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Hőguta
Aki eddig kételkedett a globális felmelegedésben, most nyomós érvek szólnak mellette,
sőt meg is tapasztalhatta, hogy hinni kell a klímaváltozásban. Köztársasági elnökünk
– nemzetközi visszhangot keltve – dicséretes módon figyelmeztet és cselekvésre szólít
a föld minden lakóját veszélyeztető jelenséggel szemben. Tények sora tanúskodik arról,
hogy az emberi civilizáció fejlődése tönkreteszi saját környezetét, önmaga ellen tesz,
amikor folyamatosan rombolja, szennyezi a természetet. Hol a határ, megállítható, netán
visszafordítható-e a kártékony önpusztító folyamat?
A nyári híradásokat szemlélve úgy tűnik, még ennél is nagyobb a baj, mert elindult egy
megtervezettnek tűnő, átgondoltan szervezett újkori népvándorlás. Vannak erők – nem földöntúliak –, akik
„hitbéli kötelességüknek” tekintik a pusztítást, a gyilkolást, az emberi kultúra évezredes értékeinek lerombolását. Kimondva, kimondatlanul egy „ellen-keresztes háború” zajlik, mely során nem a nagy vallások bölcsőjét, a
Szentföldet akarják visszafoglalni, hanem a legalantasabb emberi ösztönöktől vezérelten, féktelen hatalomvágyból le akarnak igázni mindent és mindenkit, ami útjukba kerül, és brutális szenvtelenséggel porig zúznak ókori
kincseket is. Madách Imre biztosan feltenné a kérdést: mivé lettél ember? Bölcsessége, filozófiai emelkedettsége
segítené egy újabb nagyívű remekmű megírásában, melynek címe az Emberiség tragédiája lehetne.
A laikus történelem-szemlélő előtt is kirajzolódik, hogy felbomlóban van a világ tradicionális rendje. Az eddig
megszokott kétpólusú rendszer több pólusúvá vált, és a konfliktusok sora nem egyszerűsíthető le ideológiai vagy
vallásháború szintjére. A globalizáció nem csak a termelés, a kereskedelem, a pénzvilág, a kultúra területén hagy
markáns nyomot és válik szervező erővé, hanem társadalmi-politikai válság okozója is lehet Európában.
Váltsunk könnyedebb témára, már ha egyáltalán annak nevezhetjük az alapellátók tevékenységét szabályozó hatályba lépett törvényt. Természetesen itt nem a világ sorsáról, csak a miénkről van szó és persze a betegeinkéről.
Többszöri, részletesen ismertetett előkészület, tárgyalás, vitairat után kijelenthető, hogy egyelőre „nem jöttünk
ki rosszul a dologból”. Tekintsünk el a mindig szokásos varjúkárogástól, bagolyhuhogástól, de abba a hibába se
essünk, hogy győzelmi harsonaszóval zengedezzünk. Maradjunk tárgyilagos elemző pozícióban, és értékeljünk
röviden, kulcsszavakban. A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról deklarálja, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység mellett a fogorvosi ellátás is kapuőri szerepet tölt be. A törvény egyértelműen növelni akarja a praxisjog értékét, és célja az alapellátásban dolgozók életpályájának kidolgozása. Változatlanul a települési önkormányzat feladata marad az alapellátás biztosítása, valamint praxisközösség is létrehozható
a hatékonyabb ellátás érdekében. Az alapellátás minden területén kollegiális szakmai vezető fog működni, járási,
megyei és országos szinten, akinek választását, jogállását, feladatait és juttatásait majd miniszteri rendelet szabályozza. Az országos kollegiális szakmai vezető az alapellátásért felelős országos módszertani intézet keretein
belül végzi tevékenységét. Tárgyalásaink, az Államtitkárságnak küldött vitaanyagaink, kritikai észrevételeink
nem voltak hiábavalóak. Az együttműködést az fejezi ki talán a legjobban, hogy az illetékes helyettes államtitkár
levélben köszönte meg a Kamarának a törvény megalkotásában nyújtott szakmai segítségét.
A törvény jelenlegi formája megteremti a lehetőséget arra, hogy alapellátó kollégáink jobb helyzetbe kerülhessenek. Erre végül majd a törvényből levezethető Kormány-, illetve miniszteri rendelet megalkotása, azok tartalma
jelenthet megfelelő biztosítékot.
Két reprezentatív szakszervezet és két kamara képviselőinek részvételével folyamatos az egyeztetés az államtitkárral és csapatával az egészségügyi dolgozók helyzetének, elsősorban bérezésének javítása érdekében. Minden
fél tárgyalásos megoldásban érdekelt, sem a tüntetések, sem a sztrájkhelyzet (?) fenntartása, de a miniszterelnöknek írt levél sem hozott érdemi eredményt.
Forró ez a nyár, talán az ősz hűvösebb lesz.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Esetbemutatás ,,H” egyéni fej használatáról:
Esztétika, tartósság és hosszú távú
sikeresség elérése frontrégióba beültetett
implantátumoknál
David Hornbrook
Magánfogorvos, La Mesa, California

A frontrégióban található foghiány implantátummal történő pótlása
régóta kihívást jelent a legtöbb klinikus számára. Az implantátumfej
kiválasztása meghatározó tényező a megfelelő esztétikai eredmény,
tartósság és egyedi hatás elérése elérésében. A szerző az utóbbi hét
évben jelentős sikereket ért el e téren lítium-diszilikát ,,H” (hibrid) egyéni
fej használatával. Az alább bemutatandó esetben magas esztétikai
minőséget nyújtó implantátumfejre kerülő fogpótlás elkészítésének
lépéseit írjuk le, ami a hagyományos megoldásokhoz képest sok előnnyel
rendelkezik.

Ú

j anyagok megjelenésének köszönhetően az
utóbbi évtizedben a fogászatban uralkodó
trend a fémek használatát egyre inkább
mellőzve, a jobb esztétikai eredmény elérése
és a foganyag minél nagyobb mértékű megőrzése felé
halad. A fogpótlások ideális anyaga utáni kutatás hozzájárult a frontrégióba beültetett implantátumokhoz
felhasználható felépítmények választékának bővüléséhez. Egy frontfog implantátummal történő pótlása
a legtöbb klinikus számára kihívást jelent.1 Míg a fém

protetikai fej használatakor hosszú távú eredményre
és tartósságra számíthatunk, esztétikai szempontból
kompromisszum megkötésére kényszerülünk, illetve az
alkalmazható pótlások választéka is limitált. Megfontolandó az is, hogy az implantátumon elhorgonyzott
koronának passzolnia kell a szomszédos fémmentes
restaurátumokhoz, mint a kerámiahéjak vagy a teljes kerámia koronák 2,3, melyek biztosítják a megfelelő
transzlucenciát, azaz a restaurátum alatt lévő foganyag
átsejlését, ezáltal teremtve sokkal realisztikusabb és ter-
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1. ábra: Monolitikus cirkónium-oxid fej, mely a bal felső nagy-

2. ábra: A fejen elhorgonyzott teljes kerámia korona, mely kiváló

metszőt pótolja

esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik, és illik a már meglévő teljes
kerámia pótlásokhoz

mészetesebb megjelenést. Fém implantátumfej használatkor a felépítménynek megfelelő opacitásal kell rendelkeznie a fej sötét színének elfedése érdekében.
A fémmentes fejek, mint a monolitikus cirkóniumdioxidból készültek, jobb alapot biztosítanak a felhasználható esztétikus felépítmény számára4 (1-2. ábra), mivel
a fejeket dentin színűre lehet festeni, így transzlucensebb
felépítmények használatát teszik lehetővé. Továbbá a fém
fej sötétszürke színének előtűnése az íny mögül – ami
különösen a vékony biotípusú egyéneknél szembetűnő
– ki van zárva. Az ilyen felépítményeknek a törési szilárdságát is figyelembe kell venni, ahogy a különböző
gyártók által előállított típusok közötti különbséget is.5-7
Egyes klinikusok a monolitikus cirkónium-dioxid fejek
töréséről számoltak be a titán implantátum és a fej találkozásánál az átmenő csavarral történő rögzítés közben.8,9 Mások a horizontális és vertikális törések gyakori előfordulásáról számoltak be a fej rögzítése vagy az
implantátum használata közben a fej vékony cirkóniumdioxid falának köszönhetően (3.ábra).10-13
A UCLA típusú öntöttarany fej titán alappal történő
használata hosszú évekig sikeres volt.14 A gyári fej két
különálló részből tevődik össze – titán alapból külső vagy
belső hatszög-kialakítással és egy műanyag csőből, amire
viaszból mintázat készítethető, majd aranyból megönthető (4. ábra). Ennek a fejtípusnak nagy előnye az alakíthatóság, mely a laboratórium számára lehetővé teszi az
implantátumfej egyénre szabását. Annak ellenére, hogy a
fej formája és széli elhelyezkedése kontrollható, az arany
fej nem biztosítja a transzlucens restaurátum használatát,
így az esztétikai eredmény a várttól elmarad.

A ,,H” (hibrid) egyéni fej
A préselhető lítium-diszilikát (e.max®, Ivoclar Vivadent,
www.ivoclarvivadent.com) megjelenése teremtette meg
a hibrid fej megalkotásának lehetőségét, mely egyszerre
rendelkezik a titán szilárdságával és precizitásával, vala-

3. ábra: Monolitikus cirkóniumfej

4. ábra: UCLA-stílusú fej műanyag viaszoló csővel a titán alapon

mint a dentin színű, ragasztható szuprastruktúra esztétikájával.15 Ez a szuprastruktúra kiváló alapot biztosít
egy transzlucens, természetesnek ható pótlás számára,
mivel dentin színűre festhető és jól ragasztható, amely
lehetővé teszi, hogy teljes kerámia koronát helyezzenek
rá végső restaurátumként.16
Mivel a lítitum-diszilikát restaurátumot viaszból megmintázzák, beágyazzák, kiégetik, majd a viaszvesztéses
technikával készített öntőformába préselik, ez helyettesíti
az arany szuprastruktúrát a hagyományos öntött fejen.
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Ezt a lítium-diszilikát szuprastruktúrát – mind a platformot, mind a cilindrikus kéményt vagy csövet – rezin
bázisú cement és fém primer segítségével a titán implantátum szubstruktúrához ragasztják. A titánfej külső vagy
belső hatszög-kialakítású, ez magához az implantátumtesthez rendkívül pontos és szoros illeszkedést tesz lehetővé; illetve az átmenő csavar egy titán platformba – és
nem kerámiába, mint a monolitikus cirkónium-dioxid
fejeknél – rögzül a fej alapjánál.
A lítium-diszilikát és a titán platform közötti határfelületet a szájon kívül ragasztják és polírozzák. A préskerámia korona előnye, hogy a restaurátum szélei szupragingiválisan helyezhetők el, így a cement és a fej
érintkezési felülete néhány milliméterrel az implantátum teteje fölé kerül. Ráadásul a rezin cement viszonylag könnyen eltávolítható, általában egy darabban lemozdítható, majd a becementezés után simára polírozható.
Ez a cement hártyavékony és minimálisan vízoldékony,
a többi cementhez képest elhanyagolható mértékben
törik ki a széleken.17

Esetbemutatás
Ötvenhét éves hölgy páciens jelentkezett a rendelőben felső nagymetszőit pótló ideiglenes hídjával. A híd
egyetlen pilléreként a jobb felső középső metsző szolgált, mely szabadvégként tartotta a hiányzó bal felső
középső metszőt (5-6. ábra). A parodontológus kol-

5–6. ábra: Preoperatív képek a bal felső nagymetsző helyén lévő
implantátumról

léga hat hónappal korábban implantátumot helyezett
be; így a beteg készen állt a végleges implantátumon
elhorgonyzott fogpótlás elkészítésére. Az implantátumra egy korábban endodonciai kezelésen átesett fog
fraktúrája miatt volt szükség. A páciens anamnéziséből kiderült, hogy serdülő korában bottal szájba vágták;
akkori fogorvosa endodonciai kezelésben részesítette a
bal felső középső metszőt, majd csonkkiegészítő csapos műcsonkkal látta el, és mindkét felső nagymetszőre
fémkerámia korona került. Két évvel a jelenlegi látogatást megelőzően a páciensnél fájdalom és érzékenység
jelentkezett a bal felső nagymetsző gyökércsúcsánál, és
a röntgenfelvételen radiolucens apikális lézió volt megfigyelhető. Computer-tomográfiás (CT) felvétel készült,
mely alapján az endodontus megállapította, hogy a fog
a vertikális gyökérfraktúrája miatt nem építhető fel.
A fogat parodontológus távolította el, mellyel egy időben csontgraftot helyezett be alveolus prezerváció céljából. Az extrahált fogat ezek után szabadvégű híddal
pótolta. Négy hónappal később implantátumot helyezett
be, majd az ideiglenes pótlást visszacementezte a helyére.
Az implantátumot behelyező parodontológussal folytatott telefonbeszélgetésből megtudtuk az implantátum
típusát, és megbizonyosodtunk afelől, hogy az implantátum már terhelhető és a felépítmény elkészíthető.
A klinikai vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az
implantátumot már felszabadították, és a gyógyulási
csavart behelyezték. A felső kismetszőkben mesialisan
harmadik osztályú kompozit töméseket találtunk, és
mindkét fog distalis oldalán új approximális carieseket
fedeztünk föl. Miután újra megbizonyosodtunk arról,
hogy a páciens fogazata parodontológiai és minden
egyéb szempontból klinikailag elfogadhatónak minősíthető, elkészítettük a kezelési tervet. A páciens elsődleges célja az volt, hogy a felső nagymetszőire új koronák kerüljenek, és a kismetszők esztétikai megjelenése
is javuljon. A kezelési terv a következőket tartalmazta:
az implantátumra ,,H” egyéni fejet és mind a négy
felső metszőfogra teljes kerámiakoronákat terveztünk.
(Az esetben bemutatott implantátum és a protetikai fej
típusa: OSSEOTITE® Certain® Prevail NT [Biomet
3i, www.biomet3i.com]).
1. Klinikai munkafázis
A szabadvégű hidat és a gyógyulási csavart eltávolítottuk, és a lenyomati fejet az implantátumban rögzítettük (7. ábra). Miután röntgenfelvételen is ellenőriztük, hogy a lenyomati fej teljesen a helyére került, zárt
kanalas polivinil lenyomatanyaggal lenyomatot vettünk az egész fogívről. Ezt követte az arcíves regisztráció, az antagonista lenyomat és az anterior harapási
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7. ábra: A behelyezett lenyomati fej

regisztrátum vétele. Olyan fogszínt választottunk, amely
a legközelebb állt a preparált jobb felső nagymetsző színéhez. Az íny színét is meghatároztuk ínyszínkulcs
segítségével (Gingival Shade Guide, Ivoclar Vivadent).
Miután a lenyomatot a szájból eltávolítottuk, ideiglenes protetikai fejet helyeztünk be, és új – a véglegeshez hasonló – ideiglenes koronát készítettünk, mely
a szabadvégű hídnál jobb esztétikai eredményt nyújtott, illetve segítette az ínykontúr kialakulását a végleges korona számára. Az ideiglenes korona használatának köszönhetően a gingiva esztétikája és a lágyszövetek
alakja is javult. A kerámiát készítő technikus számára
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8. ábra: A technikai analógba illesztett implantátumfej

részletes leírást küldtünk a ,,H” egyéni fej elkészítését
illetően.
1. Laboratóriumi munkafázis
A technikus a lenyomati fejet az implantátum analóghoz csatlakoztatta, és visszaillesztette a polivinil lenyomatba. A mintát kiöntötte, alátalpalta és gravírozta.
Az implantátumfejet ezután elválasztotta az implantátum analógtól, és a mintázófejjel együtt annak helyére
illesztette a titánfejet (8. ábra). A mintázófejből a felesleget eltávolította, viasszal kiegészítette, ezzel kialakítva az ideális implantátumfejet (9. ábra).

Nincs szúrás,
nincs fúrás,
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9. ábra: Az ideális fej kialakítása a műanyag cső módosításával és

12. ábra: A lítium-diszilikát fej belsejét 5%-os hidrofluorsavval

viasz felvitelével

20 másodpercig előkezelték, majd a savat lemosták

10. ábra: A lítium-diszilikát szuprastruktúra préselés és a

13. ábra: A lítium-diszilikát szuprastruktúra megtöltése duál

beágyazóanyagból történő eltávolítás után

kötésű rezin cementtel

11. ábra: A fejen a széli záródást a ragasztócement könnyű eltávo-

14. ábra: A lítium-diszilikát titán bázisra illesztése, a felesleges

líthatóságának érdekében némileg szupragingiválisan helyezték el.

cement eltávolítása és a fej 30 másodpercig történő polimerizálása

A lítium-diszilikát fej gingiva alatti részét a gingiva színével megegyező
színűre festették, hogy az implantátumfej minél kevésbé látszódjon át
a gingiván, ami ronthatná a végleges esztétikai eredményt

A viaszmintázatot finoman eltávolította a titán alapról és öntőcsatornákat helyezett rá. A viaszmintázatot
ezután beágyazták és miután a beágyazóanyag teljesen
megszáradt, a viaszt égető kemencében kiégették belőle.
A lítium-diszilikát ingotot (e-max) a gyártó utasítása szerint felmelegítették, és nagy nyomáson bepréselték a kiége-

tett viasz helyére. A préselési folyamat után a préselt lítiumdiszilikát fejet eltávolították a beágyazóanyagból (10. ábra).
Az öntőcsatornákat levágták a fejről, és az implantátum
szuprastruktúrájának íny alatti részét a gingiva színével
megegyezőre színezték (11. ábra). A titánbázist felületnövelés céljából 50 mikrométeres szemcsenagyságú alumínium-oxid porral érdesítették. Fém primert
(Z-Prime™ Plus, Bisco, www.bisco.com) alkalmaztak
az érdesített titánfelszínen 60 másodpercig. A lítium-
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diszilikát szuprastruktúra belső felszínét 20 másodpercig hidrofluorsavval előkezelték, majd alaposan lemosták
és leszárították (12. ábra). Ezután szilán kapcsoló ágenst
(Ceramic Primer, Bisco) alkalmaztak a savazott lítiumdiszilikáton, 60 másodpercig rajta hagyták, majd alaposan leszárították. Fényre kötő ideiglenes tömőanyagot
fecskendeztek (Telio CS Inlay, Ivoclar Vivadent) a titán
rész belsejébe, és megvilágították annak érdekében,
hogy ne juthasson be cement a szuprastruktúra ragasztása közben. Duál kötésű rezin cementet (Duolink
Universal™, Bisco) fecskendeztek a fej belső felszínére
(13. ábra). A lítium-diszilikát szuprastruktúrát a titánbázisra helyezték, és ecset segítségével minden felesleges cementet eltávolítottak. A fejet ezután 60 másodpercig megvilágították.
A titánbázis és a lítium-diszilikát érintkezési felületét
alaposan megvizsgálták, hogy nem maradt-e felesleges
cement vagy érdesség, és a sima érintkezési felület biztosítása érdekében kompozit polírozókkal lepolírozták (14. ábra). A fej széli záródás feletti részét és a széli
záródást is 20 másodpercig 5%-os hidrofluorsavval
kezelték, majd lemosták és leszárították.
Az elkészült ,,H” egyéni fejet ezután visszahelyezték
a mintára, hogy az ínymaszk segítségével értékeljék a
széli záródás elhelyezkedését (15-16. ábra).
2. Klinikai munkafázis
Az ideiglenes koronákat és az ideiglenes fejet eltávolítottuk; a ,,H” egyéni fejet behelyeztük, és kézi erővel
rögzítettük. Röntgenfelvétel készült, hogy biztosak
lehessünk abban, a fej valóban a helyére került és pontosan illeszkedik az implantátum testhez. Az implantátumfejet ezután a gyártó utasítása szerint nyomatékkulccsal rögzítettük. Az átmenő csavart fényre kötő
ideiglenes tömőanyaggal (Telio CS Inlay) fedtük le,
erre nano-hibrid kompozit tömőanyagot helyeztünk
(Herculite Ultra, Kerr Sybron, www.kerrdental.com),
melynek színe megegyezett a fej színével, ezután
megvilágítottuk. A kismetszőket – a megfelelő esztétikai és funkcionális eredmény elérése érdekében –
előkészítettük a teljes kerámia koronákhoz. A sulcus
lenyomatanyaggal történő pontos lemintázásának
érdekében 15%-os alumínium-kloridot és kaolint tartalmazó retrakciós pasztát (Access® Edge, Centrix,
www.centrixdental.com) injekcióztunk a sulcusba, és
2 percig ott hagytuk (17. ábra), majd alaposan lemostuk. Polivinil lenyomatanyaggal lenyomatot vettünk a teljes fogívről, ezt követte az anterior harapási regisztrátum levétele. A már korábban kiöntött
antagonista mintával együtt a felső állcsontról készült
mintát beartikuláltuk.
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15–16. ábra: Az elkészült ,,H” egyéni fej implantátum analógba
csavarozása a mestermintán

17. ábra: ,,H” egyéni fej szájba helyezése és ellenőrzése. Alumínium-klorid tartalmú retrakciós paszta injekciózása a sulcusba a precíziós szituációs lenyomat előtt

Megtörtént a színmeghatározás, illetve a kerámiát
készítő fogtechnikus számára fotókat küldtünk a felső
szemfogakról és az antagonista fogakról, hogy segítsük
a végleges korona színének meghatározásában.
Új ideiglenes pótlásokat készítettünk, melyeket duálkötésű ideiglenes cementtel rögzítettünk az implantátumfejen és a preparált fogakon. (Telio CS Link,
Ivoclar Vivadent).
2. Laboratóriumi munkafázis
A felső állcsontról készült precíziós szituációs lenyomatot kiöntötték, szekcionálták és az antagonista mintá-

170

Magyar Fogorvos 2015/4

Implantológia

18. ábra: A végleges restaurátum a mestermintán

19. ábra: A preparált csonkok és az egyéni fej az ideiglenes fogpótlás eltávolítása után

val együtt beartikulálták a frontterületről vett harapási
regisztrátum segítségével. Ínymaszkot készítettek, hogy
az interdentális réseket a lehető legjobban zárják.
A kerámiát készítő technikus full-kontúr, préselt lítiumdiszilikát koronákat (e-max) készített cut-back és rétegző
technikát alkalmazva a megfelelő esztétikai eredmény
elérése érdekében. A fényre égetés és polírozás után a
korona belső felszínét 5%-os hidrofluorsavval előkezelte
20 másodpercig, majd lemosta és leszárította. A koronákat ezután visszahelyezte a mintára végső ellenőrzésre
(18. ábra).

20. ábra: A koronákat fényre kötő cementtel megtöltve behelyeztük

3. Klinikai munkafázis
Az ideiglenes pótlásokat eltávolítottuk, a szövetek
épségét értékeltük (19. ábra). A koronákat bepróbáltuk, ellenőriztük a széli záródást és a kontaktpontokat. Vízoldékony bepróbáló gélt használtunk a szín és
az esztétika ellenőrzésére (Variolink® Veneer, Ivoclar
Vivadent). A páciens elégedett volt, így a koronákat
eltávolítottuk, belső felszínüket 35%-os foszforsavval előkezeltük, lemostuk és leszárítottuk. Szilán kapcsoló ágenst (Porcelain Primer, Bisco) alkalmaztunk
60 másodpercig, majd rászárítottuk. Töltetlen, HEMAmentes bondot, (Porcelain Bonding Resin, Bisco) alkalmaztunk vékony rétegben. Puszterrel ráfújtunk, de nem
világítottuk meg. A koronákat ezután fényre kötő rezin
cementtel töltöttük meg (Variolink Veneer) és fényvédett tartóban félretettük.
A preparált természetes fogakat és az implantátumfejet 15 másodpercig benzalkónium-kloridot tartalmazó
35%-os foszforsavval (Select HV Etch, Bisco) savaztuk, majd alaposan lemostuk. Egy glutáraldehid/víz/
HEMA újranedvesítő ágenst helyeztünk 15 másodpercre a természetes fogakra. A fölösleges nedvességet szívófej segítségével távolítottuk el. 4. generációs
adhezív rendszert (All-Bond 3, Bisco) alkalmaztunk
a természetes fogakon, 15-20 másodperc után leszárítottuk őket. Ezek után minden fogat egyenként 10
másodpercig megvilágítottunk. A lítium-diszilikát
felépítményt alaposan leszárítottuk, a szilán kapcsoló
ágenst 60 másodpercig alkalmaztuk, majd szárítottuk. A leszárított felszíneken töltetlen fényre kötő
bondot használtunk.
A négy koronát a rezin cementtel a preparált fogakra,
illetve az implantátumra helyeztük ,,tack and wave”
technikát alkalmazva, melyet a szerző egy korábbi publikációban részletezett18 (20. ábra). Minden koronát a
helyére illesztettünk, 2 mm átmérőjű fényvezető szállal
1 másodpercig buccalis és lingualis irányból is megvilágítottuk, a széli záródástól távol (21. ábra). Ezután egy

21. ábra: A koronákat a helyükön rögzítettük
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22. ábra: A koronaszéleket ezután foganként 2-3 másodpercig

23. ábra: A végső megvilágítás után a felesleges cement eltávolí-

buccalis és linguális irányból is megvilágítottuk

tása a széli záródás környékéről

8 mm átmérőjű fényvezető szálat helyezünk fel a polimerizációs lámpa végére, és minden koronát buccalis
és lingualis irányból, 2–3 cm távolságból, 2 másodpercig megvilágítottunk (22. ábra). A szélek megvilágítása
után a felesleges, részben megvilágított rezin cementet
Bard-Parker #12 szike segítségével könnyedén eltávolítottuk (23. ábra). A felesleges cementet viaszos fogselyem segítségével eltávolítottuk az interproximális
területekről. A széli záródásnál glicerin gél (DeOx,
Ultradent, www.ultradent.com) használatával megakadályoztuk az oxigén-inhibíciós réteg kialakulását.
A koronákat egyenként széles hullámhossz-tartományú LED lámpával 40 másodpercig megvilágítottuk
(Bluephase Style, Ivoclar Vivadent). A teljes polimerizáció után az oxigén-inhibíciós gélt lemostuk,
és szikepengével vagy scalerrel minden felesleges
cementet eltávolítottunk. Az occlusiót ellenőriztük
és korrigáltuk, a kerámiát ezután porcelán polírozó
rendszerrel políroztuk (Lithium Disilicate Polishing
System, VH Technologies, www.vhtechnologies.com).
A 24–27. ábra a végső eredményt mutatja az átadás
után 7 hónappal.

• A lítium-diszilikát szuprastruktúra, ami az implantátumon a fogpreparációt utánozza, hidrofluorsavval
savazható, majd szilanizálható és bondozható.

Konklúzió
A megfelelő esztétikai eredmény, tartósság és egyediség elérése egyaránt szempont az ideális implantátumfej kiválasztásakor. Ez különösen a frontrégióban jelent
nagy kihívást a fogorvos számára.
A ,,H” egyéni fej sok hagyományos megoldással szemben számos nehézséget kiküszöböl.
A technika előnyei a következők:
• A fogorvos és a fogtechnikus az egyéni fej formáját
és kontúrját a páciens egyéni adottságainak megfelelően alakíthatja a megfelelő esztétikai és funkcionális eredmény elérése érdekében.
• A lítium-diszilikátot dentin színűre lehet festeni, ez
is javítja az esztétikai hatást.

24–26. ábra: A végleges fogpótlás az átadás után
7 hónappal
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• A fejet szájba lehet helyezni, és finomszemcsés gyémántfúróval alakítani lehet rajta, így a végleges korona
széle ideális módon alakítható, és az interdentális rések
zárása is lehetséges.
• Az implantátumtest szubgingivális részét a páciens
ínyével megegyező színűre lehet festeni, hogy az
implantátumfej kevésbé tűnjön át. Vékony biotípusú
pácienseknél ez a szempont különösen fontos.
• A költségek is határozottan alacsonyabbak az arabyból
készült fejekhez képest, miközben ugyanúgy biztosítják a forma és emergencia kontrollálását.

27. ábra: A végleges fogpótlásról készült röntgenfelvételen nem
látszik szubgingivális cement/bondozó ágens

• A koronaszél távol lehet magától az implantátumtól, illetve szupragingiválisan is elhelyezhető, így a
beragasztott korona alól kiáramló felesleges cement
által okozott periimplantitis kialakulásának esélye
csekély.19

A szerző hét éven keresztül több mint 75 ,,H” fejen
elhorgonyzott fogpótlást adott át klinikai hiba vagy
csere szükségessége nélkül. A labor, amely az implantátumfejeket készítette, több mint 350-et gyártott le
ebből a típusból. Habár a hosszú távú klinikai tapasztalat hiányzik, és a módszer megkérdőjelezhetetlen
sikeressége is inkább elbeszélésekből ismert, a hosszú
távú vizsgálatok és a klinikai tapasztalatok alapján számíthatunk a módszer széles körű elterjedésére.
Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2015. március
Fordította: Dr. Kaán Réka
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Implantátum-felszabadítási technikák – különös
tekintettel a keratinizált ínyre
David E. Azar
Magánfogorvos, New York, New York

Manapság az implantológiában nemcsak a funkcionálisan megfelelő
fogpótlás elkészítése a cél, hanem egyre inkább elvárás, hogy az eredmény
tartós és esztétikus is legyen. Ezen célok elérését segíti elő a feszes íny
szélességének és vastagságának növelése a fogászati implantátumok
körül, amiről széles körben elfogadott, hogy magasabb hosszú távú
sikeraránnyal jár, mint azon implantátumok, melyek körül nem található
keratinizált mucosa. Ez különösen fontos az esztétikailag kiemelt területen,
ahol nagy a jelentősége az esetleges ínyrecessziónak. A szerző a következő
implantátum-felszabadítási technikákat írja le, melyek lehetővé teszik a
keratinizált íny szélességének, illetve vastagságának növelését: „punch”
(lyukasztásos) technika, buccalisan elcsúsztatott lebeny, „roll flap” (aláhajtott
lebeny), szövetprezervációs technika, szabad kötőszöveti lebenyátültetés és
nyeles lebeny.

A

z elmúlt két évtized során az implantációs
terápiában hatalmas fejlődés mutatkozott.
Már nemcsak a funkcionális eredmény számít, hanem előtérbe került a hosszú távú
siker és az esztétikai elvárásoknak való megfelelés
szükségessége is. A sikeres implantáció kritériuma már
nem a „túlélés”, hanem a „siker”.1
Az 1989-ben Smith és Zarb által publikált korszerűsített
kritériumrendszer a siker tekintetében tartalmazott „esztétikai” kategóriát, mely szerint: „az implantátumtervezés

nem teheti lehetetlenné a páciens és a fogorvos számára
is kielégítő megjelenésű korona vagy fogpótlás készítését”.2 Az ezt követő másfél évtized során nagy figyelmet
fordítottak arra, hogy meghatározzák, mit is jelent pontosan a „kielégítő megjelenés”. 2005-ben Furhauser és
munkatársai3 közreadtak egy tömör, de alapos munkát,
melyben leírtak egy sor jellemzőt, melyekkel objektíven
meghatározható egy implantátumon elhorgonyzott restauráció megjelenése az esztétikailag fontos területen. Az
általuk javasolt „rózsaszín esztétika pontszám” nemcsak
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az eredmény kiértékelésére alkalmas, de előre jelzi a tervezés fázisában, hogy egy esztétikailag kiemelt területen
történő kezelés milyen eredményt hozhat, illetve hogy
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a végeredmény
javításához. Mivel egy implantátumon elhorgonyzott
fogpótlásnak „szimmetrikusnak kell lennie a referenciafoggal”, ahogy Furhauser és mtsai javasolják, figyelemmel kell lennünk a kemény- és lágyszövetek beavatkozás előtti mennyiségére, melyek majd az implantátumot
és az arra készült fogpótlást körülveszik és megtartják,
miközben elvégzünk minden olyan beavatkozást, legyen
az augmentáció vagy egyéb módszer – például rózsaszín
műíny használata – ami javíthatja a végeredményt.

1. ábra: Gyógyult műtéti terület, bőséges kemény- és lágyszövet

2. ábra: Punch (lyukasztásos) technikával felszabadított implantátum, gyógyulási csavar behelyezve

3. ábra: Gyógyult szövetek 6 hét múltán

Amint azt a „rózsaszín esztétika” kifejezés jelentése
magában foglalja, az implantátumon elhorgonyzott
fogpótlást körülvevő lágyszövet kritikus szerepet játszik az esztétikai eredmény kialakításában. Miközben a
„működőképes” implantátum körüli feszes íny szükségessége vitatott, az implantátum/felépítmény kapcsolat
körül kialakult keratinizált mucosa bizonyítottan javítja
az implantátum körüli csont és lágyszövet egészséges
megtartását hosszú távon.4-7 Yeung5 ezt írta: „…a legtöbb klinikusnak jól bevált módszere van a feszes íny
megőrzésére az implantációs fogpótlások körül, amely
elősegíti a plakk-kontrollt, és ezáltal csökkenti a plakk
okozta periimplantáris gyulladás előfordulási gyakoriságát. Az International Journal of Oral and Maxillofacial
Implants című lapban nemrégiben megjelent publikációban, a „Friss témák fórum”-ban a szerkesztő a következő
kérdést tette fel: ’A szövődmények elkerülése érdekében
nélkülözhetetlen, hogy az implantátum-felépítményt
keratinizált szövet vegye körül?’ A vitában részt vevő
szerzők véleménye szerint javasolt a feszes íny megtartására törekedni az implantátumok körül, amennyiben
lehetséges és megvalósítható.” Egy összehasonlító vizsgálatban, melyben az implantátumok körüli keratinizált
mucosa jelentőségét tanulmányozták, Boynueğri és mtsai6
azt találták, hogy „a megfelelő szélességű feszes ínyszegély kisebb mértékű plakk-akkumulációval és ínygyulladással, valamint a gyulladásos mediátorok alacsonyabb
szintjével járt, ami valószínűsíti, hogy döntő jelentősége
van a plakk-kontroll és a plakk okozta ínygyulladás megelőzésében fogászati implantátumok körül.”
Zigdon és Machtei8 szignifikáns különbséget talált mind
a klinikai, mind az immunológiai paraméterek tekintetében az implantátumok körüli vastag, illetve vékony
biotípusú feszes íny között. Az átlagos ínyvastagság 1,1
mm-esnek bizonyult, és azt találták, hogy az 1 mm-nél
vastagabb keratinizált mucosa kétszer annyira volt ellenálló az ínyrecesszióval szemben, mint az 1 mm-nél vékonyabb. A keratinizált íny szélessége szintén befolyásolta
a recesszió mértékét. Ahol vastag, legalább 1 mm-es
feszes ínyt találtak, harmadannyi ínyrecesszió fordult
elő, mint 1 mm-nél vékonyabb íny esetén. Egy vizsgálatban, melyben a gingiva biotípusát értékelték, Kan és
munkatársai9 atraumatikus extractiot követően azonnal megmérték az ínyvastagságot. Azt találták, hogy „az
átlagos ínyvastagság, melyhez az adatokat direkt méréssel nyerték, 1,06 ± 0,27 mm-nek bizonyult, miközben
a legalább 1 mm, illetve 1 mm-nél vastagabb mucosa
egyenlő arányban (50–50%) fordult elő.”
Egy másik vizsgálatban, melyben a kötőszöveti graftok
hatásosságát vizsgálták a felszíni szövetek stabilitásával
kapcsolatban, Kan és mtsai10 kimutatták, hogy a vastag
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4. ábra: Gyógyult műtéti terület, kevés keratinizált íny

6. ábra: Buccalisan elcsúsztatott lebeny – buccalis nézet

5. ábra: Buccalisan elcsúsztatott lebeny – occlusalis nézet

7. ábra: Gyógyult szövetek 8 hét múltán – buccalis nézet

keratinizált íny, amelyet ők 1 mm-esnek, vagy annál
vastagabbnak határoztak meg, szignifikánsan ellenállóbb a recesszióval szemben.
Ahol az implantátum körüli feszes ínyszövet menynyisége elégtelen – tehát kevesebb, mint 1 mm vastag és 1 mm széles – megfontolandó annak növelése.
A lágyrészek mennyiségének növelése az implantációs kezelés különböző stádiumaiban történhet: azt
megelőzően, közben, vagy az implantátum behelyezését követően. Bár a szövetaugmentációt több időpontban is végezhetjük, a legelőnyösebb, ha a két
lépésben behelyezett implantátum felszabadításakor
végezzük el. Érdemes megjegyezni, hogy egyes esetekben, annak ellenére, hogy lehetséges volna egy
lépésben végezni az implantációt – azaz megfelelő
primer stabilitás érhető el – a lágyszövetek mennyiségének növelése érdekében helyesebb, ha a kétlépéses
módszert választjuk.
Az implantátum felszabadításának többféle sebészi
módszere ismert. A legmegfelelőbb technika kiválasztása a rendelkezésre álló keratinizált íny szélességétől
és vastagságától függ. A meglévő feszes íny megőrzése
gondos sebészi munkát igényel. Bár az 1 mm-es széles-
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ség és vastagság elegendő, tekintettel a sebészi manipulációra, a kezelést követő lágyszövet kontrakcióra,
praktikusan legalább 2–3 mm széles és 2 mm vastag
keratinizált íny megtartására érdemes törekedni.
A következőkben különböző implantátum-felszabadítási technikákat mutatunk be, különös tekintettel az
implantátumok körüli keratinizált íny mennyiségének
növelésére.

Punch (lyukasztásos) technika
Amennyiben megfelelő szélességű – legalább 1 mm-es
– keratinizált íny veszi körül az implantátumot (1. ábra),
és nem szükséges buccalisan gyökérforma kialakítása, az implantátum átmérőjének megfelelő körkörös
metszéssel távolítható el az implantátumot fedő szövet (2-3. ábra). Ez elvégezhető szikével, forgó szövetlyukasztó eszközzel vagy egyszerhasználatos bőrgyógyászati szövetlyukasztóval.

Buccalisan elcsúsztatott lebeny
Amennyiben a felső állcsontba helyezett implantátum
buccalis oldalán a keratinizált íny szélességének növelése szükséges (4. ábra), buccalisan eltolt lebenyt készít-

176

Magyar Fogorvos 2015/4

Implantológia

8. ábra: Buccalisan elégtelen vastagságú keratinizált íny

11. ábra: Buccalis „zseb” kialakítása mikroszike segítségével

9. ábra: U alakú bemetszés az implantátum körül

12. ábra: A lebeny behajtva a „zsebbe” és öltésekkel rögzítve

alsó állcsonton csak kivételes esetekben tudjuk alkalmazni.

Roll flap (aláhajtott lebeny)

10. ábra: Az epitélium eltávolítása durva szemcséjű gyémánttal
történt

hetünk.11 A buccalis mucosától kezdve két párhuzamos
metszést készítünk, melyeket 3 mm hosszan a szájpad
felé vezetünk. A szájpadon a két metszést összekötjük
(5. ábra). A lebenyt leválasztjuk, majd buccalis irányba
eltolva egyszerű csomós és slinges öltésekkel rögzítjük a gyógyulási csavar körül (6. ábra). A szöveteknek
12–24 hét gyógyulási időre van szükségük a végleges
fogpótlás elkészítése előtt (7. ábra). Ezt a technikát az

Amennyiben buccalisan megfelelő a feszes íny szélessége, de a vastagsága elégtelen (8. ábra), aláhajtott
lebennyel történő felszabadítást végezhetünk.12 U alakú,
teljes vastagságú bemetszést ejtünk az implantátum distalis, mesialis és palatinális/linguális szélénél
(9. ábra). A bemetszés palatinális/linguális oldala felől
az epitéliumot leválasztjuk (10. ábra), és a lebenyt lefejtjük. A buccalis oldalon mikroszike segítségével „zsebet” képezünk (11. ábra), melybe a de-epitelizált lebenyt
belehajtjuk, majd belső slinges öltésekkel rögzítjük.
A gyógyulási csavar körül egyszerű csomós öltésekkel
rögzítjük a szöveteket (12. ábra).

Szövetprezervációs technika
A fogatlan alsó állcsonton gyakran előfordul, hogy a
keratinizált íny szélessége elégtelen – kevesebb, mint
4 mm (13. ábra). Ennek a keskeny feszes ínysávnak
pontosan a felénél végezzük a bemetszést. Ezt követően buccalis és linguális irányban félvastag lebenyt
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13. ábra: A mandibula distalis
részébe helyezett kétfázisú
implantátumok

17. ábra: Szabad kötőszöveti lebenyátültetés – behelyezés a
„zsebbe”

14. ábra: A keratinizált íny
középen kettéválasztva és
elcsúsztatva buccalis és linguális
irányba. A szabadon maradt
kötőszövetet kollagén szalaggal
fedték
18. ábra: Lebeny rögzített állapotban

képezünk, majd a lebenyszéleket az implantátumtól
2–3 mm-re buccalisan, illetve linguálisan rögzítjük
(14. ábra). A szabaddá vált kötőszövet gyógyulását és
epitelizációját követően szélesebb keratinizált ínyszegélyt nyerünk (15. ábra).

Szabad kötőszöveti lebenyátültetés
15. ábra: Epitelizált mucosa
8 hetes gyógyulási idő után

16. ábra: Alsó második premoláris helyére beültetett implantátum,
buccalisan hiányzik a keratinizált íny

Amennyiben jelentősebb szövetaugmentációra van
szükség (16. ábra), szabad kötőszöveti lebeny nyerhető
a palatum vagy a tuber maxillae területéről.13,14 A graft
félvastag vagy teljes vastagságú lebeny alá (17. ábra) ültethető be, vagy akár a Kan és mtsai15 által leírt „zsebbe”
is. A graftot a lebeny zárása előtt belső periostealis öltésekkel vagy keresztezett matracöltésekkel rögzítjük
(18. ábra). A 19. ábrán látható az implantátum körüli szövetek állapota 4 hónappal később. (Itt jegyezzük meg,
hogy ez a beavatkozás a kezelés bármely szakaszában
elvégezhető, és nem korlátozódik a kétlépéses implantációs technikára.)

Nyeles lebeny
A felső állcsonton, amennyiben nagy mennyiségű lágyszövet pótlására van szükség (20. ábra), szabad kötőszö-
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22. ábra: A nyeles lebeny a „zsebbe” forgatva és belső slinges
19. ábra: 4 hónap elteltével a keratinizált íny szélessége és vastag-

öltéssel rögzítve

sága jelentősen növekedett

20. ábra: Bal felső kismetsző helyére beültetett implantátum,

23. ábra: A palatinális metszés zárása

buccalisan kiterjedt lágyszövethiány

21. ábra: Epitélium eltávolítása és „egy bemetszéses” technikával

24. ábra: A lágyszövet vastagsága jelentősen nőtt 3 hónap

történő feltárás

gyógyulási idő után

vet-átültetés helyett lehetőség nyílik nyeles lebeny készítésére.16,17 Nyeles lebeny készítése esetén megtartott a
lebeny vérellátása, ami döntő jelentőségű lehet a graft
túlélése szempontjából, és segíti a zsugorodás csökkentését.18 A nyeles lebeny készítése hasonlóan kezdődik, mint az aláhajtott lebeny, de a szájpadon nagyobb
területen folytatódik (21. ábra). A szubepiteliális kötőszövetet kipreparáljuk anélkül, hogy a buccalis területet leválasztanánk. A kötőszövet leválasztásához hasz-

nálhatunk „egyszeri bemetszés” technikát is.19 Amint
leválasztottuk, a nyeles kötőszöveti lebenyt átforgatjuk a buccalis oldalra, becsúsztatjuk az előkészített
„zsebbe”, és belső slinges öltésekkel rögzítjük (22. ábra).
A palatinális epitéliumot egyszerű csomós öltésekkel
zárjuk (23. ábra). Három hónappal később vastag, egészséges keratinizált ínyt találtunk (24. ábra). A 25. ábrán látható, hogy a buccalis oldalon virtuális „gyökérformát”
sikerült kialakítani.
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Összefoglalás
Manapság széles körben elfogadott, hogy a szélesebb és vastagabb
feszes íny a fogászati implantátumok körül nagyobb hosszú távú
sikeraránnyal jár, mint a feszes íny
nélküli implantátumok. Ez különösen fontos az esztétikailag kiemelt
területeken, ahol ínyrecesszióval is
számolnunk kell. Számos tanulmány bizonyította, hogy az implantátum/szövet kapcsolat hosszú
távon stabilabb, ha azt keratinizált
íny veszi körül.20,21 Az implantátumok körüli szövetaugmentációról
bebizonyosodott, hogy nagymértékben előre jelezhető eredményt hoznak.22 Cikkünkben az implantátum-felszabadítás különböző módszereit mutattuk be, különös hangsúlyt fektetve a feszes íny
szélességének és vastagságának növelésére.

25. ábra: Buccalis
nézetben jól látható a
virtuális „gyökérforma” és
az ideiglenes pótlás
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Az interdentális papillamagasság
csökkenésének minimalizálása
Miller III. osztályú recessziók kezelése
esetén
Douglas H. Mahn
Magánfogorvos, Manassas, Virginia

Miller III. és IV. osztályú ínyrecesszióknál interdentálisan már csont- és
lágyrészveszteségek korlátozzák a gyökérfedettségét. Tekintettel az
interdentális papilla jelentőségére, szerkezeti integritásának védelme
kiemelkedően fontos. A tunnel-technikákat mindeddig sikeresen
alkalmazták a papilla védelméért. Ez a cikk két többszörös Miller III. osztályú
recessziós eset eredményeit közli. Mindkét esetben tunnel-technikát és
acelluláris bőrmátrix kombinációját használták, és mindkét esetben teljes
gyökérfedettséget értek el, miközben az interdentális papilla magassága
intakt maradt.

1

985-ben jelent meg a Miller-klasszifikáció a marginális ínyszöveti recessziók besorolására,1 amelyben négyféle ínyrecessziótípust ír le. A bármilyen
pótló eljárással elérhető várható gyökérfedettség
nagyságát meghatározó korlátozó tényező a szomszédos
papilla magassága. A III. és IV. osztályú ínyrecesszióknál már fogközi csont- és lágyrészveszteség tapasztalható, amely korlátozza a lehetséges gyökérfedettség
mértékét.

Az interdentális papillát sűrű kötőszövet és az azt borító
epithelium alkotja.2 Tarnow és munkatársai összefüggést
találtak a fogak közötti kontaktpont és az interdentális
csont közötti vertikális távolság, valamint az ezt a rést
kitöltő papilla között.3 Tekintettel a papillastruktúra fontosságára, Nordland és Tarnow egy új osztályozási rendszert javasolt a papillamagasság-veszteség alapján.4
A visszahúzódott interdentális papilla helyreállítása elég
komplikált, szerkezeti integritásának védelme kiemelke-
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1. ábra: 13 fogtól a 23 fogig Miller III. osztályú recessziók láthatóak

2. ábra: Intraszulkuláris bemetszésekkel mucogingivális tunnel-t

kezelés előtt

képeztek, mindvégig védve az interdentális papillákat

dően fontos. Az interdentális papilla védelmére számos
tunnel-technikát fejlesztettek ki.5-9 Ezek a technikák hasznosak lehetnek Miller III. osztályú ínyrecessziók kezelésére. Ez a cikk két esetet mutat be, ahol szabad kötőszöveti
lebenyt (connective tissue graft = CTG) tunnel-technikával
és acelluláris bőrmátrixszal (acellular dermal matrix =
ADM) kombinálva használtak az ínybiotípus vastagítására,
és több fog ínyrecessziójának egyidejű fedésére, miközben
a papillát és magasságát is védték. Az 1. eset az 1–5. ábrán,
a 2. eset a 6–10. ábrán látható.

Esetbemutatások
Mindkét esetben 2%-os lidokain és 1:100,000 epinefrin
tartalmú helyi érzéstelenítőt alkalmaztak (1. ábra és
6. ábra). Intraszulkuláris bemetszéseket végeztek BardParker #15 szikepengével a kezelendő fogak buccalis
felszíne mentén. Az 1. esetben a műtéti terület a 13 fogtól a 23-ig, a 2. esetben pedig a 32 fogtól a 42-ig tartott. Az interdentális papilla épségét megőrizve, egy
Orbán-kést használtak a teljes vastagságú lebeny elfelezésére. Így minden kezelt fognál egyedi fogínyzsebet

Kiváló primer
stabilitás, még
kompromisszumos csont
esetében is

Bármilyen gerincbe, csontba
Azonnali megoldásokra
Konstans stabilitási értékekkel

(J\V¦JHVEHOVÆ
WP¦UÆDGRWWIHMEUmely implantátumhoz
használható

Egyedi penge
menet kialakítás a
megnövelt stabilitás
érdekében

Az egyedi 5°-5°-os
csatlakozásnak
N³V]³QKHWÆHQ
tökéletesen hermetikus a záródás

A kortikális
csont maximális
PHJÆU]¦VHDPL
biztosítja az esztétikai eredményt
és a hosszútávú
megmaradást
Xpeed felszín
kialakítás, gyors
¦VHUÆVRVV]HRLQ
tegrációt biztosít,
magasabb BIC
értékeket eredményez
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184

Magyar Fogorvos 2015/4

A szék mellett

3. ábra: Az ADM-ot egyik oldalon a 13 és 14 fogak, másik olda-

5. ábra: Körülbelül 12 hét múltán a műtéti régió szépen gyó-

lon pedig a 23 és 24 fogak irányából helyezték be a mucogingivális

gyultnak tűnik, vastagodott az íny, a recessziók fedése sikerült, a

tunnelbe

papillamagasság pedig vagy kicsit, vagy egyáltalán nem változott

4. ábra: 4.0-ás varróanyag (chromic-gut) használatával tovafutó

6. ábra: 32 fogtól a 42 fogig Miller III. osztályú recessziók láthatóak

öltésekkel biztosították az ADM fi xálását a gyökérfelszínekhez

kezelés előtt

(pouch) hoztak létre. Ezeket a zsebeket kiterjesztették a
mucogingivális szövetek irányába, amíg össze nem ért
a szomszédos fogaknál preparált területekkel, és így el
nem készült a folyamatos tunnel (alagút). Az 1. esetben a 13-14, illetve a 23-24 fogak közötti interdentális
papillát átvágták és leválasztották (2. ábra). A 2. esetben
a „módosított tunnel” technikát használtak,7,8 ezért vertikális bemetszést ejtettek a mucosán (7. ábra). Kihasználva azt a plusz hozzáférést, amelyet az íny mobilizálhatósága (1. eset) vagy a függőleges bevágások (2. eset)
adtak, szabad tunnel jött létre, melyet Orbán-késsel és
perioszteális elevátorokkal biztosítottak. Ezután a prominens gyökérfelszíneket és gyökérszabálytalanságokat kézi műszerek segítségével csökkentették (Gracey
kürettek, scaler).
Az acellularis mátrixból (AlloDerm® regeneratív szövetmátrix, BioHorizons, www.biohorizons.com) egy körülbelül 5 mm magasságú darabot vágtak le. Az 1. esetnél
egy körülbelül 40 mm hosszúságú ADM-ra volt szükség, míg a 2. esetnél egy körülbelül 25 mm hosszúságú

ADM-ra. Mindkét esetben az ADM-ot a mucogingivális
tunnelbe helyezték a műtéti terület egyik distalis végétől. Az ADM-okat egy Orbán-kés segítségével húzták
és nyomták keresztül a preparált alagúton. A komplett
elhelyezést az ADM láthatósága erősítette meg a distalis
hozzáférési nyílásoknál (3. ábra és 8. ábra).
A varratok tovafutóan cirkumdentálisan kerültek be
orálisan megkerülve a fogakat, 4/0-s varróanyaggal (chromic-gut) mindkét esetben, egyrészt az ADM
helyéntartásának biztosítására, másrészt az ADM feletti
gingivális lebeny rögzítésére a gyökérfelszíneken (4. ábra
és 9. ábra). A 2. esetben további varratokat kellett használni a vertikális bemetszések zárására.
Mindegyik betegnek 1 hétig napi kétszeri amoxicillin
(875 mg) kezelést írtak elő, Ibuprofennel (600 mg) való
fájdalomcsillapítás mellett. A pácienseknek 1 hétig 0,12%
-os klórhexidines öblítést kellett végezniük. Az első héten
a betegek nem moshattak fogat a műtét helyén. A következő 5 hétben puha fogkefével megfelelő technikával és
óvatosan már tisztíthatták a műtéti területet. A bennma-
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7. ábra: A módosított tunnel technika használatával mucogingivális

8. ábra: Az ADM-ot vertikális segédmetszéseken keresztül helyez-

tunnel-t képeztek, mindvégig védve az interdentális papillákat

ték be a mucogingivális tunnelbe

radó varratokat a hetenkénti posztoperatív kontrollok
során távolították el. Hat hét után a betegek visszatérhettek a normál fogmosási technikájukhoz, 12 héttel a műtétek után az összes műtéti területet újraértékelték (5. ábra
és 10. ábra).

Eredmények
Minden terület felülfertőzés nélkül és normális ütemben gyógyult. A páciensek minimális kényelmetlenségről számoltak be, amelyet az első napokban vény-

köteles fájdalomcsillapítók segítségével könnyen
kontrolláltak. Vérzésről nem számoltak be. Minden
műtött régiónál vastagabb lett a fogíny az újraértékelés során. A páciensek elégedettek voltak a kezelések
eredményével.
A két esetben összesen 10 fogat kezeltek, ahogyan ez az
1. táblázatban látható. Az ínyrecessziók átlagos összege
3,7 mm volt a kezelések előtt. Az újraértékelést követően
átlagosan 1,6 mm-es recesszió volt jelen. Az átlagos változás tehát 2,1 mm, vagyis 60% gyökérfedettség.
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9. ábra: 4.0-ás varróanyag (chromic-gut) használatával tovafutó

10. ábra: Körülbelül 12 hét múltán a műtéti régió szépen gyó-

öltésekkel biztosították az ADM fi xálását a gyökérfelszínekhez.

gyultnak tűnik, vastagodott az íny, a recessziók fedése sikerült, a

A vertikális segédmetszéseket ugyancsak zárták és fi xálták

papillamagasság pedig vagy kicsit, vagy egyáltalán nem változott

A 2. táblázat a papillamagasság változását mutatja. A kezelés előtt az átlagos távolság az interproximális kontaktpont és az interdentális papilla csúcsa között 2 mm volt.
A újraértékelést követően az átlagos távolság 2,2 mm-re
nőtt. Az átlagos változás tehát 0,2 mm volt. Ez átlagosan körülbelül 10% papillamagassági zsugorodást jelent.
A 12 érintett papilla közül csak 2 mutatta magasságváltozás jeleit.

Diszkusszió
A lágyrészaugmentációk célja egy stabil és természetes
megjelenésű lágyrész létrehozása. A szabad ínylebenyátültetés hatékony módszer keratinizált gingiva megerősítésére, és minimális traumát jelent az interdentális
papilla számára.10 Azonban a palatinalis donorhelyen

seb maradhat, és így természetellenes megjelenést
eredményezhet.
A papillaprezervációs lebenykészítési technikákat már
több éve alkalmazzák, hogy az interdentális papilla
magasságveszteségét minimálisra csökkentsék.11 Különösen Miller III. osztályú esetekben áll érdekünkben
a további magasságcsökkenés elkerülése a papilláknál.
A tunnel-technikák alkalmasak az interdentális papilla
védelmének elérésére, emellett a recessziókat is fedik,
illetve javítanak a keratinizált íny szélességén is.5-9
A palatinális kötőszöveti graftot (CTG) sok éve használják, és hasonló esetekben gold-standardnek bizonyul.12
A CTG-ok hatékonyak tunnel-technikával kombinált
használatuk esetén is.5,6 Miller III. osztályú ínyreceszsziókat illetően megfelelő indikációs paraméterek ese-

1. táblázat: Az ínyrecesszió átlagos változása

FOGAK SZÁMA

KEZELÉS ELŐTTI
RECESSZIÓ (mm)

KEZELÉS UTÁNI
RECESSZIÓ (mm)

GYÖKÉRFEDETTSÉG (mm)

GYÖKÉRFEDETTSÉG (%)

1. eset
13
12
11
21
22
23

3
3
4
4
4
4

0
0
2
1
3
2

3
3
2
3
1
2

100
100
50
75
25
50

2. eset
32
31
41
42

4
4
4
3

2
2
2
2

2
2
2
1

50
50
50
50

Átlagosan

3,7

4,6

2,1

60
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INTERDENTÁLIS PAPILLA (FOGAK SZÁMA
KÖZÖTT)
1. eset
14-13
13-12
12-11
11-21
21-22
22-23
23-24
2. eset
33-32
32-31
31-41
41-42
42-43
Átlagosan
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KEZELÉS ELŐTT (MM)

KEZELÉS UTÁN (MM)

VÁLTOZÁS (MM)

0
1
2
2
2
3
2

1
1
2
2
2
3
2

1
0
0
0
0
0
0

1
2
5
3
1

1
2
6
3
1

0
0
1
0
0

2

2,2

0,2
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2. táblázat: A papilla és az interproximális kontaktpont távolsága

tén teljes recessziófedés volt elérhető.13 Ezek a paraméterek: az interproximális lágyrész-integritás, csökkent
csontveszteség, 2 mm-es graftvastagság és minimális

recessziószélesség. Egy hosszú távú tanulmány összehasonlította a gyökérfedettséget CTG és ADM között,
és a CTG-ot találta megbízhatóbbnak, így kiszámítha-
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tóbbnak is. CTG használat esetén 3 év után a páciensek
84%-ánál teljes gyökérfedettség volt, az ADM 32%-ával
szemben.14 A palatinális ínyszövettel kapcsolatban azonban vannak bizonyos kérdések, mint például a rendelkezésre álló mennyiség, vastagság, variabilitás,15 az ADMnál nincsenek ilyen korlátozások. Az ADM egyenletes
vastagságú 0,89 mm és 1,65 mm között, és könnyen formázható a kívánt méretekre. A CTG-tal ellentétben, az
ADM-okat teljesen fedni kell ínyszövettel.16
A két bemutatott eset a tunnel-technikák használatának
hatékonyságát ismerteti ADM-okkal kombinálva multiplex Miller III. osztályú ínyrecessziók kezelésére. Az 1.
esetben az ADM-ot az intraszulkuláris téren át helyezték rá a műtéti terület legszélső fogára.5,6 Egy kis lebenyt
preparáltak ebben a régióban a graft elhelyezésének megkönnyítése és az esztétikai hatás minimálisra csökkentése
érdekében. A 2. esetben az ADM könnyen behelyezhető
a segítő oldalirányú vertikális bemetszés által biztosított
„módosított tunnel-technikával” előkészített alagúton
keresztül.7,8 Ezzel a módszerrel minden interdentális
papilla bevonását/érintettségét sikerült elkerülni. Mindkét esetben a buccalis feszesínyt mobilizálták a lebeny
koronálisabb visszahelyezése (a gyökérfelszínek beborítására) és a feszülésmentesítés biztosítása érdekében. Az
oldalirányú behelyezése a graftnak megfelelő elhelyezést
biztosított, és védte az interdentális papillát.
Tekintettel a Miller III. osztályú besorolásra és az
interproximális tapadásveszteségre, teljes gyökérfedettséget egyik esetben sem vártak.1 Az elsődleges

szempont a fogak körüli fogíny vastagítása volt, illetve
a jövőbeli nyaki fogszuvasodás kockázatának csökkentése. A feszes íny vastagságának, és ezzel a fedettség
mértékének növekedése volt látható minden fognál,
mindkét esetben. Átlagosan 2,1 mm-es (60%-os) gyökérfedettség valósult meg. Mindkét esetben csak minimális papillamagasság-csökkenést találtak.
A stabilitás biztonságának érdekében hosszabb távú
követés szükséges mindkét esetben. A két eset ugyan
nem nyújtott statisztikailag szignifikáns adatokat, de
a klinikai eredmények azt mutatják, hogy egy oldalirányú tunnel-technikás megközelítés hasznos lehet
a multiplex Miller III. osztályú ínyrecessziók kezelésére, a feszesíny-vastagság és a gyökérfedettség növelésére, valamint az interdentális papilla védelmére mind
a felső, mind az alsó állcsont frontrégióiban.

Következtetés
A tunnel-technikák használata acelluláris bőrmátrixszal
kombinálva hatékony módszer lehet a multiplex Miller III. osztályú ínyrecessziók kezelésére. Ínyrecesszió és
egyben gyökérfelszín-fedést érhetünk el, miközben az
interdentális papillát védjük, és magasságát fenntartjuk.

Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2015. április
Fordította: Dr. Zsoldos Géza Márton

Irodalom
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Miller PD Jr. A classification of marginal tissue recession. Int J
Periodontics Restorative Dent. 1985;5(2):8-13.
Prato GP, Rotundo R, Cortellini P, et al. Interdental papilla management: a review and classification of the therapeutic approaches. Int J
Periodontics Restorative Dent. 2004;24(3):246-255.
Tarnow DP, Magner AW, Fletcher P. The effect of the distance from the
contact point to the crest of bone on the presence or absence of the
interproximal dental papilla. J Periodontol. 1992;63(12):995-996.
Nordland WP, Tarnow DP. A classification system for the loss of
papillary height. J Periodontol. 1998;69(10):1124-1126.
Allen AL. Use of a supraperiosteal envelope in soft tissue grafting
for root coverage. I. Rationale and technique. Int J Periodontics
Restorative Dent. 1994;14(3):216-227.
Zabalegui I, Sicilia A, Cambra J, et al. Treatment of multiple adjacent
gingival recessions with the tunnel subepithelial connective
tissue graft: a clinical report. Int J Periodontics Restorative Dent.
1999;19(2):199-206.
Mahn DH. Treatment of gingival recession with a modified “tunnel”
technique and an acellular dermal connective tissue allograft. Pract
Proced Aesthet Dent. 2001;13(1):69-74.
Mahn DH. Esthetic correction of gingival recession using a modified
tunnel technique and an acellular dermal connective tissue allograft. J
Esthet Restor Dent. 2002;14(1):18-23.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Zadeh HH. Minimally invasive treatment of maxillary anterior gingival
recession defects by vestibular tunnel access and platelet-derived
growth factor BB. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011;31(6):
653-660.
Miller PD Jr. Root coverage using the free soft tissue autograft following
citric acid application. III. A successful and predictable procedure in deepwide recession. Int J Periodontics Restorative Dent. 1985;5(2):14-37.
Takei HH, Han TJ, Carranza FA Jr, et al. Flap technique for periodontal
bone implants. Papilla preservation technique. J Periodontol.
1985;56(4):204-210.
Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for
root coverage. J Periodontol. 1985;56(12):715-720.
Esteibar JR, Zorzano LA, Cundín EE, et al. Complete root coverage of Miller
Class III recessions. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011:31(4):e1-e7.
Harris RJ. A short-term and long-term comparison with an acellular
dermal matrix and subepithelial graft. J Periodontol. 2004;75(5):734-743.
Reiser GM, Bruno JF, Mahan PE, Larkin LH. The subepithelial
connective tissue graft palatal donor site: anatomic considerations for
surgeons. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996;16(2):130-137.
Felipe ME, Andrade PF, Grisi MF, et al. Comparison of two surgical
procedures for use of the acellular dermal matrix graft in the treatment of
gingival recessions: a randomized controlled clinical study. J Periodontol.
2007;78(7):1209-1217.

A minőség a siker garanciája
KIÁLLÍTÁSOK, SZAKMAI RENDEZVÉNYEK

Az Alpha Implant Kft. az idei évben is különös hangsúlyt fektet arra,
hogy szakmai kiállításokon, konferenciákon vegyen részt. A kiállításokon
lehetőség adódik arra, hogy minden, általunk képviselt cég rangjának
megfelelő módon mutathassa be termékeit.
A Dental World kongresszusra sikerült felkérnünk Dr. Magda Mensi professzort, aki a
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mutatja be. Tavaly indult az Alpha Implant oktatási központ, amely az implantológiai kurzusokon kívül a sebzárás, az implantátum körüli lágyszövet management, a sinus elevatio
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Oberna Ferenc, vagy Dr. Kemper Róbert.
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fejlesztéseiket. Az Alpha-Bio Tec a digitális fogászathoz, azon belül is a CAD/CAM rendszerekkel készített protetikai megoldásokhoz kifejlesztett felépítmény rendszerét mutatta
be. A rendszer elemeit úgy alkották meg, hogy kompatibilisek legyenek a legnagyobb gyártók, mint 3Shape, Exocad, Dental Wings szoftvereivel. Ennek köszönhetően a technikusok
világszerte az általunk készített, gyári felépítmények segítségével hozhatnak létre pontos,
frézelt titán, cirkon vagy kobalt-króm hídvázakat, koronákat. A Hu-Friedy az ún. „Black
line” kéziműszer szériáját mutatta be, a különleges felületkezelésű eszközök javítják a velük
történő beavatkozás hatékonyságát. Az Osteogenics továbbfejlesztette a Cytoplast teflon
membránok kialakítását, ezzel segítve az orvosok munkáját.
SOKSZÍNŰ TERMÉKPALETTA
Az Alpha Implant Kft. nevét a hazai fogorvosok, fogtechnikusok az Alpha-Bio Tec
implantológiai rendszer révén ismerhették meg, de cégünk forgalmazza a Hu-Friedy kézi
műszereket, az Osteogenics/Cytoplast membránokat, az Osstell implantátumstabilitásmérőt, valamint a DentalMaster páciensedukációs szoftvert is. Az Alpha-Bio Tec számára
a magyarországi piac nagyon fontos, hiszen hazánkban az elmúlt években piacvezetővé
vált a rendszer, világszinten is jelentős az itteni felhasználás, így az a megtiszteltetés is
ért bennünket, hogy az Alpha-Bio Tec november elején, Budapesten tartja közép-európai
regionális szimpóziumát.
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Társszakmák szerepe a
szájsebészeti beavatkozások során,
avagy miért tartozik szorosan
össze az arc-, állcsont-, szájsebészet
és a dento-alveolaris szájsebészet
Dr. Joób-Fancsaly Árpád, Dr. Körmöczi Kinga, Dr. Németh Zsolt, Dr. Bogdán Sándor
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Évtizedek óta felmerülő kérdés, hogy az arc-, állcsont-,
szájsebészet vagy más néven a maxillofaciális sebészet az
általános medicinához vagy fogorvosi tevékenységekhez
köthető-e jobban. Ennek a kérdésnek a megfejtése nem a mi
feladatunk, és nem is próbáljuk meg a mérleg nyelvét billenteni
az egyik vagy másik oldalra, csak arra szeretnénk felhívni a
fi gyelmet, hogy dento-alveoláris és maxillofaciális
szájsebészeti beavatkozások (szakmák), milyen szorosan
kapcsolódnak egymáshoz.

M

i (szerzők), akik nap, mint nap együtt dolgozunk, nagyon sokszor tapasztaljuk egymásrautaltságunkat a munkánk során.
Az a fogorvosi háttér és gyakorlat, amit a
dento-alveolaris sebész birtokol, valamint az az általános
orvosi ismeret és sebészi rutin, amivel a maxillofaciális

sebész kollégák rendelkeznek, szorosan összefonódnak
a mindennapokban.
Erre a közös munkára persze könnyű építeni, ha egy
épületben dolgozunk. Így a beteg koordinálása sokkal egyszerűbb, és nekünk, orvosoknak az egymással történő kommunikációban is jelentős segítséget
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1. ábra: A panorámaröntgen-felvételen láthatók a jobb oldalon

2. ábra: A CBCT-felvételen jól követhető a n. alv. inferior lefutása.

48, 47-es egymás felé forduló bölcsességfogak, illetve az azokat

Az ideg a fogak gyökércsúcsi területén helyezkedik el a buccalis

körülvevő folliculáris ciszta

oldalon

jelent. Nagy könnyebbség persze az is, hogy rendelkezésünkre áll a műtői és az aneszteziológia háttér, illetve
hogy a dento-alveoláris osztályon bármilyen fogorvosi
tevékenység elvégezhető.
Vannak olyan határterületet érintő beavatkozások,
amelyeket nem tudnánk egymás nélkül elvégezni. Erre
példa a tumoros betegek protetikai rehabilitációja, az
„óriás” állcsontciszták eltávolítása előtti konzerváló
fogászati előkészítés, a fej- nyak régió súlyos gyulladásainak kezelése stb.
Talán a leggyakrabban előforduló probléma és egyúttal a leggyakoribb együttműködést igénylő terület,
a nehezített anatómiai helyzetben lévő, előtörésben
gátolt vagy visszamaradt bölcsességfogak eltávolítása1.
A fogászati sebészet kiemelkedő számban foglalkozik a bölcsességfogak eltávolításával. A Semmelweis
Egyetem, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati
Klinikáján tavaly közel 2500 bölcsességfog műtéti
eltávolítás történt. Tehát nyugodtan mondhatjuk,
hogy a fogeltávolítás és a műtéti fogeltávolítás után
(legalábbis számarányban) ez a Dento-alveoláris Osztály fő tevékenysége. Ennek a magas számnak részben az az oka, hogy a bölcsességfogak sokszor okoznak gyulladásos tüneteket, másrészről az orthodontus
kollégák kérésének megfelelően bizonyos életkorban az ortodonciai kezelés sikerességének érdekében
távolítjuk el őket 2 .
Természetesen ilyen magas szám mellett gyakran
találkozunk olyan esetekkel, ahol az anatómiai helyzet miatt műtőben, altatásban és arc-, állcsont- szájsebész segítségével szeretnénk a bölcsességfogat eltávolítani.
Az alsó állcsont anatómiai variációi (vékony mandibula, idegképletek közelsége, azok variációi, az ideget körülölelő foggyökerek) a tuber maxillae törésének, az arcüreg megnyílásának magas valószínűsége,

bölcsességfogakat körülvevő nagy (follicularis) ciszták vagy az egy ülésben, négy bölcsességfog eltávolításának igénye teszi szükségessé a társszakmák
(dento-alveolaris és maxillofaciális sebész) együttműködését.
Mint azt Pajarola által leírt irányelv, útmutatás is
említi, a nemzetközi szakirodalomban elfogadott
kockázati osztályozás („SAC”-kritériumok) szerint,
megkülönböztethetők egyszerű, összetett és bonyolult esetek. Ezen osztályozás más-más személyi, tárgyi és szakmai felkészültségbeli feltételeket jelent, és
helyes alkalmazása meghatározza a sikeresség esélyeit 3.
Bonyolult (complicated) eset az, ahol jelentős nehézségi fokú a beavatkozás, számottevő műtéttechnikai nehézségekkel és költségekkel kell számolni, ahol
jelentős komplikációkra lehet számítani, illetve ahol
az esetleges műtéti szövődmények, például utóvérzés,
extrém ödéma ellátása fekvőosztályos hátteret igényelhet. Ilyen beavatkozásokat a szövődmények kezelésére
képes és megfelelő infrastrukturális háttérrel rendelkező, gyakorlott dento-alveoláris vagy arc-állcsontsebész szakorvos hajthat végre.
A tárgyi feltételek között a dento-alveolaris sebészeti vagy szájsebészeti rendelőre vonatkozó hatályos előírások megléte, valamint a megfelelő műszerés anyagkészlet és sterilitás biztosításának lehetősége
szükséges. A páciens általános érzéstelenítésben
történő műtétjéhez legalább 8 órás postoperatív
megfi gyelés szükséges, így annak feltételét biztosítani kell.
Gyakran adódik olyan helyzet (és ez igaz minden
szájsebészeti beavatkozásra), amikor még a nagy
rutinnal és tapasztalattal bíró dento-alveolaris sebész
is segítséget kér a maxillofaciális sebész kollégájától,
és a beavatkozást intratracheális narkózisban, arcállcsontsebészeti műtőben végzik el. Erre az össze-
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6. ábra: Bal oldalon a n. alv. inferior a bölcsességfog gyökerei
által körülölelve fut. Ez a tény nagyban befolyásolja a fog eltávolí3. ábra: A műtét során a fogak pozíciója miatt először a 47, majd a

tásának módját

48 fog került eltávolításra

4. ábra: A n. alv. inferior sérülésének elkerülése, illetve a minél

7. ábra: A bölcsességfog több darabban került eltávolításra, elő-

nagyobb csontállomány megtartásának érdekében a fogakat több

ször a koronai rész, majd egyesével a három gyökér

darabban távolítottuk el

5. ábra: Jobb oldalon a n. alv. inferior a bölcsességfog gyökér-

8. ábra: Látható a lingualisan elhelyezkedő gyökér nagyfokú gör-

csúcsi területén fut, a lingualis oldalon

bülete, a görbület buccalis irányba mutatott

hangolt munkára szeretnénk három eseten keresztül
rávilágítani.

Első eset
A 14 éves férfi pácienst fogszabályozó szakorvos
utalta klinikánkra a kezelést megelőzően készített
panorámaröntgen-felvételen látható, három, mélyen
impaktálódott bölcsességfog, illetve a jobb alsó kvadránsban egymás felé forduló fogak és ezeket körül-

vevő nagy kiterjedésű cisztának imponáló terime
eltávolítása céljából. A röntgenfelvételen láthatóak az
egymás felé forduló 47 és 48 fogak (úgynevezett „csókolózó” bölcsességfogak), melyeket egy nagyméretű
follicularis ciszta vesz körbe (1. ábra).
Tekintettel arra, hogy a röntgenfelvételen mind a 48
és 47 fogak gyökerei, mind a ciszta viszonya a canalis
mandibulae lefutásához közelinek tűnt, CBCT felvétel készítését javasoltuk. A CT-felvételen kijelölve a
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canalis mandibulae helyzetét, igazolva láttuk a műtét
közbeni idegsérülés veszélyét, ezért (és a másik három
bölcsességfog-eltávolítás igénye miatt) javasoltuk az
intratracheális narkózisban történő sebészi fogeltávolítást (2. ábra) 4.
Azért, hogy az esetlegesen kialakuló idegsérülést vagy
komolyabb vérzést minél biztonságosabban elkerüljük (szükség esetén az ideget rekonstruáljuk), arc-, állcsont-, szájsebész kollégák együttműködését kértük.
A műtét során a fogakat disszekálva, a cisztát szinte
egyben el tudtuk távolítani, anélkül, hogy idegsérülést
okoztunk volna vagy komolyabb vérzést kellett volna
csillapítani (3-4. ábra).
A pácienst a műtétet követő nap otthonába bocsátottuk, és egy héttel a műtétet követően zavartalan postoperatív szakasz után jelentkezett varratszedésre. Az ideg ellátási területén érzéskiesést nem
észlelt.

Második eset
A 39 éves férfi páciens azzal a panasszal jelentkezett osztályunkon, hogy a jobb alsó bölcsességfogának és azt körülvevő cisztának az eltávolítását a folyamatosan fennálló panaszai ellenére sem vállalják.
A CBCT felvételen látható volt, hogy a 48-as bölcses-
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9. ábra: A gyökerek eltávolítása után a n. alv. inferior sértetlenül,
szabadon fut az alveolusban

ségfog gyakorlatilag teljesen beékelődött az angulus
mandibulae bázisába (5. ábra).
A canalis mandibulae lefutása a bölcsességfog lingualis
oldalán végig követhető volt. Tekintettel arra, hogy a
fog eltávolítása során előfordulhat az állkapocs törése,
továbbá az idegsérülés esélye is felmerült, ebben az
esetben is arc-, állcsontsebészek együttműködésével
történt a beavatkozás. A CBCT kiértékelése közben a
bal oldali alsó bölcsesség fog körüli képleteket is megvizsgáltuk. Mivel a fog koronális része csonttal nem,
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csak nyálkahártyával volt fedett, felmerült a későbbi
kontamináció, pericoronitis kialakulásának veszélye
(6. ábra)5,6.
Tekintettel arra, hogy a beavatkozás ebben az esetben
is intratracheális narkózisban történt, mindkét oldali
bölcsességfog egyidőben való eltávolítása mellett döntöttünk.
A jobb oldali bölcsességfog eltávolítása nem okozott
az átlagosnál nagyobb nehézséget. A bal oldali fogat
dekoronáltuk, a n. alveolaris inferiort körülölelő négy
gyökeret disszekáltuk, kifordítottuk az ideg alól (a gyökerek körülölelték az ideget). Az ideg a fog eltávolítása után szabadon futott a gyökerek alveolusai között
(7-9. ábra). A pácienst a műtétet követő nap otthonába
bocsátottuk. Sem postoperatív vérzés, sem érzéskiesés
nem jelentkezett egyik oldalon sem.

Harmadik eset
19 éves férfi páciens fél éve fennálló bal oldali arcduzzanattal jelentkezett klinikánkon. Vizsgálat során a bal
felső kvadránsban, a vestibulumot kitöltő, zölddiónyi,
kemény tapintatú, fájdalmatlan elváltozás volt megfigyelhető. Punkció során sűrű szalmasárga folyadékot
lehetett nyerni.
A panorámaröntgen- és CT-felvételek alapján nagyméretű (29 × 22 mm), csontos falú, szinte az egész

sinus maxillarist kitöltő cisztát diagnosztizáltunk
(10. ábra) 7.
A kvadránsban végzett vitalitásvizsgálat során a 26, 27
fogak negatív eredményt adtak, mely a ciszta odontogén
eredetét igazolta. Mivel a fogak stabilak voltak, a fogak
gyökérkezelését, ezt követő cisztektómiát és a fogak
gyökércsúcs-rezekcióját terveztük. A ciszta mérete és
lokalizációja miatt a beavatkozás intratracheális narkózisban, maxillofaciális sebész kolléga közreműködésével történt8,9.
A posztoperatív szak zavartalanul zajlott. A műtétet
követő 10. napon a varratokat el lehetett távolítani.
Ez a három eset jól szemlélteti, a két sebészeti társszakma együttműködésének fontosságát, nélkülözhetetlenségét. A dento-alveolaris sebész számára a
fekvőosztályos háttér nagy biztonságot jelent, ezen
túlmenően, lehetőséget biztosít arra, hogy tudását és a műtéti rutinját biztonságos keretek között
növelje, elmélyítse. Az arc-, állcsont-, szájsebész kollégáknak is segítséget jelent a dento-alveolaris szakorvosok fogorvosi ismerete és az abban való jártasságuk. Ez tehát egy olyan kölcsönösen gyümölcsöző
kapcsolat, amely elsősorban a betegek érdekeit tartja
szem előtt.
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Periimplantitis Genetikai Teszt

Klinikai vizsgálatok igazolják (pl. Grucia et al,
Feloutzis et al) IL-1 mutációval rendelkező
dohányosok esetében a szigniﬁkánsam
magasabb periimplantitis kockázatát és
a fogászati implantátum elvesztését egészséges, jó szájhigienével rendelkező betegek
esetében. IL-1 mutációval rendelkező dohányosok 50%-ánál az implantációt követő
komplikációk száma 3-szoros a kontroll
csoporthoz viszonyítva.
DentiGen pozitív teszt esetén az implantációt követő periimplantitis rizikója 7,7-szer
nagyobb.
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Minden dohányos, parodontitises betegénél végezzen DentiGen tesztet a rizikótényezők pontos diagnosztizálása, illetve
a követendő postimplantációs kontroll
protokoll egyénre szabott meghatározása
végett!
DentiGen pozitív, a fogászati implantációt
követően is dohányzó betegek esetében
a tervezéskor a csavaros rögzítésű
(nem ragasztott) elhorgonyzású fogművek alkalmazása az implantáció során
antibiotikus proﬁlaxis, majd azt követően
gyakoribb (negyedéves) és rendszeres
kontrollvizsgálat javallt.
DentiGen negatív betegek esetében
a szakmailag általánosan ajánlott postimplantációs protokoll javallt.
A DentiGen teszt nélkülözhetetlen segítség a hatékony és sikeres implantációs
diagnózis, kezelés és minőségbiztosítás
elérésében.

Irodalom: Gruica B, Wang HY, Lang NP, Buser D (2004). Impact of IL-1 genotype
and smoking status on the prognosis of osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res
15(4):393-400. Feloutzis A, Lang NP, Tonetti MS, Burgin W, Bragger U, Buser D,
et al. (2003). IL-1 gene polymorphism and smoking as risk factors for peri-implant bone loss
in a wellmaintained population. Clin Oral Implants Res 14(1):10-7.
The Current Knowledge of Genetic Susceptibility Inﬂuencing Dental Implant Outcomes Fabiano
Alvim-Pereira1, Claudia Cristina Alvim-Pereira2 and Paula Cristina Trevilatto, Implant Dentistry –
The Most Promising Discipline of Dentistry 16 (346-368)

Amennyiben további információra van szüksége a DentiGen
termékkel kapcsolatosan, kérjük forduljon Denti System
orvoslátogatójához, vagy írjon az info@dentisystem.hu címre!
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A vérzékeny betegek fogorvosi
ellátása
A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság és a Magyar Fogorvosok
Implantológiai Társaságának ajánlásával, 2015
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PTE ÁOK, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
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A fogorvosi, szájsebészeti betegellátás során szinte
mindennap kezelünk fokozott vérzést okozó gyógyszert szedő
pácienseket. Ezen betegcsoport ellátása kihívás lehet mind a
vérzésveszély, mind a tromboembóliás komplikációk miatt.
A fogorvosi diplomával járó jogosultság korlátai miatt gyakran
az általános orvosi diszciplínákkal történő együttműködés
válik szükségessé. A szükséges és ajánlott konzultációk és
együttműködés mellett a felesleges betegutak elkerülésére
is törekednünk kell, természetesen mindig maximálisan szem
előtt tartva a betegek biztonságos ellátását.

A

z ajánlással kapcsolatban kiemelendő tény,
hogy a tromboembóliás szövődmények a
gyógyszerelések megváltoztatásával (például
kumarinok átállítása alacsony molekulasúlyú heparinra) szignifikánsan gyakoribbak (0,8%, melyből 0,2% letális!), mint átállítás nélkül (0%), míg az intézeti ellátást igénylő posztoperatív vérzésveszély mindkét
esetben hasonló (0,5–0,6%).20,21 Meg kell továbbá említenünk azt is, hogy a korrekt lokális vérzéscsillapítás
költségei – a jelen társadalombiztosítási finanszírozás
mellett – nagyságrendileg a térített összeg dupláját róják
az ellátókra, mely mielőbbi változtatást igényelne.
Jelen írásunkkal szándékunkban állt – a megjelölt szakmai társaságok jóváhagyásával – egy egységes és kor-

szerű hazai ajánlást kidolgozni, mely összhangban van
a szakirodalomban fellelhető tudományos és kutatási
eredményekkel és ajánlásokkal, továbbá segíteni kívánjuk a fogorvosok és az általános orvos kollégák együttműködését ezen betegcsoportok ellátásában.

I. Az ajánlások körébe tartozó,
vérzéssel járó fogorvosi beavatkozások
meghatározása
Fogeltávolítás, feltárással járó fog-, illetve foggyökér-eltávolítás, gyökércsúcs-rezekció, parodontális
szondázás, szupra- és szubgingivális fogkő-eltávolítás, alveolus-korrekció, implantátum behelyezése,
abscessus intraorális incíziója.
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II. Vérzékenységet okozó gyógyszerek
fogorvosi szempontból fontos
farmakológiája
(1. táblázat) 1-4, 7-12, 16, 17

III. Orális anti-trombotikus kezeléssel
kapcsolatos ajánlások
(TAG = trombocita aggregáció gátlók, VKA = K-vitamin antagonisták, NOAC = úgynevezett új orális
antikoagulánsok; lásd 1. táblázat)14, 19-24
a) Nem ajánlott felfüggeszteni az úgynevezett „single”
(aspirin v. clopidogrel v. ticlopidine) és az úgynevezett „duál” (általában aspirin és clopidogrel együtt)
TAG kezeléseket sem.
b) Nem ajánlott felfüggeszteni a VKA (hydroxi kumarin, acenokumarin, phenprocoumon) kezelést,
ha az INR (protrombinidő, Nemzetközi Normalizált Ráta) ≤ 3,5.
c) Nem ajánlott felfüggeszteni a NOAC („xaban”-ok,
dabigatran) kezelést.

III.1. Preoperatív tanácsok 2, 5, 6, 8, 13-18, 22, 23
a) A beavatkozás közben esetlegesen előforduló
fokozott vérzésre célszerű felhívni a páciens
fi gyelmét.
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b) VKA esetén az INR értéket ellenőrizni kell, 24–72 órával a fogorvosi kezelés előtt. Amennyiben az 3,5 ≤ INR,
a kezelőorvossal, illetve az úgynevezett „antikoaguláló
team”-mel (háziorvos, belgyógyász, kardiológus,
haematológus stb.) konzultálni szükséges, és kérni
kell a VKA adagolás módosítását, hogy az INR elérje
a kívánatos 3,5 alatti értéket, avagy LMWH-ra (Low
Molecular Weight Heparin, azaz alacsony molekulasúlyú heparin) történő átállítást kell kérni (úgynevezett
„bridging”) és/vagy intézeti beutalás javasolt. Intézeti
beutalás esetén az anamnézisre és korábbi kezelésekre
vonatkozó dokumentációt (zárójelentések stb.) összegyűjteni és mellékelni javasolt.
c) VKA szedő betegnél a vérzés esélye nagyobb, ha
a véralvadást egyébként is befolyásoló betegség is
szerepel az anamnézisben (májbetegség, vesebetegség, trombocita-rendellenességek).
d) NOAC szedőknél a páciens a fogorvosi kezelés előtt
lehetőleg több mint 1–3 órával vegye be a gyógyszerét. Amennyiben megoldható, inkább a gyógyszer megszokott napi bevételi időpontja előtt közvetlen történjen a fogorvosi beavatkozás. NOAC
szedése esetén az INR/PTR (protrombin) értékek
félrevezetőek és nem adekvátak, ezért meghatározásuk szükségtelen.
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*
*
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Solumium® Dental oldat
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Összetétel: 0,12% klórdioxidot tartalmazó oldat.
Kiszerelés: 30 ml üvegben

Felhasználása:
• Endodoncia (Gyökérkezelés)
• Szájsebészet
• Parodontológia (Fogágybetegségek)
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Véralvadásgátló szer
jellemzői

acetilszalicilsav
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4-hydroxikumarin

clopidogrel

trombocita aggregáció gátlók

acenokumarol

K-vitamin antagonisták

rivaroxaban

dabigatran

ún. új orális antikoagulánsok

Heparin/
LMWH

Gyári készítményekre példa (a teljesség
igénye nélkül)

ASA 75-EP,
Aspirin rágótabletta Aspirin
Protect, Astrix,
Colfarit, Kalmopyrin

Atrombin,
Clopidogrel
Teva,
Egitromb,
Kerberan,
Plagrel, Plavix,
Trombex

Hatásmechanizmus

a thromboxan
A2 képződés
irreverzíbilis gátlásán
keresztül a
thrombocyta
aggregáció
gátlása

ADP receptor
blokkolása
útján akadályozza a
vérlemezkék
aggregációját

3-6 óra

1. naptól jelentős gátlás, 3-7.
naptól egyensúlyi állapot

2-7 nap

2-3 nap

2-4 óra

2-4 óra

3-5 óra

2-3 óra
(8-10 nap *)

egyszeri
dózis: 8
óra,
fenntartó terápia:
30-50 óra,
(5 nap *)

18-70 óra
(2-5 nap*)

8-11 óra
(2 nap*)

7-11 óra

12-17 óra

4 óra

A hatás eléréséig szükséges
idő

Eliminációs fél
életidő (hatástartam*)

Fogorvosi
kezeléssel
kapcsolatos
javaslat

Antidotum

Marfarin,
Warfarin Orion

K-vitamin epoxid reduktáz gátlása, gátolja a funkcionálisan aktív
K-vitamin dependens alvadási
faktorok képződését

Eliquis, Xarelto

direkt Xa faktor inhibitor

3,5>INR esetén lokális vérzéscsillapítás

az utolsó adag
utáni legkésőbbi időpontban
kezelni a
beteget

K-vitamin (Konakion); FFP
(friss fagyasztott plazma); PCC
(prothrombin komplex konc.)

Vizsgálati
stádiumban: Xa
faktor inhibitor
antidótum (pl.:
Andexanet
alfa)

Nem kell leállítani, lokális vérzéscsillapítás sz.e.

Trombocita készítmény

Syncumar Mite

Pradaxa

Clexane,
Fragmin,
Fraxiparine,
Heparibene Na

anti-thrombin
III hatását
direkt thrombin
potencírozza, X
(IIa) inhibitor
a, (II a) faktor
inaktiválás

lokális
vérzéscsillapítás

Vizsgálati
stádiumban:
idarucizumab

protamin
szulfát

1. táblázat

e) Fogorvosi kezelés során három fognál többet ne
távolítsunk el egyszerre! Három implantátum beültetésénél többet nem javasolt egy ülésben végezni.
Időzítsük a kezeléseket a hét elejére és a rendelések
kezdetére, amennyiben lehetséges.

b)

III.2. Peri/intra/operatív tanácsok 19-21

d)

a) Törekedni kell a trauma minimalizálására és javasolt egy kvadránsra lokalizálni a beavatkozást.
b) Lehetőleg felszívódó suturával primeren zárjunk
minden extrakciós sebet, kollagén vagy oxidált cellulóz szivacsok felhasználásával.

e)

III.3. Posztoperatív tanácsok 19-24
a) Beavatkozás után 15–30 percig javasolt a műtéti terület
kompressziója gézlapok segítségével, valamint különösen ajánlott a tranexámsavas öblögetés [5%-os oldattal,
ami hazánkban 1 db 5 ml-es Exacyl® (Sanofi-Aventis,
Mo.) ampulla fiziológiás sóoldattal 10 ml mennyiségre

c)

hígítva] 1–2 napig legalább, de akár 1 hétig is; napi
4-szer, alkalmanként 2 percig a szájüregben tartva.
A posztoperatív vérzést legalább 1 órán keresztül
kontrollálni javasolt.
A nem felszívódó varratokat javasolt 4–7 nap múlva
eltávolítani.
A non-szteroid és ASA típusú fájdalomcsillapítók
helyett célszerűbb paracetamol és amidazophen vagy
codein hatóanyagú gyógyszerek rendelése.
Mindenképpen szükséges a pácienseket szóban és
írásban is tájékoztatni a lehetséges szövődményekről, különös tekintettel az utóvérzések otthoni ellátási lehetőségeiről és korlátairól, valamint az intézeti/ügyeleti elérhetőségekről.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen prof. dr. Pethő Gábornak és dr. Sághy
Évának, a PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet munkatársainak önzetlen segítségét.
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Doktorrá fogadom
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar fogorvos doktorrá avatási
ünnepségen elhangzott köszöntő rövidített változata
„Vágy, élet és sugár a lelkünk.
És utunk mégis koldus-út,
Jogunk van minden fényességhez,
Amit az élet adni tud.”

Ady Endre sorai tükröt tartanak elénk, melyek élesen mutatják
meg számunkra a vágyunk és annak megvalósulása közötti sokszor
meglévő ordító diszkrepanciát, de egyszerre megfogalmazza azt a
konok elvárásunkat is, hogy dacolva a realitással, igenis a jussunkat
akarjuk, nem akarunk beletörődni egy megváltoztathatatlannak
tűnő elutasító kijelentő mondatba.
Kedves Ifjú Kollégáim!
Önök, akik ma boldogan, önfeledten járultak az Egyetem vezetői elé, akik kézfogással megerősítették, hogy a
doktorok közé fogadják Önöket, Önök közül a többség
nem is szembesült az évek során azokkal a nehézségekkel, amik az idáig vezető úton érhették Önöket. Ezeket
a terheket a szerencsések – remélem, ők vannak többségben – nem is realizálhatták egyetemi tanulmányaik
során, hiszen az a szerető közeg, a család, a barátok a terhek jó részét levette az Önök válláról, hogy Önöknek ne
is legyen más feladata, mintsem a tanulásra koncentrálni.
És jól is van ez így, bevallom, jómagam is azon szerencsések közé tartoztam, akiknek a tanulmányai során minden lehetőség adott volt, mindent a fenekem alá toltak,
nekem „csak” egy kötelességem volt, hogy a munkámat
– ami értelemszerűen a tanulás volt – képességeim szerint
a legjobb színvonalon végezzem. Remélem, ennek eleget
is tettem, ugyanúgy, ahogy Önök is, és 28 évvel ezelőtt én
ugyanúgy a „fényességre” vágytam, mint minden bizonynyal teszik ezt Önök is. Csak arra tudom bíztatni Önöket, hogy ne is érjék be kevesebbel, igenis akarják mindazt
a fényt, amiért megdolgoztak, életüket ne kompromiszszumok sokaságával kezdjék, ne aggódjanak, életük során
lesz alkalmuk jó néhányszor kompromisszumkötő képességüket gyakorolni, kerülnek majd akarva-akaratlanul is
jó néhányszor olyan helyzetbe, amikor ezt művészi fokra
fejleszthetik.

Amikor én voltam hasonló korú, mint most Önök, akkor
volt egy szép szokás, ami lehet, hogy ma is él. Az egyetem
elvégzése után elkezdtem dolgozni, és az akkori szokásnak megfelelően az első fizetésemet a szüleimnek adtam,
ami nyilván csak szimbolikus erővel rendelkezett, hiszen
senki nem gondolta, hogy ezzel bármit is visszafizethettem volna mindabból a sok támogatásból, amit a hoszszú évek alatt kaptam, de mégis, kortársaimmal hasonlóan gondolkodva, ezzel a gesztussal szerettünk volna
köszönetet mondani. Remélem, ha nem is ugyanígy, de
Önöknek is eszébe jut legalább egy pillanatra, hogy megköszönjék hozzátartozóiknak mindazt a segítséget, amit
tanulmányaik folytatásához biztosítottak.
Az ember életében vannak nevezetes napok, melyek fontosságuknál, ünnepélyességüknél fogva egy életre meghatározóak lesznek, olyan emlékké nemesülnek, amire évek,
évtizedek után is szeretettel, könnyes szemmel emlékezünk. Az Önök számára ez a mai nap ilyen. Minden
bizonnyal utoljára vannak így együtt évfolyamtársaikkal,
ma minden Önökről szól.
Kedves külföldi hallgatók, az angol vagy a német
képzésben részt vevők!
Engedjék meg, hogy Önöket, szüleiket, hozzátartozóikat
megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem.
Önöknek nemcsak a tananyaggal kellett megküzdeniük,
de hazájuktól, szeretteiktől, a biztos támasztól távol kellett

MOK-figyelő

helyt állniuk minden nap a különböző tantárgyak embert
próbáló ismeretanyagának befogadása során.
Azt csak elképzelni tudom, hogy milyen nehéz lehet egy
idegen országba, idegen kultúrába csöppenve, családot,
barátokat hátra hagyva egy új életet kezdeni. Azt viszont
pontosan tudom, milyen nehéz, kettős érzés szülőként
gyermekünket elengedni a bizonytalanba, és higgyék el,
szüleik számára az anyagi megterhelés nehézségei eltörpülnek az aggódás okozta álmatlan éjszakák mellett.
Amikor Önök átveszik a diplomájukat, bizonyára tudják,
hogy ugyanúgy a szüleik, nagyszüleik, családjuk sikere is,
a maguk módján kivették ők is a részüket a nagy cél, a
fogorvos doktori cím megszerzéséből.
Azt mondják a gyermekek sokkal bölcsebbek, mint a felnőttek (tudom, jogi értelemben a most avatottak egytől
egyig felnőttek). Azt hiszem, ezt egyikünk sem vitatja, és
ennek az állításnak igazságtartalmát csak megerősíteni tudjuk, ha belegondolunk, hogy a tanulás, a vizsgák miatti egymásra utaltság olyan ellentmondásokat old fel vagy enyhít,
olyan vallási, kulturális ellentéteket képes elfedni, tompítani, melyek a mindennapi otthoni környezetben elképzelhetetlenek lennének. Ha másért nem, már ezért érdemes
volt itt tanulniuk.
Remélem, hazatértük után, mikor olvasnak Magyarországról újságban, vagy látnak egy összefoglalót a TV-ben, akkor
egy kicsit összeszorul majd a szívük, és második otthonukként tudnak gondolni Magyarországra.
Nekünk az Önök jelenléte különösen fontos. És nem a
tandíjból befolyó bevételre gondolok, hanem arra a hozzáadott értékre, amit az Önök kulturális sokszínűsége jelent,
amitől mi többek leszünk, egy kicsit belelátva mások életébe, mások szokásaiba, jobban meg tudjuk érteni a különböző kultúrákat, eltérő vallásokat. Azt hiszem, ez ránk fér,
kell tanulnunk belőle.
Mi magyarok mindig büszkék voltunk arra a szürkeállományra, amit adunk a világnak, a Nobel-díjasaink tudására,
remélem, hazatérve tudják majd öregbíteni jó hírünket.
Természetesen ez csak akkor történhet meg, ha hazatérve,
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a kötelező board-vizsgákat sikeresen tudják teljesíteni, ezzel
az oktatási rendszerünk is vizsgázik, remélem, megfelelnek
a megmérettetésen. Mindig izgatottan hallgatjuk a visszajelzéseket, hiszen ez számunkra nagyon fontos, ezek alapján tudunk változtatni, javítani az oktatásunkon.
Az egyetemi oktatói lét egyértelműen a legszebb és egyben a leginkább felelősségteli része, hogy ifjakkal foglalkozhatunk, fiatalok nyiladozó tehetségének lehetünk tanúi.
Nekünk kitüntetett felelősségünk, hogy felfedezzük az
érdeklődés mélyén meghúzódó szellemiséget, azt a tehetséget, amely feltétlen odafigyelést érdemel. Egy vezető oktatónak ilyenkor tulajdonképpen nincs is más dolga, mint a
fiatalok szárnyalását valamelyest kordában tartani, és azzal
az élettapasztalattal kiegészíteni, amit a tapasztalat, a tudás
hozzá tud adni egy ifjú kolléga szakmai elképzeléseihez,
terveihez. Számomra megtiszteltetés volt, hogy az évfolyamon több ilyen tehetséggel is találkozhattam, akiktől
folyamatosan tanulhattam. Feszegették a határaim, próbáltam tartani a ritmust, és be kell vallanom, kifejezetten
élveztem a közös munkát. Az egyetemi évek során válnak
a diákok gyerekből felnőtté, ami azért különösen fontos,
mert akarva akaratlanul, de egyfajta példát nyújtunk az ifjú
orvospalántáknak, tehát viselkedésünkkel, értékrendünkkel pozitív irányba kell terülgetnünk őket, és ez talán a legnagyobb kihívás számunkra.
A HÖK-kel való együttműködésünkre, kapcsolatunkra,
hadd idézzem a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményét, amikor is a Bizottság elnöke az Egyetem akkreditációs folyamata során úgy fogalmazott, hogy a mi hallgatóink úgy viszonyultak az Egyetemhez, ahogy egy egyetemi
polgárnak kell.
Oktatótársaimmal beszélgetve mondogattuk egymás közt,
hogy a most végzős évfolyam erősebb, mint elődeik, ezért
érdekelt, hogy ez csupán egy szubjektív érzés, vagy objektív
adatokkal is alá lehet ezt támasztani. A dékáni hivatalban
dolgozó munkatársam segítségével összevetettük a mostani és az előző magyar nyelven tanuló évfolyam tanulmányi adatait. Az eredmény markánsan erősítette meg
azt, amit előzetesen gondoltunk. Míg a 2014-ben végzett
évfolyamon tanuló diákok közül körülbelül az egyharmaduk végezte el tanulmányait 10 szemeszter alatt (egészen
pontosan 100 végzősből 32-en), addig a most diplomájukat átvevők közül ugyanez a mutató közel 50 százalékot ad
(101 hallgatóból 47-en végeztek a rendelkezésre álló legrövidebb idő alatt). Amennyiben a diplomaminősítéseket vetjük össze, akkor is hasonló eredményt kapunk. A „Summa
cum laude” minősítés azt jelenti, hogy az adott hallgató a
tanulmányai során letett összes szigorlatának, szakdolgozat részjegyeinek, valamint a záróvizsga egyes elemei után
kapott jegyeinek átlaga 4,51 felett van. Ezt a 35 részjegyből kalkulált átlagot nem könnyű elérni, bizony nagyon
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sok munka van mögötte, itt már nem lehet a szerencsére
hivatkozni. Ezt a kiváló eredményt úgy hívják, hogy tudás.
Sokan már az alapozó évek során, az első és másod év
embert próbáló tantárgyainak teljesítése során elveszítik a
lehetőséget, hogy a legjobb minősítéssel vehessék át oklevelüket, tehát elmondhatjuk, a „Summa cum laude” eredménnyel diplomázó hallgatóknak végig az egyetemi évek
során egyenletes jó teljesítményt kellett nyújtaniuk. Ebben
az évben ez 16 kollégának sikerült, amelyet ha összevetünk
a tavalyi kilenccel, akkor szintén megállapíthatjuk, hogy az
ideiek jobban vették az akadályokat.
Nem olyan régen egy oktató társamtól kaptam egy könyvet, amit egy bejegyzéssel, útravalóval látott el:
„A jövő nem az a hely, ahová megyünk, hanem az, amit
mi alkotunk meg. Az odavezető utat nem megtaláljuk,
hanem megépítjük.”
Az Önök számára csak most kezdődik az építkezés, az irányt
nyilván már kijelölték, de hogy milyen lesz az elkövetkező
40–50 évük, az nagyban függ majd attól a munkától, amit a
mindennapok feladatvégzése során teljesítenek.
Mindig kell valami indíttatás, ami tovább hajtja az
embert az esetleges napi kudarcok sivár mindennapjain, mindig kell az a belső motiváció, kitartás, ami az
ismeretlen felé hajtja az embert. Legyenek nyitottak és
fogékonyak az újra, legyenek céljaik és legyen hitük
a jövőben! Kívánom, hogy mindig találjanak örömöt a
munkájukban, egy fárasztó nap végén is gondolják úgy,
hogy sikerült aznap is valami fontosat véghezvinniük,
valamit alkotniuk, gyógyítaniuk.
Amikor azon gondolkodtam, mi is legyen az utolsó gondolat, amivel útjukra engedem Önöket, búcsúzóul tudatosan

kortárs művészt hívtam, hiszen egy költő, egy dalszövegíró
sokkal érzékenyebben, szemléletesebben, bőrünkbe hatolóan tudja azokat az érzéseket, gondolatok megfogalmazni,
amit mi is szerettünk volna mondani.
Az én avatási évemben, 1987-ben született művek között
keresgéltem, mert annak a kornak hangulatát így tudom a
legjobban visszaadni, talán ma is időszerűnek tartják.
Nagy kedvenceimtől, Presser Gábortól és Sztevanovity
Dusántól egy 1987-es opusukból, az Örökségből idézek
Önöknek egy rövidebb részt:
„Miért sírsz, amikor nem rossz ez a hely?
Hidd el, van még, aki minket irig yel,
megvan minden – majdnem minden – ami jár,
és ha nem is kértük, átvehetjük már.
Kaptunk nevet, amely változtatható
és a mesét, amely inkább megható,
házat s eszmét, amely épül és összedől
és a hazát, amely éltet s megg yötör.
Ennyit hag ytak ránk.
Ennyit bíztak ránk.
Áll a korlát és a végleges határ
és az adósság, amely felejtésre vár
és a béke, amely félelemben tart
és a feg yver, melybe rozsda alig mart.
Ennyit hag ytak ránk.
Ennyit bíztak ránk.”
DR. HERMANN PÉTER
eg yetemi tanár, rektorhelyettes

Megbízások, kinevezések, kitüntetések
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015.
június 4-én, a pedagógusnap alkalmából tartott ünnepségen, dr. Fejérdy Pálnak, a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudomány Kar Fogpótlástani Klinika egyetemi tanárának „kiemelkedő oktató-nevelő munkája,
életpályája, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként” Eötvös József-díjat adott át.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
2015. március 13-án, dr. Gera István, a Semmelweis
Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai
Klinika egyetemi tanára részére „kiemelkedő oktatói,
kutatói és gyógyító munkája, a hazai parodontológus

szakorvos képzés kiépítését szolgáló erőfeszítései, valamint példamutató tudományos és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként” Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozott.
A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Semmelweisnapi ünnepségsorozat keretében, 2015. június 30-án,
dr. Orosz Mihály, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és
Fogászati Klinika címzetes egyetemi tanára részére,
„több éves, az egyetem célkitűzéseinek magas szintű
megvalósításához kimagasló tevékenységével történő
hozzájárulása elismeréseként” Pro Universitate Díjat
adott át.

Továbbképzés
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Gary Alex

Gary Greenstein, Ben Greenstein

Univerzális adhezívek: Az adhezívek következő evolúciós lépcsőfoka?

A fej-nyak régió akut fertőzéseinek kezelése

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/3. 110–123.

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/3. 124–135.

David Hornbrook

Dr. Vajdovich István, Dr. Orosz Mihály

Esetbemutatás „H” egyéni fej használatáról: Esztétika, tartósság és hosszú távú sikeresség elérése frontrégióba beültetett implantátumoknál

A short implantátumok alkalmazásának tapasztalatai az irodalomban

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/4. 162–170.

Fogorvosi Szemle 108. évfolyam 2015/2. 39–44.

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet fogorvosi körzet ellátására.
A körzet lakosságszáma 9029 fő.
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
06-75/532-019 és 06-75/532-097

Budapest V. kerületében, a Báthory utcában,
389 m2-es, földszinti ingatlan eladó/kiadó.
Vételár: 139 millió forint + áfa.

Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora
2015. július 1-jén kinevezte oktatási rektorhelyettesnek
dr. Hermann Pétert, a Fogorvostudományi Kar
eddigi dékánját. A rektor a Fogorvostudományi
Karon dr. Gerber Gábort, az eddigi dékánhelyettest
bízta meg a dékáni feladatok ellátásával.

év vége óta töltötte be a „nemzetközi kapcsolatokért
felelős rektori főmegbízotti” tisztet, 2015. júliustól
a Szegedi Tudományegyetem újonnan létrehozott,
„nemzetközi ügyekért felelős” rektorhelyettese.

A Szegedi Tudományegyetem rektora, dr. Szabó
Gábor, 2015. július 1-től a Fogorvostudományi Kar
dékáni teendőinek ellátásával megbízta dr. Laczkóné dr. Turzó Kingát, az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék egyetemi docensét,
a Parodontológiai Tanszék megbízott tanszékvezetőjét. Dr. Nagy Katalin, a Kar előző dékánja, 2014.

Érd.: +36-20/400-0770

2015. május 9-én, Szegeden, a Perspektívák a ParoImplantológiában és a Komprehenzív Fogászatban
című konferencia keretében dr. Nagy Katalin, a
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi
Kar leköszönő dékánja, eddigi munkája méltatása és elismeréseként, a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar legmagasabb kitüntetésében, „Árkövy Jutalomdíj és Emlékéremben”
részesült.
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Magyar Fogorvosok Egyesülete
Küldöttközgyűlés
A MFE Elnöksége Küldöttközgyűlést hív össze, melyre
várjuk küldötteinket a Semmelweis Egyetemen a NETben (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.), 2015. október
10-én, szombaton 13 órakor.
Napirendi pontok
1. Elnöki köszöntő, a Küldöttközgyűlés hivatalos
megnyitása
2. Beszámoló az elnöki teendők és dokumentumok
átadásáról, átvételéről
3. Jövőbeni fejlesztési tervek
4. A MFE módosított alapszabályának megvitatása,
döntés, határozathozatal
5. MFE Felügyelő Bizottság megválasztása
6. Beszámoló a 2015. június 25-én megalakult Magyar
Preventív Fogászati Társaság Ügyvivő Testülete

munkásságáról és az időközben megtartott alakuló
közgyűlésről
7. A Magyar Preventív Fogászati Társaság dokumentumainak (küldetés, alapszabály, a tagfelvétel feltételei) áttekintése, jóváhagyása
8. A Magyar Preventív Fogászati Társaságnak a MFE
tagtársasággá nyilvánítása, döntés, határozathozatal
9. A Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia MFE
tagtársasággá nyilvánítása, döntés, határozathozatal
10. Egyebek
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a következő közgyűlést 2015. október 10-én, szombaton 13:30-ra
hívjuk össze változatlan helyszínen.
2015. augusztus 10.
Mag yar Fogorvosok Eg yesülete Elnöksége

Nincs többé veszélyben megélhetése: A hepatitis C fertőzés gyógyítható!
Magyarország lakosságának 0,7%-a lehet hepatitis C vírussal (HCV) fertőzött, többségük nem tud róla. A fertőzöttség
időben történő felfedezése és meggyógyítása elkerülhetővé teszi a súlyos májbetegség, májzsugor és a májrák
kialakulását, megnöveli a várható élettartamot, megszünteti a továbbfertőzés veszélyét és – a társadalom számára –
csökkenti a későbbi, súlyos májbetegségekből adódó egészségügyi ráfordításigényt.
A HCV parenterális úton, emberről emberre terjed. Az 1992 előtti
szűretlen vérkészítményekkel történt transzfúzió, intravénás vagy
intranazális kábítószerek használata, nem megfelelő higiénés körülmények között végzett tetoválás, testékszer behelyezése vagy akupunktúra,
a szexuális úton vagy szüléssel történő lehetséges átvitel mellett veszélyforrásnak tekintjük az egészségügyi ellátás során történő véletlen tűszúrásos/vágásos baleseteket és a nem megfelelően fertőtlenített eszközökkel végzett egészségügyi beavatkozásokat is. Ez utóbbiak miatt mind az
egészségügyi ellátást végzők, mind az azt gyakran igénybe vevők körében gyakoribb a fertőzöttség, mint az átlag populációban (az egészségügyi dolgozók körében a prevalencia elérheti a 2%-ot).
Magyarországon a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 31. § (4) bekezdés
értelmében „a HIV-pozitív, valamint a fertőzőképes krónikus hepatitis B és hepatitis C vírushordozó egészségügyi dolgozó nem tölthet be olyan munkakört, melyben expozícióra hajlamosító invazív
beavatkozásokat végeznek. A rendelet 2. számú melléklete szerint fertőzött személy által nem végezhető egyebek között „orális, periorális
szövetek, fogak kezelése, metszése, eltávolítása, melyek kapcsán vérzés léphet fel.” Ugyanakkor „a HBV és HCV fertőzés utáni spontán
vagy gyógykezelést követő PCR vizsgálat negatív eredményével igazolt teljes remisszió esetén a korlátozás megszüntethető, amennyiben
az OEK egy hónapos időközzel végzett két PCR vizsgálata ismételt
negatív eredményt hozott.”
A HCV ellen hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a fertőzöttek időben történő felismerése és a sikeres kezelés ugyanakkor teljes,
végleges gyógyulást eredményez.
A 2003 óta alkalmazott, számos mellékhatással járó, általában egy
évig tartó interferon alapú kezelés hatékonysága szuboptimális volt

(kb. 50%-os gyógyulási eséllyel). Ezzel szemben 2015-ben hazánkban is elérhetővé váltak az igen hatékony, mellékhatást alig okozó,
interferon nélküli, szájon át szedhető HCV elleni antivirális szerek,
melyekkel a gyógyulás 12 hétig tartó, jól tolerálható, egyszerű kezeléssel lényegében garantált (95–100%).
A magas költségű terápiához szakmai konszenzus alapján a rászorultság sorrendjében juthatnak hozzá a fertőzött betegek. A finanszírozóval egyetértésben döntés született arról is, hogy mindenképpen
biztosítandó a kezelés azok számára is, akiket a fenti rendelet alapján
a HCV fertőzöttség foglalkozásuk gyakorlásában korlátoz.
A meggyőző kezelési eredmények, a fertőzőképesség néhány héten
belül bekövetkező elvesztése alapján életszerűnek látszik, hogy a szűrővizsgálaton önként jelentkező és kezelést vállaló érintett egészségügyi dolgozók a kezelés sikeres befejezéséig is gyakorolhassák tevékenységüket. A szakmai szervezetek ennek érdekében a fenti rendelet
módosítását/kiegészítést tartják indokoltnak.
A hepatitis C vírusfertőzés tehát gyógyíthatóvá vált, és azok számára is elérkezett a szűrővizsgálaton (és szükség esetén a kezelésben) való részvétel ideje, akik eddig megélhetésüket látták veszélyben, vagy a korábbi kezelések súlyos mellékhatásaitól tartottak a
fertőzés kapcsán. A meggyógyultaknál pedig nem alakulnak ki a
fertőzés súlyos következményei, nő a várható élettartamuk, és nem
fertőzhetnek meg másokat! Jelentkezzen tehát önkéntes szűrővizsgálaton vagy hepatológiai szakrendelésen!
PROF. DR. HUNYADY BÉLA
leendő elnök
Mag yar Gasztroenterológiai Társaság
Hepatológiai Szekciója

Hírek

Magyar Fogorvos 2015/4

205

Interdiszciplináris fórum
A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság kezdeményezésére, a Magyar Orvostársaságok és
Egyesületek Szövetsége „A biszfoszfonátok által indukált állcsont oszteonekrózisok megelőzése és kezelése II.”
címmel, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság, a Magyar Onkológusok Társasága, a Magyar
Urológusok Társasága, a Magyar Fogorvosok Egyesülete és a FAKOOSZ – Alapellátó Orvosok Országos
Szövetsége részvételével interdiszciplináris fórumot szervezett.

Az elmúlt években, szélesebb körben is ismertté vált a
biszfoszfonát-származékok esetleges mellékhatása: az állcsontelhalás (BRONJ). Ez az idő sajnos még nem volt
elegendő arra, hogy a gyógyszer szedését elrendelő, illetve
a szövődményeket kezelő kollégákhoz eljusson a témában
rendelkezésre álló összes, releváns információ, klinikai
adat. Emiatt gyakori a betegség túlhangsúlyozása, illetve
a nem megfelelő hozzáállás. Ezért, a 2008-as első konszenzus-konferencia után szükségét éreztük egy újabb,
közös állásfoglalás létrehozásának. Jelen felhívásban szeretnénk a betegségről nyert új információk birtokában, a
biszfoszfonát-származékok szedését elrendelő, a szájüregben dolgozó, illetve a gyógyszer okozta szövődményeket
ellátó kollégák számára támpontot adni az oszteonekrózis
lehetséges prevencióját, a korai felismerést és a minél hatékonyabb kezelést illetően.
A jelenlegi adataink alapján a BRONJ előfordulása a
biszfoszfonátot használók körében Magyarországon
1–2%. A tünetek elsősorban az intravénás készítményekkel és daganat miatt kezelt betegeknél jelentkeznek.
A már ismert rizikófaktorok (például invazív szájüregi
beavatkozás, diabetes mellitus, szteroidkezelés, kemoterápia) mellé újabb, szisztémás rizikófaktorok társultak,
ilyen lehet jelenlegi ismereteink szerint a D-vitaminhiány és az ösztrogénhiányos állapotot eredményező
kezelések, az antiangiogén terápiák (például WEGF
gátlás, statinok, tirozinkinázgátlók).
A kezelési ajánlások és az új eredmények birtokában
sem beszélhetünk sikerről, ami a betegség gyógyítását
illeti. Így jelenleg is a megelőzés, a korai felismerés és a
korai ellátás az elsőrendű feladat.
A fórumot lezáró kerekasztal-megbeszélésen a résztvevő
szakmai társaságok az alábbi, konszenzusos állásfoglalást
fogalmazták meg
1. A biszfoszfonát-készítmények rendszeres szedésének előnye messze felülmúlja az esetleges mellékhatások
okozta hátrányokat. Emiatt a kezelések elsődleges indikációi (például oszteoporózis, daganatáttétek kezelése, patológiás törések megelőzése) nem kérdőjelezhetők meg.
2. Malignus kórképek esetén, az alapbetegség miatt
immunszuppresszív állapotban lévő betegek a biszfosz-

fonátokat várhatóan magas dózisban, i. v. kezelés formájában, életük végéig kapják. Esetükben a kezelés megkezdése előtt szakmai szempontok alapján kötelező a
fogászati vizsgálat, a szanáció. Nem onkológiai alkalmazás esetén is hangsúlyosan ajánlott a biszfoszfonát terápia
megkezdésekor vagy legkésőbb annak első 3 hónapjában a
fogorvosi vizsgálat, kezelés. A fogazat ellátása, szanációja
megegyezik a sugárterápia előtt szokásos preventív
beavatkozásokkal (rossz fogak, gyökerek minimálinvazív
eltávolítása, depurálás, gócmentesítés, konzerváló fogászati beavatkozások. E betegcsoport rendszeres fogorvosi
ellenőrzése szükséges.
3. A BRONJ korai szakaszában a röntgen, mint képalkotó eljárás, gyakran adhat téves, negatív eredményt.
Gyanú esetén a beteg szoros obszervációja mellett felmerülhet T1 súlyozott MR felvétel készítése. Az alapbetegség szcintigráfiás kontrollja során a maxillofacialis
területen jelentkező, emelkedett jelintenzitást érdemes
komolyan venni, ez az igen szenzitív diagnosztikus jel
gyakran megelőzi a klinikai tünetek kialakulását.
4. A biszfoszfonát kezelés alatt álló beteg foghúzás, szájsebészeti beavatkozás előtt a gyógyszer szedését semmiképpen se hagyja abba. Nem állnak rendelkezésünkre
olyan kontrollált eredmények, melyek a szövődmények ily módon történő elkerülhetőségéről számolnának be. A kezelés felfüggesztése az alapbetegség eredményes kezelése miatt legtöbbször nem is lehetséges,
továbbá csont-metabolikus okok miatt értelmetlen is.
A biszfoszfonát terápia befejezését követően a gyógyszer
a csontból hosszú évek alatt ürül csak ki, fenntartva addig
a készítmény antireszorptív hatását.
5. Mindkét betegcsoport esetén fontos, hogy foghúzás,
szájsebészeti beavatkozás antibiotikus (például amoxicillin
+ klavulánsav 2 × 1,0 g/die, penicillinallergia esetén
clindamycin 4 × 300 mg/die) védelemben – már a beavatkozás előtt 2 nappal megkezdve és azt követően legalább 1
hétig alkalmazva – történjék.
6. Törekedni kell a minimálinvazív megoldásokra, a fogmegtartásra. Az onkológiai indikációval i. v. biszfoszfonát
terápiában részesülő betegek esetében fogászati-szájsebészeti invazív beavatkozásokat lehetőleg kerüljük, illetve
ha szükséges, akkor a beavatkozás antibiotikum-véde-
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lemben történjen. A csonthártya leválasztásával járó
dentoalveoláris beavatkozásokat kerülni kell.
7. A myeloma multiplex modern terápiájában, illetve az
oszteoporózis kezelésében az évi 1-2 alkalommal használt
i. v. szerek esetében bevezették a csontátépülési markerek
kontrollja szerinti biszfoszfonát-adagolást. Ismereteink
alapján ez a kontrollált biszfoszfonát-adagolás csökkenti
az oszteonekrózis kialakulásának kockázatát. Javasolt
lehet tehát a gyógyszer kontrollált használata, a „túldozírozás” lehetőség szerinti kerülése.
Irodalmi adat alapján a pamidronát és zolendronát szimultán vagy alternáló adása jelentősen növeli a BRONJ
kockázatát. Tekintettel arra, hogy a párhuzamosan használt biszfoszfonát-készítmények az alapbetegség kezelését
sem javítják, javasolt a monoterápia használata.
8. A szérum BetaCrosslaps (Beta-CTx) szintje önmagában nem prediktora az oszteonekrózisnak, illetve fogászati-szájsebészeti kezelés esetén nem adható meg olyan
érték, mely mellett az invazív beavatkozás biztonsággal,
oszteonekrózis veszélye nélkül elvégezhető. Így amenynyiben elkerülhetetlen a magas rizikójú, biszfoszfonátot
használó betegek invazív fogászati (szájsebészeti) ellátása,
nem szükséges előzetes CTx-meghatározás.
9. Kialakult BRONJ esetén a betegek kezelését minden esetben arcállcsont-szájsebész végezze. Műtét során
kötelező a lágy- és keményszövetekből a mintavétel az
alapbetegség (pl. daganat) propagációjának kizárására.
A BRONJ az esetek többségében nem gyógyítható
maradéktalanul, a betegek folyamatos kontrollja, időrőlidőre ismételt kezelése lehet szükséges.
10. BRONJ esetén gyógyulásról tehát nem, csupán tartós
remisszióról beszélhetünk. Éppen ezért a legfontosabb
feladat a széles körű tájékoztatás és a prevenció. A fórum
résztvevői fontosnak tartják, hogy a hazai alap- és szakellátásban részt vevő általános és fogorvosok tájékoztatást kapjanak a biszfoszfonát-kezelés előnyeiről, esetleges
veszélyeiről. Az észlelt nekrózis esetén kötelező értesíteni
az alapbetegséget kezelő orvost a diagnózisról.
Oszteoporózis miatt adott, biszfoszfonát-kezelés során
kialakult BRONJ esetén, az oszteológus térjen át alterna-

tív terápiára (teriparatid vagy stroncium ranelát javasolt).
Daganatos betegnél kialakult BRONJ esetén a kezelést
irányító onkoteam vizsgálja felül, hogy fennáll-e még a
biszfoszfonát adásának indikációja. A kezelés szüneteltetésének egyik indikációban sincs értelme.
11. Az alapellátásban dolgozó, sokszor a beteg panaszaival először találkozó kollégák szerepe a betegség korai
felismerésében elsőrangú. A kezdeti stádiumban észlelt oszteonekrózis eredményesen kezelhető, a folyamat
visszafordítható. A gyors és hatékony betegirányítás a
BRONJ ellátásában gyakorlott, fekvőosztályos háttérrel rendelkező arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály felé
nagymértékben tudja segíteni a betegség eredményes
kezelését, a csonkolással járó műtétek elkerülését.
12. A biszfoszfonát terápia előtt elvégzett fogászati
implantáció nem emeli a BRONJ kockázatát. A gyógyszeradagolás megkezdése után azonban kontraindikált (az
indokolatlan) invazív beavatkozások elvégzése a szájüregben, így az implantáció is. Kívánatos, hogy amennyiben
a terápia kezdete tervezhető, a teljes fogászati restauráció
megelőzze a biszfoszfonát-adagolás megkezdését, és erre
a páciens figyelmét is fel kell hívni.

Magyarország vezető lézerfogászata
www.naturadent.hu keres 1–4 éves magánrendelői
gyakorlattal rendelkező fogorvos kollégákat, akik
szeretnék megtanulni a keményszöveti lézerfogászatot és a legmodernebb fogorvoslási módszereket
(pl.: lézeres fogfúrás, lézeres gyökérkezelés,
teljes rehabilitációk gnatológiai szemlélettel).
Jelentkezés: karrier@naturadent.hu

Külföldi pacientúrával rendelkező,
CBCT-vel felszerelt,

Budapest, 2014. szeptember 17.

Mag yar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
DR. NÉMETH ZSOLT med. habil, elnök
Mag yar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
DR. SZEKERES L ÁSZLÓ főorvos, elnök
Mag yar Fogorvosok Eg yesülete
PROF. DR. GERA ISTVÁN tszv. eg yetemi tanár, elnök
Mag yar Urológusok Társasága
PROF. DR. TENKE PÉTER PHD, elnök
FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége
DR. SELMECZI K AMILL szakorvos, elnök

hévízi fogorvosi rendelő
protetikus kollégát keres.
Jelentkezését írásban,
szakmai önéletrajzzal várjuk
a prof44dent@gmail címre.
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TISZTÍTÁSÉRT*

16
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ORAL-B® PRO 6000
FOGKEFEFEJJEL
A FOGKEFE TECHNOLÓGIA LEGÚJABB EREDMÉNYE
Megfelelő szögben döntött, változó hosszúságú fogkefesörték 22%-kal hatékonyabb
lepedékeltávolító és 35%-kal eredményesebb ínyvérzés elleni hatással.*
ORAL-B
AL-B® ELEKTROMOS FOGKEFÉK
* Hagyományos manuális fogkefével összehasonlítva..

KÍMÉLETES. HATÉKONY. ALAPOS.

Folytatjuk a gondoskodást, mely a fogorvosi székben kezdődik.

