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Prevenció
A prevenció a fogorvosszakma számára jól ismert, unos-untig emlegetett fogalom,
amolyan hívószó, mely lelkesedést vagy lemondó kézlegyintést provokál, de sohasem marad emocionális izgalmat kiváltó hatás nélkül.
A közvélemény hangolására volt már minden évben megrendezett „Fogászati hónap”, számos ismeretterjesztő kampány, óvodákban, iskolákban gerjesztett alkalmi
felbuzdulás, számtalan szakmai rendezvény (itt végeláthatatlan felsorolás következne), de a várt, kívánatos eredmény rendre elmaradt. A nemzetközileg is mért mutatók önmagukért beszélnek. A fogászati prevenció ügye papíron nem, de a valóságban igazi gazda nélkül,
kiszolgáltatottan hánykolódik a sok közreműködő szereplő között. Néhány lelkes szakmai közösség újra
és újra Don Quijote zászlajára tűzi a nemes, közérdekű célokat, magára hagyatva küzd, és annak ellenére, hogy időnként bátorítást ugyan kap, de súlyának megfelelő támogatást nem, vívja reménytelen harcát
a „szélmalommal”. Az előző ciklusban a Parlament illetékes bizottsága albizottságának elnöke, akit
fogorvos diplomája és a prevenció iránti elkötelezettsége nem először arra ösztökélt, hogy szakembereket, egyetemi oktatókat, kamarai vezetőket országgyűlési képviselőkkel egy asztalhoz ültetve véleményt
cseréljenek, jövőképet és lehetőleg cselekvési programot készítsenek. Ez a fórum is csak alkalmi lökést
adott, de objektív okok miatt remélt célját nem érhette el.
Szögezzük le, a prevenció nem a fogorvosszakma ügye csupán, kollégáink minden szakmai információhoz hozzájutnak, évek óta beépült a graduális és posztgraduális képzésbe, a felkészültség tehát megvan.
A fi nanszírozás, az érdekek, a rendszer szervezetlensége azonban más irányba mutat. Van gyermek- és
iskolafogászat, van vegyes rendelés és szakellátás egy koordinálatlan rendszerben, mely szakfelügyelet és
központi szakmai irányítás nélkül maradt. Az a nem túl magas számú zöldellő oázis ugyan üde színfolt a palettán, és dicséretet érdemel, a kitűzött célok elérése szempontjából azonban nem számottevő.
Néhány jó szándékú, lelkes, hivatásához méltóan küzdő kis csapat természetesen nem válthatja meg a
világot, de jó és követendő példát azért mutatni tud.
Mit tehetünk mi? Folyamatosan napirenden tartjuk az „ügyet”, győzködjük, motiválni próbáljuk a
szakpolitikusokat és a döntéshozókat, összefogunk szövetségeseinkkel, támogatóinkkal. Nemrégiben
az egyik legnagyobb nemzetközi, évtizedek óta hazánkban működő partnerünkkel közösen pályázatot írtunk ki szakmai műhelyek támogatására. Most pedig egy tematikus lapot jelentetünk meg, amely
remélhetőleg túlmutat a puszta szakmai érdeklődés szintjén, hiszen figyelemfelkeltésnek szánjuk. Egy
hazai pályán is egyre kiterjedtebben tevékenykedő szakmai kereskedő és befektető cég kezdeményezésére a képzőhelyekkel összefogva, három hónapos szakmai-ismeretterjesztő kampány indul. Az egészségnevelésre, a szájüregi egészség megőrzésére, az egészségtudatosság hangsúlyozására épülő program
együttműködésre is ösztönöz, mert a betegség-megelőzéshez társadalmi összefogás, politikai akarat és
szakmapolitikai irányítás szükséges.
Már annyiszor megpróbáltuk, miért ne tennénk most is? A prevenció megér egy misét, talán egyszer
majd egy hálaadó imát is.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Kedves Kolléganők,
kedves Kollégák!
Nemrégiben az egyik nagy fogászati kereskedő cég, az Euromedic Dent
kezdeményezésére határoztunk úgy, hogy szakmai támogatást nyújtunk
egy olyan országos prevenciós kampányhoz, amely a lakosság
legszélesebb rétegeihez juttatja el a szájüregi egészség kiemelkedő
fontosságának üzenetét.

A preventív fogászat helye és szerepe a többi, egészségmegelőző programhoz hasonlóan vitathatatlan,
egy olyan gondolkodásmódot képvisel, amely szerint a preventív fogászat célkitűzését tekintve mindenféle kuratív beavatkozásnál fontosabbnak tartja a
megelőzést, és ha az mégis szükségessé válik, minden terápiát is ennek a koncepciónak alárendelve
valósít meg.
Célunk volt a fenti gondolatok megtöltése szakmai
tartalommal, illetve az érintett lakosság és az ellátórendszer mellett a döntéshozók figyelmének felhívása arra, hogy az egészségünkért való küzdelem
közös célkitűzése csak a hosszú távú, preventív gondolkodás lehet.

lehetőségeit felmérve, a társadalmi felelősségvállalást
fontosnak tartva képesek anyagi áldozatot is hozni a
közös cél megvalósulásáért. A kölcsönös szemlélet
alapján létrejött együttműködésben a mi feladatunk a
fogorvosi szakmai tartalom összeállítása volt.
Nem titkoljuk, nagy izgalommal tekintünk a három
hónapos folyamatos megjelenés elé, mert átérezzük
saját felelősségünket is, vajon tudunk-e élni a kínálkozó lehetőséggel, hogy a legszélesebb rétegek figyelmét hívjuk fel a fogápolás rendkívüli fontosságára.
Tudjuk, a közvetítendő üzenet nem lehet bonyolult
vagy nehezen kivitelezhető, és amennyiben elérjük,
hogy a páciensek együttműködően reagálva felkeresik orvosaikat, akkor nekünk, az ellátórendszer tagjainak fogadóképesnek kell lennünk.

Az Euromedic Dent gondolatai teljes mértékben
találkoztak szakmai fi lozófiánkkal, így a kampányhoz
való csatlakozásunk megkérdőjelezhetetlenné vált.
További kellemes meglepetést okozott számunkra,
hogy az említett cég munkatársai (akik már egyéb
egészség-prevenciós kampányok sikeres szervezői is
voltak) anyagi érdekeltség nélkül, pusztán önmaguk

Bízunk abban, hogy közös kampányunk a lakosság
széles rétegeit győzi majd meg a preventív szemlélet fontosságáról, melyben orvosaink szakmai elkötelezettséggel nyújtanak majd segítséget, és a döntéshozók támogatásukkal is a kezdeményezésünk mellé
állnak.

Dr. Gera István
elnök

Dr. Nagy Katalin
dékán

Dr. Hermann Péter
elnök
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Dr. Bartha Károly
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Kedves Kolléganők,
kedves Kollégák!
A kedves Olvasó a Magyar Fogorvos újság tematikus számát tartja kezében, amelyet
a prevenciónak szenteltünk. Eme tematikus lapszám elkészítésére két okunk is volt.
Egyrészt, mert – ahogyan ezzel minden fogorvos tisztában van – sajnos a magyar
lakosság szájápolási kultúrája nem megfelelő, amit riasztó számok is jeleznek. Európában
Magyarország vezeti a szájüregi daganatos megbetegedések okozta halálozási
statisztikát, de az is szomorú adat, hogy átlagosan egy magyar felnőtt lakosnak 10 ép
és 10 hiányzó foga van, és utóbbiból csak 4 fog van pótolva. S ezekből az elkeserítő
számokból következik a tematikus szám elkészítésének második oka: 2014 őszén a
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának, a Magyar Fogorvosok Egyesületének
és az ország négy nagy egyetemi központjának szakmai támogatásával a megelőzésre
fókuszáló, az év végéig tartó országos kampány veszi kezdetét.

A kampányt a hazai egészségügyi piac egyik meghatározó,
innovatív szemléletű szereplője, az Euromedic vállalatcsalád kezdeményezte, amely fontos feladatának tartja a hazai
lakosság egészségtudatosságának növelését. Ennek érdekében néhány éve indították útjára a www.egészségonline.hu
weboldalt, amelyen és amelyhez kapcsolódva fontos egészségügyi témákról kívánnak beszélni, mint például korábban a HPV, a kardiológia vagy az itthon szinte ismeretlen
megrázott baba szindróma. Legújabb programjukkal a szájhigiénia és a fogászat, ezen belül is a prevenció fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Az ebből az alkalomból
készített weboldalon közérthető, figyelemfelkeltő formában olvasható, hogyan, miért kell a megszokottnál több
figyelmet szentelnünk fogainknak, milyen figyelmeztető
jeleket kell komolyan vennünk, ki mit tehet szája egészségéért. Annak érdekében, hogy valóban minden érintetthez
eljussanak ezek az információk, óriásplakátokkal, televíziós, rádiós, a nyomtatott sajtóban megjelenő és on-line hirdetésekkel, az egész országot lefedő médiakampánnyal hívják fel a figyelmet a témára, a weboldalra.
A Magyar Fogorvos tematikus számával pedig azt szeretnénk elősegíteni, hogy a Kollégák a legfrissebb prevenciós
ismeretekkel, megújult lelkesedéssel felvértezve hívják fel

pácienseik figyelmét a megelőzés fontosságára, hogy környezetükben minél többet tudjanak tenni azért, hogy a
rendszeres fogászati ellenőrzés, a fogainkkal való törődés a
mindennapok részévé váljon. Ennek szellemében foglalkozunk a többi között a XXI. századi parodontális prevenciós
stratégiával, azzal, hogyan lehet érvényesíteni a megelőzés
szempontjait állkapocs-ízületi (CMD) megbetegedések esetén, de a 0–3 éves korosztályt érintő cariesprevencióval is.
Bízunk benne, hogy inspiráló cikkeink segítségével mindenki megtalálja a módját annak, hogy a saját területén, a
saját eszközeivel csatlakozzon a figyelemfelkeltő kampányhoz, és így közösen megtehetjük az első lépéseket a hazai
szájápolási kultúra színvonalának javítása érdekében.
Kérjük azokat a kollégákat, akik ingyenes szűrővizsgálat biztosításával csatlakozni szeretnének a prevenciós kampányhoz,
hogy nevük, illetve rendelőjük adatainak megadásával jelentkezzenek az euromedicdent@euromedic-hungary.com
email címen.
Ehhez jó munkát, sok sikert kívánunk!
Aaron Levi
Euromedic Dent
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Parodontális prevenciós stratégia
a XXI. században
Dr. Gera István
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika

A fogágybetegség valódi infectio, de a legtöbb fertőzéstől eltérően,
a kórokozók többnyire nem külső forrásból, hanem saját normál
szájflóránkból származnak. A szájüreg a szervezet leggazdagabb,
legkomplexebb összetételű mikroba flóráját hordozza. Ezzel a flórával
együtt tudunk élni, és nem okoz betegséget, ha kielégítő szájhigiéniát
tartunk fenn, és nem engedjük, hogy a flórából a fogak felszínére
tapadó biofilm alakuljon ki, amely felelős a caries és a fogágybetegség
kifejlődésért. Ezzel a baktériumtömeggel az egészséges immunitású
szervezet egyensúlyt tart fent mindaddig, amíg a biofilm mennyisége és
annak összetétele nem tolódik el olyan irányba, hogy az patogénné válik.
Lényegében a fogágybetegség magatartási betegség, amelynek egyik
legfontosabb oka az elhanyagolt szájhigiénia, de számos egyéb tényező
együttes jelenlétére van szükség ahhoz, hogy valakiben súlyos parodontális
pusztulás alakuljon ki. Ezért elvileg a gingivitis majdnem teljes egészében,
a fogágybetegség pedig nagy százalékban megelőzhető lenne az idejében
megkezdett szájhigiéniás programokkal és a rendszerese professzionális
plakk-kontrollal. Amikor már kialakul a tasak, az abban megtelepedett
biofilm önálló életet él, és a szájhigiénia javításával eredmény nem érthető
el. Azonban a minél korábban elkezdett oki kezelés megállítja a további
szövetpusztulást, tehát ezzel is a megelőzést szolgáljuk. Mai tudásunk
szerint a mély tasakban megtelepedett biofilm nem csak lokálisan
okoz pusztulást, hanem számos általános betegségünk, elsősorban
cardiovasculáris betegség rizikófaktora lehet.

Preventív fogászat

A

mióta H. Löe klasszikus experimentális gingivitis közleménye megjelent 1965-ben, egyre
több és több adat támasztotta alá azt, hogy a
fogak felszínén felhalmozódó dentális plakk
az oka a gingivitisnek és a fogágybetegségnek.1 Ennek
alapján elsősorban a skandináv országokban és ÉszakAmerikában primer és szekunder prevenciós programok sora indult el, amelyek következményeként már
néhány évvel később igazolódni látszott, hogy a megfelelő professzionális és egyéni plakk-kontroll jelentősen csökkenti a betegség előfordulását, és a már kialakult betegség esetén csökkenti annak progresszióját is.
Ugyanakkor az is világossá vált, hogy önmagában a
szájhigiénia javítása, a rendszeres fenntartó kezelés a felnőtt lakosság egy kisebb, de ugyanakkor jelentős hányadában nem volt képes megelőzni a betegség kifejődését,
illetve megállítani a már kialakult parodontális pusztulás progresszióját. Egyre több adat szólt amellett, hogy
a rossz szájhigiénia, a dentális plakk szükséges, de nem
elégséges oki tényező a súlyosabb parodontális pusztulás kifejlődésében. Elhanyagolt szájhigiénia bizonyos
időn belül mindenkiben gingivitist okoz, amely lényegében a szervezett normál védekező mechanizmusa a
nagytömegű orális baktériumokkal szemben.1 Ahhoz
azonban, hogy valakiben jelentősebb tapadásveszteséggel járó parodontitis alakuljon ki, egyéb rizikótényezők együttes jelenléte is szükséges. A 80-as és 90-es
évek epidemiológiai és klinikai vizsgálatai egy sor, a
fogágybetegség kialakulását elősegítő, vagy azt súlyosbító rizikótényezőt tártak fel. Elsők között a dohányzás
és diabetes, majd később az obezitás, stressz, osteoporosis és a genetikai hajlamosító tényezőkről mutatták ki, hogy igenis van szerepük a fogelvesztéssel járó
súlyos parodontitis kialakulásában. Ennek tükrében a
primer és szekunder prevenciós stratégia is módosult.
Ma már bizonyított, hogy magában a szájhigiénia kontrollja bizonyos populációban kevés, itt sokkal komplexebb stratégiára van szükség. Ez kiterjed minden olyan
kontrollálható rizikófaktor eliminálására, amelyre egy
fogorvosnak lehet befolyása, így elsősorban a dohányzás, a táplálkozás és életvitel kontrollja. Ugyanakkor
a nem befolyásolható rizikótényezők esetében is van
lehetőségünk javítani. Mivel a legszorosabb összefüggés a nem kontrollált diabetes és a parodontitis között
áll fenn, ezért a diabeteses beteg külön figyelmet érdemel, akinél a hagyományos orális szájhigiéniás kontroll mellett a diéta, a vércukorszint ellenőrzése legalább
olyan fontos.1
A prevenció az értelmező szótárak szerint egy esemény
megtörténésének lehetetlenné tételét jelenti. A parodontális prevenciót ettől lényegesen tágabban kell értel-

Magyar Fogorvos 2014/5

217

meznünk, hiszen ez egy krónikus, lassabban vagy gyorsabban progrediáló betegség, és a betegség bármely
stádiumában avatkozunk is be, azzal megelőzhetjük
a további csontállomány pusztulását és végső soron a
fogak elvesztését. Így a fogágybetegség lefolyásának bármelyik szakaszában maga az oki kezelés is prevenciós
célokat szolgál, és a betegség gyógyulása után pedig a
parodontális gondozás, az úgynevezett fenntartó kezelés
is. Klasszikus értelemben vett parodontális prevencióról
akkor beszélhetünk, amikor a profilaxist az ínygyulladás
klinikailag még nem manifesztálódott és a parodontium
teljesen ép stádiumában kezdjük el (1. ábra). Ez majdnem kizárólag gyermek és serdülőkorban képzelhető el.
Ilyenkor primer parodontális prevencióról beszélünk.
A primer prevencióban az egyik legfontosabb tényező
az idő. Minél hamarabb kezdjük el a prevenciós programot, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy még
valóban teljesen ép parodontiumú populációval lesz
dolgunk, és valóban a betegség klinikai manifesztációja
előtt akadályozhatjuk meg a patológiás folyamat kialakulását. Ennek megfelelően a motiválást, a szájhigiénés
nevelési programokat már gyermekkorban kell elkezdeni ahhoz, hogy a gingivitis elterjedését megelőzhessük. A fogágybetegség legnagyobb hányada – leszámítva
a súlyos fogágybetegségre hajlamos viszonylag szűkebb
populációt – lényegében magatartási betegség, mivel
kialakulásában komoly szerepe van az életvitelnek, a
táplálkozásnak, a dohányzásnak és az általános perszonális higiénének. Elméletileg helyes életvitellel, kiváló
szájhigiéniával a gingivitis majdnem teljes egészében, a
fogágybetegségek pedig közel 70–80%-ban megelőzhetők lehetnének. Ehhez azonban már fiatal gyermekkorban ki kellene szűrni a magas rizikócsoportba tartozó
egyéneket, akik speciális kezelést igényelnek, a többségnél pedig a primer prevenció szellemében olyan magatartási formákat kell kiépítenünk, hogy a gyerek vagy
serdülőkorú fiatal egészségesen táplálkozzon, előírás

1. ábra: Fiatal felnőtt teljesen ép parodontális viszonyai mellett a
primer prevenció lehetőségei még adottak
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2. ábra: Grafikus rizikóanalízis Lang és mtsai nyomán

3. ábra: A tapadásveszteséget szenvedett páciens speciális pro-

(Gera I: Parodontológia II. 574. oldal)

fesszionális és egyéni szájhigiéniás kezelésre és gondozásra szorul

szerint ápolja fogait, rendszeresen járjon fogorvoshoz
vagy szájhigiénikushoz. A négy évtizede megkezdett
prevenciós programoknak köszönhetően ma Skandináviában fogtömésre vagy fogpótlásra lényegesen kevesebben szorulnak, mint néhány évtizeddel korábban, és az
átlagos parodontális státus is szignifikánsan jobb, mint
az átlag a világban.2 Ennek köszönhetően egyre inkább
hozzá kell szokni ahhoz, hogy az idős kornak nem feltétlen velejárója a fogatlanság vagy a protézis viselése.
Egyébként az időben el nem kezdett szájhigiénés nevelés, felvilágosítás és a hatékony fogmosási technika
betanításának hiányában fiatal felnőtt korban már nagy
százalékban enyhébb-súlyosabb ínygyulladással kell számolni, és ekkor már csak az oki kezelést követően alkalmazhatjuk az immáron szekunder prevenciónak nevezhető programokat. A szekunder parodontális prevenció
sikere a teljes körű oki parodontális kezelés hatékonyságától és a páciens egyéni motivációjától függ. Mivel
jól ismert tény, hogy a parodontitis multikauzális betegség, a hatékony szekunder és tercier prevenciós program
záloga a pontos diagnózison és a rizikóanalízisen alapuló preventív stratégia (2. ábra). Tehát a hatékony prevenció érdekében fel kell tárni az elsődleges etiológiai
tényezőkön túlmenően minden fontos rizikótényezőt
is, és csak ezek együttes eliminálásával előzhetjük meg,
illetve gyógyíthatjuk (szekunder prevenció) a betegséget. Azonban minden prevenciós program kulcsa a
páciens megfelelő motivációja és edukációja. Meg kell
győznünk mindenkit arról, hogy az ínygyulladás megelőzhető, a vérző íny gyógyítható, a fogvesztés a legtöbb esetben elkerülhető, és a tiszta és egészséges száj
olyan életminőség-javulást eredményez, amely kihat az
egész szervezetre és még az orális malignus daganatok
kifejlődésének esélyeit is csökkenti. Mivel a parodontális
tapadásveszteség irreverzíbilis folyamat, nagyon fontos, hogy minél hamarabb megfelelő oki kezelésben
részesüljön a betegünk. Ha a betegség már előrehala-

dott, és maradandó parodontális károsodás alakult ki,
a sikeres kezelés után valójában parodontálisan rokkant
egyénnel állunk szemben. Ilyenkor a csökkent értékű
parodontium tartós és tökéletes plakkmentes állapotát és az aktív gyulladásos folyamat kiújulását már sokkal nehezebb megakadályozni. Az egyszer már aktív
fogágybetegségen átesett egyén rendszeres professzionális mechanikai fogtisztításra és ellenőrzésre szorul.
Ezt nevezzük harmadlagos parodontális prevenciónak
vagy más néven szupportív kezelésnek (3. ábra).
A prevenció azonban lényegesen bonyolultabb feladat,
mint azt a legtöbb szakember gondolta három-négy évtizeddel korábban. Az elmúlt két-három évtizedben különböző programok és edukációs módszerek láttak napvilágot. Próbálkoztak különböző médiumok által közvetített
egészségügyi felvilágosítással, csoportos edukációval, és
egyéni, szék melletti instruálással-motiválással. A kezdeti
sikerek után hosszú távon mindegyik komoly visszaesést
mutatott. Megállapították, hogy az egyszeri instruálás és
motiválás nem vezet tartós eredményhez. Csak akkor
lehetett tartós eredményt elérni, ha az egyéni szájhigiénés
programokat összekapcsolták a rendszeres szék melletti
professzionális fogtisztítással is.2
Miután a 80-as években már többé-kevésbé igazolást
nyert, hogy a parodontitis multikauzális betegség, és sok
ismert, a mai napig fel nem tárt általános betegség, illetve
örökletes faktor felel a betegség manifesztációjáért, a legtöbb mértékadó iskola még mindig tagadta a parodontális
góc létét, és a parodontitist olyan lokális gyulladásnak
tekintették, amelynek hatása nem terjed túl a fogágy szövetein.3 Először a 90-es évek közepén fordult a figyelem a krónikus parodontális gyulladás általános szervezeti hatásai irányába és a parodontális góc és bizonyos
általános betegségek közötti kapcsolatra. Esetkontrollos
és keresztmetszeti vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra,
hogy a parodontitisben szenvedő populációban szignifikánsan gyakoribb az atherosclerosis és annak követ-
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kezményes betegségei (stroke, szívinfarktus)4, valamint
összefüggést találtak a terhes anya parodontális státusa
és a szülés időpontja, illetve az újszülött súlya között is.5
Ezek a korai megfigyelések hatalmas érdeklődést keltettek a kutatók körében, és igen nagyszámú retrográd és
anterográd követéses vizsgálat született az elmúlt közel
két évtizedben. Ezek a vizsgálatok egyre több bizonyítékkal szolgáltak, alátámasztva azt a hipotézist, hogy a
parodontális tasakban megbúvó igen gazdag baktériumflóra és az abból állandóan a véráramba kerülő baktériumok olyan látens, általános gyulladást tartanak fenn a
szervezetben, amely idővel károsíthatja a vascularis rendszert, és negatívan hat az általános immunválaszra is, ezzel
súlyosbító faktora lehet más krónikus gyulladásos betegségnek is. Tehát mai tudásunk szerint a jó szájhigiénia,
az egészségtudatos magatartás, a szájegészség megőrzése
nem csupán a fogelvesztést előzi meg, de nagy valószínűséggel sok multikauzális szervezeti betegség kialakulását vagy annak lefolyását is befolyásolhatjuk általa. Erre
mutatnak azok az utóbbi évtizedben végzett intervenciós
követéses vizsgálatok, amelyek egyre több bizonyítékkal
szolgáltak amellett, hogy az időben elkezdett hatékony
parodontális kezelés csökkenti cardiovascularis betegségek és a korszülés rizikóját. A legutóbbi évtizedben egyre
sokasodik azoknak a közleményeknek száma, amelyek
arról számolnak be, hogy az aktív parodontitis kezelése
javította számos atheroscelorosisra hajlamosító szisztémás gyulladásos markerek értékeit (szérum CRP, szérum
lipid, fibrinogen, fehérvérsejtszám), valamint az artériák
intima-média vastagsága, áramlástól függő érfaldilatáció.5
A parodontális kezelés egyes adatok alapján szintén csökkentette a koraszülések incidenciáját és a perinatális komplikációkat,6,7 valamint a diabetesben javította a cukorbeteg
általános állapotát és a vércukorszint metabolikus kontrollját is.8 Ezen túl még nagyon sok egyéb betegség esetében mutattak ki pozitív hatást, azonban ezek megerősítése még további kutatásokra vár.
Összefoglalva: ma a parodontális prevenció lényegesen
több, mint csupán a szájhigiéniás gyakorlat javítása, a fogmosás. Csak a megfelelő és rendszeres fogorvos–beteg
kapcsolat révén érhető el, hogy a lokális és általános rizikótényezők függvényében olyan egészséges szájállapotot
biztosítsunk, amely garantáltan tartósan meg is őrizhető.
A páciensben egészségtudatos szemléletet kell kifejleszteni, amely azon túl, hogy megmossa fogát, kiterjed a teljes életvitelére, a táplálkozásra, a rendszeres testedzésre, a
dohányzásról való leszokásra, és arra, hogy a rendszeres
fogorvosi ellenőrzés legyen ugyanúgy a mindennapi élete
része, mint ahogyan időnként elmegy fodrászhoz vagy
kozmetikushoz. Tehát az egészségtudatos páciens végül
saját maga orvosa lehet, elkerülve mindazokat a befolyá-

solható rizikófaktorokat, amelyek betegségéhez vezethetnek. Tudatában lesz annak is, hogy amennyiben bizonyos
általános krónikus szervezeti betegségben szenved, ennek
milyen kapcsolata lehet a szájüreggel, és ilyen esetben még
fokozottabb gondosságot igényel. A fogorvos feladata
ezt az egészségtudatos magatartást kifejleszteni és tartósan fenntartani páciensében. Tehát ma a fogorvosi kezelés
nem csak technikai jellegű, hanem nagyon nagy hangsúlyt
kell fektetni a pedagógiai, pszichológiai módszerekre is.
Csak így tudjuk tudatosítani páciensünkben, hogy akkor
is törődnie kell magával, amikor nincs panasza, akkor is el
kell mennie a fogorvoshoz, szájhigiénikushoz, ha nem fáj
a foga. A napi fogmosási rutin legyen tudatos és technikailag adekvát. Tudnia kell azt, hogy a hagyományos fogkefével történő fogmosás a dentális plakknak csupán egy
bizonyos hányadát távolítja el, és a fogközök csak speciális eszközökkel, fogselyemmel és fogköztisztító kefével
tarthatók tisztán. Tudnia kell azt is, hogy ha néhány napig
megfeledkezik a fogmosásról, mégis rágyújt, és többször lemondja a fogorvosi vizitidőpontokat, ezzel lépésről lépésre közelebb kerül ahhoz, hogy olyan mértékű
ökológiai átalakulás indul el a szájüregében, amely biztosan ínygyulladáshoz és a magasabb rizikójú csoportban
parodontális tapadásveszteséghez vezet. Tehát a páciens
és a fogorvos aktív együttműködése a legfontosabb alapja
minden secunder és tercier prevenciós programnak.9
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Prevenciós szempontok érvényesítése
állkapocs-ízületi (CMD) megbetegedések
esetén
Dr. Schmidt Péter*, Dr Jász Máté*, Prof. Dr. Hermann Péter*
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Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

„A hazai felnőtt lakosság szájüregi állapotának felmérése országos reprezentatív
vizsgálat alapján” c. tanulmányban a vizsgált személyek 19%-ánál találtak
deviációt, 15%-ánál ízületi kattanást, míg 1% számolt be ízületi fájdalomról. Bár a
temporomandibuláris ízületi elváltozások (TemporoMandibular Disorder – TMD,
tágabb értelemben Craniomandibular Disorders-CMD) előfordulási gyakoriságára
a fenti adatokból csak áttételesen tudunk következtetni, az elváltozások jelentős
részében a betegeknek valamilyen terápiás beavatkozásban kell részesülniük,
vagy a már meglévő panaszaik gyógyítása miatt, vagy azért, hogy a további
károsodásokat megelőzzük. A mindennapi gyakorlat ezt alátámasztja, hiszen alig
múlik el nap, hogy ne találkoznánk a rendelőben ízületi panasz miatt jelentkező
pácienssel. Ez a magas szám felveti az ellátás többszintű megszervezésének
szükségességét. Amíg ezeknek a betegeknek a kiszűrése, alapszintű kivizsgálása
és kezelése minden fogorvosnak feladata, a speciális diagnosztikus és terápiás
beavatkozások jelentős műszer- és szaktudásigényük miatt csak centrumokban
állhatnak rendelkezésre. Ezen intézmények feladata a komplikált esetek ellátása.

M

ivel a megbetegedés igen gyakorinak
számít, ezért kiemelkedő fontosságú,
hogy a mindennapi fogorvosi ellátás
során olyan beavatkozások történjenek,
melyek nem veszélyeztetik a betegek rágószervrendszerét, ezzel elérve azt, hogy megelőzzük a CMD

esetleges kialakulását, illetve a már kialakult megbetegedés esetén azt minél korábban kiszűrve a lehető
legkorábbi időpontban elkezdhessük a betegek kezelését (1. ábra).
A CMD esetében is háromszintű prevenciós tevékenységet fejthetünk ki.

Preventív fogászat

• A primer prevenció: „az egyén vagy a közösség egészségügyi problémáit okozó potenciális tényezők elkerülésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések összességét jelenti. Középpontjában az egészség általános
védelme és támogatása áll.
Célja az egészségkárosodás és a megbetegedés bekövetkeztének megelőzése, a fizikális ellenálló képesség,
a mentális jólét, a környezeti biztonság megőrzése és
erősítése, a fertőző betegségekkel szembeni védettség,
védelem erősítése”.1 A primer prevenció szempontjából
nagyon fontos, hogy a betegeket kezelő fogorvos tisztában legyen a CMD lehetséges etiológiai tényezőivel,
hiszen csakis azok ismeretében várható el, hogy tevékenysége ne okozzon a páciensnek károsodást. Természetesen
nem csupán orvosi (iatrogén) hatások képesek kiváltani
állkapocs-ízületi elváltozást, ismertek olyan viselkedési
formák (bruxizmus) rossz szokások (nyelvlökéses nyelés, rágógumi abúzus), melyek a páciens oldaláról nézve
is fontos szerepet játszanak. Alapvetően három fő kóroki csoportot célszerű megkülönböztetni: prediszponáló,
iniciáló és fenntartó faktorokat. A prediszponáló faktorok olyan élettani, kórélettani vagy éppen strukturális folyamatok, amelyek a rágószervrendszerre hatva
fokozzák a CMD kialakulásának esélyét (rizikótényezők).
Az iniciáló faktorok olyan események, amelyek közvetlenül a CMD tünetek megjelenéséhez vezetnek (trauma,
túlterhelés). A fenntartó faktorok olyan tényezők, melyek
vagy a beteg gyógyítását hátráltatják, vagy az elváltozások
fenntartásában játszanak kiemelten fontos szerepet. Világosan látható, hogy a primer prevenció szempontjából
leginkább az orvos és beteg által is ismert prediszponáló
és iniciáló faktoroknak van kiemelkedő szerepe. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy az egyes stresszhatások szerepét felismerjük, a betegek esetleges rossz szokásairól
(rágózás, krónikus fogszorítás, csikorgatás, clenching,
egyéb parafunkciók) informálódjunk, hiszen ezen kóroki tényezők kiszűrésével a még tüneteket nem mutató
pácienseinknél megfelelő felvilágosító tevékenység mellett megelőzhetjük a kórkép kialakulását. Napjainkban
erős kritikai észrevételek jellemzik az okklúzió és a CMD
kialakulása közötti, régebben evidenciaszámba menő
összefüggését. Bárhogy ítéljük is meg az okklúzió egyenes kóroki szerepét, az talán mindenki számára vitathatatlan, hogy egy nem megfelelően elkészített rágófelületű
fogmű, de akár egyetlen elégtelen formájú tömés is képes
a betegek harmonikus, megszokott, adaptált helyzetét felborítani, amely aztán a legkülönbözőbb CMD-s tünetek
kialakulásához vezethet. Éppen ezért a gyakorló fogorvos talán egyik leghatékonyabb primer prevenciós tevékenysége, ha az elvárható legalaposabb gondossággal, a
páciensek egyéni adottságainak, igényeinek megfelelő
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1. ábra: A nem megfelelő tervezés- és természetesen a rossz
szájhigiéne ilyen „szépen” dokumentálható eseteket okozhat…

2. ábra: A hanyagul, nem megfelelő irányelvek szerint elkészített
fogpótlás tipikus esete. A beteg képtelen bármilyen fiziológiás rágómozgás kivitelezésére egy ilyen „okklúzióval”

fogműveket készít, vagy éppen az ortodonciai kezelések
során az állkapocs pozíciójára is megfelelő hangsúlyt fektet (2. ábra).
• A szekunder prevenció: „az egyén vagy populáció
egészségügyi problémáinak korai stádiumban való felismerésére fókuszál, ezzel nagyobb esélyt ad a gyógyulásra, megelőzi vagy lassítja a súlyosbodását, a betegség
szövődményeit. Magas kockázati csoportokban, már a
betegség gyanúját felvető jelek megjelenése előtt saját
vagy szakellátás által végzett vizsgálatokkal kell szűrni
az esetlegesen kezdődő vagy kialakult kórállapotot.
A betegség, elváltozás azonosítása gyorsan kivitelezhető
tesztek, vizsgálatok és egyéb eljárások (például rizikófelmérés) alkalmazásával történik.”1 A szekunder prevenció a CMD szempontjából a kezdeti tünetek minél
korábbi felismerését jelenti, ezzel lehetőséget teremtve a
hatékony, idejekorán elkezdett terápiának.
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4. ábra: A maximális szájnyitás mérése

3. ábra: Tipikus „TMI-s” beteg

• Amennyiben a CMD-re jellemző klasszikus triász:
1 fájdalom, mely a rágóizmokra, vagy az ízületre
lokalizálódik,
2 az állkapocsmozgások rendellenessé válása, beszűkült mozgástartomány, csökkent mértékű mozgás,

5. ábra: MR felvétel a temporomandibularis ízületről

deviáció, deflexió, ízületi lazaság, luxáció, szájzár
(trizmus), aszimmetrikus mozgásformák,
3 ízületi hangjelenség (kattogás, ropogás, crepitatio), vagy annak csupán néhány eleme észlelhető
a betegeknél, akkor mindenképp gondolnunk
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kell rágószervrendszeri elváltozásra is. A korszerű
diagnosztika minden elemét bevethetjük a korai
felismeréshez (képalkotók, MRI, CbCt felvételek,
különböző mozgásanalizáló készülékek – Arcus
DigMa), de nem szabad elfelednünk, hogy egy egyszerű fizikális vizsgálattal is komoly és korai diagnosztikus eredmények mutathatók fel.
A CMD betegek fizikális vizsgálata az általános fizikális vizsgálat módszerei (inspectio, palpatio, auscultatio)
szerint történik.
Mivel a rágóízület nem független a szervezet többi részétől, ezért fontos, hogy először a beteget egészében vizsgáljuk. Megkérjük a pácienst, hogy nyugodt, egyenes testtartással álljon egy homogén felület (például a rendelő fehér
fala) elé. Szemből és oldalról is vizsgáljuk ilyenkor a beteget. Tipikus a vállak előreesése, a hát erős lordosisa, vele
párhuzamosan a nyak kifejezett kyphosisa és a mandibula
hátrahelyeződése (3. ábra).
Az ízület megtekintéses vizsgálatával ellenőrizzük a kétoldali mozgások minőségét, esetleges korlátozottságát.
Tipikus lelet a mandibula nyitáskor észlelhető oldalirányú deviációja. Ekkor a kevésbé szabad ízület oldala felé
mozdul el a középvonal, de a nyitás fokozásával S alakú
pályát leírva a középvonal felé visszatér. Deflexiókor a
mozgáspálya végig kitérő jelleget mutatva a beteg oldal
irányába tér ki a középvonal.
Ekkor mérhetjük a szájnyitás mértékét is. Megtartott
fogazat esetén a két középső metsző egymástól való
távolságát mérjük, férfiaknál 40, nőknél 35 mm alatti
értékek esetén már korlátozott szájnyitásról beszélünk
(4. ábra).

Tapintásos vizsgálatok
A temporomandibularis régióban elsősorban az állkapcsot mozgató izmokat vizsgálhatjuk tapintással. Ekkor
elsősorban fájdalmasan reagáló területeket keresünk,
olyan triggerzónákat, ahol a beteg érzékenyen reagál.
Aszimmetriák, izomremegések, spasztikus területek
szintén tapintással vizsgálhatók. A legtöbb izom direkt
betapintható, míg a m. pterygoideus lateralis indirekt
ellenőrizhető. Ekkor az állcsúcsra gyakorolt enyhe nyomás ellenében kérjük a beteget, hogy állkapcsát előre
tolja, így e műfogás segítségével könnyen felfedhető az
izom esetleges fájdalmassága.

Az ízületi hangjelenségek vizsgálata
(auscultatio)
A temporomandibularis ízületben bekövetkező elváltozások számos esetben az ízületből eredő kisebbnagyobb hangjelenséggel járhatnak. Ezek a hangok az
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egészen finom, dörzsölés-szerű hangoktól (crepitatio)
a komoly, néhány lépésről is hallható kattanásokig terjedhetnek. Nagyon sok esetben a kattanást nem hallhatjuk, hanem érdekes módon ujjainkkal tapinthatjuk.
Az ízületi kattogás tipikus példája a reverzíbilis discus
dislocatio esetében hallható, amikor a száj nyitásakor a
fejecs a discust mintegy maga előtt tolva halad előre a
tuberculum articulare lejtőjén, majd a nyitás bizonyos
stádiumában a discus visszaugrik megfelelő helyzetébe, sokszor jól hallható kattanás által kísérve. A száj
zárásakor gyakori jelenség, hogy a reponálódott discus
újra elhagyja pozícióját, ismét kattanó hang kíséretében
(reciprok kattanás).

Képalkotó eljárások
A temporomandibularis ízület vizsgálatainál sokszor
igen hasznos segítséget jelentenek a különböző képalkotó eljárások. Sajnos a viszonylag olcsón és manapság
széles körben hozzáférhető röntgenfelvételek (Op, ízületi rtg) nem adnak megfelelő információt a lágyrészekről, így a discus és az izmok állapotáról. A CT, illetve
CbCT felvételek, noha sokkal részletgazdagabbak, a
lágyszöveteket szintén nem mutatják megfelelően.
A lágyrészek és a keményszövetek együttes ábrázolására
kiválóan megfelelnek a mágneses rezonancia (MR) fel-
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vételek. Külön előnye e képalkotó eljárásnak, hogy nem
jár rtg sugárterheléssel, az ízület akár mozgás közben
is megfigyelhető (pseudodinamikus MR, főleg statikus
discus esetén kiemelkedő jelentőségű, ezáltal pontos
képet kaphatunk a discus helyzetéről a teljes mozgástartomány során. Sajnos a vizsgálatot viszonylag kevés
helyen végzik (5. ábra).

Az állkapocs mozgásainak grafikus
vizsgálata (axiográfia)
Szinte minden esetben igen nagy segítséget jelentenek
a beteg állkapocs-mozgásainak analizálásában a különféle grafikus módszerek. Mai napig vitatott az axiográfia
diagnosztikus értéke, pro és kontra érveket egyaránt
hallhatunk ezzel kapcsolatban. Mindazonáltal vitathatatlan előnye az eljárásnak (eszközigénye ellenére is),
hogy igen jól, akár valós időben is nyomon követhetők
az egyes elmozdulások. A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján a betegek vizsgálata során a mozgás-analizálás egy újabb, ultrahangos elven működő
változatát alkalmazzuk (Arcus DigMa- KaVo). Ennél
az eljárásnál a felső állcsont referenciáját egy arcívhez
csatlakoztatott ultrahangos vevő (mikrofon), míg a
mandibula elmozdulásait egy az alsó fogakra rögzített
villához illeszthető ultrahangos adó közvetíti. Az eljárással nemcsak az állkapocs elmozdulásai ábrázolhatók
kiválóan, hanem egyúttal az egyes elmozdulások szögértékeiről is pontos információt nyerhetünk, mely a
későbbi protetikai ellátás során jelent hasznos segítséget
(egyéni értékű artikulátor).
A fent említett egyszerűbb és komplikáltabb diagnosztikai módszerek segítségével korai stádiumban felismerhetők a CMD jelei, és ezáltal természetesen elérhetővé válik,
hogy egyszerűbb konzervatív beavatkozásokkal (rágóízületi és izomtorma, harapásemelő sínek, izomrelaxánsok,
a páciens attitűdjének megváltoztatása, rossz szokásokról
való leszoktatás) is hatékonyan megelőzzük egy súlyosabb,
nehezebben kontrollálható elváltozás kifejlődését.
• Tercier prevenció: „az egyén vagy populáció egészségi
állapotának krónikus hatásait csökkenti. Célja a betegségekből fakadó károsodások, a tartós egészségdeficitet okozó (az életminőséget rontó, funkciózavart, tartós
fájdalmat, tartós ellátást okozó) állapotok megelőzése.
Módszere a gondozás és rehabilitáció.”1
A tercier prevenció talán a CMD kezelésének leginkább
szakképzett kezelőorvost követelő stációja. Míg a primer és szekunder prevenciót a napjainkban folyó graduális egyetemi oktatás során megszerezhető gnatológiai
ismeretekkel rendelkező általános fogorvosok lelkiismeretes munka esetén könnyen a napi rutinba építhetik,

addig a már kialakult súlyosabb elváltozásokat mutató
betegek kezelése mindenképpen a kórkép terápiájában
sokkal jártasabb kollégák tudására alapoz.
A CMD kezelés és a betegek gondozása során több
alapelvet is célszerű betartanunk:
1. Mindig a lehető legkevésbé invazív beavatkozással
kezdjük a kezelést (gyógytorna, fizioterápia, esetleg
farmakoterápia).
2. Első helyen mindig az ízület ortopédiailag stabil,
kiegyensúlyozott helyzetének elérése a cél, csak
ezután következhet a rágófelületen elvégzett bármilyen beavatkozás.
3. A beteg természetes fogainak felületét, okklúzióját
becsiszolással megváltoztatni csak nagyon alapos
okkal, és igen limitált esetben szabad!
4. A protetikai és/vagy ortodonciai kezelés, rágófelületi rehabilitáció az ízület „beállítása” után következzék, ellenkező esetben az újonnan kialakított felszínnel
konzerváljuk a meglévő kedvezőtlen állapotot. A rehabilitáció során kiemelkedően fontos, hogy az elvégzett
beavatkozások vegyék figyelembe a beteg egyéni adottságait (arcív, egyéni értékű artikulátor).
5. Talán a legfontosabb: a beteg soha nem maradhat
magára! Rendszeres ellenőrzésekkel kontrollálható
csak a kórkép, és így egy esetleges állapotromlás is
azonnal észrevehető.
Reméljük, írásunkkal sikerült felébresztenünk a fogorvos kollégák lelkiismeretét, hiszen valójában nem szükséges sok extra ráfordítás ahhoz, hogy a betegek életét
akár hosszú évtizedekre megkeserítő kórképeket idejében felismerjük, és legalább a megfelelő ellátó helyre irányítsuk.
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Preventív szemlélet a praxisban
Dr. Pinke Ildikó
Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar

„A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember
akkor kezdene kutat építeni, amikor megszomjazott.”
(kínai mondás)

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi fogászati kutatásokban
jelentős számú közlemény foglalkozott dentális (nép)egészségtani
kérdésekkel és az orális egészség fenntartásával.
A kuratív ellátás mellett a jövő fogorvosának tanácsokkal kell
ellátnia pácienseit és a környezetében élő társadalmi csoportokat
a fogazat épségének megőrzése, valamint az elvégzett fogászati
szolgáltatások eredményeinek fenntartása érdekében.

M

agyarországon a lakosság általános és orális egészségi állapotát tükröző indikátorok
sajnálatos módon a lassú javulás ellenére
számtalan mutató tekintetében még mindig rosszabbak, mint az Európai Unió vagy az Európán
kívüli fejlett országok hasonló értékei. Magas halálozási
mutató mellett alacsonyabb a születéskor várható átlagos
időtartam, ami feltétlenül beavatkozást igényel az egészségügyi ellátás szervezőitől. Az erőforrások szűkössége
miatt központi kérdéssé válik az egészségügyi ellátások

1. ábra: Fogmosástanítás az óvodában

eredményessége és költséghatékonysága nemcsak a közszférában, hanem a magánszektorban is.
A döntéshozók részéről adandó releváns válaszok a meglévő és megszerezhető erőforrások allokációja (elosztása)
mellett a prioritások megfogalmazása. Az egészségpolitikai célok az egészségnyereség maximalizálására fókuszálnak, és ennek szellemében az elmúlt évszázad közepén a
fejlett országokban újradefiniálták a társadalom célkitűzéseit. A fejlődés útja nemcsak a profit maximalizálása vagy
a gazdasági növekedés, hanem az életminőség, valamint
az egyén és a társadalom „jól-lét” érzésének javítása is.
Az egészség nem azonos a betegség hiányával, és a modern
definíció szerint több dimenzióban értelmezhető, melyek
a biológiai, mentális, emocionális, szociális, spirituális, szexuális, társadalmi és környezeti egészség.
Az orális egészség és az általános egészség között szoros kapcsolat van, mivel számos szisztémás megbetegedésnek szájtünetei is vannak, és a rossz szájhigiéne, az
elhanyagolt szuvas léziók, valamint a szájüregi gyulladások következményes betegségek kialakulásához vezetnek,
vagy a fennálló tüneteket súlyosbítják, ezzel befolyásolják
a beteg állapotát.
Az orális egészséget meghatározó, befolyásoló tényezők
és hatásaik vizsgálatára a kutatók különböző modelleket
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alkotnak, újabb mutatókat hoznak létre (mesures oral
health-related quality of life).

Preventív fogászat
A preventív fogászat célja nemcsak az orális egészség
megtartása és fenntartása, hanem annak fejlesztése is:
a fogazat, a szájüreg megbetegedéseinek és a fogazati
elváltozások megelőzésével.
A fogászati prevenciónak több szintje van:
Primer–primer prevenció: várandós kismamák gondozásánál, a káros hatások távoltartásával már a baba
születése előtt védjük egészségét.
Primer prevenció: preventív módszerekkel meggátoljuk a folyamatok kialakulását (fogszuvasodás, parodontopathia, szájüregi malignus folyamatok és fogazati
anomáliák).
Szekunder prevenció: egyéni vagy szervezett szűrővizsgálatok során elérhetjük az elváltozások korai felismerését, és meggátolhatjuk progressziójukat.
Tercier prevenció: a kialakult elváltozás ellátása fogászati beavatkozások során.
A megelőzés folyamatában feltétlenül szükséges a rizikófaktorok feltárása (risk assessment) is, amely a különböző korú, eltérő szociális helyzetű, heterogén iskolai
végzettségű és más-más környezetben élő társadalmi
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csoportok vizsgálatára irányul. Kérdőívek használatával számunkra releváns adatokat gyűjthetünk. Ilyenek
például a szocio-társadalmi pozíció, iskolai végzettség, a
család vagy a közösség étkezési szokásai, szájhigiénéhez
való viszonya, fogmosási aktivitása, fluoridbevitel,
egyéb kiegészítő szájhigiénés eszközök használata. Ezek
elemzését követően alkothatjuk meg azokat a megelőző
programokat, amelyek az adott populáció esetében hatékonyan végezhetőek.

Egészségnevelés
Hivatásunk olyan sokrétű tevékenység, melynek során a
betegségek gyógyítása mellett azok megelőzésére feltétlenül gondolnunk kell. Azonban minden orvos egyben
oktató is, aki preventív munkája során nagyon fontos
nevelő szerepet tölt be, ami nemcsak lehetőség, hanem
jogszabályi kötelezettség is, mivel az egészségnevelésben való aktív részvételt a hatályos Egészségügyi törvény előírja számunkra.
Az egészségnevelés fontos eszköze a folyamatos, személyes kommunikáció. Nem könnyű feladat, mivel nem rendelkezünk olyan pedagógiai ismeretekkel, amelyek ehhez
segítséget nyújtanak számunkra. Lehet, hogy ezek a
képességek csak évek során alakulnak ki, de a tapasztalatok alapján fejleszthetők. Jelen közleményünk célja, hogy
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2. ábra: Preventív foglalkozás az iskolában

3. ábra: Egészségnevelés a SZIN-en

a figyelem felkeltése mellett néhány használható ismeretet
megoszthassunk kollégáinkkal.
Különösen az első találkozás esetén fontos a kommunikációs partner minél reálisabb és minél mélyebb ismerete,
valamint az első benyomás pozitív és negatív tényezőinek felhasználása az ismeretek átadásának folyamatában.
Emellett fel kell készülni a visszajelzés tartalmi variánsaira, értelmi és érzelmi hatásira.
Gyermekek körében végzett prevenciós tevékenységünk a
motivációra épül. Akkor sikeres a motiváció, ha a kommunikáció során figyelembe vesszük a gyermek életkorát, tudásszintjét, érthetően beszélünk, miközben felébresztjük és fenntartjuk a kíváncsiságát úgy, hogy kétirányú
kommunikációval biztosítjuk az interaktivitást. Szemléltető eszközöket használva minden esetben játékos formát
választunk, és a dicséret mellett soha nem feledkezünk
meg a jutalmazásról (matrica, fogkefe, fogkrém stb.) sem.
Hatásos eszköz, ha a plakkot tablettával vagy plakkfestő
oldattal megfestjük, mert így szemléltethetjük a rendszeres fogmosás szükségességét. A táplálkozással kapcsolatban tiltás helyett adjunk alternatívát, a napi nassolás helyett
javasoljuk úgynevezett édességnapot. Figyeljünk arra, hogy
sokat dicsérjünk, és semmiképpen ne szégyenítsünk meg
senkit. Az ismétlés elmélyíti az ismereteket, és ne feledkez-

zünk meg arról sem, hogy a környezetet (család, szülők,
pedagógusok) szintén motiválnunk kell.
A verbális kommunikáció mellett jelentősége van a nonverbális kommunikációnak, mint amilyen a mimika, a
szemkontaktus, a gesztusok, a hangsúly és a hanglejtés.
Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a verbális és nonverbális kommunikáció között minden esetben összhang legyen. Nehézséget jelent, hogy adott időben és
szituációban tudni kell előre mérlegelni a kommunikáció várható és lehetséges érzelmi hatásait, vagy közben
kell változtatnunk a szituáción, vagy a spontán cselekvéseket és a kedvezőtlen verbális szokásokat kénytelenek
leszünk visszaszorítani.
Az egészségnevelő munkát a kezelőn kívül folytathatjuk
a váróban is. Ideális esetben azonban az erre kialakított
prevenciós helyiségben klinikai fogászati higiénikus (vagy
dentálhigiénikus) közreműködésével végezzük. Emellett
mindenhol, ahol erre lehetőséget kapunk, így az oktatási
intézményekben (óvoda, iskola, kollégium), egyéb egészségügyi intézményben (például háziorvosi rendelő, házi
gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, várandósok
gondozója, fekvőbeteg intézmények, krónikus ellátást
biztosító intézetek). Az országban számtalan olyan rendezvény van (egyetemi rendezvények, Budapesten a Sziget, Szegeden a SZIN stb.), ahol megjelenhetünk és felhívhatjuk a figyelmet a fogászati prevenció fontosságára
és az orális egészség megőrzésére. Élnünk kell minden
olyan felkéréssel, amely kapcsán nagyobb létszámú páciens, különböző korosztályú csoportok számára közölhetünk hasznos információkat. Folyamatos munkánk,
gondozási tevékenységünk és megelőző programjaink
sikerében a média szerepe elengedhetetlen. A helyi vagy
országos televízió, rádió, valamint az írott és elektronikus
sajtó lehetőségeit is érdemes kihasználni.

Preventív szemléletre nevelés
a graduális képzésben
A fogorvosképzésben minden tárgy oktatásában a preventív szemlélet kialakítására törekszünk, azonban
a curriculumban önálló tárgyként szerepel a Preventív fogászat. Az elméleti órákat gyakorlati foglalkozások követik. A kötelező irodalomként megjelent könyv
legújabb verziója 2009-ben jelent meg, és a korábbi
években végzett fogorvos, fogszakorvos kollégák számára is hasznosan forgatható irodalom.
A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának vezetése három évvel ezelőtt egy új választható tárgy
meghirdetésével bizonyította a prevenció oktatása iránti
elkötelezettségét.
A „Fogászati prevenció gyermekkorban” tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásból áll, és nagyon népszerű

Preventív fogászat

a hallgatók körében. Többnyire első- és másodéves hallgatókkal találkozunk, akik többségében elméleti alapozó tárgyakat hallgatnak, ezért élvezik a jövendő hivatásukhoz kapcsolódó foglalkozásokat. Az előadásokon
alapvető szájhigiénés és egészségnevelési ismeretek
átadására törekszünk, amelyeket az óvodákban és általános iskolákban a gyakorlati foglalkozásokon hasznosítunk. A kurzus adta lehetőséget kihasználva néhány
lelkes hallgatót felkészíthetünk arra, hogy különböző
városi és egyetemi eseményeken megjelenhessenek, ahol
a szűrővizsgálatok mellett hatékony preventív tevékenységet is folytatnak.
Az ifjúsági és felnőtt fogászati praxisok működtetésénél
nem feledkezhetünk meg a dohányzás megelőzése mellett
a dohányzásról való leszoktatásról sem. Jelenleg graduális oktatásunkban „A dohányzás prevenciója a fogorvosi
gyakorlatban” két féléves tárgyként szerepel. Az oktatás
célja, hogy a hallgatók megismerjék a dohányzás kórélettanát, klinikai következményeit, a leszoktatás gyógyszeres
és egyéb módszereit. Az elméleti alapok ismeretében kétnapos modul formájában kommunikációs készségfejlesztést végzünk, szimulált páciensekkel (színészek), videofelvétel segítségével.
A Szegeden kidolgozott és bevezetett igen sikeres tematikájú programot ma már Budapesten is használják.
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Tapasztalataink szerint a kurzus végére a hallgatók a
dohányzás megelőzésének és a leszoktatás-programnak
elkötelezett hívei lesznek.

Preventív szemléletre nevelés
a posztgraduális képzésben
A rezidensképzésben és a továbbképzések tematikájának
összeállítása során a képzőhelyek felelős vezetői törekednek arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az epidemiológiai mutatók javítása érdekében tanfolyamaikon
folyamatosan szerepeljenek preventív szemlélet erősítését szolgáló előadások.
Irodalom
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Cariesprevenció
a 0-3 éves korosztályban
Dr. Alberth Márta
Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar

Kora gyermekkori fogszuvasodásról (Early Childhood Caries, ECC)
beszélünk egy vagy több kavitáció nélküli vagy kavitációval járó
carieses fog, caries miatt hiányzó vagy tömött fog megléte esetén
a gyermek 71 hónapos koráig vagy az előtt. Kialakulásában a primer
etiológai tényezők mellett (érzékeny fog, baktérium, szubsztrát) a
másodlagos etiológiai tényezők is felelőssé tehetők. Kiemelendő
az anya szerepe, lévén ő a fertőzés elsődleges forrása, de ő az, aki
a legtöbbet teheti a megelőzésben is. Fontos és elengedhetetlen
az anya, gondviselő felvilágosítása, motiválása, melyet már a
várandósság idején meg kell kezdeni.

A

0-3 éves korosztály a legnehezebben utolérhető, ugyanakkor a fogászati prevenció
szempontjából az egyik legfontosabb korosztály. A tejfogak egészségének megóvása
kiemelkedő jelentőségű, nem csak a rágás, a beszéd elsajátítása és az esztétikum megőrzése miatt, de a maradó
fogak épségének és az ideális okklúzió elérése szempontjából is. A megbetegedett tejfog fájdalmat, rágáskiesést, a súlygyarapodás leállását és következményes
betegségeket okoz, melynek megoldása ebben az életkorban nehéz, néha kivitelezhetetlen, csak altatásban
oldható meg. Erre a korosztályra érvényes leginkább az
a megállapítás, hogy könnyebb a bajt megelőzni, mint
azt kezelni. A kora gyermekkori cariesek (ECC) száma
a felvilágosítás ellenére növekszik. A világon előfordulási gyakorisága 12–53% között változik.1 Magyarországi pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Ebben a
korosztályban nincs szervezett szűrés, a szülő belátására
van bízva, hogy elviszi-e, és mikor viszi el gyermekét
a fogorvoshoz. Ugyanakkor pontosan ismert, hogy sok

egészségügyi probléma, közöttük a caries és következményes hatásai, a rossz szokások következtében kialakuló malocclusio megelőzhető lehet szűréssel, konzultációkkal, felvilágosítással, amelyet már a terhesség
idejében meg kellene kezdeni.2
A várandós anya életvitele hatással van a növekedő magzatra, táplálkozása, általános és szájhigiénéje csakúgy,
mint betegségei és az arra szedett gyógyszerei. Jelentősége lehet az anya helyes, kiegyensúlyozott táplálkozása
mellett a vitaminok szedésének is. Ez különösen fontos
a téli terhességek idején, amikor kevés a napfény, kevesebb a D-vitamin, mely regulátor szerepet játszik a kalcium- és foszfát-metabolizmusban, ezzel a születendő
gyermek zománcának kialakulásában. A D-vitamin aktív
formája, a calcitriol (1,25 (OH)2D3) aktiválja a D-vitamin-receptorokat, melyek meghatározó szerepet játszanak a szövetek kalcium- és foszfátháztartásában, így az
ameloblasztokéban is. Bizonyítottan összefüggés van az
évszak, a D-vitamin-ellátottság és akár a prenatálisan akár
a posztnatálisan fejlődött zománc vastagsága és szerke-
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zete között. A méhben kialakult zománc vastagsága szignifikánsan befolyásolja a születés utáni zománc vastagságát és mineralizáltságát. Az A-vitamin hiánya metapláziát,
a zománcszerv sejtjeinek morfológiai és funkcionális
zavarát okozza, mely abnormális zománc kialakulásához
vezethet.3 A frissen áttört, vékony zománccal rendelkező,
éretlen tejfog, különösen, ha szerkezeti rendellenesség
miatt porotikus, vagy az elhúzódó szülés miatt kiszélesedett a linea neonatalis, torlódás esetén megnövekedett
számú érintkező, plakkretentív felszínek a bakteriális fertőzöttség és étrend függvényében különösen fogékony
a cariesszel szemben. Az anya szerepe a születés után
is meghatározó a gyermek orális egészségének alakulásában.
A caries kialakulásáért elsődlegesen felelőssé tehető okok
a szájüregben felszaporodó cariogén baktériumok, a szénhidrát és a fogékonnyá váló fog. Mindemellett számolni

kell a másodlagos okokkal is, melyek közvetlenül nem játszanak szerepet a betegség kiváltásában, de súlyosbítják
vagy elősegítik az elsődleges okok hatását (például társadalmi-gazdasági helyzet, műveltség).4
Bár úgy tudott, hogy a „fogékonysági ablak” „infekciós
ablak”, az immunrendszer hiányos működése (window
of infectivity) a gyermek életkorának 19–31. hónapja
közé tehető, így ez a legvalószínűbb időszak a fertőződésre. Egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy
ezen idő előtt is, akár már 4–6 hónaposan is fertőződhet a gyermek, és a fogak áttörése előtt kimutathatóvá
válik a szájüregben a Streptococcus mutans.5 A fertőzés elsődleges forrása az anya, illetve a gondviselő,
és a fertőzés nagyban függ a gyermek és szülő szoros
kontaktusától.6 Minél korábban jelentkezik a fertőzés,
annál nagyobb az esély a caries kialakulására, minél
korábbi életkorban jelentkezik a caries, annál nehezebb
az ellátása. Az Egyesült Államokban például a kezelésre, az altatásra és az intézeti ellátásra fordított összeg
esetenként a 200–6000 dollárt is elérheti.7
Epidemiológiai vizsgálatok szerint a szénhidrátok közül
leginkább az étkezési cukrok (diszacharidok) felelősek a caries megjelenésében és progressziójában, lévén
a legjobban bontható és felhasználható a baktériumok
számára. Nem csak mennyisége, de konzisztenciája, a
fogyasztás gyakorisága és fogyasztásának ideje is meghatározó. Különösen a főétkezések közötti és közvetlenül az elalvás előtti fogyasztás lehet káros. Ebben a
korosztályban az sem mindegy, hogy milyen formában kerül a szervezetbe, mellről szopással, cumisüvegből, pohárból vagy rágás során, és hogy az elfogyasztott
étel meddig tartózkodik a szájüregben.4 Sokáig vitatott
téma volt, hogy a hosszantartó szoptatás káros-e a fogazatra. Az 1970-es években megjelent cikkek még egyértelmű összefüggést tudtak kimutatni a szoptatás hossza
és a caries megjelenése között, de a konklúziót a szerzők
kis esetszámból vonták le. Napjainkban megváltozott
az álláspont a szoptatással kapcsolatban, s egyre inkább
bizonyítható, hogy nincs összefüggés a korai caries és
az elhúzódó szoptatás között. In vitro kísérletek szerint
az anyatej nem cariogen, a mellről szoptatás nem teszi
lehetővé, hogy maradék gyűljön össze a szájüregben, és
a szájüregben lévő Streptococcus mutans nem tudja a
laktózt hasznosítani. Ugyanakkor az elválasztás során, a
vegyes étrend bevezetésekor nagyon figyelni kell ennek
az étrendnek a cariogen hatására, így a fogak áttörésével
azok tisztítása, a baktériumszám csökkentése elengedhetetlenné válik, még akkor is, ha a gyermek még szopik.8 A cumisüveg használatakor a cumi gátolja a felső
metszőfogak nyállal való érintkezését, így a nyál mosó,
pufferoló szerepe nem tud érvényesülni, ami biztosan
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elősegíti a korai caries, s azon belül is a rampant caries
kialakulását. A cumisüvegből való étkezéskor felesleges
maradék gyűlik össze a szájüregben, amelyet a baktériumok fermentálhatnak.9 Mindemellett a cumisüvegben
adott tápszerek, gyermekitalok mind jelentősen csökkentik a szájüregi pH-t, cukrot tartalmaznak, de jelentősebb cukortartalom nélkül is hozzájárulnak a caries
kialakuláshoz.10
Minden prevenció alapelve a kórokozó távoltartása és a
szervezet vagy szerv ellenálló képességének fokozása a
kiváltó kórokkal szemben. Leghatásosabb védekezés az
lenne, ha a gyermekvállalás előtt a leendő anyát a káros
szenvedélyekről, különösen a dohányzásról le lehetne
szoktatni.11 Ha az anya carieses fogai és parodontális
elváltozásai ellátásra kerülnének, csökkenthető lenne
a koraszülések száma és a kis születési súly mellett a
szoptatás alatti Streptococcus mutans fertőzésének
veszélye is.12 A terhes anyák kötelező fogászati vizsgálatát lehet felhasználni a várandós anya helyes étrendjének, vitamin-ellátottságának, kielégítő szájápolásának
és az esetleg megjelenő terhességi gingivitisek ellenőrzésére, kezelésére, valamint a születendő gyermek táplálására, az áttörő fogak ápolására vonatkozó ismeretek
átadására. Az anyát ösztönözni kell a szoptatásra, de a
fogak megjelenésével az elválasztás elindítására is. Meg
kell győzni a szülőket, hogy a cumisüveg helyett minél
korábban pohárból, kiskanállal etessék gyermeküket, s
lehetőleg elalvás előtt, fogtisztítás után már ne cumiztassák őt, még megnyugtatás céljával sem. Óvjuk a szülőket a közös evőeszköz használatától és a nyálkontaktus-

tól. Jó hatású lehet a terhesség idejétől a szoptatás végéig
a mama fogainak félévenkénti kezelése chlorhexidin/
timol tartalmú lakkal, ami drasztikusan redukálja a baktériumszámot (Cervitec, CervitecPlus).13 Az első fogak
áttörése utáni tisztogatásra már számos lehetőség van,
például az újra húzható babafogkefe, nedves géz, bébi
fogtisztító kendők. A leghatásosabb védelem természetesen a fogak tisztántartása.
Csökkenthető a cariesszel szembeni érzékenység a fogak
fluorkezelésével. Ez történhet szisztémásan és lokálisan.
A szisztémás fluoradásnak – különösen ebben a korosztályban – nagyon sok ellenzője van, egyrészt a fiatal szervezetet nem érdemes kemikáliákkal terhelni, másrészt
szignifikánsan megnő a fluorózis veszélye. Ugyanakkor
a professzionális helyi alkalmazás (lakkok), a magas vagy
különösen magas rizikócsoportokban nagyon jó eredményre vezet, melyet számos szerző kontrollált kutatása
bizonyít (a tejfogak áttörésével félévenkénti professzionális fluorlakkozás például Duraphattal). A helyi kezelések csökkentik a fluor túlzott adagban történő lenyelését is, amely fogkrém esetén, még ha filmszerű vagy
borsnyi mennyiségben alkalmazzuk is, nehezen kontrollálható.14,15 Hat hónapos kortól ajánlható a gyermek
rendszeres fogorvosi ellenőrzése, melynek során megtörténhet a cariesrizikó-csoportba sorolás mellett a fogáttörés ellenőrzése, az esetleges fogfejlődési rendellenességek felismerése, a rossz szokásokról való leszoktatás
vagy azok megelőzése, a szájápolás hatékonyságának
kontrollálása és a táplálásra, táplálkozásra vonatkozó
tanácsadás.16
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Mit kell feltétlenül tudnunk
a barázdazárásról?
Dr. Bartha Károly
Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika

A barázdazárás a cariespreventio egyik hatásos eszköze lehet, ha megfelelő
indikáció esetén lege artis készítjük el. Ez azonban még önmagában
kevés, mert rendszeres ellenőrzés nélkül még ronthatunk is a helyzeten, a
rosszul záró barázdazárás alatt kialakuló fogszuvasodást a rendszerint opák
barázdazáró anyag elfedi, a diagnózist így csak sokkal később, akkor tudjuk
felállítani, amikor a destrukció már nagy. Viszonylag új fogalom az ideiglenes
barázdazárás. Ezt az áttörőben lévő fog esetén végezzük el időnyerés és a fog
védelme céljából a „végleges” barázdazárás elkészítéséig, amikor a megfelelő
izolálás még nem lehetséges, de a fog esendősége nagy.

M

it tapasztalhatunk a barázdazárással (továbbiakban BZ) kapcsolatban nap, mint nap?
Sokszor nem készül BZ, pedig szükséges lenne, máskor pedig feleslegesen olyan
barázdákat fednek, melyek valószínűleg már amúgy sem
lesznek szuvasak. Tehát az indikáció nem mindig megfelelő. Sokszor az elkészült BZ rendszeres ellenőrzése
marad el, vagy annak gyakorisága nem megfelelő.
Nyilvánvaló, hogy a BZ elkészítése egymagában nem
fogja Magyarországon megoldani a fogszuvasodás nyomasztóan súlyos problémáját, még akkor sem, ha minden esetben elvégeznénk, amikor szükséges. De, mint
a cariespreventio egyik fontos eszköze, előrelépést hozhatna, nem csökkentve a nálunk még mindig nagyon
gyakori sima felszíneken kialakuló caries megelőzésé-

nek szükségességét. Korrekt alkalmazása nem csak a
betegek számára jelenthetne előnyt, hanem gazdasági
haszonnal is járhatna.
Barázdazárás régótaismert eljárás, azt a fogászati beavatkozást értjük alatta, amikor a kis- ésnagyőrlők szuvasodás mentes barázdáit (szélesebb értelemben minden
fissurát és gödröcskét) egy arra alkalmas anyaggal tartósan lefedjük. Ez az eljárás a primer prevenció körébe tartozik, a létrehozott hermetikus lezárás megakadályozza
a cariogén baktériumoknak a sérülékeny területre – a
barázda mélyére – történő bejutását, ezáltal kivédve a
fogszuvasodás kialakulását. A BZ csak addig fejti ki
védő hatását, amíg tökéletesen zár, és sem baktériumok,
sem az azok által felhasználható tápanyagok nem jutnak
át rajta (mellette).

Preventív fogászat

A BZ olyan esetekben készül, amikor a barázda még
nem szuvas, ha már az, akkor az úgynevezett kiterjesztett BZ-ra („Preventive Resin Restoration” Simonsen
és Stallard, 1977)15 van szükség.
Nehezíti a fogorvos helyzetét, hogy a barázdaszuvasodás
diagnosztikája egyáltalán nem egyszerű. Röntgenfelvétel
készítése ebben az esetben kevéssé segít a korai felismerésben, mert a sugárnak vastag foganyagon kell áthaladnia,
amely elfedi a még kis elváltozást. Vannak egyéb modern
diagnosztikai berendezések, de ezek legtöbbje túl drága
ahhoz, hogy minden egyes rendelőben kéznél lehessen.
Kivétel talán a fog átvilágítására szolgáló erős fényforrással történő vizsgálat (Fiber Optic Trans Illumination
= FOTI). Az átvilágítás akár a szokásos polimerizációs lámpával is megtörténhet egy megfelelő védőszemüveg viselése esetén. Manapság már az olyan polimerizációs lámpa sem elérhetetlen, amelyik a kék fény mellett
fehér fény kibocsátására is alkalmas, ilyennel a szemünket
is kisebb veszélynek tesszük ki. Tovább nehezíti a biztos
diagnózist a barázda mélyének speciális anatómiája, nevezetesen az, hogy ott a zománc igen vékony, átlagosan csupán fél–egy milliméter vastag. Ennek az lehet a következménye, hogy a szuvas folyamat már akkor ráterjed a
dentinállományra, amikor a zománc demineralizációja is
csak kezdeti stádiumban van, vagyis az még nem esett
szét, van még lehetőség a remineralizációra, a gyógyulásra. Ha a valaki rendszeresen fluoridos fogkrémet használ, akkor ez a remineralizáció be is fog következni, ami
elrejti, nehezen felismerhetővé teszi számunkra a mélyben megbújó dentincariest. Ennek a jelenségnek a neve
kézenfekvően rejtett – hidden caries,13 és tovább nehezíti
a fogorvos helyzetét.

Miért van szükség barázdazárásra?
A barázdák szuvasodási hajlama összefügg azok anatómiai formájával. Ha a barázda annyira szűk, hogy
még a fogkefe egyetlen szála is vastagabb nála, nem
csodálkozhatunk azon, hogy annak csupán a legfölső
részét lehet művileg tisztántartani. A meglévő anatómiai adottságokat tudnunk kell értékelni, a rizikót
jelentő barázdaformákat (I, IK) pedig minden fogorvosnak fel kell ismernie.
Ha a gyermeknek sok szuvas tejfoga van/volt, ha már
valamelyik moláris barázdája szuvas, illetve a rossz szociális helyzet is a beavatkozás elvégzése mellett szól. Ha
a másik oldali homológ fog már szuvas, akkor erősen
megfontolandó a barázdazárás elkészítése, tekintve, hogy
nagy az esély arra, hogy az a fog is szuvas már, csak még
nem diagnosztizálható. Azonban ilyen esetben sem szabad a fogat sorsára hagynunk, továbbá ez nem vonatkozik
sem a másik állcsontban lévő, sem a későbbiekben áttörő
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őrlőfogakra. Tehát a hatosok barázdacariese szükségessé
teszi a fogorvos fokozott odafigyelését és a később megjelenő hetesek védelmét időben elkészített BZ elkészítésével. A barázdák esendősége egyébként az áttörés után
idővel csökken (posteruptív maturáció).
A BZ elkészítése mellett szól az is, hogy a fluoridprevenció a tapasztalat szerint a sima felszíneken jóval
hatékonyabb, mint a fissurák, illetve gödröcskék területén. A fejlett országokban végzett számos epidemiológiai vizsgálat bizonyítja, hogy a cariespreventioban csak
akkor tudtak előrelépni, ha a barázdacariesekre jobban
odafigyeltek. Ripa és mtsai már 1988-ban úgy találták,
hogy az összes új caries 84%-a barázda- és gödröcskeszuvasodás.14 O’Mullane és mtsai közleménye szerint a 8
éves ír gyerekeknél az összes caries 60%-a első molárisok
occl. felszínén fordult elő, és a maradó hatosok rágófelszínének 50%-a szuvas volt.11 Egy másik adat szerint az
5–17 éveseknél az összes caries 90%-a barázdacaries
volt, holott a barázdák a fogak (bölcsességfogak nélkül)
összes felszínének csak 12%-át teszik ki.7 A fogat mosó
populációban a maradó fogak szuvasodásának sorrendjét tekintve az első helyen a molárisok barázdái szerepelnek (Axelsson 2004).1
Az ADA állásfoglalása szerint legalább 50%-os cariesredukció érhető el a barázdazárással, hiba lenne egy
ilyen hatékony eszközről lemondani.
Nagyon fontos kérdés a BZ elkészítésének ideje. Mivel
akkor legeredményesebb a beavatkozás, ha a barázda még
bizonyosan nem szuvas, ebből következően az áttörést
követően fél éven belül el kell készíteni. A fog előbújását sok-sok évvel követően elvégzett BZ könnyen teljesen
felesleges lehet, sőt az előnyök hiánya miatt feleslegesen
tesszük ki a fogat az eljárás veszélyeinek.
Az indikáció eldöntése orvosi feladat. A beavatkozás
elvégzése előtt feltétlenül mérlegelendők az egyéni és
az adott fogra vonatkozó rizikótényezők.
Eg yéni rizikótényezők
• általános és fogászati anamnézis
• cariesintenzitás és előző fogászati kezelések
• étkezési szokások
• orális higiéné minősége
• családi környezet
• a beteg életkora (25 alatt vagy felett)
Az adott fogra vonatkozó rizikótényezők
• a fog morfológiája
• az előtörés foka
Tehát a döntésünknek, hogy valóban szükséges-e a BZ
elkészítése, azon kell alapulnia, hogy valószínű-e a caries
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kialakulása, és azon, hogy a beavatkozás lege artis kivitelezhető-e. A BZ esetén abszolút kontraindikáció az allergia az alkalmazott anyagok valamelyikére. Ennek a ténynek az általános anamnézis felvétele során ki kell derülnie.
Szerencsére ilyen eset csak ritkán fordul elő.
Kontraindikált továbbá akkor is, ha:
• a páciens nem közreműködő
• szemmel látható occlusalis caries van
• szuvas a fog valamelyik másik felszíne
• már egy nagy occlusalis tömés van a fogban
Az indikáció felállítását, a döntési folyamatot az alábbiakban lehet összefoglalni:
• ép barázda esetén is csak akkor végzünk BZ-t, ha általános vagy helyi rizikótényező van, illetve vannak
• ha demineralizáció látható, de üregképződés nincsen, akkor további diagnosztikai eljárásokra (FOTI,
DiagnoDent /KaVo/, cariesdetektor festék, a barázda
óvatos feltárása) van szükség, annak eldöntésére, hogy
van-e dentincaries vagy nincs. Ha nincs, akkor szintén
elvégezhető a BZ
• ha az előbbi esetben végül a dentin is szuvasnak bizonyul, vagy már eleve üregképződés volt megfigyelhető, akkor természetesen a cariest is el kell látnunk,
tehát minimálinvazív módszerrel tömést készítünk, és
a barázda ép részét pedig barázdazáró anyaggal fedjük. Ez az eljárás a kiterjesztett barázdazárás, amely
viszont már a szekunder prevencióhoz tartozik
Fentebb már utaltunk a diagnosztika nehézségeire. Ha
rendelkezésünkre áll például egy DiagnoDent készülék, akkor sem teljesen problémamentes a helyzetünk, de
minden bizonnyal lényegesen egyszerűbb, feltéve, ha a
készülék működését jól ismerjük. Áthidaló megoldásként
felmerülhet a barázdák óvatos feltárása a diagnosztika
megkönnyítésére. Ebben az a problematikus, hogy a fogorvos számára – igen helytelenül – sokkal egyszerűbbnek
tűnhet minden esetben fúrót használni, mint a cariesdiagnosztikával bajlódnia. Problémás esetekben azonban
elképzelhető ez a lehetőség, például ha a homológ fog már
szuvas vagy tömött. Ezt a beavatkozást egy kis gyémánt
gömbfúróval végezhetjük, óvatosan, kevés foganyag eltávolításával nyitjuk meg a barázda bementét. Célszerű lupe
használata is, mert úgy hamarabb észlelhetjük, hogy teljesen szuvasodás-mentes-e a barázda, vagy van már látható dekalcinált zománcrész is. Fúróból a kúpos formát
egyes szerzők jobbnak tartják,6 de meggondolandó, hogy
gömb alakú fúróból igen kicsi, ISO 006-as méret is elérhető (ami 0,6 mm-es átmérőt jelent). Ennek használata
során az alámenős szélek, alátámasztatlan zománcprizmák kialakulását kell elkerülnünk.

A BZ típusai
•
•
•
•

ideiglenes
„egyszerű”
kétrétegű
és a kiterjesztett barázdazárás (extended fissure sealing
vagy fissure blocking)

Az utolsó típus lényegét az előbbiekben már ismertettük.
A kétrétegű BZ nem jelent egyebet, mint bond alkalmazását a kivitelezés során. Erre egyébként csak akkor van
feltétlenül szükség, ha kiterjesztett BZ készül. Az „egyszerű” eljáráson az erre a célra gyártott anyag előírt felhasználását értjük. Az ideiglenes BZ talán nem közismert
fogalom. Létjogosultsága azonban nem kérdőjelezhető
meg, mert a fog esendősége közvetlenül az áttörés után
a legnagyobb. Ekkor a még csak részben előtört fog nem
izolálható megfelelően, ezért kompozit barázdazárás
lege artis nem alkalmazható. Az ideiglenes BZ anyaga
lehet például egy speciális üvegionomer cement. A Fuji
Triage (GC) a korábbi Fuji VII továbbfejlesztett változata. Ez az anyag azért alkalmas erre a célra, mert selfadhesiv, kémiailag köt a foghoz, nem érzékeny nedvességre, a fluoridleadása pedig igen magas (6-szoros egy
átlagos üvegionomerhez képest). További előnyös tulajdonsága, hogy a polimerizációs lámpával megvilágítva –
a vöröspigment-tartalmának köszönhetően – kötése felgyorsítható. Ennek következtében a színe halványvörös,
amely nem feltétlenül előnyös, de a vele elkészített BZ
ideiglenes volta miatt elfogadható.
Kérdés, hogy milyen anyag a legalkalmasabb a BZ-ra?
Nem teljesen egyértelmű a helyzet, mert ha azt nézzük,
hogy milyen arányban és mennyi ideig marad a helyén
a barázdazáró anyag, akkor egyértelműen a kompozit
a legjobb. Elgondolkodtató viszont, hogy ha a cariesszaporulatot vizsgáljuk, akkor volt olyan vizsgálat, amely
szerint nem volt kimutatható eltérés a kompozit és az
üvegionomer barázdazáró között.4 Az üvegionomer
cement magasabb fluoridleadása9 és az játszhat ebben
közre, hogy a barázda bemeneténél maradhat vissza
az anyagból akkor is, ha annak java része lekopott már.
Az irodalom alapján pillanatnyilag a fluoridot is leadni
képes kompozit barázdazáró tűnik a legalkalmasabbnak erre a célra, sem a kompomer, sem az üvegionomer
cement nem vált be hosszú távon. Tovább árnyalja a képet,
hogy flow-kompozitokat is javasolnak barázdazárásra,
valamint az üvegionomer cementnek is többféle típusát
vizsgálták, alkalmazták változó eredménnyel. Ha a lokális
fluoridálást összevetjük a kompozittal történő barázdazárással, akkor a barázdák szuvasodásában elért csökkenést
tekintve egyértelműen hatásosabb volt az utóbbi (68%-os
redukció, Delton), mint a lokálisan alkalmazott fluorid-
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tartalmú lakk (38%, Duraphat).2 Más szerzők is inkább
a kompozit barázdazáró anyagokat tekintik hatásosabbnak, mint a fluoridos lakk alkalmazását.8 Az anyagnak
azonban lehetnek hátrányos tulajdonságai is, a kompozit
barázdazáróból felszabaduló biszfenol-A-t Olea és mtsai
mutatták ki,12 és hívták fel a figyelmet annak esetleges
veszélyeire. Azóta ez a probléma széles körben vizsgált
és ismert lett.
A barázdazárás elkészítésének részletes ismertetésétől
eltekintünk, de néhány fontosabb mozzanatra azért
érdemes felhívni a figyelmet. Az egyik fontos kérdés az izolálás. Egyértelműen jobb minőségű és tartósabb munka végezhető a kofferdam izolálással,5 de
ha annak használatától eltekintünk, akkor néhány
alapvető szabályt be kell tartanunk. Kofferdam nélkül mindenképpen a „négykezes technika” alkalmazása szükséges, úgy dolgozzunk, és olyan vattarolnit
alkalmazzunk, hogy annak cseréjére ne legyen szükség a munka során. A savazást feltétlenül ellenőrizni
kell, ami akkor megfelelő, ha a leszárított zománc krétafehér színű. Akkora területet kell savaznunk, amely
körben mindenütt kicsit szélesebb, mint a barázdazáróval befedni szándékozott rész. Ez szemmel jól látható, ellenőrizhető, jelentősége pedig az, hogy így biztosítható a jó és tartós széli záródás. Az anyagot lassan,
a barázda egyik végétől kezdve vigyük fel annak elkerülésére, hogy alatta légbuborék maradhasson. Ha nem
azonnal világítjuk meg a fényre kötő anyagot, akkor
az mélyebben befolyik a savazott zománcba (legjobb
20 másodpercet várni).3 Nem kihagyható lépések még
a nem megfelelően polimerizálódott felső réteg eltá-

volítása a finírozás, polírozás során, majd az okklúzió ellenőrzése, és szükség esetén a felesleg elvétele,
valamint a barázdazárást körülvevő megsavazott, de
be nem fedett zománc (okát lásd fentebb) fluoridálása.
A fényre kötő anyagok esetén javasolt a gyárilag megadottnál hosszabb ideig tartó megvilágítás, hogy tökéletesebb polimerizációt érjünk el.10
A BZ elkészítése nem különösebben bonyolult vagy
időigényes feladat. Annak eldöntése, hogy indikált-e,
talán ennél nehezebb és összetettebb feladat. Nagyon
fontos azonban leszögezni, hogy a barázdazárás sikere
nem csak ezeken múlik, a rendszeres és gondos kontroll is elengedhetetlen. A széli zárás ellenőrzésére
cariesindikátor-festéket használhatunk, amely az esetleg meglévő résbe beszivárogva azt láthatóvá teszi.
Bizonyos esetekben a DiagnoDent készülék képes
„átlátni” a barázdazáró anyagon, ami megkönnyíti az
esetleg mégis kialakuló szuvas folyamat korai felismerését. Az első ellenőrzésre a kezelést követően legkésőbb a beavatkozás után hat hónap múlva kell sort
keríteni. Ezt követően – a betegre jellemző rizikótényezők ismeretében – kell döntenünk. Ha a kontroll
és az ennek során felismert hibák kijavítása elmarad,
a nem jól záró BZ alatt kialakuló caries nehezen diagnosztizálható, mert a leggyakrabban alkalmazott opákfehér anyag azt elfedi. Ennek következtében a folyamatot csak későn, már nagyobb destrukció kialakulása
után vesszük észre. A szoros ellenőrzés elmulasztásával megvan annak az esélye, hogy inkább rontottunk a
helyzeten, a caries kialakulásának veszélyét növeltük, a
korai felismerés esélyét pedig csökkentettük.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Prevenció a sztomato-onkológiában
Prof. Dr. Sonkodi István
Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar

Az utóbbi évtizedekben a szájüregi daganatok okozta halálozás dramatikus
emelkedése kiemelt fontosságúvá teszi az elsődleges és másodlagos megelőzést.
A mortalitás nagymértékben csökkenthető lenne egyrészt a rákokozó kockázati
tényezők kiiktatásával (primer prevenció), másrészt a korai diagnózist szolgáló
szűréssel (szekunder prevenció) és az ezt követő korai kezeléssel. Az elsődleges
és másodlagos megelőzésnek ki kell terjednie az orvostudomány különböző
ágazataira, a szűrési, gondozási irányelvek készítésére, beépítésére az alapellátásba,
továbbképzésbe és a rákprevenció társadalmi szintű tudatosítására.

Bevezetés
A bőrtől eltekintve a szájüregi rákok tartoznak a legkönynyebben diagnosztizálható malignomák közé. Sajnálatosak azok a szomorú tapasztalatok, miszerint a fogorvosok, akiknek „munkaterülete” a szájüreg, elmulasztják
az alapos szájvizsgálatot. A fogorvos–orvos diagnosztikai felkészültségének a hiánya legalább akkora kockázat a
betegnek, mint maga a rák. A szájüregi rákos beteg sorsa
valójában „karnyújtásnyira” van az orvostól, így minden
esetben felelőssége tudatában kell megvizsgálnia és kezelnie a beteget. A szájüregi rákok ötéves túlélési rátája az
egyik legalacsonyabb értéket mutatja egyéb lokalizációjú
daganatok összehasonlításában, feltehetően azért, mert
csak előrehaladott stádiumban, későn diagnosztizálják,
holott a korán felfedett szájüregi rákos betegek túlélési
esélye jobb, mint más malignomáké.

Primer prevenció
A primer prevenció egyik fontos feladata a több ezer
rákkeltő tényező törvény erejével végrehajtott folyama-

tos kiküszöbölése. A primer prevenció elsősorban az
egészségügyi személyzet kötelessége (felvilágosítás), de
a társadalmi életben tevékenykedő civil szervezeteknek,
pedagógusoknak és médiaszakembereknek is hasonlóan
fontos a szerepük.
A daganatos megbetegedések kórokai
Genetikai tényezők: Előfordulhat, hogy egyes családok
körében a csírasejtek bizonyos génjeinek mutációja
révén megnő a daganat kialakulásának kockázata.
Dohányzás: Várhatóan 2030-ra világszerte a dohányzás
lesz a legfőbb halálokozó. Magyarországon évente közel
30 ezer ember hal meg dohányzás miatt. A szájüreg-, nyelőcső- és gégerák 80–90%-áért a dohányzás a felelős.
A passzív dohányzás (környezeti dohányzás) is egészségkárosító. Utóbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy a fiatal
felnőttek (13–15 év) között dramatikusan nő a dohányzás
és a lányok–fiúk majdnem azonos mértékben érintettek.
A fejlődő országokban nagymértékben nő a dohányosok
száma, míg a fejlett országokban csökkenés észlelhető.
Füstmentes dohányzók (dohányrágók) között is fokozott
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a rákkockázat, főleg a buccán, ínyen és az ajak vestibuláris
mucosáján. Hazánkban az utóbbi években a férfiak részéről a dohányzás gyakorisága némileg csökkent, de a nőknél emelkedő tendenciát mutat. Alkoholt nem fogyasztók és nem dohányzók között is előfordul szájüregi rák,
ezek között szignifikánsan több a nő. Újabb közlések
szerint főleg a fiatalabb nem dohányzók szájüregi rákját
elsősorban a HPV 16 (Human-Papilloma) vírus okozza.
Azokban az esetekben, amelyekben az erős dohányzás
és alkoholfogyasztás együtt fordul elő, a szinergizmus
miatt százszor fokozottabb a szájüregi rák kialakulásának a rizikója. A dohányzási szokásokat tekintve a szájüregi rákok kialakulásának kockázatában a legdöntőbb
a cigaretta, mert a pipázás, szivarozás már nem gyakori. Hazánkban a füstmentes dohányzás sem terjedt el.
Korán kezdett dohányzás károsabb és rákkeltőbb, mint
a későbbi életkorban.
„Az alkohol a legveszélyesebb drogok egyike” A szájüregi rákokat tekintve Európában az alkoholfogyasztás
és a dohányzás, Ázsiában viszont a dohány és bétel-bagó
rágása tekinthető fokozott rákrizikónak. Dramatikus tény,
hogy a mai fiatal korosztály (45 év alatt) körében szignifikánsan elterjedtebbek a szenvedélybetegségek (dohány,
alkohol, drog), mint az idősebbek között. Az alkohol a
második legfontosabb rizikótényező a szájüregi rákok
etiológiájában. A szájüregi rákok kialakulásának kockázata arányosan fokozódik az elfogyasztott italok töménységével és mennyiségével, de a tömény szeszes italokat
tartják leginkább rákkeltőnek. A férfiak mellett a fiatal
nők körében nőtt az alkoholfogyasztás, a leukoplakia és a
szájüregi rák gyakorisága.
Hő: Korábban döntően a mezőgazdasági dolgozók
között Magyarországon a pipázás gyakoribb volt, a pipa,
csutora melege és krónikus irritáló hatása magyarázta
a magas ajakrák-incidenciát, és nem a füst karcinogénjei.
Környezetszennyezés: A rák keletkezéséért 80–90%ban környezeti tényezők felelősek. A levegőszennyezés,
a kipufogógázok, a talajba szivárgó szennyezett esővíz
rákkeltő. Becslések szerint 2030-ra a széndioxid-kibocsátás 70%-kal fog emelkedni. A növényvédő szerek a
bőr- és ajakrákok kialakulásának rizikóját a napsugárzással együtt fokozhatják. Foglalkozási ártalomként
a nagyiparban, építőiparban, faiparban, fémiparban,
gépiparban, bányában stb. a munka közben keletkező
porok, szerves kémiai anyagok, festékek, tüzelőanyagok
égéstermékei és a hőhatás növelik a daganatok kialakulásának rizikóját.
Kábítószer: A drogfüggők száma és halálozása növekvő
tendenciát mutat. A marihuána-élvezők között gyakoribb
az orális carcinoma, ezt az magyarázhatja, hogy ezek a
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személyek többnyire dohányoznak, isznak, ami csökkenti
az immunvédekezést és fokozza a rizikót.
Mikroorganizmusok (fertőzések): A vírusok közül
a HIV-vírus (AIDS) az immunszuppresszív hatásával
másodlagosan hajlamosít rák, lymphoma és leukémia
kialakulására. Human herpesvírus 8 (HSV) Kaposi-szarkómát, az Epstein–Barr vírus (EBV) nasopharingealis

1. ábra: Verrucosus leukoplakia

2. ábra: Nyelvrák

3. ábra: Myeloid leukémia
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rákot és Burkitt’s lymphomát okoz, de vannak szerzők, akik a szájüregi rákokra vonatkozóan csupán feltételezik szerepüket. Orális rákokban HPV-16 és HPV18 vírus mutatható ki. A vírusok átvitele a különböző
nyálkahártyákra (méhrák, anogenitalis, szájüreg) történhet szexuális transzmisszió révén, de anélkül is. Újabb
vizsgálatok azt jelzik, hogy a HPV-vírus okozta szájüregi rákok gyakorisága férfiaknál az orális szex terjedése
miatt fokozatosan emelkedett. A candida albicans fertőzésre hajlamosító tényezők (antibiotikumok–szteroidok,
immunszuppresszív gyógyszerek), az endocrin betegségek, autoimmun betegségek, xerostomia, irradiatio, HIVfertőzés, dohányzás és a vashiány fokozzák az orális rákrizikót. A különböző baktériumok elhanyagolt fogazatú,
rossz szájhigiénéjű alkoholisták nyálában elősegítik az
etil-alkohol lebomlását acetaldehiddé, amely mutogén és
karcinogén hatásával rizikótényezőnek számít.
Krónikus fizikai, kémiai és iatrogen ártalmak:
Mechanikus trauma, mint például fogkő, éles, letört fogszél, rosszul illeszkedő, törött fogmű, kapocs, rosszul
illeszkedő műfogsor pereme (granuloma fissuratum)
önmagában ritkán jelent rákrizikót, de a krónikus gyulladás és fekély már igen, mert a sérült hám könnyebben
átengedi a karcinogéneket.
Sugárzások (ultraibolya és ionizáló): A mezőgazdasági dolgozók, tengerészek, halászok, téli sportokat űzők
fokozottan ki vannak téve tartós napsugárzás (ultraibolya
fény) hatásának, akik között a solaris keratosis, basalioma,
melanoma malignum, a bőrrák, cheilitis solaris és alsóajak-rák incidenciája nő. Az ultraibolya sugárzás – mértéktelen napozás, szoláriumozás – a bőrön, különösen az arcon basaliomat, laphámrákot és melanoma
malignumot okoz.
Vallásosság: A vallásos emberek egészségesebb életmódot folytatnak, és a dohányzás, alkoholfogyasztás,
valamint az életkor, testsúly, iskolázottság és jövedelmi
tényezők figyelembe vételét tekintve is jobb mutatóik
voltak, mint az egyéb populációé.
Immunológiai tényezők: Daganatsejtek naponta keletkeznek a szervezetünkben, de az egészséges, jó immunrendszer leküzdi azokat, az immungyengeség viszont
növeli a rák kialakulásának kockázatát. Ez magyarázza,
hogy az AIDS-es betegek között gyakoribb a malignoma.
Hasonló okból az immunszuppresszív gyógyszerek is
növelik a rák kockázatát. Ilyen hajlamosító tényező lehet
még a pszichés stressz is.
Belső szervi kórokok, egyéb betegségek: Ilyen kórképek lehetnek a vashiányos anaemia, cirrhosis, autoimmun
betegségek, Sjörgen-szindróma, gastro-oesephagealis
reflux, diabetes mellitus, lichen planus, metabolikus
syndroma stb.

Életmódbeli kórokok és társadalmi tényezők:
A WHO szerint a tumorok 20–30%-a összefüggésbe
hozható az étrenddel. A szocio-gazdasági helyzetet is
rizikófaktornak tekintik, de a faji különbségek is szerepet játszanak. Fekete populáción kétszer gyakrabban
fordul elő szájüregi rák, mint fehéreken. A szegénység
önmagában is rákkeltő lehet.
Földrajzi tényezők: Indiában a legmagasabb a szájüregi
rákok gyakorisága (40–70%). A szájüreg és a garat rosszindulatú daganatainak előfordulási gyakorisága országonként változó, amelyet az eltérő környezeti tényezőkön
kívül a különböző etnikai, kulturális és szocio-ökonómiai
tényezők is befolyásolnak.

Szekunder prevenció
A szekunder prevenció a rák korai felismerésére irányul, mert a korán felfedezett felszínesen elhelyezkedő
rákmegelőző állapotok vagy kis átmérőjű daganat gyógyulási esélye sokkal jobb, mint a későn diagnosztizált
előrehaladott kiterjedt daganaté. Erre a célra legalkalmasabb a „rákszűrés”. Ilyen szempontból számításba
kell venni a renyhén gyógyuló fekélyt, a különböző szájnyálkahártya-megvastagodást, a szövetszaporulatokat, a
kóros fogmozgathatóságot, és nem gyógyuló extractiós
sebet. Ezen kívül preamalignus elváltozásnak számítanak a szájnyálkahártya fehér (leukoplakia típusai), vörös
(erythroplakia), vörös és fehér (erythroleukoplakia), barnás vagy barnásfekete (lentigo maligna) foltjai. Ebbe a
besorolásba tartoznak még a keratosis actinica, cheilitis
chronica, sideropaenia, lichen exulcerans, glossitis
syphilitica, oralis submucosus fibrosis, discoid lupus
erythematosus és a xeroderma pigmentosum.
A szűrővizsgálatok módszerei lehetnek:
Populációs szűrések: Ez szakmailag indokolt gyakorisággal végrehajtott, központilag kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, a veszélyeztetetteknek minősülő lakosságcsoportokra kiterjedő célzott, szervezett
szűrővizsgálatot jelent.
Alkalomszerű szűrések: Egyéb orvosi, fogorvosi látogatáshoz vagy orvosi beavatkozásokhoz, kivizsgálásokhoz kötődő rejtett kóros állapot felderítésére szolgáló,
másrészt az egyéni rizikót mérlegelő orvosi tevékenységet jelenti, valamint a beteg célzott kérésére történő szűrést (opportunisztikus szűrés).
A korai felismerés módszereihez tartozik még a rendszeres önvizsgálat.
Rizikócsoportba sorolhatók azok a személyek, akik
erős dohányosok, túlzott alkoholfogyasztók és elhanyagolt rossz fogazattal és szájhigiénével rendelkezők.
Az ilyen egyének alkalomszerű, szelektív szűrővizsgá-
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lata a fogorvosi, családorvosi vizsgálathoz kapcsoltan a
legcélravezetőbb, különösen fokozható a szűrés effektusa, ha tüdőszűréssel (multifázisos) együtt történik.
A fogorvosok mellett a háziorvosok közreműködése is
fontos a szájüregi daganatok elleni küzdelemben. Sajnálatos, hogy a lakosság 50%-a panasz esetén, 10%-a
pedig egyáltalán nem megy fogorvoshoz. A szájüregi
rákos betegeknek csak 20–30%-a megy korai stádiumban orvoshoz, míg kétharmada előrehaladott állapotban, amikor már 70%-ban áttét is van, és ilyenkor a
gyógyulási eredmények 50% alatt vannak. Ez az onkológiában elfogadhatatlan késedelem az orvos, fogorvos diagnosztikai tudásának hiányával, a szakszerűtlen,
időveszteséggel járó kezelési próbálkozásával és nem
megfelelő helyre való betegirányítással magyarázható.
A beteg késői jelentkezésének következő okai lehetnek
még; a beteg indolenciájának okai: félelem a ráktól, félelem a fájdalomtól, nem gondol bajra, nem fáj, nem vérzik, szégyenérzet, hogy a környezet megtudja, és félelem
a kezeléstől.
Az általánosan nemzetközileg elfogadott két szűrővizsgálaton (szervezett teljes populáción vagy mintán,
illetve alkalmi szűrővizsgálat) kívül szóba jöhetnek még
a célcsoportokat érintő (például hajléktalanok) más szűrővizsgálathoz (például tüdő-ernyőfényképszűrő) kapcsolódó, ezenkívül munkahelyi (például ipari üzemek)
és intézményi (kórházak, klinikák) sztomato-onkológiai
vizsgálatok és a lakóhelyen végzett „house to house
survey” szűrés. A sztomato-onkológiai szűrővizsgálatot a fogászati alapellátást nyújtó szolgálat évente köteles elvégezni.

Tercier prevenció
A tercier prevenció a már kórismézett precarcinomák és a
rákos daganat megszüntetését, vagyis a beteg gyógyítását
jelentheti, ide sorolhatók még a recidivák, metasztázisok
megelőzésére irányuló tevékenységek (chemopreventio)
is. A protetikai módszerek (protetikai rehabilitáció), különösen a szájüregi rákok esetében javítják mind a funkciót,
mind a kozmetikai megjelenést, így segítve az életminőség
javítását és a beteg munkavégző képességének helyreállítását. A tercier prevencióhoz tartozik a betegek utógondozása is. Az alapellátásban a fogorvos–orvos figyelme
terjedjen ki arra, hogy a betegek kapjanak szakszerű életmódbeli, életvezetési és a betegségi kockázatokra vonatkozó tanácsokat.

Ajánlások és stratégiai irányok
A primer prevenciónak vagy egészségnevelésnek ki kell
terjednie az otthonra, iskolára, munkahelyre és az orvostudomány különböző ágazataira. Fontos feladat hárul a
fogorvosokra, dentalhigiénikusokra, védőnőkre, iskolaorvosokra, gyermek-fogorvosokra, háziorvosokra és a
foglalkozás-egészségügyi orvosokra (felvilágosítás, motiválás, leszoktató programok stb.).
A kutatás területén szintén alapvető feladat az epidemiológiai vizsgálatok végzése, tankönyvek, kézikönyvek írása és
terjesztése. Ide sorolhatók a szájüregi daganatokkal kapcsolatos szűrési, gondozási irányelvek készítése, azok beépítése
az alapellátásba és a továbbképzésbe, a sztomato-onkológiai
centrumok ellenőrzése és szükség szerinti támogatása, a
sztomato-onkológiai rehabilitációs elvek és gyakorlat kialakítása, a rákprevenció társadalmi szintű tudatosítása.
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Dentális erózió
és a megelőzés lehetősége
Dr. Tóth Zsuzsanna
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika

Jelen cikk ismerteti az egyre gyakoribb, olykor súlyos formát
öltő dentális erózió kialakulását, megjelenését és tünetei
mellett a diagnózis nehézségeit, valamint a különböző
fogkopásokkal való kölcsönhatást. A lehetséges külső és
belső kóroktani tényezők kiderítése után megfelelő kezelési
tervet kell összeállítani, melynek első lépése a személyre
szabott táplálkozási, szájhigiénés és életmódra vonatkozó
tanácsadás. A rendszeres fogorvosi kontrollvizsgálat
jelentősége kiemelkedő a folyamat fejlődésének követéséhez,
de legfőképp a megelőzéséhez.

A

dentális erózió klinikai jelentősége gyakoriságának fokozódásával egyre nő. A fogak
olyan keményszöveti veszteségéről van szó,
amely korai stádiumában semmiféle panaszt
nem okoz. Korábban ritkán került diagnosztizálásra,
ezért a folyamat súlyosbodását megakadályozni alkalmas beavatkozás is ritkán történt. A szakirodalomban

1. ábra: Erózió miatt elsimult fogfelszín, áttetsző zománc

a dentális erózió, savas erózió, fogerózió vagy erozív
fogkopás néven is szerepel.

A dentális erózió keletkezése
A fogerózió kémiai hatásra bekövetkező kóros és krónikus fogkopás. Külső (extrinsic) vagy belső (intrinsic)
eredetű savak és kelátorok hatnak a fogfelszínen. Savas

2. ábra: Erózió tejfogon
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miliőben a zománc oldódik, ha a környező vizes fázis
telítetlen a fog ásványi anyagai szempontjából. Az eleinte kizárólag felszíni elváltozásnak tartott jelenségről
ma, mint felszínközeli demineralizációról („near surface
demineralization”) beszélünk, mert oldódás nemcsak
külsőleg, hanem a felpuhult réteg belsejében is történik
(Lussi és Carvalho, 2014).
A folyamat alacsony pH-n zajlik, de az erózióra vonatkozóan nincs meghatározott kritikus pH, mint ahogy
azt a dentális plakk kalcium- és foszfáttartalmából fogszuvasodás esetében (pH 5.5) megállapították és elfogadták. Erózió eleve plakkmentes felszínen keletkezik.
Az erózióra vonatkozó kritikus pH-t magából az erozív
oldatból lehetne megadni annak kalcium- és foszfátkoncentrációja alapján, de a probléma ennél komplexebb.
Sok egyéb befolyásoló tényező is szerepel, többek közt
az oldat telítettsége és a fluoridaktivitás. Szemléletes
példa erre, hogy egy, a zománchoz képest ásványianyagtartalmában telített (például tejes) oldat hiába savanyú,
tehát alacsony pH-jú, mégsem erozív hatású, azaz nem
oldja a zománcot.
A hosszan tartó, illetve megfelelő gyakorisággal ismétlődő erozív hatás idővel klinikailag látható jeleket
eredményez: elsimult, selymes fényű, áttetsző felszínt
(1. ábra), legömbölyített csücsköket akár már a tejfogazatban is (2. ábra), domborúból homorúvá alakuló formát, ép gingivális zománcszegély mellett a zománc–
cement határtól koronálisan, szélesen terjedő és eleinte
sekély anyaghiányt. Occlusalisan gödörszerű bemélyedések keletkeznek (2-3. ábra), melyek határán a restaurációk kiemelkedni látszanak (4. ábra). Súlyos esetben az
occlusalis felszíni szerkezet eltűnik, és a korona magassága jelentősen csökken. Klinikailag az eleinte panaszmentes, tünetszegény állapotból idővel hőre, savanyúra, érintésre kialakuló érzékenység jelentkezhet.
A jelentős mértékű foganyagveszteség következménye a fájdalom, fogbélgyulladás, nekrózis, periapicalis
elváltozás mellett a harapási magasság csökkenése és
esztétikai panasz lehet.
A folyamatos savhatás további fizikai fogszöveti változásokon keresztül vezet a klinikailag is látható elváltozásig. Jelentősen csökken a mikrokeménység, a savhatásra
felpuhuló felület a mechanikai ártalmakkal szemben
esendőbb, sérülékenyebb. A fogerózió kombinálódik
a többi fogkopási formával, és együttesen súlyosbítják
az anyagveszteség mértékét. Érdekes módon a fogerózió a fogszuvasodással szemben mégsem tekinthető
mindig patológiás megnyilvánulásnak, bizonyos mértéken belül a fizikai kopásokkal együtt a fogazat élethoszszig tapasztalható fiziológiás jelensége. Smith és Knight
(1984.) meghatározása szerint akkor beszélünk patoló-
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3. ábra: Erózió következtében occlusalis gödörszerű bemélyedés

4. ábra: Szinte kiemelkedő barázdazáró anyag

giás kopásról, ha az olyan kifejezett, hogy a fogak már
nem tudnak megfelelni a funkciójuknak. A kimondottan eróziós páciensek mintegy 10%-ánál endodonciai
következmény is jelentkezik (Sivasithamparam és mtsai,
2003.) Az állandó erozív hatásra bekövetkező keményszöveti veszteség kompenzálására reparatív dentin képződik, és a dentintubulusok eltömődnek. Amint az
excessív anyagveszteség a fogbél és dentin komplex
reparatív kapacitását meghaladja, fájdalommal, fogbélgyulladással, nekrózissal és periapicalis kóros következménnyel is lehet számolni. Fájdalom azonban nemcsak a
fogbél közelsége vagy elérése miatt alakulhat ki, hanem
már a felszínesebben exponálódott dentin miatt is, ez a
dentin hiperszenzitivitása vagy érzékenysége. Természetesen ez a jelenség már patológiás állapot kísérője.

A dentális erózió diagnózisa
A kórfolyamat megállapítása elsősorban vizuálisan történik, melynek során az eredeti morfológiához mért változásokat kell diagnosztizálni, elkülönítve a többi lehetséges fogkopási fajtától. Ennek nehézsége egyrészt főleg
az occlusalis felszínen a savas és az abrazív hatásokra
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5. ábra: Attríció

bekövetkező szöveti veszteség klinikai képének hasonlósága, illetve gyakran együttes megjelenésük lehetősége. Ugyanakkor az exponált dentinfelszín mértékének
meghatározása nagy szórást mutat, azaz nagyon pontatlan (Ganss és mtsai, 2006.) A szabaddá vált dentin diagnózisa pedig fontos a terápia és a folyamat progressziójának követése szempontjából is.
Az erózió súlyossága különböző indexekkel fejezhető
ki. A kiterjedés nagyságát gyakran az egészséges felülethez viszonyított arány, az anyagveszteség mélységét pedig az exponált dentin mértéke fejezi ki. Számos indexet közöl a szakirodalom, ezek nagy száma
azonban megnehezíti az adatok, az egyes kutatások
eredményeinek összehasonlíthatóságát. Egy viszonylag új index, a BEWE, azaz a Basic Erosive Wear
Examination kiküszöböli a szabaddá vált dentin meghatározását, és 4 értékkel fejezi ki az érintett felszín ép
mivoltát, kezdeti, illetve 50%-nál kisebb vagy nagyobb
károsodását, a szájüreget sextánsokra osztva, és azok
adatait összegezve. Ajánlást is megfogalmaz az összesített adatok ismeretében a teendőkre és az ellenőrzés, gondozás gyakoriságára vonatkozóan. A folyamat
előrehaladásának követése ugyanis rendkívül fontos a
megelőző intézkedések, illetve a szükséges beavatkozások időzítése szempontjából.

A keményszöveti veszteséget okozó
folyamatok együttes megjelenése
A fogak kopása többféle mechanizmuson keresztül
alakul ki. Attríciónál (5. ábra) a fognak foggal való
érintkezéséből, abráziónál (6. ábra) a fogak és valamilyen idegen anyag egymásra hatásának eredményeképpen, fognyaki abfrakció esetén az occlusalis túlterhelés
miatt, eróziónál pedig a fent tárgyalt, savhatásra történő
oldódás következtében. A különféle mechanizmusok
kölcsönhatásuk révén kombinált klinikai képet hoznak
létre. Az étkezési szokások változásával csökken a fizikai, és nő a savas hatásra bekövetkező kopás jelentő-

6. ábra: Abrázió

sége. Az attríció és az abrázió leginkább az occlusalis
felszíneken erősíti egymást (Kaidonis, 2008.), de egyetértés van abban, hogy nemcsak occlusalisan, hanem a
nyaki régióban is ennél nagyobb jelentőségű az erózió
és a mechanikus kopási folyamatok egymást erősítő
hatása (Shellis és Addy, 2014.). A folyamat kialakulását
ugyan a nyál a pellicula-képzésen keresztül hátráltatja,
de megelőzni sajnos nem képes.

A dentális erózió kóroktana
Dentális erózió ismétlődő savas behatások következtében alakul ki, melyet külső és belső tényezők okozhatnak. Külső (extrinsic) tényező a savas kültéri környezet,
a savas gőzök (például munkahelyen) állandó jelenléte,
de nagyobb populációt érint a táplálkozási szokásokkal
való szoros összefüggés. A savanyú élelmiszerek, gyümölcsök, különösen a citrusfélék, gyümölcslevek, ecetet
tartalmazó ételek, salátaöntetek, szénsavas üdítők, sportés energiaitalok, borok és a különféle vitaminkészítmények gyakori fogyasztása miatt oldódik a keményszövet.
A fogyasztás ténye és gyakorisága mellett a fogyasztás
módja is lényeges, például a gyümölcslevek kortyolgatása inkább erozív, mintha egyben, gyorsan nyelik le az
italt, vagy ha szívószállal fogyasztják. Utóbbi esetben
hat a folyadék legkevésbé a fogazatra. Alacsony pH-jú
gyógyszerek, rágótabletták, pezsgőtabletták, C-vitamin,
acetil-szalicilát, vaskészítmény vagy a drogfogyasztás is
az elváltozás kialakulásához vezethet. Tudvalévő, hogy
egyes szájápoló szerek alacsony pH-ja emeli a fluoridvegyületek kémiai stabilitását, ezáltal segítve a fluoridok
hydroxiapatit rácsba épülését, és a fogfelszínen a kalcium-fluorid precipitátum kialakulását, amely protektív
az erozív hatással szemben (Bellamy és mtsai, 2014.).
Fluorid hiányában azonban érvényesül a keményszövetet oldó hatás. Lényeges körülmény a nyáltermelődés
egészséges szintje. Szájszárazság esetén, amely lehet kórkép jellemzője (például Sjögren-szindróma), besugárzás
következménye vagy gyógyszerszedés (antihisztamin,
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trankvillánsok, antiemetikum stb.) mellékhatása is, a
demineralizáció veszélye miatt nem ajánlott alacsony
pH-jú szájápoló szereket alkalmazni.
A belső (intrinsic) tényezők között kiemelendők azok
a kórképek, melyek jellemzője, hogy gyomorbennék jut
a szájüregbe, ahol a gyomorsavtartalom alacsony pH-ja
következtében érvényesül az erozív hatás. Ez tapasztalható gastroesophagealis reflux betegség (GERD),
regurgitáció, krónikus hányás, bulímia nervosa, anorexia nervosa vagy terhesség esetén. Kialakulhat azonban krónikus alkoholizmus következményeként is. E
páciensek az erózió szempontjából rizikópáciensnek
tekintendők, ugyanúgy, mint akik táplálkozási szokásaik révén biztosítják a gyakori savanyú miliőt a szájüregben. Az egyéni adottságok különbözősége miatt
nem minden szervezet reagál egyformán a behatásokra, mégis bizonyított az összefüggés a savas italok gyakori fogyasztása, valamint a fenti betegségek
fennállása és a dentális erózió előfordulása között
(Schlueter és Tveit, 2014).

És a biológiai védelem…
A dentális erózió elleni védekezésben szervezetünk legfontosabb faktora a nyál. A sav szájba kerülése fokozott
nyáltermelést vált ki, ami hígít és pufferol. A nyál az ásványianyag-tartalma miatt pedig segíti a remineralizációt,
és megakadályozza a demineralizációt. E kedvező hatásokkal nem számolhatunk olyan pácienseknél, akiknél
a nyáltermelődés betegség vagy terápia következtében
csökkent. Nyál hatására a fogfelszínen szerzett pellicula
képződik, ami a közvetlen savhatást gátolja. A pellicula
fehérjéi befolyásolják a re- és demineralizációs folyamatokat, ezáltal jelenlétük egyéni eróziós biomarker lehet
(Hara és Zero 2014.).

A fogorvos feladatai
Fel kell hívnunk a figyelmet a rendszeres fogorvosi ellenőrzés szükségességére. Olykor az erózió más lappangó
betegségre is figyelmezteti a szakembert, és így nyílik
lehetőség korai kivizsgálásra és gyógykezelésre.
Bárminemű orvosi beavatkozás előfeltétele a korai és
pontos diagnózis. Erózió esetében eszköz híján a klinikai vizuális megfigyelésre szorítkozunk, és az előzetesen gondosan felvett anamnézist az étkezési szokások feltérképezésével egészítjük ki. Táblázatba foglalva
négy egymást követő, hétvégét is érintő nap étel- és
italfogyasztására és a gyakorolt szájhigiénére vonatkozó adatokat jegyez fel a páciens, hogy összesítés
után kiértékelhessük (Lussi és Hellwig 2014.). Ezután
egyénre szabott, a megelőzést hangsúlyozó étkezési és
az életmódra vonatkozó tanácsadás következik. Fontos

a savas ételek, italok ritkább, lehetőleg csak a főétkezések alkalmával történő fogyasztása, az étkezést magas
kalciumtartalmú, semlegesítő hatású tejtermékkel (sajt,
tej) tanácsos zárni. Szénsavas üdítőitalok fogyasztása
egyáltalán nem ajánlott.
A gyümölcslevek között is vannak kalciummal dúsítottak, ezek nem erozív hatásúak. Az ízesítés nélküli ásványvíz sem erozív, nyugodtan fogyasztható
(Lussi és Hellwig 2014.). A savanyú italokat lehetőleg
nem kortyolgatva, hanem gyorsan kell lenyelni, sőt
inkább szívószállal, mert így elkerülhető a fogfelszínnel való kontaktus. Tartózkodni kell a savas gyógyszerektől, az esti utolsó savanyú italtól. Napjában többször kell keveset enni, lefekvés előtt semmiképpen ne
lakjunk jól. Kerülni kell a refluxot előidéző élelmiszerek fogyasztását is (bor, zsíros étel, paradicsom, kávé,
fekete tea, szénsavas üdítő, csokoládé, ecet). Cukormentes rágógumival serkenteni lehet a nyálelválasztást
és a postprandiális refluxot. GERD vagy egyéb kórkép gyanúja esetén kivizsgálásra kell utalni a páciensünket. Hányás után vízzel, tejjel vagy fluoridtartalmú
remineralizáló szájöblítővel kell öblíteni. Az erozív
behatás után a felpuhult keményszövet fogékonyabb
a mechanikus kopásra, ezért közvetlenül hányás után
ne mosson senki fogat. Szájápolásra fluoridtartalmú,
remineralizáló szereket (fogkrém, szájvíz) érdemes
használni. Fogmosásra a kevésbé abrazív fogkrémek
használata javasolt kisfejű, megfelelően puha sörtéjű
fogkefével.
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Alpha-Bio Experts’ Day
Fogászati Szakmai Napok
Az Alpha Implant Kft. szeptember 11. és 13. között Sopronban rendezte meg
konferenciáját. A rendezvény céljáról és tematikájáról Erdélyi Attila ügyvezető
igazgatót kérdeztük.
Mi hívta életre ezt a konferenciát?
Cégünk, az Alpha Implant Kft. öt éve kezdte meg működését, az általunk képviselt Alpha-Bio Tec implantációs rendszer

Hogyan értékelik a rendezvényt, szerepel-e a
terveik között, hogy jövőre is rendeznek hasonló
konferenciát?

pedig 25 éve létezik. Ezt a két évfordulót szerettük volna mél-

Eredetileg nem terveztük, hogy rendszeressé tesszük a

tón megünnepelni, ez kiváló alkalom volt arra, hogy meghív-

szakmai napokat, de a rengeteg pozitív visszajelzés alapján

juk partnereinket egy nemzetközi konferenciára. A szakmai

lehetséges, hogy újra sor kerül a rendezvényre. A konferen-

program mellett lehetőséget biztosítottunk a kötetlen, felsza-

cia sikerét alapvetően az adta, hogy az ország különböző

badult beszélgetésekre is.

régióiból, a különböző területeken dolgozó kollégákból létrejött egy olyan szakmai közösség, akik megoszthatták egy-

Milyen előadások hangzottak el a konferencián?

mással tapasztalataikat, ezáltal gazdagították önmaguk és

Nagy örömünkre szolgált, hogy az eredeti elképzeléseknek

kollégáik ismeretanyagát, tudását is. Ezt a közösséget tar-

megfelelően a külföldi előadók és neves hazai orvosok is elfo-

tom a legnagyobb sikerünknek, büszkék vagyunk arra,

gadták felkérésünket. A konferencia levezető elnöke Dr. Németh

hogy több mint 130 résztvevő volt jelen, akik minden

Zsolt volt. Pénteken Marco Esposito, a European Journal of Oral

bizonnyal jól érezték magukat velünk.

Implantology főszerkesztője indította a konferenciát, nagyon
érdekes előadást hallhattunk a rövid implantátumok alkalmazásának hosszú távú sikerességéről. Ezt követően Amir Gazmawe,

Terveznek egyéb továbbképzéseket is?
Hamarosan megkezdjük továbbképzéseinket az

az Alpha-Bio Tec által létrehozott Akadémia alapítója mutatta be

újonnan kialakított oktatási központunkban. Itt lehe-

a döntött implantátumokra készülő protetika megoldási lehető-

tőségünk lesz havonta többször is fogadni ügyfelein-

ségeit, egyúttal az Alpha-Bio új fejlesztésű Multi Unit felépítmé-

ket, alapszíntű és haladó implantológiai, protetikai

nyeit. A délutáni program Zeev Ormianerrel az Izraeli Implan-

kurzusainkon. Nagyon fontosnak tartjuk a fog-

tológiai Társaság egyik alapítójával folytatódott, ő a Spiral

technikusok képzését is, hiszen a sikeres fogá-

implantátumok hosszú távú sikerességéről beszélt.

szati ellátás egyik alappillére a fogtechnikusok
minőségi munkája. Sokszínű oktatási prog-

Gyakorlati képzéssel is kiegészült a szakmai program?
Igen, Dr. Oberna Ferenc elméleti és gyakorlati képzést tartott
az eredményes dentoalveolaris lágyrészműtétek feltételeiről,
oktatási anyagon és sertéscadaveren. Mindeközben a szélesebb
plénum Dr. Bogdán Sándort hallhatta a dentoalveolaris sebészetben előforduló szövődményekről és azok ellátásáról, valamint
Dr. Tóka Józsefet, aki gyakorlatias előadásában az általa alkalmazott betegellátási metódust mutatta be. A napot Prof. Dr. Piffkó
József modern csontpótlási technikákat bemutató előadása zárta.
A konferencia szombaton is folytatódott, Dr. Andrea Palermo
Olaszországból és Dr. Kemper Róbert a piezo technikával kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, Dr. Velich Norbert pedig
olyan tanulságos eseteket mutatott be, amelyek segítik az esetleges sikertelenségek jobb megértését.

ramunk hamarosan megismerhető lesz,
bizonyára mindenki talál érdeklődésének
megfelelő előadást benne.
R.V.
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Speciális ellátási
körülményeket igénylő
páciensek preventív kezelése
Dr. Szántó Ildikó, Dr. Sándor Balázs
PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Gyermekfogászat

A Magyarországon jelenleg érvényes törvényi megfogalmazás (2013. évi
LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról – az 1998. évi XXVI. törvény módosítása) értelmében
a fogyatékos személy „az a személy, aki tartósan vagy véglegesen
olyan érzékszervi, kommunikációs, fi zikai, értelmi, pszichoszociális
károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a
környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban
a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza
vagy gátolja”. Egyértelmű jogi meghatározás, de nem mutatja,
hogy milyen sokféle emberi sors, egészségi állapot lehet mögötte.
Az Értelmi Fogyatékosság Amerikai Egyesülete (American Association
on Mental Defi ciency – AAMD) a mentálisan retardált pácienseket
intelligenciahányadosuk alapján négy csoportra osztja (enyhe, közepes,
súlyos, nagyon súlyos), de ez a klasszifikáció is csak hozzávetőleges,
a mentális retardációtípusok rendkívül sokféle variációját nem írja le.
Ennek a sokrétű, és mindenképpen nehezen kezelhető betegcsoportnak
azonban van egy közös jellemzője: nekik is vannak fogászati
betegségeik, nekik is fáj a foguk.

A

fogyatékkal élők hozzáférhetősége a fogászati ellátáshoz korlátozott. Részben, mert
az ápolószemélyzet nem tudja felmérni a
szájüreg állapotát, illetve a páciens kevésbé
tudja jelezni fájdalmát, diszkomfort-érzését. Felmérések szerint a fogorvosi kezelés a legjobban elhanyagolt

egészségügyi szükséglet a fogyatékkal élő páciensek
körében (Hennequin et al; 2000). A ENSZ (Egyesült
Nemzetek Szövetsége) által megfogalmazott Eg yezmény a Fog yatékossággal Élő Személyek Jogairól értemében
a szerződő államok a „fogyatékossággal élő személyek,
közöttük a gyermekek és idősek számára is biztosít-
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ják a fogyatékosságukból adódóan szükséges, speciális egészségügyi szolgáltatásokat, ideértve a megfelelő korai felismerést és fejlesztést, valamint a további
fogyatékosságok minimalizálását és megelőzését célzó
szolgáltatásokat”. Ez az a feladat, amelyet jelenleg a
fogászati ellátásban emberi, erkölcsi és immár törvényi
kötelezettségünk is ellátni.
A fogyatékkal élők számát világszerte 500 millióra
becsülik (Watson; 2000). A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es adatai alapján Magyarországon a fogyatékkal
élők és tartósan betegek száma 1 648 413. Ebből a különleges körülményeket igénylő fogászati ellátásra szorulók
száma (mozgássérült, mentálisan sérült, értelmi fogyatékos és autista) körülbelül 320 000 fő.

Az országos ellátás körülményei
A Magyar Kormány döntése és közreműködése nyomán
jelenleg országosan öt centrum működik, amely az ilyen
páciensek ellátásra specializálódott. Ebben az évben
már valamennyi ellátóhelyen megindult és felgyorsult a
betegek rendszeres ellátása, a várólisták lassan rövidülnek. Mindemellett ez az emelt szintű szakellátás gyakran a nagy távolságok miatt nehezen érhető el az összes
páciens számára. A Magyarországot lefedő hálózat még
nem kellően szervezett, a betegutak nem mindig egyér-
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telműek. A páciensek gyakran nem tudnak a számukra
biztosított lehetőségekről. Legtöbbször csak sürgősségi
esetként jelentkeznek, és korábbi tapasztalataik a kezeléseket illetően vegyesek. További nehézséget jelent, hogy
a beteg, illetve kísérője tájékozatlansága miatt nehezen
tisztázható anamnesztikus adatokkal találkozunk, például a kísérő nem mindig tud adekvát válaszokat adni.
Esetenként komoly akadályt jelent a beteg ellenkezése,
mikor sem fizikális, sem rtg vizsgálatot nem tudunk
végezni, máskor a jelentős fizikai deformitás nem engedi
a hagyományos vizsgálatot és kezelést. Nem egy alkalommal súlyosan elhanyagolt állapotú, igen rossz szociális körülmények között élő beteg szorul ellátásra.

A kezelések sajátosságai
Mindezen körülmények miatt a fogyatékkal élők fogászati ellátása és a prevenciós kezelések lehetősége erősen
különbözik az egészségesektől. Például abban, amit az
egyik érintett szülő fogalmazott meg: „Ha egy egészséges gyereknek fáj a foga, kap egy közeli (aznapi) időpontot, és meggyógyítják. Ha egy sérült gyereknek akár
súlyos fogászati panasza van, akkor is csak (jó esetben)
napokon vagy heteken belül kerül ellátásra, ha egyáltalán tudja, hova kell menni.” Ez sajnos helytálló gondolat a szülők szempontjából, bár hangsúlyozzuk, hogy
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legalább gyógyszeres kezelést minden sürgősségi beteg
azonnal kap, a konkrét fogászati beavatkozás némi
késése a rendszer apró zökkenői miatt előfordulhat.
Mindezen gondolatok mentén már egyértelmű, hogy
ennél a betegcsoportnál a prevenció döntő jelentőségű,
talán a legfontosabb fogászati tevékenység.
A beteg állapotától függően többfajta ellátási körülményt
biztosítunk: esetenként elég lehet a nyugodt környezet
biztosítása, de szükség esetén szóba jöhet a gyógyszeres
szedáció, vagy akár fizikailag is rögzítjük a beteget (például akaratlan mozgások esetén, ami sohasem jelentheti
az „erővel lefogást”).
Az esetek döntő többségében altatásban, egy ülésben
kell elvégezni minden beavatkozást, beleértve a vizsgálatokat is. Ez nem kevés előzetes szervezést jelent: szakmai irányelvek, szakorvosi team, szakápolói és műtői személyzet, netán a tanulni vágyó hallgatóság, valamint az
idő és anyagi ráfordítások szempontjából egyaránt. A leggondosabb előkészületek után is gyakran felborul a kezelési terv, akutan kell dönteni az elvégezendő beavatkozásról. A magyar egészségügyben jól ismert adminisztrációs
kötelezettség még további feladatokat jelent.

A prevenció jelentősége
A „prevenció” szó önmagában is jelzi, hogy mi a cél:
egy olyan átfogó megelőző protokoll, ami az érintett
betegek számára elérhető. Ennél a betegcsoportnál
egy jól működő prevenciós háló kiemelkedő jelentőségű lenne.
Ideális megoldás a rendszeres, kis létszámmal szervezett
tanácsadás, ahol a célcsoport az ápolást végző felnőttek
csoportja. Tapasztalataink szerint ez leginkább izolált,
főleg az ellátó centrumok körül található intézményekben történik meg. Más módon terjesztett információ
(például elektronikus felületek, közmédia) szélesebb
körű tájékoztatást is lehetővé tenne, bár valódi hatékonyságot csak a személyes, egyéni, ismételt és kontrollált tájékoztatóktól várhatunk. Mai gyakorlatunkban az
a tapasztalatunk, hogy a műtétek utáni egyéni beszélgetések során a legfogékonyabbak a páciensek és főleg
kísérőik. Ilyenkor van módunk tájékoztatni őket azokról
a preventív tevékenységekről, amelyek segíthetik a beteg
újonnan kialakított fogászati statusát megőrizni. Minden páciens egyéni instrukciókat kap, ez a megbeszélés
nem uniformizálható.
A plakkmentes állapot – tágabb körben értelmezve a
szájegészség – fenntartására a következő vezérszálak
mentén tájékoztatjuk a betegeket:
Diéta: ismertetjük a posztoperatív diétát, és törekszünk a
carioprotektív diéta tanítására és megvalósítására.

Szájápolás: az adott páciens alapállapotától maximálisan függ, hogy milyen módszert választunk. Lehetőleg elektromos fogkefét, fluoridtartalmú fogkrémet és a
napi 2-szeri fogápolást ajánlunk.
Szisztémás fl uoridálás: javasolt a fluorid tabletták adagolása, maradó fogazat esetén elszopogatva.
Barázdazárás és lokális professzionális fluoridálás: éber betegen a fogászati kezelhetőségtől függően, de altatás idején mindenképpen elvégezzük.
Szájöblítés: meghatározott időszakonként CHX tartalmú
öblítőt javasolunk.
Fogselyem és interdentális tisztítás: a beteg állapotának megfelelő módszereket tanítjuk.
Kontrollvizsgálat: a posztoperatív kontroll és az ezt követő
háromhavonta rendszeres ellenőrzés sokat javíthat a helyzeten, egyéb körülmények (például szállíthatóság) sajnos
ezt a tevékenységet jelentősen korlátozhatják.
Fogkő-eltávolítás és polírozás: a beteg állapotától függően
lehetőleg rendszeresen, a kontrollok idején végezzük.
Traumák elleni védelem: hosszadalmas témakör, amelyet
több alkalomra elosztva ismertetünk, specifikus leírásokat és tájékoztató anyagokat is felhasználunk.
Jelen írásban kizárólag egy rövid betekintésre van
módunk, ennek a betegcsoportnak a sokszínűsége és a
számtalan terápiás lehetőség a nemzetközi szakirodalomban is jelentős helyet képvisel. Összegzésképpen egyértelműen kijelenthetjük, hogy minden szájegészségi preventív tevékenység, amely az adott betegnél elvégezhető, csak
javíthat a páciensünk általános egészségi állapotán. A szigorúan számított cost-benefit arány is egyértelmű: ami a
beteg szempontjából hasznos preventív beavatkozás, az a
nemzetgazdaság számára is előnyös.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Minimálintervenciós kezelési
lehetőségek a gyermekfogászati
prevenció és cariesterápia keretében
Dr. Rózsa Noémi
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

A fogorvostudományt az utóbbi évtizedekben jelentős paradigmaváltás jellemezte.
Ez a szemléletváltás nagymértékben érintette a gyermekfogászati preventív ellátást.
A hangsúly mára áttevődött a caries megelőzésére, a már kialakult elváltozások
miminálinvazív, azaz a legszükségesebb keményfogszövet-veszteséggel járó terápiás
lehetőségek széles körű alkalmazására. A neminvazív jellegű prevenciós eljárások
is elterjedtek, mivel a gyermekfogak esetében lehet a caries keletkezésének
initialis szakaszában fellépő remineralizációs lehetőségeket leginkább kihasználni.
A gyermekfogászati prevenció elsődleges célja gyermekeink fogazatának és
szájüregi egészségi állapotának a megőrzése, javítása.

A

fogászati prevenció mai fő irányvonalait
már a múlt század közepén fogalmazta meg
Miles Markley (1951), a preventív fogászat
egyik nagy úttörője. Szerinte már a legkisebb
keményfogszövet-veszteség, amelyet a fogak ellátása
során okozunk, súlyos sérülésnek tekinthető.1 A fogászati prevenciós és terápiás beavatkozásoknál ezt leginkább a nem-, illetve minimálinvazív technikák alkalmazásával tudjuk biztosítani.2
A gyermekfogászati prevenció egy komplex megelőző
tevékenységet feltételez. Célja gyermekeink optimális
fejlődésének, növekedésének biztosítása, ezen belül a
fogazat és a fogak tartószerkezeteinek, a szájüreg épségének megőrzése. Természetesen ez nem csak a fog-

szuvasodás prevencióját feltételezi, de mivel gyermekkorban a caries okozza a legtöbb komplikációt, és kihat
a maradófogak fejlődésére is, a legtöbb prevenciós
eljárás ennek a kórformának a megelőzését célozza.
A fogszuvasodás egy krónikus, multikauzális fertőző
betegség, melynek kialakulásában primer tényezők a
dentális plakkot kolonizáló savtermelő és savtoleráns
baktériumok, a fermentálható, szénhidrátdús táplálékok, a gazdaszervezet és az idő. Gyermekkori megjelenési formája tejfogazatban a korai g yermekkori caries
(early childhood caries – ECC).
A múlt század végére a legtöbb iparilag fejlett országban az epidemiológiai vizsgálatok igazolták a caries
előfordulásának jelentős csökkenését a gyermek- és fia-
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1. ábra: 26 - Csak rötgenfelvételen észlelhető caries incipiens a mesialis fogfelszínen

a)

b)

c)

2. ábra: 46, 47 - Régi amalgámtömések cseréje. a) Töméscsere előtti kép, a régi töméseknél az üregalakítás még a Black-elvek alapján történt
b) A régi amalgámtömések cseréjénél is törekedjünk a keményfogszövet-veszteség minimalizálására c) Az új, esztétikus tömések

talkori populációban. Ezt a fluoridtartalmú fogkrémek
széles körű elterjedésével, a fejlettebb fogászati és prevenciós eljárások, modern tömőanyagok megjelenésével magyarázták. A cariesdiagnosztika terén is jelentős
előrelépés történt. Ma már lehetőség van a fogszuvasodások nagyon korai felismerésére, akár a teljes klinikai
tünetmentesség fázisában (1. ábra).
Hatékony megelőzés lehetséges a caries kezdetleges,
reverzíbilis fázisaiban neminvazív technikák alkalmazásával. A cavitatio megjelenését követően minimálinvazív
eljárással, a legszükségesebb keményszövet-veszteséggel
készíthető restauráció.
Az invazív technikák alkalmazásánál, az adhezív tömőanyagok megjelenését követően, ellentétben a hagyo-

mányos, Black-elveken alapuló, a teljes érintett fogszövetet eltávolító kezelés helyett („drill and fill”), ma már
az üregalakítást és a tömés méreteit a caries kiterjedése
határozza meg, eltekintve a preventív extenzió elvétől
(2. ábra).
A régebbi dichotóm, az ép, illetve irreparábilisan szuvas fogak határozott megkülönböztetése is felülvizsgálatra szorul, mivel a klinikailag még nem észlelhető, de már a röntgenképen manifesztálódó folyamat
nem minden esetben gyors lefolyású, rampant jellegű.3
A kezelési terv elkészítésénél ezért nagyon fontos a
cariesaktivitást is figyelembe venni. Főbb tényezői: az
érintett fog színe, opacitása, a fogfelszínek érdessége, a
dentális plakk jelenlétének gyakorisága.4
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A caries megelőzése, kialakulása, illetve kezelése során
prevenciós jelleggel bármelyik szinten beavatkozhatunk. Sőt, ha nem tesszük, az invazív terápia alkalmazásával egy ismétlődő folyamat generálódik, egy restaurációs
ciklus jön létre, amely idővel akár a fog elvesztéséhez is
vezethet5 (3. ábra).
A modern, preventív megközelítés szerint a szuvasodásos folyamat megállítható nem-, illetve minálinvazív
(„heal and seal”), vagy akár invazív beavatkozással, ameny-

3. ábra: Cariesmegelőzés és cariesterápia ciklikus ábrázolása,
Splieth nyomán (2001)5

4. ábra: Korai vegyes fogazat: minimálinvazív technikával készült
approximalis üvegionomer tömés a bal felső második tejmolárisban

nyiben a caries kialakulását favorizáló tényezőket eredményesen csökkenteni tudjuk3 (4. ábra).
A minimálintervenciós cariesterápiás modell fő tényezőit Tyas és mts (2000) foglalták össze:
• korai cariesdiagnózis;
• a szuvasodás kiterjedésének és progressziójának meghatározása röntgenfelvételek segítségével;
• egyéni cariesrizikó meghatározása;
• a patogén mikroorganizmusok redukciója, a demineralizáció és a későbbi cavitatio megelőzésére;
• az aktív léziók kezelése;
• remineralizáció, az inaktív léziók megfigyelése;
• a meglévő cavitatiós szuvasodások ellátása minimálinvazív technikával történő üregalakítással;
• régebbi tömések kijavítása, a tömés cseréje helyett;
• a páciensek rendszeres kontrollja.2, 6
A neminvazív terápiás modell fő irányelveit Meyer–
Lückel és Paris (2011) fogalmazták meg:
• a páciens által végzett neminvazív prevenciós jellegű száj- és fogápolás;
• professzionális, rizikóorientált neminvazív beavatkozások;
• barázdazárás: konvencionális és kiterjesztett technikák (5. ábra);
• approximális fogfelszínek cariesinfiltrációja;
• pulpakímélő caries-eltávolítás (6. ábra);
• régi tömések javítása adhezív eljárással;
• minimálinvazív adhezív töméstechnika alkalmazása.3
A legfontosabb neminvazív, illetve minimálinvazív megelőzési és kezelési eljárások közé sorolhatók a biofilm
modulációs eljárások, a (kiterjesztett) barázdazárás, a
lokális fluoridapplikációk és a cariesinfiltráció.
Egy hatékony prevenciós és neminvazív, illetve minimálinvazív szemlélet jegyében, mind terápiás, mind prevenciós jelleggel fókuszálnunk kell a caries incipiensre, a caries
initialisra.
A molárisok és premolárisok rágófelszínén megjelenő kezdetleges szuvasodás megelőzésére és minimálinvazív kezelésére a különböző barázdazáró technikák alkalmasak.
A prevenciós és terápiás szemléletváltás a Black nevéhez fűződő cavitas-osztályozás módosítását, egyszerűsítését eredményezte. Mount és Hume (1997) javasoltak
egy, a digitális dokumentációs rendszerekben is használható klasszifikációt, amely a caries lokalizációját és
kiterjedését veszi figyelembe. Ez a besorolás már a terápiás lehetőségeket is előrevetíti.7 Az 1.1 típusú lézióknál
szóba jöhet a barázdazárás, az ózonterápia, a lokális
fluorapplikáció, a chlorhexidines kezelés stb. Az 1.2nél a kiterjesztett barázdazárás, az 1.3-nál és a 2.4-nél
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pedig a minimalinvazív eljárások.2 A rendszer nagy hátránya, hogy a sima felszíni szuvasodások közül csak a
cervicalisan lokalizált cariest jelöli (7. ábra).
A 2.1 és a 3.1-es, illetve a 2.2 és 3.2 típusú szuvasodások
képezik a cariesinfiltráció indikációs területét.8 Az infiltráció segítségével a zománc–dentin határig, illetve a dentinréteg külső egyharmadába terjedő kezdetleges szuvasodás inaktiválható, megállítható fájdalom, érzéstelenítés,
fúrás és egészséges keményfogszövet-veszteség nélkül.
Az infiltrációs technikánál a kapilláris effektus elv segítségével folyékony fényre kötő műgyantát juttatnak a szuvas
rétegekbe, hermetikusan elzárva a folyamatot. Az infiltrációs eljárással jó esztétikai eredményt lehet elérni a fehér
foltok (white spot laesio) kezelésénél is.9, 10 A cariesinfiltrációt
a minimálinvazív eljárások közé sorolják, de vele kapcsolatban használatos a mikroinvazív technika megjelölés is,
mivel átmenetet képez a neminvazív és a minimálinvazív
üregalakítással járó kezelési lehetőségek között.3
A caries incipiens a porózus zománc fénytörő képessége eltér az egészséges zománcétól. Az infiltráns (Icon®,
DMG) fénytörő képessége megegyezik az egészséges
zománcéval, ily módon a kezelés után a fogfelszín viszszanyeri eredeti transzlucenciáját. Ezt nehezebb elérni,
ha a felszínen levő zománc precipitált, ásványi sókban gazdag réteg, amely lezárja a mélyben zajló cariest.
Az esztétikai hatás érdekében ezt a fehér foltként észlelt részt előbb megfelelő kondicionálással el kell távolítani. Az adhezív töméstechnika során használatos
37%-os orthofoszforsav nem bizonyult hatékonynak a
pszeudointakt külső zománcréteg eltávolításához. Ezért
az infiltrációnál a kondicionáló szer 15%-os sósav (Icon®
Etch). Az ajánlások szerint a léziónál kb. 1–1,5 mm-rel
nagyobb területen kell savazni. Az eredeti protokoll szerint kötelező a kofferdam használata, nem is annyira a
sósav okozta esetleges sérülések elkerülése végett, hanem
a légzés következtében a fogon létrejött páralecsapódás
miatt az infiltráló anyag nem tud behatolni. Régebbi,
intenzívebb fehér foltok esetében a savazás megismétlését is ajánlják. A savat minden applikáció után minimum
30 másodpercig alaposan le kell mosni.
Ezt követi az etanolos szárítás. Mivel az oldat (Icon® Dry)
közel 100%-os koncentrációjú, ha nem használunk kofferdámot, ez is okozhat ínysérülést. Következik maga
az infiltráló anyag, egy folyékony színtelen műgyanta.
Az infiltránst kétszer visszük fel, az első applikáció behatási ideje 3 perc, a második applikáció rövidebb, 1 perc,
közben a minél egyenletesebb eloszlást segíthetjük folyamatos bedörzsöléssel. Mindkét applikációt 40 másodperces polimerizáció követi.3,8,9 Az infiltráns felvitelénél
javasolják továbbá, hogy a kezelőegység lápjának fénye ne
világítsa meg direkt módon a munkaterületet, így elkerül-
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b)

5. ábra: 46 - Hagyományos barázdazárás a) Mély, retentív barázdarendszer b) Kész barázdazárás

a)

b)

6. ábra: 75 - Approximalis üvegionomer tömés készítése minimálinvazív technikával a) Approximalis caries, régi
minimálinvazív occlusalis üvegionomer tömés b) A kész
approximalis üvegionomer tömés

hető az anyag túl korai kötése. Végül következik a kezelt
fogfelület kidolgozása, polírozása.
A szakirodalomban közölt esetbemutatásoknál gyakran
eltérnek a gyártó által javasolt protokolltól, főleg a tejfogak és a fehér foltok kezelésénél hosszabb savazási időket javasolnak, illetve ismételt kondicionálást a jobb esztétikai eredmény érdekében.10
Lényeges még, hogy az infiltráns nem ad röntgenárnyékot, ezért a pontos dokumentálás – ez lehet akár fotódo7. ábra: Caries osztályozás Mount és Hume (1997) nyomán7
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a)

a)

b)

b)

8. ábra: Infiltrációs kezelés a jobb felső középső maradó metszőfoga-

9. ábra: 11, 12 - Idiopathiás elszíneződések kezelése cariesinfiltratiós

kon a) 11: vestibularis felszín ismeretlen eredetű fehéres elszíneződése

eljárással (Icon®, DMG) a) 11, 12 - Ismeretlen eredetű elszíneződés,

b) 11: vestibularis felszín esztétikai helyreállítása cariesinfiltrációval

21 - enyhe cervicalis cavitatio b) 1, 12 - A cariesinfiltratio eredménye

kumentáció is – és a páciens, illetve hozzátartozója megfelelő tájékoztatása nagyon fontos (8. ábra).
Az ismeretlen eredetű fehér elszíneződéseket nem mindig
lehet infiltrációs eljárással teljesen eltüntetni, de lényegesen
jobb esztétikai eredményeket lehet elérni, ezzel is javítva a
kis páciensek közérzetét9,11,12,13 (9. ábra). Súlyos, tetracyclin
készítmények által okozott elszíneződések vagy dentálfluorózis esetében az eljárás nem indikált3 (10. ábra).
Nagyobb kiterjedésű, simafelszíni cavitatiók esetében az
infiltrációs eljárás kombinálható hagyományos adhezív
töméstechnikával.3 Ugyanakkor a cariesinfiltráció alkalmazását követően a cariesprogresszió bizonyítottan
lelassul, illetve megáll.14
Mivel az infiltrációs kezelésekről még nincsenek hoszszú távú vizsgálati eredmények, rizikópácienseknél,
illetve eredményesebb cariesprevenció érdekében célszerű kombinálni egyéb, neminvazív eljárásokkal, mint
például a biofilm-moduláció, a kemoprevenció vagy a
lokális fluoridapplikáció.
A biofilm-modulácio során a dentális biofilm összetételét próbáljuk befolyásolni, illetve a nyál segítségével a szájüregi mikroflóra patogenitását megszüntetni.
A leggyakrabban használt remineralizációs készítmények amorf kalcium-foszfátot kazein-foszfopeptiddel
kombinálva (Recaldent® CPP-ACP: GC Tooth Mousse,
GC Europe) vagy hidroxiapatitot, fluoridot és xilitet

tartalmaznak (Remin Pro®, VOCO). Használatosak
még kalcium-nátrium-foszfoszilikát tartalmú készítmények (NovaMin®), trikalcium-foszfát (TCP), nano-hidroxiapatit (n-HAp), valamint kalcium- és foszfátsók nátrumfluoridos kombinációi (EnamelonTM ).15,16
A CPP-ACP vagy hidroxiapatit-fluorid-xilit tartalmú
lokálisan alkalmazható paszták alkalmasak 6 éves kortól
a moláris-incisor-hypomineralizációs szindróma (MIH
szindróma) enyhe formáiban szenvedő gyermekek hoszszú távú professzionális és otthoni kezelésére is.17,18
A kemoprevenciós eljárások során alkalmazott szerek
közül gyermekkorban a chlorhexidint és a povidon-jódot
alkalmazzák leggyakrabban. A chlorhexidin készítményeket a korai gyermekkori caries megelőzésére alkalmazzák.
Mellékhatásként a fogakon zöldes-barnás elszíneződés
jelentkezhet, valamint felléphet reverzíbilis gingivairritáció
és allergiás reakció is, ezért gyermekeknél fokozott óvatossággal alkalmazzuk. A povidon-jód (Betadine® oldat,
ÉGISZ) kiterjedt antimikróbás spektruma miatt használatos a caries circularis lokális kezelésében.
A gyermekfogászatban még számos minimálinvazív
cariesterápiás eljárás, illetve üregalakítási technika használható. Mivel ezek már régebben alkalmazott, rutinszerű
eljárásoknak számítanak, és részletes leírásuk tankönyvekben is megtalálható, itt csak egy felsorolás erejéig kerülnek megemlítésre. A legismertebbek a kemomechanikus
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(Caridex™, Carisol™, Papacarie®), a levegő-mikroabráziós,
illetve a lézeres cavitaspreparációk.15
A modern adhezív, kompozíciós tömőanyagok kifejlesztése és a nagy viszkozitású, jól tömöríthető üvegionomer
cementek megjelenése vezetett az atraumatikus restaurációs technika (ART) kifejlesztéséhez, valamint ez a technika lehetővé tette a maradó molárisok approximális felszínein a közvetlen üregalakítást és a „csésze” típusú
preparációk készítését („minibox, tunnel, slot and saucer
shaped preparations”).2
Sokat ígérő és dinamikus fejlődés jellemzi ma a fogorvostudományt, jelentős paradigmaváltás történt a
gyermekkori cariesprevenció és ellátás terén. A modernebb, egyszerűbb és hatékonyabb carieskockázat-értékelő
és caries-diagnosztikai eszközök kifejlesztésének köszönhetően előtérbe kerültek a neminvazív és/vagy minimálinvazív kezelési technikák és a páciensorientált ellátási filozófiák.
A paradigmaváltás válaszúthoz is vezetett. Mára már
nem lehet a megelőzés és a terápia közé éles határvonalat húzni, mert ami ma kezelésnek számít, az a közeljövőben már prevenció.
Annak ellenére, hogy az epidemiológiai mutatók javulást mutatnak a múlt század végéhez képest, a szűkebb
szakmai vélemények szerint a hazai gyermek- és ifjúsági populáció fogazati állapota több, mint aggasztó, bár
elméletileg egy jól megkonstruált, szervezett gyermekés ifjúsági fogászati ellátórendszer hivatott gyermekeink fogazatának egészségéről gondoskodni. Az ellátatla-

Magyar Fogorvos 2014/5

265

10. ábra: Tetracyclin által okozott fogelszíneződés

nul maradt szuvas fogú gyermekeknél a következmény
akár súlyos egészségkárosodás is lehet, a tejfogazati
caries átterjedhet a maradófogakra, és végső soron akár
ezek elvesztéséhez is vezethet. Ez újabb feladatokat ró
a szakemberekre, és tovább súlyosbítja a magyar lakosság európai átlagnál jóval rosszabb fogazati egészségi
statisztikáját. Ezért gyermekeink gyermekfogászati ellátása során a korai gyermekkori caries, a vegyes- és/ vagy
maradófogazati caries megelőzését, és a már meglévő
elváltozások minimálinvazív ellátását tűzzük ki elsődleges célként. Ugyanakkor megfelelően kidolgozott és
megszervezett komplex prevenciós program hiányában
az elkövetkező években jelentős javulás nem várható.
Törekednünk kell a progresszív betegellátási rendszer
fejlesztésére, jobb megszervezésére, hogy minden kis
páciensünk kellő időben és a megfelelő helyen kapja meg
a szükséges gyermekfogászati ellátást, mind szakmailag,
mind anyagilag a legmegfelelőbb színvonalon.
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A prevenció jelentősége a
fogszabályozásban
Dr. Fábián Gábor
Semmelweis Egyetem, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Az esztétikus arc és a jól működő rágószerv kialakulásában döntő jelentősége van a
hatékony prevenciónak. Ennek a tevékenységnek már a terhességet megelőzően el kell
kezdődnie, és a gyermek növekedésének befejeződése után sem szabad megszakadnia.
Ez multidiszciplináris feladat. Biztosítani kell a normális fejlődés menetét és a helyes
táplálkozási szokások kialakítását. Segíteni kell a rossz szokások elhagyását, ebben
segítik a szakemberek munkáját az egyszerű orthodontiai készülékek is. Fontos az
egyes fogak épségének megőrzése és ellátása. A sikeres prevencióhoz elengedhetetlen
a kezelőorvos, a gyermek és a szülők között meglévő jó kapcsolat.

A

fogazat és az állcsontok rendellenességeinek
etiológiája nem minden esetben tisztázható
egyértelműen. A háttérben nem csak funkcionális vagy szerzett ártalmak, hanem genetikai tényezők is szerepet játszanak. A szülők génállománya, életmódja ugyanúgy fontos faktor lehet, mint az
embrionális ártalmak (fertőzés, sugárterhelés, helytelen
táplálkozás stb.) vagy a születés utáni hatások (helytelen
életmód és táplálkozás, rossz szokások, pszichés zavarok, általános betegségek).1
A prevenció felvilágosításból, tanácsadásból, szűrésből, szükség esetén beavatkozásból, folyamatos ellenőrzésből és gondozásból áll. Ez a fogszabályozás területén a fogazat fejlődésének, a fogváltás folyamatának
felügyeletét, az állcsontok, a cranio-facialis régió fejlődésének folyamatos kontrollját jelenti.
A fogorvosok számára nyilvánvaló, hogy a foghiány pótlása többek között azért fontos, mert különben megbomlik
a szabályos fogazat egyensúlya, fogazati rendellenesség jön
létre, sőt az is közismert, hogy az ízületi panaszok hátterében fogazati rendellenességeket is kell keresni. A torlódott
fogazatban gyakoribb a fogszuvasodás. Ha a megelőzésről,
a prevencióról esik szó, sokaknak csak a cariesprevenció
jut az eszébe, a fogszabályozásról csak mint drága, szűk
körben alkalmazható lehetőségről beszélnek. A preven-

ció egyes ágainak egymást kell kiegészítenie, erősítenie.
A cariesprevenció és a fogazati rendellenességek megelőzése szoros összefüggésben áll egymással.
Könnyen belátható, hogy szabályos fogazat nélkül nincs
tökéletes rágás, emésztés és tápanyag-hasznosítás. Szabálytalan, torlódott fogazat esetén nincs tökéletesen öntisztuló fogfelszín, illetve ezek a felszínek legalábbis lényegesen kisebbek, mint szabályos fogazatban. Szabályos fogazat
nélkül nincs egyenletes tengelyterhelés, ízületi működés, ép
parodontium. Szabálytalan fogazat esetén megnő az esélye
a fogszuvasodásnak, a parodontális megbetegedéseknek, a
foghiánynak és az ízületi panaszoknak. A prevenciót tehát
itt kell elkezdeni, a szabályos fogazat és az állcsontok megfelelő helyzetének biztosításával.2,3
Minden gyermeknek meg kell kapnia az esélyt, hogy szép
fogai lehessenek. A szabálytalan fogazat funkcionális és
egyben esztétikai hátrány is, amely gyakran pszichés és
szociális problémák okozója. A prevenció elmaradása, a
késői kezelések hosszú távon a költségek jelentős növekedésével járnak. A szűrővizsgálatot hozzáértő szakembereknek, kellő időben kell elvégezniük, ezt követően felvilágosítani, tanácsot adni és szükség esetén beavatkozni,
hogy elkerülhető legyen a súlyos rendellenesség kialakulása, így költségkímélőbbé válhat a fogszabályozás és
hosszú távon a „fogászat”.
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A felvilágosítást a szülőkkel kell kezdeni, ez koordinált
multidiszciplináris feladat. Az első szűrés még a családtervezés időszakában javasolt. A felvilágosításon és
tanácsadáson túl a rizikófaktorok észrevétele is rendkívül fontos. A terhesgondozás során – a magzat egészségének megóvása érdekében – az anya helyes táplálkozási szokásainak kialakítására kell törekedni.
Az arc-állcsont régió szűrésére a szülés után közvetlenül
kerülhet sor. Ez alkalommal diagnosztizálhatók például
az ajak- és szájpadhasadékok különböző formái. Itt célszerű felhívni a szülők figyelmét a baba helyes táplálásának fontosságára, tápszer használata esetén a megfelelő cumi kiválasztásának szempontjaira, a hosszantartó
cumiztatás veszélyeire, a baby bottle szindrómára és természetesen a szájápolás helyes technikájára. A további
szűrések helyszíne már a fogorvosi rendelő, ahol a fogorvos munkáját dentálhigiénikusok is segítik. Szükség
esetén szakirányú specialista bevonására is szükség lehet
(orthodontus, logopédus, ortopédus, pszichológus stb.).
A szűrésnek hároméves kor körül legalább egy alkalommal a fogazati rendellenességek és rizikótényezőik kiszűrésére kell fókuszálnia. A szűrővizsgálat térjen ki egyéb
szájképletek (például frenulumok), arcforma, arcszimmetria, rágó-mimikai, ajak-izomzat, valamint az ízületek vizsgálatára is. A rossz szokások felismerése – rágás,
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beszéd, nyelés, légzés, alvási szokások kontrollja – szintén
nem maradhat el. A fejtartás, testtartás, izomzat vizsgálata mellett fontos a szellemi képességek, az orális intelligencia, a szociális helyzet (családi szokások, szájápolás,
táplálkozás, sport, edukáltság stb.) felmérése, nem utolsósorban pedig a rizikófaktorok kiszűrése.
Sokat segíthet más szakterületek szűrővizsgálati eredményeinek beszerzése, összegző értékelése, főleg az orthopédia, logopédia, fül-orr-gégészet, szemészet, belgyógyászat területéről.
A további gondozás elsősorban a fogszabályozó szakorvos feladata. Ahogy a caries megelőzhető alapos fogmosással, fogselyem-használattal, fluoridok alkalmazásával
és korlátozott cukorfogyasztással, ugyanúgy nagyon sok
fogazati rendellenesség megelőzhető a prevenció segítségével. Az állcsontok, a cranio-facialis régió folyamatos kontrollja, a fejlődés megfigyelése, az eltérésre utaló
jelek keresése elengedhetetlen.4,5,6
A félévenkénti – szükség esetén gyakoribb – kontrollok
lehetőséget adnak a szülők és a gyermekek folyamatos felvilágosítására, oktatására, de nagyon jól felhasználhatók
ezek a találkozások a gyermekek félelmének oldására, a
pszichés adaptációra is. A tejfogak szuvasodásának ellátása
mellett ilyenkor kerülhet sor az ankilotizált tejfogak kezelésére (1/a-b. ábra), a rossz szokások feltárására, kezelésére
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(2/a-b. ábra), a fogsorzáródás korai érintkezési pontjainak
korrigálására, a számfeletti fogak eltávolítására, helyfenntartásra, a frenulumok vizsgálatára, a moláris fogak előtörési zavarának kezelésére és a normál occlusio fenntartására. Természetesen a maradó fogazat kialakulása után is
szükség van a további ellenőrzésekre, például a bölcsességfogak fejlődésének nyomon követésére.
A prevenció a fogszabályozás területén szorosan kötődik
az interceptív feladatok ellátásához, míg szigorúan véve a
prevenció alatt a rendellenesség megelőzését, az interceptív
orthodontián a tünetek megjelenése utáni korai kezeléseket

a)

b)

1/a–b. ábra: a) Ankylotizált tejmoláris röntgenképe
b) A tejmoláris eltávolításának előkészítése, elasztikus szeparálóval,
ami a beszűkült rést tágítja

a)

értjük (ilyenkor még a kóros folyamatok jelentős része megállítható, visszafordítható). A két eljárás között nehéz éles
határvonalat húzni, célszerű összevontan kezelni ezt a két
fogalmat. Az interceptív beavatkozások tervezése a fogszabályozással foglalkozó szakorvos feladata. A szakszerűtlen
beavatkozás többet árthat, mint amennyit használ.
A rágóapparátus az arc és a szabályos occlusio kialakulása,
az állcsontok szabályos fejlődésének, a fogváltás menetének finom összehangoltságát feltételezi. Meggyőző feltételezés, miszerint a normális fejlődés alapfeltétele a dentális, a szkeletális és az oro-pharingealis funkció harmonikus
fejlődése. A gyermekek gondozása során ezt mindig szem
előtt kell tartani.
A korai tejfogvesztés jelentős hatással van a fogváltás idejére, és megváltoztatja annak normális menetét. Elsősorban mesio-distalis eltérések okozója, de vertikális és
transzverzális mellékhatása is van, továbbá megváltoztatja a nyelv-ajak egyensúlyt. A perzisztáló tejfog elsősorban a fogváltás menetét, kisebb mértékben az occlusiót
befolyásolja. A számfeletti fog szintén megzavarja a fogváltást, és hatással van az occlusióra. A csírahiány a fogváltás és a mesio-distalis zavarok kialakulásában játszik szerepet. A szabálytalan csírahelyzet ectopiás előtörést okoz.
A tejfog ankylosisa – a mesio-distalis negatív hatásán túl –
zavarja a fogváltás normál menetét. A rossz szokások mellett a légzési zavarok – az occlusión kívül – a nyelv-ajak
egyensúlyt is befolyásolják. Légzési rendellenességek esetén a vertikális hatás a legkifejezettebb. A szkeletális növekedés zavara jelentősen befolyásolja az occlusiót mindhárom irányban. A korai tejfogérintkezésnek főleg sagittalis
és transzverzális mellékhatásai vannak.

b)

2/a–b. ábra: a) Rossz szokás következtében kialakuló elváltozás
sematikus képe b) Kezelése pitvarlemez segítségével

a)

b)

4/a–b. ábra: a) Fix helyfenntartó alkalmazása korai tejfog
extractiot követően b) Kivehető helyfenntartó alkalmazása

a)

b)

5/a–b. ábra: a) Számfeletti fogak feltárása
3. ábra: Korai tejfogextractio következményének OP rtg. képe

b) A számfeletti fogak az eltávolítás után

Preventív fogászat

a)

b)
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c)

6/a–c. ábra: Tarján I. anyagából: Vertikális korrekció trénerrel a) Kiindulási állapot b) Kezelés közben c) A kezelés eredménye

A korai tejfogvesztés kezelésére kivehető és rögzített helyfenntartók széles tárháza áll rendelkezésre, aktív és paszszív típusú egyaránt. A helyfenntartót a fogvesztést követően minél hamarabb szájba kell helyezni. Ha a készülék
alkalmazása elmarad, az elvesztett fog helye beszűkül,
ami megnehezíti a fogváltást, és a fogív mesio-distalis
beszűkülését okozza (3. ábra). A perzisztáló tejfogak kezelése általában az ellenoldali párjának váltása után fél
évvel a fog eltávolítását jelenti. A perzisztáló tejfog gyökere gyakran ankylotizált vagy infra-occlusióba került,
és előfordulhat a homológ maradó fog csírahiánya is.
Az extractiót követően a maradó csíra előtörésének várható idejétől függően helyfenntartót kell alkalmazni (ha
az előtörés nem várható féléven belül (4/a-b. ábra).
A számfeletti fogak esetén, amennyiben már előtörtek,
a minél előbbi eltávolítás javasolt. Abban az esetben, ha
még nem törtek elő, szájsebészeti beavatkozásra van szükség (5/a-b. ábra).
Csírahiány esetén a hosszú távú kezelési terv alapján kell
eljárni. A későbbi kezelésnek megfelelően a helyfenntartást vagy a rés zárását kell biztosítani.
A szabálytalan irányba előtörő fogak kezelését a detektálást követően a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni.
A funkcionális eredetű eltérések kezelésénél a kiváltó
ok megszüntetése mellett a kialakulóban lévő eltérésnek megfelelő típusú és méretű tréner kiválasztása a feladat. A trénerek általában nem egyedi kialakításúak, de
figyelembe veszik a fogváltást és a főbb eltéréstípusokat,
elsősorban sagittalis és vertikális irányban. A tervezésnél figyelembe kell venni a nyelv-ajak egyensúlyt, főleg a
nyelv helyzetét, biztosítani kell az orrlégzés lehetőségét
és a várható állcsontnövekedést.
A szkeletális eltérések korai kezelésénél figyelembe kell
venni az egyes állcsontok növekedésének sajátosságait, a
növekedés várható mértékét, irányát és a társuló esetleges egyéb eltéréseket. A funkciós készülékek több típusa
is szóba jöhet (6/a-c. ábra). Az eltérés mértékétől függően
a korrekciót akár több lépésben kell kivitelezni (egyszerre
nem célszerű 4 mm-nél nagyobb változtatást tervezni).
Ha az eltérés nagyobb, mint 4 mm, a korrekciót két lépés-

ben kell elvégezni. Figyelni kell továbbá a transzverzális
tágítás lehetőségére és korlátaira is.7,8,9
A fenti összefoglalóból jól látszik a fogazati rendellenességek prevenciójának összetettsége és fontossága. A felsorolt kezelési lehetőségek egyszerű, ám mégis eredményes
eszközei az interdiszciplináris kezeléseknek. Segítségükkel hatékonyan megelőzhetjük az eltérések kifejlődését, de
legalábbis gátolhatjuk az eltérések súlyosabb formájának
kialakulását.10,11
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Továbbképzés

Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Gera István

Dr. Bartha Károly

Parodontális prevenciós stratégia a XXI. században

Mit kell feltétlenül tudnunk a barázdazárásról?

Magyar Fogorvos, XXIII. évf. 2014/5. 216–220.

Magyar Fogorvos, XXIII. évf. 2014/5. 238–242.

Prof. Dr. Sonkodi István

Dr. Rózsa Noémi

Prevenció a sztomato-onkológiában

Minimálintervenciós kezelési lehetőségek a gyermekfogászati prevenció és cariesterápia keretében

Magyar Fogorvos, XXIII. évf. 2014/5. 244–248.

Magyar Fogorvos, XXIII. évf. 2014/5. 260–265.

Semmelweis Alumni (öregdiák) Találkozó
Az Alumni Iroda 2014. november 15-én öregdiák-találkozót rendez. A szervezők szeretettel várják a Semmelweis Egyetem, illetve jogelődjeinek volt
hallgatóit, oktatóit.
Program
15.00–17.00:

17.00–18.30:
18.30–19.00:
19.00–23.00:

Regisztrálni lehet
Teljes program
Gálavacsora nélkül
Regisztráció:
Telefon:
E-mail:
Szervező:

Regisztráció
Választható programok
Évfolyam-találkozók
Kiállítás megtekintése
Egyetemi részlegek látogatása (a közelmúlt fejlesztéseinek megtekintése vezetett csoportokban)
Kávészünet
Előadások (a jubiláns évfolyamok résztvevőitől)
Kulturális program (kiállítás-megnyitó, közösségi
aktivitás)
Gálavacsora
Rektori köszöntő
Vacsora és táncos mulatság
2014. október 31-ig.
5000 Ft
2000 Ft
http://alumni.semmelweis.hu/rendezvenyek
(+ 36-1) 266-7359
alumni-iroda@semmelweis-univ.hu
Alumni Iroda 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
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Szakmai Kollégium

Szakmai állásfoglalás és javaslat a Velscope Vx
rendszer fogászati-szájsebészeti alkalmazásáról
A Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozata és Tanácsa a 2014. márc. 21-i közös ülésén dr. Nag y
Gábor egyetemi tanár előterjesztésében megtárgyalta
az autofluoreszcencián alapuló kiegészítő fogorvosi
vizsgáló módszerek (melyek között hazai forgalomba
elsőként a Velscope Vx rendszer került) szakmai jellemzőit, a fogászat-szájsebészet területén a hazai alkalmazás lehetőségeit, és egyhangú szavazással az alábbi
szakmai állásfoglalást hozta:
1. A Velscope Vx rendszer szakmai területünkön hazánkban újnak számító, autofluoreszcencián alapuló kiegészítő fogorvosi vizsgáló módszer.
2. A módszert megfelelően ismerő, megfelelő kvalifikációval rendelkező vizsgáló által való alkalmazása
a hagyományos, látható fénnyel történő vizuális
vizsgálat kiegészítésére szolgál, hogy a szájnyálkahártya-elváltozások (pl. precancerosisok) kimutatását, korai felismerését elősegítse, melyek látható,
fehér fénnyel történő megvilágítás mellett még
nem, vagy csak bizonytalanul észlelhetők. További
felhasználási javaslat a szájsebészetben a nyálkahár-

tya malignitásra gyanús elváltozásai esetén az ép/
kóros területek határának meghatározása a pontosabb sebészi kimetszés céljából.
3. A Tagozat és a Tanács indokoltnak tartja az orvostudomány más területein (pl. pulmonológia, gynecológia) már régebben sikeresen alkalmazott vizsgáló
módszer szélesebb körű bevezetését a fogászat-szájsebészet területén, amelyet a hazai szájüregi rák statisztikai adatai objektíve indokolnak.
4. Ugyanakkor nem fogadható el szakmai szempontból az a diagnózis, amelyet kizárólag ezen módszer
alkalmazásával állítottak fel, mert ez a módszer csak
a kötelező fizikális és egyéb vizsgálatok (pl. PREX,
radiológia) kiegészítő eszköze.
5. A módszert csak azok a kollégák alkalmazzák, akik
a gyártó vagy megbízott képviselője által szervezett
és az egyetemek által akkreditált továbbképző tanfolyamot elvégezték.
Prof. Dr. Fejérdy Pál
a Tagozat elnöke

Prof. Dr. Orosz Mihály
a Tanács elnöke

Kettős kötésű, kompozit alapú,
ideiglenes ragasztóanyag
A Bifix Temp egyesíti a legmagasabb esztétikai megjelenést és a legegyszerűbb alkalmazhatóságot, amellyel
vizuálisan tökéletes eredményt lehet elérni az ideiglenes
helyreállítások terén. Az áttetsző és a foghoz hasonló
univerzális színárnyalat ideálisan illeszkedik az esztétikus
ideiglenes pótlásokhoz, nem üt át, és elősegíti az ideiglenes restauráció természetes megjelenését. Az 5 μm-nél
vékonyabb ragasztási filmrétegnek köszönhetően a beragasztott provizóriumok tökéletesen illeszkednek, és nem
igényelnek időigényes finírozást.
Másik előnye, hogy kompatibilis a kettős kötésű, kompozit alapú anyagokkal. Az anyag feldolgozási ideje
körülbelül 90 másodperc, és önkötő fázisban 4 percen belül megköt. Polimerizációs lámpával ez a kötési
idő lerövidíthető, ami egyfajta rugalmasságot biztosít a fogorvosi munkában. A felesleges anyagot az
úgynevezett „tack cure” technikával lehet eltávolítani, ami azt jelenti, hogy a felesleges anyag egy rövid

idejű fotopolimerizálással elasztikussá tehető, és így
egy darabban, könnyen eltávolítható. Minden felesleges anyagmaradvány könnyen megtalálható és eltávolítható, az univerzális árnyalat pedig nagyon jól felismerhető a gingiván és könnyen eltávolítható.
A már jól bevált QuickMix fecskendő és a 9-es típusú
keverőcsőr nagyon egyszerűvé teszi a Bifi x Temp
alkalmazását, mivel a komponensek automatikusan
keverednek össze az applikálás során. Így megelőzhetők például a kézi adagolás és keverés során előforduló hibák. A rövid keverőcsőr csekély anyagveszteséget eredményez.
Gyártó: VOCO
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In memoriam

Professor Sol Silverman
1926–2014

Váratlan és lesújtó volt a hír, amit néhány nappal ezelőtt kaptam: Sol Silverman Professzor itt
hagyott bennünket. Percekig bénán, zavartan álltam a hír hallatán, hiszen ismerve az ő energikus,
karizmatikus, az életet szerető és ahhoz ragaszkodó személyiségét, egyik kollégája vagy ismerőse
sem tudta elképzelni, hogy ez a pillanat valamikor is bekövetkezhet.
Prof. Sol Silverman egyetemi tanár, az orális onkológia úttörője, meghatározó szakembere hosszú évtizedeken át a University of California professzoraként tevékenykedett. Nemzetközileg elismert, kimagasló tudományos tevékenysége főként a szájüregi rákos megbetegedések területére fókuszálódott. Ezen belül kutatásai a rákmegelőző állapotok hatékonyabb felismerését
célzó diagnosztikai módszerek kifejlesztését szolgálták, valamint a fogászati szakterületen dolgozó szakemberek folyamatos
továbbképzését a beteg-felvilágosító munkájuk eredményesebbé tételéért. Későbbi munkái során a szájüregi rákos betegek
rehabilitációs kezelése vált egyik szakterületévé. Több évtizedes tudományos munkássága során eddig több mint 240 dolgozata jelent meg a legjelentősebb tudományos folyóiratokban, 83 önálló jegyzet és könyv fűződik nevéhez. Prof. Sol Silverman
2000 óta a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara tudományos kongresszusainak vendégelőadója, rendszeresen tartott előadásokat a szájüregi daganatos megbetegedések, tünettana, kezelése és rehabilitációja témaköreiben. A Kar
dolgozóinak tudományos munkáját közleményeik lektorálásával, folyamatos, pótolhatatlanul értékes szakmai tanácsadással
segítette, iránymutatást nyújtvaa különösen nehéz klinikai eseteink kezelési terveinek kialakításában. Ezeket a látogatásait a
Professzor Úr saját költségén, egyetemünket támogatva teljesítette.
Áldozatos és önzetlen segítő szándékának, Karunk tudományos és betegellátó tevékenységének fejlesztésében tanúsított támogató munkájának elismeréseként, hálánkat és
nagyrabecsülésünket kifejezve 2009-ben „Senator Honoris
Causa” cím adományozásával tisztelegtünk Silverman Professzor szakmai és emberi nagysága előtt.
Még ma is élénken él bennem a húsz évvel ezelőtti első találkozásunk emléke a New Delhiben tartott Oral-Cancer Világkonferencián. Mint szakmai életem során annyiszor, most is
Bánóczy Professzor Asszony neve volt az a „kulcsszó”, melyet
említve kapuk nyíltak, és egyébként idegen szakmai partnerek is érdeklődővé és nyitottá váltak. Ezzel a találkozással vette kezdetét több évtizedes mentor–tanítvány kapcsolatom
Silverman Professzorral, aki kezemet fogva vezetett be türelemmel és bátorítva az orális medicina különleges szakterületének kihívásokkal, de megannyi megható, sikerrel teli világába. Egyszerre volt mentor, a fiatalabb generáció felé tisztelettel
forduló tapasztalt kolléga és igaz barát, akihez kései órákon is bátran fordulhattak munkatársai szakmai vagy olykor személyes tanácsért.
Távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga után, személyében a fogorvostudomány egy kiváló szakembert, ismerősei, családja egy nemes lelkű, önzetlen barátot és édesapát veszített el.
Örök hálával és tisztelettel emlékezünk meg rólad Bud Silverman…, ahogyan csak a Hozzád legközelebb állók szólítottak. Nyugodj békében!
Prof. Dr. Nagy Katalin
Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar
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Kulturális ajánló

Csodálatos rendszer
Tolvaly Ernő retrospektív

Tom Stoppard: Rosencrantz és
Guildenstern halott

2014. szeptember 19. – 2014. november 30.

Vádli Alkalmi Színházi Társulás, a Szkéné
és a Füge közös előadása

Tolvaly a magyar képzőművészeti élet titokzatos alakja.
Csendes személyisége ellenére az 1970-es évek óta
2008-ban bekövetkezett haláláig nagy hatást gyakorolt
pályatársaira művészként, szervezőként, tanárként egyaránt. 1972–1976 között járt a Magyar Képzőművészeti
Főiskolára, mestere Sarkantyu Simon volt. Már a főiskolai évei alatt tagja volt a „Rózsa kör”-nek, és a későbbiekben is aktívan részt vett a magyar képzőművészet
alternatív csoportjainak tevékenységében, mint például
a Mini Galéria és a Rabinec csoport.
Munkáiban a festészetet és annak alapkérdéseit állította vizsgálódásának középpontjába. Bár több műfajban is alkotott, festményei mellett akciókat, fotókat,
objekteket, installációkat is készített, ezek közös szellemi bázisa a képalkotás, a látvány, a szín, a tükröződés
és az érzékelés iránti folyamatos érdeklődés volt. Műfaji
sokszínűsége híven tükrözi kíváncsi, kutató személyiségét és humorérzékét is. Késői műveiben korokon, stílusokon átjárva virtuóz technikával újrafestette a nagy
elődöket (például Cézanne, Monet), belehelyezkedve
azok képalkotási tevékenységébe.
A tárlat létrehozásában közreműködtek közeli barátok,
kollégák. Visszaemlékezéseik, benyomásaik révén egy
közvetlenebb portré is kirajzolódik Tolvaly Ernőről és a
korról, a művészeti közegről, amelyben a művek létrejöttek. A kutatás során feltárt archív dokumentumok egészítik ki a műalkotások által létrehozott értelmezési mezőt,
egyúttal betekintést is adnak a hetvenes és nyolcvanas
évek hazai művészeti életébe. A retrospektív kiállítás a
főbb tartalmi ívek mentén bemutatja az életmű minden
szakaszát. A Ludwig Múzeum vállalkozása új megvilágításba helyezi az életművet, hiszen ehhez hasonló nagyszabású, a művész pályáját több szempontból bemutató kiállítás nem valósult meg Tolvaly Ernő életében.

Tom Stoppard igen gazdag drámaírói munkásságának
máig legsikeresebb darabja a Rosencrantz és Guildenstern halott, a Shakespeare Hamletjébe oltott abszurd
komédia. Főhőseink megpróbálnak mellékszereplőként bolyongani egy igen szerteágazó és csapdákkal
teli világban, a Hamlet történetében, megpróbálnak
értelmet keresni a jelenlétüknek, a létüknek.
„Biztosan volt egy pont, amikor dönthettünk volna
máshogy is.” – ez a mondat későn hangzik el, mellékszereplők maradnak egy eleve elrendeltnek látszó
világban, a történetük „meg van írva”, és bármennyit
kínlódnak és töprengenek, képtelenek máshogyan
dönteni és cselekedni, mint ahogy az „eleve elrendeltetett”.
Ránk hasonlítanak, egyszerű hétköznapi emberekre,
akik csak tengődünk a hatalmasok által megfogalmazott és elrendelt világban, és fogalmunk sincs mikor és
hol, kik és miért döntöttek helyettünk az életünkről.
Szimpatikusak, viccesek, töketlenek és tehetetlenek.
Esélytelenek. Ahogy mi is a szánalmas próbálkozásunkkal, hogy értelmet adjunk a kis szürke, nyomorúságos életünknek.
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