült fogpótlások a 
páciens számára kényelmes viselhetőséget biztosítsanak. 
A stomatognath rendszert ért sérülések, betegségek, az 
atrophia és egyéb károsító hatások ellenében próbáljuk a 
rágószerv fiziológiás állapotát helyreállítani. A fogászati 
kezelések során hagyományosan alkalmazott beavatko-
zások és kezelési protokollok gyakran nem elegendőek az 
előbb felsorolt célok biztosítására. Ezeknek a hiányossá-
goknak az ellensúlyozására a dentális implantológiában 
rejlő lehetőségek alkalmasak lehetnek. 
Az implantológia terén bekövetkezett technológiai fejlő-
désnek köszönhetően számos innovatív megjelenésű, il-
letve újszerű anyagból készült implantátum, valamint új 
alapokon nyugvó behelyezési technika vált elérhetővé a 
jelentős kihívást jelentő klinikai helyzetek megoldására. 
Az implantátumokon rögzülő fogpótlások iránt mutatkozó 
egyre növekvő igény, valamint az elvégzett implantációs 
beavatkozások egyre nagyobb száma több eltérő hatás 
együttes megjelenésének köszönhetően alakult ki. Ezek 
közé tartozik a fogelvesztés pszichológiai hatása, az egyre 
öregedő társadalom, az időskorban egyre nagyobb gya-
korisággal bekövetkező fogelvesztések száma és annak 
anatómiai következményei, a kivehető fogpótlások nem 
megfelelő funkcióbeli stabilitása, valamint az implantátu-
mokon rögzülő fogpótlások jól megítélhető, hosszú távú 
sikeressége. 
A jelentős csontveszteségen átesett felső állcsontban 
több tényező is csökkentheti a hagyományos implantá-
tumok alkalmazásának a sikerességét. A fogelvesztést 
követően fellépő pneumatizációs folyamatok, a fogatlan 
állcsontgerincszakasz sorvadása, az orrüregek közelsé-
ge, valamint az ezen a területen általában megfigyelhe-
tő D3 vagy D4-es csontminőség, mind az implantációs 
beavatkozások hosszú távú sikeressége ellen hatnak. Az 
implantátumok sikeres alkalmazhatóságának érdekében 
már több különböző technikát is kifejlesztettek. Ezek közé 
tartoznak a különböző csontpótló beavatkozások – csont-
blokkok alkalmazása, laterális vagy belső arcüregemelés, 
valamint a csontpótlás nélkül alkalmazható technikák –, 
amelyek a hagyományos implantátumbehelyezési proto-
kollok módosítása révén jöttek létre. Ezek a rendelkezésre 
álló csontállomány maximális kihasználására törekednek 
olyan területek felhasználásával, mint a járomcsont (os 
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zygomaticum), a röpnyúlvány (processus pterygoideus) 
és a tuber maxillae, vagy rövidebb, illetve ferdén behelye-
zett implantátumok terhelésén alapulnak. Ebben a közle-
ményben a felső állcsont rágózónájába behelyezett, kor-
tikálisan elhorgonyzott implantátumok alkalmazásának 
a lehetőségeit, valamint a behelyezésük gyakorlati szem-
pontjait vizsgáljuk.

A csontsűrűség szerepe a dentális 
implantátumok behelyezése során
Len Tolstunov a felső és az alsó állcsontot is két-két 
különböző zónára osztotta az oda behelyezett implan-
tátumok várható túlélési esélye szerint. Az általa felál-
lított klasszifikációs rendszer alapján, a felső állcson-
ton az 1. zóna a két első kisőrlőfog között lévő területet 
foglalja magába („traumatic zone” vagy „premaxilla”), míg 
a 2. zóna a második kisőrlőfogtól a felső állcsontgerinc 
legdisztálisabb pontjáig terjed („sinus zóna”). Az alsó áll-
csonton ugyancsak két zónát tudunk megkülönböztetni. 
Az interforaminális területnek megfelelően található a 3. 
zóna, ahol a behelyezett implantátumok túlélési esélye 
(a hagyományos kétrészes implantátumok tekintetében) 
sokkal nagyobb, mint a kisőrlő és nagyőrlő fogaknak meg-
felelően elhelyezkedő 4. zónában. Az alsó és felső állcsont 
disztálisabban elhelyezkedő zónáiban, avagy a posterior-, 
azaz őrlőrégióban (tehát a 2. és a 4. zóna; „ischaemiás zó-
nák”) sokkal kifejezettebb mértékben megy végbe a csont-
lebontódás folyamata, mint ahogy az az 1. és a 3. zónában 
megfigyelhető. Az állcsontok disztális részének helyreál-
lítása iránti igény azonnal megfogalmazódik, miután az 
őrlőfogak elvesztésre kerülnek. Ez általában megelőzi a 
frontrégióban található fogak elvesztésének idejét. A fel-
ső állcsont disztális részének megfelelően elhelyezkedő 
csontállomány, általában nem tudja megfelelő mértékben 
biztosítani az implantátumok elhorgonyzását, mivel a re-
modellációs folyamatok megindulásának eredményeként 
jelentős mértékben csökken a rendelkezésre álló csontvo-
lumen mértéke. Ez a folyamat mindkét irányból, tehát az 
állcsontgerinc orális felszínének megfelelően, valamint 
az arcüreg irányából is végbemegy. Továbbá a csontállo-
mány mineralizáltságának foka, a fiziológiás megterhe-
lés elvesztését követően, gyorsan és jelentős mértékben 
csökken. A maxilla hátsó részén található csontvolumen 
általában a Lekholm szerinti klasszifikáció IV. osztályába 
(D4), illetve a Cawood és Howell szerinti klasszifikáció 4-6. 
osztályába tartozik. 

Schnitmann és mtsai. szerint a felső állcsont disztális ré-
szén elhelyezett implantátumok osszeointegrációja gyak-
ran nem megy végbe teljes mértékben, és ennek köszön-
hetően ezeknek az implantátumoknak csak 72%-a sikeres. 
A rendelkezésre álló implantációs protokollokat általában 
az 1. és a 3. zónában történő alkalmazásra fejlesztették 
ki. Ezek közül az All-on-4, illetve az All-on-6 protokollok a 
legnépszerűbbek. Viszont ezeknek a protokolloknak a hát-
rányai közé tartoznak a csontállományt és az implantá-
tumokat érő nagyobb feszítő erők, valamint, hogy az imp-
lantátumokat gyakran a csontfelszínre nem merőlegesen, 

azaz ferdén kell behelyezni. A pterygomaxilláris területnek 
megfelelően található tömött, kortikális csontállomány-
ban elhorgonyzott implantátumok, az elhorgonyzási terü-
letüknek megfelelően mérhető, magas mineralizáltságból 
fakadó előnyöket használják ki a rögzülésük szempont-
jából (1. a-b ábrák). A 2. zónának megfelelően történő, a 
hagyományos kétrészes implantátumok alkalmazása 
esetén, gyakran szükség van arcüregemelés végzésére, 
azonban ez nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek 
abból erednek, hogy a területnek megfelelően található 
csontállomány alacsony mineralizáltsággal rendelkezik. 

Az ékcsont processus pterygoideusának - az implantátu-
mok elhorgonyzása céljából történő - felhasználása logikus 
döntésnek bizonyulhat, tekintve, hogy mind az anatómiai 

elhelyezkedése, mind a magas mineralizáltsági foka erre ki-
válóan alkalmassá teszi. A felső állcsont disztális részének 
helyreállítása során további lehetőség lehet a tuber maxil-

1. a ábra: A felső állcsont disztális részét ábrázoló panoráma-
felvétel részletén jól megfigyelhető, hogy  a csontállomány 
mineralizációs foka régiónként eltér. Az 1. zónában (az ábra bal 
oldala) és az ékcsont röpnyúlványának megfelelően (az ábra 
jobb oldala) magas mineralizációs fokkal rendelkező területeket 
találunk. Ezzel szemben a felső állcsont disztális részén, csupán 
alacsony mineralizációs fokkal rendelkező területeket találunk 
(D4), valamint az állcsontgerinc orális felszínén lévő kortiká-
lis csontállomány majdnem teljes mértékben hiányzik a tuber 
maxillaenek megfelelően. 

1. b ábra: A pterygoideális csontvarrat különböző anatómiai 
variációi laterális irányból ábrázolva.
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lae vagy a járomcsont felhasználása az implantátumok el-
horgonyzására. Erre az ad lehetőséget, hogy a tuber maxil-
lae alapvetően alkalmas környezetet biztosít az osszeoin-
tegráció számára, viszont ennek ellenére ritkán terhelik 
meg azonnal az ide behelyezett implantátumokat. Először 
Tulasne írta le a tubero-pterygoideálisan elhorgony zott 
implantátumok behelyezésének technikáját. A beavatkozás 
során az implantátumfészket a tuber maxillae-n keresztül 
az ékcsont processus pterygoideusában alakítjuk ki. Ihde, 
valamint Scortecci és mtsai. a tubero-pterygoideális csava-
rimplantátumok laterális, bazális implantátumokkal (Disk 
Implants, BOI) történő együttes alkalmazásának a proto-
kollját írták le. Ők az együttes alkalmazást követően az imp-
lantátumok azonnali terhelését javasolták. 

A felső állcsont rágózónájába történő 
implantátumbehelyezésre vonatkozó 
sebészi protokollok

A 2., 3. és a 4. ábrán láthatóak a kortikálisan elhorgonyzott 
bazális csavarimplantátumok (BECES; Strategic Implant®, 
Manufacturer Simpladent GmbH, CH-8737 Gommiswald). 
A hagyományos megközelítés szerint alkalmazott proto-
kollnak megfelelő beavatkozás során: egy vagy két darab 
3,6 mm-es, legnagyobb apikális átmérővel rendelkező 
implantátumot horgonyozunk el az ékcsont processus 
pterygoideusában. Ehhez legtöbbször 17 mm, 20 mm, 23 

mm vagy 26 mm hosszú implantátumo-
kot használunk. Az általunk alkalmazott 
protokoll abban különbözik Scortecci és 
mtsai. protokolljától, hogy ők akár 44 mm 
hosszú implantátumokat is alkalmaznak 
erre a feladatra. Az implantátumok behe-
lyezését követően (legfeljebb három nap-
pal), egy fémkerámia vagy fémkompozit 
pótlás segítségével az implantátumok 
felépítményét összesínezzük, és ezzel 
egyidejűleg az implantátumok terhelésre 
kerülnek.

Eszközök
Az implantátumfészket 2 mm átmérőben, a választott 
implantátum hosszának megfelelő mélységben fúrjuk elő. 
Javaslatunk szerint az implantátumfészek kialakítása so-
rán először egy vékony és kónikus „pathfinder” előfúrót 
használjunk, amivel könnyebben meg tudjuk határozni a 
kortikális csontállomány pontos elhelyezkedését. A fúró-
kat lehet egyenes darabba helyezve, esetleg könyökda-
rabba rögzítve is használni. Mi az implantátumok könyök-
darabbal történő behelyezését tartjuk célszerűnek, mivel 
így a behelyezés során jól tudjuk kontrollálni a behelyezési 
irányt és a behelyezés mélységét. 

Anatómiai sajátosságok
Az implantátum apikális részén elhelyezkedő csavarmene-
tek elhorgonyzására szolgáló csontállomány a felső állcsont 
disztális részének és a röpnyúlvány találkozásának megfele-
lően elhelyezkedő, csontvarratokkal egyesült terület, ahol a 
két összetalálkozó kortikális csontlemez egyesült. Az ideális 
pozícióba behelyezett implantátum teljesen perforálja a pro-
cessus pterygoideus kortikális csontállományát, és így a fossa 
pterygoideába jutva, eléri a musculus pterygoideus mediális 
tapadási pontját (5-6. ábra). A felső állcsont és az ékcsont 
között lévő fuzionált terület magassága kb. 13 mm. A terület 
anterior-posterior irányú szélessége 3 mm és 6,5 mm között 
mozoghat, míg a mezio-disztális átmérője kb. 9,5 mm. A tuber 
maxillae és a processus pterygoideuson lévő csontos varrat 
legapikálisabban elhelyezkedő pontja között általában 22,5 
mm +/- 4,8 mm távolság mérhető. A processus pterygoideus 
területének megfelelően, viszonylag biztonságosan lehet mű-

2. ábra: Teljesen polírozott felszínnel rendel-
kező, egyrészes bazális csavarimplantátum - 
cementezéssel rögzülő pótlás elhorgonyzásá-
ra alkalmas felépítménnyel (BECES) (Strategic 
Implant®, Gyártó: Simpladent GmbH, Dorfplatz 
11, 8737 Gommiswald, Svájc). 

3. ábra: Fúró- és eszköztálca. A fúrókat lehetőség szerint 1:1 
arányú áttéttel rendelkező egyenes darabba fogva használjuk.

4. ábra: Az implantátumbehelyezéshez szükséges eszközökről 
készült felvétel (a gyártó szerint). Az előfúrót és a fúrókat az 1:1-es 
egyenes darab helyett, könyökdarabba fogva is használhatjuk.
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téti beavatkozásokat végezni a környező régió anatómiai fel-
építésének alapos ismerete és kellő óvintézkedések betartása 
mellett, mivel ezen a területen nem találhatóak olyan ana-
tómiai szempontból jelentős képletek, amelyek a behelyezni 
kívánt implantátum tervezett pozíciójának közelében helyez-
kednének el. Az artéria maxillaris a musculus pterygoideus 
laterális külső felszíne mellett a koponyatető irányába halad, 
amíg a fossa pterygo-platinálisaba nem jut. Itt meziális irány-
ban keresztezi az izmot, és továbbhalad a koponya irányába. 
A processus pterygoideus lemezei között található tér nagy 
részét a musculus pterygoideus mediális tölti ki. A fuzionált 
területnek megfelelően található a processus legvastagabb 
pontja. Ez (megközelítőleg) a röpnyúlvány frontális síknak 
megfelelő középvonalában található. A fenti terület a legal-
kalmasabb egy vagy két darab implantátum elhorgonyzására. 
Ha az implantátum túlságosan meziális behelyezési iránnyal 
rendelkezik, akkor nagy valószínűséggel az orrüreg laterális 
falában fog elhorgonyzásra kerülni. Viszont, ha a behelyezési 
irány túlságosan laterális, akkor az implantátum vége eléri a 
musculus pterygoideus laterálist. Ennek általában az a követ-
kezménye, hogy a páciens fájdalmat érez a szájnyitás során. 
Az artéria palatinus major perforációjának csak akkor áll 
fent az esélye, ha az implantátum túlságosan meziálisan 
kerül behelyezésre. Ez a kisebb szövődmény általában akkor 
szokott bekövetkezni, ha az implantátumokat lebenyképzés 
nélkül helyezzük be. Az így kialakult vérzést az implantátum 
behelyezésével és a terület nyomás alá helyezésével csilla-
pítjuk. Az implantátumok behelyezési irányát a felső állcsont 

atrophiájának mértéke határozza meg. Mivel a felső állcsont 
növekedése jóval a processus pterygoideus növekedése után 
áll le, ezért a maxilla mérete jelentősen nagyobb. Ha az imp-
lantátumokat közvetlenül a második felső nagyőrlő vagy a 
felső bölcsességfog eltávolítása után helyezzük be, akkor az 
előfúrás, illetve a későbbiekben az implantátum behelyezés 
iránya meziális irányba fog mutatni (7. ábra). Ha közepesen 
atrophizált maxillába kívánunk implantátumokat helyezni, 
akkor az előfúrás iránya inkább a sagittális tengellyel 
párhuzamos, és kevésbé dől a meziál irányába (8. ábra). 
Amennyiben kifejezett mértékű atrophiával állunk szemben, 
akkor a behelyezési irány szinte teljesen megegyezik a sagit-
tális tengellyel, sőt akár enyhén a laterál felé mutathat. Ez 
attól függetlenül igaz, hogy egy vagy két tubero-pterygoide-
ális implantátumot akarunk behelyezni (9. ábra). A behelye-
zett implantátumok horizontális síkkal bezárt szöge nagyban 
függ a tuber maxillae és az ékcsont röpnyúlványának az egy-
máshoz viszonyított térbeli elhelyezkedésétől. Ha a proces-
sus pterygoideus jelentősen craniálisabb pozícióban van a 
felső állcsonthoz képest, akkor az implantátumok majdnem 
függőlegesen kerülnek behelyezésre, vagy sokkal meziáli-
sabban kell az első kortikálison való áthaladás pontját kiala-
kítanunk. A 10. és 11. ábra jól szemlélteti a fent leírtakat. A 12. 
ábrán jól megfigyelhető, hogy a tubero-pterygoideális imp-
lantátum a megszokottnál jóval meziálisabban penetrálja az 
első kortikálist, valamint, hogy a processus pterygoideusban 
történő megfelelő elhorgonyzás érdekében, a behelyezési 
szöget ennek megfelelően módosítottuk.

Sebészi protokoll

A sebészi beavatkozások megkezdése előtt szükség van a 
pácines részletes kivizsgálására, az általános egészségi 

5. ábra: A pterygo-tuberális implantátum áthalad a processus 
pterygoideuson, és kapcsolatba kerül a musculus pterygoideus 
mediális tapadási területével.

6. ábra: A processus pterygoideus és a maxilla disztális része 
között lévő csontos varratról laterális irányból készült felvétel. (A 
felvételen jól megfigyelhető a hamulus pterygoideus.) A csont-
varrattól craniálisan található a fissura pterygo-maxilláris.

7. ábra: Az előfúrás iránya meziál felé mutat, ha a felső állcson-
ton (még) nem ment végbe jelentős mértékű csontlebontódás.

8. ábra: Közepes mértékű atrophia esetén (2. típus), craniális 
irányból a pterygoideális csontvarrat közelebb kerül a tuber ma-
xillae hátsó határához. A csontállomány bucco-palatinális irányú 
átmérője még mindig elégséges, de kevesebb, mint amely az 1. 
típusú eseteknél tapasztalható. Ennek megfelelően, az előfúrás 
iránya a bucco-palatinális síkhoz képest közel 80 fokot zár be.  
Az előfúrás során a hamulust referenciapontként használjuk. 
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állapotának a felmérésére, valamint a radiológiai felvéte-
lek kiértékelésére. Ha az elvégzett vizsgálatok megfelelő-
en alátámasztják a tubero-pterygoideális implantátumok 

behelyezésének a lehetőségét és szükségességét, akkor 
továbbléphetünk a műtéti beavatkozás megtervezésére. 
A felső állcsont rágózónájában szükséges elhorgonyzás 
és megtámasztás biztosítása érdekében, általában indo-
kolt a tubero-pterygoideális implantátumok használata. 
A páciensek általában igénylik a műtétet követően az 
implantátumok azonnali megterhelését. A műtéti terület 
érzéstelenítését lokálisan alkalmazott lidocain és adre-
nalin tartalmú érzéstelenítőoldat retromaxilláris, vala-
mint a szájpadon a foramen palatinum majus környékére 
történő deponálásával biztosítjuk. A Valeron és Valeron, 
valamint a Penarrocha és mtsai., illetve ezeknek Ihde ál-
tal történő módosítása szerinti protokollokat követjük. 
Javaslatuk szerint a pterygoideális csontvarratban törté-
nő elhorgonyzás biztosítását kézi és gépi fúrók együttes 
alkalmazásával célszerű biztosítani. A behelyezés irányát 
könyökdarabba fogott előfúróval célszerű meghatározni, 
majd a csontfészek végső formáját egy 2 mm átmérőjű, 
1:1-es áttéttel rendelkező, vízhűtéses, sebészi egyenes 
darabba fogott, cilindrikus fúróval ajánlott kialakítani. A 
protokoll végrehajtásához szükség van a tuber maxillae 
és a hamulus pterygoideus között lévő nyálkahártya-be-
húzódás (Medial Hamular Notch) palatinális irányból 
történő kitapintására. Ezt a pontot referencia pontnak 
tekintjük. A sebészi beavatkozás során ettől meziálisabb 
irányba sohasem szabad eltérnünk. A behúzódástól kb. 5 
mm-rel laterálisan található az a terület, ahol be akarjuk 
vezetni az implantátumot a csontállományba. A behelye-
zési irány 45-75 fokos szöget zár be a Frankfurti horizon-
tális síkkal. 
Az implantátumok általában 70 fokos szöget zárnak be 
a függőleges síkkal. A csontállományba történő belépés 
pontja attól függően változik, hogy az állcsontgerinc 
milyen mértékű atrophián ment keresztül. A szerzők a 
maxilla distális része atrophiájának a mértékét álta-
lában a tuber maxillae processus pterygoideushoz vi-
szonyított, relatív helyzete alapján határozzák meg. Ha 
a könyökdarabba rögzített előfúrót nem az ideálisnak 

9. ábra: Amennyiben a felső állcsont rágózónája jelentős mér-
tékű atrophián megy keresztül (3. típus), a processus pterygoi-
deus tuber maxillaehoz viszonyított relatív helyzete megválto-
zik. Meziális irányú pozíciójából a tuber mögé kerül, de bizonyos 
esetekben ettől még disztálisabb pozíciót is felvehet. Ennek az 
anatómiai ténynek jelentős szerepe van az előfúrás és az imp-
lantátumbehelyezés irányának a meghatározásakor.

10. ábra: Azokban az esetekben, amikor a tubero-pterygoideális 
implantátumok meziális irányú behelyezési irányban kerülnek 
elhorgonyzásra, az implantátumok felépítménye buccális irányú 
dőlést mutat. Ennek köszönhetően a nyelvmozgások nem vál-
nak korlátozottá. Ezen a felvételen az is jól megfigyelhető, hogy 
a frontrégióba behelyezett implantátumok felépítménye, továb-
bá a felső állcsont disztális részében található implantátumok 
felépítménye – általában nem mutat párhozamosságot.

11. ábra: A bal oldalon disztálisan elhelyezkedő, két egymással 
párhuzamos tengelyű implantátum  a pterygoideális csont-
varratban került elhorgonyzásra. A Frankfurti horizontálishoz 
képest eltérő szögben kerülnek az implantátumok behelyezésre, 
hogy ugyanezt a típusú elhorgonyzást biztosítani lehessen. (A 
behelyezési szög 60-80 fok között változik.)

12. ábra: Ahhoz, hogy a tubero-pterygoideális csontállomány-
ba történő elhorgonyzást megfelelő behelyezési szög mellett 
biztosítani tudjuk, a behelyezési pontot meziálisabban kell 
megválasztani. Ezen a felvételen a disztális irányból számolva 
harmadik implantátum került a tubero-pterygoideális csontál-
lományba rögzítésre. A két, ehhez képest disztálisan elhelyez-
kedő implantátum tengelye sokkal inkább függőleges irányú, és 
csak a felső állcsont szájpadi részén található, valamint a tuber 
maxillaenek megfelelő csontállományban rögzülnek.
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tekinthető bölcsességfognak vagy tuber maxillaenek, 
hanem a második nagyőrlőfognak megfelelően vezet-
jük be, akkor az implantátum a tuber disztális falát per-
forálva, nem éri el a processus pterygoideust, hanem 
a szájpadcsont piramidális nyúlványában (os palatum 
processus pyramidalis) kerül elhorgonyzásra. Az előfú-
rás során egy hirtelen megjelenő „csengőszerű” hang 
jelzi, hogy elértük a jól mineralizált kortikális csontál-
lományt. A csontfészek kialakítását a továbbiakban az 
1:1-es áttéttel rendelkező, sebészi egyenes darabba 
fogott mélységjelöléssel ellátott, 2 mm átmérőjű fúró-
val végezzük. A behelyezésre kerülő implantátum hosz-
szának a meghatározásához szükség van a processus 
pterygoideus fúróval történő perforációjára. A hamulus 
pterygoideus mediális részét használjuk referencia-
pontként a lebenyképzés nélkül történő implantátum-
behelyezéshez. Ha nem vagyunk biztosak a műtéti te-
rület anatómiai felépítésében, akkor lehetőségünk van 
lebenyképzésre, majd egy perioszteális emelő vagy 
raspatórium segítségével kitapintjuk a processus pte-
rygoideust. Ezáltal egyértelműen meg tudjuk határozni 
az implantátumbehelyezés irányát. 

Protetikai megfontolások

A pterygoidealis implantátumok jelentősége akkor válik 
igazán nyilvánvalóvá, ha a kétdimenziós térből kilépve, 
nem a panoráma röntgenfelvételen, hanem a térben vizs-

gáljuk a felső fogpótlások elhorgonyzásának a lehetősé-
geit. Egyértelművé válik, hogy lehetőség szerint, a 4 legtá-
volabbi pontot felhasználva célszerű a megtámasztási zó-
nát kialakítani, és ehhez nem elegendőek a frontrégióban 
elhelyezett implantátumok. Amennyiben sikerül a felső 
állcsont disztális részén jól terhelhető megtámasztást ki-
alakítani, akkor egyszerűen lehet jól funkcionáló fogpótlá-
sokat készíteni, és az implantációs-protetikai helyreállítás 
még sikeresebbé válik. A teljes állcsontgerincen végigfutó 
rigid fixáció segítségével lehetőségünk van a mikro elmoz-
dulások mértékét 150 mikron alatt tartani, és így elkerül-
hetjük, hogy az implantátumok és a környező csontállo-
mány között osszeointegráció helyett fibrotikus kapcsolat 
alakuljon ki. 
Sajnos ezeket az implantátumokat nem tudjuk függőleges 
behelyezési irány mellett a felső állcsontba rögzíteni. En-
nek megfelelően, a behelyezést követően, az implantátu-
mok felépítményei nem lesznek párhuzamosak egymás-
sal (10. ábra). Viszont, ha a processus pterygoideus kellően 
mineralizált csontállománnyal rendelkezik – ezt az imp-
lantátumfészek kialakítása és az implantátumbehelyezés 
során meg lehet állapítani –, akkor az implantátumfelé-
pítményeket kézi műszerekkel meg tudjuk hajlítani, ezál-
tal biztosítva a párhuzamosságot. Ehhez a folyamathoz 
egy közepes méretű behelyező eszközt és egy racsniskul-
csot használunk, valamint a kézi behajtót ugyancsak fel 
lehet használni a felépítmények tengelyirányának a kor-
rekciójához. Bármilyen eszközt is használjunk, a folyamat 
során fontos, hogy az implantátumokat rögzítő csontállo-
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mányt hátulról megtámasszuk. Ezzel biztosíthatjuk, hogy 
valóban az implantátumok felépítményét hajlítjuk meg, 
és nem a processus pterygoideust vagy a tuber maxillaet 
törjük le. 
További problémát jelenthet a disztálisan elhelyezkedő 
implantátumok beszédképességre gyakorolt hatása. Ha 
az implantátumok felépítményei túlságosan a középvonal 
felé mutatnak, mint ahogy az a 7., 8. és a 9. ábrán látható, 
akkor jelentős mértékben korlátozhatják a nyelvmozgáso-
kat. Ez a káros szövődmény abban az esetben válik külö-
nösen kifejezetté, ha csupán az egyik oldalon fordul elő ez 
a korlátozó tényező.

Megbeszélés

Az ékcsont röpnyúlványának megfelelően, elfogadható 
kockázatok mellett lehet sebészi beavatkozásokat vé-
gezni – a környező anatómiai képletek kellő mélységű 
ismeretének a birtokában – óvatos sebészi technika 
alkalmazása mellett. Ha az implantátumokat a megfelelő 
pozícióba helyezzük, akkor elkerülhetővé válik a környező 
anatómiai képletek megsértése. Az artéria maxilláris a 
musculus pterygoideus laterálistól vesztibuláris vagy 
craniális irányba fut, és általában megközelítőleg 40 mm-
re található attól a ponttól, ahol az implantátum áthalad 
a felső állcsontgerinc vesztibuláris irányba néző kortiká-
lis csontállományán. A röpnyúlvány két szárnya közti tér 
nagy részét a pterygoideális izmok töltik ki. A processus 
pterygoideus középvonalában, a laminák között a leg-
vastagabb a csontállomány. Ez a terület kifejezetten al-
kalmas implantátumok elhorgonyzására. Fontos, hogy az 
implantátumok behelyezése során, a referenciapontként 
funkcionáló hamulushoz képest ne divergáljunk jobban 
palatinális irányba, mivel így fennáll az artéria palatinus 
major megsértése. Ha mégis megsérül, akkor a vérzéses 
szövődményeket jól tudjuk kontrollálni. Ez kifejezetten 
igaz, ha az implantátumbehelyezést lebenyképzés nélkül 
végezzük. 

A mandibula kifejezett mértékben alkalmas a terhelő erők 
felvételére. Vastag kortikális csontállománnyal és erős, 
belső trabekuláris csontszerkezettel rendelkezik. A ma-
xilla az erők eloszlatásáért felel. Vékony kortikális csont-
állománnyal és gyengébb trabekuláris csontszerkezettel 
bír. Összességében kevésbé terhelhető, gyengébb, mint a 
mandibula. A legalacsonyabb csontsűrűséget a felső áll-
csont disztális részén mérhetjük. A felső első és második 
nagyőrlőfog elvesztésének hátterében általában paro-
dontális megbetegedések, valamint az őrlőrégióban kiala-
kuló nagy erőhatások állnak. Ez jól magyarázhatja a felső 
állcsont disztális részén elhelyezett implantátumok ala-
csony klinikai sikerességét. Annak érdekében, hogy kikü-
szöböljük a felső állcsont őrlőrégiójában található gyenge 
minőségű csontállományból, valamint az azonnali terhe-
lés során kialakításra kerülő lengőtagokból adódó negatív 
hatásokat, a pterygoideális implantátumok felhasználása 
elkerülhetetlennek tűnik. Mindig a harmadik, extramaxil-
lárisan elhelyezkedő, kortikálisban történő elhorgonyzás 
kialakítására törekszünk. A stabil pterygoideális kortiká-
lisban minimum 60 Ncm-es nyomatékkal rögzíthetjük az 
implantátumokat. Ezáltal egy jól terhelhető, stabil disztá-
lis alátámasztási pontot kapunk. A felső állcsont disztális 
részének a többi, implant-protetikai ellátását biztosítani 
kívánó eljárással összehasonlítva (arcüregemelés, onlay 
csontblokkok, rövid implantátumok, zygoma implantátu-
mok, LeFort 1-es műtét és egyéb augmentációs eljárások) 
a lebenyképzés nélkül végzett, pterygoideális implantá-
tumbehelyezés tűnik a leginkább alkalmas beavatkozás-
nak. Azonban a pterygoideális implantátumok Frankfurti 
horizontálissal bezárt szöge, esetenként jelentősen eltérő 
lehet. Nem tudunk olyan standard értékeket megállapítani, 
mint az implantátumok frontális (bucco-palatinális) sík-
kal, illetve az anterior-posterior síkkal bezárt szöge ese-
tében. A szög értékét az atrófia mértékének megfelelően 
választott sebészi technika határozza meg.

Összefoglalás

A szakirodalom biztonságosnak ítéli meg a tubero-ptery-
goideális implantátumok behelyezését. Mivel az implan-
tátumok elhorgonyzását biztosító terület jól mineralizált, 
ezért az implantátumok általában azonnal, illetve 3 napon 
belül megterhelésre kerülnek. A pterygoideális implantá-
tumok behelyezésének legfőbb indikációi a körhidak, vagy 
a kis- és nagyőrlőfogat pótló laterálhidak. Még a második 
nagyőrlők pótlására is van lehetőség az azonnal terhelt, 
Stratégiai Implantátumok alkalmazása esetén. A behelye-
zésre kerülő egy-három implantátumból legalább egyet 
a tubero-pterygoideális csontállományban kell elhorgo-
nyozni, például az ékcsont processus pterygoideusában. 
Azonban fontos megjegyezni, hogy a behelyezés bizton-
ságos végrehajtásához a környező terület mélyreható 
anatómiai ismerete elengedhetetlen! 

(X)
Forrás: Journal of Dental and Medical Sciences; 2019 (Jan), 

Vol. 18, Iss. 1, 28-37
 (A felhasznált szakirodalom a szerkesztőségünkben 

megtalálható.)

13. ábra: Az ábrán látható esetnél egy tubero-pterygoideális 
implantátum biztosítja a jobb felső laterálhíd disztális meg-
támasztását. A híd rögzítésére összesen 4 implantátum lett 
felhasználva. A legmeziálisabban lévő implantátum a „cani-
ne-bypass” technika alkalmazásával került behelyezésre. Az 
implantátumok terhelése 48 órán belül valósult meg.
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