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Rövidítések jegyzéke 

 

BMI = body mass index (angol)  = testtömeg index 

°C = Celsius fok 

CBCT = Cone Beam Computed Tomography (angol) = digitalis volumen tomográfia 

CT = Computed Tomography (angol)  = komputertomográfia 

EM = Electron Microscopy (angol) = elektron mikroszkóp 

FE-SEM = Field Emission Scanning Electron Microscopy (angol) = téremissziós 

pásztázó elektron mikroszkóp 

HU = Hounsfield unit (angol) = A denzitás és a sugárabszorpciós értékek viszonyának 

meghatározására szolgáló skála egysége. 

N = Newton (angol)  = Az erő mértékegysége.  

OP = Orthopantomogramm (angol) = panoráma röntgen szummációs felvétel 

PDL = periodontal ligament (angol) = periodontális rostok 

rtg =  röntgen 

SEM = Scanning Electron Microscopy (angol) = pásztázó elektron mikroszkóp 

TAD = Temporary Anchorage Device (angol) = ideiglenes horgonylati eszköz 

vs. = versus (latin) = ellen, szemben, ellentétben 
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I. Bevezetés 

I/1. A fogazati anomália 

 

Az állcsonti és fogazati anomáliák előfordulása évről évre nő. Míg hazánkban egy 

1991-es epidemiológiai felmérés szerint az anomáliák előfordulása 41,31% volt [1], 

addig 2000-ben egy hasonló szisztéma alapján (WHO kérdőív) történő vizsgálat már 

70,4%-os gyakoriságot mutatott [2]. Ezen adatok is alátámasztják a fogszabályozó 

kezelés fontosságát. Az ortodonciai diagnózis készítés során nagy hangsúlyt kell 

fektetni a dentoszkeletális helyzeti rendellenességek széleskörű vizsgálatára. Az itt 

szerzett információk alapján személyre szabott, esztétikai és funkcionális 

elvárásoknak is maximálisan megfelelő kezelési terv készítése kell, hogy történjen. A 

növekedési időszak alatt a dentofaciális rendszer növekedési irányát, ütemét is 

befolyásolni tudjuk. Az állcsontokra kifejtett ortopédiai erő nagysága meghaladhatja 

az 500 cN nagyságot, míg a fogak mozgatásához alkalmazott erő nagysága kb. 15 cN 

és 400 cN között változik. A fogváltás lezajlása után egyre inkább előtérbe kerülnek 

a ragasztott, úgynevezett multibond készülékek, melyek bracket típustól függetlenül 

precíz fogmozgatást tesznek lehetővé. A készülék által kifejtett erő hatására – mely 

lehet kivehető, rögzített vagy ezek kombinációja – fogelmozdulás és csontszövet 

átépülés jön létre. A periodontális ligamentumokra (PDL) kifejtett nyomás 

következtében csontreszorpció kezdődik az oszteoklasztok aktiválásával, míg a 

húzási oldalon, a PDL megfeszülésével oszteoblaszt aktiváció és csontfelépülés indul 

el. A fogszabályozó kezelés során a fogmozgatáshoz alkalmazott bármilyen erőhatás 

esetében számolni kell azonos nagyságú, ellentétes irányú erőhatással (Newton III. 

törvénye, 1687). Ezért a korrekt végeredmény eléréséhez kulcsfontosságú az 

elhorgonyzás, egy ellenoldali megtámasztás formájában. Proffit definíciója szerint 

„az elhorgonyzás a nem kívánatos fogelmozdulás megakadályozása” [3]. Ezen cél 

érdekében alkalmazott standard alternatívák, mint dentális támaszték (elasztikus 

intermaxilláris ligatúra, intraorális kiegészítő elemek) és extraorális támaszték 

(headgear, arcmaszk) manapság egyre inkább háttérbe szorulnak, különösen felnőtt 

páciensek esetében. Az ortodonciai tervezés során ezért mindig figyelmet kell 

fordítani a fogmozgatáshoz szükséges erőrendszer megtervezésére és ugyanolyan 

hangsúlyosan a horgonylat biztosítására a mellékhatások elkerülése érdekében. 
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I/2. Horgonylati rendszerek 

 

A horgonylatok klasszifikációjának megfelelően, részárás esetén beszélhetünk 

maximális horgonylatról (1. ábra), mely során a rés lecsökkentése, bezárása teljes 

mértékben a metszőfogak retrakciójával történik, a moláris fogak előre mozdulása 

nem megengedett (arány 2:1). Reciprok horgonylat tervezése esetén a rés zárása a 

metszőfogak hátra és a rágófogak előre mozgatásával egyenlő mértékben történik 

(arány 1:1). Minimális horgonylat alkalmazásakor a moláris fogak előre irányuló 

mozgása nagyobb mértékben érvényesül a rés zárás érdekében és a metszőfogak 

retrakciója nem kifejezett (arány 1:2) [6].  

Ha a fogak elmozdulása nem megfelelő irányban történik illetve nagyobb mértékű a 

tervezettnél, horgonylatvesztésről beszélünk. 

 

 

1. ábra: Az ortodonciai horgonylatot a hátsó fogak elmozdulásának mértéke 

jellemzi. A) Maximális, B) Reciprok, C) Minimális horgonylat [4, 5]. 

 

A horgonylat megtervezése a kezelés előtt és kontrollja a fogmozgatás menete alatt is 

fontos feladat.  
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A horgonylati rendszerek a következő kategóriákban csoportosíthatóak: 

 

1. Reciprok horgonylat, mely függ a fog koronájának és gyökerének állapotától, 

pozíciójától, dőlésétől és rotációjától. Befolyásoló tényező a periodontális 

támasztószövet is. A fog horgonylati értékét elsősorban a gyökérfelszín nagyságának 

mértékével határozhatjuk meg. Ricketts munkája során a gyökérfelszíni horgonylati 

értékeket anteroposzterior, transzverzális és vertikális fogmozgatások esetén is 

tanulmányozta [7]. 

A horgonylat tervezésekor figyelembe kell venni a mozgatáshoz szükséges erőt és 

ennek megfelelő számú fogat bevonni a horgonylatba. A szövődmények elkerülése 

érdekében az erő nagyságát optimális szinten kell tartani. A horgonyfogak PDL 

felszínein eloszlatva a nyomást, az oszteoklasztok aktiválódását elkerülhetjük [8]. 

2. Muszkuláris horgonylat esetében mindig figyelembe kell venni az ajak, bukka és a 

nyelv izomerejét. Metszőfogak protrúziós mozgatásának tervezésekor hangsúlyt kell 

fektetni az ajak vizsgálatára. Bármilyen diszfunkció, ajakzáródási rendellenesség 

esetén ajaktorna, logopédiai szakellátás javasolt. 

3. „Splinting” horgonylat, melyet „8”–as ligatúra segítségével érünk el. Hátránya, 

hogy csak meziodisztális horgonylatot biztosít. 

4. Intermaxilláris horgonylat Class II és Class III elasztikus gumihúzással biztosítható, 

melynek sikeressége nagymértékben függ a páciens kooperációjától. A lehetséges 

vertikális mellékhatásokat, melyek a fogak extrúzióját okozhatják, mindig szem előtt 

kell tartani az intermaxilláris gumihúzás tervezése során.   

5. Extraorális horgonylat alkalmazása napjainkban egyre inkább háttérbe szorul, 

elsősorban esztétikai hátrányai miatt. Arcív, Delaire maszk az állcsont ortopédiai 

kezeléseknél ritkán, de még használatos. 

6. Az intraorális horgonylati készülékek típusának kiválasztása elsősorban a kezelés 

céljától függ. Expanzió kivitelezésekor quad-helix, bi-helix készülék, disztalizáció 

céljából pendulum használható fel horgonylati elemként. Ezen kívül Goshgarian 

transzpalatinális ív, nance készülék, lingvál- illetve palatinális ív és lip bumper 

alkalmas intraorális horgonylati készülékként.  

7. Abszolút horgonylat hagyományos implantátumokkal, mini lemezekkel, ankilotizált 

fogakkal és mini csavarokkal biztosítható. 
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Feldmann és munkatársai vizsgálatukban négy különböző horgonylati rendszert: 1. 

headgear, 2. transzpalatinális ív, 3. Onplant (Nobel Biocare, Kloten, Svájc), 4. 

Orthosystem (Straumann, Bázel, Svájc), hasonlítottak össze premoláris extrakciós 

fogszabályozó kezelés során. Szkeletális horgonylati eszközökkel maximális 

horgonylatot tudtak biztosítani, ezzel szemben, ahol hagyományos technikákat 

alkalmaztak, ott 1,6-2 mm horgonylatvesztést tapasztaltak. Kutatásuk során értékelték 

a fogszabályozó és sebészi beavatkozások során tapasztalt fájdalom mértékét is. A 

páciensek visszajelzése alapján a moláris fogak kisebb mértékű érzékenysége fordult 

elő a szkeletális horgonylat alkalmazásakor [9, 10, 11]. 

 

I/3. Mini csavar a fogszabályozásban 

 

A fogászati implantológia a fogorvostudomány egyik legnagyobb ütemben 

fejlődő ágazata, mely egyre nagyobb teret hódít a fogszabályozásban is. Az 1960-as 

években még protetikai implantátumokat használtak az ortodonciai kezelés során 

[12]. Az 1980-as években már kifejezetten ortodonciai céllal használtak 

implantátumokat, de a stabilitáshoz még fontosnak tartották az osszeointegrációt.  

Az 1990-es évek második felétől már modern ortodonciai implantátumok kerültek 

előtérbe, melyek legnagyobb eltérése a korábbi rendszerekhez képest az ankilotikus 

kapcsolat hiánya volt [13]. Ennek megfelelően az angol nomenklatúra ideiglenes 

horgonylati eszköznek, Temporary Anchorage Device-nak (TAD) nevezi őket. A 

TAD csoportjába soroljuk a minilemezt, a mini csavart és a mikroimplantátumot is. 

A titán csavarok közös jellemzője, hogy a fémesztergáláson kívül egyéb 

felületkezelés nem történik. A primer stabilitás érdekében alakja kúpos, hegyes, 

tűszerű véggel. A speciális menetél kialakításának jóvoltából, a mini csavar maga 

körül kondenzálja a csontforgácsot, lecsökkentve a csont kortikálisában kialakuló 

stresszt (2. ábra). 
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2. ábra: Ortodonciai mini csavar elhelyezkedése a csontban [14]. 

 

A stabil mini csavar 200-300 cN nagyságú erővel terhelhető, figyelembe véve az erő 

irányát [15]. 

Direkt horgonylatnak nevezzük azt a horgonylati rendszert, amikor az erőterhelést 

közvetlenül az implantátumra kapcsoljuk. 

Indirekt horgonylati rendszer esetében passzív fogszabályozó elem csatlakozik az 

implantátumhoz. 

 

I/4. A mini csavarokkal kapcsolatos irodalmi ismeretek 

I/4. a. A mini csavar mérete, anyaga és formája 

 

Az ortodonciai mini implantátumok 1,4-2,5 mm-es átmérőjű és 6-12 mm-es 

hosszúságú változatokban alkalmazhatóak általában. A mini csavarok tulajdonságait 

figyelembe véve, a megfelelő alakú, átmérőjű és hosszúságú csavar kiválasztásával a 

szövődmények mérsékelhetőek. Wu és munkatársai vizsgálatuk eredményeként arra 

a következtetésre jutottak, hogy a maxillában 1,4 mm vagy ennél kisebb, az alsó 

állcsont esetében 1,4 mm-nél nagyobb átmérőjű csavarral érhető el a tökéletes 

horgonylat. A különbség az állkapocs különböző biológiai adaptációs 

mechanizmusával magyarázható [16]. 

Lényeges különbség a hagyományos fogászati és a fogszabályozás során alkalmazott 

mini implantátumok között, hogy a fogászati implantátumok stabilizációs sikerének 

kulcsa a csont és az implantátum érintkezési felülete között létrejövő 

osszeointegráció. Ezért nagyobb átmérőjű és hosszúságú csavar nagyobb 
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kontaktfelszínt tesz lehetővé. Mivel a mini csavarok esetében más típusú a 

stabilizációs mechanizmus (mechanikus zár), ezért a mini implantátum átmérője és 

hossza nem kiemelkedően fontos faktor a sikeres eredmény elérésében [17, 18, 19]. 

A mini csavarok széleskörű alkalmazását biztosítja azok biokompatibilitása. 

Anyagukat tekintve a csavarok titánból illetve titán alumíniummal alkotott 

ötvözetéből készülhetnek, rozsdamentes acél alkalmazása ritkán fordul elő. 

Geometriai formáját tekintve a csavar általában kúpos, a csavar nyaki részétől a 

csúcsa felé keskenyedő. Ettől eltérő változatú a hengeres, párhuzamos csavartesttel 

rendelkező implantátum, melynek csak a csúcsa elvékonyodó, keskenyedő. A mini 

csavar fejkiképzése számos változatban létezik [20, 21], mint például gömb, horog 

vagy bracket alakú, mely a beavatkozás céljának megfelelően kiválasztható (3. ábra). 

 

 

3. ábra: Különböző kialakítású mini csavar fejek a kezelés céljának 

megfelelően [22]. 

 

I/4. b. A kortikális csont mennyisége, minősége 

 

„A csontsűrűség mértékét egy egységnyi csontszövetben jelen lévő csontvelő 

terek relatív mennyiség”-ével jellemezhetjük [23]. Az ortodonciai kezelés során 

végzett fogmozgatás és a mini csavar kedvező helyének meghatározásához 

elengedhetetlen a maxillofaciális régió csontsűrűségének ismerete. Lekholm és Zarb 

(1985) sűrűség alapján a csontnak 4 típusát különböztette meg (4. ábra). A radiológiai 

vizsgálat alapját a kortikális és trabekuláris csont mennyiségének aránya képezte. Az 

első típusnak a homogén, kompakt csontot tekintette.  

A klasszifikáció szerint a második besorolásban a trabekuláris csont körül vastag réteg 

kompakt csont figyelhető meg. Ez a körkörös kortikális csontréteg a harmadik fajta 

csontban vékonyodik, míg a negyedik változat a csontsűrűség szerint az, amikor csak 
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az alacsony sűrűségű trabekuláris csont körül található egy vékony réteg kortikális 

csont [25].  

 

 

 

4. ábra: Csontminőség szerinti osztályozási rendszer (Lekholm & Zarb 1985): 

1. kompakt csontállomány, 2. trabekuláris csont körül vastag kompakt csont, 3. 

trabekuláris csont körül körkörösen vékony kompakt csont, 4. minimális 

vastagságú kortikális csont a trabekuláris csont körül [24]. 

 

Misch és munkatársai több szempont alapján is vizsgálva a csont keménységét, 4 

csoportot különböztettek meg. 1988-ban az alsó és felső állcsont makroszkópikus 

tulajdonságait figyelembe véve végezték a csoportosítást [26]. D1 jelzővel illették a 

sűrű, kortikális csontot, míg D4-nek tekintették a csont szinte teljes térfogatát kitevő 

trabekuláris csontot (5. ábra).  

 

 

 

5. ábra: Makroszkópikus tulajdonságok alapján végzett osztályozási rendszer 

(Misch 1988.) D1: sűrű, kortikális csont, D2: vastag, porózus csont 

elhelyezkedése kívül és trabekuláris csont belül, D3: keskenyedő kompakt 

csontállomány a trabekuláris csont körül, D4: trabekuláris csontállomány [27]. 
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Misch további kutatása során 1999-ben egy újabb klasszifikációt dolgozott ki, ahol a 

Hounsfield egység (HU) száma képezte a csontsűrűségnek megfelelő beosztás alapját. 

A HU skála a denzitás és sugárabszorpciós értékek viszonyának meghatározására 

szolgál. A skála rögzített pontja a víz, melynek HU egysége 0. Azon szövetek, melyek 

sűrűsége a víznél kisebb, negatív számot, míg ellenkező esetben, víznél nagyobb 

sűrűség esetén pozitív számot kapnak a mérés során. Ezen számítás alapján a D1, 

mely elsősorban az alsó állcsont elülső és bukkális részén, valamint a palatum 

középső területén található, 1250-nél nagyobb HU számú csontsűrűségnek felel meg. 

A D2, 850 – 1250 HU, a D3, 350 – 850 közötti HU értéket mutatott a CT 

rekonstrukció után. Csontsűrűség szempontjából a D2 típusú csont elsősorban a 

maxilla elülső és a mandibula hátsó részén figyelhető meg, míg D3 fajtájú csonttal az 

alsó és felső állcsont hátulsó régiójában találkozhatunk. D4 jellegű csonttal a tuber 

területe rendelkezik [28]. 

A mini csavar optimális helyének meghatározására, az ortodonciai 

diagnóziskészítés elengedhetetlen kelléke, az OP (orthopantomogram) felvétel 

szolgál. 

A kétdimenziós panoráma röntgenfelvételnél értékesebb információkat 

nyerhetünk a csontkínálat szempontjából CT (Computer Tomográfia) felvétel 

készítésével. A napjainkban legkorszerűbb diagnosztikai eszköznek számító CT 

segítségével számos kutatást végeztek a mini csavar mechanikai retencióját biztosító 

csontállománnyal kapcsolatban. Az interradikuláris terek legkedvezőbb helyének 

meghatározása a mini csavar számára az alábbi ábrán látható (6. ábra). Az alveoláris 

csontgerinctől 2, 5, 8, 11 mm magasságban mért meziodisztális átmérők 

meghatározása az interradikuláris területeken CT segítségével történt. Ezen 

eredmények alapján a szkeletális horgonylati elem behelyezésére, mandibula 

esetében legalkalmasabb terület az első és második moláris közötti, az első moláris és 

a második premoláris közötti, az első és második premoláris fogak közötti terület 

illetve a szemfog és az első kisőrlő fogak közötti csontállomány. A felső állcsontba 

helyezett mini csavarnak a legkedvezőbb interdentális csontállomány a szemfog és az 

első kisőrlő közötti, a második kisőrlő és az első nagyőrlő közötti, illetve a 

premolárisok közötti terület [29]. 
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6. ábra: A sematikus ábra zöld színnel jelölt területe illusztrálja a legkedvezőbb 

régiót a mini csavar behelyezésére. Az interradikuláris terek piros színnel jelölt 

sávjai a veszélyes, a sárga színű régiók az átlagos kockázatú zónákra hívják fel 

a figyelmet [29]. 

 

Ohiomoba és munkatársai CT segítségével vizsgálták a felső állcsont kortikális 

csontvastagságát és csontsűrűségét [30]. Ezen eredményekből a korábbi 

vizsgálatokhoz hasonló következtetés vonható le. A felső állcsontba helyezett mini 

csavar legjobb stabilitása a szemfog és az első kisőrlő fogak, illetve az első és a 

második premolárisok közötti palatinális kortikális csontba helyezve érhető el. A 

vizsgálat során azt tapasztalták, hogy a 12-16 év közötti korosztályban lényegesen 

vékonyabb alveoláris kortikális csont figyelhető meg, mint az idősebb pácienseknél. 

A 12-41 éves korosztály esetében, nemek szerint szignifikáns különbség mutatkozott 

az alveoláris csontsűrűséget vizsgálva (nő > férfi), viszont a csontvastagság 

tekintetében nem volt kimutatható különbség. Összefüggést találtak a páciensek BMI 

indexe (testtömeg index) és csontsűrűsége, valamint csontvastagsága között. Azon 

páciensek körében, akik a megnövekedett BMI (> 25kg/m2) csoportba tartoztak, 

szignifikáns emelkedés volt kimutatható a csont vastagságában és sűrűségében is 

[30]. Hasonló kapcsolatot fedezett fel Salamat is vizsgálatai során, melyben a BMI és 

testsúly illetve csípő- és csigolyacsont csontsűrűsége között talált összefüggést [31]. 

Hasonló korrelációt fedezett fel Zlataric is, nagyobb testtömegű páciensek esetében 

nagyobb csontsűrűséget talált [32]. 
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I/4. c. A behelyezés módszere, behajtási nyomaték 

 

Az ortodonciai mini csavarok kialakításukban eltérőek lehetnek. 

Megkülönböztetünk önmetsző (self-tapping) és önfúró (self-drilling) típusokat. Az 

önmetsző formára jellemző a hegyben végződő kúpos kialakítás, vágóélekkel ellátott 

test, amely képes a csontba menetet vágni. Ez teszi lehetővé a csontban való 

elhorgonyzását. Az önfúró forma dugóhúzóhoz hasonlít, éles csúcsban végződő 

menetes testtel rendelkezik. Előfúró nélkül is ki tudja hozni a csontforgácsot a 

furatból, „átfúrva magát” a csont kortikális részén. 

Az eltérő kialakítási forma miatt, különböző behelyezési módszert kell alkalmazni 

a különböző mini csavarok használata esetén [33]. Az önmetsző implantátumok 

csontba való behelyezése előtt előfúrás szükséges, amelynek mértéke a kortikális 

csontkínálattól függ. Az önfúró mini csavar esetén nem szükséges előfúrás, 

alkalmazása a vékonyabb, kevésbé tömör csontba (maxilla) ajánlott. Mandibulában, 

vastag kortikálissal bíró állcsontrészekben történő elhorgonyzás esetén mindig 

javasolt előfúrás, a használt implantátum típusától függetlenül, a mini csavar 

behajtása előtt (7. ábra). 

 

7. ábra: Önmetsző (self-tapping) mini csavar használatakor a csont előfúrása 

szükséges. Önfúró (self-drilling) mini csavar behajtása nem igényel előkészítést 

a csontban [33]. 

 

Tachibana és munkatársai kutatásuk során az ideális behajtási nyomaték nagyságát 

vizsgálták vékony (1,2 mm) és vastag (2 mm) kortikálissal bíró sertésborda csonton 

[34]. 

 

önmetsző önfúró 
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Az in vitro vizsgálat során 1,6 mm átmérőjű és 8 mm hosszúságú (Biodent Co., 

Tokyo, Japan) önfúró mini csavarok előfúrás nélküli alkalmazásakor, és 1 mm illetve 

1,3 mm átmérőjű előfúró használatakor mérték a behajtási nyomaték nagyságát (8. 

ábra).  

 

8. ábra: Az önfúró mini csavar előfúrás nélküli, 1 mm és 1,3 mm átmérőjű 

előfúró alkalmazásakor regisztrált behajtási nyomaték értékei a kortikális 

csontvastagság függvényében. Látható, hogy a behajtási nyomatékot csak az 

1,3 mm-es előfúrással sikerült csökkenteni [34]. 

 

Ezt követően SEM-el (Scanning Electron Microscopy) vizsgálták a csavar behajtását 

és kihajtását követő felszíni, mikroszkópikus elváltozásokat a csontban (9-10. ábrák). 

 

 

9. ábra: A maxillát (1,2 mm vastag kortikális csont) szimbolizáló csont SEM 

képe önfúró mini csavar előfúrás nélküli, 1mm átmérőjű és 1,3 mm átmérőjű 

előfúró használata utáni behelyezést követően [34]. 
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A. self-drilling           B. pre-drilling 1,0 mm         C. pre-drilling 1,3 mm 

 

10. ábra: A 2 mm vastag kortikális csontot – mely megfelel az alsó állcsont 

csontkínálatának – láthatjuk az önfúró csavar előfúrás nélküli, illetve 1 mm és 

1,3 mm átmérőjű előfúrást követő mini csavar behelyezés után a SEM képeken. 

A felvételeken jól látható, hogy az előfúrás nélküli csavar behajtása után 

mikrorepedések keletkeztek a csontban (A.) (nyíllal jelölt kortikális 

csontterületek). Az 1mm átmérőjű előfúrást követő csavar behelyezésénél 

kisebb mértékben, de megfigyelhetők mikrorepedések (B.), míg az 1,3 mm 

átmérőjű előfúrás után használt mini csavar behajtását követően nem 

tapasztalható ez az elváltozás (C.) [34]. 

 

A felső állcsontban használt önmetsző ortodonciai mini csavar, illetve az 1 mm 

átmérőjű előfúró által készített előfúrás esetében 5-10 Ncm nagyságú behajtási 

nyomatékot regisztráltak. Ezen mérési eredmények megegyeznek a Motoyoshi által 

ajánlott behajtási nyomaték értékekkel (5-10 Ncm), melyek alkalmazása során a 

legkedvezőbb kezdeti stabilitást érte el a mini csavarok használata során [35]. 

A mandibula alveoláris csonttípust vizsgálva mind az előfúrás nélküli behelyezés, 

mind az 1 mm átmérőjű előfúró használata utáni behelyezés behajtási nyomatéka 

meghaladta a 10 Ncm-t. A SEM kép alapján mikrorepedések keletkeztek a csontban. 

Ezzel szemben az 1,3 mm átmérőjű előfúróval történő furat készítése utáni behelyezés 

behajtási nyomatéka az ideális, ajánlott értéken belül maradt és mikrorepedések sem 

jelentek meg a csontban az üreg körül. Ezek alapján, az alsó állcsontban történő 

szkeletális horgonylat alkalmazásakor – 1,6 mm átmérőjű implantátum esetén – az 

1,3 mm átmérőjű előfúró használatával érjük el a legkedvezőbb behelyezési 

nyomatékot. 
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I/4. d. Hőterhelés a behelyezés során  

 

A nekrózis és a hőmérséklet kapcsolata 

 

A sejtelhalásnak két formája létezik. Az egyik az apoptózis, ami programozott 

sejthalált jelent. A másik forma a nekrózis, ami irreverzibilis sejtkárosodást jelent. Az 

apoptózis egy energiafüggő, nem immunológiai és potenciálisan egy ellenőrzött 

folyamat, ami teljesen megváltoztatta eddigi látásmódunkat a sejt pusztulásról [36]. 

Most már tudjuk, hogy a sejthalál nem patológiás, hanem egy normális, fiziológiás 

folyamat. A nekrózisnak is két formája létezik, a kollikvációs és a koagulációs 

nekrózis. A mi esetünkben a magas hő miatt a fehérjék denaturálódni fognak, tehát 

koagulációs nekrózis fog történni. A csontnekrózis oka az intracelluláris, enzimatikus 

és membránprotein denaturáció, a dehidráció, a sejt kiszáradása, a membrán 

átszakadása és végül a karbonizáció. Az elszenesedés nem gyógyuló folyamatot 

eredményez.  

Az előfúrás során mindig számolni kell hőterheléssel. A csont kortikális 

vastagsága a fúrási idők mellett, a csontban keletkező hőmérsékleteket is befolyásolja 

[37, 38, 39]. Ez különösen a mandibulába behelyezett mini csavarok esetében igaz, 

ahol a vastagabb kortikális csont miatt, a fúrási idő növekedésével, a hőterhelés még 

kifejezettebb a csontban [40, 41]. Ezt támasztja alá több kutatás eredménye is, 

miszerint a sikertelenség előfordulása az alsó állcsontban magasabb. Park és 

munkatársai 2006-ban végzett vizsgálata alapján a mandibulába behelyezett mini 

csavarok esetében az implantátumvesztés 13,6% volt, míg a maxillában 4% [42]. A 

tipikusan elfogadott vizsgálatokon alapuló következtetés az, hogy a hőtermelés során 

a veszélyeztetett tartomány, mely a csont túlélését veszélyezteti, 47 °C több mint egy 

percen keresztül [43]. Magasabb hőmérsékleten, természetesen rövidebb idő alatt 

történik meg a csontnekrózis, illetve a gyógyulás elmaradása. Iyer erre irányuló 

vizsgálatai alapján 41,3 °C már jelentősen befolyásolja a csont- újdonképződést [44]. 

Mivel a csont tulajdonságai kedvezőtlenek hővezetés szempontjából, bármilyen 

hőhatás lokalizált marad, amely helyi hőmérsékletemelkedést és nekrózist 

eredményezhet [45]. 

Sajnos az irodalomban nem találtunk konkrét irányelveket, direktívákat azt 

illetően, hogy hányszor használják, illetve javasolt használni a fúrókat egy mini csavar 

behelyezéshez társuló előfúrás során úgy, hogy biztosan ne okozzanak termális 
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oszteonekrózist a csontpreparálás alatt. Úgyszintén nincsenek a szájsebészek és a 

klinikusok számára tipikus jelei, az elfogadhatatlan fúró kopásnak, illetve a megjelenő 

következményeinek [46]. A valódi hőtermelésen alapuló jelek felismerése nagyon 

sokszor lehetetlen a szájsebészek és a klinikusok számára. A beavatkozások során, 

hasonló teljesítményt várnak el kopott, vagy nem megfelelő fúróktól a felszabaduló 

hőhatás ismerete nélkül.  

 

A nekrózis és egyéb károsító tényezők (mikrosérülések)  

 

A hőtermeléstől függetlenül, a fúrás még a csontok mikrosérüléseit, apró töréseit, 

repedéseit okozhatja a mineralizált mátrixban, ami apoptózishoz és az oszteociták 

depléciójához vezethet (11. ábra). A véráramlás csökkenése tovább növeli az 

oszteonekrózis esélyét és előfordulását.  

 

 

11. ábra: Az egészséges sejtkultúrával szemben a hőhatásra kialakuló apoptózis 

és nekrózis EM képe [36]. 

 

A mechanikus trauma nagysága mindezeket elősegíti, még az alveolitis 

előfordulásának esélyét is fokozza. A mikrosérülések előfordulása gyengíti a 

csontokat. Magának a csontnak fiziológiásan van egy normál regeneráló, érzékelő, 

eltávolító képessége, ami bizonyos esetekben csökken, nem működik megfelelően. 

Ilyet figyelhetünk meg különböző betegségekben és a kor előrehaladtával is. Arról 

még sajnos elég keveset tudunk, hogy elsősorban melyik sejtek is érintettek. Abban 

viszont biztosak lehetünk, hogy a mikrosérülések közelében található osteociták 

funkciója módosul. Apró repedések akkumulálódhatnak a csont mineralizált 

mátrixában ott, ahol mechanikai erőnek jobban ki van téve [36]. 
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II. Célkitűzések 

 

Vizsgálatunk megkezdésekor öt fő kérdéscsoport elemzését, illetve megválaszolását 

tűztük ki célul: 

 

Elsődleges célunk volt, hogy meghatározzuk a mini csavar előfúrásakor keletkező 

hőmennyiséget 100, 200 illetve 1200-as fordulatszámon, valamint összehasonlítsuk 

ezeken a fordulatszámokon az új és a kopott előfúrók használata során fellépő 

hőterheléseket.  

 

Másodlagos célunk az volt, hogy in vitro vizsgálatunk során meghatározzuk az 

előfúrások idejét a vizsgált fordulatszámok függvényében. 

 

Harmadsorban választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az előfúrás befolyásolja-e a 

mini csavar kézi behajtása által okozott intraosszeális hőterhelést? Hőmérsékleti 

szempontból szükséges-e az előfúrás? 

 

További célunk volt - kutatásunk eddigi eredményei alapján - kidolgozni egy a 

mindennapi gyakorlatban könnyen alkalmazható módszert, mellyel a mini 

implantátum behajtás során fellépő hőmérsékleteket csökkenteni tudjuk. Ezen célból 

a szobahőmérsékletű és behelyezés előtt lehűtött mini csavar kézi behajtása során 

mért hőterheléseket igyekeztünk meghatározni. 

 

A retrospektív klinikai vizsgálat során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mely 

lokalizáció és fogmozgatás típus befolyásolta döntően a gyakorlatunkban alkalmazott 

azonnal terhelt mini csavarok sikerességét, a szövődmények előfordulását. 
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III. Anyag illetve páciens és módszer 

 

Vizsgálati módszereink 

 

Az in vitro vizsgálataink helyszíne a Pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

egyik légkondicionált helyisége volt, melynek hőmérsékletét tartósan 24 °C-ra 

állítottuk be. A vizsgálatokhoz sertésborda csontot használtunk, melynek kortikális 

vastagsága átlagosan 2,1-2,3 mm volt (12. ábra). 

 

 

12. ábra: 2,12 mm kortikális vastagságú sertésborda csont az in vitro 

vizsgálatok kivitelezéséhez [saját képanyag]. 

 

Jól szimulálja az emberi mandibulát a 8 hónapos, 120 kg-os hím állatokból származó 

borda. Mindezt vágóhídi melléktermékként szereztük be. A mintegy 50 mm hosszú 

csontokat letisztítottuk a perioszteumig, majd fiziológiás sóoldatban áztatás után a 

felhasználásig mínusz 19 °C-on tartottuk. Felhasználás előtt, a fagyott állapotból 

történő felengedés után, szintén fiziológiás só oldatot használtunk a felmelegedésig, 

a nedvesen tartás céljából. Az előkészítéshez tartozott még a bordák rögzítő eszközbe 

történő befaragása, mely az alábbiak szerint történt. A bordavégeket megfelelő 

hosszúságra vágtuk, hogy a rögzítő eszköz által megadott méretbe helyezhetők 

legyenek. Ugyanígy az eszköz mérete adta lehetőség miatt, a szélességet is ki kellett 

alakítanunk. A megadott méret kialakítása után, csavarokkal átfúrva stabilan 

rögzítettük a bordákat a rögzítő eszközbe. Figyelnünk kellett arra, hogy a vizsgálandó 
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terület dőlés nélkül, vízszintes állásban helyezkedjen el. Ezekkel a műveletekkel a 

vizsgált területet természetesen nem sérthettük meg (13–14. ábrák). 

 

 

13. ábra: A befaragott bordavégek rögzítése [saját képanyag]. 

 

 

14. ábra: A csavarokkal satuba rögzített bordavégek [saját képanyag]. 

 

A vizsgálathoz felhasznált fogászati műszerállomány a következőkből állt.  

 

A mikromotor és a kézidarab  

 

A sebészi mikromotor egy W&H Implantmed SI-915 típus, mely fiziológiás sós 

hűtésre is képes. Ehhez csatlakozik egy sebészi kézidarab, külső hűtéssel (SL 11; 

W&H, Bürmoos, Ausztria). 
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A fúrók és csavarok 

 

Kutatásunk során 1 mm átmérőjű előfúró (112-MC-201) és 1,6 mm átmérőjű, 8 

mm hosszúságú ortodonciai mini csavarokat (JEIL DUAL TOP ANCHOR SYSTEM, 

Jeil Medical Corp., Szöul, Koreai Köztársaság) használtunk (15. ábra). 

 

 

15. ábra: Kutatásunk során felhasznált 1 mm átmérőjű előfúró és 1,6 mm 

átmérőjű, 8 mm hosszú önfúró ortodonciai mini csavar [saját képanyag]. 

 

A csontrögzítő egység 

 

A rögzítő egység fontos része az egyenesdarab függőleges elhelyezését biztosító 

tartószerkezetnek (16. ábra). A fúró állandó axiális nyomását súlyok ráhelyezésével 

értük el. A legfontosabb rész a csont biztos, megkívánt helyzetű rögzítését lehetővé 

tevő satu, mely biztosítja, hogy a termoszenzor mindig a megfelelő távolságban 

legyen a furattól (17. ábra). 

 

 

16. ábra: A rögzítő egység, melyben a sertésborda csontok fixálása történik 

[saját képanyag]. 
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A termoszenzor helyét 0,5 mm átmérőjű rozsdamentes acél fisszúra fúróval (203RF, 

Hager & Meisinger GmbH, Düsseldorf, Németország) fúrtuk meg. A szenzor 

helyének üregét hővezető pasztával töltöttük meg. 

 

 

17. ábra: Termoszenzor pontos elhelyezése az előfúró vizsgálata során [saját 

képanyag]. 

 

Vizsgálati berendezés 

 

A hőmérsékletet mérő szenzor vertikálisan elhelyezve, 1 mm távolságra volt az 

előfúrás során kialakítandó „pilot hole” üregektől. A satura helyezett 4 lyukú minta 

adta meg a leendő fúrás és a lehetséges hőmérsékletmérés helyét. Ugyancsak 

biztosított volt a fúró sebességének megfelelő szabályozása. A készülék képes volt 

mérni a preparáció idejét milliszekundumban, és a közben termelt hőmérsékletet a 

preparáció kezdetétől, az előre megtervezett mélység eléréséig, ami 5 mm volt [46]. 

Külön egység mérte a hőmérsékletet ellenállás hőmérőszondák segítségével, mely 

0,1/1 °C érzékenységgel és 1/sec mérési, mintavételezési frekvenciával jellemezhető 

(EL-EnviroPad-TC, Lascar Electronics Ltd., Salisbury, Egyesült Királyság) (18. 

ábra). 
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18. ábra: A vizsgálati berendezés, mely a hőmérséklet és preparációs idő 

mérésére is alkalmas [saját képanyag]. 

 

 

III/1. Az intraosszeális hőterhelés meghatározása mini csavar előfúrása 

során, a kopottság és a fordulatszám függvényében 

 

Az in vitro vizsgálatok célja az új és koptatott előfúrók alkalmazása során a 

csontban képződő hőterhelés mérése, összehasonlítása volt. Mindkét előfúró 

hőterhelését regisztráltuk 100, 200, és 1200 fordulat/perc fordulatszámon. 

A vizsgálat kivitelezése részleteiben az alábbiak szerint történt: a befaragott 

bordát a satuban rögzítettük két csavarral, a satut pedig a bordával együtt, a rögzítő 

alapszerkezetben helyeztük el. A termoszenzort a korábban részletezett módon 

rögzítettük a sertésbordákhoz. A mikromotor a megadott fordulatszámra volt 

beállítva. A könyökdarabban rögzített aktuális fúrót a csontfelszín érintésére állítottuk 

be. Az időmérőt nulláztuk, a megadott nyomást előállító súlyt pontosan bemértük. A 

fúrót lábpedállal beindítottuk. A mikromotor tartónak a karját kiiktattuk, így a fúró az 

alkalmazott súlynak megfelelő erővel haladt a csontban, míg el nem érte a beállított 

5 mm mélységet. Ekkor az időmérő automatikusan megállt, ugyanakkor a lábpedált 
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felengedve a mikromotort megállítottuk és kiemeltük a fúrót az üregből. Így a 

hőhatást kiváltó ok is megszűnt a megadott időpontban. A hőmérséklet kiindulási 

értékre történő visszaesésekor állítottuk csak le a hőmérő regisztráló egységet. A 

következő mérést úgy végeztük, hogy a satut eltoltuk a bordával együtt a következő 

fúrás helyére. Természetesen a következő méréshez kicseréltük a fúrót a vizsgálat 

menetének megfelelően (19. ábra). 

 

 

19. ábra: A) A vizsgálati berendezés és sebészi kézidarab, physio-dispenser 

szemléltetése, mellyel a fúrási paraméterek állandósága biztosított. B) A 

vizsgálatunk során felhasznált mini csavar és előfúró. C) Az előfúrás menete és 

a hőterhelés regisztációja a hőszenzorok segítségével [saját képanyag]. 

 

A hőterhelés mérésénél 1 mm átmérőjű előfúrókat használtunk. A koptatás kellő 

mértékű szimulálására az előfúrókat sertésborda csonton 150-szer végzett előfúrás és 

ugyanennyi számú autoklávban (SterilClave 24 BHD, Cominox Co., Carate Brianza, 

Olaszország) végzett sterilezési eljárásnak vetettük alá a mérés előtt. A befaragott, 

rögzített sertésborda csonton 240 üreg fúrását végeztük el, 3 új és 3 koptatott előfúró 

segítségével. Mind a 6 db előfúróval, 40 üreg előkészítése közben regisztráltuk a 

hőmérséklet változást a csontban 100, 200, és 1200 fordulat/perc fordulatszámon. A 

kísérlet során a fúrószárakat jelölő gravírozással láttuk el, azonosítás céljából. 100 és 

200 fordulat/perc fordulatszámon az axiális nyomás 20 N nagyságú volt, míg 1200 

fordulat/perc fordulatszám esetében ezt 5 N-ra csökkentettük a korábbi ajánlásoknak 

megfelelően [47]. 
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III/2. Az előfúrási idők meghatározása a fordulatszám függvényében 

 

Az előfúrás idejének meghatározása a már ismertetett vizsgálati berendezés 

segítségével történt. Az időmérőt minden előfúrás megkezdése előtt lenulláztuk. Az 

előre meghatározott, 5 mm-es mélységű üreg elérését követően az időmérő 

automatikusan megállt (20. ábra). Az előfúrások idejének méréseit elvégeztük 100, 

200, és 1200 fordulat/perc fordulatszámokon is, így összesen háromszor 40 fúrás 

alapján átlagoltunk. 

 

 

20. ábra: A kép bal oldalán (nyíl) látható időmérő segítségével a különböző 

fordulatszámokon végzett előfúrások ideje rögzíthető [saját képanyag]. 

 

 

III/3. A mini csavarok behelyezése során keltett intraosszeális hőterhelések 

mérése, előfúrás után és előfúrás nélkül 

 

Az előkészített üregekből véletlenszerűen kiválasztott 10 előfuratba, kézi behajtó 

(21. ábra) segítségével azonnal – a megszokott mindennapi klinikai alkalmazáshoz 

hasonlóan – behelyezésre kerültek a Jeil Dual Top Anchor rendszer (JEIL Medical 
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Corp., Szöul, Koreai Köztársaság) 1,6 mm átmérőjű, 8 mm hosszúságú ortodonciai 

mini csavarjai (22. ábra). 

 

 

21. ábra: Dual Top Anchor rendszer a mini csavar kézi behajtásához [48]. 

 

 

22. ábra: Kutatásunk során felhasznált 1,6 mm átmérőjű és 8 mm hosszúságú 

ortodonciai önfúró mini csavar [saját képanyag]. 

 

A kézi behajtás ideje alatt folyamatosan regisztráltuk a csontban keletkező 

hőmérséklet emelkedést. Ezt követően 10 mini csavar került behelyezésre érintetlen 

sertésborda csontba. Ezen kísérlet alatt is a hőterhelés folyamatos mérése történt a 

fent leírtak szerint. 
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III/4. Az ortodonciai mini csavarok előhűtésének hatása az in vitro behajtási 

hőterhelésre  

 

A sertésborda csontok előkészítése, a hőmérséklet mérése és a mérési környezet 

megegyezett a korábbi in vitro vizsgálatoknál leírtakkal. Az első ütemben 

szobahőmérsékletű csavarokat, a második ütemben hűtött csavarokat használtunk. A 

hűtött ütemben, nem csak a mini csavart, hanem az azt fogadó adapter ún. közti elemét 

is hűtöttük. A csavart és a behajtó műszert a behelyezések előtt néhány órával, 

mélyhűtő fiókkal rendelkező egyajtós hűtőszekrénybe helyeztük, mely -0,4 - 0,7 °C 

közötti hőmérsékletet biztosított (23. ábra). 

 

 

23. ábra: A) A hűtött csavar vizsgálatakor a csavart (piros nyíl) és a behajtó 

műszer adapterét (fekete nyíl) is hűtőbe helyeztük. B) A hűtő hőmérsékletét 

meghatároztuk és rendszeresen ellenőriztük. C) A hűtött csavar adapterrel 

történő felvételekor jól látszik a páralecsapódás a műanyag tároló dobozon. D) 

A mini csavar behajtásakor az intraosszeális hőmérséklet mérése ellenállás 

hőmérő szondával történt, a csavartól 1 mm-es távolságban és 5 mm-es 

mélységben [saját képanyag]. 

 

D 

A C 

B 
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III/5. Retrospektív klinikai vizsgálat a mini csavarok sikerarányának 

felmérésére 

 

Vizsgálatunkban olyan fogszabályozó kezelésben részesülő páciensek vettek 

részt, akiknél ortodonciai mini csavart alkalmaztunk horgonylati elemként. 2014 

novembere és 2016 novembere közötti időszakban, a Pécsi Fogászati és Szájsebészeti 

Klinikán kezelt páciensek körében végeztük a felmérést. A vizsgálatból kizártuk a 

dohányzó illetve a kezelést befolyásoló általános betegséggel rendelkező pácienseket. 

Az összes beavatkozás során egy vagy több 1,6 mm átmérőjű, 8 mm hosszúságú 

önfúró mini csavar (JEIL DUAL TOP ANCHOR SYSTEM, JEIL Medical Corp., 

Szöul, Koreai Köztársaság) került behelyezésre. Sikeresnek azokat a mini csavarokat 

vettük, amelyek a beavatkozás teljes ideje alatt stabilnak bizonyultak, stabil 

horgonylatot biztosítottak, függetlenül a kezelés időtartamától. Ezzel szemben, amely 

csavarnál mobilitást tapasztaltunk vagy elvesztettük, a sikertelen esetek közé soroltuk 

be. A páciens szubjektív tünetei nélkül is, amelyik mini csavar körül gyulladást 

fedeztünk fel, esetleg csont veszteség volt kimutatható, vagy a szomszédos fog 

sérülése előfordult, a szövődményes csoportba soroltuk. 

A diagnózis és kezelési terv készítése során részletes adat-, információgyűjtés 

történt a páciens általános egészségi állapotának felmérésére, gyógyszerszedésére 

vonatkozóan. E célból előre kidolgozott adatlap állt a páciensek rendelkezésére (24. 

ábra). 
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24. ábra: A kezelést befolyásoló információk összegyűjtése részletesen 

kidolgozott kórelőzmény adatlap segítségével történt. 

 

A fogászati kórtörténetre vonatkozó kérdések is meghatározóak a személyre szabott 

kezelési terv kidolgozásában. Ezen információk objektív, minden páciens esetében 

azonos módszer szerinti összegyűjtésére egységes adatlapot használtunk (25. ábra). 

A kérdőív alján a páciens, kiskorúak esetében szülő/gondviselő aláírásával 

hitelesítette, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek. 
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25. ábra: A fogászati kórtörténetre vonatkozó kérdésekre adott válaszok 

összegyűjtése egységes adatlap alapján történt. 

 

Az anamnézis felvételt követően természetesen az intra-, extraorális vizsgálat és a 

dentális státuszfelvétel is a vizsgálat részét képezte. Az alginát lenyomatvételt követő 

okklúziós viszonyt rögzítő gipszmodell tanulmányozása, kiértékelése hozzájárult az 

esetleges kezelési alternatívák felállításához. 

A szkeletális horgonylat pontos helyének meghatározása fizikális és radiológiai 

vizsgálatok segítségével történt. Az ortodonciai diagnózis készítés alapjául szolgáló 

OP felvétel alapján történt a horgonylati eszköz lokalizációjának megtervezése (26. 
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ábra). Az oldalirányú teleröntgen felvétel a kefalometriai analízisen túl, segítségünkre 

volt a nyakcsigolya érettségi stádiumának besorolásával a szkeletális életkor 

meghatározásában (27. ábra). 

 

 

26. ábra: OP felvétel az ortodonciai diagnózis felállításához, melyen jól látható 

a bal felső impaktált szemfog rossz tengelyállása. 

 

 

27. ábra: Teleröntgen a kefalometriai mérések elvégzéséhez és a cervikális 

nyakcsigolyák érettségi fokának kiértékeléséhez. 
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Indokolt, kérdéses esetben periapikális felvétel készítése is történt. Számos páciensnél 

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) készült, elsősorban az impaktált fog 

diagnózis készítése során, mely lehetővé tette a csontállomány pontosabb megítélését. 

A mini csavarok behelyezése antiszeptikus szájvízzel (klórhexidin 0,2%) történő 

öblögetést követő helyi infiltrációs érzéstelenítésben (articain epinephrinnel) történt. 

A szkeletális horgonylatot biztosító mini csavar behelyezésével egyidőben a mozgatni 

kívánt fog sebészi feltárása is megtörtént, amennyiben az szükséges volt. Például a 

szemfogak impaktált helyzetének felmérését követően a szájsebészeti kezelés 

alkalmával megtörtént a kedvezőtlen helyzetben lévő fog feltárása (28–30. ábrák). Az 

impaktált fog ortodonciai mozgatásához szükséges rugóval (coil spring) ellátott gomb 

felragasztásra került a feltárt és megtisztított koronai felszínre (29. ábra). A stabil mini 

implantátum a behelyezését követően azonnal terhelhető, így a fog mozgatásához 

szükséges erő a beavatkozást követően azonnal rákapcsolható a szkeletális 

horgonylati elemre (31. ábra) [49]. 

 

 

 

28. ábra: Helyi érzéstelenítést követő bal felső impaktált szemfog műtéti 

feltárása [saját képanyag]. 
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29. ábra: A bal felső impaktált szemfog aktív mozgatásához felragasztott 

sebészi gomb, coil spring rugóval ellátva [saját képanyag]. 

 

 

 

30. ábra: Az impaktált szemfog feltárásával egyidőben a szkeletális 

horgonylatot biztosító mini csavar kézi behajtása [saját képanyag]. 

 

 

 

31. ábra: A mukoperioszteális lebeny zárása után a coil spring rögzítése a mini 

csavarhoz, az impaktált fog mozgatásának elkezdése [saját képanyag]. 
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A kezelés folyamán készített radiológiai kontroll felvételek (OP és periapikális 

röntgen) (32. ábra) lehetővé tették az impaktált fog tengelyállás változásának, 

valamint a mini csavar komplikációmentes, stabil elhelyezkedésének folyamatos 

monitorozását. 

 

 

32. ábra A bal felső impaktált szemfog tengelyállásának kedvező irányú 

változása látható a kontroll OP felvételen. 

 

A szkeletális horgonylati elem segítségével megvalósítható volt az elő nem tört 

szemfog kezdeti fogmozgatása, fogszabályozó készülék nélkül [50]. Ezzel a 

megoldással a rögzített fogszabályozó készülék hordási ideje lerövidülhet. További 

előnye, ha a retineálódott fog sorbaállítása ankilózis miatt lehetetlen, a fogszabályozó 

terápia felesleges elkezdése helyett más kezelési alternatíva választható. 

Kiemelkedő szerepet töltenek be a mini csavarok multiplex csírahiány 

kezelésekor is (33. ábra). A részleges fogatlanság komplex, preprotetikai ortodonciai 

kezelést és protetikai ellátást igényel. Azonban a nagyszámú hiányzó maradó fog és 

következményes harapási rendellenesség megjelenése nagymértékben gátolhatja a 

protetikai ellátást megelőző fogszabályozó kezelést. Ezen indikációs céllal felhasznált 

horgonylati elemek behelyezése képezi a fogszabályozó kezelés első lépését, melyre 

példát a 34–37 ábrák segítségével hozunk (34–37. ábrák). 
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33. ábra: Anodontia partialis számbeli rendellenesség miatt fogszabályozó 

kezelésre jelentkezett páciens, a protetikai rehabilitáció megkezdése előtt. 

 

 

34. ábra: Multiplex aplázia következtében kialakuló süllyedt harapás kezelése 

céljából a megfelelő horgonylatot a mini csavar kínál [saját képanyag]. 

 

 

35. ábra: Kézi behajtó műszerrel történő mini csavar behajtása [saját 

képanyag]. 
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36. ábra: A mini csavar beillesztése utáni ellenőrzés a stabilitás és a páciens 

komfortérzete szempontjából [saját képanyag]. 

 

 

37. ábra: Mindkét oldali mini implantátum stabil beillesztése a rendszer kézi 

behajtó egységével [saját képanyag]. 

 

III/6. Statisztikai módszerek 

 

Az adatfeldolgozást és a statisztikai elemzéseket az SPSS® szoftver 20.0-as illetve 

22.0-ás verzióinak (SPSS, Chicago, IL, Amerikai Egyesült Államok) felhasználásával 

végeztük. 

Minden vizsgálati szakasz esetében először az adataink normalitásának 

vizsgálatát végeztük el a Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével. Normális 

eloszlások esetén paraméteres, nem normális eloszlások esetén nem paraméteres 

teszteket választottunk. 
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A használt és az új mini implantátum előfúrók különböző sebességeken keletkező 

hőtermelésének összehasonlításához, illetve az új fúrók preparációs idejeinek, a 

vizsgált sebességeknél történő összehasonlításához a nem paraméteres Kruskal-

Wallis tesztet és a Wilcoxon-féle előjeles rang próbát alkalmaztuk. Az előfúrás után 

és előfúrás nélkül behelyezett mini implantátumok behelyezésekor keltett 

hőmérsékletek összevetéséhez kétmintás t tesztet használtunk. 

A hűtött és szobahőmérsékletű csavarok kézi behelyezésekor mérhető 

hőmérsékleteket szintén kétmintás t próba segítségével vetettük össze. 

A különböző szövődmények előfordulását a beültetés helyének függvényében 

pedig a khí négyzet (χ2) próbával vizsgáltuk. 

Szignifikancia szintnek, vizsgálataink során a p = 0,05 értéket tekintettük. 
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IV. Eredmények 

IV/1. Új és koptatott előfúró használata során kapott eredmények 

A mini csavar előfúrása által keltett intraosszeális hőmérséklet értékeket mutatja 

az I. táblázat és 38. ábra (I. táblázat és 38. ábra). Az új (p < 0,001) és használt 

(p < 0,001) előfúrók alkalmazása során a csontban mérhető hőmérséklet 

emelkedéseket (Kruskal-Wallis teszt) jelentős mértékben befolyásolta a fúrás 

sebessége. A 100 és 200 fordulat/perc fordulatszámon összehasonlítva az új és 

koptatott előfúrók használata során mérhető hőmérsékletváltozásokat a csontban, 

jelentős különbséget nem tapasztaltunk (Wilcoxon teszt; p = 0,345 and p = 0,736). 

Ezzel szemben az alacsony, 100 és magas, 1200 fordulat/perc (p < 0,001) illetve 200 

és 1200 fordulat/perc fordulatszámon végzett előfúrások összehasonlításakor 

szignifikáns hőkülönbségek (Wilcoxon teszt) voltak kimutathatók. Magasabb 

fordulatszámon kivitelezett előfúrás nagyobb hőterhelést okozott a csontban. A 

csontban kiváltott hőmérséklet emelkedés még kifejezettebb, ha nagymértékben 

koptatott előfúrót használunk. Azonos fúrási sebességek alkalmazásakor jelentősen 

magasabb hőértékeket mértünk a használt előfúrók segítségével történő üreg 

előkészítés során, mint az új előfúrókkal (Wilcoxon teszt): 100 fordulat/perc 

(p = 0,002); 200 fordulat/perc (p = 0,021) és 1200 fordulat/perc (p < 0,001). A mérési 

eredményeket a II. táblázat foglalja össze (II. táblázat).  

 

I. táblázat Intraosszeális hőmérséklet változás az előfúrás során 

Fúró 

típusa 

Fordulatsz

ám 

(fordulat/p

erc) 

Hőmérséklet változás 

Átlag 

ΔT 
SD Min Max 

Új 100 2,07 0,59 1,0 3,8 

 200 2,27 0,68 1,1 4,3 

 1200 7,55 1,73 4,0 11,2 

Használt 100 2,98 1,2 1,0 6,2 

 200 3,0 0,97 1,6 6,3 

 1200 12,25 3,41 7,4 25,1 

Rövidítés: SD, standard deviáció; ΔT, hőmérséklet változás 
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38. ábra: Az előfúrások során képződő átlagos intraosszeális hőmérséklet 

emelkedések. Az oszlopdiagramok jól szemléltetik a különböző 

fordulatszámokon végzett új és használt előfúrók által kiváltott hőterhelést. A 

legmagasabb értéket 1200 fordulat/ percen, kopott előfúró használata során 

mértük. (* szignifikáns eltérések) 

 

II. táblázat A vizsgálatban használt fúrók és fordulatszámok 

Fúrók típusai és fordulatszámuk 

(fordulat/perc) 

 
ÁtlÁtlagos eltérés (°C) P érték* 

Új 100 

 

Új 200  0,2 0,345 

Új 100 Új 1200  5,48 <0,001 

Új 200 Új 1200  5,28 <0,001 

Használt 100 Használt 200  0,02 0,736 

Használt 100 Használt 1200  9,27 <0,001 

Használt 200 Használt 1200  9,25 <0,001 

Új 100 Használt 100  0,91 0,002 

Új 200 Használt 200  0,73 0,021 

Új 1200 Használt 1200  4,70 <0,001 

*Wilcoxon - féle előjeles rang próba 

 

Az üregek előkészítése során a csontban tapasztalható hőmérséklet emelkedés 

folyamatosan csökkent a preparálást követően és kb. 30 másodperccel később érte el 

a kezdeti, kiindulási hőmérsékletet. Az előfúrások során mért adatokból 

megfigyelhettük, hogy azok a fúrók, amelyek nagyobb mértékben koptak, magasabb 
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hőmérsékletet termeltek. A használt előfúrók vágóéleinek, csúcsának változását SEM 

felvételek készítésével követtük nyomon (39. ábra). Az 50 és 400 X-os nagyítású 

felvételek jól érzékeltetik mind a vágóél, mind a fúró csúcsának kedvezőtlen 

változásait. A számottevő használat és sterilezési eljárások révén a fúró csúcsa 

tompává, a vágóélek lekerekítetté váltak.  

 

 

39. ábra: Az új és nagymértékben koptatott előfúrók közötti különbséget 

szemléltető 50 és 400 x-os nagyítású SEM képek [saját képanyag]. A kopott 

fúró csúcsa lekerekítetté válik, mely által a csúcs szöge nagyobb lesz (piros 

négyszöggel jelölt terület). A vágóél láthatóan tompábbá válik 150 használat 

után (zöld négyszöggel jelölt terület). Szabad szemmel az 1 mm átmérőjű fúrók 

pontos klinikai értékelése jóformán lehetetlen. 

 

IV/2. A fúrási időkkel kapcsolatos eredmények 

Az előfúráshoz szükséges időt a fordulatszám függvényében vizsgáltuk. Az 

üregek előkészítése során, a vizsgálati berendezés által rögzített fúrási idők 

szignifikáns különbségeket mutattak a különböző fordulatszámokon (Kruskal-Wallis 

teszt, p < 0,001). Mind a 100 és 200 fordulat/perc (Wilcoxon teszt p < 0,001), illetve 

a 200 és 1200 fordulat/perc (Wilcoxon teszt p < 0,001) fordulatszámon végzett 

előfúrásokat összehasonlítva, jelentős időbeni eltéréseket mértünk, melynek értékeit 

a 40. ábra mutatja (40. ábra). Az 1200 fordulat/perc fordulatszámon kivitelezett 

50X 400X 
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előfúrás időtartama szignifikánsan rövidebb volt, mint a 100 vagy 200 fordulat/perc 

fordulatszámon végzett fúrások ideje. 

 

 

 

40. ábra: Különböző fordulatszámokon (100, 200, 1200 fordulat/perc) végzett 

előfúrások átlagos fúrási idejei. (* szignifikáns eltérések) 

 

IV/3. A kézi behajtás hőterhelésével kapcsolatos eredmények 

A mini csavar helyének előfúrását követő kézi behajtás során a csontban mért 

hőmérséklet 11,77 ± 2,06 °C volt. Az előfúrás nélkül történő kézi behajtás során a 

mini csavar hasonló nagyságú intraosszeális hőemelkedést (P = 0,707, t-teszt) váltott 

ki a behelyezés során (11,33 ± 2,38 °C) (41. ábra). 
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41. ábra: Az előfúrást követő (kék oszlop diagram) és előfúrás nélkül (piros 

oszlop diagram) történő kézi behajtás hasonló hőterhelés értékeket mutatott a 

csontban. 

 

Az 42. ábra a mérésekből egy, véletlenszerűen kiválasztott hőregisztrációs görbét 

ábrázol (42. ábra). A vizsgálat alkalmával 1200 fordulat/perc fordultszámon történő 

előfúrást követően a készlet kézi behajtó műszerének segítségével történt a mini 

csavar csontba történő behelyezése. 

A módszerünk – vagyis az előfúrás és behelyezés – a mindennapi klinikai eljárást, 

gyakorlatot tükrözte, miszerint a csontban történő előfúrást követően azonnal 

megtörténik a mini csavar kézi behajtása a csontba. Ezáltal a többszörösen előidézett 

hőterhelés során kb. 27 másodpercig a csont hőmérséklete meghaladja a 47 °C 

küszöbértéket, melyet a csont túlélése szempontjából már veszélyzónának hívunk. A 

mérés során kapott hőgörbe jól szemlélteti, hogy az előfúrás által okozott hőmérséklet 

emelkedést követően a csont nem képes rövid időn belül visszanyerni az 

alaphőmérsékletét. Az ezt követő kézi behajtás pedig újabb terhelést ró a már 

magasabb hőmérsékleten lévő csontra. A többszörös hőterhelés után a csont lassan, 

kb. 140 másodperces időintervallum után nyerte vissza a kiindulási hőmérsékletét. A 

hőmérsékleti görbe első csúcsa az 1200 fordulat/perc fordulatszámon használt 

előfúróval történő „pilot hole” furat kialakítása során volt megfigyelhető. Ezt 

követően a hőmérséklet csökkent, de nem érte el a kiindulási hőmérséklet értéket. A 

mini csavar behelyezésekor a csontban mérhető hőmérséklet újra emelkedni kezdett, 

ezt jelzi a hőgörbe második csúcsa. A piros (47 °C) és zöld (41,3 °C) vonalak jelzik a 

két, széles körben elfogadott hőmérsékleti küszöbértéket. Az előfúrás által kiváltott 

hőterhelés 10 másodpercen keresztül, a kézi behajtás okozta hőmérséklet emelkedés 
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17 másodpercig tartja a csont hőmérsékletét a veszélyes küszöbérték felett. 

Figyelemfelkeltő, hogy a vizsgált 140 másodperces periódus alatt a hőmérséklet nem 

csökkent le az alap, kiindulási hőértékre. 

 

 

 

 

 

 

42. ábra: A csontban jelentkező hőmérsékletváltozások időbeni lefolyása 

használt fúróval történt előfúrást követő kézi mini csavar behajtás során. 

 

IV/4. A mini csavar előhűtése során kapott eredmények 

 

A szobahőmérsékletű mini csavar és a hűtött mini csavar behajtásakor regisztrált 

hőmérséklet különbségeket a 43. ábra mutatja be (43. ábra). A szobahőmérsékletű, 

1,6 mm átmérőjű és 8 mm hosszú mini implantátumok sertésborda csontba 

helyezésekor az átlagos hőmérsékletemelkedés 11,3 °C volt. Ez a humán, kb. 37 °C-

os testhőmérséklethez hozzáadva meghaladja azt a küszöbértéket, amely a csont 

gyógyulása szempontjából már káros lehet (47 °C). Az előhűtött mini csavarral 

szignifikánsan alacsonyabb, 6,6 °C volt az átlagosan mérhető hőmérsékletemelkedés. 

A mérési görbe alapján szembetűnő, hogy a behelyezés első másodperceiben a csont 

előfúrás használt fúróval 

1200 fordulat/perc 

mini csavar kézi behajtása 
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kiindulási hőmérsékletét a csavar még hűteni is képes volt (44. ábra). A 44. ábrán a 

két – véletlenszerűen kiválasztott – hőmérséklet regisztrációs görbén jól látható, hogy 

bár a szobahőmérsékletű csavar 47 °C feletti hőmérsékleteket keltett, azok időtartama 

nem érte el az egy perces időtartamot. 

 

 

43. ábra: A szobahőmérsékletű mini csavar (piros színnel jelölt oszlopdiagram) 

és hűtött (kék színnel jelölt oszlopdiagram) kézi behajtása során tapasztalt 

szignifikáns hőmérsékletkülönbségek. 

 

 

44. ábra: A mérés során rögzített hőregisztrációs görbék az idő függvényében. 

Az előhűtött mini csavar (kék vonal) a behelyezés első másodperceiben még a 

csont hőmérsékletét kis mértékben csökkentette is. A szobahőmérsékletű mini 

csavar (piros vonal) kézi behajtása során mért hőmérséklet meghaladta a 47 °C 

küszöbértéket. 
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IV/5. Retrospektív vizsgálat eredményei a mini csavarok sikerességének 

vizsgálata során  

A 2014-től 2016-ig terjedő időszak alapján 47 pácienst vontuk be a vizsgálatba. 

A vizsgált periódus idején 59 mini csavar került behelyezésre a fogszabályozó kezelés 

kiegészítéseként. Az átlagos idő, mely alatt szkeletális horgonylati funkciót töltöttek 

be, 8,1 (± 3,3) hónap volt. Ezen horgonylati elemek sikeraránya a vizsgált adatok 

alapján 89,8% volt. A behelyezett csavarokat nem, állcsont, lokalizáció és a kezelés 

típusának megfelelően csoportosítottuk, mely összefoglaló adatokat a III. táblázat 

szemlélteti (III. táblázat). 

 

IIIIII. táblázat A vizsgált csavarok elhelyezkedésének demográfiai adatai 

Demográfiai adatok Esetszám (%) 

Nem 
férfi 15 (25,4%) 

nő 44 (74,6%) 

Életkor években 

 

< 20 40 (67,8%) 

20 – 30 15 (25,4%) 

> 30 4 (6,8%) 

Csavar elhelyezkedése (állcsont) 
maxilla 54 (91,5%) 

mandibula 5 (8,5%) 

Csavar elhelyezkedése (oldal) 
jobb 33 (55,9%) 

bal 26 (44,1%) 

Csavar elhelyezkedése 

(állcsont régió) 

elülső 10 (16,9%) 

oldalsó 49 (83,1%) 

Csavar elhelyezkedés 

(anatómiai lokalizáció) 

palatinális 32 (54,2%) 

bukkális 24 (40,7%) 

ramus mandibulae 3 (5,1%) 

Ortodonciai kezelés típusa 

impaktált fog extrúzió 32 (54,2%) 

intrúzió 8 (13,6%) 

disztalizálás 16 (27,1%) 

bedőlt fog felállítás 3 (5,1%) 

 

A sikertelenség arányát vizsgálva az életkor és nemek tekintetében szignifikáns 

különbség nem mutatkozott. Vizsgálatunk során az anamnesztikus adatok (melyeket 

a kórelőzmény és a fogászati kórtörténeti adatlap felhasználásával gyűjtöttünk össze) 

és a szövődmények előfordulása között nem találtunk összefüggést. 
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Az anatómiai elhelyezkedés és a fogszabályozó beavatkozások tekintetében vizsgált 

sikertelen kezelések százalékos arányát a IV. táblázat mutatja be (IV. táblázat). 

 

IV. táblázat Szövődmények előfordulása 

Szövődmények 

típusai 
Elhelyezkedés/Kezelés 

Sikertelen/teljes 

esetszám (%) az 

elhelyezkedés 

vagy kezelés 

szerint 

P érték* 

Gyulladás 

palatinalis 2/32 (6,3%) 

n. sz. bukkális áthajlás 3/24 (8,3%) 

ramus mandibulae 1/3 (33,3%) 

Csavarlazulás 

palatinalis 1/32 (3,1%) * 0,034 

bukkális áthajlás 5/24 (20,8%) * 

ramus mandibulae 0/3 (0) 

Csavarlazulás 

impaktált fog extrúziója 1/32 (3,1%) * 0,036 

intrúzió 2/8 (25%) * 

disztalizálás 3/16 (18,8%) 

bedőlt fog felállítás 0/3 (0) 

Csavartörés ramus mandibulae 1/3 (33,3%) – 

* kkhí négyzet próba; n. sz., nem szignifikáns 

 

Gyulladás a mini csavarok körül az 59 esetből összesen 6 esetben fordult elő (10,2%). 

A lokalizáció tekintetében a gyulladásos tünetek 6,3%-ban a szájpad területén 

elhelyezett mini csavar esetében jelentkeztek (45. ábra), míg ezen panasz a bukkális 

régióban magasabb arányban fordult elő, 8,3%-ban (46. ábra). 

 

 

 

 



48 

 

 

45. ábra: Ínygyulladás és gennyképződés látható a palatinálisan elhelyezett 

mini csavar körül. A fertőzés kezelése lokális fertőtlenítőszerek (jódtartalmú 

oldat és klórhexidin gél) segítségével történt a horgonylati funkció betöltésének 

időszaka alatt [saját képanyag]. 

 

 

46. ábra: a) Gingivitis és plakk felhalmozódás látható a fogakon és az intrúziós 

céllal behelyezett mini csavar körül. b) Szembetűnő a bukkálisan elhelyezett 

mini implantátumot körbeölelő duzzadt nyálkahártya és az első moláris fogra 

felragasztott gyűrűn lévő lepedék, fogkő [saját képanyag]. 

 

Kiugróan magas előfordulást tapasztaltunk a gyulladásos szövődmény tekintetében a 

ramus területén behelyezett mini csavarok esetében (33,3%), mely az alacsony 

esetszámot figyelembe véve kimagasló hibaszázalékot is mutatott. A ramus területére 

behelyezett mini implantátumra illetve az ahhoz történő fogmozgatáshoz példát a 47- 

49. ábrákon keresztül mutatunk be (47-49. ábrák). 
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47. ábra: A fogszabályozó kezelés megkezdése és a jobb alsó bölcsességfog 

eltávolításával egyidőben a mandibula felhágó ágába helyezett mini csavar 

látható [saját képanyag]. 

 

 

 

48. ábra: A szkeletális horgonylati elemhez közvetlenül rögzített rugó hatására 

a bedőlt második őrlőfog tengelyállása kedvezően alakult [saját képanyag]. 
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49. ábra: A nyálkahártya duzzanata, gyulladása nagymértékben megnehezíti a 

fogmozgatáshoz szükséges erő aktiválását és a páciensnek enyhe fájdalmat 

okoz [saját képanyag]. 

 

Másfelől figyelembe véve a mini csavarok lazulását, jelentős különbségek 

mutatkoztak a lokalizáció függvényében. A szájpadba helyezett horgonylati elemeket 

3,1%-ban, míg a bukkális régióból magasabb, 20,8%-ban szükségszerű volt 

eltávolítani, a csavarok meglazulása miatt. Mindamellett ez a szövődmény, mely csak 

6 páciens esetében fordult elő az 59 esetből, 10,2%-os sikertelenségi rátát mutatott. A 

beavatkozás típusát illetően, az intrúzió esetén szignifikánsan gyakoribb volt a mini 

csavar lazulása, mint az impaktált fogak extrúziója esetén (p=0,036). 

A vizsgált időszakban csavartörés egy esetben fordult elő, ramusba helyezett mini 

csavar esetén (50. ábra). A törés oka a kedvezőtlen előfúró/mini csavar átmérő és 

hossz aránynak volt köszönhető. Az alacsony esetszámra tekintettel, magas (33,3%) 

hibaszázalékot mutatott ezen szövődmény előfordulása. 
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50. ábra: A kis átmérőjű előfúróval történő „pilot hole” furat előkészítése 

(fehér nyíl) után vastagabb átmérőjű mini csavar behelyezése a ramus 

területére. A nem megfelelő méretű előfúrás a mini csavar törését 

eredményezheti [saját képanyag]. 

 

A helyes diagnózis (51. ábra) és a páciens jó szájhigiénéje szövődményektől mentes, 

sikeres végeredményt produkál a kombinált szájsebészeti és fogszabályozó 

beavatkozás során. 

 

 

 

51. ábra: Az OP felvételen rossz tengelyállású, impaktált helyzetben lévő felső 

szemfogak láthatóak (nyilak) 

 

Az impaktált felső szemfogak mozgása, tengelyirányuk kedvező alakulása az erő 

hatására, jól megfigyelhető a kontroll OP felvételen (52. ábra). 
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52. ábra: A szájpadba helyezett mini csavarok (fehér nyilak) által biztosított 

horgonylat hatására az impaktált helyzetű felső szemfogak tengelyállásának 

változása jól látható (kék nyilak). 

 

A mini csavar horgonylati funkciójának ellátása és a fog aktiválásának, sorba 

állításának időtartama alatt alsó, felső rögzített fogszabályozó készülékkel 

kivitelezhető a szükséges hely megteremtése, megtartása, a sorba állítani kívánt fogak 

számára (53. ábra). 

 

 

 

53. ábra: Az impaktált helyzetű felső szemfogak számára szükséges hely 

biztosítása rögzített fogszabályozó készülék és tolórugó segítségével történt 

(nyilak) [saját képanyag]. 

 

Az impaktált felső szemfogak előtörését követően a fogak további mozgatása a 

rögzített fogszabályozó készülékhez történt (54. ábra). Az ortodonciai mini csavar 
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eltávolítása komplikációmentes esetben akkor történik, ha stabil horgonylatot 

biztosított a fogmozgatás során és a fogszabályozó kezelés további lépéseihez nem 

szükséges a csontban való rögzítése. 

 

 

 

54. ábra: A) Az impaktált helyzetű felső szemfogak mozgatása az előtörést 

követően a rögzített készülékhez történt. B) A mini csavar eltávolítható a 

kezelés ezen fázisában [saját képanyag]. 

 

Az ortodonciai mini csavar eltávolítását követően a fogak finombeállítása, megfelelő 

okklúzió kialakítása a rögzített fogszabályozó készülékes kezelés befejező fázisaiban 

történt (55. ábra). Az elért végeredmény így mind esztétikájában, mind funkcionálisan 

kedvező megoldást nyújtott. 
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55. ábra: Az impaktált helyzetű felső szemfogak sikeres sorba állítása 

szkeletális horgonylati elem és rögzített fogszabályozó készülék segítségével 

[saját képanyag]. 
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V. Megbeszélés 

 

 A fogszabályozó kezelés során alkalmazott mini csavar, mint szkeletális 

horgonylat, precízebb végeredményt, gyorsabb kezelést tesz lehetővé. Azonban a 

mini csavar használata során minden esetben számolnunk kell a csontban létrejövő 

hőterheléssel. Augustin szerint az a hőmérséklet (stresshold hőmérséklet), ami még 

nem vezet termális oszteonekrózishoz mai napig is tisztázatlan [51]. Lee szerint az 

általánosan elfogadott érték csak anekdotákon alapul [52]. Egyes szerzők ezt az 

értéket 44°C és 47 °C fok között határozzák meg [53, 54]. A magas hőmérsékletek a 

csontban lokális keringési zavart és a sejtfehérjék funkciójának módosulását 

eredményezik. Amíg a 40°C-ra történő hőmérsékletemelkedés vérbőséget vált ki, 

addig a tartósan 53°C-ra növekedett hőmérséklet a véráramlás teljes zavarát, blokkját 

idézi elő [55]. Általánosságban elmondhatjuk, hogy hőmérsékleti szempontból, a 

csont több, mint egy percen keresztüli 47°C-os hőmérséklete, már gátolja a csont 

túlélését. Ennél magasabb hőmérséklet előidézésével már rövidebb idő alatt is a csont 

nekrózisát okozhatjuk. Az intracelluláris enzimek és a membrán fehérjék 

denaturációja, a sejt dehidrációja, sejtmembrán sérülés és karbonizáció folyamata 

Lundskog [56] vizsgálatai alapján 90°C-on 1-2 másodperc után már bekövetkezik. 

Berman szerint ez a hőmérsékleti érték már 70°C fok, de 50°C fokon történő 30 

másodperces behatás, irreverzibilis enzimatikus károsodást okozhat a kortikális 

csontban [57, 58]. Más kutatások szerint a hőmérséklet 4,3°C fokos emelkedése az 

implantátumok eredményességében már jelentős különbségekhez vezet, főként az 

újonnan képződő csont minőségét tekintve [44, 59, 60, 61]. Saját in vitro kutatásunk 

egyértelműen igazolja, hogy a növekvő fúró kopás, fúró nyomás és a csökkenő hűtés 

erőteljes hőmérsékletemelkedést okozhat a csontpreparálás közben [62]. Az 

természetes, hogy ezek a fúrók hőt termeltek fúrás közben, azonban a hőmérséklet 

emelkedés mértéke, és ideje már egyáltalán nem elhanyagolható [63]. A hőmennyiség 

sok faktortól függ, a két fő tényező a következő: 

 

 Az egyik az intermolekuláris kötések megszakadása, ami hőenergiát szabadít fel. 

 A másik a nem preparáló fúró felszín hőtermelése a súrlódás miatt [64, 65]. 
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Más szempontból azon paraméterek, amelyek a hőmérsékletet a csontfúrás közben 

befolyásolják, két fő csoportra oszthatók [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72]. 

1. A fúrási paraméterek (fúrási sebesség, hűtés, a fúró előrehaladásának üteme, a 

fúróra nehezedő nyomás, a preparáció mélysége és hogy volt-e előfúrás illetve 

mekkora üreg készült.) 

2. A fúró jellemzői (átmérő, munkafelület, barázdáltság, csavarvonal, fúró 

csúcsszöge és a fúró kopása). 

 A legtöbb fúrási paraméter könnyen kontrollálható és változtatható, azonban 

néhány faktor előre meghatározott, mint például a csont kortikális állományának 

vastagsága. Az alveoláris csont minőségi kínálatát, a környező lágyszövet állapotát 

figyelembe véve, a csavar helyes pozícionálásával a mini csavar alkalmazásának 

sikeressége fokozható [73]. Ugyanakkor néhány tényező nehezen követhető, például 

a fúró kopásának előrehaladása. A fúrás időtartamát erősen befolyásolja a kortikális 

vastagsága, illetve a csont szervetlen állományának minősége. Közismert, hogy in 

vitro kutatásokhoz, szarvasmarha, sertés és kutyából származó csontot gyakran 

használnak, de ezek közül egyik sem egyezik meg az emberi csont paramétereivel 

[74]. A kezdetektől gyakran használják in vitro kutatásokban a sertésbordát a kutatók, 

mert ezzel dolgozva a speciesek közötti különbségek elfogadhatók [65]. Veli [75] 

CBCT kutatása alapján az emberi mandibula kortikális vastagsága a harmadik és a 

második őrlőfog között 2,11-3,04 mm. Di Bari és munkatársai [76] ehhez hasonló 

értékekről számoltak be a retromoláris régióból származó graftok vizsgálatakor. A mi 

munkánk során felhasznált sertésborda csont darabok 2,1-2,3 mm kortikális 

vastagsággal rendelkeztek, az előzőkből kiindulva. 

Az előfúrás szintén fontos kérdés mini implantátumok esetén. Mini csavar 

alkalmazása során az előfúrás szükségessége elsősorban a kortikális csont 

vastagságától függ. Matthews és Hirsch [77] által leírt előfúrási metódust Branemark 

népszerűsítette [78]. Az 1990-es éveket követően kezdett kiszorulni a „pilot hole” 

(előfúrás során alakított üreg) használata az ortodonciai sebészeti gyakorlatból. Ez a 

felmerülő mellékhatásokkal (ideg illetve környező fogak gyökerének sérülése, fúrófej 

törése és termális oszteonekrózis) is magyarázható. A helyesen megválasztott méretű 

előfúrás és „pilot hole” alkalmazása ugyanakkor csökkenti a behelyezési nyomatékot 

a mini csavar alkalmazása során, és csökkentheti a csontban keletkező 

mikrorepedéseket. Viszont előfúráskor még alacsony fordulatszámon is számolni kell 

a csontban keletkező extra hőterheléssel, mely akár nekrózishoz is vezethet [79]. 
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Előfúrást követően behelyezett mini csavarok primer stabilitása jelentősen nagyobb, 

mint az előfúrás nélkül behelyezett mini implantátumoké. Idővel azonban, elsősorban 

a kevesebb trabekuláris csont miatt, az előfúrást igénylő mini csavarok stabilitása 

jelentősen lecsökkenhet [80]. 

A behelyezés módja ezen túlmenően meghatározhatja a csontban képződő 

hőmérsékleteket is. Matsuoka és munkatársai önfúró mini csavarok behelyezése során 

a csontban kiváltott hőmérséklet változást tanulmányozták a csavar behajtás 

sebességének függvényében [81]. A mandibula modell (kortikális csont vastagsága 

kb. 2 mm) vizsgálata során az átlag hőmérséklet emelkedés 5,0°C volt 50 

fordulat/perc sebességű behajtás esetén. A mérést 250 fordulat/percen megismételve 

11,1°C-os, jelentősebb hőmérséklet emelkedést tapasztaltak a csontban.  Ezzel 

ellentétben vizsgálatunk során lényegesen magasabb hőterhelést mértünk, már 

alacsonyabb behajtási sebesség mellett is. Az előfúrás során 11,8 ± 2,1°C, míg 

előfúrás nélkül 11,3 ± 2,4°C volt a csontban indukált hőterhelés nagysága [46]. Ez a 

hőmennyiség, ha több mint egy percen keresztül fennáll, már a csont túlélését is 

veszélyeztetheti és csont nekrózist is okozhat [82, 83]. A különbség oka lehet a 

hőmérséklet regisztrálás eltérő módszere. Vizsgálatunk során a csontban 5 mm 

mélységbe helyezett hőszenzorok segítségével történt a mérés, míg Matsuoka a 

kortikális csont felszínére ragasztott szenzorok segítségével végezte a méréseket [81]. 

A csontfelszíni mérések azonban véleményünk szerint nem adnak valós képet a 

csontban termelődő hőmérsékletekről, azt szondákkal sokkal pontosabban 

meghatározhatjuk. Mindemellett az eredmények eltérését az eltérő gyártmányú mini 

csavaroknak is köszönhetjük (JEIL Medical Corp., Szöul, Koreai Köztársaság vs. 

Biodent Co., Ltd., Tokió, Japán). Papageorgiou és munkatársai vizsgálatuk alapján a 

mini implantátumok sikertelenségét 0 és 40,8% között (átlagosan 14%) határozták 

meg. A kutatás rámutatott arra is, hogy 1,56-szor nagyobb arányban fordult elő 

szövődmény az alsó állcsontba helyezett mini implantátumok esetén [67]. 

Amennyiben előfúrás javasolt (1,5 mm-nél vastagabb, de 2,5 mm-nél keskenyebb 

kortikális csont esetében) 1,6 mm átmérőjű mini csavar használata előtt, az 1 mm 

átmérőjű előfúró alkalmazása ajánlott az irodalmi adatok alapján [84, 85]. Ezt a 

metódust követtük kutatásunk során is. Számos kutatás zajlik a mini 

implantátumokkal kapcsolatban [86, 87, 88, 89, 90] amelynek a fő irányvonala a 

stabilitás és sikerarány növelése a kezelések során. Több vizsgálat is [91, 92] 

konklúzióként vonja le, hogy a stabil implantátum meghatározó elemei a megfelelő 
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kortikális csont vastagság az implantátum behelyezésének területén. Ezenkívül az 

ideális behelyezési nyomaték, illetve az implantátum átmérője is fontos szerepet 

játszik az erőterhelést megfelelően biztosító stabil mini csavar szempontjából. 

Uemura és munkatársai [93] kutatásainak célja elsősorban az volt, hogy a „pilot hole” 

és mini csavar átmérők közötti összefüggést vizsgálva, meghatározzák ennek az 

aránynak az ideális értékét. Számos korábbi kutatás [94, 95, 96] vizsgálati módszerét 

követve, perioteszt készülék (Siemens AG, Bensheim, Németország) segítségével 

elemezték a csavar behelyezését követően 3 héttel az implantátum mobilitását. A 

legrosszabb eredményeket 1,1 mm átmérőjű pilot hole esetében kapták, elégtelen 

horgonylatot eredményezve [97]. A fogászati implantátumok vizsgálata során Olive 

és Aparicio [98] kijelentették, hogy a perioteszt módszer kvantitatív és 

reprodukálható tulajdonságai lehetővé teszik a csont-implantátum rögzítésének 

klinikai nyomon követését. A perioteszt objektív, könnyen alkalmazható módszer az 

implantátumok sikeres integrációjának megítélésére. Az implantátum és csont felszín 

közötti területet FE-SEM (FE-SEM; S-4300 type; Hitachi Science Systems, Ibaraki, 

Japán) képpel elemezték. Az eredmények alapján azt a következtetést vonták le, hogy 

az optimális „pilot hole” méretnek a mini implantátum átmérőjének 69-77%-a között 

kell lennie. A mobilitás jelentős csökkenése a mini csavar behelyezését követően 3 

héttel, perioteszt alkalmazásával, jó prognózist jelent a megfelelő stabilitás 

kialakulásában. Saját kutatási eredményünk alapján az előfúrást nem igénylő mini 

csavar rendszer vizsgálatakor a 0,625 arányú (1 mm/1,6 mm) “pilot hole” nem 

csökkentette az intraosszeális hőterhelést, összehasonlítva az előfúrás nélkül 

behelyezett rendszerrel. Ezenfelül a “pilot hole” preparációja további termális 

károsodásokat idézhet elő a csontban. A konvencionális metódust követve, az előfúrás 

és a mini csavar azonnali kézi behajtásának kombinációja során 27 másodperc 

időtartamban már a „veszélyes zóna” (> 47°C) károsodásait szenvedi el a csont és 

körülbelül 1 percen keresztül 41,3°C-nál nagyobb tartományban van a csont 

hőmérséklete. Ismereteink alapján eddig csak egy in vitro vizsgálat során 

tanulmányozták a “pilot hole” preparációjának termális hatásait mandibula modellen. 

Nam és munkatársai 5 mm mélységű üregek fúrása során képződött hő mennyiségét 

tanulmányozták. A mérést 600 és 1200 fordulat/perc fordulatszámon és 5 illetve 20 

N tengelyirányú terhelés során elemezték [47]. Jelen tanulmányunk eredményeinél 

Nam és munkatársai lényegesen magasabb általános hőmérséklet emelkedésről 

számoltak be. A mérési eredményeik alapján új fúróval, 600 fordulat/percen történő 
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üregkészítés 10 N terhelés mellett 15,8°C átlag hőmérséklet változást eredményezett. 

Ugyanezen eljárás nagyobb, 1200 fordulat/percen, de kisebb, 5 N terhelés esetében 

átlagosan 11,4°C hőterhelést indukált a csontban. Kutatási eredményeink alapján a 

100 és 200 fordulat/perc fordulatszámon kivitelezett előfúrás alkalmával a 

hőmérséklet emelkedés körülbelül 2°C volt. A nagyobb fordulatszámon (1200 

fordulat/perc), új előfúró applikálása esetében is alacsonyabb hőértékeket 

regisztráltunk, összevetve Nam és munkatársainak mérési eredményeivel. Ezzel 

szemben koptatott előfúró, 1200 fordulat/percen történő felhasználása esetén, 

hozzájuk hasonló hőmérséklet emelkedést tapasztaltunk (12,3°C a jelen és 11,4°C a 

korábbi tanulmány eredménye). A különbség az ő korábbi és a mi jelen eredményeink 

között részben a hőmérséklet regisztrációjának eltérő rendszerével magyarázható 

(termoszenzor vs. infra hőmérő). Ezen túlmenően a differencia adódhat a vizsgálati 

modell különbözőségéből (kb. 2 mm vastagságú kortikális csonttal rendelkező sertés 

borda, vs. szarvasmarha bordacsont) is. Mindemellett vizsgálatunk során magasabb 

axiális terhelésnek (20 N) tettük ki a fúrókat alacsony fordulatszám esetében. Ennek 

oka, hogy 600 fordulat/perc fordulatszámon 5 N terhelés mellett a fúró nem képes a 

kortikális csont megfelelő preparálására. Augustin és munkatársai méréseik 

eredményeiből arra a következtetésre jutottak, hogy mialatt az axiális irányú terhelés 

vagy fúrási sebesség független megnövelése hőmérséklet emelkedést eredményezett, 

addig ezen értékek együttes növekedése hatásosabb preparálást tett lehetővé és nem 

emelte szignifikánsan a hőmérsékletet [65]. Ezzel szemben, kutatásunk során a 

hatékony beavatkozást és kismértékű hőterhelés képződését a magas tengelyirányú 

terhelés és alacsony sebesség kombinációjával kaptuk. A jelen tapasztalat konzisztens 

egy korábbi vizsgálattal, mely rámutatott, hogy az alacsonyabb fúrási sebesség és 

magasabb nyomás kombinációja szükséges a kedvezőbb csontregenerációhoz. Ezt 

egy in vivo vizsgálat során 230 fordulat/perc fordulatszám és 20 N nyomás mellett 

produkálták [99]. Továbbá Reingewirtz és munkatársainak hasonló irányú 

kutatásában a nyomás (8 N, 13 N, 20 N) növekedése mérsékelt hőmérséklet 

emelkedést eredményezett 400 és 800 fordulat/perc fordulatszámon. A vizsgálat során 

a fúráshoz szükséges időtartam viszont szignifikánsan csökkent a nyomás 

növekedésével [100]. 

Fontos megemlíteni, hogy hasonlóan Nam és munkatársainak vizsgálatához [47] 

saját kutatásunk kivitelezésénél sem használtunk hűtőfolyadékot, így a múltbeli és 

jelenlegi eredmények összehasonlíthatóak. A megjósolható hőmérséklet emelkedésre 
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vonatkozóan, alacsony fordulatszámon történő fúrás esetében a hűtés kevés előnnyel 

jár. A hűtés segít csökkenteni a hőmérsékletet, továbbá csökkenti a súrlódást és segít 

a csonttörmelék tényleges eltávolításában a fúró barázdáiból, ami további 

hőmérsékletemelkedéshez vezetne. [70, 101]. Nem kontrollált, nem megfelelő hűtés 

előfordulhat retromoláris kezelések közben, amikor a lágyszövetek, vagy korlátozott 

szájnyitás gyengíti az ideális hozzáférést. Az is lehet, hogy a fúró nincs elég mélyen 

a kézidarabban, a hűtőcső nyílása nem fekszik fel eléggé a fúró aktuális munkavégző 

felszínére és így a gyengített, vagy elzáródott hűtőcsatorna, csökkentett hűtéshez 

vezethet. Néhány közleményben az implantációs fúrókat sokszor a csont 

hőmérsékletének figyelembe vétele nélkül használták, ami potenciálisan káros [102, 

103]. Továbbá hasonló kutatásokban, nagyon kicsi, minimálisan látható fúró kopást 

figyeltek meg 25, 40, 50, 100 fúrás és a hozzá tartozó sterilizálás után [104, 105]. A 

mi fúróink 150 előfúrás után egyértelműen, bizonyítottan koptak. A kopott fúró 

esetében, a tompa vágó élek nagyobb súrlódáshoz vezetnek. A csontdarabok és a 

debrisz eltávolítása korlátozott. A törmelék eltávolítása fontos hőcsökkentő faktor 

volna, a csont szegényes hőkapacitása és hővezető képessége miatt. A hőtermelés 

átlagos nyomásnál (20 N) és alacsony fordulatszám (200 fordulat/perc) mellett, a 

47°C-os érték alatt maradt a legkopottabb fúrónál is. Pandey és Panda szerint 

egymástól függetlenül a növekvő sebesség és a nyomás is okozhat csontkárosodást. 

A sebészek tipikusan 6 N-24 N nagyságú erővel nyomják a fúrót [106], de néhány 

speciális esetben (traumatológiában, ortopédiában), ez az érték nagyon közel lehet, a 

120 N-hoz is [70]. A sebészek, ha kopott fúrókat használnak, öntudatlanul is nagyobb 

erőt fejtenek ki, amivel a fúrók akár jobb teljesítményt mutatnak, gyorsabbak is 

lehetnek, mint az új fúrók. Valójában a 25 N-nál nagyobb axiális nyomás, amit az 

előző kutatásokban használtak, súlyosan megnövelte az intraosszeális hőmérsékletet, 

körülbelül 6,3°C-al. Ez az emelkedés emberre vonatkoztatva, körülbelül 43,3°C-ot 

tenne ki, ami már potenciálisan káros hőmérséklet [44, 59]. Ezzel szemben néhány 

kutató arra jutott, hogy ha az axiális nyomás magasabb, a növekvő súrlódás ellenére 

a hőtermelés a csontban akár csökkenhet is, mivel a csökkentett fúrási idő, csökkent 

csont expozícióval is jár [65, 70]. A nagyobb axiális erő alkalmazása valószínűleg 

növeli a fúró törésének és az intraosseális mikrotraumáknak a gyakoriságát, ami a 

csont csökkenő véráramlását eredményezheti [107]. Véleményünk szerint a kopott 

fúrók jelentősen növelték a hőtermelést és a fúrási időt. A használt előfúró által 

preparált kavitás szignifikánsan lassabb idő alatt készült el és a hőtermelés 4-szer több 
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volt, mint egy új fúrónál. Magas fordulatszámon (1200 fordulat/perc), koptatott 

előfúró alkalmazásakor kérdéses a hűtőfolyadék adagolásának szükségessége. Több 

korábbi vizsgálat során is az előfúrás időtartama alatt fiziológiás sós hűtéssel [34] 

javasolták elkerülni a csontnekrózis kialakulását [86]. Jeong és munkatársai 

tanulmányuk során arra a következtetésre jutottak, hogy a külső hűtés nem 

csökkentette a csont hőmérsékletét, amikor lebeny nélküli, sebészi fúrósablon 

közreműködésével végezték el az implantátum behelyezését [108]. Ezen túlmenően 

egy másik vizsgálatban alacsony fordulatszámon (< 1500 fordulat/perc), hűtés 

mellőzésével végrehajtott fúrás alkalmával egyszer sem mértek károsnak vélt 

hőmérséklet emelkedést [109]. Mindazonáltal a magasabb sebességeken kivitelezett 

fúrások jelentősen meggyorsították a beavatkozást vizsgálataink során (2,8 

másodperc, 1,1 másodperc és 0,1 másodperc a 100, 200 és 1200 fordulat/percnél). 

Véleményünk szerint mindegyik fúrási idő klinikailag elfogadható. 

Vizsgálataink során, előfúrást követően illetve előfúrás nélkül is megmértük a 

kézi behajtás keltette hőterheléseket [46]. Az előfúrás során 1 mm-es fúrót 

használtunk az 1,6 mm-es mini csavar behajtása előtt. Ezen eredmények azt mutatták, 

hogy az előfúrás egyáltalán nem csökkentette a mini csavar behelyezése során 

mérhető hőmérsékletemelkedést (előfúrással 11,77°C ± 2,06°C, előfúrás nélkül 

11,33°C ± 2,38°C volt). Sőt, az előfúrás és kézi behajtás együttes alkalmazásakor 

összeadódtak a csontra ható hőterhelések, azaz az előfúrást követő kézi behajtáskor 

kb. 1 percig 41,3°C-nál magasabb hőt mértünk a csontban, illetve 27 másodpercig a 

47°C-os „küszöbértéket” is meghaladó hőterhelést tapasztaltunk [46]. Ezzel szemben 

ahol a mini csavart és a behajtó műszert kb. 0,4°C-ra történő hűtést követően 

használtuk, minden esetben elkerültük a csontra veszélyt jelentő küszöbértéket, sőt az 

előhűtött csavarral a beavatkozás kezdetén a csont hőmérsékletét még csökkentettük 

is. A mini csavar alkalmazása során létrejövő intraosszeális hőterhelést csökkenteni 

tudjuk a mini csavar kézi behajtásának a megfelelő előkészítésével, azaz az 

implantátum és a kézi behajtó műszer mélyhűtőben történő lehűtésével. Ezzel a 

könnyen kivitelezhető módszerrel elkerülhetjük a csont túlélését veszélyeztető 47°C 

körüli vagy a feletti kritikus hőmérséklet értékeket. Természetesen további in vivo 

állat és azután klinikai vizsgálatok szükségesek a valós előnyök (esetlegesen kisebb 

posztoperatív fájdalom, ritkábban bekövetkező idő előtti csavarlazulás) felderítése 

céljából. 
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Az ortodonciai mini implantátumok túlélési és sikerarányaik alapján, kiválóan 

segíthetik a stabil horgonylat teremtést fogszabályozó kezelések során. Ugyanakkor 

a szövődmények elkerülése szempontjából számos kritikus pontot kell figyelembe 

vennünk. 

Az egyik ilyen pont az implantátum beültetésének helye. Turley és munkatársai 

által végzett kutatás alapján a legnagyobb stabilitást a keratinizált szövetekbe 

helyezett mini csavarral érhetjük el [110]. Más szerzők vizsgálatában is a mobilissá 

váló csavarok magasabb arányt mutattak, ha azok a nem keratinizált nyálkahártyába 

kerültek (16 implantátumból 4 vesztés) [111]. A sikerarány hasonlóan magas, közel 

100%-os előfordulást mutat a szájpad területére helyezett mini csavar esetében, 

Cheng illetve Miyawaki és munkatársainak kutatásai alapján is [86, 112]. Park és 

munkatársai vizsgálatuk során arra keresték a választ, hogy mik az alapvető faktorok 

a mini csavarok sikeres alkalmazásánál [114]. Eredményeik bizonyos mértékben 

megegyeznek a mi vizsgálatunk eredményeivel, amennyiben a bukkális áthajlásba 

helyezett mini csavarok esetében többször volt megfigyelhető gyulladás. Ez a 

nyálkahártya különbözőségével magyarázható, miszerint a labiális területek jobban ki 

vannak téve az izomerők hatásának, nehezebben tisztíthatóak a páciens számára 

[113]. A palatinális régió feszes nyálkahártyája kedvezőbb terület a mini csavar 

számára [114] (56–60. ábrák). 

 

 

56. ábra. Az ortodonciai diagnózis felállításához készített OP felvétel, melyen a 

jobb felső szemfog impaktált, ferde tengelyállása látható [saját képanyag]. 
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57. ábra. Az impaktált szemfog szomszédos fogakhoz való viszonyának 

pontosabb megítélésére készített periapikális felvétel [saját képanyag]. 

 

 

 

58. ábra. A palatum kedvező területet nyújt a szkeletális horgonylat 

biztosítására [saját képanyag]. 
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59. ábra. A palatinális mini csavar stabil horgonylatot biztosított és az 

impaktált szemfog sorbaállítása komplikációmentes volt [saját képanyag]. 

 

 

60. ábra. A jobb felső impaktált szemfog sikeres extrúziója, sorba állítása 

palatinális mini csavar segítségével [saját képanyag]. 

 

Ezt alátámasztják saját kutatási eredményeink, miszerint 3,1%-ban fordult elő csavar 

lazulás az ortodonciai kezelés alatt, ha a mini implantátumot palatinálisan helyeztük 

be, míg ha a bukkális áthajlás volt a szkeletális horgonylat helye, 20,8%-ban 
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találkoztunk csavar lazulással. Lee és munkatársai moláris fogak intrúziójának 

céljából a mini csavarok helyéül a palatinális varratot választották. A keratinizált 

lágyszövet, nagyon vékony csont területtel gyorsabb intrúziót tett lehetővé és a 

páciensek nagyobb komfortérzetről számoltak be [115]. Kiemelt szerepe van a 

szkeletális horgonylatoknak alsó moláris fogak elvesztését követő felső moláris fogak 

elongációjának kezelésében. A felső moláris fogak elongációja a páciensek kb. 24%-

nál megfigyelhető [116]. Pinzan-Vercelino és munkatársai egy esetbemutatáson 

keresztül tárják fel a mini csavar által biztosított kezelés előnyeit (esztétikus, alacsony 

költségű, a páciens kooperációjától független, minimál invazív beavatkozás) felnőtt 

páciens esetében, felső moláris fog intrúziójának kivitelezése kapcsán [117]. Az 

elongálódott helyzetben lévő felső első moláris fog bukkális és palatinális felszíneire 

ragasztott gombok (bonding lingual button; Morelli Ortodontia, Sorocaba, Brazília) 

és két, a szájpad bukkális és palatinális felszíneire behelyezett mini csavar (1,6 mm x 

9 mm, Dewimed, Tutlingen, Németország) segítségével 5 hónap alatt a felső első 

moláris fog tökéletes okklúziós helyzetbe került. Mindkét oldalt a 2 N intrúziós erőt 

elasztikus gumilánc (Continuos Chains Bobbin; 3M Unitek, Neuss, Németország) 

biztosította, mely a mini csavar és a felragasztott gomb között helyezkedett el. Az 

aktivációhoz szükséges erő adagolása a korábbi publikációknak megfelelően [118, 

119, 120, 121] szimultán történt a bukkális és palatinális felszíneken. Gyulladásos 

szövődmény nem fordult elő sem a bukkális, sem a palatinális felszíneken. Az 

ismertetett kezelési módszerrel a pulpa devitalizációja nagy százalékban elkerülhető. 

Az elért eredmény 5 évvel a beavatkozást követően is stabilnak mutatkozott. 

Leonhardt 5 éves követéses vizsgálatában a periimplantitis kezelésére a szisztémás 

antibiotikum kezelést és hidrogén peroxidos lemosást ajánlotta, mintegy 58%-ban 

sikeres terápiaként [122].  

A stabilitást befolyásolja a kortikális csont minősége és mennyisége is. Az 1mm-

nél vékonyabb kortikális csontba behelyezett mini csavar esetében a szkeletális 

horgonylat nem biztosított [89, 123]. A kortikális csont vastagságának és a csavar 

behelyezéshez legkedvezőbb anatómiai terület meghatározásához a legprecízebb 

diagnosztikai eszköz a CT [124]. A szkeletális horgonylat alkalmazásához kedvező 

területként ismerjük a maxilla processus alveolarisát, a palatumot, míg az alsó állcsont 

esetében a retromoláris területet és az alveolus interradikuláris és interdentális 

területeit [125, 126]. Saját vizsgálati eredményeink azt mutatták, hogy a csavar 

elvesztése jóval gyakoribb a bukkális áthajlás területén – ami sokszor nem ideális a 
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kortikálisok vastagságát figyelembe véve – mint palatinálisan (3,1%). A gyulladás 

előfordulásában ugyanakkor ez nem játszott szerepet, hasonló arányban jelentkezett 

a két régiót összehasonlítva. A mini csavar stabilitásának növelése érdekében, a 

behelyezés területének megválasztásakor a kortikális csont vastagságán kívül 

figyelmet kell fordítani a lágyszövetek vastagságára is [127]. Parmar és munkatársai 

ultrahang berendezés (Biomedix Optotechnik & Devices, Bangalore, India) 

segítségével vizsgálták a lágyszövet vastagságát a mini csavar behelyezésének 

kedvező területek és a nemek közötti megoszlás függvényében [128]. 32 páciens 

(életkor 20-25 év között, 15 férfi és 17 nő) lágyszöveti mérési eredményeként azt 

tapasztalták, hogy a szájpad területén mért nyálkahártya 2-3-szor vastagabb volt, mint 

a bukkális területen mért nyálkahártya vastagság, melyhez hasonló eredményt találtak 

Cha és munkatársai is [129]. Ez az eredmény nem mutatott nembeli különbséget. 

Ezzel szemben a maxilla elülső régiójában mért bukkális nyálkahártyát vastagabbnak 

találták nő páciensek esetében, míg a felső állcsont hátsó régiójában vizsgált 

nyálkahártya a férfi páciensek esetében mutatott nagyobb vastagságot. Az ultrahang 

diagnosztikai felhasználását a fogászatban 1953-ban írták le először [130]. A 

gingivális szövetek vastagságának meghatározását ultrahang segítségével Eger és 

munkatársai publikálták [131]. A nyálkahártya vastagsága mind a maxilla, mind a 

mandibula területén egyéni változatosságot mutathat, így az ultrahang segítségével 

[132, 133] meghatározott nyálkahártya szélesség hozzájárul a mini csavar kedvező 

helyének megválasztásához. Befolyásoló tényező a kortikális csont szélességének 

figyelembevételével együtt, a mini csavar hosszának, típusának pontos 

megválasztásában is [134, 135, 136, 137]. 

Motoyoshi és munkatársai, 57 (életkor 11,7-36,1 év) fogszabályozó kezelésben 

részesülő páciensen vizsgálták a mini csavarok sikerességét [138]. A szkeletális 

horgonylat célja a felső premoláris fogak extrakcióját követő elülső fogak retrakciója 

volt, 2 N ortodonciai erők által terhelve. A legrosszabb eredménnyel (63,8%) záruló 

kezelést azoknál a serdülőkorú pácienseknél tapasztalták, akiknél kevesebb, mint egy 

hónapon belül megtörtént az erőterhelés. Hasonló beavatkozás esetén, ha a mini 

csavar megterhelése csak 3 hónappal később történt, lényegesen több sikeres 

kezelésről számoltak be (97,2%) [138]. 

Saját kutatási eredményünk szerint a hasonló kezelés céljából behelyezett, és azonnal 

terhelt mini csavarok 81,2%-ban bizonyultak csak sikeresnek és csavar meglazulás 

miatt a horgonylati eszközök sajnos az esetek mintegy ötödében eltávolításra kerültek 
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disztalizáláskor. Ugyanakkor szignifikáns különbségek a csavarlazulás 

gyakoriságában csak az intrúziós és extrúziós esetek között mutatkoztak. 

Az irodalmi adatok megoszlanak abban a tekintetben, hogy szükséges-e 

gyógyulási időt hagyni az implantátum terhelése előtt, és ha igen, mennyi ez az 

optimális idő. Hagyományos implantátumok felhasználásával, kutyákban végzett 

kutatások eredményei azt mutatták, hogy a legnagyobb sikerarányt (97-100%) 

minimum 3 hét gyógyulási periódus utáni terheléssel érték el [139]. Mortensen és 

mtsai kutyákba helyezett 3 és 6 mm hosszúságú mini csavarok 600 illetve 900 g 

erőterhelését vizsgálták. A legalacsonyabb sikerarányt a 3 mm hosszúságú mini 

csavar 900 g nagyságú erőterhelése során kapták, függetlenül attól, hogy azonnali 

vagy későbbi erőterhelést alkalmaztak [140]. Más vizsgálatok során majmokba 

helyezett implantátumok relatív alacsony (25-50 g) erőkkel történő azonnali 

megterhelését vizsgálták. Az 1, 2, 4 és 6 hónapos követéses vizsgálat után 

eltávolították a csavart az ezt körülvevő csonttal együtt. A 16 implantátumból 12-t 

stabilnak találtak [141]. Büchter és mtsai sertésen végzett kutatásaik során azt találták, 

hogy ha az azonnali terhelés 900 cNmm alatt volt, nem volt kimutatható csavarvesztés 

[142]. Több szerző munkásságának eredményei alapján a szemfogak retrakciójához 

szükséges erőt 155-250 g-ban határozták meg [143, 144, 145] mely erő nagysághoz a 

stabil mini csavar elegendő horgonylatot biztosít. Roberts és munkatársai [146, 147, 

148] vizsgálatuk alapján azt a következtetést vonták le, hogy az ideális erő nagyság 

100-300 cN, mely terhelés alatt a mini csavar stabilnak bizonyul. Ez az érték megfelel 

a mindennapi klinikai gyakorlat során alkalmazott erő nagyságnak. Azonban az erő 

mértékén kívül nem vizsgálták az erőterhelés pontjának pontos helyét, távolságát a 

csontfelszíntől. A csavar stabilitásához egyaránt fontos az erő nagysága és a terhelés 

helye is. Ennek magyarázataként szolgál Shantavasinkul és munkatársainak [149] in 

vitro vizsgálata, ahol 1,6 mm átmérőjű és 6, 8, 10 mm hosszúságú önfúró mini 

csavarokat (Tomas Sd; Dentaurum, Ispringen, Németország) terheltek 200 cN erővel. 

Az összes mini csavart 6 mm mélységben helyezték el kompozit analóg csont 

modellben (Sawbones; Pacific Research Laboratories, Vashon Island, Wash., 

Amerikai Egyesült Államok). Egy korábbi kutatásban leírt 3 dimenziós képalkotó 

technika [150] segítségével rögzítették a csavar körüli csontfelszín változásait 

terhelés hatására. Az erő applikáció pontja minden esetben 3 mm-re volt a csavar 

nyaki részétől mérve. Így a különböző hosszúságú csavarok (6, 8, 10 mm hosszúságú) 

esetében a csontfelszín és az erőterhelés pontja közötti távolság 3, 5 és 7 mm volt. A 
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vizsgálati modell korlátait beleszámítva azt az eredményt kapták, hogy a 

csontfelszíntől távolodva egyre kisebb erőt képes a mini csavar elviselni. Ezen 

megállapítás szerint a mini csavar sikeraránya növelhető, ha az erőterhelés minél 

közelebb esik a csontfelszínhez. Emiatt ajánlott rövid nyaki résszel bíró mini csavart 

választani és a behelyezés helyének megválasztása során a legkedvezőbb, ahol 

vékony gingivális szövet található. Ezen eredményekből levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy a mini csavarok azonnali terhelése lehetséges szövődmények 

nélkül, és az erő nagyságának és kedvező helyének megválasztása játszik nagyobb 

szerepet a stabilitásban. Mivel mini csavarok esetében a mechanikus zár biztosítja a 

stabilitást, ellentétben az enosszális dentális implantátumokkal, általános vélekedés 

szerint, a végeredmény szempontjából nincs fontos szerepe a mini csavar átmérőjének 

és hosszának [151]. Ugyanakkor Tseng és munkatársai csak a 12 mm hosszú mini-

csavar használata esetén számoltak be 100%-os eredményességről [152]. Más szerzők 

szerint is, ugyan a hosszabb mini-csavar növelheti a stabilitást, azonban a gyökerek 

megsértésének kockázata is nagyobb a behelyezés során. Ezért a biztonságos 

alkalmazás miatt a 6-8 mm hosszúságú csavart ajánlják [153], melyet mi is követtünk 

vizsgálataink során. Pan és mtsai, 2 mm átmérőjű, különböző anyagból készült mini 

csavarok primer stabilitását vizsgálták. 10 és 12 mm hosszúságú rozsdamentes acél 

és titán ötvözetből készült mini csavarok csontba helyezésekor (kortikális 

csontvastagság 2 mm volt) meghatározták a csavarok rezonancia frekvenciáját. A 

méréseket 2, 4 és 6 mm behelyezési mélységnél is regisztrálták [154]. A mérések nem 

mutattak szignifikáns különbséget a különböző anyagból készült mini implantátumok 

között. Ezzel szemben kiemelkedő szerepe van a stabilitás szempontjából a 

behelyezési mélységnek. A nagyobb behelyezési mélység nem csak a jobb 

végeredmény szempontjából lényeges, hanem így lecsökkenthető a csont és a mini 

implantátum felszíne között keletkező stressz. Ez a feszültség nem megfelelő 

behelyezéskor a csavarra ható döntő hatásból ered a terhelést követően [142]. A 

vizsgálataink során is alkalmazott Dual Top (Jeil Medical Corp., Szöul, Koreai 

Köztársaság) mini csavar rendszer a hasonló dimenziójú (1,6 mm átmérőjű és 8-10 

mm hosszúságú) Tomas Pin (Dentaurum, Ispringen, Németország) rendszerrel 

szemben lényegesen jobb primer stabilitást adott Wilmes és mtsai mérései alapján 

[155]. Ezen szerzők, a jobb eredmények elérését, a Dual Top csavar esetében, az 

intraosszeális rész cilindrikus kiképzésével magyarázták. 
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A csavar törése, a csontban keletkező stressz elkerülhető az optimális átmérőjű 

előfúró megválasztásával. A behajtási nyomatékok értékelése után arra a 

következtetésre jutottak, hogy a klinikai alkalmazás során, ajánlott az implantátum 

átmérőjénél 0,5 mm-el kisebb átmérőjű előfúrót választani [156]. 

A mini csavar törésének előfordulása 0,5-1,4% [157]. Ez leggyakrabban a csavar 

nyaki részén fordul elő, mivel a mechanikai stressz ezen a ponton koncentrálódik. 

Megfelelő behajtási nyomaték (3-10 Ncm) megválasztásával ez a szövődmény 

nagymértékben lecsökkenthető, elkerülhető [158]. Kutatásunk során az 59 

behelyezett mini csavar esetében egyszer fordult elő törés. 

Mini csavar behelyezése során előforduló szövődmény lehet a szomszédos fogak 

gyökerének sérülése is. Egyes vizsgálatok ennek előfordulási arányát 1,3%-ban 

határozták meg [159], míg más kutatásokban ezen szövődmény megjelenését 

magasabb, mintegy 3%-ban tapasztalták [160]. A gyökérsérülés ellenőrzésére 

kontroll röntgenfelvétel és a szomszédos fogak vitalitásának ellenőrzése szükséges a 

csavar behelyezését követően, különösen, ha a páciens fájdalmat is jelez. A 

gyökérsérülés elkerülésére a ferdeszögben történő behelyezést ajánlják, és a 

behelyezés ott javasolt, ahol a gyökerek már keskenyebbé válnak és szélesebb az 

interradikuláris terület [161]. A 2 éves vizsgálati periódus alatt behelyezett mini 

csavarok esetében ez a szövődmény egyszer sem fordult elő. 

A lágyrészek sérülése nagyon ritkán előforduló szövődmény, megfelelő 

szájhigiéne biztosítása mellett a mini csavar körül kialakuló gyulladás esélye 

minimálisra csökkenthető. A diszkomfort érzés és fájdalom megjelenését vizsgálták 

Kuroda és munkatársai, 75 páciens bevonásával, egy kérdőív segítségével. Azoknál a 

pácienseknél, akiknél mucoperiostális lebeny is készült a mini csavar vagy mini-

lemez behelyezésekor, 35%-uk egy héttel a beavatkozást követően még érzett 

fájdalmat a műtéti területen. A páciensek azon csoportjánál, akiknél nem történt 

lebenykészítés, csak 8%-uk érzett minimális fájdalmat a beavatkozás másnapján 

[162]. Elmondhatjuk, hogy a pontos anamnézist és diagnózist követően a sikeres 

végeredmény szempontjából döntő jelentőségű a mini csavar ideális, pontos helyének 

meghatározása. A helyes műtéti technika kivitelezésével a termális oszteonekrózis és 

a szomszédos fogak gyökérsérülése nagymértékben elkerülhető. 
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VI. Elért új eredmények összefoglalása 

 

VI/1. A mini csavar előfúrásának jellemzői 

 Mandibulában, vastag kortikális csonttal bíró területeken (kortikális csont 2 mm-

nél vastagabb) előfúrás szükséges a mini csavar előkészítéseként. In vitro 

vizsgálatunk során 1,6 mm átmérőjű mini csavar behelyezése előtt 1 mm átmérőjű 

előfúrókkal történő üregkészítések közepette mérhető hőterheléseket rögzítettünk. Az 

axiális irányú, 20 N terhelést konstans értéken hagyva, a mérések során a sebességet 

(100, 200, 1200 perc/ fordulat) módosítottuk. Kutatási eredményeink alapján 

véleményünk szerint hőmérsékleti szempontból az előfúrás nem javasolt. 

Amennyiben szükséges az előfúrás, a 100 és 200 fordulat/percen kivitelezett 

előkészítés ajánlott. Saját kutatásunk egyértelműen igazolja, hogy a növekvő fúró 

kopás erőteljes hőmérséklet emelkedést okozhat a csontpreparálás közben.  

Az új és használt előfúrók hőmérséklet emelkedésében mutatkozó szignifikáns 

különbség rávilágít arra, hogy a kopott fúrók használatát kerülni kell, 

kiváltképpen a magas (1200 fordulat/perc) fordulatszám tartományokban. 

Kopott előfúró, 1200 fordulat/perc fordulatszámon használva 12,3 °C 

intraosszeális hőterhelést idézhet elő. A nagymértékű intraosszeális hőterhelés a 

csavar integrációját és élettartamát hátrányosan befolyásolhatja. Az előfúrás során 

ez kardinális szempont, hiszen a használat mértékére vonatkozó gyári ajánlás 

nem létezik, a kopottság mértékének meghatározása pedig szabad szemmel nem 

megbecsülhető. 

 

VI/2. Az előfúrások időtartamának értékelése 

 Az előfúrás időtartamát figyelembe véve, minél nagyobb sebességen történik a 

beavatkozás, annál rövidebb ideig tesszük ki a csontot felesleges hőterhelésnek. 

Habár mindhárom vizsgált fordulatszámon klinikailag elfogadható fúrási időket 
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mértünk, tekintettel a következményes hőmérsékletekre, az előfúrásokat 

alacsony (100, 200 fordulat/perc) fordulatszámon javasoljuk.  

 

VI/3. A szkeletális horgonylat kézi behajtásának jellemzői 

 

 Kutatásunk során összehasonlítottuk az önfúró mini csavarok előfúrás nélküli és 

előfúrás utáni kézi behajtása által eredményezett hőterhelést. Az eredmények alapján 

kijelenthetjük, hogy az előfúrás nem csökkenti a mini implantátum kézi műszerrel 

történő behelyezésekor keletkező hőmérsékletet. Mindemellett, az azonnali 

beavatkozás az előfúrást követően súlyosabb hőkárosodást okoz, hiszen a csont 

képtelen visszanyerni az eredeti hőmérsékletét haladéktalanul a fúrás után. Az 

általunk vizsgált szkeletális horgonylati elem kézi beillesztése előtt minden 

esetben szükséges időt hagyni (minimum 30 másodperc) a csont „lehűléséhez”, 

amennyiben előfúrás történt. 

 

 

VI/4. A mini csavar előhűtésének hatása 

 

 A mini csavar alkalmazása során minden esetben számolnunk kell a csontban 

létrejövő hőterheléssel. Annak érdekében, hogy ennek a hőterhelésnek a mennyiségét 

csökkenteni tudjuk, ezáltal elkerülni a termális oszteonekrózist, a mini csavar kézi 

behajtásának a megfelelő előkészítése szükséges. In vitro vizsgálatunk alapján a 

mini csavar behelyezése előtt az implantátum és a kézi behajtó műszer 

mélyhűtőben történő lehűtése ajánlható. Ezzel a könnyen kivitelezhető 

módszerrel mintegy megfelezhetjük a csontban keltett hőmérsékleteket (11,3 °C 

vs. 6,6 °C). Természetesen in vivo állat és azután klinikai vizsgálatok szükségesek a 

valós előnyök (esetlegesen kisebb posztoperatív fájdalom, ritkábban bekövetkező idő 

előtti csavarlazulás) felderítése céljából. 
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VI/5. A mini csavarok sikerarányának megítélése 

 

 A sikeres végeredmény szempontjából döntő jelentőségű a mini csavar ideális, 

pontos helyének meghatározása. A helyes műtéti technika kivitelezésével a termális 

oszteonekrózis és a szomszédos fogak gyökérsérülése nagymértékben elkerülhető. A 

mini csavarok sikeres alkalmazása 89,8%-ban volt tapasztalható vizsgálatunk alapján, 

saját gyakorlatunkban. A gyulladásos szövődmények tekintetében kijelenthetjük, 

hogy körültekintő behelyezés esetén is relatív gyakori szövődmény, amit a 

páciens rossz szájhigiénéje jelentősen befolyásol. Vizsgálatunk eredményei azt 

mutatták, hogy a bukkális áthajlásba helyezett 1,6 mm x 8 mm-es mini csavarok 

esetében gyakran számolni kell az implantátum meglazulásával, azonnali 

terhelés esetén. Ezzel szemben a palatinális lokalizációjú mini csavar kitűnő 

szkeletális horgonylatot tesz lehetővé. A fogmozgatás típusát illetően, az 

intrúziós eseteknél gyakrabban számolhatunk a csavar lazulásával, mint az 

extrúziós eseteknél. Az optimális gyógyulási idő és az „ideális” erőterhelés 

nagyságának meghatározása a jövőbeni kutatások céljául szolgálhatnak, melynek 

eredményeit figyelembe véve a mini csavarok sikeraránya tovább növelhető. 
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Abstract 

Aims: Orthodontic mini-implants are important devices of successful anchorage 

management in orthodontics, however the survival of these devices depends on 

several clinical factors. The aim of our study was to calculate the success and 

complication rates of orthodontic mini-implants.   

Materials and methods: In this retrospective study, patients of our orthodontic 

department were enrolled, getting overall 59 orthodontic mini-implants during their 

orthodontic treatment in a two-year period. Every patient had one or more of the 1.6 

mm x 8 mm in size self-drilling mini-implants (JEIL DUAL TOP ANCHOR 

SYSTEM, JEIL Medical Corp., Seoul, Korea). Screw loading was performed 

immediately after insertions. Soft tissue and bone infections, implant mobility and 

screw loss, implant fracture, neighboring tooth injury were registered. Relationships 

between variables were tested using the χ2 test for statistical significance. 

Results: The success rate of the orthodontic mini-implants was 89.8% in this study, 

while the average loading period was 8.1 months. Soft tissue infections varied 

between 6.3% and 33.3% of the cases, while screw mobility varied between 3.1-

20.8% of the cases regarding the anatomic localization. Screw mobility was 

significantly more frequent in the buccal fold, than in the palate (p=0.034). The type 

of orthodontic treatment (extrusion, intrusion, distalization) did not influence the 

occurrence of screw infection or screw mobility.  

Conclusions: The overall success rate of mini-implants was found acceptable in this 

study, however screw mobility in the buccal fold showed a high incidence, suggesting 

the thorough consideration of the immediate loading by buccal mini-implants. 



 

Keywords: orthodontic mini-implant, mini-screw, implant loosening, implant loss, 

success rate 

  

Introduction 

The keystone of a successful orthodontic treatment is assuring the proper anchorage. 

According to the definition by Proffit et al “anchorage is the prevention of unwanted 

dental dislocation”.1 Anchorage methods in a traditional orthodontic treatment can be 

external (headgear) and intraoral (trans-palatine arch, lingual arch intermaxillary latex 

pulling) appliances. Due to the disadvantages (patient cooperation, loss of anchorage, 

aesthetic disadvantages, overexertion of teeth) of external appliances, among the 

temporary anchorage devices mini screws have become more popular nowadays. The 

screws of a diameter of 1.4-2.5 mm and of a 6-12 mm length allow of an immediate 

load thus shortening treatment time. Both their insertion and removal due to lack of 

osseointegration are simple. In self-tapping mini screws a predrilling is needed before 

insertion, whereas in self-drilling mini screws there is no need for this.2 Due to their 

numerous advantages they can be applied upon a wide field of indications. Beside en-

masse retraction3 and intrusion of molar teeth they are useful in the treatment of 

anterior open bite 4 and deep bite.5 Alignment of impacted canine teeth assisted with 

a skeletal anchorage is associated with a decreased risk for complications and a 

shortened treatment time.6 

Papageorgiou et al defined the success rate of mini screws in 86.5 % based on their 

study involving 2281 patients.7 Beside the advantages and easy application however, 

the usage of mini screws is associated with failures as well. Injuries to the root of the 



 

adjacent teeth, loosening or fracture of the screw and inflammation around the screw 

can occur. 

The objective of our retrospective study was to detect the success rate of mini screws 

in a clinical orthodontic practice, in relation to age, gender, localization and type of 

orthodontic procedure. 

 

Patients and methods 

In this retrospective research, patients, treated by fixed orthodontic appliances in 

combination with orthodontic mini screw/s between November 2014 and November 

2016 in our departments were involved (Department of Paediatric and Adolescent 

Dentistry and Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Pécs, Pécs, 

Hungary). In every of the involved patients, one or more self-drilling mini screws 

(JEIL DUAL TOP ANCHOR SYSTEM, JEIL Medical Corp., Seoul, Korea) with a 

dimension of 1.6 mm x 8 mm were inserted. Smoking patients and patients with any 

of general systemic diseases were excluded from this study. Orthodontic mini-

implants were decided as successful, when they proved a perfect skeletal anchorage 

during the entire treatment period (independent from the period’s length) without the 

sign of mobility. In contrast, screws showing mobility or loosening (with or without 

subjective complaints), peri-implant infection, bone loss or neighboring tooth injury 

occurred, were sentenced as failures.  

Before screw insertions, the correct location of the implants was determined by 

physical and radiological investigations. Radiological investigations included 

panoramic and periapical radiographs, and in some cases, cone beam CT (CBCT).  



 

After the application of an antiseptic mouthwash (chlorhexidine 0.2%), screw 

insertions were performed in terminal local infiltration anesthesia (articain with 

epinephrine) by an experienced oral surgeon. Every screw was placed hand driven 

with the screwdriver tool of the mini-implant system. 

When the mini screw served as an anchorage to the movement of an angulated 

impacted tooth (e.g.: canine) or to an up-righting maneuver, the implantation was 

performed simultaneously with the exploration surgery of the un-erupted (angulated) 

permanent tooth. 

The retrospective data analysis was proved by the Institutional Regional Ethics-

Committee (PTE/64934/2016). 

 

Results 

In the given period of time 47 patients were involved in our study, receiving 59 mini 

screws altogether. The average loading time of the screws was 8.1 (± 3.3) months. 

Successful application of the screws was feasible in 89.8% of all orthodontic 

treatments. 

Distribution of screws according to gender, jaws, localization and treatments 

performed is demonstrated in Table 1 (Table 1).  

Success of mini screws was not significantly influenced by age and gender of patients. 

Prevalence of failed mini screws is shown in Table 2, in relation to the anatomical 

region and the orthodontic treatment. Peri-implant inflammation was found in 6 cases 

out of 59 (10.2%). In respect to localization, the prevalence of inflammation in the 

field of the palate (6.25%) and buccal fold (8.3%) was comparable. The salient result 



 

of 33.3 % in the ascending ramus results from the small number of cases in that 

localization (one of three cases). 

On the other hand, considering localizations, a significant difference could be 

observed in relation to loosening of the screw. Loosening of the screw in palatinal 

insertion presented in 3.1%, whereas it was observed in 20.8 % of the buccal cases. 

However, loosening of the screw presented only in 6 cases regarding all cases 

(6/59=10.2%).  

A successful case is interpreted in Figures 1-5, while cases with different 

complications are shown in Figures 6-7.  

 

Discussion 

Based on survival and success rates, orthodontic mini-implants can assist the 

development of a stable anchorage excellently in orthodontic treatments. However, 

several critical issues must be considered to prevent complications. One of these 

issues is the location of insertion. According to the literature, screws becoming loose 

showed a higher proportion if not inserted into keratinized mucosa (e.g. out of 16 

implants 4 losses).8 In their study, Park et al were investigating the basic factors in 

the successful application of mini screws. Their results equal to those of ours to some 

extent, inasmuch as inflammation was more frequently detected in mini screws 

inserted into the buccal surface of the alveolar process. This is due to the diversity of 

the mucosa according to which labial areas are more exposed to the impact of muscle 

forces and the proportion of fixed, attached gingiva is changeful. The tense mucosa 

of the palate is a more beneficial area for mini screws.9 This is supported by our own 

research results, according to which loosening of the screw during an orthodontic 



 

treatment presented in 3.1% if mini implants were inserted in the palate, whereas if 

buccal insertion serves as a location for skeletal anchorage, screw loosening was 

observed in 20.8%. To aim the intrusion of molar teeth, Lee et al., took the palatinal 

suture as to insert mini screws. Keratinized soft tissue with a very thin bone layer 

allowed a faster intrusion and patients reported about a better state of general 

wellbeing.10  

Stability is influenced by the quality and quantity of cortical bone. If mini screws are 

inserted into a cortical bone thinner than 1 mm, skeletal anchorage is not ensured.11 

Computer tomography is the most precise diagnostic tool to determine the thickness 

of cortical bone and the best anatomical location for an insertion.12 Preferred areas for 

a skeletal anchorage include the interdental areas of maxilla’s alveolar process and 

the palate, while in case of the mandible these involve the retro-molar area and the 

inter-radicular, interdental areas of the alveolar process.13 Our study results indicated, 

that screw loss is more frequent in the area of buccal fold, which is often not as ideal, 

regarding the thickness of the cortical, than the area of the palate.14 However, it did 

not play a role in the incidence of inflammation, which presented in the same ratio 

when the two regions were compared in the current study. 

Motoyoshi et al examined the success rate of mini screws in 57 patients (aged 11.7-

36.1) undergoing orthodontic treatment. The aim of skeletal anchorage was to retract 

the front teeth following the extraction of upper pre-molar teeth, loaded with 2N 

orthodontic forces. Poorest results (63.8%) were found in teenagers who received the 

force load within less than a month. In similar interventions, if the load to the mini 

screw started only three months later, treatment was more successful (97.2%).15 

According to our results, mini screws inserted for a similar treatment and exposed to 

the load immediately, proved successful only in 81.2% and due to loosening of the 



 

screw the anchorage tools were removed in almost one fifth of cases when a 

distalization happened.  

Literature data are divided regarding the necessary healing time before the load of the 

implant and the optimal time is also debated. Using small titanium screws for 

orthodontic anchorage, research results in dogs showed that the biggest success rate 

(97-100%) was achieved with load after a 3-week healing time.16 If titanium implants 

were used as anchorage within a week, torsion fracture could occur.17 Büchter et al., 

found in their research on pigs that in case of immediate load under 900 cNmm no 

screw loss was present.18 Based on these results we can conclude that the immediate 

load upon mini screws is possible without complications, while the proper choice of 

power may play a major role in reaching stability. 

Preliminary drilling is a key issue in case of mini screws. Primary stability of mini 

screws inserted upon preliminary drilling is significantly larger than that of the ones 

inserted without a predrilling. With the course of time, however, stability of mini 

screws requiring preliminary drilling, may decrease significantly primarily due to the 

reduced trabecular bone mass.19 Moreover, the method of insertion can determine the 

temperature forming in the bone. Based on our in-vitro research results, temperature 

in the bone was raised by 7.6oC at a 1200 rpm/min (diameter of the preliminary drill 

was 1mm) upon predrilling. If preliminary drilling was performed using a worn drill, 

the increased temperature was found to be 12.3oC.20 If these high temperature values 

persist for more than a minute, it jeopardizes the survival of the implant surrounding 

bone, leading to thermal osteonecrosis.20 When mini screws were inserted hand-

driven, there was no significant difference between insertion with or without 

predrilling (with predrilling: 11.8 ± 2.1°C; without predrilling: 11.3 ± 2.4°C). 20 



 

Since stability of mini screws is provided by a mechanical retention, in contrast to 

enossal dental implants, diameter and length of the mini screw are thought not to play 

a role in the final results.21 At the same time, Tseng et al., reported about a 100% 

success when 12 mm long screws were applied.22 In contrast, according to others, a 

longer mini screw can increase stability, however their usage is associated with a 

higher risk for root damage.23 Therefore, screws of a 6-8 mm length are recommended 

for a safe usage 23, and this recommendation was followed even in our study.  

Pan et al., investigated the primary stability of mini screws made of diverse materials 

having a diameter of 2mm. Resonance frequency of the screws was determined when 

inserted into the bone (cortical 2mm of thickness). The screws were of 10 and 12 mm 

length and made of titanium alloy. Measurements were registered at 2.2 and 6 mm of 

insertion depth.24 Measurements failed to demonstrate a significant difference 

between mini implants made of different materials. In contrast to this finding 

however, insertion depth has a major role in providing stability. Deeper insertion is 

substantial not only to reach better end results but also to lessen the stress between 

the bone and the surface of the mini implant. This stress results from tipping 

movements upon screw insertion.18 Screw system Dual Top (Jeil, Korea) applied in 

our study as well, provided a significantly better primary stability compared to another 

system of similar dimension (of a 1.6 mm diameter and a 8-10 mm length), called 

Tomas Pin (Dentaurum, Germany) based on the measurements of Wilmes et al.25 

According to these authors in case of Dual Top screws better results are due to the 

cylindrical form of the intraosseal part. Fraction in the screw, stress developing in the 

bone can be avoided by choosing the preliminary drill of optimal diameter. Upon 

evaluating the insertion torque they concluded that for clinical applications it is 



 

recommended to use a preliminary drill of a diameter 0.5 mm smaller than that of the 

implant.25 

The incidence of screw fracture is 0.5-1.4%.26 Most frequently fracture occurs in the 

cervical part of the screw, since mechanical stress is concentrating in this point. This 

complication can be avoided, lessened to a great extent by choosing the right insertion 

torque (3-10Ncm).27 In case of the 59 inserted screws in our study only one fracture 

was observed, in the ramus region.  

Injuries to the root of adjacent teeth can also lead to complications when inserting 

mini screws. Some studies determined its incidence in 1.3 %,28 while some other 

studies found a higher, a 3% of prevalence.29 

To check root injuries a control radiograph and an examination of the vitality of 

adjacent teeth are needed, especially if the patient complaints of pain. Injury to the 

soft tissues is a very rare complication, the risk for an inflammation around the mini 

screw can be reduced to the minimum beside appropriate oral hygiene. In a five-year 

follow up study by Leonhardt it was recommended, to apply a systemic antibiotic 

treatment complemented with a hydrogen-peroxide wash to treat peri-implantitis as a 

successful therapy in 58%.30 

In conclusion, inflammatory complications frequently develop even upon 

watchful insertion influenced by the patient’s poor oral hygiene. Our study findings 

showed that application of mini screws of 1.6 x 8mm inserted in the buccal fold is 

often associated with loosening of the implant upon immediate load. In contrast, mini 

screws of palatinal localization allow usually an excellent skeletal anchorage. Optimal 

healing time and determining the right force of load to be applied can be subjects of 



 

future studies, the result of which can help further increase the success rate of mini 

screws. 
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Figure legends 

Figure 1. In the initial orthopantomograph the two mesially inclined impacted canines 

can be observed (arrows).  

 

Figure 2. With the help of the inserted orthodontic mini-implants (white arrows), the 

angulation of the canines was modified with a traction of the canines’ crowns to a 

distal direction (blue arrows). Mini screws in the palate served as an anchorage for 

the traction. 

 

Figure 3. During the „up-righting” maneuver of the canines, the place between lateral 

incisors and first premolars had to be constructed with the help of the multiband 

appliance and coil-springs (arrows).   

 

Figure 4. a) After the correct angulation of the canines is reached, the extrusion 

procedure is possible toward the optimal occlusal place. The new anchorage for that 

extrusion is the multiband’s wire (arrows). b) In that phase palatinal mini screws 

became functionless and were removed. 

 

Figure 5. With the help of the mini screws, the normal occlusion including the normal 

position of the canines was constructed after 26 months of orthodontic treatment. 

 

Figure 6. a) Gingivitis and plaque accumulation is seen at the permanent teeth and 

around the screws. Implants served as an anchorage of incisors’ intrusion. b) The 

surrounding mucosa of the buccally positioned mini screw (arrow) shows gingivitis 

while at the ring on the first molar an intense plaque accumulation is seen. Mini-

implant served as an anchorage stabilization. 

 

Figure 7. Gingivitis and pus formation is seen around the palatinally positioned mini 

screw. The infection was treated by local disinfectants (iodine containing solution and 

chlorhexidine gel), while the screw was stabile in the loading period. 
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Table I. The demographic data of screw placements in this study. 

Demographic data Number of cases (%) 

Sex 
male 15 (25.4 %) 

female 44 (74.6 %) 

Age (in years) 

<20  40 (67.8 %) 

20-30  15 (25.4 %) 

>30 4 (6.8 %) 

Screw location 

(jaw) 

maxilla 54 (91.5 %) 

mandible 5 (8.5 %) 

Screw location 

(side) 

right  33 (55.9 %) 

left  26 (44.1 %) 

Screw location 

(region of the jaw) 

front 10 (16.9 %) 

lateral 49 (83.1 %) 

Screw location 

(anatomic 

localization) 

palate 32 (54.2%) 

buccal fold 24 (40.7 %) 

ascending ramus 3 (5.1 %) 

Type of 

orthodontic 

treatment 

Extrusion of impacted tooth 32 (54.2 %) 

Intrusion 8 (13.6 %) 

Distalization 16 (27.1 %) 

Uprighting of submerged 

tooth 
3 (5.1 %) 

 

Table II. Incidence of complications 

Type of 

complication 
Localization / treatment 

Number of failed/total 

cases regarding 

localization or treatment 

(%) 

P 

value* 

Inflammation  

palate 2/32 (6.3) 

n.s buccal fold 3/24 (8.3) 

ascending ramus 1/3 (33.3) 

Screw 

mobility 

palate 1/32 (3.1) 

0.034 buccal fold 5/24 (20.8) 

ascending ramus 0/3 (0) 

Screw 

mobility  

Extrusion of impacted 

tooth 
1/32 (3.1) 

n.s 
Intrusion 2/8 (25.0) 

Distalization 3/16 (18.8) 

Uprighting of submerged 

tooth 
0/3 (0) 

Screw 

fracture 
ascending ramus 1/3 (33.3) - 

* Chi square test; n.s., not significant 



 

 

 

 

 

 


