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Megállapodás
Diplomáciai kifejezéssel élve, közelednek az álláspontok a hónapok óta tartó tárgyalásokon az
államtitkárság, a reprezentatív szakszervezetek és a szakmai kamarák képviselői között. Címszavakban: az életpályamodellről, kollektív szerződésről, a bérekről és 2017-ben az egészségügyre fordítható költségvetési hányadról folyik a vita.
Közel a kiegyezés vagy talán a megegyezés. E két fogalomban – anyanyelvünk gazdag kifejezőképességére utalva – tartalmilag bizonyos különbözőség rejtőzik. A kiegyezés azt jelenti,
hogy a célok eléréséhez hosszú, fárasztó út vezet, és egy elfogadható eredménnyel kecsegtető
ponton a felek kiegyeznek és bizakodva mennek tovább. (A kiegyezésben vannak bőséges történelmi tapasztalataink.) A megegyezés szerintem többet jelent, az a végső célkitűzés teljesülését jelenti, mely után megteremthető a minőségi fejlődés lehetősége, a tűzoltás, rögtönzés, a tátongó lyukak betömése
helyett tervszerű, perspektivikus építkezés veheti kezdetét.
Az érdemi munka, az érdekvédelmi csatározások a kulisszák mögött zajlanak. A nyilvánosság elé tárt információk
inkább a résztvevők üzeneteit közvetítik, nem a lényeges tartalmi kérdéseket taglalják. Most jó az időzítés, a csillagok
állása is kedvező, a helyzet több szempontból is megérett arra, hogy jó egyezség születhessen. Bátran és örömmel
jelenthetjük ki, van pénz a rendszerben, a költségvetésnek van tartaléka és keretei rugalmasak, de nem ésszerűtlenül
tágíthatók. Tapasztaljuk, hogy sok mindenre jut, talán nem mindig a legfontosabbra. Amennyiben az egészségügyre
biztosítanak többletforrásokat, könnyű az emberek egyetértését megszerezni, a társadalmi konszenzust megteremteni.
Az emberek elégedettsége jól jöhet a kormányzó politikusoknak is, hiszen 2018 tavasza közeledik.
A régi mondás szerint: kétszer ad, ki gyorsan ad, hát nekünk gyorsan biztosan nem adtak, most legalább annyit kellene, ami nem tűnik alamizsnának. Egy jó életpályamodellel, biztató, rövid távú kilátásokkal talán még vissza lehet
hozni a sírból a virtuális halottat, a lélegeztetőgépen agonizáló egészségügyet.
Nem csupán a törvényi előkészítésről, a pénzkeret nagyságáról folyik vita, hanem az elosztásról is, az orvosok, szakdolgozók és a kórházi adósságállomány csökkentése között. Kijelenthetjük: az ápolók, asszisztensek, sőt az egyéb
kórházi szak- és segéderő van a legrosszabb és a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Az orvosokét jól ismerjük, okkal
menekülnek a rendszerből határon túlra, magánszférába, vagy még rosszabb, a fiatal generáció már be sem lép,
mert taszítják az áldatlan állapotok. Az érdekelt felek vitájában bölcs önmérsékletre van szükség. Régiesen szólva
a tisztesség és a lovagiasság szabályai szerint kellene rendezni a problémát. Bár ez a két dolog mintha kihalófélben
lenne már a hivatalos emberi kapcsolatokban.
A kórházfinanszírozás, illetve az adósságállomány jelentős mérséklése, bár összefügg az előzőekben vázoltakkal, de
lényegét tekintve különbözik is tőle. Sok tanulmány közül, Kovács László az IME egészségügyi vezetők szaklapjában
(XV. évf. 3. szám, 2016. április, 5-8. oldal) megjelenő közleményére hivatkoznék, aki tények, adatok és számok alapján
7 pontban foglalja össze „Miért úsznak a kórházak adósságban?”. Az egészségügyi szolgáltatók folyamatos „deficittermelő” tendenciájáról szóló viták során mindig előkerül az a primitív, közhelyszerű megállapítás, hogy az ellátórendszerben egyszerre van jelen a hiány, a szűkösség és a pazarlás. A valódi okokat keresve egyértelműen bizonyítható
a tartós alulfinanszírozottság, a torz struktúra okozta működési-működtetési problémahalmaz. A rossz szabályozó
mechanizmusok, a rapszodikusan változó irányítási-ellenőrzési rendszer tovább rontják a hatékonyságot, a gazdaságossági követelmények sok esetben politikai elvárásokat fogalmaznak meg.
Az ellátórendszer működését kártékonyan befolyásolja a bizalmatlanság légköre és a sajtó által időközönként gerjesztett negatív hangulat. Minden szereplőnek a társadalmi konszenzus megteremtésének érdekében kellene erőfeszítéseket tennie. A valóságot tükröző, reális gazdasági teljesítőképességet alapul véve kellene meghatározni a célokat.
Ez azt jelenti, hogy mekkora a ráfordítás (GDP hány százaléka), és ehhez képest – nem az illúziók világában élve –
kellene meghatározni az elvárható teljesítményt. A mindenkori politikai hatalomnak kell megértetni a populációval,
hogy mit várhat el szükség és igény szerint az ellátórendszertől. Sokféle példa közül válogathatunk, de tudomásul kell
vennünk, hogy ma a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása az egyik legnagyobb probléma a polgári berendezkedésű, elöregedő társadalmakban.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Az ínymosoly és a rövid fog szindróma 1. rész
Etiopatológia, klasszifikáció és diagnosztikai irányelvek
Antonello F. Pavone
Igazgató, Dental and Esthetic Center, LaClinic-Montreux, Svájc

Marjan Ghassemian
Szájsebészeti és Implantációs Protetikai Rehabilitációs Osztály, Katolikus Egyetem, Róma, Olaszország

Simone Verardi
adjunktus, Parodontológiai Osztály, Washingtoni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Seattle, USA

Az ínymosollyal (gummy smile) rendelkező páciensek esztétikai ellátása és
a mosoly esztétikájának tökéletesítése mára a modern fogászat szerves
részévé vált. Szükséges, hogy pontos diagnózist állítsunk fel abban az esetben
is, amikor akár többféle kiváltó ok egyidejűleg áll a jelenség hátterében.
A kezelés következtében ugyan nem minden esetben következik be az oki
tényezők teljes eliminálódása, tudnunk kell beazonosítani a probléma okát,
különben nincs lehetőségünk arra, hogy adekvát kezelési sorrendet állítsunk
fel fogszakorvosok multidiszciplináris együttműködésével. A megfelelő
diagnózis hiánya váratlan és a páciens számára elfogadhatatlan kezelési
eredményeket vonhat maga után. Jelen írás szerzői a kóroki tényezők egy
olyan osztályozását javasolják a felnőttkori ínymosoly és rövid fog szindróma
esetében, amely meghatározza az etiopatológiai eredetet. A klasszifikációt
az általuk ajánlott diagnosztikus lépéssoral együttesen alkalmazva, a páciens
állapotát mintegy „kívülről befelé” haladva megvizsgálva és kiértékelve,
az osztályozási rendszer lehetővé teszi, hogy a fogorvos hiteles és precíz
előrejelzést adjon a várható végső eredményekről, és meghatározza az
ezekhez szükséges kezeléseket.
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mosolyvonal kiértékelése az esztétikai elemzési folyamat nagyon fontos része. Az ínymosoly esztétikai diszharmóniát okozó nem
patológiás állapot, amely esetén mosolygás
közben az ínyszövet több mint 3 mm szélességben láthatóvá válik (1. ábra). Okozhatja a maxilla túlzott növekedése, rövid felső ajkak vagy a felső frontfogak abnormális
erupciója. Következésképpen, a rövid fog szindróma pedig
egy olyan állapot, melyet mosolygás közben vagy az ínytúltengés, vagy a frontfogak láthatóságának hiánya jellemez.
A szerzők úgy vélik, hogy az ínymosoly és a rövid fog szindróma olyan esztétikai problémákat okozó mosolyváltozat, amelyek gyakran együtt jelennek meg, és hasonló vagy
egybevágó kóroki, anatómiai és patológiai eredettel bírnak,
ezért is kell egyidejűleg, azonos irányelvek alapján diagnosztizálnunk. Az ínymosoly bizonyos kiváltó okai – ide értve a
mélyharapást, a fogak túlnövekedését vagy eróziós kopását,
valamint az ínyhiperpláziát és megváltozott aktív/passzív
fogelőtörést – megtalálhatók a rövid fog szindróma hátterében is, fordítva azonban nem így van. Ezen cikk célkitűzése, hogy klasszifikációt javasoljon az ezzel a problémával
küzdő pácienseknek, és hogy röviden leírjon egy diagnosztikus folyamatot, amelyet az osztályozással együtt az eltérés
beazonosítására és a helyes kezelési terv elkészítésére használhatunk a sikeres eredmény elérése érdekében (2. ábra).
Az ínymosoly klasszifikációjáról más szerzők régebben
már beszámoltak,4,5 de mindkét korábbi tanulmány fiatalabb páciensekkel foglalkozik. Az ínymosoly azonban a
felnőttek esetében is jelen van. Az állapot abból adódhat,
hogy eltérés áll fenn legalább az egyik anatómiai képletben: maxilla,6 ajkak,7 íny8 vagy fogak,9 de általában több,
mint egy képlet mutat eltérést. Az egyes képletek közötti
differenciálás szükséges ahhoz, hogy meghatározzuk a
kezelést, és hogy lehetővé tegyük a különféle szakterületek együttműködését. Ezt kell tennünk még olyan esetekben is, amikor egy kompromisszumos kezelési tervet kell
végrehajtanunk, ha például az ideális kezelés túl invazív
vagy komplikált, ami miatt a páciens nem fogadta azt el.
Ez még nagyobb jelentőséggel bír akkor, ha az etiológia
kevert eredetre utal.
A szerzők emiatt a Monaco és társai által leírt osztályozáshoz képest egy olyan módosítást javasolnak, amely
révén a felnőttekre is alkalmazhatóvá válik.
Az ínymosoly etiológiája című táblázatban található leírás
alapján is anatómiai eltérés mutatkozhat a maxillán, melynek oka lehet a maxilla vertikálisan nagyobb mérete,
szkeletális Angle II osztály nagyobb mértékű fogelőtöréssel, vagy ugyancsak anatómiai variáció miatt lehet rövidebb a felső ajak vagy épp mobilisabb a normálnál.
Jelen klasszifikáció az ínymosolyt és a rövid fog szindrómát (továbbiakban ínymosoly) együttesen veszi figye-

1. ábra: Ínymosollyal rendelkező páciens

2. ábra: Az 1. ábrán szereplő páciens mosolya az ínymosoly
korrekciós kezelése után

1. Anamnézis (gyógyszerszedés stb.)
• páciens kora
• egészségi állapota
2. Arcelemzés
3. Ajakelemzés
• statikus
• dinamikus
4. Nyugalmi pozíció elemzése
5. Fogazat vizsgálata
• fogak hossza
• incizális él elhelyezkedése
6. Parodontium vizsgálata
• tasakmélység (PPD), tapadásveszteség (CAL), feszes
íny szélessége
• cement–zománc junkció (CEJ) meghatározása és
kresztális csontnívó szondázása - bone sounding
• radiológiai vizsgálatok
1. táblázat: Ínymosoly/rövid fog szindróma diagnosztikus folyamata

lembe a diagnózisalkotásban, ezáltal lehetővé teszi a klinikus számára, hogy helyesen diagnosztizáljon és kezelje
az elváltozást.
Ahhoz, hogy pontosan azonosítani tudjuk az ínymosoly
etiológiai-anatómiai-patológiai okait, egy jól meghatározott diagnosztikus eljárást kell alkalmaznunk (1. táblázat). Annak ellenére, hogy az esztétikai analízist általában kívülről befelé irányuló vizsgálódással végezzük,
a fogorvosnak először fényt kell derítenie az intraorális
okokra. Az extraorális tényezők kezelését csak ezt követően veheti fontolóra, hiszen a fogazat kezelése gyakorta
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3. ábra: Gingivahiperplázia okozta ínymosoly

4. ábra: Oldalirányú teleröntgen-felvétel MVT-vel rendelkező páciens-

(forrás: Willim Becker, DDS, MSD, Tucson, Arizona állam)

ről (a maxilla anterior magassága: palatum síkja-incisalis él = 29–31 mm)

sokkal kevésbé invazív, mint az arc-állcsont sebészeti
beavatkozások.

Diagnosztikus folyamat ínymosoly esetén
1. Általános anamnézis
A páciens általános anamnézisében a páciens kora és
általános egészségi állapota kulcsfontosságú tényező.
A páciens korából megbecsülhetjük a fogak erupciós
állapotát, az általános egészségi állapota pedig azért
lényeges, mert például terhességben vagy bizonyos
gyógyszerek szedése esetén gingivalis hiperplázia alakulhat ki (3. ábra).8-10
2. Arcelemzés
Ha meghatározzuk az archarmadok arányát a frontális és laterális nézetekben, be tudjuk azonosítani, hogy
szükséges-e valamilyen változtatás a középső és az
alsó archarmadokban. Ha a középső archarmad aránya nagyobb, az a maxilla vertikális túlnövekedését jelzi
(MVT).6 Az archarmadok klinikai elemzése csak megközelítőleg adhat pontos eredményt, ezért további radiológiai vizsgálatokra is szükség lehet (4. ábra). A maxilla
vertikális túlnövekedését kefalometriai analízissel vizsgálhatjuk meg, amelynek során megmérjük a felső
középső metszők incizális élének távolságát a spina nasalis
anteriort és posteriort összekötő (SPA-SPP) síkhoz viszonyítva (palatum síkja az incisalis éltől 29–31 mm távolságra van).7,11 A szerzők ezt a távolságot azonban nem

5. ábra: Külső ajakmagasság

tartják megbízható mérőszámnak, mert értéke változhat attól függően, hogy a fogazat éppen erodált vagy
elongeálódott. Ezért a szerzők javaslata, hogy a palatum
síkját a felső metszők zománc–cement határához viszonyítsuk (CEJ), ezáltal kizárhatjuk a metszők kopásából
adódó félrevezető adatokat, de figyelembe kell venni,
hogy a CEJ pozíciója a fogak elongációjával változik.
3. Ajkak és a periorális izmok analízise
A felső ajak helyzetét statikus és dinamikus állapotban
is elemezhetjük, ezáltal következtethetünk az ínymosoly
jelenlétére (5-6. ábra). Statikus analízis során a subnasale
pont és a felső ajak alsó szegélye közötti távolságot mérjük
le.12 Ez a távolság a bőrön 15–16 mm-t, az ajkon 5–6 mm-t
jelent, tehát a teljes távolság 20–22 mm, az ennél alacsonyabb mért értékek rövid felső ajkat jeleznek.13 Dinamikus analízis során, a musculus levator labi superioris
hipermibilitása egy magasabb felső ajakpozíciót eredményez, ami azt vonja maga után, hogy a fogak és az íny is
nagyobb mértékben válik láthatóvá mosolygás közben.
4. Az ínymosoly kiterjedése
Nagyon fontos felmérni, hogy a gingiva láthatósága
mosolygás közben csak a felső állcsont frontterületére
(7. ábra), vagy az egész állcsontra kiterjed-e (8. ábra). Abban
az esetben, ha az ínymosoly csak anterior lokalizációban
van jelen, kielégítően esztétikus eredmény érhető el minimálisan invazív kezelések révén is. Ezzel szemben, ha a

6. ábra: Az ajakpír vertikális dimenziója
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teljes állcsonton megfigyelhető az íny nagyfokú exponáltsága, akkor kiterjedten invazív beavatkozásokra is szükség lehet ahhoz, hogy harmonikus és esztétikus végeredményt érhessünk el.
5. A fogazat vizsgálata
Az orvos először a felső metszőfogak elhelyezkedését
vizsgálja meg a tér három irányában, nyugalmi pozícióban. Az izmok nyugalmi pozícióját úgy tudjuk elérni,
hogy a páciens „m” hangot hallat, és az ajkakat enyhén
nyitott pozícióban tartja. Nyugalmi pozícióban a felső
és alsó ajkak közötti interlabialis résben a felső metszőfogak incizális éléből 0–4 mm-nek kellene láthatóvá
válnia, a páciens életkorától függően.14
Ha az incizális élekből ennél több látható, a maxilla vertikális túlnövekedésére, túlzott erupcióra vagy rövid felső
ajakra gyanakodhatunk. Ezzel szemben, ha az incizális
élek a normális tartományon belül láthatók, akkor egy
megváltozott erupciót, míg ha a láthatóság kisebb mértékű, akkor túlzott fogkopást feltételezhetünk. Hogy
bebizonyítsuk ezeket a feltevéseket, az orvosnak tovább
kell haladnia a diagnosztikus lépéssorozaton (1. táblázat) úgy, hogy megméri a fogak magasságát, és felméri
a metszőélek kopottságának mértékét. A fogak vertikális és horizontális dimenzióit bizonyos normál arányokhoz kell viszonyítanunk. Nagyon fontos annak megállapítása, hogy a fogak rövidségének oka a visszamaradt
fogelőtörés vagy az incizális él kopottsága, vagy a két ok
együttesen. Az incizális él helyzetének elemzése révén a
klinikus meg tudja állapítani, hogy a fog mértének változása inkább az incizális vagy a gingival irányba tolódik
el, mivel a szabaddá vált dentinfelület mértéke a fogkopottság mértékére utal.
6. Parodontális vizsgálat
A parodontális vizsgálat során a kezdeti felmérés arra irányul, hogy elkülönítsük a parodontium szöveteinek patológiás és nem patológiás változatait. A parodontális szondázást használjuk arra, hogy megmérjük a parodontális
tasakmélységeket, a tapadásveszteséget és az ínyrecesz-

7. ábra: Anterior ínymosoly
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szió mértékét. Azokban az esetekben, amikor rövid fogakat látunk, de a metszőélt nem találjuk abradáltnak, fontos
ellenőriznünk, hogy a parodontális érintettség gyulladás,
ínyhiperplázia vagy visszamaradott fogelőtörés következménye-e. A visszamaradott fogelőtörés egy olyan klinikai
állapot, amit az íny túlzott mennyisége idéz elő a zománcfelszínen, ez okozza a rövid klinikai koronák megjelenését. Fontos, hogy különbséget tegyünk a módosult paszszív (MPE) és módosult aktív fogelőtörés (MAE) között,
mivel két különböző entitásról van szó, és ennél fogva
különböző kezelést igényelnek. A CEJ konkavitásának
klinikai megállapítása a diagnosztikus eszközeink egyik
lehetősége, amit akkor használunk, ha az íny túlzott mértékben fedi be a klinikai koronát; ezt egy parodontális
szondával vagy 17-es szondával végezzük, hogy meghatározzuk a CEJ helyzetét a marginális gingivához képest.
A szerzők kifejlesztették az úgynevezett „módosult fogelőtörés röntgentechnikát” (Alter X), melynek során teljes
parodontális státuszfelvételt készítenek, miután radioopak
folyékony kompozit anyagot vagy fogszabályozó ívet
helyeznek a marginális gingiva vonalára, hogy feltárják az
eltéréseket az anatómiai és a klinikai korona arányai között
(9-10. ábra). A fősugár iránya merőleges a röntgenfilmre,
és a röntgenfilmnek lehetőség szerint párhuzamosan kell
elhelyezkednie a fog hossztengelyével, mivel a szögeltérés
ebben az esetben helytelen diagnózishoz vezethet; például
alacsony vagy gótikus szájpaddal rendelkező páciensek
esetében. A módosult fogerupció jelenlétének megerősítéséhez további és invazívabb diagnosztikus eljárásokra
van szükség. Ha fennáll a kóros fogelőtörés gyanúja,
helyi érzéstelenítésben végzett bone sounding szükséges
a parodontális csontnívó feltérképezéséhez. A szondázás
eredményei által a módosult fogelőtörés jelenléte megerősíthető, és a módosult passzív erupció alosztályait19 is el
tudjuk különíteni e vizsgálat révén.

Diszkusszió
A fent részletezett módosított klasszifikáció segítheti
a fogorvost abban, hogy feltérképezze a lehetséges
intraorális és extraorális okokat a felnőttkori ínymosoly

8. ábra: Anterior-posterior ínymosoly
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hátterében. Számos szerző is egyetért abban, hogy az
ínymosoly leggyakoribb extraorális oka a maxilla vertikális túlnövekedése (MVT), és a leggyakrabban előforduló intraorális ok a módosult fogerupció. Azokban az esetekben, amikor a centrális reláció/maximális
interkuszpidációs érintkezés nincs meg, vagy nem stabil
okklúziót biztosít, ahogyan például ezt az Angle II osztályú eltéréseknél láthatjuk, jelentős overbite van (metszőfog túlharapás a horizontális síkban), és egy lépcső
alakul ki a hátsó fogak okklúziós síkja és az incizális sík
között. Ilyenkor dento-alveolaris komponensű fogelőtörés ellensúlyozhatja az állcsontrelációs eltérést, annak
érdekében, hogy az okklúzió vertikális dimenziója megtartott maradhasson. Ezen folyamatok eredménye ínymosolyként jelenhet meg.
A szerzők „látszólagos ínymosolynak” nevezik azt a jelenséget, amikor fokozott fogkopás vagy a módosult fogelőtörés a rózsaszín/fehér arányokat elbillentve az íny
nagyobb fokú láthatóságát eredményezi. Ezt úgy vehetjük
észre, hogy ilyenkor az íny exponáltsága a normális értéken belül marad (vagy kissé nagyobb), de a fogak méretei
kisebbek, ínymosoly látszatát keltve.
Az ajak jellegzetességei, mint az ajakmagasság, az izmok
tónusossága, hiperaktivitása és az ajakpozíció ugyancsak
összefüggésbe hozhatók az ínymosollyal4,13,21 és a magas
mosolyvonallal.22

9. ábra: Fogszabályozó ív meghajlított darabjai a marginalis
gingiva fölé rögzítve

10. ábra: A gingiva marginalis és a CEJ szintjének elkülönítése
röntgenfelvételekkel

Az intraorális elváltozások diagnosztizálásakor a fogak
csökkent mérete és a gingivatöbblet jelenléte kórjelző
lehet. Az életkorral jelentkező fogkopás, az attríciós kopások és az erózió a fogak kisebb méretét okozhatja.23,24
Gyakorta bruxizmus vagy éjszakai fogcsikorgatás lehet a
hátterében a fokozott fogkopásos jelenségeknek,25 de az
abnormális funkciók, parafunkciók is okozhatják a frontfogak kopását vagy az incizális él irreguláris lefutását.
Az ínymosoly és a rövid fog szindróma leggyakoribb
intraorális okozója az ínytöbblet. A plakk okozta gingivitis is megjelenhet ilyen formában, ebben az esetben
egyértelműen a szájhigiéné növelésére kell instruálnunk a pácienst. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak
ínyhiperpláziát.8-10 Ha ilyen okok nem állnak a háttérben, akkor a módosult fogelőtörés valamely esetével állhatunk szemben.
Ha a fogak magassága a fogkopásnak vagy a módosult fogelőtörésnek köszönhetően csökkent, akkor az ínymosoly és
a rövid fog szindróma egyszerre is fennállhat. Első látásra
ez a két állapot nagyon hasonlónak tűnhet, ezért is tartják a
szerzők fontosnak mindkét elváltozás lehetőségét fontolóra
venni a diagnózisalkotásban és a kezelési terv készítésénél.
Ha az incizális élek nem kopottak, akkor a bone sounding
és a diagnosztikus röntgenfelvételek rendkívüli jelentőségűek abban, hogy a kresztális csontnívó szintjét meghatározzuk a zománc–cement junkció szintjéhez képest. Ez az
aspektus szükséges ahhoz, hogy a módosult fogelőtörés
alosztályaiban a különböző műtéti technikák közül válaszszunk. A módosult fogelőtörés alosztályának megállapítása azért is fontos, hogy fogak helyes pozícióját is meg
tudjuk határozni az állcsontokon belül, továbbá a fogak
erupciós állapotának felmérésében is segít. Az említett
hosszú tubusos párhuzamos röntgentechnikát a frontfogak dentogingivalis egységének vizsgálatára alkották meg
a szerzők.27 A cone-beam CT-felvétel is alkalmazható
az eltérés feltérképezésére, de a szerzők szerint kevésbé
invazív, kisebb sugárterheléssel járó diagnosztikus eljárás
is elégséges információval bírhat, tehát megmutatja, hogy
jelen van-e a módosult fogerupció kórképe (ld. módosult fogerupciós röntgentechnika). A probléma egy másik
nagyon érdekes megközelítését Cairo és munkatársai ajánlották, akik egy matematikai formula segítségével detektálták a módosult passzív fogelőtörést, azáltal, hogy a radiológiai és a klinikai korona méreteit arányították egymáshoz.
Az íny mosolygás közbeni láthatóságának ideális mértékére különböző ajánlásokat olvashatunk a szakirodalomban.30-31 A szerzők úgy vélik, hogy az ínymosolynál megtalálható jellemzők nem feltétlenül azonosíthatók azokkal,
amiket az előnytelen mosoly jellemzőinek tartunk. Sokféle
ínymosoly létezik, amelyek közül számos esetben a gingiva
láthatósága nagyobb arányú, mint 4 mm, mindazonáltal
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nagyon is vonzó az illető mosoly, ami azt jelzi, hogy az
íny nagyobb mértékű láthatósága önmagában nem kelt
visszatetszést. Bizonyos ínymosollyal rendelkező páciensek esetén meglévő telt és határozott ajakkontúr, a fogak
szabályossága méretben és arányokban, és egy megfelelő
izomtónus harmonikus együttese az ínymosoly hatását
kompenzálni képes, és kellemes, megnyerő mosolyt kölcsönöz.

Konklúzió
Az ínymosoly/rövid fog szindróma kezelésében a legelső
lépés a teljes körű diagnosztikus eljárás, amelynek során
az etiológiai, anatómiai és patológiai okokat felfedjük.
Gyakorta a fogkopás akár több etiológiai tényezővel áll

Magyar Fogorvos 2016/3

123

összefüggésben, ilyenkor átfogó és multidiszciplináris
megközelítés várható el. Ha precíz és megbízható diagnosztikus protokollt alkalmazunk, és a megfelelő, multidiszciplináris kezelést választjuk, akkor már jó esélyünk
van arra, hogy a rózsaszín/fehér morfológiát olyan
módon alakítsuk át, hogy kielégítő és harmonikus eredményt kapjunk egy szép mosoly formájában, még akkor
is, ha az etiopatológiai kóroki tényezőket nem is tudtuk
teljes mértékben eliminálni.
Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2016. február
Fordította: Dr. Dóró Marianna
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Huntington-kórban szenvedő páciens
fogászati ellátása általános anesztéziában
Irena Haimov-Kaldess
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Doron Haim
Docens, Fogorvostudományi Kar, Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Iasi (Jászvásár), Románia;
Románia; Igazgató, Fogorvosi Részleg, Beer-Yakov, Izrael

Adi Garfunkel
Professzor, egykori dékán, Fogorvostudományi Kar, Hadassah Héber Egyetem, Jeruzsálem, Izrael;
Tudományos igazgató, Fogorvosi Részleg, Assaf-Harofeh Egészségügyi Központ, Beer-Yakov, Izrael

A fogorvos számára kihívást jelenthet a neurodegeneratív betegségben
szenvedő páciensek ellátása. Az ilyen problémával küzdő beteg általános
anesztéziája során elsődleges cél a légutak átjárhatóságának biztosítása, és
a kezelés befejeztével a gyors, biztonságos ébredés. Cikkünk néhány fontos
tényezőt tárgyal, mely jelentőséggel bírhat a fogorvos-aneszteziológus team
számára Huntington-kórban vagy egyéb neurodegeneratív betegségben
szenvedő páciensek ellátása során. Bemutatjuk egy neurodegeneratív
betegségben szenvedő páciens általános anesztéziában végzett kezelését,
akinek fő tünete a kontrollálatlan, akaratlan mozgás volt. Hangsúlyozzuk a
használt gyógyszerek biztonságosságának fontosságát.

A

neurodegeneratív betegségeket az agyi,
illetve gerincvelői neuronok károsodása
jellemzi. Az akut idegsejt-károsodást egyszeri, rövid ideig tartó behatás idézi elő,
mint például stroke vagy trauma, aminek következménye a sérülés helyének megfelelően lokalizált sejt-

elhalás. A krónikus neurodegeneráció hosszabb idő
alatt alakul ki, és adott idegsejt típusokat vagy csoportokat érint.
Alzheimer-, illetve Huntington-kór esetén az agyban
kiterjedt neuronpusztulás jellemző (1. ábra), míg Parkinson-kórban a substantia nigrában lokalizált spe-
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ciális dopaminerg sejtek elhalása okozza a tüneteket.
Amyotrophiás lateralsclerosis és a spinalis muscu laris
at rophia esetén a nyúltagyban és a gerincvelőben
található motoros neuronok degenerációja és elhalása
ismerhető fel. Bár ezek az állapotok mind specifikus
idegsejt-elváltozásokkal járnak, a neuronok károsodásának mechanizmusa összetett, ami megnehezíti a
hatékony terápia kidolgozását.1
Az idegrendszer degeneratív betegségeinek kialakulásában a géndefektusok jelentős szerepet játszanak.
Valójában a genetikai vizsgálatokból szerzett ismeretek tették lehetővé számos neurodegeneratív rendellenesség etiológiájának és patogenezisének alapjául szolgáló molekuláris mechanizmusok megértését.2

Huntington-chorea
A betegséget George Huntington után nevezték el,
aki 1872-ben írta le az örökletes kórképet. Ez egy gyógyíthatatlan, felnőttkorban jelentkező, autoszomális
domináns öröklődést mutató rendellenesség, mely
a basalis ganglionok és az agykéreg egyes specifikus
sejtjeinek elhalásával jár.3 A legkifejezettebb idegrendszeri eltérés Huntington-kórban a neostriatumban
található (2. ábra), a nucleus caudatus és a putamen
területén kiterjedt atrófia (3. ábra), továbbá szelektív
idegsejtpusztulás és astrogliosis jellemzi. Jellegzetes
neuronelhalás az agykéreg mélyebb részein is látható.4
Klinikai tünetei a mozgászavar, kognitív hanyatlás,
demencia és viselkedési zavarok. Egy adott betegnél
jelentkezhet egy, vagy akár az összes tünet, különböző
súlyossági fokban.5
A következő esetbemutatás egy neurodegeneratív
betegségben szenvedő páciens kezelését írja le, akinek az ellátása kontrollálhatatlan mozgászavara
miatt általános anesztéziában történt. A beszámolóban hangsúlyozzuk a használt gyógyszerek biztonságosságát.

Esetbemutatás
52 éves hölgy páciens jelentkezett fogorvosi ellátásra.
Fő fogászati panasza a jobb felső nagymetsző körül
ismételten jelentkező duzzanat és fájdalom volt, továbbá
rágási és nyelési nehézségről számolt be. Tünetei általános állapotát is rontották. 15 éve volt ismert Huntington-kórja.
Terápiája napi 25 mg tetrabenazinból és orvosi célból adagolt cannabisból állt, mely utóbbit aprósütemény formájában fogyasztotta. A tetrabenazin gátolja a
monoaminok újrafelvételét a szinapszisokban. A pontos
anti-chorea-s hatásmechanizmusa nem ismert, de feltételezik, hogy a monomaninok (például dopamin, szero-

1. ábra: Alzheimer-, illetve Huntington-kór esetén az agyban
kiterjedt neuronpusztulás jellemző, amint az idős páciens agyi
MRI-felvételén látható (felső nyíl: nucleus caudatus feje, alsó nyíl:
putamen)

tonin, norepinefrin és hisztamin) szinaptikus újrafelvételének reverzibilis gátlása útján fejti ki hatását.
A páciens cachexiás volt, előrehaladott mentális hanyatlás, ataxia és kifejezett chorea-s mozgászavar volt észlelhető. Beszéde elmosódott volt, de koherens.
A fizikális vizsgálat során szívműködése ritmusos volt,
frekvenciája 80/min, vérnyomása 105/70 Hgmm. Testsúlya 50 kg volt, BMI-je 18,3. Vércukorszintje 4,5 mmol/l,
urea nitrogén (BUN) szintje pedig 1,2 mmol/l; az elektrolitok szintje és a vérképe normál értékeket mutatott,
EKG-ján kóros eltérés nem volt látható.
Szájvizsgálat
Lágyszövetek – A páciens nyálkahártyája és nyelve
egészséges volt. A nyálmirigyek és a nyálszekréció
szintén nem mutatott eltérést. Regionális nyirokcsomó nem volt tapintható. A parodontális vizsgá-
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hézagfogak: 15, 12, 11, 24, 25, 26, illetve 46) készítését (ideiglenes akrilát, majd véglegesként fémkerámia)
tervezték.
Tekintettel a beteg extrém kontrollálatlan mozgásaira, mely érintette a fej, állkapocs és nyelv mozgásait
is, továbbá az odontofóbiára, a tervezett beavatkozás
idejére a napi 25 mg tetrabenazin, illetve a cannabis
adagolásának fenntartása mellett döntöttek. A beavatkozást követően naponta 3 × 500 mg amoxicillin adását javasolták.

2. ábra: Ezen az MRI felvételen egy gyermek neostriatuma
figyelhető meg (nyilak: striatum)

lat gingivitist és parodontitist igazolt, maximálisan
6 mm-es tasakokkal.
Fogak vizsgálata – A jobb felső nagymetszőnél krónikus periapikális gyulladás igazolódott, a fog nem
volt vitális, és harmadfokú mobilitás volt észlelhető.
A bal felső bölcsességfogban kiterjedt szuvasodást
találtak. Minden fogon kifejezett attríció volt látható. Több fogat (15, 12, 24, 25 és 46) korábban extraháltak, feltehetőleg szuvasodás, illetve parodontális
érintettség miatt. Szerzők a hiányzó fogak pótlására
rögzített fogpótlást terveztek, mivel a kivehető fogpótlás készítését a páciens neurológiai problémája, a
mozgáskoordináció zavara, és az akaratlan mozgások
kizárták.
Fogászati kezelési terv
A jobb felső nagymetsző és a bal felső bölcsességfog
eltávolítása feltétlenül indokolt volt. Két híd (horgonykoronák: 17, 16, 14, 13, 21, 22, 23, 27, illetve 45, 47,

Anesztézia
A műtőben vénát biztosítottak, 5 csatornás EKG- és
vérnyomás-monitorozást végeztek, kapnográf, idegstimu látor és pulzoximéter használata mellett. A kezdeti értékek a következőek voltak: RR: 105/70 Hgmm,
P: 80/min, SpO2: 99%, EtCO2: 32%. Az anesztézia
során stabil vitális paraméterek voltak észlelhetők: a
vérnyomás 110/50–95/40 Hgmm között, az artériás
oxigéntelítettség (SpO2) 96–99% között, a kilégzésvégi széndioxid-koncentráció (EtCO2) 31–33% között
változott.
A helyi érzéstelenítést 2%-os lidokain – 1:100000 adrenalin oldattal végezték. 100%-os oxigénnel preoxigenizálták a beteget, majd az anesztézia indukciója
100 mg propofol és 40 mg rocuronium (Esmeron)
iv. adásával történt. A nasalis intubációhoz 7 mm-es
endotrachealis tubust használtak.
Az anesztézia fenntartására 0,05–0,12 mg/ttkg/min
fentanylt és <0,4% isoflurant (50%-os oxigén-levegő
keverékben) adagoltak 4 órán át. A nitrogénoxidult
mellőzték.

Fogászati ellátás általános anesztéziában
A csonkokat chamfer vállal készítették elő. A lenyomatozáshoz polyvinyl sziloxán (szilikon, PVS) lenyomatanyagot használtak. A fémerősítésű akrilát ideiglenes hidakat előre elkészíttették, majd a csonkokra
adaptálták. Harapásrögzítő szilikon segítségével rögzítették a felső és alsó állcsont viszonyát, bár ennek
meghatározása általános anesztézia mellett bizonytalan.
Az izomrelaxáns hatását 2,5 mg myostigmin és 0,5
mg atropin adásával felfüggesztették. A fentanyl és
isofluran adagolásának megszüntetését követően a
beteg spontán légzése visszatért, extubálhatóvá vált.
Tudata gyorsan feltisztult, beszéde ismét koherens
volt.
A protetikai ellátás a továbbiakban a szokásos módon, a
fogorvosi rendelőben történt, nyugtató és izomrelaxáns
használata nélkül. Szerzők fontosnak tartják megje-
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gyezni, hogy a beteg továbbra is rendszeresen használt
orvosi cannabis származékot. A hidak próbája során
(4. ábra) a páciens jól kooperált, és szinte alig volt észlelhető akaratlan mozgás.
A kezelést követően a páciens ismételt instruálása,
motiválása mellett jó orális higiénét tartott fenn, és
rendszeresen részt vett dentálhigiénikus által végzett
kezelésen (5. ábra).

Megbeszélés
Huntington-kóros betegek általános anesztéziában
végzett fogorvosi kezelésével kapcsolatban kevés klinikai tapasztalat áll rendelkezésre ahhoz, hogy konkrét gyógyszereket vagy technikákat lehessen javasolni.
Az irodalomban fellelhető adatok Huntington-kóros
páciensek anesztéziájáról többnyire anekdotikusak,
mindössze néhány esetbemutatásból és szerkesztőknek írt levélből állnak.6-16
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Egyetlen intravénás vagy inhalációs anesztetikum sem
kontraindikált, de thiopental adást követően késleltetett ébredést és generalizált tónusos görcsöt írtak le.10
A bemutatott esetben a szerzők mellőzték használatát,
helyette propofolt alkalmaztak, melynek nem észlelték semmilyen mellékhatását. A propofol általánosan
használt szer narkózisindukció céljára.11 Jól használható mély szedáció vagy általános anesztézia során,
gyors hatásbeállást és ébredést biztosít.12 Az irodalomban normál reakcióról és gyors ébredésről számolnak
be propofol használata után Huntington kóros betegek
kezelése kapcsán.17-19 Feltételezik, hogy ezek a betegek
a nem depolarizáló izomrelaxánsok hatására érzékenyek lehetnek, de a bemutatott esetben az atracuriumra
adott válaszreakció normális volt.18-20
Érdekes módon, a csökkent pszeudocholinészteráz
aktivitás jelentősen gyakoribb Huntington-kóros betegek között, mint a normál populációban.7 Ez magyarázhatja a succinylcholin elhúzódó izomrelaxáns
hatását, melyről az irodalom beszámol. Esetünkben szerzők biztonsági megfontolásból eltekintettek
használatától. Bebizonyosodott, hogy a sevofluran
és a mivacurium hatékony és biztonságosan használ-

4. ábra: Frontális nézetben jól látható az aszimmetrikus mosolyvonal

3. ábra: Huntington-kórban a neostriatumban a nucleus caudatus
és a putamen területén kiterjedt atrófia jellemző (felső nyíl: nucleus
caudatus feje, alsó nyíl: putamen)

5. ábra: Pótlás a 6 hónapos kontrollvizsgálatkor
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ható szernek tekinthető Huntington-kóros páciensek
anesztéziája során.18
A szerzők premedikációként a szokásos atropin helyett
glycopyrrolatot használtak, hogy elkerüljék annak centrális anticholinerg hatását, mely súlyosbíthatta volna a
choreiform mozgászavart. A Huntington-kóros betegek intraoperatív kockázata magasabb, ideértve az
aspirációt,6,19 illetve a midazolam fokozott szedatív
hatását.13
Az ilyen betegek általános anesztéziája során elsődleges
cél a légutak biztosítása és a gyors és biztonságos ébredés.
A sevofluran, mely egy nemrégiben bevezetett inhalációs anesztetikum, kedvező farmakokinetikai profiljának köszönhetően kiküszöbölheti az elhúzódó ébredéssel járó problémákat.21 A szerzők azonban isoflurant
használtak helyette, mely hasonló eredményt biztosít,
az ára viszont jóval kedvezőbb. A succinylcholin által
okozott esetleges megnyúlt apnoes időszakot elkerülendő rocuronium segítségével gyors anesztézia bevezetést végeztek.22
A Huntington-kóros betegeket ellátó fogorvos-aneszteziológus csapat számára megfontolandó kérdések:
1. Hogyan kezeljük ezeket az idősebb, esendő, kooperációra képtelen pácienseket?
2. Hogyan tervezzük meg az alultáplált betegek kezelését?

3. Hogyan kezeljük ismételten az aspirációveszélynek
kitett pácienseket?
Szintén átgondolandó a klasszikus anesztézia protokollban szereplő thiopental és succinylcholin használata, tekintettel a lehetséges szélsőséges reakciókra.
Az anesztéziát illető további megfontolások az adott
beteg fizikális és pszichés státuszától függnek.

Összefoglalás
A szerzők leírták egy Huntington-kórban szenvedő páciens kezelését, aki objektív okokból korábban szájhigiénéjét elhanyagolta. A leírthoz hasonlóan
megfelelően megválasztott gyógyszerekkel végzett
általános anesztézia biztonságos módszernek tekinthető Huntington-kór és más neurodegeneratív betegség esetén. Az orális gócok eliminációja és a rágóképesség helyreállítása jelentősen javította a páciens
általános állapotát.
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A cukorbetegek száma egyre nő az Egyesült Államokban. Ma már tudjuk,
hogy a cukorbetegség és a fogágybetegség szoros kapcsolatban áll
egymással. Kiemelten fontos, hogy az egészségügyi ellátás a legjobb
módszereket alkalmazza e növekvő népesség kezelésére. Ez a cikk a
cukorbetegség és a fogágybetegség kapcsolatát vizsgálja, és gyakorlati
ajánlásokat nyújt a fogorvosoknak a cukorbeteg páciensek kezelésére.

A

z Amerikai Járványkezelési és Megelőzési
Központ legutóbbi (2014-es) nemzeti diabetes statisztikai jelentése szerint jelenleg
mintegy 29,1 millióra tehető a cukorbeteg
amerikaiak száma, beleértve az I. és a II. típusú diabéteszeseket.1 Ez a teljes amerikai lakosság 9,3%-a.
Ezen felül további 86 millió amerikai azonosított
prediabéteszesként. A cukorbetegség incidenciája és
prevalenciája is folyamatosan növekszik.2
A cukorbetegség krónikus gyulladásos rendellenesség,
amely jelentős morbiditással és mortalitással jár, és a veseelégtelenség, vakság, végtag-amputáció, miokardiális
infarktus és a stroke egyik vezető oka. Ugyancsak ismert
ma már a kétirányú kapcsolat a fogágybetegséggel: a
rossz glikémiás kontroll hátrányos hatása a fogágyra,
és a gyulladásos fogágybetegségek esetleges negatív
hatása a glikémiás kontrollra.3 A cukorbetegek növekvő

száma (1. táblázat) és a cukorbetegség és a fogágybetegség közötti szoros kapcsolat miatt a fogorvosoknak tisztában kell lenniük a legkorszerűbb eljárásokkal ezen
populáció kezelésére. E cikk célja néhány ilyen gyakorlat áttekintése.

Háttér
A cukorbetegség és a fogágybetegség közötti kapcsolatra vonatkozó megfigyelések több mint 100 évvel
korábbra, az inzulin felfedezése előtti időkre datálhatók.
Korabeli orvosi megfigyelések szerint a rosszul kontrollált cukorbetegek gyakran súlyos fogágybetegségben
is szenvedtek. A mára elavult kifejezés, a „diabetikus
parodontopátia” is ezt az összefüggést mutatja. Idővel
megfigyelték azt is, hogy a cukorbeteg páciensek fogágybetegségének fellángolásakor vércukorszintjük kontrollálása nehezebb, „törékeny”.2
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Új diabéteszes esetek száma
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1,7 millió

Új diabéteszes esetek
aránya/1000 fő
7,8

371,000
892,000
400,000

3,6
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11,5

131

1. táblázat: Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek száma a 20 évnél idősebb populáció körében (Egyesült Államok, 2012)

Epidemiológiai vizsgálatok, különösen azok, amelyek
egy indián törzsre, a Pima Arizona-ra összpontosítanak, ahol a legmagasabb a diabetes prevalenciája, segítettek a cukorbetegség és a fogágybetegség közötti kapcsolat kétirányúságának dokumentálásában. Az elmúlt
30 évben exponenciálisan növekvő számban ismertünk meg olyan biológiai mechanizmusokat, amelyek
alátámasztják ezt a kapcsolatot.
Nagy áttörést jelentett annak a megértése, hogy a
cukorbetegek megváltozott immunválasszal reagálnak
a mikroorganizmusok által jelentett kihívásokra. Általánosságban, az ilyen egyének neutrofil granulocitái
általában alulműködnek, míg a monocita és makrofág
sejtvonalak többnyire hiperreaktívak.2,4 Az eredmény
a nem specifikus baktériumölés képességének csökkenése és a proinflammatórikus citokinek termelésének növekedése, melynek eredményeként roncsolódik
a szövet.
A rossz glikémiás kontrollal rendelkező cukorbetegeknél
a bakteriális antigének többnyire nagyobb szöveti gyulladást váltanak ki, mint a nem diabéteszes betegeknél. Ez
a gyulladás felelős a fog körül a fogágy pusztulásáért is.
Emellett van egy szisztémás gyulladásos komponens is:
néhány gyulladásos citokin a véráramba kerülve zavarja
az inzulin-receptorok működését, hozzájárulva ezzel az
inzulinrezisztencia kialakulásához.
Ahogy egyre több ismeret gyűlt össze a cukorbetegséggel kapcsolatos biológiai mechanizmusokról, a terápia is óriási változáson ment keresztül. Ezt a változást
javarészt a 90-es években megjelent kutatások sarkallták, melyek a glikémiás kontroll fontosságát vizsgálták a
diabetikus komplikációk tekintetében. A mérföldkő az
1993-as Diabetes Kontroll és Szövődmények Vizsgálat
(Diabetes Control and Complications Trial) volt, amely
megmutatta, hogy a váltás a hagyományos inzulinkezelésről a gyakoribb injekciózásra és az intenzívebben
monitorozott terápiára javította a glikémiás kontrollt, és
jelentősen csökkentette a cukorbetegséggel járó szem-,
vese- és idegkárosodás kockázatát.5.
Az 1998-as Egyesült Királyság-beli Prospektív Diabetes Tanulmány (United Kingdom Prospective Diabetes

Study) is a szövődmények feltűnő csökkenéséről számolt
be, ha az újonnan diagnosztizált II. típusú diabéteszesek
intenzív terápiában részesültek.6.
Ennek eredményeképp az I. típusú cukorbetegek ma jellemzően inzulinpumpát használnak, vagy napi három
vagy négy injekcióval rövid hatástartamú inzulint, plusz
egy hosszan ható (bazális) inzulint fecskendeznek be.
A II. típusú cukorbetegek gyakran összetett orális gyógyszerelésben részesülnek, sokszor inzulin injekciókkal
kombinálva. A főbb komplikációk rizikójának csökkentése mellett ezen páciensek glikémiás kontrolljának javítása úgy tűnik, együtt jár a fogágybetegség kockázatának
és/vagy súlyosságának csökkenésével, valamint lehetővé
teheti a parodontális kezelésre adott kedvezőbb választ.
Másfelől azonban, a mára korszerűnek tartott intenzívebb kezelések további kihívást jelentenek a fogorvosok
számára.

Gyakorlati szempontok a cukorbetegeket
kezelő fogorvosok számára
A cukorbeteg páciens felismerése
A cukorbetegek optimális kezelésében az első kihívás
a diabéteszes páciensek felismerése. Ennek legkézenfekvőbb módja az általános anamnézis felvétele. A már
diagnosztizált betegektől meg kell kérdezni cukorbetegségük típusát. A negatív válasz sem tekinthető döntőnek. A CDC jelentése szerint az amerikaiak 27,8%-a
diagnosztizálatlan cukorbeteg, azaz több mint 8 millió
cukorbeteg amerikai nincs tisztában az állapotával.1
Az anamnézislap további kérdései felhívhatják az egészségügyi személyzet figyelmét a diagnosztizálatlan cukorbetegségre. Az anamnézislapnak tartalmaznia kellene
kérdéseket arra vonatkozóan, hogy a pácienst az utóbbi
időben vizsgálták-e diabéteszre, van-e cukorbeteg elsőfokú rokona, milyen gyakran kel fel éjjelente vizelni,
mennyi vizet iszik naponta, és milyen hamar éhezik meg
azt követően, hogy jóllakott (a polyuria, polydipsia és
polyphagia jól ismert tünetek). Azoktól a nőpáciensektől, akiknek gyermekei vannak, meg kell kérdezni, hogy
volt-e valaha terhességi cukorbetegségük, amely jelentős
kockázati tényező.
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Minthogy olcsó és megbízható glükométerek váltak elérhetővé, javasolt a fogorvosi rendelőben minden páciens
számára lehetővé tenni a glikált hemoglobinszint ujjszúró lándzsával történő rutinszerű vizsgálatát. Fontos
tudni azonban, hogy az 1988-as Klinikai Laboratóriumok Minőségjavító Intézkedései (Clinical Laboratory
Improvement Amendments, CLIA) és az azt követő
módosított rendelkezések szerint, bár a rendelői glükométer használata egy CLIA-független eljárás, mégis
minden ilyen vizsgálatot végző praxisra úgy tekintenek,
mint CLIA-akkreditált orvosi laboratóriumra, tehát
regisztrálnia kell a szövetségi kormányzatnál, és regisztrációs igazolást kell kapnia.7.
Egy még lényegesebb szempont a rendelői glükométer
használatakor: a nem diagnosztizált diabéteszesek kiszűrésével kapcsolatban a vizsgálati eredmények helyes
értelmezése. Például ha a glükométer jelentősen emelkedett értéket jelez olyan páciensnél, aki nem evett mostanában, az kiváló alapot jelent ahhoz, hogy orvoshoz
küldjük a beteget további kivizsgálás céljából.
A normál éhgyomri plazma glükózszint < 100 mg/dl, és
a normál postprandiális (étkezés utáni 2. órában) glükózszint < 140 mg/dl.8 Tehát ha egy páciens a glükométerrel
magasabb értékeket mér, javasolt szakorvoshoz irányítani. Gyakran nehezebb a fogorvosnak meghatározni,
mi a teendő, ha a glükométer csak kis mértékben emelkedett, vagy normális értéket jelez. További nehézség,
hogy a glükométerrel mért normál érték gyakran nem
a cukorbetegség hiányát jelzi. Sok nem diagnosztizált
cukorbetegnek a nap bizonyos időszakaiban normális a vércukorszintje, attól függően, hogy mikor és mit
ettek utoljára, és milyen gyakran mozognak. Így egyetlen „normális”, egyszeri mérés alapján arról tájékoztatni
egy pácienst, hogy nem cukorbeteg, jelentős felelősségnek teheti ki a rendelőt.
A diabéteszes páciens glikémiás kontrolljának felmérése
Ha már ismert, hogy a páciens cukorbeteg, mindenképpen szükséges információt szerezni a beteg glikémiás
állapotáról.9 A következő fontos kérdés: mennyire jól
kontrollált a páciens vércukorszintje? Ideálisan fel kellene
venni a kapcsolatot a beteg kezelőorvosával, bekérni az
elmúlt két évben mért hemoglobin A1c (HbA1c) értékeket, amely megmutatja a glikohemoglobin szintjét, és reális képet nyújt a beteg átlagos vércukorszintjéről a vérminta vétele előtti 30–90 napra vonatkozóan.2,8 Kérni
kell egy listát a beteg aktuális gyógyszereiről is.
Általánosságban azon pácienseknél, akiknél a HbA1c
érték következetesen az ajánlott tartományon belülre esik
(<7%), nem alakul ki nagyobb valószínűséggel gingivitis,
mint az azonos plakkmennyiségű nem cukorbeteg páci-

enseknél.2,9 Ezzel szemben a rosszul kontrollált diabéteszes betegeknél jelentősen súlyosabb a fogínygyulladás,
mint a jól kontrollált vagy nem cukorbeteg pácienseknél.10,11 Számos egyéb szájüregi faktornak is szerepe lehet
a diabétesz patológiájában, ezeket azonban még nem
határozták meg pontosan. A cukorbetegeknél kialakuló
xerostomia lehet a diabéteszhez kapcsolódó vagy attól
független szisztémás okokra szedett medikáció következménye is. A cukorbetegség hatása a fogszuvasodásra
hasonlóan tisztázatlan még. Míg néhány vizsgálat megnövekedett cariesaktivitásról számolt be12, mások hasonló
vagy csökkent értékeket mutattak.13,14 Az, hogy sok cukorbeteg korlátozza a fermentálható szénhidrátok bevitelét,
csökkentheti a fogszuvasodás incidenciáját. Más kutatások azt mutatják, hogy a cukorbetegek nyála hasonló a
nem cukorbetegekéhez, mind mennyiség, mind szerves összetevők, acidogén baktériummennyiség és gombák tekintetében, így a koronai és gyökércaries aránya is
hasonló15,16
A cukorbetegek kezelése
A kérdéssel, hogy milyen hatással van a fogágybetegség
kezelése a glikémiás kontrollra, több mint 50 évvel
ezelőtt foglalkoztak először. Parodontális kezelésben
részesülő I. típusú cukorbeteg gyermekek inzulinszükségletét megvizsgálva úgy találták, hogy a csökkent szájüregi gyulladás és a jobb vércukorszint-szabályozás, valamint a csökkent inzulinszükséglet összefügg.17 Azóta
több tucat tanulmány vizsgálta ugyanezt a kérdést, eltérő
eredményekkel.2 Engebretson és munkatársai 2013-ban
több száz, viszonylag jó glikémiás kontrollal rendelkező
páciens vizsgálatát követően arról számoltak be, hogy a
parodontális kezelés csupán nem mérhető hatással van
a glikémiás kontrollra.18 Ezzel szemben számos kisebb
tanulmányból írt szisztematikus áttekintés ellenkező
eredményt mutatott.19 20
A kutatásokat közelebbről szemlélve látható, hogy a látszólagos ellentmondások a különböző szintű kezelések
összehasonlításából eredhetnek. Átfogóbb parodontális
kezeléseknél, ahol a depurálás, kürettálás és a gyökérsimítás mellett a súlyosan érintett parodontiumú fogak
eltávolítása is szükséges, gyakrabban figyelhető meg a
vércukorszint jelentős csökkenése. Minél nagyobb mértékű a gyulladás csökkenése, annál inkább javulhat a
glikémiás kontroll. Ajánlott a szigorú követés, a gyakori
tisztítás, kontrollvizsgálat, valamint az esetlegesen kiújuló
megbetegedések alapos, megismételt terápiája.
A cukorbeteg páciensek fogászati ellátásának másik
figyelemre méltó szempontja a kezelés alatt kifejlődő
hipoglikémia kockázata. Furcsa módon, bár a diabéteszes betegek glikémiás kontrollja az elmúlt 20 évben
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általában egyre jobb lett, ezáltal csökkent a kockázat a
krónikus szövődményekre, a hipoglikémia kockázata
megnövekedett.
Az 1993-as Diabetes Kontroll és Szövődmények Vizsgálat (Diabetes Control and Complications Trial) során
az intenzív inzulinterápiában részesülő pácienseknél
háromszor nagyobb gyakorisággal fordult elő súlyos,
gyakran görcsökkel és eszméletvesztéssel járó hipoglikémia, mint a kontrollcsoportnál, akik konvencionális
kezelésben részesültek (napi egy-két inzulininjekció).
Ezen felül a súlyos hipoglikémiás reakciók 36%-a előzetes figyelmeztető tünetek nélkül lépett fel. (Az esetek
51%-ában a páciens nem ismerte fel a fellépő tüneteket.)
A hipoglikémia jeleinek és tüneteinek felismerése mellett elengedhetetlenül fontos az elkerülésére is figyelmet
fordítanunk.
A hipoglikémia kockázatbecslésének egyik módja a páciens vércukorszint-kontrolljának értékelése a közelmúltra
vonatkozóan, amelyet jól demonstrál a HbA1c-szint. Ezt
dokumentálhatja a páciens saját maga, de előnyösebb,
ha orvosi feljegyzések rögzítik. Általában minél alacsonyabb a HbA1c-szint, annál nagyobb a hipoglikémia
kockázata, tehát akiknél következetesen emelkedett a
HbA1c érték (> 8%), alacsonyabb a hipoglikémia valószínűsége. Azonban néhány rossz glikémiás kontrollal
rendelkező páciensnél a HbA1c-értékek az időben jelentősen ingadoznak, és előfordulhat, hogy bizonyos időpontokban, például amikor a glikémiás kontrolljuk jobb,
magasabb a hipoglikémia kockázata.
Egy további módja az akut hipoglikémiás esemény kockázatának felmérésére a páciensek vércukorszintjének
ujjbegyszúró glükométerrel történő meghatározása,
közvetlenül a kezelés előtt. Még ha a rendelőben nincs
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is vércukorszintmérő, a legtöbb cukorbeteg rendelkezik
sajáttal, így megkérhetjük őket, hogy hozzák magukkal
a kezelési időpontokra.
A kezelés megkezdése előtt minden cukorbeteg pácienst
meg kell kérni, hogy glükométere segítségével ellenőrizze
vércukorszintjét. Az eredményt rögzíteni kell a beteg kartonján, és ha szükséges, megfelelő intézkedéseket kell
tenni. A nem diabéteszes pácienseknél a hipoglikémia
tünetei általában nem jelennek meg addig, amíg a vércukorszint nem csökken 60 mg/dl alá.21 Ezzel szemben
cukorbetegeknél a hipoglikémia tünetei már magasabb
vércukorszintnél is megjelenhetnek. Általában azonban
jó ökölszabály, hogy feltételezve, hogy diabéteszes beteg
bevette gyógyszereit, és tartja a szokásos étrendjét, ha az
ülés rövid (kevesebb, mint 1 órás) lesz, valamint a vércukorszint körülbelül 100 mg/dl, a kezelés egyéb beavatkozás nélkül elvégezhető. Azonban ha a kezelés várhatóan
több óra hosszan tart majd, és a plazma glükózszint kevesebb, mint 100 mg/dl, a páciensnek célszerű kis menynyiségű szénhidrátot adni a vércukorszint emelésére. Egy
deciliter gyümölcslé például akár több mint 30–40 mg/
dl-el növeli a vércukorszintet, és így segít megakadályozni,
hogy kezelés során hipoglikémia lépjen fel. Nagyon hoszszú kezelésekkor érdemes a kezelés közben is ellenőriztetni a beteggel vércukorszintjét.
Egy másik tényező, amely jelentősen befolyásolja a hipoglikémia valószínűségét, a medikáció. Több mint fél tucat
különböző típusú inzulint írnak fel manapság rutinszerűen, nem beszélve a nagyszámú orális készítményekről, melyek közül néhány nagyon kicsi, míg mások magas
kockázatot jelentenek hipoglikémiára.3,9
Az egyes, gyakran használt inzulinkészítmények hatástartama, maximális aktivitásának ideje különböző. A leg-
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alacsonyabb vércukorszint röviddel a csúcsaktivitás után
mérhető. Tekintve a különféle injekciós kezelési protokollokat, lehetetlen úgy ütemezni a fogászati kezeléseket, hogy elkerüljük vércukorszint csökkenését. Ugyanakkor, annak tudatában, hogy milyen kezelésben részesül
a páciens, ismerve az inzulinkészítmények farmakodinamikáját, felkészülhetünk a hipoglikémiás esemény lehetőségére.
A II. típusú diabétesz kezelésére alkalmazott orális
készítmények többsége alig jelent kockázatot hipoglikémiára. Azonban néhány közülük stimulálja a hasnyálmirigy inzulinszekrécióját, amely növeli a hipoglikémia kockázatát. Fontos, hogy minden páciens, aki
ilyen terápiában részesül (szulfonilurea készítmények,
így gliburid, glipizid vagy glimepirid, vagy meglitinidek, például repaglinid vagy nateglinid), étkezzen a
fogászati kezelés előtt. Ezt a kezelőorvosnak ellenőriznie kell.

Következtetés
A fogorvosoknak a betegellátást tudományos alapokra
kell helyezniük, bár fontos megjegyezni, hogy a tudo-

mány is középértékeken és standard deviációkon alapul. A klinikai ellátást azonban a fogorvosi székben ülő
egyénre kell összpontosítani, és a páciens nem feltétlenül
reprezentálja az átlagot. Ahogy a standard haranggörbe
illusztrálja, egy praxis pácienseinek csak kétharmada
esik az átlagos tartományba, tehát a maradék egyharmadra nem alkalmazható a szabályszerűség. Néhány
jól kontrollált cukorbetegnek van fogágybetegsége, és
néhány nagyon rosszul kezelt diabéteszesnek egészséges a parodontiuma. Általában azonban elmondhatjuk,
hogy a jelen cikkben tárgyalt elvek figyelembe vételével javulhat azoknak a páciensek nemcsak a szájüregi-,
hanem az általános egészségi állapota is, akik ebben a
káros és egyre gyakoribb megbetegedésben, a cukorbetegségben szenvednek.
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A szigorú indikáció alapján elkészített fogászati röntgenfelvételek fontos
kiegészítői az anamnézisnek és a klinikai vizsgálatoknak, így nélkülözhetetlen
szerepet töltenek be a gyermekek ellátásában. A gyermeki szervezet felnőttétől
különböző anatómiai és fiziológiai jellemzői, az orofaciális kórképek eltérő
gyakorisága és lefolyása, valamint a gyerekek egyéni kooperációs képessége
miatt speciális ellátási stratégiát kell alkalmaznunk a felvételek készítése során.
Ugyanakkor a gyermekek fokozottan érzékenyek ionizáló sugárzásra, és nincs
minimális dózis, amelyre biztosan azt mondhatjuk, hogy ártalmatlan. Bár a
vizsgálatokhoz, az adott viszonyokra adaptált, felnőtteknél is használatos
eszközöket alkalmazzuk, a preferált felvételek típusa, gyakorisága és technikája
is eltérő. A szerzők ezekre a szempontokra szeretnék felhívni a figyelmet.

A

gyermekek radiológiai vizsgálata során törekednünk kell arra, hogy a vizsgálat előnyeit maximálisan kiaknázzuk, de soha ne tegyük ki a
gyógyítás sikeréhez plusz információval nem
járuló, felesleges sugárhatásnak a beteget. Precíz beállítási, exponálási és filmkidolgozási módszereket követően
a felvételeket minél alaposabban értékeljük ki, ám ettől
függetlenül szigorúan alkalmazzuk azokat a szakmai
ajánlásokat, amelyek a sugárterhelést a lehető legkisebbre

redukálják. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a növekedésben lévő, éretlen szövetek fokozottan érzékenyek
sugárhatásra. Röntgenkészülékeinket ellenőrizzük, és
ellenőriztessük rendszeresen. Nemzetközi ajánlások szerint a készülékek működésének ellenőrzése magában foglalja a rendszeres műszaki, sugárvédelmi és diagnosztikai
ellenőrzéseket. A felvételek diagnosztikai minőségének
ellenőrzése a fogorvos felelőssége. Kezeljük az ellenőrzéseket annak ellenére prioritásként, hogy a hazai fogorvosi
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radiológiai gyakorlatra vonatkozó minőségellenőrzési
direktívák sajnos nem tekinthetők ideálisnak. Jelen közleményben a széles körben elérhető kétdimenziós radiográfiai módszereket tárgyaljuk, a CB-CT technika gyermekkori alkalmazását később kívánjuk ismertetni.
Gyermekeknél leggyakrabban fogszuvasodás és kóros
fog és fog körüli folyamatok diagnosztizálására és kezelésére, fogáttörési zavarok esetén, fogszabályozási ellátáshoz, fogsérüléseket követően, valamint fejlődési rendellenességek esetében készítünk röntgenfelvételeket. Szükség
lehet még felvétel készítésére orofaciális duzzanatok és fájdalmak, fogelszíneződések, fokozott fogmobilitás, sipolyok, kezelésre nem reagáló esetek, valamint lokális elváltozásokat is okozó szisztémás betegségek esetén. Mivel
a felvételek készítésének indikációit alapvető fontosságúnak tartjuk, az 1. táblázatban külön kiemeltük azokat.
Ha kihasználjuk a modern gyermekradiológiai módszerek előnyeit, a későbbi életkorokban ritkábban és egyszerűbb terápiás eljárásokra lesz szükség, vagyis ezek a módszerek nagy segítséget jelentenek az orális egészség hosszú
távú megőrzésében is. Bár az egyre modernebb készülé1. táblázat: A fogorvosi röntgenfelvételek készítésének indikációi
gyermekkorban

Kariológiai vagy parodontológiai kórképekre utaló klinikai
leletek
Zárt, inspekcióval és szondázással nem, vagy bizonytalanul
értékelhető fogközök
Kiterjedt restaurációk jelenléte
Orofaciális duzzanat, fisztula
Bizonytalan eredetű fogmobilitás, intraorális vérzés
Fogáttörési zavarok, rendellenes diasztéma és fogvándorlás
Fogak helyzeti, alaki és színbeli rendellenességei
Mineralizációs zavarok, kiterjedt erózió
Előzetes endodonciai és parodontológiai kezelések értékelése
Bizonytalan hátterű foghiány
Trauma az anamnézisben
Traumát szenvedett fog ellátását követő fogelszíneződés,
fájdalom, duzzanat
Az anamnézisben orofaciális fájdalom
Gyógyulási és mineralizációs csontfolyamatok követése
Növekedési és fejlődési zavarok, arcaszimmetria
Arcüregi kórképek gyanúja
Idegentest gyanúja
Temporomandibuláris elváltozások
Implantátum jelenléte, illetve behelyezése
Általános kórképek orofaciális érintettséggel
Családi anamnézisben dentofaciális rendellenességek
Pozitív kraniofaciális neurológiai leletek

kek és módszerek egyúttal relatíve kevesebb sugárhatással
is járnak, az így létrejött sugárterheléssel mégis számolni
kell, mivel az évek során összességében sok fogorvosi
beavatkozás történik, és az egyéb sugárterheléssel akkumulálódó dózisokat is figyelembe kell venni. Így a nagyfokú körültekintés annak ellenére jogos, hogy a fogászati
indokkal elvégzett röntgenvizsgálatokat nem lehet egyértelműen összefüggésbe hozni kóros folyamatok kialakulásával. Minél fiatalabb azonban a páciens, annál érzékenyebb a sugárhatásra, és különösen a tíz év alatti gyerekek
érzékenyek. Szakszerűen végzett fogászati radiológiai eljárások alkalmával a fej-nyaki régió van kitéve sugárhatásnak. Az így elnyelt sugárdózis növelheti a szem és szemlencse, a pajzsmirigy, a nyálmirigyek, a bőr és a csontvelő
malignus és nem malignus elváltozásainak kockázatát.
A fogorvosi szakirodalom a pajzsmirigy és a nyálmirigyek sugárterhelésének követését tartja legfontosabbnak.
Az előbbit főleg direkt sugárhatás, az utóbbit pedig szórt
és direkt sugárzás éri. A pajzsmirigy védelmére pajzsmirigygallért alkalmazunk. Ezt sajnos csak akkor tehetjük,
ha nem zavarja a vizsgálat kivitelezhetőségét, vagyis az
ólomgallér nincs a sugárnyaláb útjába. Mivel a pajzsmirigy a legsugárérzékenyebb szervek közé tartozik, különösen fontos, hogy mindig gondoljunk a védelmére.
Más érzékeny szervek (tüdő, gonádok) veszélyeztetésével, a szakszerűen elvégzett vizsgálatok során nem kell
számolni, hiszen ezek egyrészt nem esnek a sugárnyaláb
útjába, másrészt védelmük – ólomkötény használatával –
teljes biztonsággal megoldható.
A sugárterhelés csökkentését segíti a digitális rendszerek
alkalmazása (a képlemezes módszer a CCD szenzoroknál is kisebb dózisigényű lehet), hosszú tubus használata,
a felvétel területére jobban koncentrált négyszögletes
(kollimált) sugárnyaláb, érzékenyebb (nagyobb gyorsaságú) filmek, a rövidebb expozíciós idő és a szakszerű
felvételezési és filmkidolgozási módszerek. Az ólomkötény és a pajzsmirigygallér hatékonyan védi a nyak és a
test sugárérzékeny szöveteit. Meg kell azonban jegyezni,
hogy kísérletes vizsgálatok szerint az ólomköténynek,
korrektül kivitelezett technika esetén, nincs szignifikáns védőfunkciója. Ezért bizonyos (főleg brit és amerikai) szakmai testületek előírásai nem kötelezik a fogorvosokat az alkalmazására. A hazai gyakorlatban mind az
ólomkötény, mind a pajzsmirigygallér szakszerű használatát szükségesnek és kötelezőnek tartjuk.
Gondos anamnézis-felvétellel és részletes fizikális vizsgálattal (valamint az esetleges jogi következmények
elkerülése végett ezek részletes dokumentációjával) a
feleslegesen kért felvételek száma csökkenthető. Csak
akkor kérjünk radiológiai vizsgálatot, ha az anamnézis és a fizikális vizsgálat alapján úgy ítéljük meg, hogy
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az plusz információval segíti a beteg kezelését. Amenynyiben megfelelő időn belül már készültek felvételek az
adott régióról – és az aktuális vizsgálatnak nincs sürgősségi jellege –, mindig próbáljuk meg beszerezni az
előző felvételeket. Ugyanakkor, ha úgy ítéljük meg, hogy
a felvétel elmaradása diagnosztikus tévedéshez vezethet,
indikáljuk be a vizsgálatot.
Hasznos, ha a röntgenkérő lapon nem csak a vizsgálat típusát és a leképezni kívánt régiót tüntetjük fel, de
ezen túlmenően azt is jelezzük, hogy milyen film- vagy
szenzorméret alkalmazásával és hány felvételre kérjük a
vizsgálatot. Megfelelő gyakorlat birtokában a fogorvos
ugyanis jobban meg tudja ítélni a röntgenanatómiai és
a klinikai tényezőket (amelyek döntően befolyásolhatják a vizsgálat sikerét), mint a röntgenasszisztens. Ilyen
anatómiai tényező lehet például a palatum íveltsége, a
szájfenék mélysége, a bucca vastagsága, a beteg garatés öklendezési reflex érzékenysége, a terület duzzanata,
fájdalmassága és beteg együttműködési készsége.

Vizsgálati módszerek
Gyerekek röntgenvizsgálata során interproximális,
elülső ráharapásos (okkluzális), periapikális és panoráma felvételi technikákat alkalmazunk leggyakrabban. Bár a felnőttek vizsgálata során szintén ezeket a
módszereket használjuk, indikációs területük és kivitelezési módjuk a gyermekeknél eltérő lehet.
Interproximális vag y koronafelvételek
Elsősorban approximális és okkluzális kárieszek diagnosztizálására és követésére, valamint szituációtól
függően, maradó csirák jelenlétének megállapítására
használjuk. Gyermekek esetén rendszerint nagyobb
jelentőséggel bír, mint a periapikális módszer. Speciális
film (szárnyas film) és szenzorméretet, valamint tubusbeállítási viszonyokat igényel. Kisgyermekkorban az
oldalsó fogak elférhetnek egy felvételen is. De egy felvétel sajnos, az approximális felszínek átfedései miatt, nem
minden esetben eredményez korrekt leképzést. A koronafelvételek célja ugyanis a kontaktpontok „megnyitása”, aminek előfeltétele, a fogívek íveltsége miatt, az
eltérő horizontális tubusbeállítás. Éppen ezért, a különböző beállítási szögekkel elkészített, oldalankénti 2 filmes eljárás indokolt lehet. Különösen igaz ez nagyobb
gyermekekre, ahol a fogív is hosszabb. Egyes panorámaröntgen-gépek alkalmasak koronafelvételi funkcióra
is. Ennek jó hasznát vehetjük, ha a gyermek nem tolerálja a vastag szenzort, de egyébként az expozíció idejére
mozdulatlanul tud maradni. A felvételezéshez szükséges szenzorokat és intraorális kiegészítőiket a gyermekek gyakran nem tolerálják – ilyenkor indokolt a kép-
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lemez/film használata. Hazánkban sajnálatosan ritkán
használják a koronafelvételeket.
Periapikális módszer
A gyökércsúcs körüli, parodontális és radikuláris patológiás folyamatokat, gyökérkezelés kivitelezését, traumás fogsérüléseket, fogfejlődési rendellenességeket, előtörési zavarokat (például premoláris fogak orthodontiai
célú extrakciója előtt) vizsgálhatjuk vele. Kisgyermek
esetén helyhiány nehezítheti kivitelezését. A periapikális
felvételeket a klinikai szögfelező és pontosabb párhuzamos technikával készíthetjük. Gyermekek esetében sajnos a párhuzamos technikának gyakran nincsenek meg
a feltételei, ezért ilyenkor a szögfelező módszert alkalmazzuk. A filmhez vagy szenzorhoz illeszkedő filmtartó szett alkalmazása azonban ennél a technikánál is
alapvető követelmény.
Ráharapásos módszer
Számfeletti fogak, (szem-) fogelőtörési zavarok, frontfogak körüli periapikális folyamatok, csírahiányok és
frakturált gyökérfragmentumok, valamint a fogat és állcsontnyúlványokat ért traumás sérülések vizsgálatában,
valamint retineált fogak, patológiás folyamatok és más
objektumok lokalizálására is használjuk. 5-6 év alatti gyermekeknél módosított ráharapásos módszert alkalmazhatunk, a száj méretének és a klinikoanatómiai viszonyoknak megfelelő filmmérettel és filmelhelyezéssel. 3 éves
kor alatt, a gyermek nem megfelelő kooperációs készsége
miatt, a készítése során gyakran mindkét szülő segítségét
igénybe vesszük. Ilyenkor az egyik szülő a gyereket ölbe
veszi, és lábait, testét fogja le, miközben a másik szülő a
fejét és a filmtartót stabilizálja. A szülők sugárvédelméről
is gondoskodnunk kell. A tubus vertikális és horizontális beállítását egyénileg határozzuk meg, amelyet a leképzendő terület elhelyezkedésén kívül a fogak helyzete és
dőlése is befolyásol.
Panoráma-felvétel
Ezt a technikát a gyermekfogászati és orthodontiai
radiológiában is nagyon jól ki lehet használni. Generalizált parodontológiai kórképeket, nagyobb állcsont és
fog eredetű patológiás folyamatokat, cisztákat, fejlődési
rendellenességeket, traumás orofaciális sérüléseket, fogzási zavarokat diagnosztizálhatunk vele, de a normál fogfejlődés indokolt monitorozására is alkalmas. Amennyiben az álcsontok között jelentős méretbeli eltérés van,
a rossz képminőség miatt periapikális vagy ráharapásos
módszerrel kombináljuk. Megbízhatóan megbecsülhető
vele ismeretlen korú egyének életkora és dentális fejlettsége is. Szájnyitási zavarok esetén, bizonyos fogyaték-
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kal élőknél (amennyiben a készülék körbeforgása alatt
a beteg mozdulatlanul tud maradni) szintén jól használható. Az átlagosan 12–18 mp expozíciós ideje bemozdulás esetén zavaró, de nem minden esetben kritikus hibaforrás. Kariológiai és parodontológiai folyamatoknál
azonban a képélességből és torzításból adódóan korlátai
is vannak. A modern panorámakészülékek „gyermekprogramja” (child-imaging mode) szűkíti az expozíciós területet, mellyel jelentős dóziscsökkenés érhető el,
sőt arra is lehetőség van, hogy a vizsgálni kívánt területek környékére szűkítsük az expozíciós mezőt (szegmentálási technika). Panorámatechnikánál pajzsmirigyvédő nem használható, mert az ólomárnyék miatt hibás,
árnyékolt-felvételeket eredményezne. Mivel a hazai gyakorlatban alkalmazott panorámakészülékek sugárdózisa
általános orvosi felvételi módszerekkel összehasonlítva
is jelentős lehet (különösen a régebbi készülékeknél),
gondoskodjunk a készülékünk rendszeres bevizsgálásáról, adott esetben cseréjéről.
Teleröntgen felvételek
Az orthodontiai betegellátás elengedhetetlen segédeszközei. Oldalirányú koponyafelvétel, amely lehetővé teszi
az arcprofil és az arccsontok röntgenanatómiai viszonyainak elemzését, a fogszabályozó kezelés megtervezését és követését. Az ismétlő felvételek összehasonlíthatósága szempontjából különösen fontos a felvételi
körülmények és paraméterek reprodukálása. Kraniofaciális anomáliák vizsgálatára szintén alkalmas. Korlátai miatt, dentális, parodontális és periapikális kórképekben nem használjuk. A nyaki csigolyák védelmére (a
vörös csontvelő érzékenysége miatt) újabban speciális
kollimátort alkalmaznak.

A röntgenvizsgálatok kivitelezése
A vizsgálatok kivitelezésekor figyelembe kell venni,
hogy a gyermekek tűrő és együttműködő képessége
rendszerint rosszabb, mint a felnőtteké. Segíthet a felvételek készítése során, ha a gyerek értelmi szintjének
megfelelően elmagyarázzuk a vizsgálat menetét, de az
is bizalmat ébreszthet benne, ha előzetesen biztonságos helyről végignézheti, hogyan készül egy felvétel.
Az elmagyarázás során, a gyerekfogászati gyakorlathoz
hasonlóan, olyan szavakat használjunk, amelyet a gyerek is megérthet (például fényképet készítünk a fogáról).
A vizsgálatot végzőnek mindig tiszteletben kell tartani
a beteg vagy hozzátartozója véleményét, és amennyiben kérdésük van a vizsgálat szükségességéről, illetve
menetéről, válaszolni kell azokra. Ha a röntgenvizsgálatot végző nem kompetens az adott kérdés megválaszolásában, igénybe kell venni a kezelőorvos segítségét.

Amennyiben valamilyen ok miatt el kell térnünk a kezelőorvos igényeitől, azt előzetes konzultációt követően és
megfelelően adminisztrálva tehetjük meg. Fontos minden olyan dolgot dokumentálni, amely – rendszerint
kényszerű okok miatt – eltérést jelent a szakmailag ajánlott gyakorlattól. Ezekre nagyon ritkán van szükség, de
az esetleges jogi következmények miatt is lényeges. Először célszerű a legkevésbé kellemetlen felvétellel kezdeni
(frontfogak felvétele, ráharapásos felvétel), és haladjunk
a nagyobb tűrőképességet igénylő procedúrák felé. Mielőtt a filmet a szájba helyezzük, mindig állítsuk be a
készülék paramétereit, a röntgentubust pedig fordítsuk
a felvételnek megfelelő helyzetbe, hogy minél kevesebb
időt töltsön a film a szájban. Ha a szülő/kísérő segítségét is igénybe vesszük például a film tartása során, akkor
vele is meg kell beszélni a vizsgálat menetét, és hogy
pontosan mit várunk el tőle. Előfordulhat, hogy roszszul kooperáló vagy fogyatékos gyerek esetén nem tudjuk elvégezni a fogorvos által kért vizsgálatot. Ilyenkor,
a kezelőorvossal történő egyeztetés után, egyszerűbb és
kivitelezhető technikát választhatunk – például ráharapásos felvétel készítése periapikális helyett.

A vizsgálatok ajánlott időpontja és
gyakorisága
A nem sürgősségi röntgenvizsgálatok időzítését főleg a
dentális státusszal összefüggő egyéni és közösségi tényezők befolyásolják. Közösségi faktorok közöl például
az adott ország és a szűkebb környezet kariológiai és
parodontológiai állapota, a szájhigiénés szokások, a fogorvosi ellátottság, a nemkívánatos sugárhatások potenciális veszélyeinek értékelése releváns. Egyéni tényezők
közöl a szájhigiénés szokások mellett főleg azok a helyi
és szisztémás faktorok lényegesek, melyek befolyásolják
a káriesz aktivitását és a parodontológiai betegségekkel szembeni fogékonyságot. Irodalmi adatok szerint
a fogorvosi vizsgálat kiegészítéseként gyermekkorban
elvégzett röntgenvizsgálatok lényegesen javíthatják a
kariológiai státuszt, mivel jelentősen hozzájárulnak az
approximális és a rágófelszíni szuvasodások felismeréséhez. Különösen igaz ez a szárnyasfilm-felvételekre,
melynek segítségével más módszerrel nem azonosítható
léziók is detektálhatók, valamint azok kiterjedése is jól
értékelhető.
A vizsgálatok idejének és gyakoriságának megválasztásánál tehát mindig figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat. Ezeken túlmenően azonban természetesen szakirodalmi előírások is vannak. Ezek alapján
gyermekkorban három alap röntgenvizsgálat indokolt,
melyeknek az eredményei befolyásolják a további kontrollvizsgálatok típusát és gyakoriságát.

A szék mellett

Az első alapvizsgálatot célszerű a gyermek ötéves korára
időzíteni. Irodalmi adatok szerint még igen jó fogszuvasodási mutatókkal rendelkező országokban is a gyerekek egyharmadának lehetnek olyan approximális léziói,
melyek intraorális fogorvosi fizikális vizsgálattal (inspekció és szondázás) nem detektálhatók. Tudományos
vizsgálatok szerint interproximális röntgenvizsgálattal
10–60%-kal növelhetjük a fogorvosi vizsgálat információtartalmát. Különösen fontos ez a vizsgálat a 2. tejőrlő disztális felszínén, mert az itt lévő kárieszes léziók
15-szörösére növelik a maradó nagyőrlők meziális felszíni szuvasodásának a kockázatát. Éppen ezért, ilyenkor
elsősorban interproximális felvételeket (szárnyasfilmeket
használva) kell készíteni. Az interproximális felvételek
készítése során a beteg fejét, a filmet és a tubust úgy
kell beállítanunk, hogy az okklúzió síkja a film közepére
essen, az approximális felszínek ne fedjék egymást, és
mind a szemfog disztális fele, mind a második tejőrlő
disztális felszíne jól láthatóan ábrázolódjon. A felvételekhez 0, 1, 2 méretű filmeket használhatunk – esetenként anatómiai viszonyok szerint módosítva –, melyeket
nagyobb és jól kooperáló gyerekeknél filmtartóba helyezünk. 4-5 éves korban 0-ás méretű (22 × 35 mm-es)
filmet alkalmazunk periapikális és interproximális
felvételekhez egyaránt. 7-8 éves korban 1-es méretű
(24 × 40 mm-es) film ajánlott. A 2-es méretű filmet
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(ez a felnőtt periapikális felvételekhez leggyakrabban
használt, 31 × 41 mm-es film) kisebb gyerekek elülső
okkluzális felvételeihez, vegyes és maradó fogazatnál
pedig szárnyasfilmként és periapikális felvételekhez
használhatjuk. A 2-es filmre készült interproximális felvétel rendszerint információval szolgál a maradó fogak
csíráinak jelenlétéről is. Nagyobb gyereknél (a második
nagyőrlő előtörését követően) használhatjuk a jól ismert
3-as méretű (27 × 54 mm) szárnyasfilmet is. Ez utóbbi,
hosszúságánál fogva, torzított és átfedő felvételeket is
eredményezhet. A ráharapásos felvételekhez használatos (4-es méretű, vagyis 57 × 76 mm-es) filmet hosszabb
oldala mentén kettéhajtva, 5–8 éves korban használhatjuk alsó és felső ráharapásos felvételek készítéséhez.
Ilyenkor egyazon filmen ábrázolódik a felső és az alsó
frontfog régió. Ha az anatómiai viszonyok megkívánják, a film sarkát vissza kell hajtani, hogy ne okozzon
fájdalmas benyomódást a nyálkahártyán. Erre rendszerint felső oldalsó fogak felvétele esetén van szükség, a
palatum lapultsága miatt. A fenti, a gyermek korához
rendelt filmméretek, természetesen csak „képzeletbeli
átlagos” gyerekre vonatkoznak. A valóságban mindig
az adott anatómiai viszonyokhoz kell választani azt a
filmméretet, amely a legkisebb kellemetlenséget okozza,
ugyanakkor elég nagy ahhoz, hogy a vizsgálni kívánt
terület jól ábrázolódjon rajta. Filmtartó használata aján-
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lott, de egy klinikai vizsgálat ezekben az esetekben nem
igazolta a filmtartó használatának előnyös hatását a felvételek minőségére. A vizsgálat során igénybe vehetjük
a szülő/kísérő közreműködését, aki segíthet a film vagy
szenzor tartásában, a fej rögzítésében és a felvétel alatti
bemozdulás megakadályozásában. Hároméves kor alatt
rendszerint a szülő ölébe kell ültetni a gyereket, aki segít
a karok, lábak és a fej rögzítésében, valamint a film tartásában. A fej és a film tartását nem jól együttműködő
gyereknél a másik szülő végezheti. Ilyenkor a felnőtteket
is megfelelő sugárvédelemmel kell ellátni (védőkötény,
pajzsmirigygallér).
Azoknál a gyerekeknél, akiknél a tejfogak approximális
felszínei szuvasodástól mentesek, nagy valószínűséggel
nem alakul ki új kárieszes lézió 8-9 éves korig. Éppen
ezért a következő röntgen alapvizsgálatot a gyerek
8-9 éves korára kell időzíteni. Ekkor már a jobb kooperációs készség miatt a vizsgálatok kivitelezése egyszerűbben megoldható, és ritkábban van szükségünk a
szülő aktív közreműködésére is.
Az utolsó gyermekkori alapvizsgálatot 12–14 éves
korra időzítjük, a premolárisok és a második nagyőrlők előtörését követően.
A fenti három alapvizsgálat eredményei befolyásolják a
visszarendelések és a kontrollvizsgálatok időzítését. Ha
a beteg kárieszaktivitása magas, kárieszes fogai vannak, illetve rossz szájhigiénével rendelkezik, akkor tejés vegyes fogazat esetén 6–12 havonta, míg maradó
fogazatnál 6–18 havonta javasolt interproximális felvételek készítése a hátsó zóna fogairól. Ellenkező esetben
tej- és vegyes fogazat esetén 12–24 havonta, maradó
fogazatnál pedig 18–36 havonta ajánlott ezen felvételek készítése. A kontrollvizsgálatok időpontját azonban mindig egyénre szabottan kell megadni, hiszen
a fentebb említett szociális, étrendi, általános és helyi
patológiás tényezők és rizikófaktorok szignifikánsan
befolyásolják azt.
Traumás fog- és orofaciális sérülések esetén a panaszoktól és tünetektől függően egyénileg megszabott
időpontokban készítünk felvételeket. A fejlődésüket be
nem fejezett, nyitott gyökércsúccsal rendelkező fogak
trauma utáni kezelésének a célja a művi apexifikáció
kivitelezése. Ezt a folyamatot, valamint az azt követő
gyökérkezelést, ismételt felvételek készítésével követjük, illetve ellenőrizzük. Ilyenkor, az összehasonlíthatóság érdekében gondot fordítunk a felvételi körülmények reprodukálására.
Panoráma-felvételek készítése mind vegyes, mind
maradó fogazat esetén indokolt lehet. Teljes röntgenstátusz generalizált fogászati kórképek és kiterjedt restaurációk jelenléte esetén indokolt.

Összefoglalás
Gyermekeknél a fogászati radiológiai módszerek nélkülözhetetlenek az anamnézis és a betegvizsgálati
adatok kiegészítésére, a kezelési terv elkészítésére, a
kezelés követésére és összességében a sikerráta növelésére. A radiológiai vizsgálatokat mindig szigorú
indikációval és alapos klinikai elemzés után tervezzük meg, a gyermek egyéni vizsgálati eredményeit
figyelembe véve. Törekedjünk az előzetesen elkészített, diagnosztikus szempontból hasznos, felvételek
beszerzésére. Csak akkor végezzünk röntgenvizsgálatot, ha az a kezelés szempontjából is hasznos információval és segítséggel szolgál, vagyis hozzáad az anamnézis és a fizikális vizsgálat során szerzett adatokhoz,
és a vizsgálat előnye meghaladja a sugárterhelés kockázatát. Mindent meg kell tennünk a szükségtelen
sugárterhelés elkerülésére, ami a felesleges ismétlő
vizsgálatok és a szükségtelen, több irányú beállítások
kerülését is jelenti. Mindig azt a technikát alkalmazzuk, amelyik összességében a legnagyobb diagnosztikus precizitással és a legkisebb sugárterheléssel jár.
Csak a vizsgálandó területet tegyük ki sugárhatásnak.
Ugyanarról a területről csak akkor készítsünk más
módszerrel felvételt, ha az a kezelés szempontjából is
szükséges. Ugyanakkor traumás fogsérülést követően,
a törés és sérülés pontos lokalizálása céljából, szükség
lehet különböző irányú és típusú felvételekre. Bizonyos kórképek radiológiai manifesztációjához is időre
van szükség, ezért például a fogbélelhalás, gyökérfelszívódás vagy más parodontális folyamatok nem minden esetben ábrázolódnak az első felvételen. Ilyenkor, a kórképtől és a tünetektől függően, bizonyos idő
múlva meg kell ismételni a vizsgálatot. A vizsgálatokhoz alkalmazzunk kis sugárdózist igénylő fi lmeket
vagy szenzorokat, ólomköténnyel és (ha nem árnyékolja le a területet) ólomgallérral is védjük a kis beteget. Győződjünk meg róla, hogy a gallér jól takarja a
pajzsmirigy környékét, a kötény pedig a genitáliákat.
Leletezzük és dokumentáljuk kellő alapossággal a felvételeket és gondoskodjunk a későbbi felhasználhatóságról, vagyis a szakszerű archiválásról is.
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Parodontitis és periimplantitis diagnosztizálása az aktivált
mátrix-metalloproteináz-8 (aMMP-8) kimutatására alkalmazott
teszt segítségével, és ennek népegészségügyi jelentősége
Dr. Bécser Janka, Kiss Dorottya, Dr. Kivovics Márton
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Az utóbbi időben számos kutatási eredmény rámutatott arra, hogy a fogágybetegség
amellett, hogy a fogak elvesztéséhez vezethet, komoly kockázati tényezőt jelenthet
bizonyos szisztémás megbetegedések kialakulásában. Összefüggést mutattak ki az
infektív endocarditis, az atherosclerosis, a szívinfarktus, a stroke, a diabetes mellitus,
az ízületi protézisek körül kialakult gyulladások, a koraszülés, a pneumonia, a COPD
(krónikus obstruktív tüdőbetegség) kialakulása és a dentális biofilm okozta krónikus
parodontitis között. A parodontális tasakokból folyamatosan ürülnek baktériumok és
ezek toxikus termékei a vérkeringésbe. A bacteraemia mértékét az ínygyulladás, illetve
a fogágybetegség súlyossága határozza meg. Generalizált gyulladás esetén több mint
egy tenyérnyi szabad sebfelszínnel kell számolnunk, mely folyamatosan érintkezik a
szájüregben található baktériumok millióival.

A

z osseointágrált implantátumok egyik lehetséges szövődménye a periimplantáris tasakképződés és csontvesztés. Mivel az implantátumok körül kialakult léziókban hasonló
baktériumflóra mutatható ki, mint parodontitises páciensek esetén (Spirochaeták, különböző Gram-negatív baktériumok, például Prevotella intermedia, Fusobacteria
sp.4), feltételezhetően a periimplantitis is hasonló veszélyekkel járhat. Az implantátum körüli megváltozott anatómia miatt azonban a periimplantitis sokkal rapidabb
progressziót mutat, és a gyulladás nagyobb eséllyel terjed a csontvelőbe. Fogágybetegek esetében az implantáció hosszú távú prognózisa jó, ha korábban teljes körű
parodontális kezelésen estek át, és stabil parodontális
viszonyok állnak fenn. Parodontopatogén baktériumok
jelenlétében, vagyis parodontitises betegek esetében
nagy valószínűséggel alakul ki periimplantitis.
Az periimplantáris gyulladás és csontvesztés kialakulásának megelőzése érdekében elengedhetetlen a korai felismerés, a parodontopatogén baktériumok megjelenése előtti
szövetdestrukció kimutása. Parodontitis esetén népbeteg-

ségről beszélhetünk, egyre több olyan pácienssel találkozhatunk, akinek valamilyen periimplantáris gyulladása van.
Mindkét elváltozás kialakulása esetén számos rizikótényező együttes hatásáról beszélhetünk, ám a megelőzés
legbiztosabb módszere mindenképpen a jó szájhigiénia
fenntartása, illetve a korai felismerés, hangsúlyozva a prevenció jelentőségét. A korai diagnózis felállításában nyújtanak segítséget az utóbbi időben kifejlesztett, illetve fejlesztés alatt álló point of care/chair-side assay technológiák.
Ezek nagy része a patológiásan emelkedett aktivált matrix
metalloproteinase-8 (aMMP-8) szintet detektálja.7

Aktivált matrix metalloproteinase-8
(aMMP-8)
A parodontitis patogenezisének etiológiájában két fontos
tényező játszik szerepet. Az első tényező speciális baktériumflóra, a második pedig a szervezet válaszreakciója a periopatogénekre, elsősorban a gyulladásos mediátorok és immunsejtek, valamint az MMP-k megjelenése
parodontális szövetekben, melyek képesek modulálni
parodontitis progresszióját és súlyosságát.1
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1. ábra: Biofilm az implantátum és a korona közötti résben, periimplantáris csontveszteség a purulens baktériumflóra következtében5

Az aMMP-8 korai indikátora lehet a gingiva és parodontális rostok, illetve a periimplantáris kemény- és lágyszövetek rejtett gyulladásának, sok esetben még mielőtt a
gyulladás és a tapadásvesztés szabad szemmel, klinikailag igazolható lenne. A matrix metalloproteinázok
olyan cink-peptidáz enzimek, melyek a szöveti fehérjék hasítását katalizálják. Fontos szerepet játszanak a
kötőszöveti és csontszöveti fehérjék anabolizmusában
és katabolizmusában. Egészséges szájüregben ezek az
enzimek szigorú inhibitor-szabályozás alatt állnak a
TIMPs (tissue inhibitors of metalloproteinases = szöveti
metalloproteináz inhibitorok) által. Aktivált MMP-k csak
szükség esetén szabadulnak fel a kötőszövetek és a csont
degradációja céljából. Kóros esetben ez a homeosztázis
felbomlik, és az aMMP-k felszabadulnak, ami szöveti
degradációban nyilvánul meg.2
A dentális biofi lmben fellelhető baktériumok bomlástermékei irritálják az íny kötőszöveti rétegét, amely
gingivitis kialakulásához vezet. A parodontális szövetek
gyulladása során felszabaduló granulocyták megkezdik a
MMP-8 aktivációját és szekrécióját. Az aktivált enzimek
lebontják a tömött rostos kötőszövet kollagén rétegét,
ezáltal az immunsejtek – granulocyták, macrophagok és
osteoclastok – eljuthatnak a gyulladás forrásához.
A sulcus folyadék kollagenolítikus aktivitásának 90–95%-a
az aMMP-8-tól származik, legyőzve a TIMPs által alkotott védelmi vonalat. A parodontitisben szenvedő betegek

gingivális sulcus folyadékának megnövekedett kollagenáz
aktivitása és a mátrix aMMP-8 emelkedett szintje korrelál
az I-es típusú kollagén degradációs termékeinek szintjével
az egészséges és a kezelt betegek esetében. Így az aMMP-8
potenciális biomarkernek tekinthető parodontális és
periimplantáris szövetek, illetve sulcus folyadék vizsgálatakor alkalmazható bakteriológiai (POTC = Point of Care)
vagy szék melletti („chair-side”) klinikai gyakorlatban.7

PerioSafe teszt, ImplantSafe teszt
Az aMMP-8 a sulcus folyadék áramlásának következtében bejut a szájüregbe, ahol keveredik a nyállal. Ezáltal az aMMP-8 a PerioSafe teszt segítségével diagnosztikai detektálásra alkalmassá válik. Az aMMP-8 a szöveti
destrukció kulcsenzime a parodontális szöveti defektusokban, tehát az aktív enzim megjelenése a nyálban egyértelmű markere a kollagenolítikus destrukció aktivitásának, vagyis a parodontális, illetve periimplantáris szövetek
pusztulásának jelző molekulája. A PerioSafe teszt ezáltal
alkalmas felfedezetlen korai stádiumban lévő parodontális
gyulladás jelzésére a tünetek megjelenése előtt. Az
aMMP-8 nem gyulladásos marker, hanem az akut szöveti
lebomlás biomarkere, megemelkedett koncentrációja igazolja a gingivalis, parodontális és periimplantáris keményés lágyszövetek kollagenolítikus destrukcióját a szondázási és a röntgenjelek előtt. Korábban a csontveszteséget
csak fogorvos tudta kimutatni röntgen és szonda segítsé-
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2. ábra: BOP (Bleeding on Probing) pozitivitás jelzi a meglévő periimplantáris gyulladást, mely kezelés nélkül periimplantáris csontvesztéshez
vezet. A sebészi feltáráskor látszik a tipikus kráter alakú csontdefektus6

gével, mikor a szövetekben már irreverzibilis károsodások keletkeztek. Ez a teszt viszont képes még reverzibilis
stádiumban kimutatni a szövetpusztulást, mikor az klinikailag még nem felismerhető. Az aMMP-8 szint detektálásán alapuló teszt voltaképpen betölti az űrt a konvencionális diagnosztikai módszerek és a baktérium-kimutatás
közt. További előnye, hogy nemcsak a fogorvos, hanem
a páciens is elvégezheti magán a vizsgálatot, amit javasolt legalább évente megtenni. A teszt alkalmazása különösen ajánlott a korábban említett szisztémás betegségekben szenvedő pácienseknél.
Magyarországon jelenleg a PerioSafe nevű teszt van forgalomban, mely az otthon is alkalmazható terhességi
tesztekhez hasonlóan perceken belül, beavatkozás nélkül
elvégezhető és 10 perc alatt eredményt ad. Ez az immunológiai gyorsteszt az aMMP-8 kvalitatív kimutatásán
alapul a nyálból nyert mintából. Az aMMP-8 a sulcus
folyadék áramlásának következtében jut be a szájüregbe,
ahol keveredik a nyállal. Implantátumok melletti szövetleépülést az ImplantSafe teszt (mely szintén az aMMP-8
kvalitatív kimutatását végzi) segítségével mutathatunk ki
az implantátum körüli crevicularis folyadékból. Mindkét teszt lateral flow immunoassay módszeren alapul, a
Prof. Dr. Timo Sorsa (University of Helsinki) által közölt
magas specificitású monoclonalis antitesteket (8706 és
8708) alkalmazásával. A teszt 25 ng/ml felett mutat pozitivitást a nyálmintában. Egy 2003-as tanulmány alapján a
gyorsteszt szenzitivitása 83%, specificitása 96%.3

Természetesen a fogorvosnak nem okoz problémát klinikai és röntgenvizsgálattal diagnosztizálni a parodontális
gyulladást, illetve a periimplantitist, de a teszt használata
páciens figyelmét ráirányítja a dentális biofilm eltávolítására, a szájhigiénia fontosságára. Ebben rejlik a teszt használatának népegészségügyi jelentősége.
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Implantátumokon elhorgonyzott
CAD/CAM technológiával elkészített
hídprotézis: Digitális munkafolyamat
a tervezéstől az implantátumbehelyezésen át a végleges fogpótlás
elkészítéséig
Harold S. Baumgarten
Professzor, Pennsylvaniai Fogorvostudományi Egyetem, Philadelphia, Pennsylvania;
Magánpraxis, Philadelphia, Pennsylvania

Alexander Wunsche
Tulajdonos, Fogtechnikai Laboratórium, Miami, Florida

A hagyományos módszerekkel elvégzett implantátum sebészi behelyezését és
az implantátumokon elhorgonyzott végleges fogpótlások elkészítését kezdik
kiszorítani a digitális technikák, melyek segítségével nagyobb pontosság
érhető el, és tartósabb, esztétikusabb restaurátumok készíthetők. Az itt közölt
esetben egy jelentős mértékben károsodott fogazatú 68 éves hölgypáciens
ellátása követhető. A múltban számos helyreállító fogászati kezelésen esett át,
azonban az ismételten kialakuló szuvas léziók és a krónikus fogágybetegség
miatt az összes felső maradék foga és a bal alsó régióban elhelyezkedő
fogainak eltávolítása vált szükségessé. Az esetbemutatás során számos
digitális módszert ismerhetünk meg, melyek alkalmazhatók a kezelési terv
felállítása és a végleges fogpótlás elkészítése során.
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A

z osseointegrálódótt fogászati implantátumokat, ahogy azt P. I. Bränemark kifejlesztette,1 eredetileg a súlyosan károsodott
fogatlan állcsonton, a fogazat helyettesítésére tervezték. Az ezekre az implantátumokra elkészített fogpótlásokat fix-kivehető fogpótlásoknak vagy
hídprotéziseknek nevezték. Lényegében a fix fogpótlások tervezéséhez a kivehető fogpótlások elkészítésének
menetét használták fel. Egy aranyötvözetből készült
vázból, műfogakból és a lágyrészeket pótló akrilát
alaplemezből állt a fogpótlás, melyet a transzmukozális
implantátumfejekhez arany protetikai csavarokkal rögzítettek. Újabban az aranyöntvény fémvázat frézelt
titán merevítőrudakkal helyettesítik.2 Az idő múlásával az így elkészített fogpótlások javítása, gondozása
nehezen kivitelezhető, mivel a műfogak elszíneződhetnek, elkophatnak és eltörhetnek.3
Manapság lehetőség van esztétikai szempontból tartósabb anyagok használatára a hídprotézisek elkészítése
során. Az alábbi esetbemutatásban CBCT felvétel segítségével végzett digitális sebészi tervezést követő irányított implantátumbehelyezés történt, majd számítógépvezérelt tervezéssel és számítógép-vezérelt előállítással
(CAD/CAM technológia) elkészült a cirkónium-dioxid
vázas földpát kerámialeplezésű hídprotézis.

Esetbemutatás
A 68 éves hölgypáciens fő panasza a rendelőbe érkezéskor egyik hídjának elvesztése volt. A jobb felső nagymetszőt egy ideiglenes részleges lemezes fogpótlás pótolta.
A jobb alsó első nagyőrlő helyén lévő implantátumon
elhorgonyzott korona mobilis volt és infraokklúzióban
helyezkedett el. A klinikai vizsgálat és a röntgenfelvételek alapján több szuvas léziót találtak, a felső állcsonton
a moláris régióban található hidak alól a cement kitö-

2. ábra: A kezelést megelőzően készítetett intraorális fénykép

redezett, és több periapikális elváltozás is látható volt
(1-2. ábra). A kezelési tervben az összes felső maradék
fog és a bal alsó kisőrlők eltávolítása szerepelt.

Sebészi fázis
Az extrakciókat követően az alveolust kitisztították
és bovin xenografttal (Bio-Oss®, Geistlich Pharma
NorthAmerica, www.geistlich-na.com) feltöltötték.
Ezzel egy időben egy, a felső állcsontra készült teljes
lemezes fogpótlás került átadásra.
Amíg az alveolus gyógyult, új fogpótlás készült a felső állcsontra, ami a páciens esztétikai igényeinek megfelelt, és a
fonetikai követelményeket is kielégítette. A bal alsó moláris régióban implantátumok kerültek behelyezésre, amelyekre később ideiglenes fogpótlás került (3. ábra).
Az új felső fogpótlásról másolat készült, melynek elkészítése során az akrilát porhoz 30 tömeg%-nyi báriumszulfátot adtak, így röntgensablonként lehetett használni.
CBCT-felvétel készült a páciensről úgy, hogy ezt a fogpót-

1. ábra: A kezelést megelőzően készítetett röntgenfelvételek. Megfigyelhetők a szuvas léziók, fogágybetegség, periapikális elváltozások
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4. ábra: CT-felvétel alapján elkészített sebészi terv

3. ábra: Az elkészült ideiglenes felső fogsor és alsó híd

lást viselte. A CBCT-felvétel DICOM (Digital Imaging
and Communivations in Medicine) formátumú fájljait
egy implantátumtervező programba (SIMPLANT®
DENTSPLY Implants, dentsplyimplants.com) importálták. A sebészi terv elkészítése után a szoftvergyártónak elküldték, amelynek alapján egy lágyszöveten
megtámasztott sebészi sablont gyártottak a lebenyképzés nélküli sebészi implantátumbehelyezés segítésére.
A sebészi sablon úgy készült, hogy a Tapered Naviga-

tor® sebészi szettel (Biomet 3i, biomet3i.com) együtt
használható legyen (4. ábra).
A teljes egészében CT-felvételek alapján kivitelezett,
nagy pontosságú implantátumbehelyezés jelentősen
befolyásolja a kezelés sebészi és protetikai sikerességét
is. A CT sebészi sablon sokkal precízebb implantátumbehelyezést tesz lehetővé, mint a manuális technika
vagy a fúrósablonok használata.4 Azonban még így is
lehet eltérés a tervezett és a kivitelezett implantátumbehelyezés között.5,6 Éppen ezért ez a technika is megköveteli a sebésztől, hogy a behelyezés során figyeljen a
vitális képletek és az implantátumok egymáshoz viszo-
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5. ábra: A sebészi sablon és az implantátumok a felső állcsonton
8. ábra: Szkennelő fejek és a minta

6. ábra: Az ideiglenes fogpótlás a palatumot borító rész és
a labiális funkciós szél eltávolítása után

9. ábra: Az azonnal terhelt hídprotézisről készült lenyomat alapján
létrehozott minta és a mesterminta

7. ábra: Ellenőrző váz a mestermintán

nyított távolságára, ahogy a manuális technika során.7
A sebészi sablon alapján elkészített ideiglenes fogpótlás behelyezésére nincs lehetőség a sebészi behelyezés
eltérése esetén. Ilyen esetben az ideiglenes fogpótláshoz szájban kell rögzíteni az ideiglenes cilindereket8 az
implantátumbehelyezés után.

10. ábra: A szkennelt minták digitális képének egymásra vetítése

A helyi érzéstelenítést követően, amit 2%-os lidokain
1:100 000 adrenalin oldattal végeztek, a sebészi sablont három darab 2 mm átmérőjű csavarral rögzítették.
A sebészi sablonon keresztül elvégezték az osteotómiát,
és behelyezték az implantátumokat (5. ábra). Ezt követően
alacsony profilú implantátum fejeket helyeztek be. Az ide-
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iglenes kivehető fogpótlást azonnali terhelést biztosító ideiglenes hídprotézissé alakították ideiglenes titán cilinderek
rögzítésével, melyeket az implantátumfejekbe csavaroztak.
A palatumot borító részt és a labiális funkciós szélt eltávolították (6. ábra). Az implantátumok gyógyulását követően
(8 hét) kezdetét vehette a restauratív fázis.

Restauratív fázis
A fogatlan állcsontra implantátumon elhorgonyzott fogpótlás készítése során CAD/CAM technológiát alkalmaztak.9 Ennek egyik oka, hogy az implantátumok és a
restaurátum közötti illeszkedés pontosabb, mint fémöntvények esetén.10,11
Ebben az esetben a restauratív fázis hagyományos módon
kezdődött. Implantátumfej szintű lenyomatvételre került
sor lenyomati fejek segítségével. Elkészült a lágyszöveteket is lemintázó mesterminta, amelyre egy ellenőrző vázat
gyártottak (7. ábra). Vitathatatlanul a lenyomat- és mintakészítés a legfontosabb lépése a restauratív fázisnak. A végleges fogpótlás elkészítése során egy monolitikus cirkóniumdioxid blokkból fogják kifaragni a vázat, pontatlanság
esetén ennek korrigálására nem lesz lehetőség. Éppen ezért
a minta a páciens fogatlan állcsontjának pontos mása kell,
hogy legyen. Ezek után az ellenőrző vázat a páciens szájába
próbálták, és a pontos illeszkedést az egycsavaros1 teszttel
ellenőrizték. Ha valamelyik cilinder nem illeszkedik pontosan, a lenyomatot meg kell ismételni.
Ily módon a mesterminta pontosságát ellenőrizték. Ez a
minta és egy lenyomat az ideiglenes hídprotézisről vagy
egy harapási sablon, melyen a harapási magasság meghatározható, diagnosztikus fogsor elkészítése céljából a fogtechnikai laboratóriumba került. Az ideiglenes hídprotézis
minden szempontból megfelelő volt, így a felső mestermintát és az antagonista mintát az ideiglenes hídprotézis
és egy kulcslenyomat segítségével gipszelték artikulátorba.
Az ideiglenes hídprotézisről készült lenyomat szintén a
laboratóriumba került. Eddig a pontig a protetikai munkafázisok a hagyományos módon zajlottak.
A fogtechnikai laboratóriumban szkennelő fejeket helyeztek az implantátumfej-analógokra. Ez az eljárás az intraorális digitális lenyomatvételi technikának felel meg.
Laboratóriumi szkennert használva a mintáról a szkennelő
fejekkel felvétel készült (8. ábra). A képkészítést követően
a szkennelő fejeket összeillesztették a program adatbázisában található megfelelő implantátumokkal. Ez lehetővé
teszi, hogy a tervező program az implantátumfejek és a
fogpótlás között pontos illeszkedést tudjon kialakítani.
Az ideiglenes hídprotézisről készült lenyomat alapján
előállított mintáról is kép készült (9. ábra). Az antagonista
mintát is beszkennelték, és a három mintáról készült
képet összeillesztették (10. ábra). Az ideiglenes hídpro-
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tézisről készült mintát sablonként használták, ez alapján
választották ki az adatbázisban szereplő műfogak közül
a legmegfelelőbbet és illesztették a helyére. Majd megtervezték az összekötőrészeket, csavarbemeneti helyeket
és a lágyszövetet pótló részeket (11. ábra). Miután a tervezés befejeződött, a fájlokat a CAM központba küldték,
ahol egy polimetil metakrilát (PMMA) tömbbe ágyazták. A CAM szoftver segítségével a frézelő gép elkészítette a végleges fogpótlás pontos mását PMMA-ból.
A fém részeket a PMMA másolathoz rögzítették, majd
a rendelőbe került (12. ábra).

11. ábra: A tervezett fogpótlás virtuális képe, összekötőrészek,
csavarbemeneti helyek és a lágyszövetet pótló részek

12. ábra: A végleges fogpótlás PMMA-ból készült másolata

13. ábra: A PMMA másolat szájba próbálása
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14. ábra: A végleges fogpótlás terve cirkónium-dioxid vázba

17. ábra: A páciens mosolya az elkészült restaurátummal

ágyazva és kifaragva

15. ábra: A cirkónium-dioxid váz szinterelést követően

16. ábra: Az elkészült fogpótlás szájba helyezve

A PMMA másolat azért készült, hogy az esztétika, a funkció és az okklúzió intraorálisan ellenőrizhető legyen. Ha
szükséges, ez a másolat módosítható, az okklúzió beállítható, a replikát a páciens rövid ideig viselheti is (13. ábra).
Ha minden módosítást elvégeztek, a PMMA másolatot
ismét beszkennelik, és a módosításokat a digitális tervhez adják.
A földpát kerámiával leplezett cirkónium-dioxid vázas
fogpótlások esetén a leggyakoribb komplikáció a kerámiai leplezés lepattanása.12,13 A bemutatott esetben az
okkluzális felszínre nem került földpát kerámia, csak a hat
frontfog labiális felszínét leplezték. Ezáltal elkerülhető az

okkluzális felszínről a kerámia lepattanása. A „cut-back”
is a szoftver segítségével valósult meg, amellyel befejeződött a tervezés. Ezt követően a fájlokat a CAM központba
küldték, ahol egy cirkónium-dioxid tömbből (Ceramill®
zolid, Amann Girrbach AG, www.amanngirrbach.com)
a fogpótlást kifaragták (14. ábra). A cirkónim-dioxid
blokk pre-szinterelt vagy „zöld” állapotban volt. Az apró
részleteket a frézelt blokkban gyémánt fúrókkal, gyémánt
korongokkal és kézi eszközökkel alakították ki.
A forma kialakítását követően a restaurátumot a szinterelés előtt megfestették. Ez hátteret biztosít a rákerülő kerámia számára. Ilyen nagy kiterjedésű fogpótlások esetén
hosszú szinterelési periódusokat alkalmaznak, hogy elkerüljék a váz törését. A szinterelést követően a színezettség megfigyelhető a fogakon (15. ábra). Ezek után a porcelánleplezés felkerült a frontfogakra és a fognyakakra.
A restaurátumot megfestették és fényre égették, lassú
égető és hűtő periódusokban.14,15
Végső lépésben az implantátumokhoz kapcsolódó titán
felszíneket rögzítették. Első lépésben a mestermintán
rögzítették ezeket, majd a külső felszínüket, valamint a
fogpótlás azon részét, ahova ezek beragasztásra kerülnek,
homokfúvással felérdesítették. 110 mikronos alumínuimoxidot használtak, és a felvitel után 60 másodpercig száradni hagyták. Következő lépésben a titán és a cirkónium-dioxid felszíneket duál kötésű cement segítségével
egyesítették (Multilink® Automix, Ivoclar Vivadent,
www.ivoclarvivadent.us). A cement kötése után a felesleget eltávolították, a fogpótlás készen állt a szájba helyezéshez (16. ábra). Az alsó állcsont bal oldali moláris régiójában az egyéni fejekre készített fémkerámia híd is ekkor
került átadásra. A alsó állcsont jobb oldalán lévő implantátumon elhorgonyzott koronát korrigálták, így okklúzióba került.
Az elkészült restaurátumok a páciens esztétikai és fonetikai igényeit is kielégítették (17. ábra). A fogpótlás pontos
illeszkedését és az implantátumok körüli marginális csont
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18. ábra: A kezelést követően készített röntgenfelvételek

állapotát röntgenfelvételen ellenőrizték (18. ábra). Az éjszakai bruxizmus következtében fellépő rendellenes terhelés
kontrollálására sín készült a páciens számára.

Következtetés
A fogászatban használt eljárások és anyagok minőségét
jelentősen befolyásolja, hogy a kezelő csapat számára mi az,
ami elérhető. A CAD/CAM technológia lehetőséget biztosít arra, hogy eddig nem használt anyagokat is alkalmazni
tudjunk. Ahogy azt az esetbemutatásban is láthattuk, a

precíz tervezés és sebészi kivitelezés a végleges fogpótlás
elkészítése során CAD/CAM technológiával együtt alkalmazva, magas fokú esztétikai végeredményt, erős, magas
élettartamú restaurátum megvalósítását teszi lehetővé.
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Érdeklődni: 06-20/9150-225 (20 óra után) vagy a
korosdental@gmail.com címen.

Pakson 5300 fős MEP finanszírozott vegyes

Balatonfűzfő vegyes OEP szerződött

fogászati körzet
praxisjoga eladó.

fogorvosi praxisa eladó.

Ugyanitt teljes rendelő-felszerelés és A-dec egységkészülék eladó.
Érdeklődni: praxis2016@btinternet.com

Eladó 3600 fős TB finanszírozott vegyes

fogászati praxisjog
Mezőberényben, nyugdíjazás miatt.
Érdeklődni lehet:
+36-30/725-9630 telefonon

A körzethez tartozik Balatonfűzfő teljes felnőtt
és gyermek lakossága, kb. 4500 fő.
Érdeklődni a 30/444-86-71 telefonszámon az esti órákban lehet.

Fogászati
körzet
működtetési joga
Dunaújvárosban eladó.
Telefon: 06-30/957-4300

4000 fős

vegyes
fogászati praxis
azonnal eladó Csongrádon.
Ár: megegyezés szerint.
Érd.: +36-30/292-9681
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A fiatal szakfogorvosokkal szembeni diszkriminatív szabályozásról
Címzett: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán
egészségüg yért felelős államtitkár
EMBERI ERŐFORRÁSOK M INISZTÉRIUMA
EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS Á LLAMTITKÁRSÁG

Tisztelt Államtitkár Úr!
Alulírott, dr. Hermann Péter, mint a Magyar Orvosi
Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke az
alábbiakban részletezett, a fiatal szakfogorvosokkal szembeni súlyosan diszkriminatív szabályozással szemben kívánok tiltakozni, és az érintett jogszabályi rendelkezések
mielőbbi módosítására javaslatot tenni.
Tavaly nyáron jelent meg az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási
Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok
támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) számú kormányrendelet.
A rendelet által létrehozott Fiatal Szakorvosok Támogatási
Programjában (FSZTP) azok a fiatal szakorvosok és kórházi, klinikai szakgyógyszerészek vehetnek részt, akik teljes munkaidős foglalkoztatás keretében valamely érvényes
finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató munkáltatónál munkaviszony, közalkalmazotti,
közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyban állnak.
A szakorvosonként havi bruttó 151 000 forintos programban 2015. augusztus 31-ét követően az első szakorvosi
vagy kórházi, klinikai szakgyógyszerészi szakvizsgájukat megszerző szakorvosok és szakg yóg yszerészek részesülhetnek a szakvizsga megszerzését követő öt évig, valamint
a rezidenstámogatási program ösztöndíjaiban részesülő
és augusztus 31-éig első szakorvosi vagy kórházi, klinikai
szakgyógyszerészi szakvizsgát tett fiatal szakorvosok és
szakgyógyszerészek 2016. január 1-jétől számított öt évig.1
A támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a
továbbiakban: OEP) látja el. Az OEP a Fiatal Szakorvosok
Támogatási Programjának megvalósulásáról évente beszámolót készít a miniszter részére. A támogatást a támogatásban részesülőt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató
részére folyósítja az OEP, a szolgáltatónak az OEP-pel
fennálló finanszírozási szerződése alapján. A támogatás
összegét az OEP havonta utalványozza a fiatal szakorvost,
kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónak, amelyet az egészségügyi szolgál-

tató az érintett fiatal szakorvosnak, szakgyógyszerésznek
tovább-folyósítani köteles.2
A fenti jogszabályi rendelkezések azonban kizárólag a fiatal
szakorvosok és kórházi, klinikai szakgyógyszerészek esetében szabályozzák a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában való részvételt, azaz nem említik a fiatal szakvizsgát szerző
szakfogorvost, illetve fogszakorvost. Bár analógia alkalmazásával
elfogadható lenne az olyan jogértelmezés is, miszerint a fiatal
szakorvos kategóriája magában foglalja a fiatal szakfogorvost
(fogszakorvost), az OEP ezt az értelmezést nem fogadja el,
és azt a határozott és megingathatatlan álláspontot képviseli,
hogy a fiatal szakorvosok támogatásában kizárólag általános
orvosi vagy gyógyszerész oklevéllel és az ezekre épülő alap
szakképesítéssel rendelkező (szakvizsgát tett) szakorvosok és
kórházi, klinikai szakgyógyszerészek részesülhetnek. Szakvizsgát szerzett fiatal szakfogorvosok pedig nem, így az érintettek kérelmét az OEP sorra elutasítja.3
A kormányrendelet – sajnálatos módon – csak két helyen
említi a szakfogorvosokat, mégpedig a 2.§ alatti értelmező
rendelkezések 1. pontjában, az „akkreditáció” fogalmának
meghatározásakor, valamint a szakképzés általános szabályai
között, ahol kimondja, hogy „támogatott szakképzésben az
első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológus képzésben részt vevők az e rendelet alapján meghatározott keretszámok erejéig vehetnek részt.”4 A rendelet
által szabályozott további jogintézményeknél, jogosultságoknál – így az FSZTP esetében is – azonban a „szakfogorvos”
megjelölés, és ezzel a szakvizsgát tett szakfogorvosok köre –
minden szakmai indok nélkül – kimarad.
A fent részletezett jogszabályi rendelkezések ezzel – az
Alaptörvénybe ütköző módon – hátrányosan különböztetik meg
a fiatal, fogorvosi oklevéllel és erre épülő alap szakképesítéssel
rendelkező szakfogorvosokat.
Magyarország Alaptörvényének XV. Cikkelye (1) és (2) bekezdései értelmében a törvény előtt mindenki egyenlő. Az
2
3

31.§

1

4

3.§ (4) bek.

30.§ (1)-(2) bek.

http://www.oep.hu/data/cms1011345/Fiatal_szakorvosok_GYIK_20160325.pdf
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Alapörvény tehát tiltja az igazolható ok nélkül történő
megkülönböztetést. Ugyanezt erősítette meg az Alkotmánybíróság, amikor kimondta, hogy a megkülönböztetés tilalma értelmében a jognak mindenkit egyenlőként
(egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz azonos tisztelettel és körültekintéssel, az eg yéni szempontok
azonos mértékű fig yelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni.
Alaptörvény-ellenes diszkriminációról van szó, ha valamely jogalanyt, vagy azok csoportját más, azonos helyzetben lévő jogalannyal vagy csoporttal történt összehasonlításban kezelnek hátrányosabb módon. A jogeg yenlőség
követelménye azt jelenti, hogy az állam, mint közhatalom
– mint jogalkotó és jogalkalmazó – a jogok és kötelezettségek megállapítása során köteles az azonos helyzetben
levő jogalanyokat indokolatlan megkülönböztetés nélkül, eg yenlőkként kezelni.5 A fiatal szakorvosok és szakgyógyszerészek csoportjától minden ésszerű ok nélkül, önkényesen
5

különbözteti meg a Kormány a fiatal szakfogorvosokat
és fosztja meg őket az FSZTP-ben való részvételtől, ami
tarthatatlan a jövőre nézve.
Mindezek alapján a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének elnökeként az a tiszteletteljes kérésem, hogy a fent
részletezett helytelen, diszkriminatív és alkotmánysértő
jogi szabályozás és joggyakorlat mielőbbi felszámolása
érdekében Tisztelt Államtitkár Úr tegye meg a szükséges
jogi lépéseket és intézkedéseket! Indítványozom továbbá
a fent részletezett kormányrendeletben szabályozott
FSZTP-ben részt vevő személyek körének kiegészítését
úgy, hogy az minden kétséget kizáróan a szakfogorvosok
tekintetében is egyértelmű és alkalmazható legyen.
Budapest, 2016. április 18.
Tisztelettel üdvözli
Prof. Dr. Hermann Péter
elnök

30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130.

Térítésmentes távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi gyakorlatához híven
folyamatosan törekszik minél több kedvezményes vagy térítésmentes továbbképzést
szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse, ezért a távoktatást 2016. évben
tagi szolgáltatásként tagjai számára térítésmentessé tette. A finanszírozási lehetőségek
figyelembevételével 2016. II. félévében is 500 fő vehet részt a jelentkezés sorrendjében.
Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés
lehetőségét, és őszintén reméljük, hogy növekedni fog a
felhasználói kör, és a számítógépet rendszeresen használó
táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett sikerül megnyernünk a középső generációt, valamint az örökifjú idősebb korosztályt is.
2016. II. félévre az alábbi távoktatási tanfolyamok kerültek meghirdetésre, melyre az OFTEX portálon keresztül lehet jelentkezni. (www.oftex.hu)
Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi
Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére
térítésmentes.
Kreditpont: a továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.)
NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20 pont
írható jóvá, melyet az évi 6 alkalommal elérhető 24 pontból szerezhetnek meg.
Célcsoport: a fogorvosi diplomával vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők szá-

Kódszám:

Cím:

Kreditpont:

Időszak:

SE-FOG/2016.
II/00056

Fogorvosi Távoktatás 2016 II./1

4

2016.07.01–09.01.

SE-FOG/2016.
II/00057

Fogorvosi Távoktatás 2016 II./2

4

2016.09.01–11.01.

SE-FOG/2016.
II/00058

Fogorvosi Távoktatás 2016 II./3

4

2016.11.01–12.15.

mára a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon
választható” pontok közé kerül jóváírásra.
Őszintén reméljük, hogy a kollegák minél nagyobb számban kihasználják ezt a lehetőséget.

Kollegiális üdvözlettel:
Dr. Hermann Péter
elnök
MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Kötelező szinten tartó
tanfolyam
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és
Továbbképzési Titkárság 4 napos kötelező szinten tartó tanfolyamot
szervez, melynek első része 2016. szeptember 30. és október 1. (péntek,
szombat), a második része 2017. február 24–25. (péntek, szombat).
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. szeptember 1.
HELYSZÍNE: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.
JELENTKEZÉS: Kizárólag a www.oftex.hu portálon

REG.SZÁM: SE-FOG/2016.I./00020

KREDITPONT: 50

CÍM: Fogpótlástan és Konzerváló fogászat
DÍJA: 50 000 Ft
(konzerváló fogászat és fogpótlástan, fog- és szájbetegségek, fogorvos
(szakképesítés nélkül) szakvizsgákhoz)

REG.SZÁM: SE-FOG/2016.I./00018

KREDITPONT: 50

CÍM: Dento-alveoláris sebészet/Parodontológia

• A tanfolyammal kapcsolatos részletes tájékoztató levelünket és a regisztrációs kártyát a tanfolyam előtt
postázzuk a jelentkezők részére.
• A NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendelete értelmében a továbbképzésre
kötelezettek számára az ötéves továbbképzési ciklus alatt a kötelező
szinten tartó tanfolyam egy szakképesítéshez TÉRÍTÉSMENTES.

• Tájékoztatjuk, hogy részvételi szándékát a jelentkezések sorrendjében a terem befogadóképességéig
tudjuk fogadni.
• Amennyiben a www.oftex.hu portálon való jelentkezése nehézségbe
ütközne, a Titkárság munkatársai
(tel.: 06-1/266-70-06), valamint a
portál üzemeltetője nyújt segítséget
(tel.: 06-21-252-5461).

DÍJA: 50 000 Ft
(dento-alveoláris sebészet, arc-állcsont-szájsebészet, szájsebészet,
parodontológia szakvizsgákhoz)

REG.SZÁM: SE-FOG/2016.I./00019

KREDITPONT: 50

CÍM: Fogszabályozás, Gyermekfogászat
DÍJA: 50 000 Ft
(fogszabályozás, gyermekfogászat, gyermekfogászat és fogszabályozás
szakvizsgákhoz)

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Titkárság
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Kapcsolat Napi kerekasztal-megbeszélés
Debrecenben
A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara a XVII. Debreceni Fogászati
Napok programjának keretében 2016. április 15-én kerekasztal-megbeszélést
szervezett, melyre prof. dr. Hegedűs Csaba, a Fogorvostudományi Kar dékánja,
a Kar tanszékvezetői és prominens oktatói mellett meghívta a MOK Fogorvosi
Tagozatának alelnökét, a Fogorvosi Tagozat Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szolnok megye kamarai választókerületi elnökeit,
szakfelügyelő főorvosait és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet fogászati
szakellátásának vezetőjét.

A megbeszélést Hegedűs professzor úr nyitotta meg
azzal a megállapítással, hogy a találkozó valóban hagyománnyá kezd válni, hiszen hirtelen meg sem tudná
mondani, hányadik alkalommal jövünk össze. Jól tudjuk, nincs meg a hatáskörünk, hogy határozatokat hozzunk, amivel a szakma életét jelentősen befolyásolhatnánk, mégis, jó érzés összegyűlni és megbeszélni közös
gondjainkat, ami itt, Északkelet-Magyarországon szakmailag foglalkoztat bennünket. Tájékozódhatunk egymás dilemmáiról, több szempontból vizsgálhatjuk meg
a problémákat, és ha úgy gondoljuk, közös állásfoglalást
fogalmazhatunk meg bizonyos kérdésekben. Természetesen azok a személyes kapcsolatok is sokat számítanak,
amit ezek az évente ismétlődő találkozások csak tovább
erősítenek.
Ezt követően professzor úr megemlítette, hogy a közelmúltban az egész MOK-ra kiterjedő választás és tiszt-

újítás zajlott. Erről Komlóssy Attila főorvos úr számolt
be, aki előző ciklusban még a MOK Felügyelő Bizottságának elnöke volt. Elmondta, hogy a választás végül
is sikeres volt. A területi kamarák nagy része a számítógépes szavazást választotta, de több helyütt a hagyományos módszer szerint zajlottak a választások. Probléma
leginkább az országos küldöttek választásánál adódott.
Az elnök változatlanul Éger István maradt, de más
posztokon történtek személyi változások. Dr. Kovács
Éva főorvos asszony szerint a fogorvosoknál jól és eredményesen vizsgázott az új választási rendszer.
Hegedűs professzor úr úgy látja, hogy a Szakmai Kollégium lehetőségei a törvényi megkötöttségek miatt
korlátozottak, igaz, egyik testület esetében sem a
szándék hiányzik, de nincsenek meg a kellő jogosítványaik, amivel érdekeket képviselni, és főleg érvényesíteni tudnának.
Dr. Czeglédi Mária főorvos asszony szerint a MOK Fogorvosi Tagozatának jelenleg jó a kapcsolata az egészségügyi felső vezetéssel. Talán ennek is köszönhető, hogy
az alapellátás támogatásához ígért 10 milliárd forintból
a mi szakmánk is kap 2 milliárd forintot, amivel a korcsoportos szorzó értékét fogják növelni.
Sok szó esett ez alkalomból, a 162/2015/. (VI.30.) kormányrendeletről (az egészségügyi felsőfokú szakirányú,
szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról), mert az OEP értelmezésében e jogszabály
hatályát konzekvensen – szerintünk hibás jogi érvelés
alapján – nem hajlandó a fiatal fogszakorvosokra kiterjeszteni. Ez szerintünk nem csak az Alaptörvénybe, de
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a rendelet 3. és 10. paragrafusába is ütközik. Elhatározás született, hogy mind a Kamara Fogorvosi Tagozata, mind az Egyetem Fogorvostudományi Kara levéllel fordul ez ügyben az államtitkár úrhoz (a Fogorvosi
Tagozat 2016. április 18-án elküldte e tárgyú levelét – ld.
153. oldal).
Szó esett – hiszen az aktuális hírek között szerepelt –
az egészségügyi ellátásnak ígért 100 milliárdos nagyságrendű fizetésemelésről, amiről azonban nem lehet
még tudni, hogy hány lépcsőben és mikor történik,
kiket fog érinteni, és hogy vajon mind fizetésemelésre fordítható-e, és tartalmazza-e a bérek közterheit. Továbbá egyáltalán nem is sejtjük, hogy ez a fogorvosi ellátást érinti-e, és ha igen, miként. Elhangzott
az OEP esetleges megszüntetéséről szóló híresztelés
is, amelyet a hírek szerint az államtitkár is szeretne
elkerülni.
Hegedűs professzor úr a következőkben elmondta,
hogy a jelenlegi szakvizsga-rendszeren is célszerű lenne
változtatni. A fogszakorvosok képzését önállóan, a
Fogorvostudományi Kar szervezeti keretein belül szeretnék megvalósítani, hiszen a fogszakorvos-képzés
nagyon sok tekintetben eltér az egyéb (med. univ. diplomára épülő) szakvizsgák feltételeitől, és ily módon
jobban figyelembe tudnák venni a fogszakorvosok képzésének sajátosságait. Nem megfelelő a szakmai szerkezete, a feltételek előírása, teljesíthetősége, és belső
feszültségek is vannak a mai szakvizsgáztatás rendszerében. Úgy véli, a curriculumokon is túllépett az idő,
a gyakorlati időket is felül kellene vizsgálni. Tapasztalatai szerint azonban nagy a rendszer belső tehetetlensége, amelyen igen nehéz változtatni. Némi reményt ad
a változtatásra, hogy a képzési rendszert a közeljövőben
kívánják felülvizsgálni.
A területi ellátást végzők részéről elhangzott, hogy
érvényesíteni kellene, hogy pályakezdő fogorvos csak
fogszakorvos felügyelete mellett dolgozhasson. Nem
helyes, hogy egy pályakezdő, friss fogorvosi diplomá-
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val, kellő gyakorlat híján bármilyen fogorvosi beavatkozást elvégezhessen, vállalkozást, magánrendelést
tarthasson fenn.
A dolognak azonban két oldala van. A fiatal fogorvosnak akkor éri meg a szakvizsgát megszerezni, ha
ennek birtokában valami pluszt is elérhet. Tettünk már
javaslatot a szakma felé arra, hogy a finanszírozásnál
vegyék figyelembe, hogy szakorvos vagy nem szakorvos végezte-e az adott beavatkozást, de kezdeményezésünk sajnos süket fülekre talált. A jelenlegi helyzet
konzerválása nyilvánvalóan a szakvizsgázók számának
csökkenéséhez fog vezetni, ami nem kedvez a betegellátásnak. Elgondolkodtató, hogy Magyarországon ma
a fogorvoslás az egyedüli orvosi szakma, ahol szakvizsga nélkül, a szakma teljes vertikumát művelheti a
kolléga.
A kerekasztal-megbeszélést ezúttal is azzal a meggyőződéssel zártuk, hogy egy jól előkészített, szervezett
programon vettünk részt, ami mára valóban haladó
hagyománnyá vált. A találkozó jó hangulatban, a javító
szándék szellemétől vezérelve zajlott. Úgy érzem, meg
kell ismételnem, hogy ismét „magunk között” vitattuk
meg ezeket a fontos kérdéseket. Célszerű lenne, hogy
azok a szervek is részt vegyenek a megbeszéléseken,
akik a problémák megoldásával foglalkoznak. Tudatában kellene lenniük azzal, hogy elsősorban a betegellátásról, a finanszírozásról, a szakmai szerkezetről, az
ellátási hatáskörök krónikussá vált és egyre fenyegetőbb problémáiról esik szó, nem pedig a fogorvosok
egzisztenciális gondjait kívánjuk megoldani.
A kerekasztal résztvevői meghívást kaptak az egyetem
díszudvarán megrendezett Alumni Találkozóra, ahol
ismét módjuk volt élvezni a gondos házigazdák szívélyes vendéglátását és egymás baráti társaságát.
Köszönjük a professzionális megrendezést és a színvonalas vendéglátást.
Dr. Körtvélyesi Andor
nyugdíjas főorvos

In memoriam

Dr. Stoll László

1947–2016

1970-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1972-ben szakvizsgázott. Kazincbarcikán kezdett dolgozni, de szakmai pályafutásának nagy részét Sárospatakon töltötte, elismert, kiváló
szakemberként. Munkájában alapos, a betegeihez türelmes, a fiatalabb kollégáihoz segítőkész volt.
Főorvosként, és még nyugdíjba vonulása után is szívesen oktatta a rezidenseket.
Legendásan jó humorú, derűs, segítőkész kollégát veszítettünk el váratlanul.
Emlékét szeretettel megőrizzük!
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Picasso – Alakváltozások, 1895–1972
2016. április 22. – július 31.

A száz műalkotást, festményeket, valamint szobrokat és grafikákat bemutató
kiállítás Picasso életművének valamennyi periódusát felöleli, ugyanakkor egy
kiemelt téma – az emberi alak megformálásának folyamatos változása – köré
szerveződik.

A kiállított művek többsége a világ legjelentősebb, a
művész ötezer alkotását őrző párizsi Musée national
Picasso-Paris gyűjteményéből érkezett. A gyűjteményben, amelyet a művész örökösei adományoztak a francia államnak, Picasso minden alkotói korszakából
találhatók művek, valamint 200 000 dokumentum
– levelek, folyóiratok, fényképek – Picasso magánarchívumából.

A tárlat Picasso jellegzetes alkotómódszerét végigkísérő kötetlen utazásra hív, hangsúlyozva a sorozatok,
az ismétlődő motívumok és az áttörés különleges pillanatait. A köz ponti téma a figurális ábrázolás festői megközelítésének változása a több mint hét évtizedet átölelő életműben, amelynek minden korszakában központi szerepet

Anyaság

Anya és gyermeke

olaj, vászon, 162 × 130 cm

olaj, vászon, 81 × 60 cm

Musée national Picasso-Párizs

Musée national Picasso-Párizs

Pablo Picasso hagyaték, 1979. MP226

Pablo Picasso hagyaték, 1979. MP19

© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Jean-Gilles Berizzi

© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/René-Gabriel Ojéda

© 2016 – Succession Pablo Picasso – HUNGART

©2016 – Succession Pablo Picasso – HUNGART

FOGÁSZATI
ASSZISZTENS

&

DENTÁLHIGIÉNIKUS
TOVÁBBKÉPZÉS

Bernita

Bush
és

a Logintech Kft.
együttmħködésével

BIZTOSÍTSA HELYÉT MOST!
Eszköztár

2016.
október 22.

Budapest

Páciens és mħtę elękészítése
Higiéniai feltételek
Megelęzę intézkedések és pácienstájékoztatás

Logintech Magyarorszzág Kft.
Szeged 6726 Fę fasor 16-20. | +36 62 424 379 | logintech@logintech.hu | www.camlog.hu
Kontakt: Ostrogonac Steﬁ | o.steff@logintech.hu | +36 30 625 2519

160

Magyar Fogorvos 2016/3

Kulturális ajánló

játszott az ember, legyen szó a nőről, az érző és szenvedélyes emberről, a gondolkodóról, a művészről, a
társadalmi-politikai szereplőről vagy a sztárok világának tagjáról. Az emberi alak megformálásának változásaiban Picasso művészetének lényege tárul fel: a
folyamatos formai megújulás a kiállításon bemutatásra kerülő alkotások nagyobb részét kitevő festmények mellett a sokszorosított grafikai és rajztechnikáktól a plasztikai alkotásokon, kerámián keresztül a
fotóig és fi lmig kísérhető végig.

 Matador meztelen nővel
vászon, olaj, 162 × 130 cm
© Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest (Peter és
Irene Ludwig adománya, 1989)
fotó: Rosta József / Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
© 2016 – Succession Pablo Picasso – HUNGART

Jacquline összetett karral

Női fej

olaj, vászon, 116 × 88,5 cm

Bronz, 128,5 × 54,5 × 62,5 cm

Musée national Picasso-Párizs

Musée national Picasso-Párizs

Jacqueline Picasso hagyaték, 1990. MP1990-26

Pablo Picasso hagyaték 1979. MP302

© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Jean-Gilles Berizzi

© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau
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A tárlat hét fontosabb szekcióra tagolódik. Az első
eg ység Picasso korai korszakát, az 1906-ig tartó első
tíz év munkásságát mutatja be. A tárlaton elsőként
kiállított mű a realisztikus stílusú Mezítlábas lányka
(1895), amelyet Picasso tizennégy évesen festett.
Poétikus képek, moralizáló jelenetek, a kék korszak
melankóliája és költők, művészek portréi jellemzik
ezt a periódust. Ezt követik a teljesen új és forradalmi kubista korszak képei. Az 1907 és 1916 közötti
évek munkásságát a Formák lebontása és kubista újraépítése cím alatt mutatjuk be, itt láthatók a művésznek
az egyik kiemelkedő művéhez, az Avignoni kisasszonyokhoz festett tanulmányai is, valamint a kiállítás
egyik legértékesebb kölcsönzése, a moszkvai Puskin
Múzeumból érkezett Ambroise Vollard-portré. 1917
után – ahogy a következő, A klasszikus vonalvezetés
újrafeltalálása című szekciónkban látjuk – Picasso festészetében újra megjelenik a klasszikusan egyszerű
vonal, a szépen modellált test, a világos rajz és az
aktok, táncosok, a balett világa. Az 1925 és 1936
közötti éveket a Szürrealista átváltozások cím alatt
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mutatjuk be. Ez a korszak az európai szürrealizmus
megszületésének időszaka. Picasso művészetében
is új témák, új formák jelennek meg, köztük az egyszerre ember és szörny Minótaurosz. A Háborús alakok című kiállítási egységben az 1937 és 1945 közötti,
elsősorban a háború hatására született alkotások kaptak helyet. A háború utáni években Picasso ismét a
primitív művészet táján indul felfedezőutakra. Már
régóta keresi az egyszerű, őseredeti formát.
Régebben azért érdeklődött a távol-keleti művészetek iránt, mert úgy gondolta, hogy közelebb vannak
a művészet ősforrásához. Az ebbe gondolatkörbe
illeszkedő munkáit a Vissza a kezdetekhez című szekcióban állítjuk ki. A kiállítás utolsó egysége Picasso
nagy témáját, A művész és modellje témát járja körül. Az
1954-től haláláig készült alkotásokon régi mesterek
műveit idézi meg, s természetesen az örök témát, férfi
és nő kapcsolatát.
A bemutatott száz mű nagy része – 74 alkotás – a
Musée national Picasso-Paris gyűjteményéből érkezik. De szerepelnek alkotások a világ több nagy
múzeumából is: a budapesti kiállítás megrendezéséhez kiemelkedő remekművek kölcsönzésével járult
hozzá a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a bázeli Beyelergyűjtemény, a berni Kunstmuseum, a moszkvai Puskin Múzeum és a stuttgarti Staatsgalerie. A kiállításon látható lesz még a budapesti Ludwig Múzeum
három festménye, valamint egy válogatás a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményében őrzött
európai rangú metszetanyagból.
A kiállítást kísérő – magyarul és angolul megjelenő –
katalógusban kiváló francia és magyar szaktekintélyek
tanulmányai különböző megközelítésben dolgozzák
fel Picasso alkotómódszerét. A kiadvány a teljes bemutatott anyagot tartalmazza, valamint azokat a párizsi
múzeum archívumában őrzött magyar vonatkozású
dokumentumokat is, amelyek először kerülnek nyilvánosság elé.

A kiállítás kurátora: Emilie Bouvard, a Musée national
Picasso-Paris művészettörténésze

Ambroise Vollárd

Társkurátor: Tóth Ferenc, a Szépművészeti Múzeum
művészettörténésze

olaj, vászon, 93 × 65 cm
© Puskin Múzeum, Moszkva
© 2016 – Succession Pablo Picasso – HUNGART

Forrás: mng.hu
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Négy az egyben: ragasztás,
restauráció, csonkfelépítés, alábélelés
Az IonoSelect univerzális üvegionomer
anyag, amely a világon az első olyan készítmény, amely alkalmas a négy fő GIC indikációra: ragasztás, restauráció, csonkfelépítés, alábélelés. Az, hogy melyik dugattyút
választjuk ki, és illesztjük a kapszulatestbe,
meghatározza, hogy melyik por kombinálódik a folyadékkal, és ezáltal melyik indikációban kerül a kapszula alkalmazásra.
Ez biztosítja a felhasználó számára, hogy
ragasszon, restaurációt, csonkfelépítést vagy alábélelést készítsen. Az IonoSelect-et nem
csak az innovatív technológia és a széles indikációs kör
emeli ki, hanem a kapszulákat
különböző dugattyúkkal kombináló egyedülálló koncepciójának köszönhetően, a helytakarékos tárolás is.
Az IonoSelect restaurációs anyagot kiváló fizikai tulajdonságok jellemzik, mint például a magas nyomószilárdság, jó tapadás a zománchoz és a dentinhez, valamint a magas szintű biokompatibilitás és fluoridleadás.
Alkalmazható okklúziós terheléstől mentes I. osztályú
kavitások tömésére, I. és II. osztályú kavitások hoszszan tartó ideiglenes tömésére, nyaki kopások, gyökérkáriesz, III. és V. osztályú üregek ellátására, tejfog-restaurációkhoz, alábélelésre, csonkfelépítésre, ideiglenes
tömésre, kiterjesztett barázdazárásra.
A helyreállító anyag univerzális fogszínű színárnyalatban, valamint rózsaszínben áll rendelkezésre. Ezért
különösen ajánlott a használata gyermekfogászati célra
és a kevésbé együttműködő pácienseknél. Emellett erős
csonkfelépítések készíthetők az IonoSelect segítségével rózsaszín színben, ami különösen akkor előnyös,
ha meg szeretnénk különböztetni a csonkfelépítést és a
megmaradt kemény fogszövetet egymástól.
Az IonoSelect fogszínű ragasztó változata szintén meggyőzően nagy nyomószilárdsággal, biokompatibilitással
és fluoridleadással, valamint a jó reológiai tulajdonságokkal és alacsony ragasztási filmréteg-vastagsággal
rendelkezik.

Lehetséges felhasználási területei: fémalapú koronák,
hidak, inlay-k és onlay-k ragasztása, nagyszilárdságú
teljes kerámia koronák és hidak ragasztása, fémalapú
és nagy szilárdságú teljes kerámia koronák és hidak
implantátum-felépítményekhez ragasztása, fém gyökércsapok vagy indirekt fém csapos csonkfelépítések ragasztása, előre gyártott acél koronák ragasztása,
valamint fogszabályozó szalagok ragasztása
Az IonoSelect alkalmazása minden indikációban egyszerű. Az anyag közvetlenül az összekeverés után
felhasználásra kész, és applikátor segítségével alkalmazható. A legrövidebb, másfél perces feldolgozási
idő is elegendően hosszú (pótlások, csonkfelépítők),
illetve két perc (ragasztás) a keverés elejétől számítva.
Az IonoSelect nem igényli a fog kemény szövetének kondicionálását, nedves felszínen is jól tapad, és
rövid kötési idő jellemzi. Az IonoSelect új Voco applikációs kapszulája kompatibilis az összes szabványos
applikátorral.

Gyártó: VOCO GmbH

© MIS Corporation. All rights reserved.
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C1 - Conical Connection Implant
MAKE IT SIMPLE
A C1 implantátum rendszer egy kiterjedt kutatási és fejlesztési folyamat eredménye, amely a legoptimálisabb kombinációját kínálja
a különböző sebészeti és a protetikai eljárásoknak. - Különleges menetkialakítás, mely biztosítja a kiváló primer stabilitást a
legkülönbözőbb klinikai helyzetekben is. - Platform switching és kónuszos csatlakozás. Ha többet szeretne tudni a C1 implantátumról,
látogasson el a termék oldalára a MIS honlapján: www.mis-implants.com

Az aktuális C1 implantátum árakról és akciókról érdeklődjön ismert elérhetőségeinken:
Dental Plus Kft. | 9400 Sopron, Faller Jenő u. 5 | Tel.: 99/508-698 | Fax: 99/508-696
iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu

