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Abstract 

Replace missing teeth was a demand even in ancient times after tooth loss. With the development of 

materials, this has been done in different ways and materials. Besides the function, aesthetic 

expectations are also high. Over the centuries, tooth replacement has evolved a lot, from the use of 

animal/human teeth to the most modern ceramic materials. Anaesthetic denture also requires the correct 

tooth shade determination which has undergone great development over the decades. 
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Az első fogpótlások  

A fogelvesztés után a fogak pótlására, a funkció, esztétika és a fonáció helyreállítására tett igények már 

az ókorban is megjelentek. Az első fogpótlás I.e 2500-ból származik Egyiptomból. A feltehetően 

legrégebbi fogpótlásra, amely egy alsó felszívódott gyökerű bölcsességfogat arany dróttal rögzít az 

előtte lévő bal alsó második moláris foghoz egy egyiptomi sírból származik, amelyet Herman Junker 

fedezett fel 1927-ben. A 16. és 17. század írói is megemlítik a múmiák szájában talált fából, aranyból, 

állati csontból faragott és bronzból készült fogpótlásokat. A zsidóság rabbinikus törvénykönyve a 

Talmud is említi az aranyból, ezüstből és aranyból készült koronákat, amelyek az írások szerint 

leginkább asszonyok viselhettek. Ezek a rabbinikus iratok bizonyítékoknak számítanak a korai 

fogpótlások létezéséről és az esztétikus, funkcionális igényről.  (1)(2)  

Fogpótlásokat a korai görög, etruszk, és római leletek között is már szép számmal találunk. Az etruszk 

leletek ilyen téren a leggazdagabbak. Az állati vagy emberi (saját vagy „donor”) fogakat arany vagy 

ezüst drót ligatúrákkal rögzítették a szomszédos fogakhoz. A ligatúrához a fogakat először a fogakba 

fúrt lyukon át rögzítették oly módon, hogy a ligatúrát átfonták ezeken a lyukakon, később a fémek 

megmunkálásának egyéb lehetőségeivel, fejlődéseivel lehetőség volt szegecseléssel, illetve 

forrasztással is  rögzíteni a fogakat a fém ligatúrákhoz, illetve pántokhoz. (1) 

I.sz. 659-ben Kínában már készültek amagám tömések is higany, ezüst és ón keverékéből, amely 

technológiát Korea és Japán is átvette. Japánban emellett elterjedtek voltak a moláris zónában a fából 

készülő fogpótlások, illetve a front területre esztétikusabb kagylóból készülő gyöngyház fogpótlások 

is.(3)   
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A fogorvoslás fejlődésében a 18. században történt igazán nagy ugrás. Franciaországnak vezető szerepe 

volt a mai modern fogorvoslás kialakulásában. 1723-ban Pierre Fauchard (1678-1761) megírta a Le 

Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents című könyvét. A fogorvoslás számos területén változást hozott, 

így volt ez a fogpótlástan területén is. Pierre Fauchard volt az első, aki a gyökércsatornába tekert 

csapokkal horgonyozta el a rögzített fogpótlásokat, amely a mai modern gyökércsapos fogművek elődje 

volt, illetve a gyökérkezelés technikájáról is értekezett. Könyvének 13-26. fejezete foglalkozik 

fogpótlástannal, ahol tárgyalja a különböző már meglévő eszközök átalakítását, újak fejlesztését és 

leírta a műfogak faragásához használt eszközöket is, illetve a fogpótlások alapjainak részeit is. Ásványi 

anyagokból készült fogak ötlete és szükségessége is tőle származik, habár életében a porcelánból 

készült fogak még nem váltak valósággá, de már aranyból és ezüstből készült fogpótlásokra mázat 

égetett amely leginkább az ékszerzománcokhoz volt hasonló.  

1733-ban egy francia ötvös Pezé Pilleau (1715 -1755) fogpótlásokat készített pácienseknek, anélkül 

hogy egyáltalán találkozott volna velük, a betegek saját magukról vett viaszlenyomatot küldtek 

Pilleaunak, aki ez alapján aranyból készített fogpótlásokat. 1728-ban az angliai Gamaliel Voice (1) 

szintén rendelésre készített fogpótlásokat, a lenyomatokat  amennyiben a páciensek nem tudtak 

ellátogatni hozzá postán kapta meg, amelyek hasonló módon készültek, mint Pilleau esetében.  

 

Az első hivatalos fogtechnikai laboratórium azonban 1770-ben alakult és az ezüstkovács Paul Revere 

(1735-1818) nevéhez fűződik, aki már fogorvosok számára készített arany restaurátumokat. (1)(2)(4)(5) 

A 18. században tehát a legelterjedtebb az arany, ezüst és az emberi és állati fogakból készült fogak 

voltak, amelyet arany vagy ezüst kapcsokkal, ligatúrákkal rögzítettek. Az állati fogak közül 

leggyakrabban víziló vagy az olcsóbb elefántcsont fogakat használták a fogpótlások előállítására. 

Ezekkel a probléma az volt, hogy nehéz volt őket kifaragni, illetve nagyon gyorsan elszíneződtek, a 

nyálnak és rágásnak hosszútávon nem voltak képesek ellenállni. (1) 

 

A teljes kerámia fogpótlások fejlődése 

 Az első porcelánból készült esztétikusabb fogsor elkészítéséhez is az állati csontokból készült fogsor 

gyors elszíneződése okozta elégedetlenség vezetett. Alexis Duchâteau (1714-1792) egy párizsi 

gyógyszerész volt, aki elszíneződött állati csontból készült fogsorával nem volt elégedett, esztétikusabb, 

fogaihoz hasonló színű fogpótlásra vágyott, így porcelánból készített magának fogsort, de amikor 

nagyközönség elé tárta fejlesztését az áttörés és a várt érdeklődés elmaradt, Duchâteau ötletét csak 

később 1776-ban Dubois de Clemant (1671-1720) szabadalmaztatta. Így Clemant volt aki a valódi 

elismerést megkapta a porcelánból készült fogsor ötletért, habár az ilyen típusú fogpótlások hagytak 

kívánni valót maguk után, ugyanis egy blokkban készültek és feltehetően az égetés során zsugorodtak. 

(1)(5)  

 

A valódi áttörést az itáliai Giuseppangelo Fonzi (1768-1840) dátumok hozta meg 1808-ban. A fogsor 

alaplemezét nem porcelánból faragta ki, hanem fémből, először aranyból, majd platinából készítette el 

és az egyenként kifaragott porcelán műfogakat platina szegecseléssel rögzítette a fém alaplemezbe. A 

https://doi.org/10.17107/KH.2022.24.93-97
http://www.kaleidoscopehistory.hu/


 Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat   2022. Vol. 12. No. 24. 

Journal of History of Culture, Science and Medicine       ISSN 2062-2597 

DOI: 10.17107/KH.2022.24.408-418 
 

 

http://www.kaleidoscopehistory.hu 

dr. Fehér Dóra 
410 

 

páciensekről viaszlenyomatot vett, mely alapján gipszből mintát öntött, amelyről egy bronzból készült 

duplikátumot készítettek, amelyre mintázták az aranyból, később platinából az alaplemezt. Az 

alaplemezhez  

 

szegecselték a különböző egyedileg alkotott műfogakat. Fonzi különböző fémoxidok keverékével képes 

volt 26 féle szín előállítására, hogy a természetes fogakhoz leginkább hasonló színt tudja pácienseinek 

elkészíteni. (Ábra 1.) 

 

 

 
1. ábra Fonzi által készített porcelán műfogak 1809-ből, Vincenzo Guerini gyűjteménye, Velence, 

Olaszország 

 

Ez volt a világon az első alkalom, hogy egy fogsor elkészítéséhez többféle színből lehetett válogatni, a 

páciens számára képesek voltak esztétikusabbá tenni a fogpótlást.(6) A porcelán műfogak készítéséhez 

először természetes földpátokat használtak.(5) Ebben az időszakban sok fogorvos feladta praxisát és 

inkább fogpótlás gyártásába kezdett, amelyet fogorvostársaiknak árulták. Fonzi szegecseléses 

módszerét Petterson és Clark tökéletesítették 1836-ban. Ash és White kezdte tömeges méretekben 

gyártani a porcelán műfogakat 1850-ben.(5)  

A porcelán műfogakat később az 1938-ban felfedezett kaucsuk nevű anyagból készült fogsorokban 

használták. (3)(5).  A rögzített fogpótlások készítése porcelánból azonban az 1800-as évek végéig nem 

volt megoldott. 1889-ben Charles H. Land (1847-1922)volt az első aki porcelán koronát készített, 

amelyet platina fóliára égetett. A platina fóliára égetett koronát porcelán jacket koronának nevezzük. A 

porcelán jacket korona igen törékeny volt, sokszor vezetett klinikai sikertelenséghez.  A sikertelenségek 

miatt vetődött fel már az 1800-as évek végén a kerámiák fémekkel történő megerősítésének az ötlete, 
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fémkerámia koronák szükségessége. Többen is kísérleteket tettek ennek megvalósítására (P. Brown, 

Swann, Hildebrant, Hejcmann Rezső), de ekkoriban még megoldatlan volt a porcelán és a fém nagy 

mértékben eltérő hőtágulási együtthatójából eredő, a hűtési fázisban megjelenő mikrorepedések 

problémája.  

 

Ezt a problémát 1950-es évek végén Abraham Weinstein oldotta meg, aki a porcelánhoz kálium-oxidot 

adva kiküszöbölte a két anyag eltérő hőtágulásából adódó mikrorepedéseket. A fémmentes, 

esztétikusabb  de már törésnek ellánálló kerámia koronák alapötlét Nies 1911-ben kidolgozta,melyet 

később Lund és Bonlie  dolgozott tovább. 1965-ben a törésnek ellánálló fémmentes porcelán 

megalkotása McLean és Huges nevéhez fűződik a porcelánhoz 40-50% alumínium kristályt adtak, 

amely ellenállóbbá tették azt (amorf üveg), de az anyag még mindig csak a front régióban volt 

használható nagyfokú törékenysége és kis hajlítószilárdsága miatt.(5) A törékenységgel szemben való 

ellenállásra elsőként a leucitot használták, ezeket az anyagokat nevezzük földpátporcelánnak. A leucit 

tartalom növelésével a porclán hőtágulását még inkább a fémekhez igazították, illetve leucittartalom 

akadályozta a mikrorepedések tovább terjedését a porcelánban. Az alacsony és közepes leucittartalmú 

földpátporcelánt főleg leplezőanyagként használjuk, illetve CAD/CAM tömbökben is kaphatók, 

amelyeket betétek (inlay,onlay) anyagaként alkalmazhatunk.  

 

Az első magas leucittartalmú (50%) már préselhelhető kerámia elterjedésére azonban 1980-as évek 

végéig várni kellett. Az első ilyen anyag az Empress 1 volt.  A koronákat viaszból megmintázták, majd 

a viasz helyére kerámiát préseltek speciális kályhákban. Ez a módszer nagyon közkedvelt volt, de a 

moláris régióban még mindig nem volt elég ellenálló. Ekkor állt elő a Vita cég az In-Ceram eljárással 

1998-ban. Ennél a fajta kerámiánál egy pórusokkal teli alumínium-oxid mátrixot hoztak létre, amely 

pórusokat folyékony lantán alumínium-szilikát üveggel töltöttek fel, amely a hajlítószilárdságot 

jelentősen megnövelte (In Ceram Alumina) és solo restaurátumok készítésére már alkalmassá tette.  A 

transzlucencia növelésére a mátrixhoz magnézium-oxidot adtak ez volt az In-Ceram Spinell, ezt a 

transzlucensebb változatot már anterior régióban is biztonságosabban lehet használni, a még nagyobb 

hajlítószilárdság elérése érdekében pedig az alumínium-oxid mátrixhoz cirkónium-dioxidot is adtak, 

melyet In Ceram Zirconiának neveztek el, azonban ezek nagyfokú opacitása miatt inkább moláris 

régióban javasoltak.  

 

1990-ben mutatta be a Nobel Biocare cég a Procera All Ceram aluminát, ami az első CAD/CAM 

szubstruktúra volt, amelyet 20%-al megnagyobbított mintacsonkra péseltek, majd frézeltek, végül 

kieégettek, ahol 20% zsugorodás után érte el végleges méretét. Ezt a vázat leplezték később valamilyen 

már korábban említett földpátporcelánnal.  A CAD/CAM technológia elterjedésével új ajtók nyíltak a 

különböző vázanyagok gyártásának területén, és megjelentek az yttriummal- erősített cirkónium-dioxid 

anyagok, amelyek hajlítószilárdsága akár az 1300 MPa-t is elérheti ( összehasonlításképp az 1998-ban 

bemutatott In-Ceram Alumina hajlítószilárdásga mindössze 352 MPa).  

 

1998-ban jelent meg az Empress 1 utódja az Empress 2 amely már az első igazi lítium-diszilikát 

üvegkerámia volt, leucittartalma eléri a 70%-ot. 2006 óta a lítium-diszilikát üvegkerámiákat 
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CAD/CAM blokk formájában is megtaláljuk. Az anyagok ma is rohamosan, napról napra új anyagok 

jelenek meg a piacon, amelyeket folyamatosan nyomon kell követnünk. (5)(8) 

 

Fogszínmeghatározás fejlődése 

A fog színét leginkább utánzó, esztétikus kerámiák megjelenésével és fejlődésével szükségesség vált a 

fogak színének meghatározására való igény. A megfelelő fogszín eltalálása és a természetes fogak 

színének a  

 

reprodukálása még ma is a fogorvosok mindennapi kihívásai közé tartozik. Egy szín leírásához 

legjobban a Munsell-skála használható, amely alapján egy szín 3 adat alapján elhelyezhető egy 

háromdimenziós koordinátarendszerben. A skálát 1929-ben A.H. Munsell (1858-1918) írta le Book of 

color című könyvében, amelynek később számos átdolgozott, kibővített változatát adták ki. Ez a 3 adat 

a világosság, a telítettség és a színezet. A világosság megmutatja, hogy egy szín a fekete és a fehér 

közötti skálán hol helyezkedik el. A színezet az a jellemző, amely alapján egy adott színcsoportot 

megkülönböztetünk egy másiktól (pl.: piros és a sárga közötti különbség), míg a telítettség azt mutatja, 

hogy egy adott színezeten belül milyen annak a színezetnek az intenzitása (pl.: világos piros és sötét 

piros közötti tartományban hol helyezkedik el az adott szín.) (9)(10)  

Már 1908-ban G.V. Black(1836-1915) „A work on operative dentistry” c. könyvében is felhívja 

figyelmet hogy a tökéletes esztétika akkor biztosítható, ha a megfelelő fogszínt és transzlucenciát 

megtaláljuk, azonban csak 1930-ban E.B. Clark munkássága vezetett az első olyan fogszínkulcs 

megszületéséhez, amely őse volt a ma használatos fogszín kulcsoknak. 

http://www.kaleidoscopehistory.hu/kepek/FE5.png Egy egyszerűbb 16 színből álló változat 1956-ban 

jelent meg Vita Lumin Vacuum Shade Guide névvel (Ábra 2.), amelyet az 1998-ban Vita Classical 

Shade Guide-ra neveztek át. (Ábra 3.) (Vita Zahnfabrik, Németorzág, 1924) 

 

 

 

 
2. ábra Vita Lumin fogszínkulcs 
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3.ábra  régebbi és újabb Vita Classical fogszínkulcs 

 

A,B,C,D csoportokat tartalmaz, amely a különböző színezetű kulcsokra utalnak, illetve a különböző 

betűkhöz egyre növekvő számok tartoznak (pl.: A1,A2,A3 stb.), a szám növekedésével a színtelítettség 

növekedését jelzik. Elérhető kulcsok A1-A4 vöröses-barnás, B1-B4 vöröses-sárgás, C1-C4-szürkés, 

D2-D4 vöröses-szürkés. Ez a fogszínkulcs még ma is az egyik leggyakrabban használt fogszínkulcs. A 

Vita Classical (Vita Zahnfabrik, alapítva: Németország, 1924) (ki ez a cég, hol van a központja, ki hozta 

létre, stb. keresse meg)  kulcsok átrendezhetők világgoság szerint is, de ebben a formában nem gyakran 

használják ezt a fogszínkulcsot a fogorvosok.(9)(10)(12). A természetes fogak színe a 3 dimenziós 

színtérben elhelyezhetők, a probléma a Vita Classical fogszínkulcsokkal, hogy ezeket a színeket nem 

egyenletesen fedi le, a kulcsok színük alapján a 3 dimenziós koordinátarendszerben nem helyezhetők 

el egyenletes távolságban egymástól, nem fedik le a természetes fogak színeit.  Ugyanez a probléma  

Chromoscop (Ivoclar) (Ivoclar Vivadent, alapítva: Svájc, 1923 fogszínkulccsal is amely 5 különböző 

színezetű (fehér, sárga, világosbarna, szürke, sötétbarna) csoportból áll, minden csoport 4 kulcsot 

tartalmaz, az egy csoporton belül található 4 kulcs egyre növekvő színintenzitást mutat. Az ideális 

fogszínkulcsnak azonban a természetes fogszínek által meghatározott színtér nagyobb területét kellene 

lefedniük (11)  
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A 70-es években R.C. Sproull fogszínkulcsot sohasem hozott létre, de már tett javaslatokat az ideális 

fogszínkulcsokat illetően és javasolta, hogy a fogszínkulcsok egyenletesen helyezkedjenek el a 3D 

színtérben, illetve felhívta a figyelmet a színezet, telítettség és világosság szerepére is, illetve javasolta 

, hogy a porcelán festésére használt készletek 5 fajta világosságban tegyék elérhetővé. 1991-ben 

megjelent  

 

meg Hall publikációja, amely arról szól, hogy a világosság, telítettség, színezet számszerűsítésével a 

fogszínmegválasztás egyszerűbbé tehető. Az első olyan fogszínkulcs amely árnyalatai  a 3D színtérben 

egymástól egyenletes távolságra helyezkednek el és a világosság, telítettség és színezet is külön 

meghatározható 1998-ban jelent meg, ez volt a Vita cég által piacra dobott 3D Master fogszínkulcs 

(Ábra 4.). Ez a fajta fogszínkulcs 5 különböző világossági csoportot tartalmaz, mely jó összehangban 

van Sproull javaslatával az 5 féle világosságú kerámia festékkel.  

A Vita Toothguide (Vita Zahnfabrik, alapítva: Németország, 1924 3D Master fogszínkulcsok esetén 

elsőként az 5 világossági csoportból kiválasztunk egyet. A kiválasztott világossági csoporton belül 

második lépésként az M (semleges) színezetű csoportból a fogorvos kiválasztja a megfelelő 

telítettségűt, majd 3. lépésként ha a semleges színezet nem megfelelő választhat még sárgásabb (L) 

vagy pirosasabb (R) színezetű csoportot is. Így a fogszín meghatározása a korábbi 1 lépéses 

fogszínmeghatározásból 3 lépésre növekedett és információt szolgáltat a Munsell által ismertetett 

színtér 3 koordinátájáról a világosságról (value), telítettségről (chroma) és a színezetről (hue) is. (9)(11) 

Ennek a rendszernek egy egyszerűbb, könnyebben használható változata is megjelent ez a Vita 

Linearguide 3D Master (Ábra 4.), (Vita Zahnfabrik, alapítva: Németorzág, 1924. amelyben a 

világossági csoportot a fogorvos az első lépésben kiválasztja, majd a telítettség és színezet második 

lépésben egyszerre kerül kiválasztásra. Mind a két fogszínkulcs tartalmaz 3 db fehérített fogakhoz való 

fogszínkulcsot is. A két fogszínmeghatározásra kifejlesztett fogszínkulcs mellett a Toothguide 

megalkotásánál felhasznált elmélet alapján megszületett a Vita 3D Bleachguide Master, amely 29 színt 

tartalmaz és a fogfehérítés mértéke követhető vele, illetve segíti a páciensekkel való kommunikációt.  

 

 

 
4.ábra Vita Toothguide 3D Master és Vita Linearguide 3D Master 
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A fogak színének reprodukálása azonban nem könnyű feladat és azt nagyban befolyásolja a preparált 

csonk színe a készülő korona rétegvastagsága, cement színe is. Egy elszíneződött például endodonciai 

beavatkozáson átesett preparált fogra helyezett teljes kerámia restaurátum esetén  a végső esztétikus 

eredmény elmaradhat az általunk várttól.(13)(14) Ezért a fogszínkulcsok mellett ma már léteznek 

csonkszínkulcsok/ dentin szín kulcsok is, amelyekkel kiegészíthetjük a fogszín választását, hogy 

meghatározzuk a preparált fognak, a dentinnek a színét a még ideálisabb eredmény elérése érdekében. 

(10). Ilyen célra hozták létre például a Natural Die Material (Ivoclar) (Ivoclar Vivadent, alapítva: Svájc, 

1923)  

 

készletet is, amelyhez jár egy színkulcs és a választott dentin szín a laboratóriumban a készletben lévő 

anyaggal szimulálható a választott színnek megfelelően. 

 

A mai napig a leggyakrabban használt metódus a vizuális fogszínmeghatározás és a fogorvosok még 

ma is leggyakrabban  a kevésbé pontos 16 színből álló Vita Classic fogszínkulcsot használják. A 

vizuális fogszínmeghatározás a Vita 3D Master fogszínkulcsokkal sokat fejlődött és pontosabbá vált, 

de a vizuális, hagyományos fogszínmeghatározásnak még ma is megvannak a szubjektív elemei, illetve 

befolyásolhatják a fényviszonyok, a megfigyelő maga, a metaméria jelensége és még sok egyéb külső 

tényező. Ezek kiküszöbölésére terjednek a piacon az objektív, digitális, szín mérésére alkalmas 

eszközök, melyek ma még nem mindenki számára elérhetők, magas áruk miatt. Az első ilyen eszköz 

az 1980as évek elején jelent meg, ez a szín mérésére alkamas eszköz a Chromascan volt, amely egy 

colorimeter volt, de pontatlansága és kényelmetlen használata nem tette népszerűve. A piacon található 

szín mérésére alkalmas eszközöket azóta több csoportba soroljuk. Első ilyen csoport a 

spektrofotométerek, amelyek a tárgyról visszavert fény intenzitását mérik, a fényforrás 

hullámhosszának függvényében. A legjobb eredményekkel alkalmazható digitális fogszínmérő 

eszközök. Ilyen digitális fogszínmérésre alkalmas készülékek például a Crystaleye (Olympus), Vita 

Eadysade Advanced (Vita Zahnfabric). (Kép 5) (15)(14)(17) 
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5. ábra Vita Easyshade V spektrofotomérer 

 

A spektorfotmetriás mérés egy tanulmány szerint 33%al növelte a pontosságot a vizuális 

fogszínmeghatározáshoz képest. Koloriméterek szintén alkalmasak fogszín mérésre. Tristimulust 

mérnek, és a vörös, zöld és kék színeket szűrik ki a látható spektrum színeiből. Képviselője a 

ShadeVision nevű készülék. A koloriméterek kevésbé pontosak mint a spektrofotométerek. Ma már 

digitális fényképezőgéppel készült fényképek alapján, különböző programok és szoftverek segítségével 

is képesek vagyunk fogszínt mérni, illetve egyes intraoralis szkennerbe is már be van építve 

fogszínmeghatározó funkció, ilyen például a Carestream CS 3700, 3 Shape Trios 3 és Trios 4 

szkennerek. (16)(17)(18) 

 

A fogszínmeghatározás jelenleg is aktívan kutatott téma az irodalomban. A piacon folyamatosan 

jelennek meg új  technológiák, illetve eszközök amelyek megkönnyítik a mindennapokat,  esztétikusabb 

fogpótlások készítését teszik lehetővé és segítik a fogorvost a természetes fogak színének a 

reprodukálásában.  
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428624407340 (2021.04.29.) 
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Ábra 3. Dr. Forrai Judit anyagából és saját kép 

Ábra 4.  https://www.vita-

zahnfabrik.com/portal/pics/pdb/Farbnahme/Farbskalen/Buehne_Linearguide_OG.png, 

https://www.vita-zahnfabrik.com/portal/sap/medien/g/gg1/gg1g20/Buehne_Toothguide_BS.jpg 
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