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Tavaszi zsengék
Nehezen múlt el a tél, a természet felfokozott tavaszváró hangulatban készült a megújhodásra. Aztán ismét átmenet nélkül tört ránk a meleg, és az élővilág felgyorsult tempóban hozta be lemaradását. Az emberekre azonban nem csak a természet törvényei
hatnak erőteljesen, hanem mivel társadalmi lény is egyben, létfontosságúak számára
a közösségi élet jelenségei, a szociális rendszer szabályozottsága és mozgásai, melyek
meghatározzák életkörülményeit, boldogulásának lehetőségeit és korlátait, egyszóval
mindennapi létezését.
Túl vagyunk a viharos választási küzdelmeken, és mire az újság megjelenik, feláll az
új kormány. Annyit már tudni lehet, hogy a humán tárca vezetője egy jeles orvosprofesszor lesz, aki a magyar egészségügy közismert szereplője és évek óta egy kiemelkedő intézet első embere.
Bizonyára rövidesen új arcokkal ismerkedhetünk meg és kezdhetjük el az együttműködést. A Kamara egyik
legfontosabb feladata a mielőbbi kapcsolatfelvétel az egészségügyi kormányzattal, és folytatni az elkezdett
munkát az orvostársadalom, a szakma érdekében. A kedvező folyamatok szerencsére elindultak, nem szabad
hagyni, hogy megszakadjanak. Mindig többről van szó, mint csupán béremelésről, de a közvélemény jelmondatrendszerében ez jelenik meg legmarkánsabban. Egy új kormánynak az első évben mindig megvan
a lehetősége határozott, mélyreható változások megtételére. A bátorság, a lendület később alábbhagy, és a
végrehajtás formái előtt is gyülekeznek az akadályok.
A fogorvosszakma számára éppen ebben a „köztes időszakban” kerülhet sor a szakvizsgarendszerünk átalakítására. A munkát néhány éve kezdte meg a Fog- és Szájbetegségek Tagozata és Tanácsa. Többször beszámoltunk róla, hogy az uniós csatlakozáskor bizonyos időkényszer és akkor elfogadható presszió hatására
kialakított szakvizsgáink részben elavultak, részben már nem felelnek meg a felgyorsult szakmai fejlődés
követelményeinek, az újabb kihívásoknak.
Elkészült a rendelettervezet és túl van a tárcaközi egyeztetésen, mely alapján kivezetésre kerül a Konzerváló
fogászat és fogpótlástan szakképzés, helyette belép az Endodontia és a Fogpótlástan szakvizsga, mely „jobban illeszkedik az európai fogorvosképzési tendenciákhoz, valamint az észak-amerikai képzési rendszerhez”.
Továbbá egy új licencképzésre is lehetőség nyílik: a Dento-maxillo-faciális (DMF) radiológia formájában.
A Magyar Dento-Maxillo-Faciális Társaság kezdeményezésére a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Kara tett javaslatot a digitális képalkotó rendszerek rohamos fejlődése és a szakemberhiány miatt, mely
képzést a Tagozat és a Tanács egyhangúlag támogatta. Végül az egyik legizgalmasabb terület, a Fogászati
implantológia ráépített szakvizsgaként kerül be a fogorvosi diszciplínába hosszú és kemény szakmai viták
és egyeztetések sorozata után. A tárgyilagosság kedvéért meg kell említeni, hogy a szakmai szervezetek,
testületek felkészültsége, elszántsága, megújító kezdeményezése mellett az államtitkárság mindvégig példásan együttműködő, támogató tevékenysége eredményeként sikerül a „ciklus zárásakor” a rendeletmódosítást
keresztülvinni.
Az Európai Unió jogalkotási kezdeményezése az Adatvédelmi törvény módosítására nehéz helyzetbe hozza
az egészségügyi szolgáltatókat is. A GDPR néven elhíresült jogszabály május végén lép életbe, és jelenlegi
formájában szinte betarthatatlannak tűnik. Éles viták kereszttüzében, széles körben folyik értelmezése és alkalmazhatósága, de egyelőre nem a kedvező végkifejlet képét vetítik előre. Véleményem szerint mindenképpen foglalkozni kell vele, de kétségbe esni azonban még nem szükséges. A betarthatatlan vagy nagy nehézségek árán végrehajtható szabályozások idővel az élethez, a napi valósághoz idomulnak, és a nagy hullámok
is elcsendesednek egyszer.
Most a lapkiadás rendjének változása miatt hosszabb nyári szünet következik, és ősszel „új időknek, új dalaival” jelentkezünk ismét.

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.

Antibiotikumok alkalmazása a
szájsebészetben 2. rész
Dr. Szládicsek Viktória, Dr. Németh Orsolya, Dr. Béni Szabolcs*, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
*

Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet

Az antibiotikumok orvoslásba való bevezetése az egyik legnagyobb mérföldkőnek
mondható az orvostudomány fejlődésében. Azok a fertőzések, melyek addig magas
morbiditással és mortalitással jártak, hirtelen gyógyíthatóak lettek. Mint mindennek,
ennek is hamar megmutatkozott az árnyoldala. Nem megfelelő használatuk
eredményeként megjelentek a rezisztens baktériumtörzsek, melyek száma máig is
rohamosan növekszik. Így az addig bevált antibiotikumok hatástalanok lettek, más
gyógyszereket kellett a terápiában alkalmazni. Viszont új antibiotikumok fejlesztése
csökkenő potenciált mutat. Míg 1983 és 1987 között még tizenhat új antibiotikumot
vezettek be10,54, addig 2008 és 2012 között mindössze kettőt.3 A félelem attól, hogy
újra visszatér az antibiotikum előtti éra, sajnos nem alaptalan. A közlemény célja
egy olyan átfogó képet mutatni az antibiotikumok szájsebészeti vonatkozásairól
és alkalmazásáról, mely összhangban van a szakirodalomban fellelhető legfrissebb
tudományos és kutatási eredményekkel és ajánlásokkal.

Az antibiotikumok alkalmazásának
indikációi

használatáról szóló ajánlások és iránymutatások ellenére a gyógyszerfelírások száma nőtt.31

Az Amerikai Fogorvosok Egyesülete című folyóirat
(JADA, Journal of American Dental Association)
2016. májusi számában megjelent felmérésből kiderült,
hogy a széles körben elérhető antibiotikumok helyes

1. Antibiotikum-profilaxis
Az antibiotikum-profilaxist (ABP) 1923-ban vezették be
a fogászatban, miután összefüggésbe hozták a szívbel-
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hártya-gyulladás kialakulását a vérzéssel járó beavatkozásokkal.34 A veszélyeztetett páciensek esetében minden,
potenciálisan vérzéssel járó beavatkozás előtt antibiotikum-profilaxis szükséges.6,51 A profilaxisban két betegpopuláció említendő, egyik a szívbelhártya-gyulladásra
hajlamosak, a másik a biszfoszfonáttal kezeltek.
Szívbelhártya-g yulladás – infektív endocarditis
A gyulladás oka a szívbelhártya exudatív és proliferatív
elváltozása vegetációkkal a felszínén, melynek okozói az
oda felrakódó baktériumok.39 Elsősorban Staphylococcus
fertőzés, majd második helyen a Streptococcus baktérium
okozta fertőzés a leggyakoribb oka.53 Magyarországon
évente kb. 600 lakos érintett.57 Magas halálozási aránynyal jár. Az érintettek egy részénél fogászati beavatkozások után manifesztálódik a betegség. Bakteraemia
nem csak fogászati beavatkozás során jöhet létre,
hanem a mindennapos tevékenységek kapcsán is, például fogmosás közben.22 A veszélyeztetett egyének
a kockázati tényezők súlyossága szerint három csoportba oszthatók mind az Európai Kardiológus Társaság (European Society of Cardiolog y, ESC), mind az Amerikai Szív Egyesület (American Heart Association,
AHA) alapján. Európa legtöbb részén és Amerikában
2008 óta csak a magas kockázattal rendelkező páciensek invazív kezelése történik antibiotikum profilaxisban.16,55 (1. táblázat). A hazai protokoll is ezt tartja követendőnek (2. táblázat). A beavatkozások, melyeknél az
ABP indokolt, az ESC és az AHA protokollja szerint
megegyezik.55 Magyarországon is ezen beavatkozásoknál alkalmazzák (3. táblázat). Az infektív endocarditis
kialakulásának rizikóját az ESC szerint az antibiotikum-profilaxis mellett ugyanolyan mértékben csökkenti a megfelelő szájhigiénia.50
Bisz fosz fonáttal kezeltek
Az antibiotikum-profilaxis egyik speciális formája a
biszfoszfonát-kezelésben részesülők védelme az állcsontnekrózis kialakulásával szemben. A terápia ebben
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Magas kockázat
Műbillentyű vagy mesterséges anyag használata
billentyűplasztika esetén
Congenitalis szívbetegségek:
• Cianózissal járó congenitalis szívbetegségek
sebészi kezelés nélkül (reziduális defektusokkal,
palliatív shuntökkel, conduittal)
• Congenitalis szívbetegségek teljes sebészi korrekcióval, mesterséges anyagok beültetésével, a
műtétet követő 6 hónapon belül
• Helyreállított congenitalis szívbetegségek
reziduális defektusokkal
IE a kórelőzményben
Abnormális billentyűfunkció esetén,
szívtranszplantáció után
1. táblázat: Infektív endocarditis kialakulására hajlamosító magas kockázati tényezők csoportosítása21,55

az esetben hosszabb ideig fenntartott, míg az általunk
ismert ABP esetében egyszeri dózisról van szó. Antibiotikum-védelemben kezeljük a biszfoszfonátot szedő
pácienseket, ha azoknál invazív szájsebészeti beavatkozás indokolt. Alapvetően a biszfoszfonát gyógyszercsoporttal az egyre nagyobb számban érintett osteoporosis,
rosszindulatú daganatok csontáttétei, myeloma multiplex, rheumatoid arthritis, Paget-kór, betegségben szenvedőket kezelik. 2003-ban Marx hívta fel a figyelmet
az intravénásan adott biszfoszfonát és az osteonecrosis
kialakulásának összefüggésére.33 Nem sokkal később
hasonló eseteket regisztráltak, ahogy megjelentek az orálisan szedhető biszfoszfonátok. A régebben biszfoszfonát
indukálta állcsont-osteonecrosis (bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaw, BRONJ) helyett ezért ma már
a gyógyszer indukálta állcsont osteonecrosist (medicalrelated osteonecrosis of the jaw, MRONJ) használják
ezen kórkép definiálására.45 A nemzetközi statisztikák
szerint a biszfoszfonátot szedők 0,1%-ában alakul ki
állcsontnecrosis, amely Magyarországon kétszer ilyen

2. táblázat: A javasolt antibiotikumok60

Adagolás

Antibiotikum

Gyermek

Felnőtt

1 órával a beav. előtt: Per os
30 perccel a beav.előtt: I.v. / i.m.

Amoxicillin
Ampicillin
Clindamycin
Cephalexin / Cefadroxil
Azithromycin / Clarithromycin
Clindamycin /
Cefazolin

50 mg/tskg
50 mg/tskg
20 mg/tskg
50 mg/tskg
15 mg/tskg
20 mg/tskg
25mg/tskg

2g
2g
600 mg
2g
500 mg
600 mg
1g

1 órával a beav. előtt Penicillin allergia
esetén: Per os
30 perccel a beav. előtt Penicillin allergiaesetén: I.v. / i.m.
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A szájnyálkahártya és fogíny invazív beavatkozásai, valamint a
periapicalis régiót érintő beavatkozásai:

Beavatkozások

Dentoalveolaris szájsebészeti
Maxillofaciális szájsebészeti
Parodontológiai
Konzerváló fogászati

Gyulladt szövetek érzéstelenítése, intraligamentalis érzéstelenítés,
extrakció, sculptio, excochleatio, circumcision (operculectomia), incision,
excision, frenulectomia, gyökércsúcs rezekció, nyálkő-eltávolítás
ductusból, sinus-zárás, varrat behelyezése, dentalis implantáció.
Szájüregi műtétek mindegyikénél.
Tasakszondázás aktív tasak esetén, subgingivalis fogkőeltávolítás,
gingivectomia, gingivoplastika, nyitott és zárt kürett, az összes lebenyes
parodontális műtéti feltárás.
Endodontiai beavatkozás, mely várhatóan az apexet meghaladja.

3. táblázat: Fogászati beavatkozások, melyeknél antibiotikum-profilaxis ajánlott50

gyakori,62 ennek oka valószínűleg a rossz fogazati állapot és a nem megfelelő szájhigiénia. A necrosis azért
alakulhat ki, mert a többi csonthoz képest magas átépülési képességgel rendelkező állcsontok a gyógyszerszedés következtében drasztikusan elvesztik ezen képességüket, az osteoclast szám csökkenése miatt. Így az
extrakció után a gyógyulás zavart szenved.32 Tünetei
nem sokkal a fogeltávolítás után jelentkeznek, az eltávolított fog helyén az íny nem gyógyul, a csont elhal, az
érintett területet fájdalmas duzzanat jellemzi, valamint
gennyes váladék is megjelenhet. A mandibula gyakrabban érintett, mint a maxilla.56 A félévente kapott intravénás biszfoszfonátról az idősebb korosztályba tartozó
páciensek sokszor nem tesznek említést, ezért minden
esetben megfelelő hangsúlyt kell fektetni az anamnézis
pontos felvételére. Biszfoszfonátra kell gondolnunk az
olyan gyógyszerneveknél, melyek -dronát végződésűek.
Ha valamilyen szájsebészeti beavatkozás szükséges a
biszfoszfonát-terápia megkezdését követően, azt antibiotikum-védelemben kell tennünk. A biszfoszfonátkezelés felfüggesztéséről a nemzetközi irodalomban
eltérőek a vélemények, általánosan elfogadott nézet,
hogy ha a beavatkozás előtt két hónapra felfüggesztjük
a biszfoszfonát-terápiát, az csökkentheti a szövődmény
kialakulását.11 Viszont még ez sem mentesít az antibiotikum-védelem alkalmazásától. A Magyar Orvostudományi Társaságok Egyesületének Szövetsége (MOTESZ)
ajánlása szerint az antibiotikum-védelmet a beavatkozás
előtt egy-két nappal meg kell kezdeni, és a beavatkozás
után két hétig, de legalább a seb hámosodásáig folytatni
kell.62 (4. táblázat).

Antibiotikum-terápia odontogén
gyulladásokban
A szájsebészetben a fog eredetű gyulladások különböző stádiumaival találkozhatunk, letokolt tályogoktól kezdve a mély nyaki phlegmonosus gyulladásokig. A phlegmone a kötőszöveti rések mentén terjedve
elérheti a mediastinumot,23 mely bekövetkezte életveszélyes állapotnak minősül. Magyarországon az elhanyagolt szájhigiénia még mindig sokkal nagyobb százalékban fordul elő, mint bármelyik más nyugat-európai
országban.61 A lakosság nagy része csak panasz, pontosabban fájdalom esetén keresi fel a fogorvost. Sajnos,
amíg a lakosság szájhigiéniás szokásai nem javulnak,
és nem járnak rendszeres fogászati szűrésre, addig sokszor fogunk találkozni előrehaladottabb folyamatokkal, melyek értelemszerűen komolyabb és összetettebb
terápiát igényelnek. Fontos tudni, hogy egy panasszal
érkező páciens ellátásában mikor szükséges antibiotikum-terápia felé nyúlni (5. táblázat).
A phlegmone súlyos, magas mortalitással járó kórkép, mely
kötőszövetes terekben terjed, beolvadást nem mutat. Ha
nincs gennygyülem, akkor konzervatív terápiát alkalmazunk: antibiotikum, párakötés, lázcsillapítás, szájzár
elleni torna, és azonnal empirikus antibiotikum-terápiát kell megkezdeni. Gennygyülem esetén sebészi terápia (széles feltárással az anaerob baktériumok pusztítása)
javasolt, mely intraorálisan vagy extraorálisan a lokalizációtól függően történhet. Választandó antibiotikumok:
amoxycillin (Augmentin 625 mg, Augmentin Duo 1000
mg), clindamycin (Dalacin 300 mg), cefalosporinok
(Ceclor 500 mg).52 A páciens ellátása fekvőosztályon

4. táblázat: Antibiotikum-védelem biszfoszfonátot szedő páciens esetében62

Adagolás

Antibiotikum

Dózis

Elsőként választandó szer: Per os
Penicillinallergia esetén választandó szer: Per os

Amoxicillin + klavulánsav
Clindamycin

2 x 1 g/nap
4 x 300 mg/nap
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történik, és a progresszió megakadályozása miatt intravénás antibiotikum-adagolás javasolt.
Csontvelőben terjedő gyulladásos kórkép az osteomyelitis, melynek kialakulásában exogén és endogén folyamatok is részt vehetnek.4,49 Leggyakrabban dentális,
vagyis exogén oka van. A gyengébb immunrendszerrel rendelkező egyéneknél fordul elő. A terápia kombinált sebészi (incízió, drain, érintett fogak extrakciója,
sequester eltávolítás) és gyógyszeres kezelésből áll.13
Először intravénásan, nagy dózisban, széles spektrumú antibiotikum adagolása javasolt a láz megszűnése után még legalább négy napig.13 Majd a gyógyszeres kezelés folytatódhat, enterális úton az antibiogram
eredménye és a páciens állapota alapján.13 Ezt, amikor
az intravénás antibiotikum adagolását per os antibiotikum adagolás követi, szekvenciális terápiának nevezik.
A csontban jól akkumulálódó, hosszú távon is jól tolerálható antibiotikumot kell választani, mely hat-nyolc
hétig adagolandó.59 Lokális antibiotikum-alkalmazása
gyorsítja a gyógyulási folyamatot.58
Ostitis alveolare, vagy más néven dry socket, alveolitis,
általában a fogeltávolítás utáni harmadik napon jelentkező gyulladás. Kezelése nem minden esetben igényel
antibiotikumot, helyi átöblítés, a nekrotikus szövettörmelék eltávolítása és fájdalomcsillapítás elégséges.
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Leggyakoribb hibák
az antibiotikus kezelésben
Gyakori, hogy antibiotikum alkalmazására kerül sor nem
indokolt esetben. Nem ritka az sem, amikor szükségszerű lenne használatuk és későn vagy egyáltalán nem
alkalmazzák őket. A nem megfelelő dózisban adott antibiotikum toxikus (nagyobb dózis a kelleténél) lehet a
szervezetre, vagy rezisztencia (kisebb dózis a kelleténél)
kialakulásához vezethet. Rezisztencia kialakuláshoz vezet
még a nem a megfelelő szer használata, a nem megfelelő
időn át adagolt antibiotikum, indokolatlan váltás, hibás
kombináció, lokális alkalmazás, mely bizonyos súlyossági
foknál a páciens gyógyulását is veszélyeztetheti.24

Gyógyszerinterakciók, mellékhatások
A g yóg yszerkölcsönhatás akkor jöhet létre, ha az egyén
egyszerre több gyógyszert szed és az egyik gyógyszer
hatása megváltozik a másik jelenlétében. Gyakorta
találkozunk véralvadásgátló szerekkel az anamnézisben, melyek közül például warfarin esetében erre gondolni kell. Ha metronidazol kerül egyidejűleg felírásra,
akkor nagyfokú INR-növekedés következik be, mivel
ez az antibiotikum a citokróm PYP2C9 enzim gátlását okozza és ilyen módon a warfarin metabolizmusa
felborul.18 Ez súlyos vérzéssel járna, ebben az esetben
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Gyulladásos kórkép

Terápia

Submucosus és
subperiostealis infiltration
(Periostitis acuta serosa)

Párakötés, ellenőrzés, majd sebészi
feltárás

Submucosus és
subperiostealis abscessus
(Periostitis acuta abscendens)

Pus elvezetése fogon keresztül,
vagy sebészi (széles feltárás,
drainage)módon
• gyökérkezelés
vagy
• extrakció

Phlegmone

Hospitalizáció; sebészi (széles
feltárás,drainage biztosítás) terápia

Osteomyelitis

Érintett fog(ak) extrakciója

Ostitis alveolare

• helyi gyógyszeres kezelés, átöblítés, nekrotikus szövettörmelék
eltávolítása;
• fájdalomcsillapítás

Antibiotikum-alkalmazás
Esetleges; empirikus AB kezelés
javasolt, ha rossz az ált. állapot,
vagy a gyulladás progrediál, majd
célzott AB terápia a baktériumok
rezisztencia vizsgálati eredmények
alapján
Esetleges; empirikus AB kezelés
javasolt, ha rossz az ált. állapot,
vagy a gyulladás progrediál
JAVASOLT;
empirikus AB kezelés intravénásan
adagolva, melyet a baktériumok
rezisztencia vizsgálati eredmények
alapján módosítunk
JAVASOLT;
az empirikus AB kezelést antibiogramm alapján
korrigáljuk,ha szükséges. Csontba
jól penetráló AB-t kell választani
és legalább 8 hétig folytatni kell a
gyógyszeres terápiát.
Esetleges; ha ált. állapot romlik,
vagy a gyulladás tovaterjedése
ismerhető fel

5. táblázat: Antibiotikum-terápiát igénylő kórképek49,58,63

ez az antibiotikum nem jó választás. A mellékhatások
közül a súlyos, életet veszélyeztető anafilaxiára is gondolni kell, valamint a fogászatban gyakran szóba kerül
a Clostridium difficile okozta álhártyás vastagbélgyulladás.
A baktérium vegetatív alakban megbújik a vastagbélben, majd a normál flóra baktériumszámának csökkenésekor elkezd szaporodni és átveszi helyüket. A normál
flóra tagjainak számát csökkenti például a clindamycin,
de a fluorokinolonok, cefalosporinok és penicillin alkalmazása is esetenként a Clostridium faj elszaporodásának
kedvező feltételeket alakít ki.9 Kialakulásában szerepet játszik az antibiotikum-terápia hossza, a spektrum
széles mivolta, valamint a kombinációban alkalmazott
antibiotikumok.5,9 A betegség nevével ellentétben a
mucosakárosodás nem csak a vastagbelet érinti, hanem
a vékonybelet is. Mellékhatások kivédése céljából javasolt a probiotikumok szedése, melyet az antibiotikumterápia előtt már két-három nappal el kell kezdeni, és
a terápia alatt mindvégig folytatni. Klinikailag bizonyított, hogy szignifikánsan csökkenti a Lactobacillus és
Sacharomyces tartalmú probiotikum egyidejű szedése az

antibiotikum-terápia mellett a Clostridium difficile okozta
álhártyás vastagbélgyulladás előfordulását.25

A túlzott antibiotikum-használat okai
Periapicalis gyulladás, valamint irreverzibilis pulpitis esetén is gyakran alkalmaznak antibiotikumot a tünetek
enyhítése céljából, miközben a tanulmányok nagy része
szerint ez nem segít a gyulladás okozta tünetek csökkentésében.17 Egy 2013-as kutatásból kiderült, hogy az
antibiotikum semmiben sem járul hozzá a fájdalom és
gyulladás csökkentésében, amennyiben a gyulladásos
folyadékot elvezetjük a pulpacsatornán vagy incíziós nyíláson keresztül.2 Az antibiotikum túlhasználás másik oka,
hogy sok fogorvos nem követi kellőképpen az antibiotikum-profilaxis témával foglalkozó iránymutatások frissítését.20 Valamint gyakori az antibiotikum-felírás olyan
beavatkozások kapcsán is, melyeknél a lokális gyulladás
kialakulását szeretnék elkerülni, mint az implantáció,
bölcsességfog-extrakció.42,44 Az implantátum behelyezését követően az implantátum legjobb gyógyulása érdekében alkalmazzák ezt a gyógyszercsoportot. Egyes cikkek
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szerzői szerint felesleges antibiotikum-használatról van
szó, „meg kéne hagyni az antibiotikum alkalmazását az
igazán súlyos fertőzések kezelésére”.1 Mások szerint szintén felesleges, mert az aszeptikus műtéti környezetben
végzett beavatkozás, a páciens megfelelő odafigyelése a
műtétet követően szövődménymentes gyógyulást biztosít.37 A klinikai eredmények szerint antibiotikum nélkül
92%-os, antibiotikum preoperatív alkalmazása 96%-os,
antibiotikum postoperatív alkalmazása 97%-os sikerességet eredményez.1 Vajon megéri a 4-5%-os javulás az
egyébként is magas sikerességi ráta megléténél? A rezisztencia gyors terjedése az ilyen antibiotikum-alkalmazások
miatt még gyorsabb iramban halad.

Összefoglalás
Összefoglalva az antibiotikumok alkalmazását a szájsebészetben elmondható, hogy nagyon fontos tisztában
lenni az antibiotikumok típusaival, tulajdonságaival.
Ezek és a szájüregben előforduló baktériumok ismerete révén el tudjuk dönteni, hogy melyik gyógyszer
hatásos az adott kórokozóra. Ezen ismeretek hiányában a rosszul alkalmazott antibiotikumok a rezisztencia növekedéséhez vezetnek. Tudni kell, mikor indikált
az antibiotikum igénybevétele. Antibiotikum-profilaxis az infektív endocarditis kialakulásának elkerülésére
ma már csak a magas rizikócsoportba tartozó egyéneknél ajánlott. MRONJ kialakulásának esélyét csökkentő
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antibiotikum-védelemre fokozott figyelmet kell fordítani. Valamint az odontogén gyulladásokban alkalmazott antibiotikum-használat is még gyakori, mivel
a hazai lakosok fogazati állapota nem mutat javulást.
Az infektív endocarditis, állcsont osteonecrosis és az
odontogén gyulladások sokkal ritkábban alakulnának
ki, ha a szájhigiéniára nagyobb figyelmet fektetnének az
emberek. Tudni kell, hogy a tályog, pericoronitis antibiotikum-használat nélkül is jól kezelhető. Implantálás
és bölcsességfog-eltávolítás kapcsán az antibiotikum
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dás mellett. A sebészi terápiát előtérbe helyezve és a jól
megfontolt antibiotikum alkalmazása megmentheti a
pácienst a gyulladás tovaterjedésétől, a súlyos szövődményektől. Gyulladásokban, amikor csak lehet, mikrobiológiai vizsgálat alapján válasszuk ki a megfelelő
antibiotikumot. A dózist, az adagolást, a gyógyszeres
kezelés hosszát pedig a kórkép és baktériumok pontos
ismerete mellett a páciens személyére szabva állapítsuk
meg. Ugyanis amíg nincs olyan jól tolerálható szer a
forgalomban, mely minden kórokozó ellen hatásos és
képtelenek ellene a baktériumok rezisztenciát kialakítani, addig nekünk csak ez marad. A mi eszünkkel a
baktériumok génjei ellen.
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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.

Orthográd gyökérkezelési
lehetőségek megváltozott
anatómiájú apex esetén
Dr. Angelo Fassi
Orvostudományból doktorált a Milánói Egyetemen. A végzést követően érdeklődése
a konzerváló fogászat és az endodoncia felé irányult. A San Raffaele Kórház Prof.
Ciancaglini által irányított Endodonciai részlegének vezető orvosa volt 1995-98-ig.
Aktív tagja az Olasz Endodonciai Társaságnak (SIE), az Olasz Endodonciai Akadémiának
(IEA) és az Olasz Mikroszkópos Fogászati Akadémiának (AIOM), 2006–2007-ben az
SLE (a SIE lombardiai regionális szekciója) kulturális titkára volt. Dr. Fassi országos
konferenciák és továbbképzések előadója és számos publikáció szerzője. Sikerrel kezeli
a hozzá küldött bonyolult endodonciai eseteket.

A

legtöbb esetben a gyökércsúcs anatómiai
jellemzői lehetővé teszik, hogy különféle
gyökértömési technikák közül választhassunk, megfelelő háromdimenziós zárást

Dr. Angelo Fassi

biztosítva, amely megakadályozza a baktériumok behatolását és a gyökércsatorna ismételt fertőződését. Ezek
az anatómiai jellemzők leginkább a foramen apicale
átmérőjétől függenek, mely Kuttler 1955-ös, 436 gyö-

1. ábra: 15-ös fog megnagyobbo-

2. ábra: Csatorna iatrogen transzportálása és perforációja a 36-os

dott apikális átmérővel

fogon
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kércsatornán végzett vizsgálata szerint 211 és 224 μm
között változhat.1 Újabb keletű tanulmányok (Morfis
és mtsai 1994)2 a felső metszőfogak apikális átmérőjét
289,4 μm-re, a felső molárisok palatinális csatornájának
nyílását 298 μm-re, az alsó molárisok disztális csatornájáét pedig 392 μm-re teszik; az irodalom bővelkedik
tanulmányokban, melyek a gyökércsatornák változatos
alakjának és méretének leírásával foglalkoznak.
A gyökércsatorna apikális részének többnyire kör alakú
keresztmetszete szintén lehetőséget teremt a guttapercha
alapos tömörítéséhez. A gyökércsatorna tágítása során
rendkívül fontos, hogy ezeket az anatómiai jellegzetességeket megőrizzük, és megfelelő konicitást alakítsunk
ki a guttapercha és a sealer háromdimenziós illeszkedésének elősegítésére. Ezekben az esetekben lehetőség
van az apikális harmad hatékony szárítására is. Ez elengedhetetlen a guttapercha dentinfalhoz történő rögzüléséhez, amit a folyadék vagy vér jelenléte megakadályozna. Egyes esetekben azonban az apikális átmérő
nagyobb a szokásosnál, ami megnehezítheti a csatorna
kiszárítását, ezáltal veszélyeztetheti a tömés sikerét.
Az apikális terület legsúlyosabb anatómiai eltérései
gyakran korábbi pulpanekrózis, sikertelen gyökérkezelés következtében kialakuló elváltozások – amikor
a gyökérfelszívódás és a periapikális felritkulás egyszerre jelentkezik, megrövidítve a gyökeret, következésképp növelve a foramen apicale átmérőjét –, a gyökércsatorna lefutásának megváltoztatása és a megfelelő
konicitás elvesztése miatt alakulnak ki.3,4 Ez nyilvánvalóan azzal jár, hogy a fentebb felsorolt ideális jellegzetességek elvesznek, aláásva a hagyományos anyagokkal
történő gyökérkezelés hatásosságát, sikertelenséghez
vezető körülményeket előidézve. Összefoglalva, az
apikális átmérő növekedése, a konicitás elvesztése, a

3. ábra: Gyökérfelszívódás következtében megváltozott apikális anatómia a 36-os fogon
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foramen apicale elváltozásai, folyadék vagy vér jelenléte
esetén érdemes alternatív megoldást keresni a gyökértömés elvégzéséhez.

Lehetséges kórképek
Tág foramen apicale élő fog esetén
Egyes esetekben előfordul, hogy az apikális átmérő
nagyobb a szokásosnál, annak ellenére, hogy semmiféle
kóros folyamat nem zajlott korábban (1. ábra). Az alapvető nehézség ezekben az esetekben az, hogy megfelelő
konicitást alakítsunk ki, ami lehetővé teszi a guttapercha
tömörítését megtartva a munkahosszt, ám ennek eléréséhez a megmunkálás során túlzott anyagveszteség alakulhat ki a csatorna középső harmadában. Ez befolyásolhatja a hosszú távú sikerességet, mivel megnöveli
a gyökérfraktúra veszélyét, ami eleve emelkedettebb
gyökérkezelt fogak esetén. A másik probléma a tág
apikális átmérővel a csatorna kiszárításának nehezítettsége. Mivel ezekben az esetekben a gyökércsúcs alakja
és keresztmetszete többnyire szabályos, a gyökértömés
anyagait és technikáját leginkább a csatorna kiszáríthatósága határozza meg, melynek ellenőrzését végezhetjük papírcsúcsok segítségével, de még biztosabb a direkt
megtekintés operációs mikroszkóppal.
Preparációs hiba miatt megváltozott apex
Heteken át fennálló posztoperatív fájdalom vagy a
röntgenképen látható túltömés oka lehet a gyökércsatorna apikális harmadának preparálási hibája, azaz a
csatorna transzportálása vagy a csúcsi szakasz perforációja (2. ábra). Ezt okozhatja a nem megfelelő bemeneti kavitás preparálás és koronális előtágítás, illetve
a túlzott erőkifejtés a preparáció során. Ez a szövődmény egyértelműen gyakoribb acél kéziműszerek hasz-

4. ábra: Palatinális gyökér kiterjedt gyökérfelszívódással
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nálata esetén, ami nagyobb kézügyességet igényel; a
gépi Ni-Ti tágítók használatának elterjedése javította
az endodonciai kezelések átlagos minőségét, de ezek
esetében is előfordulnak balesetek, főként műszertörés következtében. Az apikális harmad nem megfelelő kialakítása esetén a sikertelenség oka inkább az
apex keresztmetszetének megváltozása, nem annyira
az átmérő növekedése, ami diagnosztikai nehézséget
okozhat. Gyakran a röntgenvizsgálat megfelelőnek látszó apikális zárást mutat, így a klinikus nehezebben
ismeri fel a tünetek okát, illetve a sikertelenséget.
Kóros folyamat miatt megváltozott anatómiájú apex
Ilyen esetekben az oszteolízis gyökérfelszívódással is
jár3,4, ami az apikális átmérő növekedésén kívül a csatorna határát és az apex keresztmetszetét is megváltoztatja (3. ábra). A munkahossz meghatározása nehezebb
és pontatlanabb lesz. Az elektronikus gyökércsatorna-mérő műszerek, mivel alapvetően a gyökérhártya távolságát jelzik, elvileg pontos információt adnak,
mert a gyökértömésnek pontosan az endodoncium és
periodoncium határáig kell érnie. A 4. ábra egy jobb
felső első moláris fog parodontális ok miatt eltávolított
palatinális gyökerét mutatja, melyen az említett helyzet
látható, és amely esetben az apex lokátor korrekt hely-

5. ábra: Az apex teljes kialakulását meg-

zetet jelzett. A rezorpció főleg a palatinális, kevésbé a
vestibuláris területet érintette, aminek következtében
különbség mutatkozott az elektronikusan mért és a
radiológiai vizsgálattal becsült csatornahossz között.
Ebben az esetben az apex lokátor által mért értéket
érdemes figyelembe venni; a gyógyulási folyamat során
a zárástól apikálisan található gyökérrész felszívódása
várható. Az ilyen elváltozáshoz vezető kórfolyamat
lehet nem azonnal felismert pulpanekrózis, korábbi
sikertelen endodonciai kezelés, melynek következtében a gyulladásos folyamat jelentősebb gyökérfelszívódással jár, mint csontrezorpcióval, túlzott erővel5 végzett ortodonciai kezelés, mely nekrózissal vagy anélkül
csontfelszívódáshoz vezet, vagy ismeretlen okból is
kialakulhat.
Az apexifikációt megelőzően kialakult nekrózis
Általában gyermekkori trauma következtében fordul
elő, amikor a fogat az apex teljes kialakulása előtt éri
sérülés (5. ábra). Egyes esetekben egyáltalán nem történik kezelés, mert fel sem ismerik az elváltozást, más
esetekben elégtelen a gyökérkezelés, mert nem sikerül
a csatorna háromdimenziós lezárása (6. ábra). Technikai
szempontból a kezelés során mindkét esetben további
nehézséget okoz a tág gyökércsatornában található gra-

6. ábra: Elégtelen gyökérkezelés, nyitott apex

7. ábra: 11, 21-es fogak, korábbi pulpa-

előzően bekövetkezett pulpanekrózis az 12-es

nekrózis, nem megfelelő gyökértömés, elvéko-

fogban

nyodott csatornafalak
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nulációs szövet, mely ereket és idegeket tartalmaz. Ilyen
körülmények között a pulpaszövet eltávolítása nehézkes, és többféle probléma is előfordulhat a vérzéscsillapítás során, ezért szükségessé válhat a csatorna ideiglenes zárása kalcium-hidroxid használatával. Ezekben az
esetekben gyakran a foramen apicale olyan tág, hogy
lehetetlen annál vastagabb műszert használni. Emellett
a csatorna falai rendkívüli mértékben elvékonyodhatnak, amit a fog prognózisának megítélése során is figyelembe kell venni (7. ábra).
Szempontok, diagnózis és betegkiválasztás
A radiológiai diagnózis az apikális átmérőtől függ;
értelemszerűen, minél tágabb az apex, annál könynyebben észrevehető az eltérés, így kiválaszthatóak a
szokásos kezeléstől eltérő beavatkozást igénylő esetek.
Más esetekben az eltérésre csak a kezelés során derül
fény, gyakran csak az utolsó fázisban. Ez olyankor
történhet meg, ha a foramen apicale nem jelentősen
tágult, de a csatorna kiszárítása sikertelen, nem egyértelmű vérzés miatt (amikor kalcium-hidroxidos ideiglenes zárás indokolt), hanem folyamatos nedvedzést
észlelünk. A szerző véleménye szerint operációs mikroszkóp használatával ez az enyhe elváltozás könynyebben felismerhető, mint a papírcsúcsok ellenőrzése
során. Ennek a helyzetnek a fel nem ismerése növeli a
sikertelenség esélyét.
Bonyolultabb esetekben operációs mikroszkóp segítségével fontos információhoz juthatunk az apex keresztmetszetével kapcsolatban, különösen gyökérfelszívódás
esetén. Intraorális röntgenfelvételen csak a jelentősen
tágult foramen apicale-t láthatjuk, de az apex alakja és
elhelyezkedése nem határozható meg. Természetesen
az apex láthatósága mikroszkóp alatt a fog anatómiájától függ, de mivel az apex anatómiai elváltozásai gyakran gyökérfelszívódás következtében alakulnak ki, általában a teljes csatorna látótérbe hozható. A periapikális
felritkulás előre jelezheti az apex anatómiai eltérését.
Miután minden diagnosztikai, prognosztikai és operációtechnikai szempontot megvizsgáltunk, fontolóra
kell vennünk a megváltozott apikális anatómiájú fog
protetikai értékét a komplex kezelési terv tekintetében
is; egy bizonytalan prognózisú fog a teljes protetikai
rehabilitáció sikerét veszélyeztetheti.
A döntésfolyamat során ezután gondolnunk kell a fog
parodontális állapotára is, fennáll-e periodontális gyulladás, befolyásolja-e az a kezelés sikerét, illetve a későbbiekben szükséges lesz-e koronahosszabbító műtét. Más
szavakkal, a kezelés megkezdése előtt fontos átgondolnunk, hogy egy esetleg szükséges parodontális műtét
során szabaddá válik-e majd egy többgyökerű fog
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furkációja. Emellett a protetikai megfontolások is
igen fontosak: a tervezett fogpótlás összetettségét
is figyelembe kell vennünk, mielőtt egy adott fog
kezelését megkezdjük vagy más terápiás lehetőséget
választunk. Szintén fontos szempont, hogy a kezelés
esetleges későbbi sikertelensége befolyásolhatja más
kezelési lehetőségek sikerét is. Más szóval további
csontveszteség alakulhat ki a nem megfelelő terápiás
eredmény miatt, ami megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti a fog implantátummal történő pótlását is,
amit meg kell előznünk és el kell kerülnünk. Emiatt
az évenkénti radiológiai ellenőrzés elengedhetetlen.
Természetesen a páciens szempontjai is fontosak, aki
megfelelő felvilágosítást követően dönthet a bizonytalanabb prognózisú kezelés vagy az anyagilag megterhelőbb, invazívabb, de kiszámíthatóbb eredménynyel járó beavatkozás között.
Terápiás lehetőségek
Amint fentebb kifejtettük, a megváltozott anatómiájú
apex általában nagyobb átmérőjű, szabálytalan alakú
és nem szárítható ki megfelelően. Ezek a feltételek
nem kedvezőek a szokásos gyökértömő anyagok használata esetén; a guttapercha rögzülése a csatorna falához csökken, épp azon a területen, ahol a legfontosabb
volna a kezelés sikere érdekében. Azokban a ritka esetekben, amikor sikerül a gyökércsatorna kiszárítása, két
lehetőség közül választhatunk. Amennyiben rendelkezésünkre áll operációs mikroszkóp, és az apex látótérbe
hozható, kiválasztjuk a megfelelő apikális átmérőjű
guttapercha csúcsot, bevezetjük a munkahossznál fél
milliméterrel rövidebb hosszon, de mivel nem tudunk
megfelelő nyomást kifejteni a konicitás hiánya és a szabálytalan keresztmetszet miatt, melegített eszközzel
érjük el a guttapercha apikális milliméterét és az átmérőtől függően ♯8-as vagy ♯9-es plugger segítségével
„eloszlatjuk” a felmelegedett guttaperchát, és a falakhoz préseljük. Ezt addig ismételjük, míg az anyag le
nem hűl, és már nem zsugorodik tovább. Ezt követően
lehetőség szerint radiológiai kontrollt végzünk, majd
folytathatjuk a gyökér tömését, lehetőleg fecskendővel
juttatjuk be a felmelegített guttaperchát. Amennyiben
az apex nem látható, vagy nem áll rendelkezésünkre
operációs mikroszkóp, választhatunk: kalcium-hidroxid használatával ideiglenesen lezárjuk a csatornát a
megfelelő apikális barrier kialakulásáig (apexifikáció)6,
vagy a „formázott csúcs” technikát alkalmazzuk. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy több guttapercha csúcs felhasználásával készítünk egy olyat, melynek apikális
átmérője valamivel nagyobb, mint a lezárandó apex.
Melegítéssel vagy eukaliptuszolaj segítségével plasz-
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tikussá tesszük, majd a csatornába helyezzük a munkahossznak megfelelően, és hagyjuk megszilárdulni.
Ily módon egyedi guttapercha csúcsot alakítottunk
ki, melyet ezt követően sealerrel bevonva ismét a csatornába helyezünk, ügyelve, hogy azonos pozícióban
kerüljön vissza.
Ám jóval gyakrabban – illetve szinte mindig – tág
és szabálytalan apex esetén folyadék és vér is található a csatornában. Ebben az esetben a „formázott
csúcs” technika nem javasolt, mert, mint említettük,
ebben a helyzetben a guttapercha nem fog megfelelő
zárást biztosítani. Természetesen az apexifikáció kalcium-hidroxiddal továbbra is lehetséges alternatíva;

8. ábra: 11-es fog, preoperatív röntgenfel-

az irodalom nem egységes a gyógyszercsere időzítését
tekintve.7 Egyes szerzők azt javasolják, hogy az ideiglenes lezárást követően hat hónappal ellenőrizzük,
kialakult-e a barrier. Ám abban az esetben, ha rendelkezésünkre áll operációs mikroszkóp, jelenleg az
első választandó technika a csatorna lezárása Mineral
Trioxid Aggregátummal (MTA), melynek összetétele
megegyezik a Portland cementével, azzal a különbséggel, hogy előbbi bizmut-oxidot is tartalmaz, hogy
röntgenárnyékot adjon.8,9 Ennek az újszerű anyagnak,
mely 1997 óta elérhető kereskedelmi forgalomban az
Egyesült Államokban és 1999 óta Olaszországban,
jellemző tulajdonsága, hogy megtapad nedves fel-

9. ábra: Guttapercha darab eltávolítása az apex közeléből

vétel

10. ábra: Meleg guttapercha technika laterális kondenzációval

11. ábra: Kontroll röntgenfelvétel a kezelés
után
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színeken is. Több in vitro összehasonlító vizsgálat is
igazolta, hogy vér jelenlétében és hiányában egyaránt
ellenáll a szivárgásnak.10 Úgy tűnik továbbá, hogy
stimulálja a csontképződést, a cementogenezist és a
periodontalis ligamentum képződését.11,12,13 Ennek
bizonyítására az irodalomban csak in vitro vizsgálatokat és állatkísérleteket találunk, de számos klinikus
megfigyelése, hogy MTA használata esetén gyorsabb
a radiológiai regeneráció. Kitűnő biokompatibilitását
több tanulmány igazolja.14,15,16
Ez nagy előnye ennek az anyagnak, mivel behelyezése
nem egyszerű, és nincs felszín, amire az anyagot felvihetjük. Valójában egyes szerzők azt javasolják, hogy
helyezzük az anyagot az apexen túlra17, de a szerző véleménye szerint ez nem sokat segít az anyag pozícionálásában. Természetesen az anyag kipréselődése nem lehet
a falhoz való rossz adaptációjának következménye,
mert az a sikertelenség kockázatával jár. Épp ezért javasolt azonnali röntgenkontroll az applikációt követően,
hogy az esetleg szükséges korrekciót elvégezhessük,
míg az anyag még rugalmas. Az anyag körülbelül 2 mm
mélységig keményedik meg a nedvesség hatására, ezért
javasolt steril oldattal megnedvesített csúcsot helyezni a
tömés koronai végének közelébe; az MTA tömés rétegvastagsága ne haladja meg a 4 mm-t. A szerző azt javasolja, hogy 2 mm körüli rétegvastagságot igyekezzünk
elérni; csak ezzel a módszerrel bizonyosodhatunk meg
a következő ülés alkalmával, mikor az anyag már megkötött, hogy a lezárás sikeres volt az apex területén,
ahol az a legfontosabb. Néhány szerző úgy véli, 4 mmnél nagyobb anyagvastagság javasolt, ami szükséges
lehet egy későbbi gyökércsúcs-rezekció miatt.18 Ebben
az esetben egy további ülés javasolt a második adag
MTA behelyezéséhez. Az anyag körülbelül 3–6 óra
alatt szilárdul meg, de végleges kötés eléréséhez érdemes 72 órát várni; valójában úgy tűnik, megszilárdulást követően az anyag térfogata néhány órán át még
növekszik.19 A következő ülésben plugger segítségével
óvatosan megtapogatjuk a lezárást, hogy ellenőrizzük a
rögzülését; amennyiben hiányt észlelünk, további anyag
behelyezése szükséges.
Az egyetlen tényező, ami befolyásolhatja az anyag
kötését, a savas pH jelenléte, ami gyakran előfordul gyulladt szövetekben. Emiatt néhány szerző az
apex zárását megelőzően néhány napos kalciumhidroxidos kezelést javasol.21,22 A lezárás ellenőrzését követően folytathatjuk a gyökércsatorna feltöltését felmelegített guttaperchával a teljes hosszon, vagy
részlegesen, amennyiben csap rögzítését tervezzük.
Néhány összehasonlító vizsgálat azt mutatta, hogy az
MTA használatával az apex jobb zárását és a gyulla-
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dás gyorsabb gyógyulását érhetjük el,2,3 de a jellemző,
amiben a legtöbb szerző egyetért az MTA használatával kapcsolatban, az az, hogy a kezelés néhány ülésben, viszonylag rövid idő alatt befejezhető, nem kell
hónapokat várni az apexifikációra.24,25,26 Mostanában egy új MTA alapú cement jelent meg a piacon,
melyet a guttaperchával történő gyökértömés során
sealerként lehet alkalmazni. Ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint az MTA, így bekerülhet a
megváltozott anatómiájú apex kezelésére alkalmas
anyagok közé. Azonban meg kell jegyeznünk, mivel
ez eredetileg cement, csak azokban az esetekben használható, amikor az apex – átmérőjétől függetlenül –
szabályos határral rendelkezik. Ahhoz, hogy ezt az
állapotot igazoljuk, természetesen operációs mikroszkóp és megfelelő rálátás szükséges az apexre, mivel
az intraorális röntgenfelvétel nem teszi lehetővé a
terület háromdimenziós felmérését. Tudnunk kell,
hogy ez a sealer nem viseli el a magas hőmérsékletet, ezért a felmelegített eszközzel legfeljebb 5 mm-re
közelíthetjük meg a munkahosszt. Egyelőre nem áll
rendelkezésre olyan tanulmány, mely alátámasztaná
ennek az anyagnak a használhatóságát.
1. eset
Y.S., 16 éves lány. A jobb felső nagymetsző trauma
következtében kialakult nekrózisa miatt endodonciai
kezelés történt. A páciens a fog elszíneződése miatt
jelentkezett, esztétikai kezelést kért. Belső fogfehérítést terveztünk. A röntgenvizsgálat (8. ábra) nem
mutatott periapikális felritkulást, a fog panaszmentes volt, mégis a gyökértömés revíziója mellett döntöttünk a koronális zárás elégtelensége miatt, a
fogfehérítés elvégzése előtt. A régi gyökértömés eltávolítását követően operációs mikroszkóppal vizsgáltuk az apex területét, melynek során visszamaradt
guttapercha töredéket találtunk, melyet manuálisan
távolítottunk el (9. ábra). Az apikális átmérő jelentős
volt, de a csatorna kiszárítható. Ezért meleg laterális tömörítést alkalmaztunk, elektromos melegítőeszközzel, mivel így a guttapercha az ovális keresztmetszetű apexet hermetikusan és háromdimenziósan
lezárja (10. ábra), és kontroll röntgenfelvételt készítettünk (11. ábra). A csatornabemenetet üvegionomer
cementtel zártuk, majd fehérítő oldatot helyeztünk
a kavitásba, egy hétre. Amint a szükséges mértékű
színváltozást elértük, az üreget kitisztítottuk és ideiglenes tömőanyaggal zártuk két hétre, hogy a maradék
aktív oxigénmolekulák felszabadulhassanak, melyek
különben zavarnák a kompozit tömőanyag kötését.
Végül direkt adhezív restaurációt készítettünk.
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2. eset
F.L., 40 éves hölgy. Kollégánk irányította rendelőnkbe
a pácienst a 21-es fog recurráló gyulladása miatt. Fistula
jelenlétét találtuk, és a fog kopogtatásra érzékeny volt.
Kollégánk beszámolója szerint a fog gyökérkezelését több ülésben végezte, több alkalommal ideiglenesen zárta a csatorna kiszárításának nehézsége miatt. Az
intraorális röntgenvizsgálat (12. ábra) periapikális felritkulást igazolt, a csatornában ideiglenes tömőanyag,
feltehetően jodoform jelenlétét. A csatorna további
tágítása nem volt szükséges, azonban több időt fordítottunk az alapos öblítésre, melyet ultrahangos készülékkel aktivált, 40 °C-ra felmelegített 5%-os NaOCl
oldattal végeztünk. A mikroszkópos vizsgálat tág, de
szabályos keresztmetszetű apexet mutatott (13. ábra).
A folyadék és vér jelenléte miatt azonban MTA-val
történő lezárás volt szükséges (14-15. ábra). A követ-

12

13

kező ülésben megtörtént a csatorna tömése melegített
guttapercha technikával. 6, illetve 12 hónappal később,
majd 5 év múltán készült röntgenkontroll (16. ábra).
A kezelést követően a panaszok azonnal csökkentek, a
fistula felszívódott.
3. eset
GC.M., 60 éves férfi. A pácienst az 15-ös fog protetikai
célból történő gyökérkezelése végett küldték hozzánk.
Az intraorális röntgenfelvételen látható volt az átlagosnál tágabb apex (17. ábra). A csatorna kiszárítása során a
vér és folyadék állandó jelenléte miatt nehézségbe ütköztünk. Kalcium-hidroxidos ideiglenes lezárást végeztünk, ám a következő ülésben ismét megjelent ugyanez
a probléma. A gyökércsúcs MTA-val történő lezárása
mellett döntöttünk, mivel operációs mikroszkóppal
kitűnő rálátás volt biztosítható az apexre (18-19. ábra).

14

12. ábra: 21-es fog, preoperatív röntgenfelvétel
13. ábra: Folyadék és vér látható az apexnél
14. ábra: MTA behelyezése az apexhez
15. ábra: Posztoperatív röntgenfelvétel

15

16

16. ábra: Kontrollröntgen 5 évvel később
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17. ábra: Élő 15-ös fog, tág apex

18. ábra: MTA behelyezve az apexhez
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19. ábra: Posztoperatív röntgenfelvétel

4. eset
C.L. 35, éves férfi. A pácienst a korábban mély caries
miatt gyökérkezelt 17-es fog rágásra és kopogtatásra
jelentkező érzékenysége miatt irányították rendelőnkbe.
Az intraorális röntgenfelvétel nem mutatott egyértelmű
okot a panaszok hátterében, nem volt látható perforáció,
a csatorna transzportálása vagy a tömőanyag extrusiója
(20. ábra). A kolléga és a páciens kérése egyaránt a gyökértömés revíziója volt. A distobuccalis csatornából a
guttapercha könnyen, egy darabban eltávolítható volt, láthatóan nem sikerült azt tömöríteni és nem rögzült a csa-

20

21

tornafalhoz. Továbbá a csúcs eltávolítását követően vérzést észleltünk (21. ábra). Az operációs mikroszkóp nem
várt képet mutatott: az apex feltehetően a nem megfelelő
műszerhasználat miatt transzportálódott, szabálytalan
alakú volt, továbbá nehezen kiszárítható. Mindezek miatt
az MTA-val történő lezárás mellett döntöttünk. A munkahosszt poénkontroll segítségével ellenőriztük (22. ábra),
majd az anyagot azonos hosszon helyeztük be (23. ábra).
A következő ülésben ellenőriztük a zárást és elvégeztük a
csatorna tömését (24. ábra). A páciens a panaszok azonnali
megszűnéséről számolt be.

22
20. ábra: Preoperatív röntgen
21. ábra: Guttapercha eltávolítása
a distobuccalis csatornából, az apex
megváltozott anatómiájú, vérzés
látható
22. ábra: Intraoperatív poénkontroll
23. ábra: MTA a distobuccalis csatornába helyezve

23

24

24. ábra: Posztoperatív röntgenfelvétel
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25

26

27

30

31

32

28

33

25. ábra: Kiterjedt periapikális felritkulás
az 11-es és 12-es fogak gyökerénél
26. ábra: Munkahossz radiológiai ellenőrzése

34

35

29

30. ábra: Két csatornájú 35-ös fog
31. ábra: Munkahossz intraoperatív
ellenőrzése

27. ábra: Posztoperatív röntgenfelvétel,

32. ábra: Mesialis csatorna tömése
guttaperchával, distalis csatorna: tág apex,

az 12-es csatorna tömése guttaperchával,

vérzés látható

az 11-es apex MTA-val lezárva

33. ábra: MTA behelyezve a distalis csa-

28. ábra: 1 éves kontroll

tornába

29. ábra: 5 éves kontroll

34. ábra: Posztoperatív röntgen
35. ábra: 6 hónapos kontroll

5. eset
M.G., 27 éves férfi. A pácienst a jobb felső nagy és kismetszőt is magába foglaló periapikális felritkulás miatt
küldték rendelőnkbe (25. ábra). A két fog párhuzamosan
végzett gyökérkezelése során különböző módon történő lezárás mellett döntöttünk. A kismetsző fog alkalmas volt hagyományos gyökértömő anyagokkal végzett
kezelésre, ezért annak tömését meleg vertikális kondenzációs technikával végeztük el. A nagymetsző ideális kezelési módja az MTA-val történő zárás volt (2627. ábra). Az eset érdekessége, hogy a röntgenkontrollok
során egyértelmű különbség mutatkozott a két fog radiológiai gyógyulásában, mely a nagymetsző esetében volt
kedvezőbb. Természetesen nem kívánjuk ezt, illetve
más eseteket az MTA regeneratív hatásának megkérdő-

jelezhetetlen tudományos bizonyítékaként beállítani, de
jelentős klinikai mutatónak tekinthető. Kontrollfelvételek 1, illetve 5 évvel a kezelést követően (28-29. ábra).
6. eset
G.A., 40 éves férfi. Az imént bemutatotthoz hasonló
eset, de itt a két különböző karakterisztikájú gyökércsúcs azonos fogban található (30. ábra). A pácienst a
két csatornájú 35-ös fog gyökértömésének revíziója
céljából irányították hozzánk. A distalis csatorna megfelelőnek mutatkozott meleg guttapercha technikával
történő ellátásra, míg a mesialis apex tágnak bizonyult
és a csatorna nem volt kiszárítható (31-32. ábra), ezért
azt MTA használatával zártuk le (33-34. ábra). 6 hónappal később készült röntgen kontroll (35. ábra).
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7. eset
S.M., 26 éves hölgy. A páciens esztétikai probléma,
21-es fogának elszíneződése miatt jelentkezett rendelőnkben, és a fog közelében időről időre megjelenő
tályogról számolt be (36. ábra). Elmondta továbbá,
hogy gyermekkorában felső nagymetszői sérültek. Az
intraorális röntgenfelvétel a kérdéses fog közelében
periapikális felritkulást, rövidült gyökeret, elvékonyodott csatornafalakat és az apexifikáció hiányát igazolta
(37. ábra). Diagnózisunk gyermekkori trauma következtében kialakult pulpanekrózis volt. A gyökérkezelést ezért alapvetően alapos átöblítéssel végeztük,
melyhez melegített, ultrahangos készülékkel aktivált
5%-os NaOCl oldatot használtunk. Természetesen a
nagyon tág gyökércsatornát nem preparáltuk tovább
az eleve elvékonyodott falak további gyengítésének
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elkerülésére. Az MTA behelyezése különösen óvatosan történt a túltömés elkerülése érdekében, a rendkívül tág apexre való tekintettel (38. ábra). Szokás szerint az apikális zárás kontrollját követően történt a
gyökércsatorna tömése meleg guttapercha technikával, majd a koronai részt üvegionomer cementtel
fedtük, hogy a későbbiekben behelyezendő fogfehérítő anyag infi ltrációját megakadályozzuk, mely a
nyaki területen csontfelszívódást okozhatna. A kontroll röntgenfelvételek 6, illetve 12 hónappal a kezelést követően készültek (39. ábra). Ezt követően sajnos nem tudtuk elérni a pácienst. Az ehhez hasonló
esetekben kifejezetten indikált az orthográd ellátás
MTA segítségével, mivel a sebészi ellátás előnytelen,
vagy egyenesen kivitelezhetetlen volna, tekintettel a
csatornafalak vékonyságára.

36. ábra: Gyermekkori sérülés következtében kialakult, fel nem

37. ábra: Preoperatív röntgenfel-

ismert nekrózis okozta elszíneződés

vétel, melyen látható a tág, ki nem
alakult apex

38. ábra: MTA behelyezése az apexhez

73

39. ábra: 1 éves kontrollröntgen
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8. eset
C.S., 25 éves hölgy. A pácienst a kalcifikálódott csatornájú 22-es fog kezelhetőségének felmérésére küldték
rendelőnkbe. Az előzetes kezelési terv a két nagymetsző fog reménytelen állapota miatt azok eltávolítását és
implantátumokkal történő helyettesítését tartalmazta
(40. ábra). Ám vizsgálatunkkor ezek a fogak nem voltak
mozgathatóak és ép periodontalis viszonyokat találtunk. Ezért a terv megváltoztatását, a két nagymetsző gyökérkezelésének revízióját javasoltuk, részletesen feltárva a konzervatív kezelés várható prognózisát
mind a páciens, mind a kolléga számára. Figyelembe
vettük, hogy ebben az esetben a három fogra készítendő különálló koronák helyett azok héjakkal való
ellátása javasolt. Tekintettel a két megoldás közti biológiai és gazdasági téren jelentkező különbségekre és

40

41

a kezelésekhez szükséges időre, mindenki egyetértett
abban, hogy a konzervatív megoldás választása helyénvaló. A 22-es fogban megtaláltuk a gyökércsatornát
és hagyományos módon elláttuk. A két nagymetszőt
MTA használatával a korábban leírt módon kezeltük
(41-42. ábra). Az azóta eltelt időben kétévente készítünk kontroll röntgenfelvételt, és folyamatosan ellenőrizzük a pácienst, hogy időben felismerjük az esetleges gyulladást, ami befolyásolhatná a későbbiekben
implantáció elvégzését. Az eset értéke abban található, hogy alig néhány hét alatt befejeződött a kezelés, anélkül, hogy az ép parodoncium sérült volna, és
jelentős biológiai és gazdasági megtakarítást értünk el.
A 44-45. ábrák a kezelés előtti, illetve utáni helyzetet
mutatják, a protetikai kezelést dr. Michele Maglione
(az AIOP aktív tagja) végezte.

42

43

40. ábra: Preoperatív röntgenfelvétel az 11-es és 21-es fogakról,

41. ábra: 22-es fog intraoperatív poénkontroll

melyen látható a gyermekkori pulpanekrózis elégtelen gyökértö-

42. ábra: Posztoperatív röntgenfelvétel

méssel történt ellátása

43. ábra: 2 éves kontroll

44. ábra: Kezdeti állapot

45. ábra: Elkészült fogpótlások (adhezív héjak), dr. Michele
Maglione szívességéből
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46. ábra: 35-ös fog, nyitott apex,

47. ábra: Nyitott apex folyadékkal, de a határa egyenletes és

48. ábra: Posztoperatív kontroll-

munkahossz intraoperatív ellenőrzése

kerek

röntgen

9. eset
M.F., 33 éves hölgy. A pácienst azért küldték rendelőnkbe, mert a 35-ös fog csatornájának hosszát nem
sikerült megmérni. Adhezíven rögzített üvegszálas
csap zárta le a csatorna koronáis harmadát, mely eltávolítása után nem okozott nehézséget a preparációban
(46. ábra). Az apex, mint a röntgenfelvételen is látható,
tág volt és nehezen kiszárítható (47. ábra), mindazonáltal nagyítás alatt látható volt, hogy keresztmetszete
határozott és kerek. Ezért guttapercha csúcsot használtunk a töméshez, melynek hegyét Fillapex-el (új,
MTA alapú endodonciai cement) vontuk be. Kontroll
röntgenfelvétel készült (48. ábra).

Összefoglalás
12 év személyes tapasztalattal és közel 300 esettel,
MTA alkalmazásával, annak minden felhasználási területén elmondható, hogy ez az anyag gyökeresen meg-

változtatta a korábban kudarcra ítélt esetek prognózisát. Különösen a frontfogak területén jelentős, hogy
megváltozott anatómiájú apex esetén is tudunk terápiás alternatívát nyújtani, ami mind biológiai, mind
gazdasági szempontból konzervatívabb. Továbbá esztétikai szempontból is egyszerűbb és kiszámíthatóbb
eredménnyel jár a természetes fogak protetikai ellátása, mint azok implantátumokkal való helyettesítése.
Mint fentebb említettük, a páciens követése alapvető,
hogy megelőzzük olyan szövődmények kialakulását,
melyek befolyásolhatják az esetleges alternatív kezelést. Hasonlóképpen fontos a kezelési mód helyes megválasztása, a személyes tapasztalat, illetve bonyolult
esetekben a specialistával történő konzultáció.
Forrás: TEAMWORK Vol.5-No.3 - March 2012. 14–29.
Fordította: Dr. Takács Emőke

A Lotus Dental Hévíz akkreditált rendelőnk

FOGORVOS KOLLÉGÁT KERES
elsősorban külföldi betegek ellátására. Német nyelvtudás szükséges.
Fényképes önéletrajzot és bemutatkozó levelet az info@lotus-dental-heviz.com email címre várjuk.
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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.

A fogágybetegség és a
terhességi komplikációk
közötti kapcsolat biológiai
mechanizmusa
Dr. Mervi Gürsoy
Department of Periodontology, Institute of Dentistry,
University of Turku, Finland

Prof. Filippo Graziani
Sub-Unit of Periodontology, Halitosis and Periodontal Medicine,
University Hospital of Pisa, University of Pisa, Italy

Dr. Mervi Gürsoy

Prof. Filippo
Graziani

Cél: Az alábbi leíró irodalmi összefoglaló a fogágybetegség és a terhességi
komplikációk közötti kapcsolat feltételezett biológiai hátterével foglalkozó irodalmat
tekinti át.
Anyag és módszer: A fellelhető adatok elsősorban klinikai asszociációs
tanulmányokból és intervenciós vizsgálati, valamint mikrobiológiai és immunológiai
eredményekből származnak.
Eredmények és konklúzió: A legújabb eredmények alátámasztják a Gramnegatív patogén baktériumok szerepét a terhességi komplikációkban. Azonban
ennek multifaktoriális természeténél fogva a megállapítások nem lehetnek döntő
értékűek, és ezért a bakteriális kolonizáció és az anyai immunválasz közötti kapcsolat
még mindig többnyire spekulatív. Arra a kérdésre, hogy az egyik terhes anya
parodontális gyulladása mellett miért szenved el terhességi komplikációt, a másik
pedig miért nem – ez még további kutatás tárgyát képezi.
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Bevezetés

A parodontitis etiopatogenezise

1891-ben egy amerikai fogorvos, nevezetesen W. D. Miller, a „The human mouth as a focus of infection” (Az emberi
száj, mint az infekciós góc) című publikációjában azt
feltétezte, hogy az „orális fokális szepszis” (infekció)
egyéb gyulladásos betegségek oka lehet. Ezt követően
a góckutatásban voltak látens periódusok, de mindig
születtek újabb és újabb teóriák, amelyek magyarázni
próbálták az orális infekció és a szisztémás betegségek
közötti kapcsolatot és ennek patomechanizmusát. Az
orális gócbetegség teória elfogadása terén áttörést jelentett, amikor a 90-es évek folyamán a World Workshop
in Periodontics (Offenbacher,1996) megalkotta a „periodontal medicine”fogalmát, és egyben elismerték a krónikus parodontális gyulladást több szisztémás krónikus
betegség egyik fontos rizikófaktoraként. Ide sorolhatók:
a terhességi komplikációk, arterioszklerózis, kardiovaszkuláris betegségek, bakteriémia, diabétesz, infektív
endokarditisz és a légzőszervi betegségek (Scannapieco,
1998). Ezek közül a terhességi fogágybetegség és a terhességi komplikációk közötti kapcsolat epidemiológiáját részletesen tárgyalta egy korábbi összefoglaló tanulmány (Petrini et al., 2017).
Mai ismereteink szerint a gócelmélet három alappilléren
nyugszik: metasztatikus infekció, direkt szöveti sérülés és
gyulladás (Thoden van Velzen et al., 1984). Ezek külön-külön
vagy együtt játszhatnak szerepet a parodontális infekció és
különböző szisztémás betegségek/állapotok közötti kapcsolatban, ide értve a terhességi komplikációkat is (Van
Dyke & Van Winkelhoff, 2013; Madianos et al., 2013).
1. A parodontális tasakból a szisztémás keringésbe jutó
patogén baktériumok a vérkeringéssel metasztatikus
úton extraorális területen, így a placentában és az
amnion folyadékban másodlagos fertőzést okozhatnak
(Gauthier et al., 2011; Han et al., 2006, 2009, 2010).
2. A cirkuláló mikrobák toxinjai válthatnak ki gyulladásos reakciót a foeto-placentális szövetekben (Arce et
al., 2009; Bobetsis et al., 2006; Han et al., 2009).
3. Metasztatikus gyulladás – amelyben a parodontiumból származó gyulladásos mediátorok és/vagy az
anya mája által expresszált akut fázis molekulák képesek másodlagos gyulladásos reakciót generálni a foetoplacentális szövetekben (Herrera et al., 2007; Park et al.,
2013; Taylor et al., 2016).
A jelen összefoglaló közlemény célja áttekinteni a legújabb irodalmi adatokat, és részletesen értékelni a fogágybetegség és terhességi komplikációk kapcsolatának
lehetséges biológiai mechanizmusait. Ennek szellemében röviden felvázoljuk a fogágybetegség etiopatogenezisét, az egészséges gestatio fiziológiáját és a különböző
terhességi komplikációkat.

A szervezet és a bakteriális ökoszisztéma közötti egyensúlynak kell felborulnia ahhoz, hogy fogágybetegség alakuljon ki és progrediáljon. Ez multifaktoriális folyamat,
sok befolyásolható és nem befolyásolható rizikótényező
részvételével. A láncreakció aktiválódásának előfeltétele, hogy a parodontális tasakban mikrobiális disbiosis alakuljon ki, és a normál bakteriális flóra eltolódjon olyan
patogén polimikróbás közösség irányába, ahol többségben lesznek a kórokozó baktériumok (Hajishengallis
& Lamont, 2012). Ezek között a legtöbbet tanulmányozott baktériumok: Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Campylobacter rectus, Filifactor alocis, Fusobacterium nucleatum,
Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Tannerella
forsythia, Treponema denticola (Kumar et al., 2006; Könönen
et al., 2007; Stingu et al., 2012). A disbiotikus szervült
subgingivális biofilm és ezek virulens toxikus termékei (proteolitikus enzimek, leukotoxin, és az endotoxin
rendszer (lipopolysaccharida, LPS) kölcsönhatásba lépnek a szervezet immunrendszerével (Hajishengallis, 2015;
Van Dyke & Van Winkelhoff, 2013).
A szövetpusztulás során a parodontiumban lokálisan
sok jelátvivő molekula, gyulladásos mediátor és enzim
termelődik (IL -1, és IL-6). Ezek termelését fokozza
a tumor nekrózis faktor (TNF–a) és egyéb citokinek,
amelyek szintén részt vesznek az extracelluláris mátrix lebontásában és a csontrezorpcióban. Ezen felül a
prosztaglandin E2 (PGE2) is érintett minden szisztémás gyulladásban (Van Dyke & Van Winkelhoff, 2013).
Amennyiben az akut parodontális lézió perzisztál, a
makrofágok és dentritikus sejtek a bakteriális antigéneket prezentálják az adaptív immunrendszernek, a B
és T limfocitáknak. Krónikus parodontitisben olyan
állandó gyulladásos válasz zajlik a tasakban, amely nem
képes eliminálni a baktériumokat, és lehetővé válik
állandó látens szisztémás szóródásuk a szervezetben.
Ennek következménye általános gyulladásos reakció és
a távoli szervekben fokális gyulladások sorozata (Sykes
et al., 2012, Van Dyke & Van Winkelhoff, 2013).

A fogantatás és a terhesség fenntartása
A progeszteron
szabályozza
a
stromalis
sejtproliferációt, a méhnyálkahártya vastagodását és
az adhéziós molekulák expresszálódását, ugyanakkor
elnyomja az anyai immunválaszt, amely lehetővé teszi a
magzat beágyazódását (Halasz & Szekeres-Bartho, 2013).
A placenta vérerekben gazdag szerv, ideális körülményeket teremt a fejlődő magzat számára, biztosítva a
gázcserét, a táplálékfelvételt és az anyagcseretermékek eltávolítását (Nakajima et al., 1991). Az uterusban
a kétrétegű amnion zacskó, amelyet amnion folyadék
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tölt ki, körülveszi és védi a fejlődő magzatot. A belső
membránréteg az amnion, a külső réteg a corium. Terhesség alatt az anyai immunrendszernek egyszerre kell
védeni az anyát és a magzatot a külső patogén mikrobákkal szemben, ugyanakkor ezzel párhuzamosan el is
kell nyomni az immunitást azért, hogy szervezet elviselje a fejlődő magzat apai eredetű szöveti komponenseit (La Rocca et al., 2014).
Összességében a progeszteron az egyik legfontosabb
faktor a terhesség kialakulásában és zavartalan fenntartásában. Infekció vagy gyulladásos mediátorok jelenléte felboríthatják ezt a nagyon összehangolt fiziológiás
folyamatot, amely végül patológiás szülési komplikációkhoz vezethet, ami lehet spontán abortusz, koraszülés
vagy halvaszületés (Halasz & Szekeres-Bartho, 2013).

Terhessségi komplikációk
Pre-eclampsia – a placenta ischemiából eredő komplikáció, amely a terhesség 20. hete után magas vérnyomásban, proteinuriában, pulmonáris ödémában,
oliguriában és szédülésben manifesztálódik. Ez az
egyik legfontosabb oka a maternális és perinatális
komplikációknak és mortalitásnak (Chaiworapongsa et
al., 2014; Taylor et al., 2016).
Intrauterin infekció és g yulladás
Amennyiben genitális vagy orális eredetű mikroorganizmusok hatolnak be az intrauterin térbe, fertőzést okozhatnak a placentában, a chorioamniotikus
membránban, a choriodecidualis résben, az amnion
folyadékban, a köldökzsinórban vagy magában a magzatban is (Bearfield et al., 2002; Blanc et al., 2015; Fardini
et al., 2010; Gauthier et al., 2011; Prince et al., 2016; Wang
et al., 2013).
A placenta különböző területén zajló akut gyulladásos reakciókban erős diffúz neutrofil infiltráció jelenik
meg (Kim et al., 2015a). Krónikus chorioamnionitisben
az anyai CD8+ T-sejtek infiltrálják az amnion zacskót
és a chorioamniotikus membrán károsodását okozzák
(Kim et al., 2015b). Ez késői spontán koraszülésben a
leggyakoribb lézió, és frekvenciája kimagaslóan magas
nem csupán a korai magzatburok-repedésben (39%)
és koraszülésben (34%), hanem a halvaszületésben is
(60%) (Kim et al., 2015b).
Koraszülés és/vag y alacsony születési testsúly
A koraszülés (KSZ) jellemzője, hogy a magzat a 37.
hét előtt lát napvilágot, és ez a neonatális morbiditások és mortalitások egyik komoly oki tényezője
(World Health Organisation, WHO, 2016). Ugyanakkor
ez az egyik oka az alacsony születési testsúlynak is

(ASZT), amely a WHO defi níció szerint alacsonyabb,
mint < 2500 g.
Fertőzések és az uterus gyulladása hozzájárulnak a
korai magzatburok-repedéshez és méhkontrakcióhoz,
amely végül koraszüléshez vagy vetéléshez vezet
(Halasz & Szekeres-Bartho, 2013). Ennek fő oka a megzavart extracelluláris mátrixleépülés, amely a beáramló
gyulladásos citokinek (TNF-a, IL-1 b) által kiváltott
emelkedett MMP aktivitásra vezethető vissza (Cockle et
al., 2007; Sykes et al., 2012).
Halvaszületés
Vetélésről beszélünk, amikor a magzat elvesztése a
20. magzati hét előtt következik be. A halvaszületés
diagnózis az életjelenségek nélkül megszületett magzatra vonatkozik. Ez előfordulhat a vajúdás megkezdése előtt, annak során (antepartum) vagy közvetlenül
a szülés után (Lawn et al., 2016). Korai halvaszületés a
szülés a 22-28. hét között, míg a késői halvaszületés a
28. hét után következik be. Az utóbbi már a terhesség
harmadik trimeszterére esik, és ezért a család számára
valóban tragikusnak nevezhető. A halvaszületés potenciális rizikótényezői között sok anyai vagy magzati faktor szerepel, így: pre-eclampsia, genetikai háttér, visszamaradt magzati fejlődés, valamint bakteriális infekciók
(például chorioamnionitis) (Lawn et al., 2016).

Potenciális biológiai mechanizmusok
Parodontális patogén baktériumok és ezek anyagcseretermékei
Szemben azzal a korábbi állásponttal, miszerint a magzat steril körülmények között növekszik, újabb vizsgálatok rámutattak arra, hogy a foeto-placentális szövetek
még klinikailag egészséges magzatokban is specifikus
mikroflórát hordoznak (Aagaard et al., 2014; Stout et al.,
2013).
Egyes vizsgálatok szerint a placenta mikrobiológiai
leletei sokkal jobban hasonlítottak a nem terhes anyák
orális mikro-flórájára, mintsem a terhes vagy nem terhes nők urogenitális traktusának vagy a végbélnyílásából nyert székletminta baktériumflórájára (Aagaard et
al., 2014). Ez a nagyfokú egyezés általánosságban azt
támasztja alá, hogy a szájüreg és a foeto-placentális szövetek között bakteriális transzmisszió létezik. Újabb
esetkontroll-vizsgálatok modern PCR technikával
kimutatták, hogy az anya parodontális státusától függetlenül, a placenta tartalmazhat orális mikro-organizmusokat. A különböző periodontopatogén baktériumok
aránya szignifikánsan magasabb a parodontitisben szenvedő nők körében, mint a parodontálisan egészségesekben (Blanc et al., 2015; Chaparro et al., 2013a; Swati et al.,
2012). Krónikus parodontitisben a P. gingivalis, T. forsythia,
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és Eikenella corrodens szubgingivális jelenléte szignifikáns korrelációt mutatott pre-eclampsiával (Contreras et
al., 2006). Az E. corrodens és Capnocytophaga spp. jelenléte pedig alacsony testsúlyú koraszüléssel mutatott kapcsolatot (Santa Cruz et al., 2013). Japán populációban a
pre-eclampsia incidenciája szignifikáns korrelációban
volt a szubgingivális biofilm A. actinomycetemcomitans
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mennyiségévgel (Hirano et al., 2012). Ugyanakkor egy
dán populáción végzett vizsgálat szerint nem volt
pozitív korreláció a parodontitis és az alacsony testsúlyú koraszülés között, noha a koraszülő anyákban itt is szignifikánsan magasabb volt a subgingivális
Capnocytophaga ochracea, Parvimonas micra, Streptococcus oralis,
Sreptococcus sanguinis, T. denticola, and T. forsythia koncent-
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ráció, mint a normál időben szülő anyákban (Skuldbøl
et al., 2006). Ezzel szemben egy spanyol vizsgálat szerint a parodontitis prevalenciája sokkal magasabb volt
koraszülő anyákban, mint a normál időben szülők körében, de nem volt szignifikáns különbség szubgingivális
mikro-flórában (Mesa et al., 2013). Egy korábbi vizsgálatban orális baktériumokat lehetett kimutatni a placenofoetalis szövetek több területén. Huszonhat veszélyeztetett várandós nőből nyolcban (30,8%) a magzatvíz P.
gingivalis-sal volt fertőzött (León et al., 2007).
A leggyakoribb orális obligát anaerob baktérium, a F.
nucleatum kimutatható volt pre-eclampsiás anyák placentaszövetében (Barak et al., 2007), illetve koraszülő
anyák magzatvízből (Blanc et al., 2015), intrauterin fertőzésben (Bearfield et al., 2002, Gaulthier et al., 2011),
valamint halvaszületettek esetén a magzatvízben és a
köldökzsinórvérben (Han et al., 2010).
Terhes egereken végzett kísérletek szerint, az intravénásan beadott F. nucleatum specifikus módon kolonizálta a foeto-placentális szöveteket és ott elszaporodott, ezzel szemben a deciduumba direkt módon
beadott injekció, chorioamniotitist okozott, és végezetül koraszülést vagy halvaszületést eredményezett
(Han et al., 2004, 2010).
Hasonlóan, egerek kísérletesen előidézett P. gingivalis
és C. rectus infekciója ezeknek a baktériumoknak a placentába vándorlását és alacsony testsúlyú koraszülést
okozott (Ao et al., 2015; Arce et al., 2012). A P. gingivalis
infekció közel kétszeresére emelte a cirkuláló citokinekTNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-17 koncentrációját (Ao et
al., 2015). Humán morfológiai és hisztológiai vizsgálatok
szerint több közlemény számolt be baktériumok jelenlétéről a foeto-placentalis szövetek különböző területein
(Prince et al., 2016; Romero et al., 2008; Stout et al., 2013).
Ismert, hogy az orális baktériumok képesek hematogén
úton szóródni (Fardini et al., 2010; Han et al., 2006,
2010). Először a parodontális infekció ínygyulladást
okoz, amely a terhesség alatt megemelkedett nemihormon-szintnek köszönhetően még tovább súlyosbodik,
fokozva az ér permeabilitását, amely még inkább elősegíti a baktériumok hematogén szóródását.
Azonban ma még nagyon nehéz megmondani, hogy
mely faktorok járulnak hozzá a terhességi komplikációkhoz olyankor, amikor orális baktériumok jelen vannak a foeto-placenta szövetekben. Következésképpen
ezen a területen további vizsgálatokra van szükség
(Romero et al., 2008).
Gyulladásos citokinek
Parodontitisben a megemelkedett gyulladásos citokin
és egyéb gyulladásos mediátorszint jól ismert. Egy köz-

elmúltban, várandós nők körében végzett esetkontrollvizsgálatban kimutatták, hogy az IL-4 és TNF-a szérumértékek szignifikánsan magasabbak voltak gingivitisben
és parodontitisben (Kumar et al., 2014). Ezzel szemben
a parodontitisben szenvedő pre-eclampsias anyákban a
TNF-a szint szignifikánsan alacsonyabb volt (Kumar et
al., 2014). Perunovic et al. (2016) klinikai vizsgálata kimutatta, hogy a normál időben szülő anyák értékeivel
összehasonlítva, koraszülő anyák körében szignifikánsan magasabb volt a parodontitis aránya, sokkal roszszabb volt a parodontális státusuk és a sulcusváladékban
emelkedett volt az IL-1β and PGE2 szint. Azonban a
vizsgált abortív faktorok – IL-1β, IL-6, TNF-α és
PGE2 szérum értékeiben nem tapasztaltak szignifikáns
különbséget a két csoport között (Perunovic et al., 2016).
A vizsgálati eredmények összessége arra mutat, hogy
a fogágybetegség szerepet játszhat a pre-eclampsia és
a terhességi komplikációk kialakulásában (Kumar et al.,
2014; Perunovic et al., 2016).
A gyulladásos citokinek – IL-1, IL-6 és TNF-α – fokozzák az endogén prosztaglandin-termelést a chorionban,
és ez összefüggésbe hozható az amniotissel és a koraszüléssel (Buhimschi et al., 2009; Gücer et al., 2001; Park et al., 2013;
Von Minckwitz et al., 2000). Elméletileg a parodontális
szövetekből a szisztémás keringésbe jutó PGE2 is hozzájárulhat a chorionban a prosztaglandinszint emelkedéséhez, amely méhnyaktáguláshoz és uterus kontrakcióhoz
vezet, végül fokozza a koraszülések kockázatát. Ma még
nincs elég megbízható adat arról, hogy parodontitisben
a tasak bizonyos gyulladásos faktorai valóban egyértelmű ok-okozati összefüggésbe hozhatók lennének a
terhességi komplikációkkal (Bearfield et al., 2002; Fiorini et
al., 2012; Kumar et al., 2014; Perunovic et al., 2016; Politano et
al., 2011; Sert et al., 2011; Taylor et al., 2016).

Immunológiai folyamatok
A terhességi komplikációk immunológiai folyamatairól a legutóbbi vizsgálati eredmények keresztmetszeti
és esetkontrollos vizsgálatokból születtek (Taylor et al.,
2016).
C-reactive protein
A fertőzött parodontális szövetekből felszabaduló
baktériumok és gyulladásos citokinek a szisztémás
keringésbe jutva mérsékelt általános gyulladásos reakciót váltanak ki a májban, amely fokozott akut fázis
fehérjék (C-reactiv proteins- CRP) és fibrinogénfelszabadulást eredményez (Herrera et al., 2007; Park et
al., 2013). A mérsékelt/súlyos parodontitis és a megemelkedett szisztémás szérum CRP szint közötti kapcsolatot afro-amerikai nőkben mutatták ki (Horton
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et al., 2008). Miután a CRP a cirkuláció útján elterjed az egész szervezetben, ez elvileg intrauterin gyulladást is provokálhat (Herrera et al., 2007; Park et al.,
2013). Tehát parodontitisben a megemelkedett szisztémás CRP szint is kapcsolatban hozható sok fertőzés
keltette gyulladásos folyamattal (pre-eclampsia, KSZ,
visszamaradt magzati fejlődés, gestatios diabetes mellitus) (Dasanayake et al., 2008; Glotov et al., 2015; Gogeneni
et al., 2015; Paraskevas et al., 2008; Pitiphat et al., 2005;
Tjoa et al., 2003).
Terhesség során a megemelkedett plazma CRP-koncentráció fokozza a foeto-placentális szövetek gyulladásos válaszreakcióját, amely a méhben aktiválja a
komplementrendszert, direkt szövetkárosodást okoz,
és lokálisan fokozza a pro-inflammatorikus citokin és
PGE2 termelést (Sharma et al., 2009). Ezért a parodontitisben szenvedő terhes anyák megemelkedett CRPértékei összefüggésbe hozhatók a koraszüléssel (Sharma
et al., 2009) és a pre-eclampsiaval (Chaparro et al., 2013b;
Herrera et al., 2007; Ruma et al. 2008).
Immunoglobulinok
Az anyai és magzat orális patogén mikroorganizmusok elleni immunválaszt illetően csak kevés jól kontrollált vizsgálat született (Boggess et al., 2005; Ebersole et
al., 2009; Lin et al., 2007; Madianos et al., 2001). Mivel
a foetus antigén expozicó után még képtelen normál
immunválaszra, bárminemű behatással szemben csak
IgM típusú ellenanyag-termeléssel válaszol. Egy nagy
amerikai terhes követéses vizsgálatban, a postpartum
anyák orális peripatogén antigénekkel szembeni szérum IgG-szintje alapján elemezték a foetus köldökzsinórvér orális baktériumellenes IgM-szintjét (Madianos
et al., 2001). A következő mikroorganizmusokat vizsgálták: C. rectus, F. nucleatum, P. micra, P. intermedia, és P.
nigrescens T. forsythia, T. denticola, and P. gingivalis. A koraszülöttek között legalább egy, a vizsgált orális baktériummal szembeni IgM szeropozitivás 2,9-szer volt
magasabb, mint a normál időben született csecsemőké.
A C. rectus vagy P. intermedia elleni IgM szeropozitivitás
gyakorisága szignifikánsan magasabb volt koraszülöttekben, mint a normál időben megszületettek körében (Madianos et al., 2001). Ezen túl azok az újszülöttek, akiknél az anyai parodontális obligát anaerobok
elleni specifikus IgG ellenanyag hiányzott, lényegesen nagyobb valószínűséggel szenvedtek el koraszülést. Azokban az anyákban fordult elő legmagasabb
arányban koraszülés, akiknél nem fejlődött ki orális
obligát anaerob baktériumok elleni IgG ellenanyagválasz, viszont a magzati specifikus IgM ellenanyagszint
magas volt. Ezeket az eredményeket megerősítik Lin et
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al. (2007) és Ebersole et al. (2009) vizsgálatai eredményei,
akik koraszülő anyákban szignifikánsan alacsonyabb
P. gingivalis ellenes szérum IgG-szintet mutattak ki, a
normál időben szülő kontrollanyákhoz képest. Ugyanakkor több, a fentieknek ellentmondó közlemény is
megjelent, ahol a vizsgálatok vagy nem tudtak különbséget kimutatni a szérum ellenanyagszintekben koraszülő és normál időben szülő anyák között (Jarjoura et
al., 2005), vagy mások eredményei ezzel teljesen ellentétesek voltak, miszerint P. gingivalis-ellenes anyai szérum IgG-szint mutatott korrelációt a koraszülések gyakoriságával (Dasanayake et al., 2001).
Ma a bakteriális kolonizáció és az anyai immunválasz
közötti kapcsolat még nem egyértelmű. Az előzetes
adatok alapján azonban felállítható egy olyan hipotézis, miszerint a várandós anya periodontopatogén baktériumok ellenes alacsony IgG ellenanyagszintje elősegíti, hogy a baktériumok könnyebben jussanak a
foeto-placentális szövetekbe és okozzanak terhességi
komplikációt. Másrészt a megemelkedett szérum IgG
ellenanyagszint indikátora lehet fokozottabb szisztémás bakteriális szóródásnak. Ugyanakkor ez jele lehet
az úgynevezett „hyper-inflammatory fenotípusnak” is,
amely a terhes anyákban súlyosabb parodontális gyulladást okoz, és a méhben fokozott foetalis gyulladásra
vagy magzatkárosodásra hajlamosít (Madianos et al.,
2001, 2013).

Konklúzió
A fentebb tárgyalt klinikai vizsgálatok és egyes állatmodellek gazdagították mai tudásunkat a parodontális
gyulladás és terhességi komplikációk közötti kapcsolatok lehetséges biológiai mechanizmusáról. Érdekes módon, a komenzális és patogén orális baktériumok egyaránt képesek a foeto-placentális szöveteket
kolonizálni mind egészséges, mind pedig koraszülő
anyákban. A hematológiai szóródás a leghatékonyabb útja a parodontium és a foeto-placentális szövetek közötti bakteriális transzmissziónak. Bár bizonyos parodontopatogén baktériumok – P. gingivalis, T.
denticola, T. forsythia, és F. nucleatum – összefüggésbe hozhatók pre-eclampsiával, koraszüléssel, chorioamniotisszal és/vagy halvaszületéssel, nagyon keveset tudunk
ezek pontos biológiai szerepéről a terhességi komplikációk etiopatogenezisében.
A jelenlegi klinikai bizonyítok többsége általában
keresztmetszeti és esetkontrollos vizsgálatokból született. Ahhoz, hogy jobban megértsük a komplex biológiai folyamatokat a terhesség egésze alatt, valamint
a baktériumok pontos szerepét a terhesség komplikációk etiopatogenezisében, több longitudinális követé-
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ses vizsgálatra lesz szükség. Ma úgy tűnik, hogy nincs
egyetlen olyan biomarker sem, amely előre jósolhatná a
terhességi komplikációk veszélyét. Klinikai, mikrobiológiai és immunológiai paraméterek szimultán vizsgálata közelebb vihetnek a fogágybetegség és a terhességi
komplikációk közötti kapcsolat pontosabb biológiai
mechanizmusának megértéséhez.

Az eredeti angol nyelvű közlemény, valamint a teljes irodalmi hivatkozási lista megtalálható a Magyar
Parodontológiai Társaság honlapján:
www.parodtarsasag.hu
Fordította és mag yarra adaptálta:
Dr. Gera István, eg yetemi tanár
Semmelweis Eg yetem, Parodontológiai Klinika
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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 esztétika, a biológia és a
funkcionalitás egyesítése minimál
invazív restauráció készítésekor
Dr. Mario De Stefano
orvostudományokból és sebészetből summa cum laude diplomával rendelkezik,
110/110 pontot ért el. Később szerzett fogorvosi diplomát, és számos kitüntetést
megkapott. Az AIOP és az AISI rendes tagja, az IBC (Implantátumokkal foglalkozó
kutató csoport) aktív tagja és menedzsere, az IAOM (Mikroszkópos fogászattal
foglalkozó olasz szervezet) aktív tagja. Oktatója a Legújabb technikák és biológiai
szempontok az implantológiában című fogászati kurzusnak a New Jersey
egyetemen, ahol adjunktus. Oktatója és előadója az Implantológai posztgraduális
kurzusnak a Guarulhos-i egyetemen Sao Paolo-ban, Brazíliában. Számos publikáció
fűződik a nevéhez hazai és nemzetközi folyóiratokban. Számos hazai és idegen
nyelvű konferencia előadója. Jelenleg implantológiai és teljes száj rehabilitációkkal
foglalkozik a Montevarchi-ban lévő klinikáján.

Dr. Mario
De Stefano

Attilio Sommella
Pozzuloni-ban (Olaszország) született 1966. május 23-án. A Dental Creation SNC
fogpótlásokkal foglalkozó fogtechnikai laboratórium tulajdonosa és vezetője
Nápolyban. Leginkább esztétikus fix fogpótlásokat készít. Több olasz egyetemen
tart előadásokat. Számos hazai és nemzetközi folyóiratban jelent meg publikációja.
Megalkotója egy egyszerűbb rendszernek, ami a kerámiák felhasználásához készült.
Attilio írója és társszerzője a következő könyveknek: „The Incisal Edge, the strong
point in the expression of an incisor” és „Veneers – Mini-invasive Reconstructions.
Techno-Clinical Aspects”. A tudományos fogorvosi párbeszéd és a csapatmunka
bizottságainak tagja és az AIOP–ANTLO „Roberto Polcan” díj nyertese (2006).

Attilio
Sommella
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Ebben az esetismertetésben a frontrégió protetikai rehabilitálását
mutatjuk be, minimál invazív héjak alkalmazásával. Az újabb
kerámiák megjelenése és az adhezív technika fejlődése megnövelte
az érdeklődést az olyan fogpótlások iránt, amelyek teljesítik az
esztétikai és funkcionális kívánalmakat non-invazív és tartós módon,
illetve amelyek biológiailag is megfelelőek. Az esetbemutatásban
földpát kerámia héjak kerültek az alsó és felső frontfogakra,
valamint az arc esztétikai rehabilitációja is megtörtént feltöltő
anyagokkal.

Bevezetés
Az utóbbi években az esztétika egyre fontosabb szerepet tölt be a fogpótlástanban. Manapság a pácienseknek a funkcionálisan megfelelő megoldások mellett
esztétikus igényeik is vannak, amelyekkel a megjelenésük nagymértékben javítható. A fehér, fényes és sima
felszínű fogak vonzóak, az egészség, illetve a vitalitás jelei. A frontrégió indirekt rehabilitációja esetén a
fogak konzervatív helyreállításában a funkcionális restauráció, az egészséges fogszövet maximális megóvása
és a mosoly esztétikája egyaránt fontos szempontok.
Ezeket az elvárásokat a kerámiahéjak teljesítik, az alábbiakban ezt mutatjuk be. Ehhez a rekonstrukciós eljáráshoz nagymértékben hozzátartozik a zománchoz és
dentinhez való adhézió, a porcelán héjak indikációs
területeinek kiszélesítésével. Ez teszi lehetővé, hogy
betartsuk a modern konzervatív fogászat célkitűzéseit: az ép fogszövet megőrzését és a fogak vitalitásának megtartását.
Az irodalmi adatok gondos elemzése után a héjak túlélési arányaira a következő adatokat találtuk: Calamia
98%-os 10 éves sikerarányt írt le 5000 porcelán héj esetében (Calamia JR, Philipp J DentAssoc. 1996; Mar-May,
47:35-41). Friedman 15 évet felölelő klinikai megfigyelésében, 3500 restauráció esetében, kevesebb, mint
10% volt a sikertelenség aránya (Friedman MJ, Compend
Contin EducDent. 1998 Jun; 19 (6):625-8, 630, 632.). Az
olasz Fradeani klinikai összefoglaló cikkben írt 83 db
Empress Ivoclar® kerámia héj 6 éves 98,8%-os túlélési
arányáról (Fradeani M. Int J Periodontics Restorative Dent.
1998 Jun; 18(3):216-25). Egy másik érdekes tanulmány
J.F.Roulet nevéhez köthető, aki leírta, hogy a porcelán héjak ma már nem kevésbé tartósak, mint a teljes kerámia koronák, sőt az ellenállási értékeik maga-

sabbak voltak (Restoring Chun YH, Raffelt C, Pfeiffer H,
Bizhang M, Saul G, Blunck U, Roulet JF. J AdhesDent. 2010
Feb;12 (1):45-54). Ezek az adatok megegyeztek a mi klinikai tapasztalatainkkal, így a frontrégió helyreállításához elsődlegesen héjakat választunk.
Ez a technika lehetővé teszi számunkra hagyományos
protetikai rehabilitációkkal ellentétben a pulpaszövet
megóvását komplex esetekben is, hogy endodonciai
ellátás és üvegszálas csapok használata nélkül megőrizzük az egészséges fogszövetet.
Bizonyos helyzetekben, mint jelen esetbemutatásunkban is, ahol az esztétika meghatározó, a fogorvosok
minimál invazív ráncfeltöltési technikákat is használhatnak olyan töltőanyagokkal, amelyek kielégítő
végeredményt nyújtanak anélkül, hogy invazív technikát alkalmaznának. Ebben az esetben a választott anyag az agaróz, egy szacharidpolimer, amelyet a
3,6-anhidro-L-galaktóz és a D-galaktóz ismételt egységei képeznek, és amely fizikai tulajdonságai miatt
igen biokompatibilis anyag.

A héjak története
A héjak innovatív technikának számítanak, de az első
képviselőik már korábban is megjelentek. Charles
Pincus vezette be őket elsőként a ’30-as években
(1938) Hollywoodban, hogy a színészek megjelenését javítsa a mozifi lmek közeli felvételein. Ezeket a
nagyon vékony héjakat adhezív fogsorrögzítőkkel
ragasztották fel a fogakra, és minden nap eltávolították, amikor a felvétel befejeződött, hiszen ekkor
még nem volt lehetőség tartós rögzítésükre. Ezután
Simonseen és Horn készített fémmentes porcelán héjakat, amelyeket szilanizálás nélkül fel lehetett ragasztani a frontokra.
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Esetbemutatás
A páciens a frontfogainak esztétikai helyreállítása
miatt érkezett hozzánk. Fogfehérítés után elégedetlen
volt az esztétikai eredménnyel.
Általános anamnézis
49 éves, nem dohányzó nő páciens, enyhe vashiányos
anémiája van, de jó egészségnek örvend.
Fogászati anamnézis
A frontfogak vizsgálata során fluorosis okozta elszíneződést láttunk, a 22 fogon cirkónium-dioxid korona volt,

az abrázió és a biostatikus egyensúly megbomlása következtében diasztéma volt látható az alsó frontok között.
A fogpótlás készítésekor a következő paramétereket kell
figyelembe vennünk: a páciens elvárásai, a páciens arca,
mosolyvonala, a gingiva biotípusa, a rehabilitálandó terület, a fogak elszíneződése, a parodontium állapota, a
fogak nem megfelelő elhelyezkedése és a parafunkciók.
Ezeknek az információknak az összegyűjtése nem csak
a klinikus számára, de a laboratóriummal történő sikeres kommunikáció szempontjából is lényeges, amelynek
során a technikus is segítséget kaphat a saját hatáskörében
felmerülő kérdések megválaszolásához (1-10. ábra).

1–10. ábra: A frontfogak kiindulási funkcionális és esztétikai állapota, illetve az alsó fogak között jelen lévő interdentális rés
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11. ábra: Kiindulási OP-felvétel

12. ábra: Kiindulási állapot

13. ábra: Felső állcsont parodontológiai státusz

14. ábra: Alsó állcsont parodontológiai státusz

Átfogó kezelési terv
A gondos általános és fogászati anamnézis felvétele
után a következő kezelési tervet állítottuk fel:
1. lépés: Diagnózis és előzetes kezelési terv:
a) Első találkozó:
• Kiindulási fotódokumentáció
• Előzetes diagnosztikus felviaszolás, fogszínmeghatározás, minták elemzése
• Röntgenfelvételek (OP, intraorális felvételek stb.)
• Klinikai fogászati vizsgálat
• Parodontológiai vizsgálat
• Sztomato-onkológiai szűrés
b) Plakkindexek felvétele
• Higiéniai rehabilitáció
• Diagnózis
2. Lépés: Végleges kezelési terv
a) Specifikus terápia
• Parodontológia

15–16. ábra: Laboratóriumi munkafázisok. Kiindulási állapot mintái
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3. lépés: Protetikai rehabilitáció:
a) Ideiglenes fogpótlás:
• Szék melletti ideiglenes
b) Végleges restauráció:
• Földpát kerámia héjakkal történő rehabilitáció
A röntgenfelvételeken (11. ábra) az érintett területet vizsgálva (frontrégió) láthatjuk a 22 fog gyökértömését, egy
cirkónium-dioxid koronát, és az 11 és 21 fogak IV. osztályú töméseit.
A röntgenen a további régiók gondos elemzése szükséges, habár a páciens csupán az alsó és felső frontrégió rehabilitációját igényelte. A parodontális vizsgálat
során a felső frontrégióban (13. ábra) 2 mm-nél nem volt
mélyebb szondázási mélység (11, 12, 13, 21, 22, 23). Az
alsó frontfogak parodontális vizsgálata során (14. ábra)
a gingivarecesszió mértéke körülbelül 1 mm (31, 32, 33,
41, 42, 43), a szondázási mélység kb. 2 mm (31, 32, 33,
41, 42, 43), a plakkindex 0 (31, 32, 33, 41, 42, 43), az ínyvérzési index 0 (31 ,32, 33, 41, 42, 43).
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17–18. ábra: Laboratóriumi munkafázisok. Diagnosztikus felviaszolás

19. ábra: Laboratóriumi munkafázisok. Diagnosztikus kompozitmintázat

A mesterminta elemzése az első ülésben (nulladik alkalom)
A diagnosztikus fázis alatt nagyobb figyelmet fordítottunk a gingiva aszimmetriájára az 1 és 2-es kvadránsban. Fontos megfelelően helyreállítani a gingiva egyenetlenségeit, és létrehozni a megfelelő összhangot az
arc és a fogak között. A mesterminta duplikációjára is
szükség volt (15-16 ábra).
Diagnosztikus felviaszolás
Ebben a fázisban a pácienstől és a kezelést végző csapattól összegyűjtött információk alapján, a fogtechnikus egy diagnosztikus felviaszolást javasolt (17. ábra).
A 18-as ábrán láthatjuk az 13 fog csücsökcsúcsának

20–21. ábra: Diagnosztikus kompozitmintázat a szájban

helyzetét az új javasolt mosolyvonalban, a korábbihoz viszonyítva. A páciens és a klinikusok által megbeszélt és elfogadott diagnosztikus felviaszolás alapján elkészíthető a diagnosztikus kompozitmintázat
resin (zománc) anyagból (19. ábra). Az 13 fog esetében
a piros nyíl mutatja a csücsök elhelyezkedését és a kék
nyilak a gingiva új szerkezetét az 1-es és 2-es kvadránsban. A 20-as és 21-es képeken láthatjuk az indirekt
diagnosztikus kompozitmintázatot, kijavítva (ha szükséges) és resin cementtel rögzítve. Ebben a fázisban
véglegesítjük a fogak alakját, hosszát, méretét. Későbbiekben ideiglenes fogpótlásként használhatjuk.
Parodontológiai kezelés
Lézerrel gingivectomiát végeztünk annak érdekében,
hogy a biológiai szélességet és a gingiva szimmetriáját
helyreállítsuk (22 és 23 képek).
Preparáció
A szabad ínyszélhez retrakciós fonalat helyeztünk és a
cervikális régió előkészítését piros jelzésű 1,2 mm átmérőjű lekerekített végű gyémánt fúróval végeztük, a vágóélet 45°-ban döntve.
Az incizális élt az előre meghatározott minta alapján, 0,12 mm átmérőjű, fekete jelzésű chamfer fúró-
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22–23. ábra: Parodontológiai beavatkozás

24/a–24/b. ábra: A felső nagymetsző kezdeti preparációja a mintán és a szájban

val redukáltuk. A preparációt kétféle módon végeztük:
ablak preparáció a szemfogak esetében, az incizális élt
is érintő (butt-joint) preparáció a metszők esetében.
Az ablak preparáció kedvező megjelenéséről az az irodalomban sokat írnak, de a biomechanikai szempontokat figyelembe véve a klinikumban limitált a felhasználhatósága.
A palatinális rész előkészítésével szemben kevés az
előnye, de hasznos lehet, ha csak bukkális-palatinális
irányú szélesítést vagy kicsi morfológiai változtatást és/vagy a fogszín megváltoztatását szeretnénk
elérni. A klinikumban, a zománc prizmák megóvásá-

val, nagyon pontos preparációt igényel. A butt-joint
preparáció az incizális él eltávolításával is jár, melyet
a diagnosztikus felviaszolás és a páciens által elfogadott diagnosztikus kompozitmintázat határozott meg
körülbelül 2 mm-ben.
A preparációt vesztibulárisan szögben kell végezni,
hogy lehetővé váljon a héjak horizontális behelyezése.
Ennek köszönhetően a laboratóriumban a technikus
látja a preparáció határát, ez a héj és fog határának láthatatlanná tételekor nagyon fontos. Az approximális
felszíneket abrazív korongokkal és polírcsíkokkal
kezeltük, hogy megkönnyítsük a lenyomatanyag eltá-

25/a–25/b. ábra: Az alsó metszők kezdeti preparációja a mintán és a szájban
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26–27. ábra: Arcív

28–29. ábra: A szín ellenőrzése

30–31. ábra: Sulcustágító fonalak behelyezése

volítását a lenyomatvételkor. A preparáció mértékét
a páciens által elfogadott diagnosztikus felviaszolás
alapján készült sablon határozta meg. Miután elértük
a megfelelő vastagságot, a felszínt szilikon pasztával és
polírozókkal elsimítottuk (24-25. ábra).
Arcív használata
Az artikulátor képes a rágó apparátus statikus és dinamikus reprodukálására, az arcív pedig a felső állcsont
horizontális viszonyát rögzíti, és ez az információ átvihető az artikulátorra (26-27. ábra).
A laboratórium számára a helyes információátadáshoz
az arcívnek párhuzamosnak kell lennie a horizontális
síkkal (az artikulátorban a condylus pontok a horizontális síkhoz vannak igazítva).

Fogszín-meghatározás
A laboratóriumtól kapott egyedi kerámialapkák segítségével történt a készülő héjak színének ellenőrzése
(28-29. ábra).
Végleges lenyomat
Ezt követte a végleges lenyomatvétel a preparált fogakról. A technika ugyanaz, mint a teljes borítókoronák
esetében. Duplafonalas technikát alkalmaztunk, az
első fonál 00-ás méretű volt (30-31. ábra), vérzéscsillapítóval beáztatva került a sulcusba, a második fonál
0-ás méretű (32-33. ábra). A lenyomatot egyéni kanállal, magas viszkozitású poliéterrel vettük, ezután a
sulcusba és a preparált fogakra került fecskendőből az
alacsony viszkozitású poliéter (34-35. ábra).

Esztétikai fogászat

Magyar Fogorvos 2018/2

32–33. ábra: Sulcustágító fonalak behelyezése

34–35. ábra: A végleges lenyomat részletei

36. ábra: A kész minta a kerámiarétegzéshez

37. ábra: Morfológiai jellegzetességek és polírozás

38–39. ábra: A teljes fogpótlás tűzálló mintán

Laboratóriumi munkafázisok
A kerámia rétegzését a munkamintára készítettük
el (36. ábra). A csonkok tűzálló anyagból készültek.
A kerámia-refrakter felület második égetése után
kapott eredmény alapján úgy döntöttünk, hogy egy
első kerámia réteget viszünk fel, amely stabil, pontos és tökéletesen illeszkedik az alatta lévő felülethez. A földpát kerámia első égetése után a váz morfológiai átalakításon és színezésen esett át (37. ábra).
A diagnosztikus kompozitmintázat alapján készített
szilikon indexek vezették a rétegzést, amelyek ebben

40. ábra: Az eltávolítható csonkok nélküli minta
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a munkafázisban nagy segítséget jelentettek. A 38. és
39. ábrák mutatják az elkészült pótlásokat a mintán.
Enyhébb felületi karakterizációt láthatunk az elkészült pótlásokon. A 40. ábrán az eredeti mintát (eltávolítható csonkok nélkül) láthatjuk, amely duplikálással készült a munkaminta alapján, és amire a földpát
porcelán héjak készültek.
A 41. és 42. ábrákon láthatók a porcelán héjak a mintán, a kontaktpontok ellenőrzésére. Ebben a fázisban
lehet következtetni az intraorális viszonyokra. A porcelán héjak belsejéből kitisztították a tűzálló pasztát,
és készen állnak az 5%-os HF való előkezelésre (120
másodperc). A savazás megnöveli a kötőerőt a ragasztócement és a kerámia között (44. ábra).
Meg jeg yzések töltőanyagok használatához
A töltőanyagok használata ma univerzálisan elfogadott és
érvényes módszer megőrizni és korrigálni a különböző
faktorok által okozott vagy elősegített bőröregedést.
Ha fontos az ajkak alakja és az eredmény természetessége, akkor egyetlen technika sem tud versenyezni
ideiglenes töltőanyagokkal. A fel nem szívódó töltőanyagok használata jelenleg nem ajánlott, mivel kevés
tudományos adat áll rendelkezésre a hosszú távú biztonságos használatukra vonatkozóan (több mint
három év az alkalmazás után).
Az ideiglenes töltőanyagok lehetővé teszik a nagyon
vékony ajkak megformálását és nagyon természetes
végeredményt jelentenek, míg a fel nem szívódó töltő-

anyagokkal kapott eredmények általában rosszabbak.
A kezelést bizonyos időszakonként meg kell ismételni,
amely azonban lehetővé teszi az előző állapotba való
visszatérést az anyag különböző szivárgásainak megszüntetésével. A leggyakrabban használt töltőanyag a
hialuronsav, amely hónapokig tartó esztétikus eredményt jelent.
Ezeket az anyagokat egyszerű használni és nagyon
esztétikus eredményt nyújtanak. Az állati szövetekből előállított hialuronsavat tartalmazó töltőanyagok
csak másodlagosan választandók, egyrészt a kórokozók jelenlétének kockázata miatt, másrészt mert rövidebb ideig tartanak. Az állati eredetű kollagént, amely
számos töltőanyag alapját képezi, főként az USA-ban,
de Európában is használják.
Az allergiás reakciók elkerülésére egy hónappal a kezelés előtt tesztet végeztünk. A kórokozók (BSE) átvitele
és azok jelenléte kevesebb ideig tart, mint a hialuronsav
hatása.
Végül heterogén felszívódó töltőanyagot alkalmaztunk,
ami szintetikus hidrogélt, politejsavat és egy hialuronsavat, illetve térhálós dextrént tartalmazó gélt jelent, a
hialuronsavval megyegyező eredményességgel.
Easy Filler agaróz gélen
Klinikai esetünkben a kiválasztott anyagot agaróz és
egy szacharidpolimer alkotja, amely a 3,6-anhidroL-galaktóz és a D-galaktóz ismételt egységeiből áll.
A fizikai tulajdonságainak köszönhetően a vízben

43. ábra: Okkluzális nézetből
41. ábra: Kerámia héjak az égethető paszta nélkül

42. ábra: IKP helyzet

44. ábra: A kész héjak
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45/a–c ábra: Az Easy Fillerrel történt ajakfeltöltés fázisai

lévő agaróz gél tűvel beinjektálható. A merev műanyagot tartalmazó gél egy háromdimenziós, lassú felszívódású rácsszerkezettel rendelkezik. A szervezetben
lévő makrofágok eltávolítják az alkalmazás helyéről, majd a polimer enzimatikus megsemmisülése
után (a glikozidázok családjához tartozó galaktozidáz
enzim révén) a makrofágokban, a vérlemezkékben és

46–53. ábra: A befejezett eset

a reticulo-endoteliális sejtekben a pentóz ciklusban
lebomlanak.
Az agaróz biokompatibilitása jól ismert, a gélt valóban jól tolerálják a sejtek és a szövetek, nem jelentkeznek idegentest reakciók sem, amelyek gyakran fordulnak elő más oldószerekben lévő vivőanyagokkal
szemben.
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54/a–b. ábra: Végleges mosoly

55–56. ábra: Kiindulási és végleges állapot

Kedvező tulajdonságai miatt a biokompatibilis agarózt
számos perklinikai és klinikai esetben használják vivőanyagként.
Az agaróz használatáról szóló széleskörű bibliográfiai
dokumentációból nyilvánvaló, hogy a klinikai alkalmazásban biokompatibilis. Ezt a hidrogélt a szövetek háromdimenziós növekedésénél és egyéb klinikai területeken
biológiai méréshez is használják, ahol szubsztrátként van
jelen a különböző hatóanyagok vizsgálatakor. Az anyag
előre meghatározott dózisokban kerül a bőr alá injektálva, és ez végül a kötőszövet intracelluláris mátrixához egy viszkoelasztikus kiegészítést jelent. A beavatkozás célja a ráncok, hegek által okozott bőrhibák javítása
vagy az ajkak megnagyobbítása, mint ebben az esetben
(45/a-45/c. ábra).
A héjak végleges ragasztása
A héjak végleges ragasztása a kezelés egyik legprecízebb része. Miután a szájban ellenőriztük a héjakat,
és a kofferdamizolálás is felhelyezésre került, a földpát porcelán felületkezelése következett, ami a kerámia és a fogszövet mikromechanikai kapcsolódásához szükséges (folysavval történő kondicionálás és
szilanizálás).
A földpát porcelánok cementezési protokollja szerint a
héjak belső felszínét 10% folysavval 90 másodpercig
savaztunk.

A sav lemosását követően a héjak 95% alkoholos ultrahangos fürdőbe kerültek, ahol a kerámia felszínén lévő
remineralizált sók és kerámiamaradványok eltávolításra
kerültek. A következő lépés a szilanizálás 100 °C-on,
1 percig, a héjak belső felszínén. Minden fogfelületet kezelnünk kell, akkor is, ha csak zománc, és akkor
is, ha nagyobb mértékű dentin is jelen van. Jelen esetben a zománcot foszforsavval kezeltük 30 másodpercig, a dentint 15 másodpercig, majd a felületet tisztítottuk és szárítottuk 5 másodpercen keresztül. A bondot
a dentinre és a zománcra, illetve a héjak belső felszínére applikáltuk, ahol 15 másodpercig hagytuk, hogy
elpárologjon, majd egy fecskendő segítségével vékony
réteg színes ragasztócementet helyeztünk fel a héjak
ragasztási felületeire. A pótlások gyengéd nyomással a
helyükre kerültek, a ragasztócement-felesleg a széleken
kiáramlott, majd ezután a helyes pozíciójukat tartva
20 másodpercig polimerizáltuk őket a vesztibuláris felszín felől, illetve az approximális és incizális oldalak
felől 30 másodpercig.
A felesleg és a kofferdámizolálálás eltávolítása után a
marginális szélek polírozása történt finírozó és polírozó korongokkal (46-53. ábra).
Az eset végső értékelése
• Fogászati vizsgálat
• Nincs patológiás jelenség (46-53. ábra)
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57/a–b. ábra: Kiindulási és végleges állapot a töltőanyaggal történő kezelést követően

58. ábra: OPT utókezelés

59–60. ábra: Végleges parodontológiai státusz

• Okklúzió
• A kezelés kiinduló fázisában jelenlévő okklúzió megegyezik a restauráció felhelyezését követő okklúzióval.
• Parodontológiai vizsgálat
• 2 mm-nél mélyebb parodontális tasak nem mérhető, gyulladás jelei láthatóak (59-60. ábra).
• Röntgenvizsgálat
• A rehabilitálni kívánt fogak periapikális tere ép
(58. ábra).

Végső megállapítások, köszönetnyilvánítás
A fogpótlástani rehabilitáció végére az incizális vonal
a bipupilláris vonallal és a horizontális vonallal is párhuzamos lett, korrigálva az orientációs vonalakat.
Meghatároztunk egy ideális esztétikai és funkcionális
egyensúlyt (54-57. ábra).

A páciens teljesen elégedett volt az esztétikai, fonetikai
és funkcionális rehabilitációval. Az összes funkcionális
szempontot figyelembe véve a fogpótlás stabilnak tűnt,
a plakk-kontroll kielégítő, és a páciens időszakos ellenőrzéseken való megjelenésre motivált volt.
Végül szeretnénk köszönetet mondani a fogorvosokfogtechnikusok által alkotott csapatnak, akik hozzájárultak a rehabilitáció megvalósításához, és külön köszönet illeti a beteget, aki lehetővé tette ennek a cikknek a
megjelenését.

Forrás: TEAMWORK Vol.5-No.4 – April 2012

Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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Interdiszciplináris konferencia
A Magyar Preventív Fogászati Társaság szervezésében
Nemrégiben egy érdekes közlemény került a kezembe
német fogorvosok tollából.1 A 2014-ben megjelent közleményükben az általuk végzett kérdőíves felmérés eredményéről számoltak be, mellyel a türingiai gyermekorvosok fluoridprevencióval kapcsolatos gyakorlatát mérték
fel. A vizsgálatot azért végezték el, mert a német fogorvosok és gyermekorvosok társaságai között nem sikerült
egyetértésre jutni a 0–3 éves gyermekek esetén a fluorid
supplementum (tabletta), illetve fluoridos fogkrém javallatával kapcsolatban, ugyanis a gyermekorvosok ennél a
korcsoportnál a fluoridos fogkrém használatát ellenezték,
míg a fluorid tabletta szedését célszerűnek tartották. Emiatt érdekes volt a szerzők számára, hogy a gyermekorvosok hogyan járnak el ebben a kérdésben. Arra a megállapításra jutottak, hogy a fluoridprevencióval kapcsolatos
gyakorlatuk a két társaság irányelveinek keverékén alapul,
ez azt jelentette, hogy vagy nem javasolják a fluorid alkalmazását, vagy pedig fennáll a túladagolás veszélye. Leszögezik, hogy az egységes irányelv létrehozása mind a kora
gyermekkori fogszuvasodás, mind a fluorózis megelőzése
érdekében kívánatos lenne.
Hazánkban pillanatnyilag nincs fogorvosok által készített irányelv, amely a fluoridprevenció korszerű módszereit foglalná össze, és tudomásom szerint a gyermekorvosok sem készítettek ilyet. A gyermekorvosok szerepe
vitathatatlan a fogászati prevencióban, emiatt igen fontos lenne megismerni az ezzel kapcsolatos álláspontjukat.
Régóta dédelgetett tervem volt, hogy a gyermekorvosokkal egy konferencia keretében összefoglaljuk a fogszuvasodás megelőzésének korszerű módszereit. Erre április
13-án kerülhetett sor, amikor a blend-a-med támogatásával a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, a Házi
Gyermekorvosok Országos Egyesületének, a Magyar
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, valamint
a Magyar Preventív Fogászati Társaság képviselőinek
részvételével sikerült az első lépéseket megtenni a valóban korszerű fluoridprevenció hazai megvalósítása érdekében. Köszönettel tartozom dr. Velkey György elnök
úrnak, hogy a segítségével sikerült a gyermekorvosok
bevonása a tervezett programba.
A konferencián három előadás hangzott el, majd kötetlen beszélgetés során határozták el a jelenlévők a legsürgősebb teendőket.
Az első előadást a Magyar Gyermekorvosok Társaságának képviseletében dr. Mészner Zsófia tartotta a „Fluor
profilaxis aktualitásai” címmel. Előadásában hangsú-

lyozta, hogy a fogszuvasodás napjainkban is jelentős
népegészségügyi problémát jelent, amelynek előfordulása a szociális helyzettel is nagymértékben összefügg. Megállapította, hogy az irodalmi adatok szerint az ivóvízfluoridálás hatékony megelőző módszer,
de azoknál, akik párhuzamosan fluoridos fogkrémet
is használtak (a jobb szociális helyzetben lévők), megjelent a zománcfluorózis is. Seiffert és munkatársai2
2017-es közleményükben a 2005 és 2016 között angol,
illetve spanyol nyelven közölt cariesprevenciós ajánlásokat értékelték szakmai szempontok alapján. A megjelölt
időszakban megjelent 22 klinikai ajánlásból 13 (59,1%)
bizonyult szakmai szempontok alapján „követendőnek”, nyolc (36,4%) „kiegészítéssel elfogadhatónak”, egy
(4,5%) pedig nem bizonyult elfogadhatónak.
A második előadást dr. Pinke Ildikó „Preventív stratégia;
Fluoridok lokális alkalmazása” címmel tartotta. Az első
dián Markley egy 1951-es közleményéből3 idézett, aki
szerint minden egyes fogorvosnak az egészséges fogak
megőrzésére kell törekednie, és ahogyan egy ujj elvesztését súlyos sérülésnek tekintjük, ugyanolyan súlyosnak kell tartanunk a legcsekélyebb fogszövetveszteséget
is. A fogszuvasodás multikauzális megbetegedés, így a
megelőzése is több pilléren alapul. Ezek közül az előadásban röviden az egészséges táplálkozást, egyes baktériumellenes anyagokat és remineralizációs készítményeket említette, illetve részletesen kifejtette a
fluoridok lokális alkalmazását. Jelenleg a világon a fluoridos fogkrém használata messze a legelterjedtebb
fluoridprevenciós eljárás. Ezen kívül a fluoridokat az
eróziók megelőzésében és a hiperszenzitivitás kezelésében is alkalmazhatjuk. Mai ismereteink alapján a fluoridok elsősorban posteruptívan, lokális módon hatnak,
segítve a remineralizációt és gátolva a demineralizációt,
de nem elhanyagolható a baktériumellenes hatásuk sem.
Ismertette az „International Caries Classification and
Management System” (ICCMS) lényegét, az alacsony,
közepes és magas cariesrizikó esetén követendő protokollt. Szólt a fogkrémekben lévő aktív hatóanyagokról,
ezen belül a különböző alkalmazott fluoridvegyületekről. Lényeges kérdés, hogy kisgyermekeknél hogyan és
mennyi fluoridot tartalmazó fogkrémet kell használni.
Ennek részleteit is tartalmazza az előadásban ismertetett „European Academy of Pediatric Dentistry” legutolsó ajánlása.4 Egy másik lehetséges protokoll az
NHS-Scotland által kidolgozott, és az előadásban szin-
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tén bemutatott ajánlás. Az egyéb lokálisan alkalmazható
szerek közül a szájöblítők – koncentrációtól függően –
napi vagy heti gyakorisággal használandók a páciensek által otthon, míg a magas töménységű fluoridot tartalmazó gélek és lakkok professzionális felhasználásra
javasoltak.
A harmadik előadásban a szisztémás fluoridprevenció
kérdését jártam körül. Az ivóvíz-fluoridálás mind a mai
napig alkalmazott, hatékony módszer a fogszuvasodás
megelőzésére. Azonban a fluoridos fogkrémek megjelenésével a túladagolás, mely a foltos zománc formájában azonnal látható is, sokkal gyakoribbá és súlyosabbá
vált, mint azt megelőzően. Ezen túl a szisztémás módszerek egy részénél (ivóvíz- sófluoridálás) a mesterségesen bevitt fluorid mennyiségét sem ismerjük pontosan, az egyéb forrásokból bekerülő fluoridról (ételekkel
és italokkal, lenyelt fluoridtartalmú fogkrémből és szájvízből) nem is beszélve. Összességében szerencsétlen
esetben (dr. Boros Ildikó számításai alapján) az optimálisnak mondott mennyiségnek akár több mint háromszorosa is bevihető. Lényeges kérdés a fluoridtabletták
indikációja és adagolása. A hazánkban jelenleg is érvényes adagolási előírás vészesen elavult, gyakorlatilag a
80-as évek vége óta változatlan. Tarthatatlan, hogy a
szakirodalom szerint optimálisnak mondható mennyiségű fluoridot tartalmazó ivóvíz esetén is adható fluoridtabletta, a jelenleg érvényes előírás szerint. Ez túladagoláshoz, a fejlődő fogak károsodásához, foltos zománc
kialakulásához vezethet. Az előadás egyik fontos megállapításának vélem, hogy a hagyományos elképzelés,
miszerint a fog fejlődése alatt beépülő fluorinak jelentős
cariesprotektív hatása van, a mai ismeretek szerint nem
állja meg a helyét. Ebből az is következik, hogy általában
a szisztémás fluoridprevencióról, annak szükségességé-

ről alkotott hagyományos elképzelést is alaposan felül
kell vizsgálni.
A Magyar Preventív Fogászati Társaság céljai közé
tartozik a fogászati prevenció előmozdítása hazánkban, nem csak a fogszuvasodásra gondolva, hanem a
fogágybetegség, a szájüregi daganatos elváltozások és az
orthodontiai anomáliák megelőzését is beleértve. A Társaság – az alapítók szándéka szerint – a széleskörű megelőző tevékenységet a lehető legszélesebb összefogással
kívánja megvalósítani. Ennek megfelelően a fogorvosok
és klinikai szájhigiénikusok mellett az általános orvosokat, orvos- és fogorvostan-hallgatókat is várjuk soraink
közé. A Társaságba jelentkezni a http://semmelweis.hu/fokprevencio/mpft internetes címen a „Jelentkezési lap” fülnél
található lap kitöltésével lehet. A fenti címen a Társaságról szóló és a jelentkezéssel kapcsolatos egyéb információk is megtalálhatók.
Dr. Bartha Károly
Az MPFT elnöke
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MAFIT-est
A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT) 2018. január 26-án az Építészpincében
megrendezte a III. MAFIT-estéjét. Az eseményre több mint hatvan résztvevő jelentkezett, köztük sok
fiatal, pályakezdő orvos, de nem hiányoztak a nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák sem.
A résztvevők szép száma is azt bizonyította, hogy sokunkban van igény arra, hogy egy kötetlen
program keretében is találkozhassunk egymással. A rendezvényt dr. Tálos Mariann vezetőségi tag és dr.
Joób-Fancsaly Árpád, a MAFIT elnöke szervezte, a MAFIT vezetőségének támogatásával.

Dr. Vajdovich Nóra

Dr. Szabó György

Dr. Joób-Fancsaly Árpád, Dr. Nagy Katalin

A köszöntőket követően kerekasztal-beszélgetés keretében Nagy Katalin Professzor Asszony beszámolt a tavaszi, szegedi Paroimplant Kongresszus előkészületeiről és
az MFE aktuális híreiről. Szabó György Professzor Úr
a saját vérkészítmények minisztériumi szabályozásának
hátterét és a saját álláspontját ismertette ezzel kapcsolatban. Gáspár Lajos doktor az implantációs esetek
igazságügyi kérdéseire hívta fel a figyelmet számtalan
esete kapcsán. Vajdovich Nóra, az ICIO magyarországi
helyzetéről és terveiről számolt be. Szóba került többek
között a ráépített szakvizsga terve is. Dr. Faragó István,
az orvos–beteg és orvos–orvos kapcsolat szerepéről értekezett. A kétórásra nyúlt kerekasztal-megbeszélés azt
bizonyította, hogy van létjogosultsága az ilyen találko-

zóknak, sok fontos kérdés merült fel, amelyet ilyenkor
a vezetőség tagjaival meg lehet vitatni. Az est zárásaként Sánta László, a Ménesi Balla pincészet képviseletében különleges borokat kóstoltatott vendégekkel. Az
est egy nagyon finom közös vacsorával és aktív beszélgetéssel zárult, a vidám és jó hangulatú társasági program keretében a kollégák mindennapi problémájukat
hátrahagyva szórakozhattak, ezzel is erősítve a szakmán belüli összefogást.
Külön köszönjük szponzorainknak (Straumann GmbH,
SGS International) a sok segítséget és támogatást az est
megszervezéséhez.
DR. TÁLOS M ARIANN, DR. JOÓB-FANCSALY Á RPÁD
szervezők

Dr. Joób-Fancsaly Árpád, Dr. Tálos Mariann

Dr. Faragó István

Dr. Gáspár Lajos
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Kapcsolat Nap 2018
A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara, prof.
dr. Hegedűs Csaba dékán úr irányításával és vezetésével,
a XIX. Debreceni Fogászati napokhoz kapcsolódva,
az idei évben is megrendezte a Kapcsolat Napot, ahol
a Fogorvostudományi Kar dékánja és dékánhelyettesei,
tanszékvezetői, valamint prominens oktatói és az egyetem vonzáskörzetéhez tartozó megyék fogorvos vezetői
a szakma aktuális problémáit tárgyalták meg.
A megbeszélésen részt vett a MOK Fogorvosi Tagozatának alelnöke, valamint Szolnok, Borsod, Abaúj-Zemplén, és Hajdú-Bihar megye választó kerületi elnökei és
stomatológus szakfelügyelő főorvosai.
A „kerekasztal-megbeszélést” Hegedűs Csaba dékán úr
nyitotta meg, tájékoztatást adott a Fogorvosi Kar szervezetében bekövetkezett változásokról. A dékánhelyettesi
posztról leköszönő dr. Redl Pál és dr. Tornai István
helyét dr. Bágyi Kinga egyetemi docens mint oktatási,
és dr. Varga István egyetemi docens, mint általános
megbízott dékánhelyettes vették át.
Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék vezetője,
dr. Redl Pál, egyetemi docens 2017-ben nyugdíjazását
kérte. A Tanszék vezetésével dr. Szabó Adrienn adjunktust bízták meg. Megalakult a Dentoalveolaris Sebészeti
Tanszék, melynek vezetésére dr. D. Tóth Etelka kapott
megbízást. A korábbi Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszékből hozták létre a Gyermekfogászati és
Prevenciós Tanszéket dr. Nemes Judit egyetemi docens
vezetésével, és a Fogszabályozási Tanszéket dr. Borbély
Péter adjunktus vezetésével. Szintén újonnan létesítették
az Orális Medicina Tanszéket dr. Tar Ildikó egyetemi
docens vezetésével.
Feltétlenül említésre méltó, hogy a különleges gondozásra szoruló páciensek ellátására létrehozott Centrum
eredményesen, a betegek és hozzátartozóik részéről is
pozitív visszajelzések mellett működik.
Ez a tájékoztatás különösen fontos a régió fogorvosai számára, mert személyes kontaktus, információcsere alapján
segíti őket a betegutak szervezésében, valamint lehetőséget ad további személyes kapcsolatok, konzultációk vagy
akár egyéni továbbképzések létrejöttére. Szóba kerültek

a Maxillo-faciális, a Dentoalveolaris, a Fej- Nyak-, Sebészeti ágak átfedései, illetve az ezekre a területekre lokalizálódó olyan problémák is, amelyek bizonyos értelemben
ma „senki földjének” látszanak. A legnagyobb probléma
azonban ezeknek a területeknek a szakorvoshiánya. Úgy
tűnik, a Dunántúlon különösen súlyos a helyzet. Mindmáig nem tisztázódott, ki végezhessen implantációt,
milyen szakképesítésekkel. Ezekhez kapcsolódóan Hegedűs dékán úr felhívta figyelmünket a szakvizsgákat illető
várható jogszabályi változásokra.
Visszatérő és megoldatlan gondot jelent az is, hogy ma „de
facto” nincs működő szakfelügyeletünk. Felmerül a kérdés, hogy vajon választott kollegiális vezetőt vagy megbízott szakfelügyelőt látna szívesebben a szakma.
Felvetődött továbbá, hogy egyes megyékben fiktív szerződésekkel olyan vállalkozók működtetnek (akár tucatnyi) fogorvosi praxist, akik nem fogorvosok, és semmilyen képesítésük nincs ezen a területen. Úgy gondoljuk,
hogy a szakma egységes kiállásával el kellene érni (mint
ahogy a gyógyszerészek elérték), hogy fogorvosi praxist
csak fogorvos működtethessen.
Márton Ildikó professzor asszony és Hegedűs Csaba
dékán úr felhívták a figyelmünket arra is, hogy rendkívüli mértékben megnőtt a fogorvostan-hallgatók száma.
A kar szinte képtelen olyan beteglétszámot biztosítani a
hallgatók szakmai gyakorlataira, ami által a gyakorlatvezetők felkészíthetik a leendő fogorvosokat, hogy végzést követően önállóan, megfelelő szinten tudjanak dolgozni. Erre az lehetne a megoldás, ha a képzésben részt
vevő intézetek és munkahelyek, újra kapnának „tancélos keretet”, hogy a hallgatói betegek ellátása ismét teljesen térítésmentes lehessen, esetleg a fogtechnikai díjat
se kelljen a tancélos keret alapján ellátott pácienseknek
megtéríteni. Így emelkedne a hallgatói beteglétszám,
ami elősegítené, hogy még színvonalasabbá váljon a fogorvostan-hallgatók szakmai gyakorlati oktatása. Márton
Ildikó professzor asszony elmondta, hogy néhány éve
már felvetették a vezető szervek felé ezt a lehetőséget,
sajnos eredménytelenül.
A „kerekasztaltól” azzal a jó érzéssel álltunk fel, bár
ismét csak „magunk között” vitattuk meg a problémákat. Azok, akiknek illetékességük és hatáskörük lenne a
változtatások meghozatalában, sajnos nem voltak jelen,
pedig nem egzisztenciális gondokról, hanem a betegellátásról beszéltünk.
Dr. Körtvélyesi Andor
ny. osztályvezető és
szakfelüg yelő főorvos
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