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A fogászati implantátumok új „DNS”-e

Nagy érdeklődéssel és tetszéssel kísért bevezető 
szimpóziumot tartott a straumann az új Roxolid-imp-
lantátumáról Budapesten. 
 

Dr. Windisch Péter a Roxolid™, a fogászati implan-
tátumok új „DNS”-e című előadásában a keskenyebb 
átmérőjű implantátumok előnyeiről beszélt, melyekkel 
kapcsolatban kiemelte, hogy ezek mostantól nagyobb 
biztonsággal alkalmazhatók akár moláris területeken 
is, másrészt a Roxolid™ ötvözet és az SLActive® felü-

letkezelés kombinációjával a keskenyebb implantátu-
mok használata mellett is kiváló, gyors osszeointegrá-
ció jön létre.

Dr. Windisch Péter ismertette a Roxolid™ implantá-
tumok alkalmazási területeit is: 
•   Szűk foghiányok esetén, ha a beteg nem szeretne 

fogszabályozó kezelést. 
•   Ha a klinikus a lágyszövet esztétikája miatt maximá-

lis vestibuláris csontkínálatra törekszik.
•   Fogatlan mandibulán olyan esetben, amikor két imp-

lantátum behelyezhető interforaminálisan, de az el-
vékonyodott fogatlan gerinc nem teszi lehetővé na-
gyobb átmérőjű implantátumok behelyezését.

•   Szomszédos implantátumok behelyezésénél, mert 
maximalizálni lehet a csontkínálatot és vérellátást  
a két implantátum között.

•   Ha a beteg visszautasítja az implantációs kezelést, 
mert nem szeretne átesni augmentáción, mely na-
gyobb átmérőjű implantátumok alkalmazásakor el-
engedhetetlen lenne. 
Az új implantátumról megtudtuk azt is, hogy a Roxo-

lid™ fémötvözet kifejezetten fogászati implantátumok-
hoz lett kifejlesztve, így nincs látható színbeli különb- 
ség az általánosan elterjedt 4-es tisztaságú titánium-
ötvözetekhez képest (szürke). A jelenlegi ismereteink  
szerint csupán ez a kétféle ötvözet nem gátolja az 
osteoblastok növekedését az osszeointegráció so-
rán, emellett a Roxolid™ szerkezete lehetővé teszi az 
SLActive felszín kialakításához szükséges homogén 
savazást (más ötvözeteknél, mint pl. TiAlV, ez nem le-
hetséges).

A homogén Roxolid™ ötvözet titánból és cirkónium-
ból áll, ezáltal erősebb, mint a tiszta titán és a keske-
nyebb (3,3 mm) átmérőjű implantátumok jelentősen 
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1) Starumann data on file: ISO standard 14801, test set up: 5 Mio cycles survival load, 15 Hz, in air (test done at Straumann)
*   Implant failure
** Abutment failure
OsseoSpeed is a registered trademark of Astra Tech AB, Sweden,
TiDesign is a trademark of Astra Tech AB, Sweden
NobelReplace, NobelActive and Esthetic Abutment are trademarks of Nobel Biocare Servces AG, Switzerland
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RoxolidTM implantátumok anyagfáradási ellenállása nagyobb mint a többi 
tesztelt
implantátumé
Nagyobb biztonsággal alkalmazható kisebb átmérőjű implantátumok
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megnövelt teherbírása miatt az alkalmazási területe is 
szélesebb a hagyományos ötvözeteknél. 

Az új implantátum-típus számos előnye közül ki-
emelte még, hogy a SLActive® felszín kiváló ossze-
ointegrációt garantál, valamint, hogy anyagfáradási 
ellenállása is nagyobb, mint a többi tesztelt implantá-
tumé, így nagyobb biztonsággal alkalmazhatók a ki-
sebb átmérőjű implantátumok nagyfokú megterhelés-
nek kitett területeken. 

összegzésként elmondta, hogy a Roxolid az SLActi-
ve felszínnel együtt nagyobb teherbírásra és tökéletes 
osszeointegrációra képes, mely speciális esetekben 
nagy segítség a fogorvosoknak a megfelelő kezelési 
terv kialakításában, de nem elhanyagolható szempont 
az sem, hogy a keskenyebb implantátumokra a bete-
gek is nyitottabbak, mivel ezáltal bizonyos esetekben 

kedvezőbb esztétikum érhető el, illetve elkerülhetőek 
a számukra megterhelő augmentációs beavatkozások.

Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövetség ügyveze-
tő alelnöke előadását az „Aki sajnálja a pénzt a tudás 

megszerzésére, az nem számol a tudatlanság költsé-
geivel” mottóval foglalhatnánk legjobban össze. Profin 
vagy sehogy címmel, profi szellemességgel megtartott 
előadásában a jó marketing szükségességére hívta 
fel a figyelmet. Elmondta, hogy a fogászatban is nagy 
a verseny, ezért fontos, hogy a fogorvos szakmailag 
is legyen naprakész. Másrészt a profi üzletvezetés az 
orvosi praxisban is egyre inkább előtérbe kerül, mely-
hez a marketing is sokat hozzá tud adni. 

A szimpózium harmadik előadásában Prof. Dr. Divi-
nyi Tamás bejelentette a magyarországi ITI klub meg-
alakulását. Az ITI svájci székhelyű szakmai szövetség, 
mely a fogászati implantológia és a szöveti regenerá-
ció területével foglalkozó klinikusokat, kutatókat, fej-
lesztőket és oktatókat tömöríti.

Fehérvári Zsolt
straumann gmbH

2010.március 29.
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Beszámoló a 2010. évi ITI Szimpóziumról

Idén április 15–17.-e között rendezték meg Genfben 
az ITI (International team for Implantology) jubileumi 
kongresszusát. Az ITI-csoport ebben az évben ünne-
pelte a megalakulásának a 30. évfordulóját. Az ITI az 
egyik legnagyobb európai színhelyű, fogászati implan-
tológiával foglalkozó szakmai fórum. Tagsága 1980-
ban Prof. Dr. André Schroeder és Dr. Fritz Straumann 
által kezdeményezett együttműködésből és társaság-
ból fejlődött ki. Ma már 90 országból, több mint 8000 
főt számláló társaság elnöke Prof. Dr. Daniel Buser.

A csoport létrejöttének és fennmaradásának a cél-
ja a fogászati implantológia bizonyítékon alapuló (evi-
dence based) tudásának megfogalmazása, tovább-
adása és fejlesztése.

A kongresszus nagyszabású, impozáns szervezés-
sel, a gigászi méretű Expo területén zajlott. Az elő-
adásokra több mint 4000 ember regisztráltatta magát, 
számos országból. örömteli volt, hogy Magyarorszá-
got is számos kolléga képviselte.

A kongresszus ideje alatt 58 előadás, számtalan 
poszter, egy egynapos, két témát (esztétikus zónába 
behelyezett implantátumok lágyrész kialakítása és az 
implantációt előkészítő csontpótlások témában)  pár-
huzamosan futtató preszimpózium szerepelt a prog-
ramban, és mint minden nagyszabású rendezvényen, 
szépszámú kiállító termékeivel is megismerkedhet-
tünk.

A tudományos program főbb témái a következők 
voltak:
1. Új klinikai diagnosztikai módszerek és tervezések; 
2.  Új és bizonyított kezelési eljárások; 
3. Komplikációk az implantológiában. 

Ezenkívül a középső nap során, párhuzamosan 
több szekcióban 30 perces rövid előadások is elhang-
zottak, amelyek csak bizonyos (sebészi technika, szö-
vődmények stb.) kiemelt témákat öleltek fel. Az elő-
adások látványosak, érdekesek voltak, számos neves 
előadóval. 

Külön kiemelendő figyelmesség, hogy 12 nyelvre 
fordították a szinkrontolmácsok az elhangzottakat. 

A jó hangulatú, szakmailag igen tartalmas, sok új-
donságot nyújtó Kongresszus mellett, nagy élményt 
jelentett Genf festői fekvése és egyedi hangulata, az 
óvárosi dóm környezete keveredve a gazdagság min-
den szimbólumával. 

Dr. Joób F. Árpád

2010. április 28.
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Megalakult az ország első  
Fogorvostudományi Doktori Iskolája Debrecenben

A fogorvostudományi kutatások napjaink nagyon iz-
galmas területe. A szájüregnek a szervezetben kivált-
ságos helyzete van. Nemcsak behatolási kapu a szer-
vezet felé, hanem számos élettevékenységet képes 
döntően befolyásolni, köztük a rágást, az emésztés 
szájüregi szakaszát, az ízérzékelést, a beszédet, a sok  
egyéb funkció mellett, de a megjelenésre is jelentős 
hatással van. A száj körüli izomzat döntően befolyásol-
ja mozgásai révén a mimikai tevékenységet, az érze-
lemnyilvánítást és a megjelenést. Az esztétikus, szép 
kivitelezésű, tartós, a rágófunkciót minél tökéleteseb-
ben helyreállító fogászati kezelések és megoldások 
iránti igény egyre nő. Emellett fokozódik a gyakorló 
fogorvosok azon törekvése, hogy betegeiket minél rö-
videbb ideig tartó fájdalommentes kezelésben része-
síthessék, hogy számukra minél tökéletesebb, száj-
barát anyagból készülő, minél igényesebb fogakat és 
fogpótlásokat készíthessenek. Hazánkban a fogorvo-
soknak sok a munkájuk, sok a tennivalójuk. A fogszu-
vasodás és a fogágy-betegségek előfordulási gyako-
risága a magyar lakosság körében közel 100%. Azt is 
tudnunk kell, hogy a fenti kórképekből kifejlődő, tova-
terjedő szájüregi gyulladások akár életet veszélyez-
tető kórformákat is képesek létrehozni, illetve a más 
szervek megbetegedéseivel való összefüggésük is 
jelentős. Egyre gyarapodnak azok az új tudományos 
eredmények, amelyek szerint az elhanyagolt szájüregi  
állapot következtében kialakult krónikus gyulladásos  
kórformák kiemelt tényezőként szerepelnek számos, 
magas morbiditású és mortalitású szekunder szervi  
megbetegedés és állapot, köztük az infarktus, a sztrók,  
a krónikus obstruktív tüdőbetegség, valamint több, az 
élet minőségét rontó egyéb szervi betegségek (bőr-, 
szem-, ízületi betegségek, koraszülés stb.) előidézé-
sében. Ezen kórformák előfordulási gyakorisága or-
szágunkban különösen magas, a betegségek miat-
ti kórházi bennfekvésből, a munkából való kiesésből 
származó nemzetgazdasági terhek igen jelentősek.

Még riasztóbb az a nemrégiben megjelent statiszti-
kai jelentés, amely 27 európai ország adatait összegez- 
ve kimutatja, hogy hazánk a szájüregi daganatos meg-
betegedések terén, mindkét nemben első helyre került 
mind az incidencia, mind a mortalitás tekintetében. 

Amint az a leírtakból kitűnik, a fogorvosi ellátásban  
dolgozók munkája nemcsak a fogászati kórformák gyó-
gyításában, hanem a szekunder szervi betegségek ki-
alakulásának megelőzésében, az általános egészségi 
állapot megőrzésének kérdésében is kiemelt jelentő-
séggel bír.

A fogászati kezelések területe az elmúlt évtizedek-
ben nagyon látványos és gyors fejlődést mutatott. Ez 

vonatkozik az alkalmazott anyagokra, technikákra és 
kezelési módozatokra. Ezen fejlődés kulcsa a fogor-
vostudomány területén történő folyamatos kutatás és 
fejlesztés. Magyarországon az elmúlt években jelentő-
sen visszaesett a fogorvostudomány terén a tudomá-
nyos munka iránti érdeklődés. Ezt felismerve Debre-
cenben nemcsak a kar folyamatos továbbfejlesztése 
iránti igény fogalmazódott meg nagyon határozottan, 

hanem a fogorvostudományi kutatások fellendítése is, 
igényes és eredményes kutató műhelyek létrehozása 
formájában. Karunk eme törekvését is siker koronázta. 

Jelenleg a tudományos műhelyeinkben végzett ku-
tatási érdeklődés spektruma igen széles körben mo-
zog az alapkutatástól az alkalmazott kutatásig, közöt-
tük szerepel a szájüregi gyulladásos és daganatos 
kórformák pathomechanizmusának immunológiai és 
molekuláris vizsgáló módszerekkel történő vizsgála-
ta, a polimer és fém indukálta allergia a fogászatban, 
fém–kerámia határfelületek összehasonlító vizsgálata. 
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A fejlődő fogtelep sejt közötti állományának moleku-
láris organizációjának tanulmányozása, a gyermekek 
fogászati félelmének és szorongásának vizsgálata, az 
antibiotikumok és antimikotikumok kiválasztódása a 
nyálban. Az extracelluláris/sejtközötti állomány morfo-
genetikai szerepe (elsősorban fogcsírákban és a fejlő-
dő központi idegrendszerben); háromdimenziós (3D) 
mérési módszer és nanokompozitok alkalmazása a fo- 
gászatban; a „soft” szteroid készítmények nyálkahár-
tyán át történő felszívódásának in vitro vizsgálata és 
a szájüregi gyulladásos folyamatok hatása a kardio-
vaszkuláris kórképek, a krónikus obstruktív tüdőbeteg-
ség, a diabetes, a koraszülés és a csontritkulás mor-
biditására, az apoptózis kérdése a gyulladásos és 
daganatos folyamatokban, a sebgyógyulás kérdése, 
az extracelluláris matrix szerveződése, a porc diffe-
renciálódása, a thymol analóg vegyületek hatása.

Mi a célunk a fogorvostudomány fejlesztésével? Nem  
más, mint ahogy azt az első hazai fogorvos profesz-
szor, Nedelkó Demeter (1812–1882) 1844-ben elhang-
zó tanszékfoglaló előadásában elmondta, hogy „a fog- 
művészet… célja nem egyéb, mint a fogakat első ki-
bújásuktól fogva egész a késő öregségig épségben 
megtartani: a fogaknak és azokhoz tartozó részeknek 
betegségeit orvosolni, a hiányzó fogakat pedig művé- 
szileg pótolni”. Ezeket a megfogalmazott célokat csak 

tudományos alapú megközelítéssel, tudományos ered-
ményeken alapulva lehet elérni és továbbfejleszteni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a hazai fogorvostu-
dományi kutatás fejlesztése terén, a MAB 2010. január  
22-én kelt 2010/1/XI/2/358. számú határozata alapján 
megalakult a Debreceni Egyetem 25. doktori iskolája 
FogorvostuDományi DoKtori isKola néven, amely ha-
zánkban az első fogorvostudományi doktori iskola.

A Doktori Iskola akkreditált témavezetői, számos ön-
álló PhD-kurzust és speciális képzési profilú témákat 
vezetnek. oktatóink egyre több érdekes témát kínál-
nak fel a hallgatóknak és a fiatal orvosoknak, amely-
nek alapján egyre jelentősebb közlési aktivitás és si-
keresebb tudományos utánpótlás nevelés várható.

A jövőben szeretnénk az elmúlt évek dinamikus fej-
lődését folytatni, további lendületet adva a debrece-
ni, a hazai fogorvosképzés és tudomány fejlődésének, 
hogy ezzel is emelhessük karunk és szakmánk orszá-
gos és nemzetközi megbecsülését. 

Dr. Márton Ildikó
egyetemi tanár, az MTA doktora

A Debreceni Egyetem  
Fogorvostudományi Doktori Iskola vezetője


