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Implant{tumok 

a csontsebészetben 

(Szacsky Mih{ly) 

(első közlés: Cziffer Endre szerk. „Operatív Töréskezelés” Springer 1997) 

 

Bevezetés  

A traumatológia és az ortopédia a csontsebészeti műtétekhez {ltal{ban 

fémalapanyagú implant{tumokat haszn{l a csont egyesítésére. Az 

implant{tumoknak az a feladatuk, hogy biztosíts{k a megfelelő stabilit{st a 

gyógyul{si folyamat alatt. A beépítendő implant{tumoknak lehetővé kell 

tenniük a mozg{s-stabil rögzítést és a korai mobiliz{l{st. A belső csontegyesítő 

anyagok mellett, a csontba bevezetett ny{rsakon nyugvó külső rögzítőknél is  

szükséges szövetbar{t anyagok alkalmaz{sa, csak úgy, mint az ízületeket pótló 

protéziseknél.  

Csoportosít{s 

Az implant{tumok oszt{lyoz{s{t több szempont szerint végezhetjük. 

Lehetséges a műtéti alkalmaz{s (szakterület) szerint, valamint a felhaszn{lt 

anyagok jellegzetességei szerint. A műtét lehet belső egyesítés (osteosynthesis), 

külső rögzítés és ezek kombin{ciója, valamint endoprotetika (valamely csont és 

ízület helyettesítése). A felhaszn{lt anyagokn{l megkülönböztethetünk 

fémeket, műanyagokat, ker{mi{kat és szilikon gumikat. Minden 

implant{tumtól elv{rható követelmény, hogy legyen szövetbar{t és a v{rható  

terhelésnek megfelelően {llja az idők prób{j{t, biztosítsa a rögzítéshez a 

stabilit{st és pótolja az időlegesen, vagy véglegesen elveszett funkciót.  

 



   
   (Apollo) 

     Pannon-Palatinus 

   Tudom{ny 

 

 

Fém ötvözetek  

A csontsebészeti fémimplant{tumokhoz tartoznak (a teljesség igénye nélkül) a 

csontcsavarok, al{tétek és any{k, egyenes és szögletes csontlemezek, alakos 

csontlemezek, szegek, kapcsok, drótok, protézisek. A nem fémimplant{tumok  

közé sorolhatók a ker{mi{k és a műanyagok.  

 
Az implant{tumokat szerkezetük és kémiai összetevőik szerint is 

csoportosíthatjuk. Az egyszerű szövetbar{t fémek az arany, tit{nium, platina, az 

ötvözetek a Ti-6AI-4V (tit{n alapú), Co-Cr-Mo (kobalt-krórn-rnolibdén), Co-Cr-

Ni(nikkel adalékos), van{dium stb.  

A ker{mia alapanyagú implant{tumok is több csoportba oszthatók. Lehetnek 

alumínium-oxid ker{mi{k, porcel{nok, üvegsz{las karbonok valamint grafit 

alapanyagú ker{mi{k. A műanyagok közé sorolhatóak a polietilén, polipropilén,  

valamint apolimetil metakril{t anyagok. Külön oszt{lyba sorolhatók a szilikonok 

és a kompozit jellegű dimetakril{t-kvarc anyagok.  

B{rmilyen implant{tumról legyen is szó, biztosítaniuk kell azt a stabilit{st, 

megtartó erőt és funkciót, amit a biomechanikai vizsg{latok előre jeleznek. A 

rögzítésekre haszn{lt eszközök ezért sz{mított mértékben a v{rható kritikus 

terhelések feletti méretezésekkel készülnek.  

Anyagösszetétel  

Fontos szempont, hogy a v{lasztott eszköz a stabilit{s mellett biokompatibilis 

legyen, ioniz{ció és korrózió ne alakuljon ki. A benne levő komponensek ne 

allergiz{ljanak (a Ni-nél előfordul), a szövetnedvekben ne alakuljon ki 

galv{neffektus, {ramképződés. A korszerű fémimplant{tumokkal szemben elv{rt 

követelményeket szigorú előír{soknak megfelelő nemzetközi szabv{nyok 

rögzítik és a gy{rtók műbizonylatokkal igazolj{k ezt. A műbizonylatoknak 

tartalmazniuk kell azokat a paramétereket, melyek biztosítj{k az 

eszköztervezéshez szükséges adatokat, valamint a szövetbar{t ötvözeti leír{st.  
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Az alapanyagok műbizonylatain szerepelnek a DIN, ISO besorol{sok, valamint a  

kémiai és mechanikai tesztek adatai. Pl. (egy 8 mm-es tit{nötvözetű (Sandvik) 

rúdanyag műbizonylat{n megtal{ljuk, a sz{llítm{ny összsúly{t, az ISO 9002 

besorol{si tanúsítv{nyt, a DIN sz{mot (DIN 50049.3.l.B), a gy{rtót (Titanium Hot  

Worked.), a tesztelési naplósz{mot, a kémiai összetevőket (C %0.017, Ti % balance, 

N% 0.014, Al % 6.34, H 0.0031, Fe % 0.20, 02 % 0.18,  V %4.10, Y % 0.001).)  

 

 
A Magyarorsz{gon gy{rt{sra kerülő implant{tumok alapanyagait több szempont 

szerint is besorolj{k. Minden anyagnak adott a Magyar Szabv{ny (MSZ) szerinti 

besorol{sa, a DIN szerinti jelölés, valamint az ISO besorol{s. A csontlemezeknél egy 

példa kiemelésével lehet szemléltetni a besorol{sokat.  

A Magyar Szabv{ny szerint (MSZ 4360:1987) K013 jelölést kapta a lemez alapanyaga, 

ISO jelölés szerint ISO 7153-1:1991, Comp.D, míg a DIN szerint DIN 17441:1985, 

Wnr.1.4301 jelölést kapta. Az egyes szabv{nyok között lehet kismértékű eltérés, ami 

az alapanyag funkcion{lis jellemzőit nem v{ltoztatja, de minden elv{r{snak 

megfelel.  

 

Az eltérés csak az alapanyaggy{rtók technológi{j{tól függ. Az alapanyaggy{rtó 

cégeknek ismertetni kell a korrózió{llós{got is. A beépített implant{tumok 

típusuktól függően több-kevesebb ideig vannak a szervezeten belül. A 

műbizonylatos anyagokn{l fontos a korrózió (és esetleges ioniz{ció)- {llós{g  

meghat{roz{sa. Csontegyesítő műtéteknél több hónapos (esetleg éves) szervezeten 

belül eltöltött idővel kell sz{molni, míg a protéziseknél több  

évre (évtizedre) kell tervezni.  
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A biokompatibilit{s szempontj{ból fontos, hogy a rendelkezésre {lló eszközök 

különböző összetételben is készüljenek. Egyes statisztik{k szerint a csontegyesítésen 

{tesett betegek között, mint m{r említettük, fenn{llhat a Ni-allergia.  

 

Ezeknél az eseteknél a nikkelt is tartalmazó ötvözetekből készült implant{tum 

beépítése kontraindik{lt, vagy a m{r beültetett anyag mihamarabb elt{volítandó. 

Nikkelt {ltal{ban a kobalt b{zisú fémötvözetek tartalmaznak (Co-Ni-Cr-Me, 

valamint Co-Cr-W-Ni).  

 

Fontos szempont, hogy a megmunk{l{s ut{n az implant{tum rendelkezzen a 

megfelelő szil{rds{ggal és rugalmass{ggal. Az elmúlt évtizedben  

többek között ez az indok hozta előtérbe a tit{n és tit{n alapanyagú implant{tumok 

alkalmaz{s{t. A tit{n önmag{ban is képes ell{tni az elv{rható rögzítési stabilit{st, 

szövetbar{ts{ga kiv{ló. H{tr{nya, hogy nehezen megmunk{lható és a m{s 

fémimplant{tumokhoz képest magas költségeken {llítható elő.  

 

Ezért többféle tit{nötvözet született, amiből implant{tumok készíthetők. Az 

ismertebb összetételek a Ti-5Al-2,5 Fe, a Ti-6Al-4V és a Ti-6Al-7Nb. A tit{nötvözetek 

MSZ szerint csak tit{n címszóval vannak feltüntetve. Az orvosi célokra haszn{lható 

tit{n alapanyagokat az ISO besorol{sban tal{lhatjuk meg (ISO 5832-P996 Ti6Al4V 

ELI). Az alapanyagok kémiai és mechanikai értékeinek ismerete a tervezésben 

jelentenek nélkülözhetetlen ismereteket.  

 

Által{ban keveset foglalkoznak, és az irodalomban sem szerepelnek az orvosi 

területen is v{rhatóan hamarosan megjelenő ún. "emlékező fémek". A nevükben is 

érdekes ötvözeteket. m{r 1932-ben megfigyelték (Au-Cd), de az  

arany dr{gas{ga és a kadmium toxikuss{ga miatt nem tudott betörni az orvos-

technológi{ba.  

 

Manaps{g m{r kialakult az "emlékező fémekre" jellemző összetétel (Cu-Zn-Al, 

valamint Cu-Al-Ni), ezeket Nitinol (Tinel,Orthonol, a Sentinol) névre keresztelték. A 

Nitinol név abból adódik, hogy egy típusú ötvözetben körülbelül azonos ar{nyú 

nikkel és tit{n atom tal{lható (1962 USA).  

 

 A Nitinol m{r alkalmas arra, hogy az emberi szervezetbe építsék. Nem 

korrod{lódik, nem oldódik a szöveti nedvekbe, nem aktiviz{lja a szervezet 

védekezési rendszerét, nem lökődik ki.  
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 Az "emlékező fémek" jellegzetessége, hogy egy sor fizikai paraméterük 

(rugalmass{g, fajlagos ellen{ll{s, hővezető képesség, alak stb.) adott hő mérsékleten 

ugr{sszerűen megv{ltozik. Ez a speci{lis, hő- és mechanikai kezeléssel kialakított  

 krist{lyszerkezet v{ltoz{saival függ össze. Fontos tulajdons{gai közé sorolható, 

hogy hőmérsékletét emelve krist{lyszerkezete {talakul, ausztenit-tes f{zisba kerül és 

visszanyeri eredeti alakj{t, ami ezen a magasabb hőmérsékleten, csak jóval nagyobb 

erővel módosítható. Hűtéskor ismét martenzitté alakul. A f{zis {talakul{si tartom{ny 

{ltal{ban 10-30 ̊C-on jön létre. A Nitinol alkalmas a csontok egyesítésére, v{ltozó 

kompressziós hat{sok elérésére. A térbeli alakv{ltoz{s ok és csont defektusok 

rugalmas korrekciój{ra is képes. Sikeresen alkalmazz{k pl. gerincferdülések  

korrekciój{n{l.  

 

A megmunk{lt és meghat{rozott implant{tumokat minden esetben mechanikai 

és biomechanikai vizsg{latok al{ kell vetni. A technikai leír{sokban szerepelni 

kell, hogy az adott implant{tum milyen súlyú és testméretű p{cienshez aj{nlott, 

a v{rható hat{rterheléseket hogyan képes elviselni. 

  

Az alapanyagokra jellemző a keménység mérése. A mérés HRC-értékkel 

hat{rozható meg. Az alacsony, pl. 34 HRC-értékű anyag l{gyabb, de egyben 

szívósabb tulajdons{gokkal bír. Kisebb erőre hajlik, de nehezen törik. A magas 

51 HRC-értékű anyagok kemények és rigidek. Jellemző ezekre az anyagokra, 

hogy nagy erőre törnek és a törési felületük kagylós, éles felszínű.  

 

A megmunk{lt eszközöket és implant{tumokat az utóbbi időben, ahol ez 

célszerű, tit{nnitriddel vonj{k be. Ez az elj{r{s ötvözi az acélötvözetek és a tit{n 

előnyeit. Jelenleg ezek a megold{sok elsősorban a műtéti eszközt{rban jelennek 

meg. A bevonatos tit{nnitrid{lt eszközöket l{gy matt arany színükről lehet 

felismerni. Az implant{tumok beültetésekor minden esetben  

műtéti eszközöket kell alkalmazni. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, 

hogy az eszközök is korrózió{llóak legyenek, felszínük legyen kemény, ne 

v{ljanak le róluk fémmorzs{k. Ergonómiai kialakít{suk legyen optim{lis. Az 

eszközök méretezése az egyik legfontosabb feladat. A csontcsavarok 

behajt{s{n{l, csavarok rögzítésénél, ha az eszköz nem ad le megfelelő 

nyomatékot a rögzítést nem lehet elvégezni, vagy a csavart túl lehet húzni ({t-

megszakít{s).  

 

A szabadon össze{llítható eszközöknél, pl. a fixateur-öknél, a kialakítandó 

konstrukció statikai előméretezését nem lehet elvégezni. A bevezetett ny{rsakra 

felépített keret stabilit{sa csak tapasztalati alapon mérhető fel.  
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Nem lehet a végtelen keretkonfigur{ció valamennyi form{j{t biomechanikai 

vizsg{lattal tesztelni. A monokompozit (előre össze{llított, unilater{lis) 

eszközöknél ezek a hib{k elkerülhetők.  

 
 

Az implant{tumok beültetésénél elkerülhetetlen, hogy a műtét ép szöveteket is 

érintsen. A mechanikai forgó hat{sok a csontra termikusan is hatnak. A jó 

minőségű éles eszközök és az ide{lis nyomóerő alkalmaz{s{val ki lehet 

küszöbölni a thermonecrosis veszélyét.  

 
 

Az implant{tumok kategóri{j{ba tartoznak a csontcementek is (pl. Palacos). 

Mivel sokszor nemcsak a protézis beragaszt{s{ra, hanem időleges, vagy 

végleges beültetésre is kerülnek a fémimplant{tum és a csont megerősítésére, 

kiegészítésére. Által{ban patológi{s {llapotokban (tumor, nagyfokú 
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osteoporosis). A csontcementek kötési hője is sok esetben {tlépi a kritikus hat{rt,  

k{rosítja a csontot. Előnyösek ezért az alacsony kötésű hővel szil{rduló 

polimeti-metakril{t sz{rmazékok. A nem fém alapanyagú implant{tumok a 

csontsebészetben {ltal{ban kiegészítő elemként vannak jelen.  

Ker{mi{k  

A ker{mi{k közül a bio inert anyagok (Carbon, Alumia, Ziconia) a protézis ek 

csúszó felszíneit alkotj{k. A bioaktív ker{mi{k közé sorolható a kalciumfoszf{t 

mint kétf{zisú kompozit-anyag, valamint a Bioglasses, amit ragasztóanyagként  

lehet haszn{lni a fémek és ker{mi{k egyesítéséhez. A polimerek csal{dj{ba 

tartoznak pl. a csontcementek (PMMA), (UHMWPE),( PTFE) és a Polysulfone. A 

kompozit-anyagokhoz sorolhatjuk a polimer b{zisú Polysulfon-Carbon, 

Polycarbonate-Carbon, Polysulfon- Kevlar és a Polycarbonat-Kevlar anyagokat. 

Ker{mia b{zisú kompozitanyag a Carbon-Carbon.  

                
 

 

 

 

A szilikon gumi implant{tumok b{r elterjedtek, különösen a plasztikai 

sebészetben és a kisízületi endoprotetik{ban, az utóbbi években visszaszorulni 

l{tszanak kedvezőtlen tulajdons{gaik, elsősorban allergi{s, szövődmények és a 

környezetükben keletkező vakuól{s degener{ciók miatt. Az implant{tumokkal 

szembeni elv{r{sok és előír{sok hat szempont alapj{n foglalhatók  

össze: 

 

 

  

1.Anyaguk és anyagösszetételük alkalmass{ga  
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2.Megfelelő és tervezhető mechanikai tulajdons{gok  

3.Stabil kémiai tulajdons{gok, korróziómentesség és csekély ioniz{ció  

4.Tökéletes felületi megmunk{l{s  

5.Környezeti biokompatibilit{s  

6.Biológiai tényezők  
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