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1. BEVEZETÉS 

A fogászati implantátumok alkalmazása napjainkban a legelőremutatóbb és élettani 

szempontból a legmegfelelőbb eljárás a szájsebészetben a foghiányok pótlására. A fogászati 

implantátumok mesterséges foggyökérpótlások. Feladatuk, hogy tartsák és az állcsonthoz 

rögzítsék a fogpótlást. Számos élettani, anyagi és mechanikai tényezőtől függően az 

implantátumok alkalmazásának előnyös és hátrányos hatásai is lehetnek a környező 

csontszövetre. Ezek fényében olyan implantátumokat kell alkalmazni, melyek képesek a 

rágóerőket a fiziológiailag megengedett határokon belül közvetíteni a csontra, és olyan 

geometriával rendelkeznek, mely elősegíti a csontszövet növekedését. A legkedvezőbb 

geometria kialakításához ismerni kell a különféle típusú implantátumok környezetében 

kialakuló feszültségek eloszlását. Ezeknek a rendszereknek hagyományos mechanikai 

laborkísérletekben alkalmazott közvetlen – általában roncsoló hatással járó – mechanikai 

vizsgálatai élő emberben lehetetlenek, és állatkísérletek esetén is csak korlátozottan 

végezhetőek, így az implantátumok mechanikai vizsgálatakor más módszerekhez kell 

folyamodnunk. A csont biomechanikai viselkedésének becslésére legáltalánosabban elterjedt 

eljárás a numerikus szimuláció, ezen belül a végeselemes analízis alkalmazása. 

Az elmúlt években több tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az 

implantátumok környezetében kialakuló feszültségcsúcsokat csökkenteni, és minél 

egyenletesebb feszültségeloszlást elérni a csontban. Az eredmények azt mutatták, hogy ez 

kedvezőbb menetalak-választással, az implantátum hosszának és átmérőjének növelésével, 

vagy a protézis és az implantátum közötti irányított teherátadással valósítható meg. A legtöbb 

közölt munka végeselem-módszeren alapuló számítógépes programmal modellezi az 

implantátum és a csont makroszkopikus geometriáját, azzal a közelítéssel élve, hogy az 

anyagok homogének, izotropok és lineárisan rugalmasak. A csont-implantátum határfelületen 

a legtöbb modell teljes osszeointegrációt (a két anyag között tökéletes kötést) feltételez. 

Mivel a csont mikroszerkezetének felépítése hatással van annak makromechanikai 

tulajdonságaira is, a szakirodalomban számos munka foglalkozik az emberi csontvázrendszer 

különféle csontjainak mikroszerkezeti végeselemes modellezésével. Az esetek többségében 

ezek a modellek a gerinccsigolyákból vagy a combcsontból származó csontmintákat 

vizsgálják, és nem tartalmaznak implantátumot a szivacsos csontban, vagy tömör 

csontállományt körülötte. A legtöbb közölt munkában közvetlenül a csont számítógépes 

rekonstrukciójára – általában mikro-CT felvételekre (nagy felbontású 3D röntgenfelvétel) – 

építik a végeselemes modellt, majd az ezeken végzett mechanikai szimulációk alapján 

következtetnek a csont mechanikai tulajdonságaira. 

PhD dolgozatom keretein belül a fogászati implantátumokat körülvevő csontszövet 

végeselemes modellezésével foglalkozom, különös tekintettel a szivacsos csontállomány 

mikroszerkezetére. A dolgozat a Semmelweis Egyetem Szájsebészeti Klinikája 

munkatársaival szoros együttműködésben készült. Elsődleges célja egy olyan numerikus 

csontmodell elkészítése, paraméterezése és tesztelése volt, ahol az implantátum környezetének 

mechanikai tulajdonságai megfelelnek a tömör és a szivacsos csonténak, és amely a 
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csavarimplantátumok végeselemes modelljeivel kombinálva a korábbiaknál egyszerűbb, 

gyorsabb és a mindennapi orvosi gyakorlatban is alkalmazható módon alkalmas az 

implantátumokat övező csontszövet mechanikai viselkedésének vizsgálatára. További célom 

volt az állcsont szivacsos állományának mélyebb megismerése és a szakirodalomban 

bizonytalanul közölt, vagy korábban egyáltalán nem vizsgált anyagjellemzők mérése, 

valamint a csontban a terhelések hatására bekövetkező átalakulási folyamatok szimulálása. Az 

értekezésben a komplex modellezési folyamat alábbi részfeladataival foglalkozom:  

- a szivacsos csont anyagtulajdonságainak mérése és mikroszerkezeti modellezése,  

- a tömör csont,  

- az implantátum, valamint  

- a csont és az implantátum közötti határfelület és a tökéletlen kapcsolat modellezése,  

- a teljes modell összeállítása és végül  

- a klinikai alkalmazás bemutatása jelenleg fejlesztés alatt álló implantátumokhoz a 

geometriai kialakításra és a beépítési protokollra vonatkozó ajánlásokkal.  

 

A disszertáció a következő témaköröket tárgyalja részletesen: 

A csont modellezése 

A szivacsos csont porózus anyagát az egyes vizsgálatok céljától függően homogén, lineárisan 

rugalmas kontinuummal, vagy pedig mikroszerkezeti végeselemes keretmodellel vettem 

figyelembe, míg a tömör csont anyagát minden esetben lineárisan rugalmas kontinuumként 

kezeltem. A mikroszerkezeti csontmodellben a szivacsos csont csontgerendáit reprezentáló 

keretszerkezetet egy sztochasztikusan generált ponthalmaz elemeinek adott szabály szerinti 

összekötésével nyertem, melynek geometriai-, mechanikai- és anyagtulajdonságai a valós 

csont paraméterei szerint módosíthatók. Az alkalmazott paramétereket saját kísérletekből és a 

szakirodalomból nyertem. 

A csont, mint élő szövet élettartama során folyamatos átalakuláson, megújuláson megy 

keresztül. A csontátalakulás eredménye a szivacsos csontban megfigyelhető és az erővonalak 

irányát követő csontszerkezet. A csontátalakulás modellezésére két különböző algoritmust 

dolgoztam ki, melyekben a csont mikroszerkezeti végeselemes keretmodelljét használtam fel. 

Az állcsontban terhelések hatására kialakuló szerkezeti anizotrópia modellezésének 

elősegítésére saját, mikro-CT vizsgálaton alapuló számításokat végeztem és kidolgoztam egy 

új módszert a csont  szerkezeti irányultságának mérésére. 

Az implantátum modellezése 

Eljárást dolgoztam ki a csavarimplantátumok geometriájának matematikai függvényekkel 

történő leírására, melyben a modellezést számos változtatható paraméterrel tettem gyorsabbá 

és egyszerűbbé. A szájsebész által kiválasztott implantátum alakja és mérete alapján 

módosítható paraméterek a következők: a bekezdések száma, az implantátum hossza, 

átmérője, a menet alakja, mélysége és a menetemelkedés, melyek a hossz mentén tetszőleges 

függvény szerint vagy szakaszosan változtathatók, valamint az implantátum tetejének és a 

csavar csúcsi részének kialakítására vonatkozó adatok.  
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A csont és az implantátum határfelületének modellezése 

A csont és az implantátum határfelületén az irodalomban fellelhető végeselemes modellek 

tökéletes osszeointegrációt feltételeznek, ami azt jelenti, hogy a csont tökéletesen kötődik az 

implantátum teljes felületéhez. A szájsebészeti tapasztalatok alapján tökéletes kötés nem 

feltételezhető, még a teljes gyógyulást követően sem. Ennek oka egy közbenső átmeneti réteg 

kialakulása a két anyag között, amely különböző mértékben tapadhat az implantátum 

felületéhez. Az osszeointegráció tökéletlenségét az implantátum hossza mentén változtatható 

paraméterként vettem figyelembe. 

Az állcsontba ültetett implantátum komplex modellje 

A fent ismertetett részmodellek felhasználásával – az adott vizsgálat céljaitól függően – 

összeállított komplex modell klinikai alkalmazhatóságát jelenleg fejlesztés alatt álló 

implantátumok kialakítására és beépítésére tett javaslataimon keresztül mutatom be. 

A fogászati implantátumok végeselemes modellezésére PhD munkám keretein belül 

kifejlesztett módszer a gyógyult implantátum normális működése során kialakuló 

feszültségeloszlások vizsgálatával segítséget nyújt a csavarimplantátumok fejlesztésében és az 

egyes páciensek számára legmegfelelőbb kialakítás kiválasztásában. A témában további 

kutatási lehetőséget nyújt az implantáció sikerességében fontos szerepet játszó folyamat, a 

csavar becsavarásának hatása a csont porózus szerkezetére. Távlati tervem az implantátum 

beépítése során végbemenő folyamatok vizsgálata a diszkrét elemes modellezési technika 

segítségével.
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2. KUTATÁSI MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK 

 

2.1. AZ EMBERI ÁLLCSONT SZIVACSOS ÁLLOMÁNYA 

ANYAGJELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA KÍSÉRLETI ÚTON 

2.1.1. A SZIVACSOS ÁLLCSONT YOUNG-MODULUSÁNAK MÉRÉSE 

NYOMÓKÍSÉRLETTEL 

Az építőanyagokkal ellentétben a biológiai anyagok anyagjellemzőinek meghatározására nem 

állnak rendelkezésre szabvány által előírt laboratóriumi vizsgálati eljárások. A kísérletsorozat 

megtervezésekor, kivitelezésekor és kiértékeléskor célom volt, hogy a tartósítási eljárások 

roncsoló hatásából és a szivacsos csontminta körbevágásából származó hibákat kiküszöbölve 

az eddigieknél pontosabb ajánlást adjak az alsó állcsont szivacsos állományának Young-

modulusára. Gyakran – így a szivacsos állcsont esetén is – a szabályos alakú és egységes 

méretű próbatestek kivétele nehézségekbe ütközik, így az egyes mérési eredmények 

összevethetősége érdekében további vizsgálatokra lehet szükség. A szivacsos csont Young-

modulusának meghatározása érdekében végzett laboratóriumi mérések után a 

nyomókísérletek számítógépes szimulációja segítségével nyertem összevethető és a 

későbbiekben felhasználható eredményeket. 

Az emberi állcsont belső, szivacsos állománya anyagtulajdonságainak megismerésére a BME 

Biomechanikai Kutató Központjának laborjában halottakból származó állcsontrészleteken 

végeztem nyomóvizsgálatokat. A szükséges csontmintákat a Semmelweis Egyetem 

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetéből kaptam. A mintavételt és a törővizsgálatokat a 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (4/2011 TUKEB engedély számmal) jóváhagyta. 

A csontminták minden esetben a mandibula molaris (a nagyőrlő fogakat tartalmazó) 

régiójából, az állcsont alsó éléhez közeli csontterületről származtak (1a-b ábra). Az állcsont 

alsó élének patkó alakú kortikálissal körülvett szivacsos állományának vizsgálatához a tömör 

csontot a 1c-d ábrákon látható módon bevágták. 

A fent ismertetett módon előkészített csontmintákat méreteik lemérése után nyomókísérletnek 

vetettem alá egy 5 kN méréshatárú erőmérő cellával felszerelt Zwick Z005 típusú, számítógép 

vezérlésű terhelő berendezés segítségével. A mérés során 0,5 mm/perc terhelési sebesség 

mellett erő-elmozdulás (F-e) értékpárokat regisztráltunk. 

                    
a b c

  

d 

1. ábra. A csontminták elhelyezkedésének illusztrálása az állcsontban (a) és az állcsont 

keresztmetszetében (b), a tömör csont bevágásának illusztrálása rajzon (c) és lágyrészektől 

megtisztított csontminta fényképén (d) 
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A nyomókísérletek alapvetően három, jellegében különböző típusú erő-elmozdulás görbét 

eredményeztek. Azokat a méréseket, melyekben nagyon gyenge volt a szivacsos állomány a 

csontban, illetve ahol a spongiosa oly mértékben „összecsontosodott”, hogy már nem 

tekinthető szivacsos csontnak sikertelennek tekintettem. A harmadik típusú, sikeresnek 

tekinthető kísérletek eredményeképp kapott F-e diagramok a 2. ábrán bemutatott jelleget 

követik. A görbén a geometriai pontatlanságokból eredő kezdeti beállás után megfigyelhető a 

porózus anyagokra jellemző három jellegzetes szakasz: az egyes csontgerendácskák rugalmas 

viselkedéséből eredő kezdeti, közel lineárisnak tekinthető rész; a csontgerendácskák egymást 

követő tönkremenetelét jelző, közel vízszintes sáv és a záródás miatt kialakuló, meredeken 

keményedő harmadik szakasz. 

A csontminták egymástól erősen különböző, és egyenként is komplex geometriai 

tulajdonságai miatt elvégeztem a kísérletek számítógépes szimulációját. A szimulációkhoz 

létrehoztam egy olyan végeselemes modellt, amely a kísérletek során lemért geometriai 

méreteket az adott mintához megadható paraméterként tartalmazza. A szivacsos csont 

rugalmassági modulusát a nyomókísérletek szimulációjával határoztam meg. A 2. ábrán 

látható erő-elmozdulás diagram kezdeti, lineárisan rugalmasnak tekinthető szakaszáról 

tetszőlegesen kiválasztott (F1) erőt működtettem a szerkezetre, és a szivacsos csont 

rugalmassági modulusát úgy választottam meg, hogy ugyanakkora (e1-e0) elmozdulást 

eredményezzen, mint a nyomóvizsgálat (3. ábra). A megfelelő helyettesítő Young-modulus 

értéket iterációs algoritmussal kerestem. 

 

2. ábra. A szivacsos állcsont nyomókísérlete 

során sikeresnek tekinthető mérések 

eredményeképp regisztrált jellemző F-e görbe 

alak 

 

a b 

3. ábra. A szivacsos csont rugalmassági modulusának meghatározására használt végeselemes 

modell (a) és a normálfeszültségek függőleges komponensének eloszlása függőleges nyomóterhelés 

hatására (b) (a legnagyobb nyomófeszültséget kék, a legnagyobb húzófeszültséget piros szín jelzi 

zöldön, sárgán és narancssárgán keresztül) 
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2.1.2. A SZIVACSOS ÁLLCSONT ANIZOTRÓPIÁJÁNAK MÉRÉSE MIKRO-CT 

FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL, BEILLESZTETT ELLIPSZOIDOK 

SEGÍTSÉGÉVEL 

A szivacsos csont anizotrópiája az ortotropnak tekinthető geometriai tulajdonságai miatt 

jellemezhető a három kitüntetett iránnyal és az egyes irányokhoz rendelt, az adott irány 

dominanciáját jellemző számértékekkel. A csontmechanikában gyakran alkalmazott, ún. 

váztenzorok az ortotrop architektúra anizotrópiájának 3×3-as mátrixok segítségével történő 

leírására alkalmasak, ahol a tenzor sajátvektorai adják a kitüntetett irányokat és a hozzájuk 

tartozó megfelelő sajátértékek pedig az adott irány dominanciáját. A váztenzorok jelentősége 

a szivacsos csont anizotrópiájának vizsgálata szempontjából abban rejlik, hogy a vázszerkezet 

és a mechanikai tulajdonságok összefüggnek.  

A szerkezeti anizotrópia mérésére a szakirodalomban megtalálható, a szivacsos csont bináris 

képek feldolgozására alkalmas módszerek felületek vagy térfogatok vizsgálatán alapulnak, 

ami kezdeti lépésként szükségessé teszi a mikro-CT segítségével nyert voxel alapú 

adatállományra ezek definiálását. A következőkben ismertetett saját módszerem 

kidolgozásakor elsődleges célom az volt, hogy olyan eljárást találjak, mely e számításigényes 

lépés közbeiktatása nélkül, közvetlenül a voxel alapú adatállomány vizsgálatával alkalmas a 

szivacsos csont anizotrópiájának jellemzésére. 

Az új vizsgálati eljárás alapelve, hogy a tartomány egyes pontjaiban keressük azt a 

legnagyobb ellipszoidot, ami úgy írható a pont köré, hogy belsejében csak csontanyagot 

tartalmaz, és felülete érinti a velőüreget (4. ábra). Az ellipszoidot egy kiindulási gömb 

fokozatos növelésével kapjuk. A velőüreg elérésekor az érintési pont irányában rögzítjük az 

ellipszoid legrövidebb tengelyét, és először forgási ellipszoidként, majd a második csonton 

kívüli pont elérése után általános ellipszoidként növeljük tovább. 

A raszterpontokhoz rendelt ellipszoidok féltengelyeinek felhasználásával előállítható az egyes 

pontok, és azok átlagaként a teljes szerkezet váztenzora. 

 

 

4. ábra. A porózus anyagok szerkezeti anizotrópiájának 

mérésére kifejlesztett módszerem elve: adott raszterben 

felvett pontokban megkeresem a legnagyobb olyan 

ellipszoidot, amely a csontanyagon belül felvehető 
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A CSONT ANIZOTRÓPIÁJÁNAK VIZSGÁLATA A FOGGYÖKÉR KÖRNYEZETÉBEN 

A fogászati implantátumok környezetében a terhelések hatására kialakuló anizotrópia 

méréséhez csontrészletek mikro-CT felvételei szükségesek. A szájsebészeti gyakorlatban igen 

ritkák az olyan beavatkozások, melyek során fogászati implantátumok környezetében feltárják 

a csontot, ezért a mintavétel komoly nehézségekbe ütközik. Az élő fog és a fogászati 

implantátumok terhelése, különösen a terhelés iránya közel megegyező, ezért az élő fog 

környezetében kialakuló csontelrendezés alapján következtetni lehet a terheléseknek az 

implantátumok körüli csontszövetre gyakorolt hatására is. Az élő fogak környezetében 

gyakoriak az orvosilag indokolt, csontfeltárással és apróbb csontveszteséggel járó műtétek, 

ezért a csontminta kivételének ezt a módját választottuk. A szivacsos csont anizotrópiájának 

és porozitásának meghatározásához a műtétek során nyert csontmintákat a Semmelweis 

Egyetem Fogorvostudományi Karának Önálló Radiológiai Részlege laborjában mikro-CT 

vizsgálatnak vetettünk alá. A mintavételt és a mikro-CT vizsgálatokat a Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottság (141/2010 TUKEB engedély számmal) jóváhagyta.  

A csont irányultságának meghatározása a következő lépésekben történt: 

Mintavétel: 

Csontminta kivétele orvosilag indokolt szájsebészeti beavatkozás során. A minta megjelölése 

röntgenárnyékot adó anyaggal (guttapercha). A jelölés helyének feljegyzése. 

                                                                                                                                       

A csontminták mikro-CT vizsgálata: 

A mérésekhez használt adatállomány előállítása: 

- A mikro-CT által szolgáltatott képszeletek összefűzése, az anyag sugárgyengítésével 

arányos számértéket pontonként tartalmazó háromdimenziós mátrix létrehozása. 

- Az adatállomány binarizálása, a csonthoz és a lágyrészekhez tartozó értékek 

szétválasztása. 

- A röntgenárnyékot adó jelölő azonosítása az adatállományban. 

-  A szabálytalan alakú csontmintát reprezentáló mátrixban egy belső, tisztán szivacsos 

csontot tartalmazó tartomány kivágása. 

a b c 

5. ábra. Mikro-CT felvételek képszeletei (a világos szín a csont 

anyagát, az élénk fehér szín (c ábra) a guttapercha jelölést 

ábrázolja) 

 

c 

b 

a 

http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=213
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A tartomány porozitásának számítása: 

A 10 vizsgált minta közül volt egy, amely túlzottan tömörnek, alacsony porozitásúnak 

bizonyult, és nem volt benne egyértelműen megfigyelhető a szivacsos struktúra, ezért ezt a 

mintát a további vizsgálatokból kizártam. A maradék 9 minta 18%–74%-os, átlagosan 50%-os 

porozitást mutatott. 

A tartomány irányultságának meghatározása beillesztett ellipszoidok segítségével: 

 

 

 

Az irányultság összevetése az élettanilag feltételezhető terhelési irányokkal:  

Az irányultságok összevethetősége érdekében az egyes mintákra jellemző váztenzorokat és az 

eredő ellipszoidokat az anatómiai irányoknak megfelelő koordináta-rendszerbe 

transzformáltam. A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a fog környezetében a 

szivacsos csont mérhető és kimutatható anizotrópiával rendelkezik. Az 8. ábrán az egyes 

csontminták vizsgálatából nyert domináns irányok – az átlagos váztenzorok első sajátvektorai 

– láthatók egy idealizált zápfog gyökerének környezetében megjelenítve. 

 

 

 

6. ábra. Az adatállomány előkészítése: binarizálás (a), guttapercha jelölés azonosítása (b), tisztán 

szivacsos csontrészlet kivágása (c) 

 

a b c 

7. ábra. A beillesztett ellipszoidok megjelenítése: egy csonttartomány (a) belsejében (b), valamint a 

csont nélkül (c) 

 

a b c 
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Az állcsont szivacsos állománya a nagyobb csöves csontokkal ellentétben nem mutat szabad 

szemmel megfigyelhető anizotrópiát, a fenti vizsgálatok alapján azonban megállapítható, 

hogy az állcsont is rendelkezik ilyen jellegű mechanikai tulajdonsággal. Domináns iránya a 

fog környezetében az egyes csontminták átlagos váztenzorai első sajátvektorai irányával 

jellemezhető, ami a legtöbb minta esetén a függőleges (X) irányhoz közeli. 

 

2.2. A SZIVACSOS CSONTBAN TERHELÉSEK HATÁSÁRA 

KIALAKULÓ ANIZOTRÓPIA MODELLEZÉSE VÉGESELEMES 

KERETMODELLEL 
 

Kutatásaimnak a csont mikroszerkezetével foglalkozó részfeladatában célom a trabeculáris 

csont olyan modelljének elkészítése volt, mely a CT felvételekhez képest kevésbé 

páciensfüggő, és lényegesen kevesebb sugárterheléssel járó vizsgálatok eredményét 

alkalmazza bemenő adatként (én erre a célra a csontsűrűséget választottam).  

A cél olyan algoritmus megalkotása volt, mely képes 

létrehozni egy adott szabályok szerinti, de véletlenszerűen 

elhelyezett rúdelemek halmazából álló keretmodellt oly 

módon, hogy az ANSYS programrendszer bemenő adat 

formátumának megfelelő adatállományt generál. A 

modell paramétereinek a szimulált csont tulajdonságainak 

(sűrűség, porozitás, mechanikai tulajdonságok, stb.) 

megfelelően változtathatónak kellett lennie.  

A szivacsos csontállomány végeselemes keretmodelljét 

egy mechanikailag jellemző tartományban 

véletlenszerűen felvett csomóponthalmaz elemeinek adott 

szabály szerinti összekötésével képeztem. Az így kapott 

végeselemes modellben minden trabeculát egyetlen 

rúdelem reprezentál (9. ábra). 

8. ábra. Az egyes csontminták vizsgálatából nyert 

átlagos váztenzorok első sajátvektorai egy 

idealizált zápfog gyökerének környezetében 

megjelenítve 

 

 

9. ábra. A szivacsos csont 

keretmodellje 
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A SZIVACSOS CSONTBAN TERHELÉSEK HATÁSÁRA KIALAKULÓ ANIZOTRÓPIA 

MODELLEZÉSE 

A csont, mint élő szövet élettartama során folyamatos átalakuláson, megújuláson megy 

keresztül. Az átalakulás célja a csontszerkezetben bekövetkező sérülések javítása, valamint a 

szükséges szilárdság lehető leggazdaságosabban, legkisebb anyagfelhasználással történő 

biztosítása az életünk során állandóan változó terhelési viszonyok között. Szervezetünk a 

növekvő terhelésekre csontfelépüléssel, a csökkenő terhelésekre csontleépüléssel válaszol. A 

folyamatot sejtszinten szabályozott visszacsatolási mechanizmusok irányítják, melyek 

mechanikai stimulustól függően a csont anyagtulajdonságainak megváltozását eredményezik 

(10. ábra). A csontátalakulás eredményeképpen a szivacsos csontban az erővonalakat követő 

gerendázatos szerkezet figyelhető meg.  

 

 

 

 

 

 

A csont belső, szivacsos szerkezetének átrendeződéséhez, az előbbiekben ismertetett 

sztochasztikus hálózaton alapuló keretmodellt hoztam létre, melyben az egyes 

csomópontokból az eredeti elrendezéshez képest több rúdelem indul ki, melyek közül 

azonban csak az eredeti elrendezésnek megfelelő számú rúd vesz részt a teherviselésben. 

Ezeket a rudakat „aktív”-nak nevezzük és rugalmassági modulusukat az eredeti modellnek 

megfelelően választjuk. A hálózat többi elemének merevségét oly mértékben csökkentjük, 

hogy teherviselésük elhanyagolható legyen a dolgozó rúdelemekéhez képest, ezek lesznek a 

„passzív” elemek. Az adott terhelésnek megfelelő elrendezést az egyes rudak „aktív”, vagy 

„passzív” állapota határozza meg. Az eredeti geometriai viszonyok megtartása érdekében 

alapvető elvárás, hogy minden csomópontból az eredeti modellnek megfelelő számú aktív 

elem induljon ki a terhelési történet minden fázisában. 

A fenti alapelképzelésre építve két eltérő eljárást dolgoztam ki az átalakulási folyamat 

szimulációjához: egy adott terheléshez tartozó ideális rúdelrendezést adó, valamint egy 

változó terhelési folyamatot követni, a csontszerkezetet hozzá alakítani képes algoritmust. Az 

eljárások előnye, hogy a vizsgálathoz nincs szükség a költséges és sugárterheléssel járó CT 

vizsgálatokra. A csontszerkezetet reprezentáló keretszerkezet átalakulása a terhelés hatására 

az egyes elemekben ébredő feszültségek alapján történik. Mindkét átalakulási algoritmust 

alkalmaztam az eredeti, izotropnak tekinthető keretmodellre, és az átrendeződés során az 

izotrópia megszűnését és az adott terheléshez tartozó trajektóriáknak megfelelő irányultság 

kialakulását váztenzorok és a rudak irányszerinti eloszlását szemléltető diagramok 

segítségével vizsgáltam egyirányú nyomóterhelés és nyírás hatására (11. ábra).  

GEOMETRIA ÉS 

ANYAG-

TULAJDONSÁGOK 

MECHANIKAI VÁLASZ 

(FESZÜLTSÉGEK / 

ALAKVÁLTOZÁSOK) 

BIOLÓGIAI VÁLASZ 

(CSONTTERMELÉS / 

FELSZÍVÓDÁS) 

Terhelés 

10. ábra. A terheléstől függő csontátalakulás egyszerűsített sémája 
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2.3. A CSONT VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ ÁLLCSONTBA 

ÜLTETETT FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK KÖRNYEZETÉBEN 

Az állcsontba beépített fogászati implantátumok sikeressége számos feltételtől függhet. A 

végeselemes modellezési technika segítségével elsősorban a már gyógyult, mindennapi 

rágóerővel terhelt implantátum körüli csontra közvetített terhelések mértékét és eloszlását, 

tehát az implantáció sikerességében jelentős szerepet játszó tényezők közül az implantátum és 

a csont közötti erőátadódás kérdését vizsgálhatjuk hatékonyan. Az implantátum körüli 

csontban a rágóterhelések hatására ébredő feszültségek meghatározása az implantátumot, 

valamint a tömör és a szivacsos csontot együttesen tartalmazó, komplex végeselemes modell 

segítségével lehetséges. 

A vizsgálat céljától függően a korábban ismertetett keretmodellel, vagy 

kontinuum-modellel leírt szivacsos csontot az implantátum és a tömör csont végeselemes 

modelljeivel összeépítve, és a tökéletlen csont-implantátum kapcsolatot figyelembe véve a 

geometriai és beépítési jellemzők hatását vizsgáltam a csont mechanikai viselkedésére. 

 

2.3.1. A CSAVARIMPLANTÁTUM VÉGESELEMES MODELLJE 

A csavarimplantátumok tervezésének és az implantátum geometriai kialakításától függően a 

csontra átadott terhelések meghatározásának elősegítése érdekében létrehoztam egy olyan 

csavarmodellt, melynek a szájsebészeti gyakorlat szempontjából legjellemzőbb geometriai 

tulajdonságai tetszőlegesen módosíthatók. A szájsebész által kiválasztott implantátum alakja 

és mérete alapján módosítható paraméterek a következők: a bekezdések száma, az 

implantátum hossza, az implantátum átmérője, a menet alakja, a menet mélysége és a 

menetemelkedés, valamint az implantátum nyaki és csúcsi részének kialakítását leíró 

paraméterek. A menet alakja, mélysége és a menetemelkedés a hossz mentén tetszőleges 

függvény szerint vagy szakaszosan változtathatók (12. ábra). 

11. ábra. Az átalakulási algoritmusok illusztrálása: a trajektória irányú elrendezés kialakulása  

adott függőleges egyirányú nyomó- (a, b, c) és nyíróterhelés (d, e, f) hatására és a rudak irány 

szerinti eloszlása a húzásra (b és e) és a nyomásra (c és f) kialakult elemekre nézve 

a 

d 

b c 

e f 
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A szájsebészetben alkalmazott implantátumok anyaga általában titán, vagy annak Ti-6Al-4V 

ötvözete, ezért jó közelítéssel anyagtulajdonságai lineárisan rugalmasnak feltételezhetők. A 

csavar végeselemes hálóját a bonyolult geometria lehető legpontosabb közelítése érdekében 

10 csomópontú, kvadratikus tetraéder elemekből építettem fel. 

2.3.2. A CSONT VÉGESELEMES MODELLJE 

Vizsgálataimhoz egy – a Semmelweis Egyetem Szájsebészeti Klinikáján kezelt – páciens alsó 

állcsontjáról implantációs fogpótlás előkészítése során készített Cone Beam CT felvételt  

használtam fel. A mandibula egy fogatlan csontrészletén a szivacsos és tömör csont határát a 

felvétel szürkeárnyalatos megjelenítése segítségével olvastam le. Fogatlan állcsont esetén 

gyakori az állcsont terheletlen szakaszán a csont felső élének ellaposodása, és itt a cortikális 

elvékonyodása. A tömör csont vastagsága az implantáció sikeressége szempontjából nagy 

jelentőséggel bír, ezért a végeselemes modellben lehetővé tettem az implantátum 

környezetében annak módosítását.  

A vizsgálat céljától – a vizsgált mechanikai jellemzőtől – függően a szivacsos csont 

geometriai kialakítását úgy hoztam létre, hogy a tömör csonton belüli, implantátum körüli 

teret kitöltse.  

 

12. ábra. Egy hárombekezdéses csavarimplantátum végeselemes modelljének felépítése: egy 

menet spirális vezérgörbéje (a), mindhárom egymás körül futó menet vezérgörbéi együtt (b), a 

vezérgörbék mentén végigfuttatott menetalak (c), a menetet alkotó felületek (d), a felesleges 

részek levágása (e), a csúcsi és nyaki rész (f), az implantátum geometriai kialakítása (g) 

a b c d 

e f g 
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2.3.3. A KOMPLEX MODELL ÖSSZEÁLLÍTÁSA, A CSONT ÉS AZ IMPLANTÁTUM 

HATÁRFELÜLETE 

A fogászati implantátumokat övező csontszövet mechanikai viselkedésének vizsgálatára 

alkalmas, a csont és az implantátum geometriai és mechanikai jellemzőit tetszőlegesen 

módosítható paraméterként tartalmazó komplex modellt a fent ismertetett részmodellek 

(implantátum, tömör csont, szivacsos csont) térfogati és vonalelemeinek összemetszésével 

nyertem (13. ábra).  

 

A szivacsos csontot keretmodellel szimulálva a különböző típusú elemek összekapcsolása 

során az implantátum és a tömör csont felületei és az általuk átvágott gerendák metszéspontjai 

nem estek egybe a felületek végeselemes hálóinak csomópontjaival, ezért a teherátadó 

kapcsolat megteremtése érdekében egy olyan algoritmust kellett kifejleszteni, amely 

megkeresi a felületi hálónak a metszésponthoz legközelebb eső csomópontját és az átvágott 

rúdelemek végpontját abba áthelyezi (14. ábra). További problémát okozott, hogy az 

összemetszések során keletkeztek túlzottan rövid gerendák, valamint olyanok, amelyek 

semelyik másik gerendához nem kapcsolódtak. Ezeket az elemeket meg kellett keresni és 

törölni a rendszerből.  

 

A komplex modell összeállítása és a végeselemes hálózat kialakítása során figyelembe vettem 

a fogászati implantátumok és a csont közötti tökéletlen teherátadást. Az implantátumot a 

hossza mentén szakaszonként előre megadható százalékban kapcsoltam a csonthoz. 

14. ábra. A rúdelemek kapcsolása a felületi végeselemes 

hálózathoz: az eredeti elhelyezkedés (piros) és a javított, 

csomópontba futó (zöld) 

13. ábra. A komplex modell összeállítása 
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2.3.4. A KOMPLEX MODELL ALKALMAZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

A fogászati implantátumok végeselemes modellezésére kifejlesztett módszer a geometriai 

paraméterek egyszerű és gyors módosítási lehetősége révén segítséget nyújt a 

csavarimplantátumok fejlesztésében. A csavar számítógépes modelljét generáló 

algoritmusomat eredményesen hasznosítjuk, például egy mindennapi szájsebészeti 

alkalmazásra szánt implantátumcsoport fejlesztésében (TRI-Vent Dental Implants, Gyártó: 

TRI Dental Implants Int. Ag. - Switzerland). A következő példában bemutatott vizsgálatokban 

három kérdésre kerestünk választ a geometriai kialakítás és a beépítés tekintetében: 

- Hogyan hat az implantátum feji részén elhelyezett mikrobarázda és menet a tömör 

csontban ébredő feszültségekre a sima felületű, hengeres kialakítással szemben? 

- Az implantátumcsalád legkisebb méretváltozata szilárdsági okokból nem készülhet az 

élettani szempontból előnyös, a feji részen kónikusan összeszűkülő kialakítással („platform 

switch”). Hátrányos-e a kényszerűségből alkalmazott hengeres kialakítás mechanikai 

szempontból? 

- A tömör csont vastagságától függően mi a legelőnyösebb becsavarási mélység? 

A kérdések megválaszolásához létrehoztam a gyártó által javasolt 

menetkialakítású implantátum három különböző nyaki és feji résszel 

ellátott változatának végeselemes modelljét („platform switch” 

kialakítás, hengeres kialakítás, mikrobarázda nélküli sima), négy 

különböző vastagságú tömör csont réteggel borított állcsont 

modelljébe beépítve vizsgáltam a becsavarási mélység hatását (tömör 

csontból kiálló fej, a tömör csont felszínével színelő, a tömör csont 

egyharmadáig becsavart, valamint a tömör csont kétharmadáig 

becsavart). A 2.3.3. fejezetben ismertetett módszerrel összeállított 

modelleket rágóterhelésnek vetettem alá, miközben a vizsgált 

csontszakasz két végét és alját eltolódások ellen megtámasztottam.  Az 

alkalmazott rágóerő függőleges komponense – az 

összehasonlíthatóság érdekében – minden esetben 200N, vízszintes 

komponense pedig 15N volt, melyeket a protézis feltételezett 

tetőpontjának helyén, az implantátum felső felületével mereven 

összekötött ponton működtettem (15. ábra).   

A három eltérő implantátum feji kialakítás vizsgálata után megállapítható, hogy a 

mikrobarázdált és mikromenetekkel ellátott kialakítás egyenletesebb feszültségeloszlást és 

összességében alacsonyabb feszültségcsúcsokat eredményezett a tömör csontban, mint a sima 

felületű változat, ezért mechanikai szempontból előnyösebbnek ítélem. A legkisebb 

méretváltozatú, szilárdsági okokból hengeresre tervezett implantátum feji kialakítása nem 

bizonyult hátrányosnak, nem okozott jellegében eltérő feszültségeloszlást, vagy magasabb 

feszültségcsúcsokat. A legtöbb tömörcsont-vastagság esetén a tömör csont felszínével színelő 

módon beépített implantátum környezetében találtam a legegyenletesebbnek a feszültségek 

eloszlását és legkisebbnek a feszültségcsúcs kiterjedését. 

15. ábra. Az 

alkalmazott terhelés 
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3. AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

Kutatási eredményeim alapján fogalmaztam meg a következő négy tézist: 

1. Tézis. Számítógépes szimulációval összekapcsolt, egyszerű mintavételi eszközökkel 

kivitelezhető mérési technikát dolgoztam ki az alsó állcsont szivacsos állományának Young-

modulusa mérésére. Az eljárás során halottakból származó csontmintákon laboratóriumi 

méréseket végeztem, amelyek alapján a számítógépes szimuláció segítségével értéktartomány 

adható meg az alsó állcsont szivacsos állományának Young-modulusára.  [5, 10] 

2. Tézis. Kidolgoztam egy új, beillesztett ellipszoidokon alapuló numerikus eljárást a 

szivacsos csont szerkezeti anizotrópiájának mikro-CT felvételek segítségével történő 

mérésére. A módszer segítségével, élő emberből származó csontminták felhasználásával 

igazoltam, hogy a foggyökér környezetében a szivacsos csont anizotrópiával rendelkezik, 

meghatároztam annak kitüntetett irányait és azok dominanciáját.  [5, 9] 

3. Tézis. Eljárást dolgoztam ki a szivacsos csont mikroszerkezetének végeselemes 

keretmodellel történő modellezésére [2, 6, 8]. A szivacsos csontban terhelések hatására 

kialakuló anizotrópiának a keretmodell segítségével történő szimulációjára a következő két 

módszert dolgoztam ki:  

- egy adott terheléshez tartozó ideális rúdelrendezést adó [4],  

- valamint egy változó terhelési folyamatot követni, a csontszerkezetet hozzá alakítani 

képes, feszültségtől függő váztenzorok vizsgálatán alapuló algoritmust [1]. 

4. Tézis. Létrehoztam a csavarimplantátumok egy olyan végeselemes modelljét, melynek 

a szájsebészeti gyakorlat szempontjából legjellemzőbb geometriai tulajdonságai tetszőlegesen 

módosíthatók, ezzel elősegítve a csavarimplantátumok tervezését és az implantátum 

geometriai kialakításától függően a csontra átadott terhelések meghatározását. Az 

implantátumot a szivacsos és tömör csont végeselemes modelljeivel összeépítve 

összeállítottam a fogászati implantátumot tartalmazó állcsont komplex végeselemes modelljét, 

mely alkalmas az implantátum és a csont közötti tökéletlen kapcsolat figyelembevételére. A 

komplex modell klinikai alkalmazását illusztráltam egy jelenleg fejlesztés alatt álló 

implantátumtípusnak a geometriai jellemzőire és a tömör csont vastagságától függő beépítési 

mélységére adott javaslataimon keresztül.   [3, 7] 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS 

Az értekezésben a fogászati implantátumokat övező csontszövet mechanikai viselkedésével 

foglalkoztam, különös tekintettel az állcsont szivacsos állományára. A komplex kutatási 

folyamat négy részre tagolódott: a szivacsos csont, a tömör csont, az implantátum, valamint a 

csont és az implantátum határfelületének vizsgálatára. A szivacsos csont mechanikai és 

szerkezeti tulajdonságainak megismerésére saját kísérleteket végeztem, majd a mérések 

tapasztalatai felhasználásával előbb a szivacsos csont mikroszerkezetének és terheléstől függő 

anizotrópiájának modellezésével foglalkoztam, majd a tömör és szivacsos csontból álló 

állcsontba beültetett fogászati implantátumok geometriai és beépítési jellemzőit vizsgáltam az 

egyes alkotó elemek közötti tökéletlen kapcsolat figyelembevételével. 

Az értekezésben bemutatott kutatás az alábbi irányokban folytatható (a teljesség igénye 

nélkül): 

- Az implantátum becsavarásának hatása a környező csontszövetre. 

- A csont lokális hibáinak vizsgálata. 

- Az élő emberben mérhető anatómiai tulajdonságok hatása az állcsont minőségére, 

valamint az értekezésben ismertetett végeselemes modellek viselkedésére (pl. életkor, 

nem, gyógyszerek, betegségek hatása). 
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