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Fogorvosdoktor
Nem szeretjük, ha fogásznak neveznek minket, pedig többnyire nem sértő szándékkal teszik:
hiszen van szemész, sebész, urológus, fül-orr-gégész, stb., akikről persze tudjuk, hogy orvosok. Mi, jól ismert történelmi okok miatt, berzenkedünk, pedig a múltbéli, erőteljes osztráknémet befolyás eredményeként ezen a területen is követtük az ottani példákat. Szóval büszkén
viseljük a fogorvosdoktori címet azóta, hogy 1955-ben a Budapesten elindított önálló fogorvosképzésben résztvevők először diplomáztak. Régebben joggal mondták, hogy a miénk a
kis orvosi szakmák közé tartozik, de napjainkban a fogorvostudomány szédületes tempóban,
dinamikusan fejlődik, specializálódik, megnőtt szakvizsgáink száma, és elkezdtük a felzárkózást, így a „kis” jelzőt lassan elhagyhatjuk. Elődeinket tisztelve bátran elmondhatjuk, megküzdöttünk az orvossá válásunkért, és elfoglaltuk méltó helyünket az orvosi szakmák között.
A tavaly márciusban ránk törő járvány, a tomboló harmadik hullám megváltoztatta korábbi életünket, gondolkodásra,
mindennapi dolgaink átértékelésére késztetett. Rendkívüli erőfeszítéseket követelt, de az orvostársadalom lehetőséget
kapott arra, hogy bebizonyítsa, mire képes. Szakmailag, etikailag megmérettetett és kitűnőre vizsgázott, presztízse, tekintélye, erkölcsi súlya jelentősen megnőtt, társadalmi-politikai megítélése felértékelődött. Jó érzéssel írhatom le, a fogorvos-társadalom javarésze is bizonyította, hogy hivatása gyakorlásában igyekezett megfelelni a szakmai, társadalmi elvárásoknak. Számtalan jó történetről hallottam, beszéltem is sok kollégával a tiszteletre méltó, példás helytállásukról. Az
egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor nem volt megfelelő a védőeszköz-ellátás, ők mégis, dacolva a nehézségekkel, a
fertőzésveszéllyel, tisztességgel ellátták betegeiket. Együttműködtek a házi- és gyermekorvos kollégákkal, segítettek a járvány terjedésének megfékezésében, együtt küzdöttek a rájuk bízott populáció egészségének megvédése érdekében. Részt
vettek a felvilágosító munkában, a tájékoztatásban, szűrtek és oltottak, hogy sikerüljön felülkerekedni az egyre súlyosabb
megbetegedéseket okozó vírusmutációkon, miközben saját egészségüket, sőt, életüket is veszélyeztették.
A fogorvosi gyakorlatban a fertőzésveszély kiemelten magas, azonban a frontvonalon, a COVID-osztályokon dolgozó
egészségügyi személyzeten volt végig a legnagyobb szakmai, fizikai és mentális terhelés, és közülük fertőződtek meg a
legtöbben. Ezeken a helyeken is dolgoztak fogorvosok és fogászati asszisztensek, de a fogorvostan-hallgatók is kivették
részüket a pandémia leküzdéséből. Feladatot vállaltak a mentőszolgálatnál, szűrték a lakosságot, a kórházi osztályokon
segítették a szakszemélyzet embert próbáló munkáját.
Nem nagy számban, de vannak azonban a szívünket kevésbé melengető példák is, melyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A járvány első néhány hónapjában különböző okokra hivatkozva a fogorvosi rendelők egy jó része bezárt,
magára hagyta betegeit. Ez a közfinanszírozott rendelők esetében különösen más megítélés alá esik, mert az átalányfinanszírozás kiharcolásával munka nélkül jutottak jövedelemhez, felvetődik továbbá az orvosi felelősség és az etikai
kötelesség kérdése is. A számomra legszomorúbb történetet egy áldott állapotban lévő, fiatal kolléganő leveléből ismertem meg. Arról számolt be, hogy rendkívül aggódik a magzat és a saját egészségéért, de dolgozik, hiszen ez az orvosi
kötelessége. Írja továbbá, hogy napról napra nő a páciensek száma, mert a környékén lévő rendelők egy része bezárt, nem
fogadnak beteget, így nála próbálnak ellátáshoz jutni. Mondhatjuk, az ítélkezés nem a mi dolgunk, de kell, hogy legyen
véleményünk, és tenni is kell az ellen, hogy a hivatás és a kollegialitás szabályainak durva megsértése ne rombolja a tisztességesen gyógyító kollégák reputációját.
Végül egy kissé alább szállva, gyakorlatiasabb kérdésekkel is kell foglalkozni. Az átalányfinanszírozás – minden káros
mellékhatásával, negatív ösztönző szerepével együtt – megmentette a közfinanszírozott praxisokat. Amikor a veszélyhelyzet miatt nem dolgozhattunk a megszokott módon, csak sürgősségi ellátást nyújthattunk, megőrizhettük működőképességünket. Ez az állapot azonban nem tartható fenn tovább, mert visszafogja a teljesítményt, gátolja a szakmai motivációt
és „elkényelmesíti” a szolgálatok egy részét. Az előző időszakban nagyot léptünk előre, megduplázódott a finanszírozás,
és a jövő évi költségvetés tervszámai is kedvezőnek mutatkoznak. Ismét emelkedik a büdzsé, és százalékosan nagyobb
lesz a fogászati kassza növekménye a háziorvosokéhoz képest, ami előremutató jel, bár a pontos számokat a költségvetés
elfogadása után láthatjuk majd. Ez remélhetőleg elindít egy szakmai, szervezeti, az egész ellátórendszerre gyakorolt fejlődési, fejlesztési folyamatot. A sok pesszimizmusra okot adó jelenség után legyünk inkább optimisták, és ne felejtkezzünk
el arról, mit mondtunk orvossá avatásunkkor a velünk kezet fogó egyetemi notabilitásoknak: méltó leszek.
Ehhez a csodálatosan szép hivatáshoz felemelő méltónak lenni.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Implantátum-elhorgonyzású
overdenture fogpótlás készítése
3D szkennelés segítségével
Dr. Thomas Faber

Thomas Faber, implantológiával foglalkozó fogorvos egy 75 éves
páciens számára digitális munkafolyamat segítségével készít fogpótlást.

E

gy 75 éves, jó általános egészségi állapotú
nő páciens jelentkezett a rendelőben azzal a
kéréssel, hogy új fogpótlást szeretne. A meglévő fogpótlását több mint 15 éve kapta, és
aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy utazásai közben valami történik a régi fogsorával. Az évek
során a fogpótlása elszíneződött, és kopás jelei is láthatóak voltak. A páciens egy stabilabb alsó fogpótlást

1. ábra: Gömbretenciós elhorgonyzási
elemek

2. ábra: A jelenlegi fogpótlás 3Shape Trios intraorális szkennerrel

3. ábra: A jelenlegi fogpótlás 3D nyomtatott másolata, ami az

készített képe

egyéni kanál és a harapásregisztráció eszköze volt

A szék mellett
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4. ábra: A lenyomatvétel és a harapásregisztráció: a nyomtatott
fogpótlást, mint egyéni kanalat használták fel, ez – ahol szükséges –

5. ábra: Lingualis oldal elülső részének módosítása a jobb illeszke-

könnyen módosítható fényrekötő akriláttal

dés érdekében

8. ábra: A probléma megoldása érdeké6. ábra: Funkciós lenyomat közepes visz-

ben kismértékű harapásemelést végzünk

kozitású szilikon lenyomatanyagot hasz-

úgy, hogy kb. 2 mm-es stopot helyezünk

nálva. Ebben a szakaszban nagyon sok időt

a középső metszőfogakra, így rögzítjük

spóroltunk az egyéni kanál pontos illeszke-

a harapást harapásrögzítő szilikonnal. Ily
módon a harapás könnyen és pontosan

dése miatt, alig vagy egyáltalán nincs szükség befunkcionálásra

7. ábra: A páciens harapása kissé süllyedt

rögzíthető

10. ábra: Terveztük a régi gömbretenciós elemek cseréjét új,
Novaloc (Straumann) elemekre. Az optimális retenció és a páciens
kényelme érdekében az új elemeknek egy szintben kell lenniük, az
implantátumok közötti függőleges különbségeket kompenzálni kell
9. ábra: Ellenőrizzük a 3D nyomtatott minta pontos illeszkedé-

azzal, hogy különböző magasságú felépítményeket választunk. Az

sét az antagonista mintához, ez megerősíti a szkennelt és nyomta-

új rögzítőelemek ideális magasságának megtalálásához a meglévő

tott minta pontosságát. A harapásrögzítés ezen egyszerű, gyors és

gömbretenciós elemeket ideiglenesen eltávolítottuk, majd Novaloc

pontos módjával sok szék melletti idő spórolható meg – szemben a

Plan elemeket helyeztünk be, ezekkel meghatároztuk mindegyik

harapási sablon használatával.

implantátumnál a felépítmények optimális magasságát
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11. ábra: Arcívet használtunk

12. ábra: A minták pontos begipszelése

13. ábra: A minták artikulátorban

14. ábra: A fogfelállítás egyértelmű

15. ábra: Fogpróba (opcionális). Eddig már sok szék mellett töltött

16. ábra: A fogpótlás készrevitele

időt megtakarítottunk, hiszen csak kevés vagy nulla székidőt fordítottunk a harapás regisztrálására (szemben a harapási sablonos
módszerrel). A fogpróba módosításait és igazításait szintén kikerültük, csakúgy, mint a többszöri fogpróbát

18. ábra: A Novaloc elemek rögzítése az implantátumokban a
megfelelő nyomatékkal (35 Ncm)

17. ábra: A készrevitt fogpótlás

szeretett volna. Alapvető elvárása volt a funkció és az
esztétika javítása, valamint a régihez hasonlóan vagy
esetleg annál is jobban rögzülő fogpótlás (1-8. ábra).

A szék mellett

19. ábra: A fejeknek megfelelő helyet a laboratórium gondosan
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20. ábra: A matrix perselyek behelyezve

létrehozta

22. ábra: Tökéletes harapás, igazításra nem volt szükség
21. ábra: Az elkészült fogsor jól illeszkedik, nem mozog

Eseti szempontok
A páciens fogpótlása még mindig jól illeszkedik, nem
okoz panaszokat, sem fájdalmat, sem nyomásérzékenységet. Az alsó állcsontban lévő Straumann implantátumokat az 1980-as évek végén helyezték be a gömbretenciós elemekkel és az overdenture fogpótlással.
A páciens állcsontgerince teljesen rezorbeálódott, az
íny vékony biotípusú.
23. ábra: Az elégedett páciens

A digitális munkafolyamat előnyei
A páciens elvárásainak megfelelő teljesen új fogpótlás elkészítése meglehetősen időigényes folyamat. Ha
a beteg elvárásai nem teljesülnek maradéktalanul, az
gyakran frusztrációhoz vezethet. Hagyományos módszerekkel szinte lehetetlen pontos másolatot készíteni
a páciens meglévő fogpótlásáról, különösen akkor, ha
a beteg nem szeretne a meglévő fogsor nélkül maradni
(9-23. ábra).
Kidolgoztam egy digitális munkafolyamatot, amelyben
a munkafolyamat elején készítünk egy 1:1 pontos digitális másolatot a meglévő fogsorról. Ez leegyszerűsíti
az eljárást. Ebben a munkafolyamatban a meglévő fogpótlás 3D nyomtatott másolatát használtuk mind egyéni
kanálként, mind harapásvételhez. A munkafolyamat
garantálja, hogy az új fogpótlás alaplemeze megfelelően
kiterjesztett legyen (igazítások lehetségesek és könnyen

kivitelezhetőek, ha szükséges), ezért a kezdetektől fogva
minimum olyan jól illeszkedik, mint a régi fogpótlás,
vagy még annál is jobban. Arra is szolgál, hogy elkerüljük a fogsor okozta decubitusokat és fájdalmat. Ráadásul ezzel a munkafolyamattal a pontos harapásrögzítés is
könnyen, kiszámítható eredménnyel kivitelezhető.
Ennek az egyszerűsített munkafolyamatnak az alkalmazásával a kapott fogpótlás eredményessége nagyon
kiszámíthatóvá válik, valamint sok időt takarítható meg,
hibák és az ebből adódó korrekciók elkerülésével.

Forrás: Spectrum Denturism – Vol. 14 No. 1 – February 2020
Fordította: Dr. Zsédely Anikó
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Kis átmérőjű, kötegelt
üvegszálas csapok ragasztása
csonkfelépítéssel együtt
Dr. Luiz Fernando Ortega, Dr. Giuliano Zampieri Bof,
Dr. Carlos Eduardo Pena, Dr. Maristelo Lobo

Sok tényező befolyásolja a gyökérkezelt fogakra készülő fogpótlások
sikerességét. Néhány ezekből: kontaktpontok (okkluzális vagy approximális),
a fog elhelyezkedése az állcsonton belül, a korona gyártási technológiája, a
pulpa egészsége, a parodontium állapota, illetve a megmaradó fogszövetek
mennyisége és minősége.

A

mellett, hogy a gyökérkezelés (exstirpáció és
obturáció) során fő célunk a gyökércsatornákból a bakteriális kolonizáció maradéktalan eltávolítása, cél az is, hogy a fogat hely-

reállítsuk úgy, hogy mind esztétikailag, mind tartósság
szempontjából a szomszédos fogakhoz hasonló legyen.
A gyökérkezelt fogak sok esetben nem rendelkeznek
elegendő koronális foganyaggal, így szükségessé válhat

1. ábra: A csapos műcsonk anyaga (üvegszál, kvarcszál, cirkónium-dioxid, arany vagy titánium) befolyásolja a rágás közben keletkező erők
megoszlását a fogban

A szék mellett
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3

2–3. ábra: A traumát szenvedett elszíneződött és gyökérkezelt 11 fog. A páciens kérése e fog esztétikai helyreállítása

4

5

6

7

4–7. ábra: A gyökérkezelt fog radiológiai érékelése: nincs periapikális elváltozás és a gyökértömés elfogadható. A korábbi fém csapot és a
kompozit-felépítést eltávolítottuk
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9

10

8–10. ábra: A guttapercha feletti teret maximálisan kitöltő, színkódolt üvegszálas csapot választottuk. A csapok becementezését követően a
méretet jelző színkódot eltávolítottuk, és a megfelelő hosszra vágtuk a csapokat

Dentin

Rebilda duál kötésű
kompozit csonkfelépítő
Rebilda
GT csap
11

12

11–13. ábra: A dentin, a kompozit és az üvegszálas csap közötti
különbségek ábrázolása. A diagnosztikus felviaszolás alapján készült
13

csapos felépítés, hogy a majdani, defi nitív koronának
megfelelő retenciót tudjunk biztosítani.
A fog rekonstrukciója során fontos figyelembe venni:
a meglévő foganyag mennyiségét, a használni kívánt
kompozit rezin cementet, a csonkfelépítéshez használni kívánt anyagot, a preparáció paramétereit és az
okklúzió típusát.
Jelen cikk célja, hogy tárgyalja a kötegelt üvegszálas
csonkfelépítést, illetve az azt követő fog-rekonstrukciót a korona ragasztásáig. Az üvegszálas csonkfelépítést befolyásoló biomechanikai faktorok megértése,
mint a foganyag megóvása vagy a retenciós elemek,
szükségesek a végleges fogfelépítés hosszú távú sikerességéhez (Sillas Duarte et al). Egy előre gyártott, akár

szilikon sablon segít mérni az eltávolított foganyag mennyiségét

fémcsapos műcsonk ragasztása megváltoztatja a fog
biomechanikai tulajdonságait. Például az anyag, amiből a gyári csap készül (üvegszál, kvarcszál, cikróniumdioxid, arany vagy titánium) meghatározza a rágás közbeni feszültség terjedését a fogban, és jelentős hatással
van az erők koncentrációjára (1. ábra).

Klinikai eset
A következő klinikai eset egy gyökérkezelt fog adhezív
technikával történő felépítését mutatja be egy köteg,
átmérőjében kisebb üvegszálas csapot alkalmazva.
A 23 éves páciens azért jelent meg a fogászati rendelőben, mert szerette volna a trauma miatt sérült,
11 fogának esztétikai helyreállítását (1-2. ábra). A klini-
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14–17. ábra: A kerámia korona a cementezést követően. Az elért
magas minőségű esztétikai végeredmény

kai és radiológia vizsgálatot követően úgy döntöttünk,
hogy megtartjuk a meglévő gyökértömést. A meglévő
fém csapot eltávolítottuk, és felépítettük a fogat több,
kis átmérőjű üvegszálas csappal (4-7. ábra). A Rebilda
Post GT üvegszálas csap szettet alkalmaztuk (Voco,
Cuxhaven, Germany).
A Rebilda Post GT rendszere színkódokkal jelzett, kisebb átmérőjű üvegszálas csapokból áll. Ötféle
különböző méretben kapható: 0,8 mm; 1,0 mm;
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1,2 mm és 1,4 mm átmérők. Az adott klinikai szituációtól függően megfelelő méretű csapot választottunk,
hogy megóvjuk azt a meglévő minimális foganyagot,
ami egy a gyári csapos felépítéshez szükséges. A fém
gyári csap eltávolítását követően egy köteg üvegszálas
csapot az üregbe helyeztünk, majd kerámia bondot
és Rebilda DC kompozit cementet használtunk
(8-10 ábra). Ezután Futurabond duál kötésű univerzális adhezívet (Voco) használtunk csonkfelépítésre,
együtt a Rebilda duálkötésű csonkfelépítésre alkalmas
kompozit cementjével (Voco). A csonkot diagnosztikus
felviaszolás alapján készült szilikon blokk segítségével
preparáltuk, ami lehetőséget biztosított, hogy különbséget tudjunk tenni a dentin, a csonkfelépítő anyag és
az üvegszálas csap között (11-13 ábra).
Cirkónium-dioxid vázat készítettünk (Zirkonzahn
CAD/CAM) amit CZR kerámiával lepleztünk (Kuraray,
Noritake, Japán). A koronát beragasztottuk. Annak ellenére, hogy ez egy komplex és kihívásokkal teli eset volt,
kielégítő végeredményt értünk el (14-17 ábra).

Konklúzió
Kerámia bond felvitelét követően a köteg üvegszálas
csapot Rebilda DC kompozit alapú cementtel ragasztottuk. Ez a módszer egy előnyösebb ellátási mód
lehet a gyári vagy egyénileg készült fém csap választása helyett. Sajnálatos módon azonban a szükséges
lépések sokasága, az üvegszálas kötegek beillesztése
és cementezése számos fogorvosi hibalehetőséget rejt.
A Rebilda Post GT előnye, hogy csökkenti a gyökér
törésének esélyét, mivel extra preparációt nem igényel.
Másik előnye, hogy a kötegelt üvegszálas csapok közvetlenül a gyökérkezelést követően becementezhetők,
ami a gyökércsatorna későbbi kontaminációjának esélyét csökkenti.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.12 No.5 June/July 2019
Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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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.

Kismetszők veleszületett kétoldali csírahiánya
okozta esztétikai probléma megoldása:
szemfogak átalakítása direkt kompozit héjak
segítségével
Dr. Elisabetta Pastorini

A páciens elégedetlen volt mosolyával, ennek esztétikai korrekciója miatt keresett fel.
A klinikai vizsgálat során derült fény a kismetszőfogak veleszületett csírahiányára (agenezis),
valamint arra, hogy a szemfogak az oldalsó metszők pozíciójában foglalnak helyet. A teljes
fogív mezializálódott, az első kisőrlők a szemfogak helyén voltak (1-5. ábra). Az alábbi
esetismertetésben a kezelési terv az 12, 11, 21, 22 fogak minimálinvazív előkészítése és
kompozit héjakkal történő helyreállítása volt az anatomikus funkcionális geometria (AFG)
elveinek megfelelően.

Etiológia
A felső kismetszők veleszületett csírahiánya többnyire
genetikai eredetű, ugyanakkor számos kórkép, illetve
tényező (skarlát, szifilisz, malnutríció) is kedvezőtlenül befolyásolhatja azok fejlődését. Előfordulási gyakorisága egy adott populációban kb. 2 százalék, nők esetében magasabb incidenciával. Tanulmányok szerint a

kismetszők kongenitális hiánya kedvezőtlenül befolyásolja az egyének önbizalmát, valamint szociális kapcsolatait, éppen ezért többnyire esztétikai igénnyel fordulnak fogorvoshoz. Noha az ilyen esetek ellátása általában
restauratív úton történik, nem ritkák a fogszabályozási,
szájsebészeti, parodontológiai, valamint protetikai megoldások sem. Általánosságban, a kismetszők veleszületett egy-, vagy kétoldali csírahiánya az alábbiakban nyilvánulhat meg:
– perzisztáló tejfogak,
– nagymetszők és szemfogak közötti diasztéma,
– fogív mezializációja, ahol a szemfogak a kismetszők
pozíciójában helyezkednek el (jelen cikkben ismertetett eset).

Az AFG technika
1. ábra: Kiindulási mosolyfotó

A technika Alberto Battistelli nevéhez fűződik, melynek segítségével gyorsan és pontosan természethű,
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2. ábra: Felső frontfogak
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3. ábra: Gingivális kontúr

5

4–5. ábra: A felső kismetszők pozíciójában elhelyezkedő szemfogak

6

7

8

9

6–9. ábra: Szilikon kulcslenyomatok/sablonok

háromdimenziós minta és anatomikus restaurátum
készíthető, egyszerű matematikai-geometriai kritériumrendszer alapján. Annak érdekében, hogy személyre szabott, egyedi anatómiával rendelkező ideális
restaurátum készülhessen, az AFG technikához nélkülözhetetlen a fogorvos részéről:
– a standard anatómiai mérések ismerete,
– magas szintű fogmintázási készség,

– a formák kidolgozásánál kritikus jelentőségű vonalak/háromszögek ismerete adott fog esetében,
– az egyedi anatómiai sajátosságok megfigyelése és
reprodukálása.
Amennyiben anatómiai korrekcióra (fogak formája, szélessége, hossza) is szükség van, minden esetben érdemes a
páciens felé ezt kommunikálni, valamint szemléltetni az
elérni kívánt eredményt (például smile design, digitális wax-up,
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10. ábra: Szék mellett készített motivációs mock-upok szájban

11. ábra: Vesztibuláris redukció

12. ábra: Incizális redukció

13. ábra: Kofferdam izolálás felhelyezése,

14. ábra: 12-es fog disztális felszínének

15. ábra: 22-es fog éli részének kialakí-

szilikonsablon pozícionálása

kialakítása

tása

foszforsavval 30 másodpercig

17. ábra: Adhezív felvitele

18. ábra: Megvilágítás 20 másodpercig

19. ábra: Direkt restauráció a szilikon-

20. ábra: Második kompozitréteg felvi-

21. ábra: Utolsó kompozitréteg felvitele,

kulcs segítségével

tele

felszínkarakterizáció

16. ábra: Felszínkondicionálás 37%-os

mock-up segítségével – a ford.), hogy a későbbiekben ne fordulhasson elő a végleges eredménnyel szemben elégedetlenség.

Laboratóriumi munkafázisok
A preoperatív laborfázisok közé sorolható:
– lenyomatvétel A-típusú szilikonnal, majd mintakészítés 3-as keménységi fokú gipsz segítségével,
– diagnosztikus viaszmintázat (wax-up) készítése, amely
nélkülözhetetlen a restauratív folyamathoz
– diagnosztikus viaszmintázat alapján készített szilikonkulcsok: egy kivágott (6. ábra) kulcslenyomat, amely

sablonként szolgál az anatómiai kontúrok kialakításában, valamint egy kivágás nélküli (7-9. ábra) a szék
mellett készített provizórium, az úgynevezett motivációs mock-up a páciens számára elérni kívánt eredmény szemléltetéséhez (10. ábra).

Operatív munkafázisok során
kismetszőkké alakított szemfogak
A megfelelő emergenciaprofil kialakítása érdekében kellő
mennyiségű foganyag elvételére van szükség a szemfogak bukkális, valamint incizális felszínein (11-12. ábra)
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22. ábra: Modelláló folyadék applikációja ecset segítségével

23. ábra: A végső felszínkialakítást megelező állapot

24. ábra: Hossztengelyek meghatározása rácsvonalak segítségével...

25. ábra: ...és összekötése a kiemelt metszéspontokban

ahhoz, hogy a végleges restaurátum a kismetszőfogaknak
megfelelő anatomikus formával rendelkezzen. A vesztibuláris redukció után a kivágott szilikonsablon segítségével megtörtént a fogak incizális felszíneinek preparációja, majd ezután ligatúrával rögzített kofferdam izoláció
került felhelyezésre (13. ábra). A fogak kondicionálását,

26

71

valamint adhezív felvitelét követően a kontaktpontok
kialakítása, valamint az éli részek kompozittal való direkt
felépítése történt meg (14-15. ábrák).
Az ezt követő lépések:
– ismételt savazás 30 másodpercig (16. ábra),
– bondréteg felvitele applikátor segítségével (17. ábra),

27

28

26–28. ábra: Finírozás korongok segítségével

30. ábra: Alumínium-oxid szemcséket
29. ábra: Felszíni barázdák kialakítása

tartalmazó paszta használata polírkefe

31. ábra: Felszínek végleges simítása szil-

segítségével

ikon gumipolírozókkal
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rák kialakítása) keményfém forgóműszerek (karbidfúrók
- a ford.) kerültek felhasználásra (29. ábra). A tükörsima
felszín elérése és a plakk-akkummuláció minimalizálása érdekében a restaurátumok végső polírozása polírkefék (30. ábra), szilikon gumiharangok (31. ábra), valamint az approximális területeken finomszemcsés (fehér)
finírozócsíkokkal (32. ábra) történt.

Összefoglalás
32. ábra: Approximális felszíneken alkalmazott finírozócsíkok

– polimerizáció 20 másodpercig (18. ábra),
– az éli részek megmintázása az előzetesen készített
szilikonsablon segítségével (19. ábra),
– rétegzési technika alkalmazása (20-21. ábra),
– vékony rétegű modelláló folyadék felvitele a felső kompozitrétegre ecset segítségével (22. ábra) annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben kivitelezhető
legyen a restaurációk végleges megformázása. A felszínek finírozása és lesimítása utáni állapotot a 23. ábra
mutatja (előzetes eredmény). A felső négy metszőfog
végső modellálása az AFG matematikai-geometriai kritériumrendszere szerint történt. Az elérni kívánt forma
és emergenciaprofil kialakítása érdekében kiemelt jelentőségű a korábban említett hossztengelyek és azon reprezentatív pontok négyzetrácsban való ábrázolása (24. ábra),
amelyek együttesen meghatározzák a pontos kontúrszögeket (25. ábra) a restauráció kivitelezése során. A finírozáshoz először durvaszemcsés korongok (26-28. ábrák),
majd a felszínkarakterizációhoz (barázdák, felszíni textú-

Az oldalsó kismetszők csírahiányából adódó esztétikai
probléma direkt kompozit héjak segítségével konzervatív
úton megoldható. A 33-36. ábrákon bemutatott végeredményhez hasonlóan a cikkben ismertetett fi nírozási/
polírozása technika alkalmazásával, valamint az AFG
technikai szabályainak szem előtt tartásával anatomikus,
funkcionális, nem utolsósorban pedig magas esztétikai
igényű kompozit restaurátumok készíthetők el.
A szerzőről
Dr. Elisabetta Pastorini fogorvos az olaszországi
Cagliariban praktizál. Érdeklődési területe a konzerváló fogászat, ezen belül is az esztétikai/kozmetikai
beavatkozások és a mukogingivális sebészet. Diplomáját 1996-ban a Cagliari egyetemen szerezte. Számos
kurzuson és konferencián vett részt konzerváló fogászat, fogpótlástan, implantológia, esztétikai fogászat,
valamint mukogingivális sebészet területén.
Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork Vol.12 No.8 October 2019
Fordította: Dr. Hriczó-Koperdák Gergely
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33–36. ábra: Az elért végeredmény
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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.

Kiszámítható eredményű
fogpótlás az esztétikai zónában
Joyce Bassett

A szerző a különböző szakterületeken szerzett gyakorlatát
alkalmazza front területen, magas kockázatú esetek ellátása
során.

A

tökéletesség talán nem mindig érhető el, de a
kiváló eredmény minden esetben elvárható.
Fogorvosként gyakran szembesülünk bonyolult esetekkel, amelyek mind diagnosztikai,
mind terápiás szempontból összetettek. Igyekszünk egyszerűsíteni az eljárásokat, nehogy elsikkadjanak olyan
részletek, melyek kérdésessé tehetnék a kiszámíthatóságot, tartósságot vagy az esztétikus végeredményt.
Az összetett esetek, melyeknél csont- vagy lágyszövethiányt találunk, elégtelen a rendelkezésre álló tér, illetve
magas a mosolyvonal (az esztétikai zónára jellemző
nehézségek) általában próbára teszik a csapatot a természetes hatású fogpótlás készítésekor.
Az esztétikailag megfelelő végeredményhez ideális
kemény- és lágyszöveti viszonyok szükségesek. A fogpótlásnak természetes formájúnak és színárnyalatúnak
kell lennie. A páciens elvárásait meg kell értenünk, és
ennek megfelelően kell kezelnünk. A páciens tájékoztatása a kockázatokkal és a várható végeredménnyel
kapcsolatban elősegíti a bizalom megtartását és a tervezett kezelés elfogadását. A fogpótlás elkészítése során
várható nehézségeket azonosítanunk kell, és tájékoztatni róla az ellátásban részt vevő csapat minden tagját. A gyakorlat, előrelátás, tervezés és kommunikáció
alapvető, ha sikeres munkát szeretnénk végezni.

1. ábra: Páciensünk a bal felső kismetszőt pótló Essix kivehető
pótlással érkezett

Ahhoz, hogy a végleges fogpótlás a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen, mind vertikálisan, mind horizontálisan pontosan kell elhelyeznünk. A fogpótlást
készítő orvosnak ismernie kell az implantátum helyigényét, melynek biztosításához gyakran fogszabályozás is szükséges.
Figyelembe kell vennünk a kemény- és lágyszövet hiányait, melyek sok esetben sebészi megoldást igényelnek.
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2. ábra: A kezelés előtti állapot. A jobb felső kismetsző háromszögletű és magasan ívelt a gingivális területen, Cupidó-ív megfigyelhető (magas kockázat)

Amennyiben ezeket a problémákat sikerül megoldanunk, lehetőség nyílik az implantátum megfelelő pozícionálására, így a restaurátum megfelelő szöveti környezetbe kerül, és természetes hatást érhetünk el. Ideális
esetben az emergenciaprofil az ellenoldali fog morfológiájának megfelelően tervezhető.
A következőekben bemutatott esetnél figyelembe vettük a sikeres ellátás kritériumait.

Esetbemutatás
Diagnózis és kezelési terv
A 17 éves nőpáciens (1. ábra) jobb felső kismetszőjén
nem esztétikus kompozit-felépítéssel és bal felső kismetszőjének veleszületett hiányával jelentkezett. „Természetes, szép” megjelenést szeretett volna elérni, és
fő kérdése az volt, hogy lehetséges-e az implantáció az
ő esetében.
Fogszabályozó szakorvosa irányította hozzánk. Essix
készüléket viselt, melyben egy műfog pótolta a hiányzó
bal felső kismetsző fogat. A hiányzó fog területén sem
a kemény-, sem a lágyszöveti viszonyok nem voltak ideálisak. A jobb felső nagymetsző fog aránytalanul szélesebb volt a bal oldalinál, és a szabad ínyszél is aszimmetrikus volt. Fogai középvonala megegyezett az arc
szimmetriatengelyével.
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Mosolygáskor kifejezett Cupido-ív által meghatározott
mosolyvonal volt megfigyelhető, a középső területen
az ajak elfedte az ínyszélt, míg a többi frontfognál láthatóvá vált (2. ábra) (Hochmann et al,2012).
Ez esztétikai szempontból magas kockázatot és kedvezőtlen prognózist jelentett, mivel mindkét pótlandó
fog (jobb és bal felső kismetsző) látható területen
helyezkedett el.
A páciens vékony biotípusú gingivája miatt szükséges
volt a biotípus-váltás, az íny megvastagítása, ami meghatározó az ellátás sikeressége szempontjából. Magasan ívelt ínyszélt találtunk, az ellenoldali fog pedig,
melyet utánoznunk kell majd a végleges fogpótlással, háromszögletű volt. A keményszövet vízszintes
és labiális irányból sem volt megfelelő morfológiájú,
mindenképpen augmentációra szorult (3. ábra). Terápiás célunk a kockázat csökkentése és a prognózis
javítása volt (Kois, 2001).
A rendelkezésre álló tér kiegyenlítése céljából direkt
technikával a bal felső nagymetsző disztális részének
kiegészítését terveztük, hogy a két nagymetsző szimmetriáját biztosítsuk. A kompozit-felépítést és ideális kialakítást követően határozható meg, szükséges-e
további fogmozgatás. Amennyiben minimális változtatás szükséges, az az implantációt követően is elvégezhető. A páciens egyetértett ezzel a megközelítéssel,
így a beavatkozásokra előjegyeztük.
Térkieg yenlítés és direkt héjkészítés
Az összes fogfelszínt megtisztítottuk az elszíneződésektől polírozó paszta és harang segítségével. A jobb
felső kismetsző nem túl esztétikus kompozit-felépítését eltávolítottuk, és meghatároztuk a rendelkezésre
álló teret tolómérő segítségével (5. ábra).
A fogszín-meghatározást azonnal elvégeztük, még mielőtt a fogak kiszáradtak volna, hogy megelőzzük a
rehidráció után esetlegesen kialakuló színeltérést. Kis
mennyiségű kompozit tömőanyagot helyeztünk fel,
megvilágítottunk, és ismét ellenőriztük a színárnyalatot.

3. ábra: Incizális nézet. A bal felső kis-

4. ábra: Jobb felső kismetsző helyén

5. ábra: A nagymetszők szélességének

metsző területén csont- és lágyrészhiány

csapfog a korábbi felépítés eltávolítása

mérése. Látható, hogy a bal oldali keske-

látható

után, aszimmetrikus nagymetszők

nyebb
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A fogat homokfúvóval felérdesítettük (Micro Etcher II,
Danville Materials) (Onisor et al, 2007), vízsugárral tisztítottuk, majd 37%-os foszforsavval kezeltük 15 másodpercen át. Végül a fogat 5 másodpercig öblítettük, és
levegő-ráfúvással finoman szárítottuk.
Ötödik generációs adhezívet (Scotch Bond Universal,
3M ESPE) használtunk 20 másodpercen keresztül,
majd az oldószer elpárologtatása céljából 5 másodpercig szárítottuk. Ezután 5 másodpercig megvilágítottuk.
A fog minden felszínét, melyet kompozittal felépítettünk,
total-etch technikával készítettük elő. A bal felső nagymetsző disztális részére úgy építettük fel a kompozitot,
hogy a két nagymetsző egyenlő szélességű legyen, és
szemből szimmetrikusnak látsszon.
A jobb felső kismetszőfog direkt héja szabadkézi technikával, nanofi ll kompozittal (Filtek Supreme Ultra,
3M ESPE) készült, melyet szilárdsága, alakíthatósága
és a fogszín-árnyalat alkalmazkodóképessége miatt
választottunk.
Egy mikrofill kompozit rezint (Durafill, Hereaus Kulzer)
választottunk a vékony bukkális rétegnek. Ebben az
anyagban 0,04μm-es szilikon részecskék találhatók töltőanyagként, melyek az anyag tömegének 35%-át teszik
ki. Az anyag ennek köszönhetően transzlucens, kiválóan
polírozható és hosszú ideig színtartó.
A szomszédos élő fogak árnyalatának, színintenzitásának
utánzása bonyolult volt, és sokféle árnyaltú kompozitot
igényelt. Lingvális alapnak „WE” árnyalatot használtunk (3M ESPE), a dentin lebenyeket A1D (3M ESPE)
anyagból alakítottuk ki. A lebenyek közé Kolor + Plus
Modifier-t (levendula árnyalat) helyeztünk fel a belső
karakterizálás, a megfelelő színtelítettség és a fényszóródás elérésére.
Ennek a rétegnek a készítésekor a nagymetszőfogak rajzolatát imitáltuk, csökkentett mértékben. A lebenyek
közé vékony réteg Filtek Supreme Ultra AT (3M ESPE)
anyagot vittünk fel, mellyel kialakítottuk az incizális
élek transzlucenciáját.
A fog középső részére nagyon vékony rétegben A1B
(3M ESPE) árnyalatú kompozitot helyeztünk, majd
az utolsó, bukkális réteget (Durafill VS B1, Heraeus
Kulzer) vittük fel a fog teljes felületére, egészen az ínyszélig.
Ez a réteg megadta a zománc áttetszőségét és a mélység
érzetét. A rétegező technika módosította a színárnyalatokat, és lehetővé tette a restaurátum mélyebb részeinek láthatóságát, ezáltal egy észrevehetetlen, életszerű
hatású pótlást sikerült készíteni. Finírozó és polírozó
korongokkal (Sof-Lex, 3M ESPE) finomítottuk a fog
alakját, mely a bukkális felszínen kívül a fog kontúrját

és incizális rajzolatát is magában foglalja. A kismetszőfogak alakja meglehetősen különböző lehet, a szögletestől az ovoid formán át a háromszögletűig. A kockázat csökkentése és a prognózis javítása érdekében a
fog gingivális harmadát ovális formájúra alakítottuk ki
(Kois, 2001; Bassett, 2012a; 2012b).
A fog alakjának másodlagos kialakítását, ami a szögleteket és a tükröző felszíneket jelenti, finírozó gyémántokkal végeztük (Brassler, USA). A végső polírozás gyémántszemcsés spirális korongokkal történt (3M ESPE),
majd filckorongra (Enamelize, Cosmedent) felvitt polírozó pasztával fejeztük be a kezelést.
Ellenőriztük a rendelkezésre álló teret a hiányzó bal
felső kismetsző helyén. Sikerült elérni a tér kiegyenlítését a fogak szimmetrikussá alakításával (6. ábra), ezért
a páciens szájsebészeti kezelése következett.
Szájsebészeti ellátás és kezelési stratégia
Egy sikeres implantátum alapjául szolgál az esztétikus
fogpótlásnak, melynek mind formájában, mind funkciójában a lehető leginkább hasonlítania kell a természetes fogazatra. Az implantátum optimális pozícionálása, a megfelelő csonttérfogat és szerkezet, illetve
az elegendő lágyrészvastagság az ínyszélnél (biotípus)
mind meghatározó tényezők a stabilitás, egészség és
esztétika biztosításában.
Az ideális implantátumpozíció meghatározásakor
egyensúlyt kell találnunk a kívánt végleges fogpótlás
kialakítása és funkciója, illetve a rendelkezésre álló
kemény- és lágyszövetek anatómiai és élettani adottságai között. A maxilla kifejezett crestalis és bukkális
atrófiája miatt a bemutatott esetben corticospongiosus
csontblokk átültetésére volt szükség.
A csontot a bal linea obliqua területéről nyertük négy
hónappal az implantációt megelőzően, a páciens bölcsességfogainak eltávolítása során. A graft felszínét úgy alakítottuk ki, hogy szorosan, de feszülésmentesen illeszkedett a crestalis és bukkális csonthiányba. A csontblokkot
egy incizális irányból behelyezett 10 mm × 1,7 mm-es
titáncsavarral rögzítettük, azért, hogy az implantátum
behelyezésekor a csavar eltávolításához a lehető legkisebb
lágyrészfeltárást kelljen végezni.
A csontblokk beültetése során különösen fontos a graft
merev rögzítése és a nyálkahártya primer zárása jó vérellátású, feszülésmentesen illeszkedő lebennyel.
Ezt a célt bukkális, trapéz alakú lebeny képzésével értük el, melynek során a szomszédos papillákat
megőriztük, majd subperiostalis feltárást végeztünk.
Ezután a periosteumot leválasztottuk az izomrétegről, melynek során különösen ügyeltünk a lebeny vérellátásának megőrzésére, majd transzverzális bemet-
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szést ejtettünk. Ezután a lebeny már tompa, kíméletes
húzással könnyen mobilizálhatóvá vált. Ez a módszer
megfelelő helyet biztosít a csontblokk számára, és lehetővé teszi a megfelelően vastag biotípus kialakítását,
miközben a lebeny jó vérellátású és feszülésmentesen
zárható.
Mivel a nyálkahártyalebeny a műtétet követően többnyire kissé megduzzad, az ideiglenes fogpótlást néhány
napig nem helyeztük szájba, hogy elkerüljük a nyálkahártya ischaemiáját a korai posztoperatív időszakban.
Négy hónapos gyógyulást követően 4,1 mm × 10 mm-es
Straumann SLActive, bone level implantátumot helyeztünk be. Tapasztalatunk szerint az érdes, oszteokonduktív
kialakítású felszín és a vízszintes eltolás (Straumann
„bone control” design) nagyon hatékony a funkcionális
terhelés során a csontnívó megőrzésében.
A cresztális csont megőrzése meghatározó a nyálkahártya-barrier, ezáltal az egészséges periimplantáris
szövetek, illetve az implantátum és a fogpótlás hoszszú távú sikeressége szempontjából. Az implantátum
behelyezési mélységét a bukkális csontfal vastagsága
és az ellenoldali kismetsző kontúrja határozza meg.
Figyelembe kell vennünk továbbá a páciens életkorát,
mivel idővel természetes csont- és lágyszövet-receszszió léphet fel.
A protetikus kolléga által készített mélyhúzott sebészi
sablont használtuk az implantátum korrekt helyzetének
meghatározásához. A behelyezés során az implantátumot 15 fokos szögben palatinális irányban döntve pozícionáltuk, gyógyulási csavart helyeztünk be. A lebenynek azon a részén, amely a cresztális területet fedte,
leválasztottuk a kötőszövetet, és a proximális terület alá
hajtottuk. Így vaszkularizált kötőszöveti graftként funkcionált. Azért készítettük, hogy javítsa a kortikális csont
bukkális kontúrját, és imitálja a gyökér kidomborodását.
Végül a sebet anatómikusan zártuk (7. ábra).
Ideiglenes fogpótlás
Bár a lágyszövetek kezelése nem feltétlenül szükséges
az íny esztétikájának kialakításához, az általunk használt technika egyszerűbbé teszi a végleges kerámia fogpótlás elkészítését, ugyanakkor kiküszöbölhető, hogy a
fogtechnikusnak találgatnia kelljen a fogpótlás formáját illetően (Leziy, Miller, 2010).
Az interproximális csontnívó meghatározza a szomszédos fogak közötti papilla magasságát (Choquet et al,
2001). Az esetek 85%-ában a bukkális íny szintje megjósolható a szomszédos fogaknál történő csontszondázással. A cél az, hogy úgy irányítsuk a lágyszövetek
fejlődését, illetve visszahúzódását, hogy az ellenoldali

terület gyökérdomborulatát és ínylefutását a lehető legjobban utánozza (Wood, Mealey, 2012).
A gyógyulási csavar eltávolítása után 20 Ncm forgatónyomatékkal ellenőriztük a csontintegrációt, majd
becsavaroztuk a lenyomati fejet. A megfelelő illeszkedést röntgenfelvételen is igazoltuk. Implantátum-szintű
lenyomatot készítettünk, a fogszínt fényképpel dokumentáltuk, majd ezeket a fogtechnikai laboratóriumba
küldtük csavaros rögzítésű kompozit ideiglenes korona
készítése céljából (Symphony, 3M ESPE). Minden
egyes lépés következetes ellenőrzése alapvető fontosságú a sikeres ellátáshoz.
Mikor az ideiglenes korona megérkezett a laboratóriumból (8. ábra), az ellenőrzés során feltűnt, hogy az apikális
harmadban szélesebb, és az íveltsége is magasabb, mint
az ellenoldali kismetsző direkt héjánál kialakított forma.
Az ideiglenes korona módosításával sikerült utánozni az
ellenoldali fog alakját (9. ábra).
A gyógyulási csavar eltávolítása után az approximális
kontaktpontok beállításával biztosítottuk az ideiglenes korona feszülésmentes, pontos illeszkedését, majd
ezt röntgenkontroll segítségével is igazoltuk. Ezt
követően a bukkális felszín íny alatti területét ellaposítottuk, kissé alulkonturáltuk (10. ábra). A korona
meziális és disztális felszínének kialakításával enyhe
nyomást kifejtve támaszt biztosítottunk a papillának
(11. ábra). Ezáltal, az ideiglenes korona konkáv formája segítségével vezetni tudjuk a lágyszövet növekedését.
Sikerült kialakítanunk az ideiglenes fogpótlás alakját,
hogy az ínyszélnél ívelt legyen, és utánozza az ellenoldali kismetsző fog íveltségét és magasságát. A fog alakját frontális nézetből ellenőriztük, és a jobb felső kettes fog alakjához hasonlítottuk. A meziális területen a
bukkális felszínt kissé ellaposítottuk, beállítottuk a fog
hosszát és az incizális mintázatot az ellenoldali foghoz
hasonlóan alakítottuk ki (12. ábra), végül az okklúziót
is beállítottuk.
Ellenőriztük, hogy központi záróharapásos helyzetben, protruzióban és oldalmozgáskor sem alakul ki fogérintkezés az ideiglenes korona területén, így csökkentve az implantátum korai funkcionális terhelését.
A páciens figyelmét is felhívtuk, hogy táplálkozás közben ne harapjon rá a fogpótlásra (Block et al, 2004).
Az ideiglenes korona zárócsavarját 20 Ncm erővel rögzítettük, majd a bementi nyílást kompozit tömőanyaggal fedtük.
Az okklúziót minden további kezelés során ellenőriztük, nem elongálódott-e az antagonista fogazat. A fogpótlás anatómiailag pontos kialakítása magába foglalja a
gyökérkontúr és a helyesen pozícionált zománc-cement
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6. ábra: Direkt kompozit héj a jobb felső

7. ábra: Posztoperatív állapot, csontgraft

8. ábra: Ideiglenes korona. Látható, hogy

kismetszőfogon, térkiegyenlítés megtör-

és implantátum-beültetést követően

a fogforma túl szögletes és túlkonturált a

tént, esztétikailag harmonikus és kiegyen-

gingivális harmadban az ellenoldali kismet-

súlyozott

szőhöz képest

10. ábra: A bukkális felszín ellaposítása
9. ábra: A fog formájának, hosszának

és alulkonturálása az íny alatt, a zenit terü-

11. ábra: A korona meziális és disztális

és a zenit elhelyezkedésének módosítása,

letén, lehetővé téve az ínyszél incizális irá-

felszínének kialakításával enyhe nyomást

hogy az ellenoldali foghoz hasonlítson

nyú elmozdulását

kifejtve támaszt biztosítottunk a papillának

12. ábra: A korona mesiobuccalis részé-

13. ábra: Egyedileg készített kompozit

14. ábra: Mélységvezető fúróval határoz-

nek ellaposítása, majd a fog hosszának és

színminták (Venus Pearl, Heraeus Kulzer).

zuk meg a bukkális felszín redukciójának

incizális mintázatának kialakítása. Látható

A mintát a foggal azonos síkba helyezve

mértékét

az ellenoldali foggal szimmetrikus forma

ellenőrizzük

átmenet utánzását is, mivel ezek a formák segítenek a
lágyszövet megtartásában az ellenoldalhoz hasonló formában. A kontúrok kialakítása befolyásolja az ínyszél
alakját és íveltségét. A kontrollok során további kompozit felvitelével vagy eltávolításával érhetjük el a kívánt
eredményt.
A lágyszövetek jól adaptálódnak az ideiglenes fogpótláshoz. Amennyiben az túlságosan telt, az ínyszél
apikálisabb irányba mozdul. Ha az ínyszél zenitjét (a
szabad ínyszél legmagasabb pontja a fog bukkális felszínén) incizális irányba szeretnénk helyezni, az ideiglenes korona felszínét el kell laposítanunk a zenit alatt
(Phillips, Kois, 1998).

Otthoni fogfehérítő síneket készítettünk és 14%-os
hidrogén-peroxid fogfehérítő anyagot (Philips Zoom
Day) adtunk a páciensnek. Havonta ellenőriztük a fogpótlást, és szükség szerint alakítottuk. Mikor sikerült
elérnünk a tökéletes szimmetriát, az ideiglenes korona
szolgált a végleges fogpótlás mintájául.
Lenyomatozás és fogszín-meghatározás
A fogszín meghatározást egyedileg készített, viaszkésre
rögzített kompozit minták (Venus Pearl, Heraeus Kulzer)
segítségével végeztük. A mintákat a fényképek készítéséhez a fog bukkális felszínével azonos síkba helyeztük. A kompozit mintákat az adott színek szerint felira-
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tozva eljuttattuk a fogtechnikushoz a megfelelő árnyalat
és színtelítettség eléréséhez (13. ábra).
Helyi érzéstelenítést követően átlátszó A szilikon
lenyomatanyaggal (Crystal, Clinican’s Choice) a jobb
felső első kisőrlőtől a bal felső nagymetszőig terjedő
területről, melyet a kezelés végén a jobb felső kismetsző ideiglenes pótlásának elkészítéséhez használtunk
fel. A buk ká lis felszínen, a héj vastagságának pontos
meghatározásához mélységvezető fúróval végeztünk
bemetszést (14. ábra).
Ezt követően az incizális élből 2 mm-t vettünk el,
majd véglegesítettük a héj preparációját. A csavaros
rögzítésű ideiglenes koronát eltávolítottuk (15. ábra),
és lenyomati fejet rögzítettünk a helyére, melynek
korrekt helyzetét röntgenvizsgálattal is ellenőriztük.
Az íny alatti területet is le kell mintáznunk, hogy a
végleges fogpótlás alakja pontosan megfeleljen az
ideiglenesnek.

15. ábra: Konkáv ínycsatorna okkluzális nézetből. Látható a két
oldal szimmetriája, a megnövelt crestalis csontszélesség és az
implantátum optimális helyzete

16. ábra: Hígan folyó A szilikonnal készült lenyomat az ideiglenes
koronáról, melynek segítségével olyan minta készíthető, ami megmutatja a papilláris terület és a szabad ínyszél magasságát és kontúrját, és pontosan megfelel a lágyszövetet támasztó felszínnek

Az egyik módszer az egyéniesített lenyomati fej készítése,
mely a lenyomatvétel során helyén tartja a lágyszövetet.
Egy alternatív megoldás az ideiglenes koronáról készített
lenyomat hígan folyó A szilikon segítségével (16. ábra).
Ez a módszer lehetővé teszi az emergenciaprofil pontos lemintázását, ami pontosan megfelel a lágyszövetet
támasztó felszínnek, és megmutatja a papilláris terület
és a szabad ínyszél magasságát és kontúrját (Jemt, 1999;
Neale, Chee, 1994).
Hemosztatikus hatású, atraumatikus, fonalmentes retrakciós pasztát használtunk a jobb felső kismetsző körül,
majd a használati utasításnak megfelelően vízzel alaposan leöblítettük. Implantátum-szintű, a teljes fogívre
kiterjedő lenyomatot (Imprint 3, 3M ESPE), arcíves
regisztrációt (Panadent), antagonista lenyomatot készítettünk, és regisztráltuk a harapást.
Az ideiglenes koronát ismét 20 Ncm erővel rögzítettük. Bis-akril ideiglenes koronaanyagból (shade B1
Luxatemp, DMG) a preparációt megelőzően elkészített lenyomat segítségével ideiglenes héjat készítettünk,
melyet két cement kombinációja segítségével rögzítettünk.
Pontsavazást követően lejárt szavatosságú héj-cementet
(Relyx, 3M ESPE) használtunk a fog középső részén, míg
a széli területeken ideiglenes rezin cementet (Tempbond
Clear, Kerr), majd megvilágítottuk. A cirkónium-dioxid
egyedi fejek jobb optikai tulajdonságokkal rendelkeznek,
mint az arany vagy titánium implantátumfejek, de ebben
az esetben is megfelelő lágyrészvastagságra van szükség.
Mivel esetünkben a szükséges terjedelem rendelkezésre
állt (2 mm), és a cirkónium biokompatibilitása megfelelő
(Linkevicus, Apse 2008), cirkóniumból készült implantátumfejet választottunk. Leplező kerámiaként lítiumdiszilikát (IPS E.max, Ivoclar Vivadent) mellett döntöttünk esztétikai tulajdonságai és kiváló hajlító szilárdsága
(400 mPa) miatt.
Annak ellenére, hogy páciensünk fiatal, és a sikeres kezeléshez szükséges minden ismert paraméternek megfelelt,
az eltávolíthatósága miatt csavaros rögzítésű végleges
koronát készítettünk. A front területen készülő implantációs fogpótlások esetén a leggyakoribb komplikáció az
ínyrecesszió (Kois, 2001). A jövőben, ha kisebb korrekció válik szükségessé a fogpótláson, az könnyen elvégezhető lesz. A páciensnek készült ideiglenes koronát is
megőriztük.
Rögzítés
Érzéstelenítést követően a kompozit ideiglenes pótlásokat eltávolítottuk, a jobb felső kismetszőre készült
héjat bepróbáltuk és ellenőriztük a széli záródását,
illetve az esztétikát. Total-etch technikával, Optibond
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18. ábra: Kezelés utáni állapot. Látható a Cupidó-ív, normális gyökérkontúrok, szimmetrikus papillák és szabad ínyszél. Ilyen a „láthatatlan fogászat”

17. ábra: Sikerült elérni páciensünk célját, a természetes és eszté-

19. ábra: Kezelés utáni állapot szájterpesszel készült felvételen.

tikus mosolyt

Élethű emergenciaprofilok, fogkontúrok és színek

FL (Kerr) adhezívvel és fényre kötő cementtel (Relyx
Veneer, 3M ESPE) rögzítettük. Az implantátumra
nedves környezetben, 35 Ncm nyomatékkal, titánium
rögzítő csavarral erősítettük rá a végleges koronát.
Tíz perc elteltével ismét 35 Ncm erővel ellenőriztük
a csavar rögzítettségét. A bemeneti nyílást teflonszalaggal és kompozittal zártuk le (Siamos et al, 2002).
Az utánkövetés során fél évenként ellenőriztük a
csont és a lágyrészek állapotát.

Záró megjegyzések
Esetünk, mely az Amerikai Esztétikai Fogászati Akadémia (American Academy of Cosmetic Dentistry,
AACD) tagsági akkreditációja céljából került bemutatásra, bizonyítja, hogy a magas rizikójú esetekben
is elérhetünk kiváló eredményt. A legfontosabb alapelvek betartása, az interdiszciplináris kezelési terv
készítése, a részletek aprólékos megfigyelése és a pontos kivitelezés unalmas és időrabló lehet, de ezeket a
nehézségeket elhomályosítja az elért kiváló eredmény

és a páciens elégedettsége. A páciens köszönőlevelét
és fotóját, mely a 17. ábrán látható, eljuttattuk az egész
csapathoz: „Szeretnénk elküldeni egy képet Nicole
kezelésének végeredményéről. Hosszú folyamat volt
az Ön és csapata számára, de nagyon megérte. Nicole
nagyon elégedett az új mosolyával és reggeltől estig szélesen mosolyog. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiuk
munkájáért!”
Mikor a kezelés eredményét bemutató fotókat kivetítjük az AACD tudományos esetbemutató ülésén, a konferencia résztvevői (főként fogorvosok és fogtechnikusok) rendkívül kritikus szemmel vizsgálják meg. A fő
kérdések:
• Mi az, ami jó?
• Mi az, ami nem jó?
• Mi az, ami észrevehető?
• Milyen minőségű ellátás történt?
Igen, látható egy heg árnyéka, igen, minimális eltérés
látható a korona és a héj opacitásában. Ne felejtsük el,
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hogy a tökéletességet ugyan nem érhetjük el, de kiváló
eredményt igen!
Köszönet
A bemutatott alapelveket a Kois Centre és AACD
számos kurzusa során tanultam. Szeretnék köszönetet mondani dr. Karel DeLeeuw-nek a Mayo Klinikáról a sebészi kezelésért, dr. Howard Henrynek a
fogszabályozó kezelésért, Rick Durkee-nek és Brad
Patricknek a fogtechnikai munkákért és a támogatásért. A Dentistry Today engedélyével jelenhetett meg
ismét a cikk.
A szerzőről
Joyce Bassett DDS széleskörű restauratív és esztétikai fogászattal foglalkozik Scottsdale-ben, Arizonában. Akkreditált
tag ja és nemrégiben leköszönt elnöke az Amerikai Esztétikai

Fogászati Akadémiának (American Academy of Cosmetic
Dentistry, AACD), tag ja az Amerikai Esztétikai Fogászati
Akadémiának (American Academy of Esthetic Dentistry),
tag ja a Rögzített Fogpótlások Akadémiájának (Academy of
Fixed Prosthodontics) és tag ja az Általános Fogászati Akadémiának (Academy of General Dentistry, AGD). Dolgozik a Kois mentoraként és adjunktus az Arizónai Fogorvosi
Eg yetemen, ahol az esztétikai kurzust vezeti. Széles körben
publikáló szerző, előadó és szerkesztőbizottsági tag több publikációban. Joyce szerepel a Dentistry Today „Vezető személyiségek a Folyamatos Oktatásban” listáján.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork Vol.11 No.8 October 2018
Fordította: Dr. Takács Emőke
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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.

Bevezetés a klinikai digitális fényképezésbe
Richard Field

A szerző ismerteti a digitális fényképezés világát, és bemutatja a kiváló
klinikai felvételek készítéséhez szükséges felszerelést, terminológiát és
fényképezőgép-típusokat.

Bevezetés
A fogászati fotózás nem újkeletű, az esztétikai és helyreállító kezelés megtervezésében évek óta alapvető módszernek számít. A normál, 35 mm-es filmszalagra való
fényképezést mindig is speciális művészetnek tekintették,
nem csak fogászati környezetben (Ahmad, 2009).
Egyetlen fénykép anyagi vonzata – ha összeadjuk a film
és a feldolgozás költségeit – olyan jelentős volt, hogy az
a legtöbb klinikust eltántorította attól, hogy minden
esetét fényképezze. További visszatartó tényező volt az
a néhány hét várakozás, hogy a negatívok visszaérkezzenek az előhívásból, és megállapíthassuk, hogy a kép
nem megfelelő.
A digitális fényképészeti technológia sokkal elérhetőbbé
és praktikusabbá tette a fogászati fényképezés mindennapi használatát. A költséges negatívok és a filmek hetekig tartó feldolgozása helyett, újrahasznosítható memóriakártya és a kamera hátoldalán LCD kijelzők teszik
lehetővé a fényképek azonnali megtekintését, és így az
esetleges hibák gyors javítását. Noha a digitális fogászati
fényképezés még ijesztő lehet, a megfelelő alapfelszereléssel, az alapvető standard beállításokkal, a fényképezőgép alapvető ismereteivel és a gyakorlással együtt mindenki képes gyönyörű és a célnak megfelelő fogászati
fényképeket készíteni.

Alapfelszerelés
Amikor a klinikai fogászati fényképezéshez választunk
fényképezőgépet, kísértésbe eshetünk, hogy egy hagyományos, vagy egy speciális fogászati kompakt (úgyneve-

zett „point&shoot”) fényképezőgépet vásároljunk. A jó
klinikai fogászati fényképezés egyik sarokköve azonban
a reprodukálhatóság, és a kompakt beállítások megnehezíthetik az egyenletes eredmények elérését.
A szerző egy olyan felszerelés összeállítását javasolja,
melynek részei egy digitális tükörreflexes (DSLR) gépváz, egy megfelelő makro-objektív és egy makro-vaku.
Ez a kombináció nem csak azt teszi lehetővé, hogy a
fénykép minden részletét teljes mértékben ellenőrzésünk alatt tartsuk, hanem a fogászati fényképezés iránti
igényünk fejlődésével a beállításokat tudatosan változtathatjuk, növekvő igényeinkhez és képességeinkhez
igazíthatjuk.
DSLR fényképezőgép-váz
Ha nem csak a munkánk során akarunk fényképezni,
hanem akár hobbiszerűen is, akkor válasszunk egy
csúcskategóriás, full-frame (teljes képmezős) fényképezőgépet. Ha azonban csak szakmai motiváció vezérel
minket, az alsóbb kategóriás, crop-frame fényképezőgép is tökéletesen megfelelő.
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A legtöbb DSLR fényképezőgép olyan érzékelővel rendelkezik, amely megapixel szám tekintetében meghaladja a minimum követelményt: a 10 (vagy több) megapixelt. Talán a legfontosabb szempont, hogy a kamerát
kényelmesen tudjuk tartani, mivel az objektív és a vaku
felhelyezése után a fényképezőgép meglehetősen nehéz
lesz. Néhány alsókategóriás modellnek kisebb a markolata, így ezeket nehezebb tartani, de egyébként az elkészített fénykép minősége több mint megfelelő.
Objektív
A fényképezőgép-váz mellett egy makro-objektívre is
szükségünk lesz. A makro-objektív szigorú defi níció
szerint egy „olyan lencserendszer, melynek segítségével
1:1 nagyítási arány esetén életnagyságú kép jeleníthető
meg a (full frame) képérzékelőn” – hasonlóan a fogászati periapikális röntgenfelvételhez.
Fontos, hogy úgynevezett „fix gyújtótávolságú” objektívet használjunk, és nem zoom objektívet. A makroobjektív tegye lehetővé a manuális élességállítást (akár
autofókusz módban is), így beállíthatjuk a nagyítási
arányt is, és következetesen használhatjuk ezeket a
nagyítási beállításokat. Fontos, hogy az egyes expozíciókat, felvételeket következetesen, azonos színvonallal készítsük el. Néhány olcsóbb objektív csak teljesen
automatikus élességállítással (autofókusz) rendelkezik.
Az ideális makro-objektív fókusztávolsága 100 vagy
105 mm, ez lehetővé teszi, hogy a kezelőorvos kényelmes távolságban álljon a pácienstől.
50 vagy 60 mm-es gyújtótávolságú objektívet szintén
használhatunk; ez esetben azonban az operátornak
nagyon közel kell helyezkednie a kép tárgyához, ha
például azt szeretnénk, hogy csak a mosoly látszódjon a képen.
Vaku
A makrofotózásnál különösen fontos, hogy elegendő
fény álljon rendelkezésre a fényképek megfelelő expozíciójához és az árnyékmentes leképezéshez. Ha a
kamera beépített vakuját használjuk, a felső metszőfogak árnyékot vetnek az alsókra, a kezelőegység lámpája pedig önmagában nem elegendő fényforrás a
fogászati fényképezéshez.
Ajánlott (crop-szenzor)
fényképezőgép-vázak
● Canon 100D
● Canon 760D
● Canon 80D

Fogászati szempontból legideálisabb az objektív elejére rögzített különálló vaku(k) használata. A körvaku
a legáltalánosabban használt vaku, amely kapcsolódhat vezetékkel vagy vezeték nélkül a fényképezőgéphez, típustól függően.

Beállítások
A reprodukálható minőségű fényképek elkészítéséhez
a kamerát manuális, és nem automatikus módban kell
használni. Ez könnyebbé teszi az operátor számára a
fénykép részleteinek teljes kontrollját, mintha a kamera
önmagától módosítaná a beállításokat.

Képminőség
A fényképezőgép több különféle képformátumot rögzíthet. Fogászati szempontból a két leghasznosabb képformátum a JPG és a RAW. A JPG esetében ugyan alacsonyabb a képminőség, azonban a legtöbb klinikai
helyzetben ez elfogadható. A RAW fájl tulajdonképpen
egy digitális negatív, nagyon nagy a fájlmérettel, mely
akár egy JPG tízszeresét is meghaladja; olykor követelmény azonban például pályamunkák, vizsgaeset-bemutatások és orvosi jogi esetek bemutatásához.
Egyéni igényeitől függően beállíthatja, hogy a fényképezőgépe JPG, RAW vagy akár mindkét formátumot
egyszerre rögzítse.

Fehéregyensúly
A „fehéregyensúly” az a beállítás, amely lehetővé teszi
a fényképezőgép számára, hogy a valóságban fehér

Ajánlott körvakuk
● Canon MR-14EX II Macrolite
● Sigma MACRO EM-140 DG
● Metz 15 MS-1 (wireless)

Ajánlott makro-objektívek
● Canon EF 100mm f/2.8 macro USM
lens
● Sigma 105mm f2.8 EX DG OS HMS
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objektumokat fehérként jelenítse meg a fotón is. Ha
a fényképezőgépet automatikus fehéregyensúlyra állítjuk (AWB), a kép gyakran túl narancssárga (meleg)
vagy túl kék (hideg) lesz, de ami ennél is fontosabb,
hogy az „előtte és utána” képek nem lesznek összehasonlíthatóak, ami különösen fogszín-meghatározáskor jelenthet gondot.
A természetes napfény színhőmérséklete 5500 K (Kelvin) körüli, hasonlóan a körvaku által kibocsátott fény
színhőmérsékletéhez. A fényképezőgépen beállíthatjuk, hogy ehhez a színhőmérséklethez közel rögzítsen:
a fehéregyensúly AWB-ről „vaku”- vagy „napfény”beállításra történő módosítása reális színhőmérsékletet
eredményez a fogászati fényképezés során.

Alapbeállítások
A következetesen jól exponált és fókuszált képek három
elemre támaszkodnak: ISO, záridő és rekesz. E három
bármelyikében bekövetkező változás hatással lesz a másik
kettőre, tehát a készítendő fénykép típusának megfelelően mindhárom elemet össze kell hangolni. Szerencsére a fogászati fényképezés során, mivel abszolút
kontrollált környezetben fényképezünk, mindig csak a
rekeszértéket kell változtatnunk. Az ISO és a záridő
mindig ugyanaz.
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ISO
Az olykor ASA-nak is nevezett ISO mutatja az érzékelő
fényérzékenységének mértékét. Minél kisebb a szám,
annál kevésbé érzékeny a szenzor, viszont annál kevésbé
szemcsés (zajos) a kép. Az ISO minden fényképezőgép
esetében az alábbi skálát követ: 100, 200, 400, 800, 1600
stb. Minél fejlettebb a kamera, annál magasabb a maximálisan beállítható ISO érték. Az ISO növelése lehetővé
teszi fénykép készítését gyenge fényviszonyok között;
mindamellett minél magasabb az ISO, annál nagyobb a
képzaj, ami szemcsés képet eredményez.
Mivel a fogászati fényképezés során vakuval és közeli
távolságban dolgozunk, rengeteg a fény, így az ISO
nyugodtan 200-ra állítható, és a legtöbb esetben ezt
soha nem is kell megváltoztatni.
Zársebesség
A zársebesség azon időmennyiség mértéke, ameddig az
érzékelő ki van téve a fénynek. A másodperc tört részében mérik, például 1/125 vagy 8 milliszekundum.
Minél hosszabb ideig van nyitva a rekesz, annál
nagyobb a mozgásból eredő elmosódás valószínűsége. A fogászati fényképezés során mindig használunk vakut, így a záridő lehet magas, így csökken a
bemozdulásos életlenség esélye. 1/125-ös zársebessé-

Fogalomtár
DSLR – digitális tükörreflexes fényképezőgép
A hagyományos csúcskategóriás tükörreflexes fényképezőgép digitális változata
Érzékelő, szenzor – a kamerán belüli fényérzékeny terület, amely rögzíti a képet
Tulajdonképpen a „fi lm” a digitális fényképezőgépben
● Létezik ún. crop („kivágott”) vagy full-frame (teljes képmezős) formában
● A teljes képmező egy 35 mm-es fi lmnegatív méretének felel meg, míg a crop érzékelő kisebb, és csak a teljes képmezős érzékelő képének egy részét rögzíti, innen ered a „kivágott” kifejezés
● Jelen cikk a „crop szenzort” tekinti alapul, mivel a teljes képmezős (full-frame) érzékelőnek csekély a klinikai hozadéka
Megapixel (egymillió pixel) – az érzékelők leírásában szerepel, hogy hány megapixeles-ek
● A rögzített képet alkotó képpontok száma
● Minél nagyobb ez a szám, annál élesebb a kép
● Hacsak a fényképeket nem óriásplakát méretűre nagyítjuk, vagy nem vágjuk ki (ahol csak az eredeti kép egy kis részét
mutatjuk be), akkor a pixelek száma klinikailag nem releváns, ha a kamera felbontása 10 megapixelesnél nagyobb
Expozíció – két meghatározása létezik:
● Expozíciónak nevezhetjük egy fénykép készítését, hiszen a fi lmet/érzékelőt fénynek tettük ki (expozícionáltuk)
● A fotózásban általában az „expozíció” kifejezés arra utal, hogy milyen világos a kép. „Túlexponált”: túl világos kép, túl
sok fény; „Alulexponált”: túl sötét vagy túlságosan pontszerű megvilágítás
Mélységélesség – mutatja, hogy a kép mekkora tartománya van „fókuszban”
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get érdemes használni, ha ennél a sebességnél szinkronba tudjuk hozni a kamerát és a vakut. Néhány alacsonyabb kategóriájú modell csak 1/60-as záridőnél
képes a vakuval szinkronizálni.
Rekesz
A rekeszérték jelzi az objektív végén lévő „lyuk” méretét a fénykép készítésekor. F-számként vagy f-stop-ként
jelenik meg, úgy, mint például f2.8, f4, f5.6. Minél kisebb
a szám, annál nagyobb a rekesz, és annál több fény juthat a szenzorra.
Minél nagyobb a rekesz, annál kisebb a mélységélesség,
azaz annál kisebb a fénykép éles tartománya (1. ábra).
Ha túl nagy rekeszértéket használunk intraorális fényképezéshez, akkor a hátsó fogak gyakran nem lesznek
fókuszban, míg kisebb rekeszérték esetén mind a hátsó,
mind az elülső fogak fókuszba kerülnek (2-3. ábra).
A rekesz az egyetlen kamerabeállítás, amelyet rendszeresen változtatunk:
• Teljes arc – több fényre van szükség, mivel a tárgytól távolabb állunk. Állítsa a rekeszértékét f10-re!
• Mosoly és minden intraorális felvétel – f25 a javasolt
rekeszérték.

Kiegészítők a klinikumban
A kiváló minőségű, reprodukálható klinikai fényképek
készítéséhez további kiegészítők, segédeszközök szükségesek.
Retraktorok
A retraktorok, azaz szájterpeszek használata azért szükséges, mivel nem professzionális, ha a (kesztyűs vagy
kesztyű nélküli) ujjak is látszanak a fényképeken. Retraktorok számos formában és méretben kaphatók. A szerző
véleménye szerint a legjobb a „V alakú” típus, mivel
ez lehetővé teszi a bukkális szegmens teljes hátrahúzását, láthatóvá téve az őrlőfogak területét is. A szokásos
„C-alakú” retraktorok gyakran nem tartanak el eléggé,
és eltakarják az első nagyőrlőket (4-5. ábra).

1. ábra

Prémium minőségű intraorális fogászati tükrök
A nagy, felnőtt méretű okkluzális tükör használata előnyös, mivel lehetővé teszi a tükör pozicionálását anélkül, hogy a képen az ujjaink is látszanának. Ha csak kisméretű okkluzális tükör áll rendelkezésünkre, tanácsos
tükörnyelet használni a beállításhoz, hogy ne látszódjanak az ujjak. A bukkális szegmens fényképezéséhez
vékonyabb bukkális tükrök is kaphatók.
Érdemes tartóketrecet használni, mivel a tükrök tisztítás közben könnyen megkarcolódnak, és így használhatatlanná válnak.
Kontraszterek
A kontraszterek segítségével a felső fogív fényképezésekor eltakarható a nyelv és az alsó fogak, így javítható
a képminőség (6. ábra). A kontraszterek készülhetnek
merev fém- és rugalmas szilikon anyagból. A szilikon
előnyösebb az alacsonyabb fényvisszaverődés és a beteg
kényelme szempontjából.
Háttér
A legideálisabb egy e célból kialakított fotóstúdió lenne,
de az általános gyakorlatban ez nem mindig lehetséges.
Olcsó és hatékony módszer a felvételek minőségének
javítására, ha a teljes arcfelvételek készítésekor kék vagy
fekete textilt tartunk a páciens feje mögé (7. ábra).
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2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra

Következtetés
A megfelelően elkészített digitális fotódokumentációnak jelentős pozitív hatása lehet a fogorvosi praxisra.
Nemcsak a pácienssel való kommunikációban segíthet,
hanem bizalmának megnyerésében is. Ezenkívül számtalan előnyt rejt, ha részletes nyilvántartást vezetünk az
általunk készített esetekről.
A szerzőről
Dr. Richard Field kitüntetéssel végzett a Glasgow-i
Egyetemen 2011-ben, jelenleg magánpraxisban dolgozik
Bristolban és London belvárosában. Kiemelt érdeklődési területe a fogászati fényképezés és a minimálinvazív
kozmetikai fogászat, különösen a direkt helyreállítások és a frontterületet célzó fogszabályozás. Richard a
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DMG vezető opinion leadere, nemzetközi fórumokon
tart előadásokat fogzománc fehér foltos elváltozásainak
kezeléséről. A 2014-es Dentistry Awardson őt választották az Egyesült Királyság legjobb fiatal fogorvosának,
és 2015-ben beválasztották az Egyesült Királyság harmincadik legbefolyásosabb fogorvosa közé. Ezt követően három díjat nyert a 2017. évi Aesthetic Dentistry
Awardson. www.drfield.co.uk.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork Vol.11 No.2 –
March 2018
Fordította: Dr. Mikola Éva
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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.

Csapok újragondolva: Irodalmi áttekintés és
tapasztalaton alapuló kezelési javaslatok
Dr. Izchak Barzilay Dr. Elahe Behrooz

Fogorvosként gyakran szembesülünk a problémával,
hogy jelentős foganyagveszteség után hogyan határozható meg a helyreállítandó fogak protetikai prognózisa.
Ilyen helyzetben a legfontosabb szempont a megmaradt ép koronális fogszövet mennyisége, mivel az biztosítja mind a direkt, mind az indirekt restaurátumok
számára a megtámasztást és elhorgonyzást1,2 (1. ábra).
Az, hogy mennyi koronai foganyag elegendő, függ a
teljes kezelési tervtől. A protetikai prognózist meghatározó további faktorok a ferrule (abroncs) hatás, törésvonalak, okklúzió, esztétikai szempontok és a koronai,
illetve széli záródás biztosításának lehetősége.1,2
A ferrule hatás meghatározása szerint a korona széli
záródásától koronálisan körkörösen található ép dentin. Amennyiben ez a dentingyűrű a csap körül legalább
1,5-2 mm magasan megtalálható, bizonyítottan csökken
a csap, a cement, illetve a végleges restaurátum fogra
gyakorolt hatása.3 Gyökérkezelt fogakon elhorgony-

zott fogpótlások esetében nagyon fontos, hogy a pótlás
minél nagyobb felszínen rögzüljön, annak érdekében,
hogy terhelés esetén a fog, illetve a csap ellenálljon az
erőhatásnak. Ebben az esetben a csap nem veszélyezteti
a megmaradt fogszövet, illetve a teljes fog épségét. Nemcsak a megmaradt dentinszövet vertikális kiterjedése, de
annak vastagsága is lényeges, a megfelelő ferrule hatás
eléréséhez minimum 1 mm-es vastagságúnak kell lennie. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a ferrule hatás
hiánya rontja a fogpótlás prognózisát4,5 (2. ábra).
A nagy mennyiségű tapasztalatnak köszönhetően sok
gyakorló fogorvos használja ki az endodonciai kezelések
előnyeit a fogak és fogpótlások hosszú távú túlélésének
javításra. Mindazonáltal a gyökérkezelt fogak restaurációja vitatott kérdés, mivel az irodalomban nem találhatóak szabványos mérési módszerek, illetve klinikai
irányelvek arra vonatkozóan, hogy adott esetben csapra
vagy teljes borító koronára van-e szükség, illetve azok-

3. ábra: Öntött csapok láthatóak az 15
és 16-os fogakban. Megfigyelhető, hogy
2. ábra: A 3 tagú rögzített fogpótlás

vertikálisan elegendő foganyag található

1. ábra: A képen csapos felépítéshez elő-

sikertelenségét a 24-es fognál a ferrule

a ferrule hatás biztosításához. A csapok

készített fogak láthatók. Körkörösen meg-

hatás hiánya és a disztális szabadvég (25)

rögzítésével tömör struktúrát alakítottunk

felelő vastagságú foganyag szükséges

miatti túlterhelés okozta

ki, mely megfelelő megtámasztást nyújt a
rögzített fogpótlásnak
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5. ábra: Nem megfelelő csaptípus, -anyag,
4. ábra: Koronahosszabbító műtéttel elegendő foganyag tehető szabaddá a fogpótlás elké-

illetve rögzítési mód választás vagy a ferrule

szítéséhez

hatás hiánya sikertelenséghez vezethet

nak melyik típusát érdemes választani. Ettől függetlenül,
fogpótlás készítése előtt meg kell határoznunk a gyökérkezelt fog prognózisát, amihez a következő tényezőket
kell ellenőriznünk: apikális zárás, kopogtatási érzékenység, váladék, fisztula jelenléte, gyökércsúcsi tájék nyomásérzékenysége, illetve akut gyulladás jelei.6
Az irodalomban azt találjuk, hogy a gyökérkezelt fogak
elaszticitási modulusa megegyezik az élő fogakéval, de
a készülő fogpótlások retenciós problémái következtében a funkcionális terhelés hatására előfordulhat a
gyökér törése. A választott restaurációs technika függ
a fog típusától (front vagy rágófog, fog elhelyezkedése),
a megmaradt koronai foganyag mennyiségétől és a
végleges kezelési tervtől.6,7
Csap készítése megfontolandó, ha a gyökérkezelt fog okklúziós terhelésnek van kitéve, és a rendelkezésre álló koronai fogszövet mennyisége elégtelen. Használatuk elsődleges célja a retenció javítása, ám segítségükkel az üreges,
gyűrűszerű gyökér tömör struktúrává alakítható, így
lényegében megerősíti a fogat6,7 (3. ábra).
A csap készítésének feltétele, hogy elegendő fogszövet álljon rendelkezésre a ferrule hatás eléréséhez, illetve a csap
rögzítéséhez és megfelelően kivitelezett gyökértömés.
Amennyiben a koronai fogszövet elégtelen a ferrule hatás
eléréséhez, egyes esetekben elérhető subgingivális preparálással vagy gingivectomiával (mindkét esetben a biológiai szélesség tiszteletben tartásával), koronahosszabbító műtéttel és/vagy ortodonciai extrúzióval (4. ábra).
Amennyiben a fenti kezelési módok nem kivitelezhetőek,
és ezért nem érhető el megfelelő ferrule hatás, a fog helyreállítása nem lehetséges.3
Az ideális csap jellemzői:
1. Minimális foganyag feláldozásával készíthető
2. A csap anyaga nem korrodálódik
3. Színe nem befolyásolja a fogpótlás esztétikáját
4. Könnyen alakítható
5. Eltávolítható a fog károsítása nélkül
6. Röntgenárnyékot ad
7. Elaszticitási modulusa a dentinéhez hasonló

8. Jól rögzül a gyökércsatornában
9. Megfelelő retenciót biztosít a koronai rész számára
A csapok lehetnek aktív vagy passzív kialakításúak. Az
aktív csapok a csatorna falához rögzülnek, míg a passzív
csapok retencióját a cement biztosítja. Lehetnek továbbá
párhuzamos vagy kónikus alakúak; melyek közül a párhuzamos falúak jobban rögzülnek, de az apikális területen
több foganyag eltávolítása szükséges a használatukhoz.
Csoportosíthatjuk a csapokat előállításuk módja szerint
is, megkülönböztetünk gyári, illetve egyedileg készült
(öntött vagy marási eljárással észült) csapokat, valamint
anyaguk alapján is osztályozhatjuk őket. Készülhetnek fémből (aranyötvözetek (öntött), nem nemesfémek,
titán, rozsdamentes acél stb.), üvegszálból (esztétikus vagy
egyéb színű), továbbá kerámiából (önthető, cirkóniummal erősített líthium szilikát üvegkerámia (ZLS), líthium
diszilikát, cirkónium). 7 A különböző csapok túlélési rátáját tekintve hasonló eredményeket találunk az üvegszálas
és a fémcsapok esetében (90-100% között). A sikertelenség oka azonban különböző, míg az üvegszálas csapok
rögzítettsége lehet elégtelen, addig a fémcsapok a gyökér törését okozhatják8-10 (5. ábra). Az öntött fémcsapok
és az előregyártott titán és/vagy arany csapok esetében
is hasonló túlélést figyeltek meg.11,12 A fenti eredményekből levonható következtetéseket azonban a vizsgálatok tervezésének, a fogak elhelyezkedésének, a felhasznált cementek, követési idők és a fémcsapok anyagának
különbségei bizonytalanná teszik.
Tehát, hogyan válasszunk a különböző csaptípusok
közül? Ez a kérdés gyakran zavarba hozza a klinikusokat. Az adhezív technikák elterjedésével az elmúlt években kiderült, hogy egyes korábbi irodalmi adatok nem
bizonyultak időtállónak a csapok és a gyökérfraktúra
kapcsolatának tekintetében. A korábban használt rögzítő cementek (nem adhezív) használata során nem volt
szokatlan a gondolat, hogy a csap feladata mindössze a
koronai rész hordozása, és a gyökérbe nyúló rész szerepe
annyi, „hogy meghatározza, hol fog eltörni a gyökér”.
A nem adhezív rögzítés időszakában ez a gondolatmenet
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logikusnak tűnt, ha számításba vettük a korábban leírt, a
csap túlélését befolyásoló faktorokat. Az adhezíven rögzíthető csapok és adhezív rögzítőcementek alkalmazásával a képlet megváltozik.
Az adhezív technikának köszönhetően a gyökérkezelt
fogak üreges jellege tömör struktúrává alakítható, ami
korábban ismeretlen módon, kifejezetten ellenállóvá teszi
a töréssel szemben. Az adhezív rögzítés elterjedése csodálatos hatással volt a gyökérkezelt és meggyengült szerkezetű fogak helyreállításának hosszútávú sikerességére.

Az öntött (laboratóriumban készült)
csapok
Azokban az esetekben, amikor a gyökércsatorna keresztmetszete nem kerek, vagy a fala rendkívül elvékonyodott,
illetve egy előregyártott csaphoz történő előkészítés túlságosan meggyengítené vagy perforálná a gyökeret, egyedi
csap készítése lehet indikált (6. ábra). Az öntött csapok
készítése nem új eljárás, a graduális fogorvosképzésben
régóta szerepel az oktatása. Azonban az adhezív technikák elterjedésével és az előregyártott csapok széleskörű
hozzáférhetőségével párhuzamosan egyes iskolákban már
nem tanítják a készítését. Ez nem szerencsés, mert ennek
a pótlástípusnak sok előnye van. Az öntött csap készülhet
egy darabban öntve, de lehet több részes is (7. ábra).
A laboratóriumban egyedileg készült öntött vagy marással előállított csapok előnyei a következők:
1. Foganyag megőrzése – készítéséhez minimális foganyag-eltávolítására van szükség. Az eltávolított
anyag mennyiségét a csap típusa és anyaga határozza
meg. Alámenős részek is maradhatnak, melyeket a
rögzítőcement tölt majd ki.
2. A csapok egy darabból készült struktúrák, így egy
határfelület található – a rögzítés során csak a csapnak a foganyaghoz rögzítésével kell törődnünk.
Egyetlen rögzítőfelszínre kell csak koncentrálnunk.
Az előregyártott csapok esetében három határfelületre kell figyelnünk, mivel többféle anyagot használunk fel. Egyrészt rögzíteni kell a csap gyökérbe nyúló

részét, illetve a koronai részét a foghoz, másrészt a
két részt egymáshoz. Ha csak egyetlen rögzítőfelszín
található, az eredmény mindig kiszámíthatóbb, mint
több (három) különböző felszín esetén.
3. Az adhezíven rögzített csapok megerősítik a fogat.
Adhezíven rögzíthetők a fémek, kerámiák és hasonló
anyagok.
Amikor döntenünk kell, hogy előregyártott vagy egyedileg készült csapot használjunk, számításba kell vennünk a rögzítő felszínek számát, a fogtechnikai laboratóriumi háttér elérhetőségét, az alkalmazott módszer
technikaérzékenységét, árát és a tervezett rögzítés típusát. Előregyártott csapot használhatunk, ha egy meglévő teljes borítókorona megerősítése szükséges. Ez
akkor fordulhat elő, ha egy meglévő rögzített fogpótlás eltávolítása nélkül, azon keresztül történt a gyökérkezelés, és a restaurátum megerősítése szükséges. Ilyen
esetben egyedi csap készítése nehézkes volna, így az
előregyártott csapok használata megfontolandó, amenynyiben az jól rögzíthető, és a klinikus szerint elegendő
foganyag áll rendelkezésre a pillérfogban. Akkor is megfontolható továbbá az előregyártott csap használata, ha
elegendő koronai foganyag áll rendelkezésre a gyökérkezelést követően, és az adott fogat nem éri a tengelyirányú erőhatásoktól eltérő irányú terhelés.
A csap digitális tervezése és előállítása is lehetséges,
amennyiben rendelkezésre áll a pillérfog, a lenyomat
vagy a minta scan-je. Így monolitikus (egy darabból
készült) struktúra készülhet, amit a gyökérbe rögzíthetünk13 (8. ábra).
A következő protokollt közel 30 év alatt fejlesztettük
ki fogpótlásokkal foglalkozó csoportos praxisunkban.
A szabályok betartása jelentősen növelte a sikeres esetek arányát.
1. Gyökércsatorna előkészítése legfeljebb sárga (040)
átmérőjű fúróval, alámenős részek maradhatnak,
amennyiben a lenyomat még eltávolítható
2. A gyökértömő anyag teljes eltávolítása az előkészített csatornából

6. ábra: Monolitikus csapok készülhetnek
fémből vagy kerámiából különböző gyártási

7. ábra: Többrészes csapok készítésével eltérő tengelyállású gyökércsatornákat is felhasznál-

eljárásokkal

hatunk. Megfelelő rögzítéssel szilárd struktúra jön létre
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8. ábra: Digitális technológia segítségével is előállíthatunk csapokat. Intra- és extraorális szkennelés is lehetséges, és a felhasználási lehetőségek folyamatosan fejlődnek

3. Lenyomatvétel poliéter vagy A-szilikon lenyomatanyaggal, stift és lentuló segítségével
4. Eugenol-mentes anyaggal történő ideiglenes gyökércsatorna-zárás
5. Lenyomat kiöntése szuperkemény (5. típusú) mintagipsszel vagy epoxival
6. Csap megmintázása gyökércsatornánként egy-egy
stifttel, megöntése IV-es típusú aranyötvözetből
7. Arany hevítése, a képződő oxidréteg helyben hagyása
8. Csap bepróbálása
9. Homokfúvás
10. Csap felszínének előkészítése a tervezett adhezív
rögzítőrendszernek megfelelően (csap anyagától és
rögzítőcement típusától függően)
11. Gyökércsatorna belfelszínének savazása, bondozása,
cement injektálása a csatornába. A cemenetnek

mind a foganyaghoz, mind a csap anyagához megfelelően kell rögzülnie
12. Csap rögzítése, cementfelesleg eltávolítása, várakozás a cement kötési idejének megfelelően
Nagyon fontos, hogy adott esetben számításba vegyük
a megmaradt foganyag teherbírását, a fog várható élettartamát, a klinikai helyzetnek legjobban megfelelő
anyagokat és a teljes restaurátum hosszú távú prognózisát. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása elősegíti a döntési folyamat sikerességét.
A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.12 No.9 November/December 2019
Fordította: Dr. Takács Emőke
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Törekvések az orthodontiai
kezelések időtartamának
csökkentésére 1. rész
Nem sebészeti módszerek
Dr. Moldován Zsófia, Dr. Kivovics Péter, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A mai ember életében mind az idő, mind az esztétika kiemelten fontos szerepet
játszik. A pácienseknek fontos, hogy a fogászati kezelések minél rövidebb idő
alatt hatékonyan megtörténjenek. Nagy előnyt jelent a páciensek számára, ha
minél korábbi életkorban fedezzük fel az esetleges súlyos szkeletális eltéréseket,
mert így nagyobb az esélye, hogy konzervatív módon, rövidebb aktív kezelési
idővel megoldhatjuk a problémákat. A felnőttkorban megkezdett fogszabályozó
kezelések nehézségei közé tartozik, hogy a súlyosabb vagy öröklött szkeletális
rendellenességek konzervatív orthodontiai módszerekkel nem oldhatók meg
tökéletesen. Gyakran előtérbe kerülnek az extractióval és sebészi beavatkozással
kombinált kezelések. A kezelés időtartama hosszabbá válhat, mivel az
életkor előrehaladtával a szövetek alacsonyabb turnoverje miatt csökken a
csontátépülés sebessége. Már a 1890-es években nagy érdeklődéssel kutatták,
hogy hogyan csökkenthető a kezelés ideje, és az évek során számos új technikát
fejlesztettek ki. A fogelmozdulás molekuláris mechanizmusainak megértése
és további kutatása elengedhetetlen feltétele annak, hogy minél effektívebb
terápiákat találjanak fel.

A

fog mozgatása az állcsontokban bonyolult biológiai és fizikai válaszok sorozata.
A kezelés során alkalmazott erőkre, a biológiai válasz – sejtek, receptorok és jelátviteli rendszerek révén – csontátépülés és fogelmozdulás lesz.

A fogakra különböző irányokból hat a nyelv, a bucca,
az ajkak, a rágás ereje. Ideális anatómiai viszonyok esetén a fogak egyensúlyban vannak, így pozíciójuk változatlan marad. Amikor folyamatos erő éri a fogakat,
akkor a periodontális ligamentumok (PDL) komprimálódnak, és a fog 1-3 óra alatt elmozdul az alveolusban.
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1. ábra: Wilcko-féle bio-abszorbens grafttal kiegészített korticotómia41

Ezután egy átmeneti fázis következik, melynek során
nincs további elmozdulás. A páciens életkorától, csontállományának sűrűségétől, metabolikus aktivitásától
függően ez az időszak 2-3 hét is lehet. A periodontális
ligamentumok leépülése után elindul a csontreszorpció,
ami a fog további elmozdulását okozza. Összességében
havonta körülbelül 0,3 milliméternyi elmozdulásra lehet
számítani.
A fogelmozdítás rendkívül bonyolult szignalizációs
mechanizmuson keresztül jön létre. Steril gyulladás
alakul ki a csontban és a parodontális térben. A PDL
kompressziójának hatására megváltozik a véráramlás.
A változó oxigéntenzió olyan biológiailag aktív molekulákat vonz, ami csontátépülést (remodellinget)
eredményez. 1.
A fellépő erő hatására intersticiális folyadékáramlás jön
létre, amit a csont osteoclastjai és a PDL fibroblastjai
mechanoreceptorokkal érzékelnek. Az inger a sejtek
magjába jut, és génexpresszió szintjén változtatja meg
annak működését. Autikrin és parakrin csontátépülést
szabályozó mediátorok szabadulnak fel. Ezen bonyolult szignalizációs utak eredményeként a nyomási oldalon csontlebontás, a húzási oldalon csontfelépülés alakul ki.1
A csontanyagcsere serkentése történhet farmakológiai,
fiziológiai, és sebészi beavatkozásokkal.

Farmakológiai módszerek
A farmakológiai kutatások a csontanyagcserében résztvevő biológiai molekulák (Citokinek, Parathaormon,
D-vitamin, Prostglandin, Relaxin) hatását vizsgálják a fogszabályzó kezelés során. Ezen kutatások legnagyobb része állatokon zajlik. Régóta nagy érdeklődés övezi a kezelések farmakológiai módszerekkel való
gyorsítását, de az alkalmazandó biológiai anyagok esetleges szisztémás mellékhatásai miatt a klinikai gyakorlatban nem terjedtek el.

Citokinek
A citokinek az immunrendszer sejtjei által kibocsátott
lokális mediátorok, amelyek számos stimulus hatására
felszabadulnak. Ezek a polipeptidek közvetlenül vagy
közvetve kölcsönhatásba lépnek a csontsejtekkel, így
jelentős szerepük van a csontátépülésben is. A fogszabályozó kezelés során kiemelt szerepe van például az interleukin (IL) IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, IL-8-nak és a tumornekrózis faktor α-nak (TNFα).2
Az osteoblastok által termelt RANKL (Receptor activator
of nuclear factor kappa-Β ligand) szintén részt vesz a fogelmozdulásban. Az osteoclastokon a RANK receptorhoz
kötődik, ezzel serkentve az osteoclastogenezist. A RANKLdal az osteocytak által termelt osteoprotegerin (OPG) versenyez, amely a RANK-hoz kötődve az osteoclastogenezis
gátlását eredményezi. A csont remodeling folyamata során
ez a két rendszer egyensúlyban van.3
Patkányokon végzet vizsgálatban inaktivált HVJ vírus
plazmidjának segítségével RANKL gént juttattak az
állatok palatinális parodontális szöveteibe. A balansz
felborításának hatására szignifikánsan nőtt a RANKL
expresszió és az osteoclastgenezis, anélkül, hogy bármilyen szisztémás hatás kialakult volna. A fogelmozdulás
szignifikánsan nőtt azon az oldalon, ahol a géntranszfer
megtörtént. Ennek a módszernek az alkalmazása nemcsak az orthodontiai kezelés rövidítésénél, hanem az
ankylotikus fogak mozgatásánál is hasznos lehet, ahol
a fogak a környező csonttal összecsontosodtak.4 Az idősebbek alacsonyabb RANKL/OPG arányának tudható
be az is, hogy fiatalkorban gyorsabban mozogathatóak
a fogak. Vizsgálták továbbá az OPG és a RANKL arányát olyan esetekben, amikor gyökérreszorpciót figyeltek meg. Ezekben az esetekben, fokozott volt a reszopció
helyén a RANK-szint.3

Prosztaglandinok
A prosztaglandinok (PG) gyulladásos mediátorok és
parakrin hormonok, amelyek a közeli sejteken hatnak,
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és közvetlenül az osteoclastok számának növelésével
stimulálják a csontreszorpciót. In vivo és in vitro kísérleteket is végeztek, hogy egyértelműen bizonyítsák a
PG-ok és a fogmozgás gyorsulásának összefüggését.
Állatkísérletekkel és klinikai vizsgálatokkal is sikeresen igazolták, hogy a fogmozgás sebessége növekedett,
és a parodontiumban makroszkópos mellékhatás nem
jelent meg.5, 6, 7, 8

rostok relaxin hatására szervezetlenné és lazává váltak
a csont és a fog között. In vivo klinikai vizsgálatokban a
relaxin hatása még nem bizonyított. Patkányokon végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a relaxin képes csökkenteni a PDL szervezettségét és a PDL mechanikai
szilárdságát, valamint növelni a fog mobilitását a kezelés kezdetén.13, 14, 15

D-vitamin

Az osteocalcin az osteoblastok által termelt fehérjetermészetű hormon, mely fontos szerepet játszik a
csontanyagcserében és a Ca2+ homeosztázisban. Az
osteocalcin helyi alkalmazása során fellépő fogmozgatás sebességét is vizsgálták patkányokon. A fogelmozdulás korai szakaszában szignifikáns gyorsulást
mutattak ki osteocalcinnal kezelt állatokon, és szövettani vizsgálatokkal is igazolták a növekvő osteoclast
számot a nyomás oldalán.16

A D-vitamin hormonális formája a 1,25 dihidroxikolekalciferol szabályozza a kalcium és foszfát szérumszintet, azáltal, hogy segíti ezek bélből való felszívódását és a vesékben történő reabszorpcióját. Így
a kalcitonin és a parathormon (PTH) mellett fontos
szerepet játszik a kalcium-homeosztázisban és a csontanyagcserében.
Állatokon végzett vizsgálatokkal sikerült igazolni, hogy
a D-vitamin- metabolit injekció hatására gyorsabb fogmozgás és kedvezőbb alveoláris szövetregeneráció várható.9, 10

Parathormon
A parathormon (PTH) egy peptid hormon, amely
megemeli a vér Ca 2+ szintjét. Hatását a csontokban, a vesékben és a bélben fejti ki. A csontban az
osteoblastokhoz kötve növeli a RANKL termelést,
ami az oszteoclastok érését eredményezi, így csontlebomláshoz és Ca 2+ felszabaduláshoz vezet. A PTH
folyamatos emelkedése ugyan csontreszorpcióhoz
vezet, de a PTH intermittáló rövid emelkedése anabolikus a csont számára.
Annak érdekében, hogy a beinjektálás helyén a PTH
koncentrációja hosszú ideig magas maradjon, metilcellulóz (MC) géllel kevert vakcinát készítettek. Jelenleg a lokálisan alkalmazott lassú felszabadulású PTH
készítmények a legkedvezőbbek az orthodontiai fogmozgatás gyorsításában.11, 12

Relaxin
A relaxin egy peptid hormon, amely az emberi szervezet számos szövetében megtalálható. Fő funkciója,
hogy a szülés során ellazítsa a kismedence szalagjait,
puhítsa és kiszélesítse a méhszájat, így elősegítse a szülést. Megtalálható ezen kívül a test más területein is
a ligamentumokban, a kollagént és a fibroblastokat
tartalmazó szövetekben és a koponyavarratokban is.
A relaxinnak fontos szerepe van a lágyrészek újraépítésében.
Szövettani vizsgálatokkal igazolták, hogy a sűrű, rendszerezett, meghatározott lefutási irányú PDL fibrin

Osteocalcin

Fiziológiai stimuláció
A fogmozgatás gyorsításának másik módja a különböző fizikai és mechanikai stimulációt végző eszközök használata az othodontiai kezelés során. Ezek
a kiegészítő terápiák biztonságosak, non-invazívak,
otthoni használatra tervezetett eszközökkel is végezhetők. A különböző technikák; a közvetlen elektromos áram, az impulzusos elektromágneses mező, a
statikus mágneses mező, a rezonancia-rezgések és
lágylézer hatását kihasználva növelik és meghoszszabbítják az osteoclastok aktivitását a periodontális
ligamentumban. A mechanikai hatások használatának alapja, hogy az orthodontiai erők alkalmazása
során a csontban bioelektromos potenciál keletkezik.
A konkáv felszínek negatív töltésűek lesznek, ami
az osteoblastokat vonzza, a konvex felszínek pozitív töltésűek lesznek, ami az osteoclastokat vonzza.
A bioelektromos potenciál akkor alakul ki, amikor
inter mittáló erőket használunk, ez vezetett ahhoz az
ötlethez, hogy ciklikus energiákat és rezgéseket alkalmazzanak.17

Vibrációs terápia
A kiegészítő vibrációs terápia anabolikus hatásait a
csontanyagcserében már régen felismerték. Hatékonyságát a suturák növekedésének elősegítésében és a
craniofacialis régióban történő remodelingben vélték
felfedezni.18
Több vizsgálatban sikerrel igazolták, hogy rezgés hatására a sulcus folyadékban nőtt az IL-1β szekréció a
kontroll kvadránshoz képest. Az IL-1ß az osteoblastokban és a parodontális ligamentum sejtjeiben RANKL
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expressziót indukálhat, elősegítheti az osteoclast képződést a periodontális szövetekben, így megkönnyíti az
alveoláris csont átalakulását, és gyorsabb fogmozgást
eredményez.19, 20
A rezgés hatékonyságát egyes gyártóktól független vizsgálatok cáfolják. Sem a fogmozgás gyorsulását nem sikerült szignifikáns eredményekkel igazolni, és a fájdalom
mértéke sem csökkent számottevően a vibrációs eszközök használata közben.21, 22
A jelenlegi kutatások alapján nem mondható ki, hogy a
vibrációs terápiának klinikailag jelentős hatása lenne a
fogmozgásra, sőt, a legfrissebb kutatások inkább megkérdőjelezik ezt a kiegészítő kezelést. További vizsgálatokra lenne szükség, hogy megbízható kijelentéseket
lehessen tenni.

Lágylézer-terápia, fotobiomoduláció
A kiegészítő kezelések közül a lágylézer-terápia (LLLT)
és a fotobiomoduláció tűnik manapság a legígéretesebbnek (1. ábra). Az eljárást hideg lézernek is nevezik, mivel
a besugárzás kevesebb, mint 1 °C-kal növeli a szövetek hőmérsékletét. A lézernek biostimuláló hatása van
a csontregenerációra azáltal, hogy növeli a csontanyagcserében részt vevő sejtek metabolikus aktivitását és a
kollagéntermelést. A mechanizmus során nő a sejtekben
a RANK, a RANKL és a makrofág kolónia-stimuláló
faktor expresziója.23
Takeda kimutatta, hogy besugárzás hatására nő a fibroblastok proliferációja, így a trabecularis osteoid szövet
kialakulása. Az osteoclastok száma pedig szignifikánsan
nagyobb, mint a kontrollcsoportban.24
Egyes vizsgálatokban a fogak mozgásának mértéke
1,3-szorosára növekedett és humán vizsgálatokban a
kísérleti oldalakon a páciensek szignifikánsan alacsonyabb fájdalmat éreztek.25, 26, 27, 28
20 mW intenzitású (71 J/cm) Ga-Al-As diódalézer
használatával 1,12 mm/hét, anélkül a kontrollcsoportban 0,49 mm/hét volt az átlagos fogelmozdulás sebessége.29
Egy 2016-os vizsgálatban LED (low-level light) diódák
alkalmazásával egészítették ki a fogszabályozó kezelést. A kezelés kezdete és befejezése között eltelt idő, a
vizsgálati csoportban 22%-kal rövidebb volt a kontrollcsoporthoz képest.30
Az utóbbi évek eredményei, arra engednek következtetni, hogy a kiegészítő fényterápiák képesek lehetnek
rövidíteni az orthodontiai kezelés idejét, és az azzal
járó fájdalom csökkentésére is alkalmasak lehetnek. Az
optimális energia, a hullámhossz és a használati időtartam kitapasztalására, valamint a rendszer széleskörű
elterjedésére több kísérletre van szükség.
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Ultrahang
Az ultrahang egy 20 kHz-nél nagyobb, emberi fül által
már nem észlelhető longitudinális nyomáshullám. Az
ultrahang a biológiai szövetekbe tovább terjed, hatásait széles körben használják az orvosi diagnosztikában és terápiában. Az alacsony intenzitású impulzusos ultrahangot (LIPUS) hatékonyan alkalmazzák a
csontregeneráció során, a csonttörések gyógyításában. Szövettani vizsgálatok igazolták, hogy a LIPUS
befolyásolja a csontképzésben részt vevő sejteket; az
osteoblastokat, az osteoclastokat, a chondrocytakat és
a mesenchymalis sejteket.32, 33
Egy 2014-es vizsgálatban a LIPUS használata növelte
a precementum, az acelluláris cement és reparatív
celluláris cement rétegét. 2018-ban pedig igazolták,
hogy az LLLT (Low-level laser therapy) és a LIPUS
fokozhatja a fogmozgás sebességét és javíthatja a
csontok remodeling jét az orthodontiai fogmozgatás
során.34, 35
Egyelőre több evidence-based kutatás szükséges ahhoz,
hogy megfelelően tudjuk értékelni a LIPUS hatékonyságát a fogszabályzó kezelés gyorsításában, de a fent
említett vizsgálatok bizakodásra adnak okot.

Bioelektromosság
Egy másik megközelítés a fogelmozdítás gyorsításában a
közvetlen elektromos áram használata. A PDL kötőszöveti sejtjeinek feszültségfüggő csatornái elektrofiziológiai
úton modulálhatók. Az elektromos áram alkalmazása
megváltoztathatja az elektrolitikus környezetet, így változik, hogy milyen ionok és milyen sebességgel áramlanak át a sejtmembránokon. A K+, Ca2+, Na+, Mg+ és Clionok megváltozott fluxusai eltérő celluláris válaszokat
eredményezhetnek. A mikroimpulzusos elektromos stimuláció nem invazív módon hathat az osteoblastokra,
és növelheti a cAMP és cGMP értékeket. Ezek a ciklikus nukleotidok másodlagos hírvivőként szerepet játszanak az alveoláris csontok átalakulásában és a fogmozgásban.36
Az anód közelében (nyomási oldal) megnövekedett
ciklikus nukleotidszámot és csontreszorpciót, míg a
katód közelében (húzási oldal) csontképződést figyeltek meg.37
A klinikai tesztelésre még csak próbálkozások vannak.
Biokatalizáción alapuló módszerrel glükóz és enzimek felhasználásával tervezik biztosítani az intraorális
energiatermelést.38

Irodalomjeg yzék a második rész végén.
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Az orvosi munka gazdasági
értéke – objektíven az
orvosi jövedelmekről 2. rész
Balázs Péter
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet

Magánorvosi díjtételek a szocialista
egészségügyben
A szocialista egészségügyben a társadalombiztosítás (tb) becslése szerint 1954-ben a lakosság mintegy
35-40%-a élt biztosítási fedezet nélkül (26). Ez az
1/3 résznél nagyobb arány az önálló parasztgazdaságokból adódott. Felszámolásukra a mezőgazdaság
„szocialista átszervezése” címén csak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után került sor.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe „tömörített” parasztság 1959-től a közgyűlések határozata
szerint szerződött a tb-vel, betegségi, baleset-, és
nyugdíjbiztosításra. Az egészségügyi szolgáltatások
köre kezdetben szűkebb volt, mint az ipari munkásságé, például nem járt fogpótlás, és gyógyfürdőkezelés sem. A tb folyamatos kiterjesztése következtében végül az egészségügyről szóló 1972. évi II. tv.
az ellátást állampolgári joggá tette (az egyszerűség
kedvéért a továbbiakban tb az egészségügyi szolgáltatások közfi nanszírozását, illetve annak mindenkori szervét jelenti).
Kétségtelen tény, hogy az 1940-es évtized második
felében, és az 1950-es évtizedben is jelentős volt a tb-n
kívüli népesség aránya, de rendeletileg szabályozott
magánorvosi díjszabás mégsem készült. Ezt a hiányosságot az orvosi rendtartásról szóló 1959. évi 8. sz. törvényerejű rendelethez kiadott 8/1959 (XII. 31.) egészségügyi
miniszteri rendelet 79.§-ához csatolt melléklet pótolta
(27). A melléklet „a körzeti orvos által a körzetében lakó
fizetőköteles személyek gyógykezeléséért felszámítható
orvosi díjak”-ról rendelkezett, országos területi hatálylyal, rögzített összegben, mindenféle alsó vagy felső

határ nélkül. Az egyes fejezetek 1. az általános orvosi
gyakorlattal kapcsolatos, 2. a bőrgyógyászati és urológiai, 3. a fogászati, 4. a nőgyógyászati, 5. a fül, orr torok,
gége, 6. az ortopédiai, 7. a sebészeti, 8. a szemészeti, 9. a
szülészeti ténykedésekről, továbbá laboratóriumi vizsgálatokról és fizikális gyógykezelésekről szóltak. Valójában
ezek egy járóbeteg-szakrendelés, sőt részben a kórházi
ellátás magánorvosi díjait foglalták össze. Ezt a táblázat záradéka is igazolja, miszerint: „az a körzeti orvos,
akinek megfelelő képzettsége és gyakorlati készsége
van, a felsorolt – szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra tartozó – ténykedéseket sürgős szükség
esetén, vagy ha a betegnek kórházba való elhelyezésére
nincs lehetőség, elvégezhesse és e ténykedésért megfelelő díjazásban részesülhessen”. A legkisebb díjtétel, a
„szubkután vagy intramuszkuláris injekció rendelőben”
10 forint volt, és a 350 forintos legnagyobb díjat a szülészetben „láblehozatal + extrakció”-ért lehetett elkérni.
Figyelemre méltó volt a „gége- vagy légcsőmetszés (életveszély esetében)” is, 300 forint ellenében. Ezeknek az
összegeknek a nagyságrendje a mai legidősebb korosztály számára már történelmi közvetítés nélkül is érzékelhető. Tekintettel a fiatalabb korosztályokra is, 1954-től a
körzeti orvosok fizetése 1500–2100 forint között mozgott (3100-3/1954. Eü.M. utasítás), és a jelen tanulmány
szerzője még 1970-ben is 1200 Ft/hó fizetéssel kezdte
meg segédorvosi pályafutását.
Miután a magánorvoslás „burzsoá csökevény” volt, a
táblázat összeállítói nem törekedtek különösebb innovációra. Arányokat tekintve például a BOSZ fentiekben
hivatkozott díjtáblázata szerint a rendelés a beteg lakásán nappal 8, éjjel 16 pengő volt, 1959-ben ugyanez – a
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kétszeres különbséget megtartva – 40, illetve 80 forintba
került. Műtéti beavatkozásoknál 1927-ben a legkisebb
díjtétel alsó határa 8 pengő, a legnagyobb felső határa
320 pengő volt (40-szeres különbség). Ezzel szemben
1959-ben a legkisebb beavatkozás 10 forint, a legnagyobb 350 forint volt. A táblázat készítői tehát mérsékelték a magánorvos bevételeit: 40-szeres helyett csak
35-szörös szorzóval számoltak.
Mai tudásunk birtokában vitathatatlan, hogy az
1959-es táblázat volt az utolsó országos és tételes
díjszabás a hazai magánfi nanszírozott orvoslás történetében, de a hiányérzet és a szándék továbbra
is fennmaradt az érintettek körében. Ennek első
bizonyítékaként 1959 után az egészségügyről szóló
1972. évi II. törvény végrehajtására kiadott 11/1972.
(VI. 30.) Eü. M. számú rendelet 45.§ 3. bekezdése
foglalkozott a kérdéssel. Valójában részletek nélkül,
csak általános irányelveket jelölt meg, miszerint „az
orvosi magángyakorlat körében kifejtett tevékenység díjazásának megállapításánál fi gyelemmel kell
lenni az orvos szakképzettségére, a vizsgálat, illetőleg az orvosi beavatkozás jellegére, valamint a beteg
(hozzátartozó) anyagi körülményeire”. Ellentétben
tehát az 1900-as, az 1927-es és az 1959-es szabályozással, 1972-ben már fel sem merült a tételes díjtáblázat összeállítása. A mondat általános alanyára
utaló állítmány szerint a szövegből az sem állapítható meg, hogy „ki veszi fi gyelembe” a felsorolt
tényezőket: az orvos egyezkedik a beteggel, esetleg
a díj megállapítása államigazgatási vagy peres eljárás
útján történik?
Miután a szocialista egészségügynek (1950–1990) a
magánorvosi díjazásban ez volt az utolsó „terméke”,
még felmerülhetnek az orvosi fizetések, de ezek valós
értékelméleti szempontból teljesen használhatatlanok.
Vonatkozási alapként az összegeket ugyanis egy értelmiségellenes, voluntarista gondolkodásmód alapján
állapították meg. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány fentiekben idézett 1945. május 25. M. E. rendelete feloszlatta az Országos Orvosi Kamarát, és érdekképviseleti
szerveként helyette a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetét (MOSZSZ) nevezte meg. Az új szervezet
1946 júniusában tartott küldöttközgyűlésén a politikai
elvárásoknak megfelelően azt hangoztatta, hogy soha
nem állt szándékában az orvosoknak kevesebb fi zetést kérni, mint amennyit a fizikai dolgozók kapnak.
Miután a korabeli értékelméleti doktrína szerint „a forradalomban egy réteg sem részesülhet magasabb jövedelemben, mint egy szakmunkás” (28), a MOSZSZ
dicséretére legyen mondva, hogy legalább ennek a
szintnek nem akartak aláígérni.
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Díjtételek lebegtetése az 1989-es
rendszerváltozás után
A Magyar Orvosi Kamaráról (MOK) szóló 1994. évi
XXVIII. tv.-ben (29) szinte minden „visszaköszönt”
abból, ami a jogalkotásban 1900 és 1972 között történt.
A jogszabály értelmében a MOK-nak az a feladata,
hogy „ajánlásokat ad az egyes orvosi szolgáltatások díjtételei alsó határaira” (2.§, j/pont). A szektorsemleges
hangvételű (magán- és közfinanszírozásra is értelmezhető) mondat nyomán azonban ilyen ajánlások a törvény hatályon kívül helyezéséig (2007) nem kerültek
nyilvánosságra.
Időközben viszont megjelent a 284/1997. (XII. 23.)
Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról (30).
Ennek 1.§-a szerint „az egészségügyi szolgáltató a
részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető
módon hozza nyilvánosságra”. A szöveg alapján semmilyen kétség nem férhet ahhoz, hogy a fenti díjak
a tb-fedezethez, illetve annak hiányához igazodtak
tb-szerződéssel rendelkező szolgáltató esetében. Két
melléklet is tartozik a rendelethez, amelyek közül a
2. tartalmazza a tételes díjtáblázatot. Tájékozódásként hasznos adat (bár nem a legkisebb díjtétel), hogy
egy nem kötelező védőoltás beadása 2000 forintba
kerül. Ezzel szemben a legnagyobb díjtétel a repülőegészségügyi alkalmassági vizsgálatok között található, 28 700 forint összegben. A táblázat alapján a
jogalkotóban „fel sem merült”, hogy a teljes körűen
közfi nanszírozott szolgáltatások esetében a betegek
miért is fordulnának tb-szerződéssel nem rendelkező magánorvosokhoz. Nyilvánvalóan álságos logikáról van szó, ugyanis a szakorvosi magánrendelések
(különösen a nőgyógyászatban) már 1997-ben is jelentős forgalmat bonyolítottak. Ezért hagyott nyitva a
jogalkotó egy kiskaput a 2§ 8. bekezdésében, miszerint „a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe
nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő
egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg”.
Miután a MOK továbbra sem adott ajánlásokat a díjtételekről, Etikai Statútumának (1998. március 21.)
138. szakasza ezek meghatározását a magánpiacon
dolgozó magánorvos döntésére szűkítette: „a vállalkozás keretében, illetve magángyakorlatot folytató
orvos joga, hogy munkája díját maga határozza meg
– és megfelelő árlista hiányában figyelembe kell vennie szolgáltatásának értékét, saját kiadásait, kvalifiká-
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cióját és amennyire lehetséges, a beteg anyagi körülményeit” (31). Különösebb innovációról ez a mondat
sem tanúskodik, ha visszaidézzük a szocialista egészségügy fentiekben hivatkozott 11/1972. (VI. 30.)
Eü. M. számú rendeletét: „az orvosi magángyakorlat körében kifejtett tevékenység díjazásának megállapításánál figyelemmel kell lenni az orvos szakképzettségére, a vizsgálat, illetőleg az orvosi beavatkozás
jellegére, valamint a beteg (hozzátartozó) anyagi
körülményeire”. Elkerülendő az értelmezési zavarokat, a magángyakorlatot folytató orvos az a szolgáltató, aki a tevékenységét vállalkozóként vagy szabadfoglalkozásúként végzi. A vállalkozás lehet egyéni
vagy társas természetű, a szabadfoglalkozást pedig
mindenki alanyi jogcímen gyakorolja. Utóbbi esetben
az orvos szerződhet közintézménnyel vagy magánvállalkozással, amely lehet non-profit vagy profit-orientált is. Mivel 1998 után sem történt semmi a díjtételek ajánlásának ügyében, a 2001. évi CVII. tv. (32) a
záró rendelkezések között (25.§ 5. bek. h/pont) viszszatért a kérdésre, amennyiben a MOK „ajánlást ad a
szabadfoglalkozású orvosi tevékenységért járó díjtételek, valamint az egyes orvosi szolgáltatások egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételei alsó
határaira”.
A díjtörténet utolsó felvonásának első jelenetében
az országgyűlés a fenti törvényt 2002-ben hatályon
kívül helyezte, majd a MOK országos küldöttközgyűlése 2005. december 3-án – hogy a díjtáblázatnak nyoma se maradjon – az etikai statútum 138.
szakaszát törölte a szabályzatból. Ezek után a legkevésbé sem kelt meglepetést, hogy a MOK hatályos etikai kódexének gazdasági szövegkörnyezetében már a „magánorvos” szó sem található. Egyedül
a II. 33. 2. fejezet 1. bekezdésének egyik számozatlan alpontjában fordul elő, amennyiben „az orvos
közszolgálatban, magánorvosként, hivatali vagy társadalmi funkciója során közéleti tevékenységet folytat, működését törvények és szakmai előírások szabályozzák” (33).

Háziorvosi vizitdíjak a beteg lakásán
A fentiekben hivatkozott kormányrendelet által
nyitva hagyott kiskapun keresztül a közfi nanszírozott vállalkozó háziorvos olyan szolgáltatást is
nyújthat, amely nem tartozik a kötelező egészségbiztosítás fedezeti keretébe. Erre való tekintettel
különösen érdemes fi gyelembe venni a 4/2000. (II.
25.) EüM rendeletet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről (34). A 4.§ 7. bekezdése szerint „feladatait a háziorvos és a fogorvos a

rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában
látja el”. Kérdés azonban, hogy mi tekinthető „indokolt esetnek”, illetve nem indokolt esetben külön
kérésre az orvos megjelenhet-e a beteg otthonában.
Elemi logika alapján az utóbbinak nincs akadálya,
de a szolgáltatásért ebben az esetben teljes térítési
díjat kell fi zetni. Mivel ezt a szolgáltatást csak közvetett úton vezethetjük le a jogszabály szövegéből,
nem véletlen, hogy hiányzik az orvos-beteg találkozás lehetőségei közül.
Miután a beteget az otthonában meglátogató orvos
díjazására II. Frigyes szicíliai király és német-római
császár óta új módszert senki sem talált ki, ma is csak
a klasszikus megoldásra lehet hagyatkozni. Lehetséges
ugyan, de teljesen értelmetlen azon elmélkedni, hogy
a vizitdíj csak a kiszállás, vagy a szakmai szolgáltatás költségeit is fedezi-e, mivel mindig is egy komplex
szolgáltatási csomagra vonatkozott. Másfelől egyértelmű, hogy az ilyen vizitdíjnak semmi köze a hálapénzhez vagy más néven a paraszolvenciához.
Sajnos a vizitdíjak összegéről félhivatalosan sincs
tudomásunk, tehát irodalmi hivatkozások helyett
a jelen tanulmány szerzője is csak az olvasók hétköznapi tapasztalataira hagyatkozhat. Elgondolkodtató azonban, hogy ennek a gyakorlatnak a „kifehérítése” legalább 6000 orvost vonhatna ki a szürke
magánpiacról. Ráadásul a nyilvános „beárazás”
akár az 1900-as századfordulón kiadott tarifatáblázat szerinti regionális különbségeket is kimutatná.
Valószínű, hogy a korabeli kiszállási díjak arányai
ma is érvényesek volnának. Akkor a díjkülönbség
(6-4-3-2 korona) mértéke 3-szoros volt a két szélső
osztály között.

Magánfogorvoslás az 1989-es
rendszerváltozás után
Az általános orvostudományi diplomákra épülő
szakorvoslással ellentétben, a fogorvoslás számos
szakmai szolgáltatásának nincs tb-fedezete. Ennek
következtében egyes fogorvosok egyedül a magánpiacból is megélnek, mások a kiegészítő jövedelem
miatt a tb-vel is szerződnek „SZTK-fogászati” ellátásra. Egy 2004-ben végzett kutatás szerint (azóta
újabb nyilvános vizsgálat nem történt) a működő
fogorvosok 51%-ának nem volt tb-szerződése.
A folyamatok későbbi alakulása miatt nem érdektelen megjegyezni, hogy Magyarország 2004. május
1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz (EU), és csak
az ezt követő években történt meg az EU gazdagabb országaiból a „fogászati turizmus” igazi gátszakadása (35). Ennek következtében a hazai fog-
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orvosi díjakat – minden más szakorvosi területtől
eltérően – a nemzetközi piac is szabályozza. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a magyar fogorvosoknak jövedelemszerzési okokból nem kell feltétlenül
az EU gazdagabb északi vagy nyugati országaiba
távoznia. Betegeik helybe jönnek azokból a célországokból, ahová más magyar szakorvosok távoznak, ingázó, rövid-, közép- vagy hosszú távú munkavállalás keretében.
Ma a fogászati turizmus nem takargatott, hanem nyíltan vállalt sikerágazat a hazai egészségügyi szolgáltatások körében. Sőt, Budapest Európa fogászati fővárosának mondhatja magát. Az illetékes szervezet szerint
„ezt az eredményt az ágazatban dolgozó és a fogászati
turisztikai területen érdekelt kb. 300 rendelő, közel
3000 munkatársa érte el és munkájuk eredményeként
az évente beutazó 60–70 ezer páciens kb. 70–80 Mrd
forintot költ el Magyarországon, határokon belüli szolgáltatásexport keretében. Szakértők szerint ez a forgalom az orvosi szolgáltatásokon alapuló magyar
egészségturisztikai szegmens összes forgalmának kb.
90%-át jelentette” (36). Kerülve a kereskedelmi hirdetés gyanúját is, az interneten „dental tourism Hungary”
címszóval keresve számos hirdetés található részletes
árjegyzékkel. Például egy ideiglenes tömés 10–20 Euro
(€), de egy többszörös foghiányt megszüntető színvonalas pótlásért 1000 €-hoz közeli díjat kell fizetni.
A fogorvosok általában helyi érzéstelenítésben dolgoznak, de külön érdekesség, hogy például egy aneszteziológus szakorvos által végzett rövid intravénás altatás 1500 €-ba, vagyis félmillió forintba is kerülhet
(340 forintos paritással).

Léteznek objektív alapok a szakorvosi
jövedelmekben?
Az USA 2019-es adatai szerint az alkalmazott orvosok
átlagban 289 000 USD-t kerestek évente, szemben az
önfoglalkoztató (self-employed) orvosok ugyancsak átlagos
359 000 UDS/év jövedelmével. Következésképpen az
alkalmazotti fizetés az utóbbi összeg 4/5-öd részének
(80,5%) felel meg (37). Csaknem 20%-os tehát a különbség, mivel vállalkozásban több kockázattal ugyan, de
több pénzt lehet keresni. Fordítva, a kockázati elem hiányát, vagyis a köz- vagy magánalkalmazotti létbiztonságot a piac mínusz 20%-ra értékeli.
Történelmileg és aktuálisan is, az USA-ban az orvosi
díjak etalonját az eredeti piacgazdasági „beárazás”,
vagyis az UCR-konvenció (Usual, Customary, Reasonable
= szokásos, egyezményes, ésszerű) képezi. Ebből alakulnak ki a szakmák szerinti orvosi díjak, egy-egy
adott társadalmi-földrajzi környezetben, a piaci sze-
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replők mindenkori racionális megfontolásai alapján
(38). Közhelyszerűen szokás az USA egészségügyi
szolgáltatási és fi nanszírozási rendszerét magángazdaságnak tekinteni, ami ugyanúgy nem igaz, mintha
azt mondanánk, hogy Európa rendszerei csakis közfi nanszírozásra és közszolgáltatásokra épülnének.
Közép-kelet-európai szemszögből nézve ehhez még
azt is hozzá kell tenni, hogy Európa nyugati fele soha
nem üldözte a magánpiacot, tehát az érintett országokban ez a piac ma is viszonyítási alapot ad a közfinanszírozásnak.
Magyarország „UCR-konvencióját” a magánfi nanszírozott magánorvoslás díjtáblázatai képviselték.
Tudatosan vagy ösztönösen érzete ezt a jogalkotás
is az 1989-es rendszerváltozás kapcsán. Más kérés,
hogy – jelentős késéssel – a fentiekben hivatkozott
1997-es kormányrendelet végül is csak olyan díjtáblázatot alkotott, amelynek szolgáltatásaiért a tbfi nanszírozás mellett „részleges, kiegészítő és teljes térítési díjat” kellett fi zetni. Következésképpen,
1997-től kezdődően azokkal a szolgáltatásokkal,
amelyeket magánorvosok magánbetegeknek nyújtottak, a közhatalom jogilag, az illetékes köztestület (MOK) pedig érdekvédelmi szempontból nem
kívánt foglalkozni.
Visszatérve az 1989-es rendszerváltozáshoz, akkor a
„szocialista tb” és az éves költségvetési keretgazdálkodás leváltását az orvosok munkájának értékét jelző
történelmi etalon nélkül kellett megkezdeni. Ebben a
helyzetben – jóllehet kifogástalan elvi keretek között
(fejkvóta, német pontrendszer, homogén betegségcsoportok) – pénzügyileg teljesen légből kapott egységnyi alapértékekre épült az egészségügyi/orvosi
élőmunka „igazi” teljesítményarányos fi nanszírozása.
Szervezeti szempontból – a szektorsemleges közfinanszírozás elvének kinyilvánítása mellett – szakorvosok részére (a fogászaton kívül) fel sem merült
a szabadfoglalkozású vagy vállalkozói státusz rendszerszintű lehetősége. Több mint tíz évvel a rendszerváltozás után, először a 2001. évi CVII. tv. tette
(volna) meg az első lépést ezen az úton, de a fentiekben már említettek szerint a törvényhozás 2002-ben
hatályon kívül helyezte. Természetesen a törvény számításba vette, hogy lesznek főállású közalkalmazott
szakorvosok is a rendszerben, de nem ezt tekintette
elsődlegesnek. Elkerülendő az értelmezési zavarokat, magánorvos az a szolgáltató, aki a tevékenységét
vállalkozóként vagy szabadfoglalkozásúként végzi.
A szervezeti forma lehet egyéni vagy társas természetű, a szolgáltatást pedig mindenki a saját jogcímén
nyújtja. Magánorvosként magánvállalkozással is szer-

100

Magyar Fogorvos 2021/2

Egészségpolitika

ződhetnek, az utóbbi pedig lehet nonprofit vagy profitorientált is.
Magánfi nanszírozott magánvállalkozásban az egyszemélyes, vagy tulajdonostársi praxisok a rendelkezésre álló magánkereslettel szemben alakítják ki
a kínálatukat. Ma ez a rendszer állapíthatná meg a
hazai UCR-vizitdíjakat. Nyilvános adatok híján legfeljebb az internetes hirdetésekből értesülhetünk
arról, hogy szabadpiaci körülmények között milyen
árak mellett működőképesek ezek az orvosi szolgáltatások. Miután a közfi nanszírozás is – az élőmunka kivételével – ugyanazon a piacon vásárol,
különösebb egészségügyi gazdaságtani okfejtés nélkül megérthető, hogy a jelentős árkülönbséget (ha
van) az egészségügyi/orvosi élőmunka díjazásának
különbsége okozza.
Gyakorlatilag semmi akadálya annak, hogy az egészségpolitika és a közfi nanszírozás a vállalkozó és szabadfoglalkozású szakorvosokat a közalkalmazottak
alternatívájának tekintse. Ennek eredményeként (a
fogorvosokhoz hasonlóan) néhány év alatt kiderülne,
hogy hányan képesek megélni csakis a magánpiacon,
és hány orvos kötne közfi nanszírozási szerződést is a
magánforgalma mellett. Végül az is kiderülne, hogy
milyen arányban és milyen fizetésért választanák a
szakorvosok közalkalmazotti főállást valamelyik közintézményben. Ilyen körülmények között az illegális
közintézményi (hálapénzes) magánpraxis valóban
súlyos, büntetőjogi és etikai alakzattá válna. Ráadásul
az állását vesztő orvos azon a kompetitív magánpiacon kényszerülne ismét körbe nézni, ahonnan esetleg
a megélhetési nehézségei elől menekült a közalkalmazotti állásába. Valójában ez volna az igazi motiváció
a jogkövető magatartásra, mindenféle erkölcsi ráolvasás nélkül.
Ha rendszerszinten továbbra is marad a régi-új közalkalmazotti állásajánlat a szakorvosok részére, ebből
egyenesen következik a fizetések 1992. évi XXXIII.
törvény szerinti besorolása (39). Ebből azonban nem
következik szükségszerűen a működő orvosok 2/3
részének egzisztenciális érdekvédelmében a közalkalmazotti „fizetésemelés” kizárólagos alternatívája.
Ráadásul a szakorvosi jövedelmek közalkalmazotti
„bértáblából” való kiemelése címén csak pótmegoldások születhetnek. Hazai UCR-konvenció hiányában
„nyugati importra” is lehet támaszkodni. Így a mindenkori orvosi érdekképviselet megkísérelheti, hogy
az EU valamelyik gazdagabb országához viszonyított „migrációt fékező” versenyképes fizetésért harcoljon. Ez „érdemi” fizetésemelést jelentene, viszont
más közalkalmazotti hivatások változatlan jövedelme

mellett politikailag vállalhatatlan volna. Következésképpen, ha nem gondoljuk újra a rendszer egészét,
marad a közalkalmazott orvosok „fokozatos” fizetésemelése, kiegészítve a szürke magánpiacon ugyancsak fokozatosan emelkedő hálapénzes tarifákkal.
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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.
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Implantátum-elhorgonyzású overdenture fogpótlás készítése
3D szkennelés segítségével

Kismetszők veleszületett kétoldali csírahiánya okozta esztétikai probléma megoldása: szemfogak átalakítása direkt
kompozit héjak segítségével

Magyar Fogorvos, XXX. évf. 2021. 2. sz. 58–61.
Dr. Luiz Fernando Ortega, Dr. Giuliano Zampieri Bof,
Dr. Carlos Eduardo Pena, Dr. Maristelo Lobo
Kis átmérőjű, kötegelt üvegszálas csapok ragasztása csonkfelépítéssel együtt
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Kiszámítható eredményű fogpótlás az esztétikai zónában
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In memoriam

Dr. Sárhegyi József

1946–2021

Dr. Sárhegyi József 1946. május 16-án született Budapesten. Az egyetemet a SOTE Fogorvosi Karán
végezte el 1969-ben. Első munkahelye Szilben volt, itt dolgozott 1974-ig. Ezután Bázakerettyére költözött, itt két fia született, 1978-ban Zoltán, 1982-ben pedig Kálmán. 1984-ben Tiszaújvárosban vállalt munkát 1987-ig. A következő állomás Hajdúnánás volt, ahol 1991-ig dolgozott, majd a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem üzemi fogászatán kapott állást. 1997-ben azonban az üzemi fogászat megszűnt, ekkor magánvállalkozóként próbálkozott, de vállalkozása veszteséges lett.
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kapott egy ifjúsági fogászati állást, innen ment nyugdíjba 72 éves korában. Nagyon
kreatív volt, vonzódott a tudományos munkához. A Fogorvosi Szemle című újságban számos cikke jelent meg. 1988 óta tagja
volt a MOIKK-nak, az Orvos–Írók és Képzőművészek Körének, ahol 13 évig alelnökként tevékenykedett.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
Dr. Pór Ilona

In memoriam

Dr. Jámbor István
Szomorúan, de büszkén búcsúzom tőled Nagyapám, Pista. Megengedted nekünk, unokáknak, hogy a
neveden szólíthassunk, emellett én különösen hálás vagyok azért, hogy a te pályádat folytathatom.
Sokat és sokszor voltam a rendelődben, lestem a kapcsolataidat a betegeiddel, segítettem, amiben
csak tudtam. Ugyanúgy, mint ahogy a Te tetted dédnagyapám, id. dr Jámbor István rendelőjében, és
lettél az ő utóda.
A sarkadi iskolaévek után felvételt nyertél a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára, ahol megismerkedtél nagyanyámmal dr. Hermány Margittal, akivel 1965-ben együtt végeztetek.
Az akkori időknek megfelelően több évet töltöttetek Tolna megyében, ahonnan sok szép szakmai és emberi emléked maradt.
Amikor gyermekeitek megszülettek, nehezen, de sikerült Budapesten állást kapnod. Először a Péterfy Sándor Kórház fogászatán kezdtél dolgozni. Magas szinten elsajátítottad a gyökérkezelést, a röntgen-diagnosztikát. Ezekből az időkből mesélt történeteid keltették fel az érdeklődésemet az endodoncia iránt, aminek rejtelmeibe most tanulok bele. A Péterfyben megszűnt a
fogászat, és a Csengery utcai rendelőben folytattad tevékenységedet, ahol Te lettél a vezető főorvos. Sok fiatal kollégát indítottál el a szakmai útján, de ott voltak veled a régi kedves évfolyamtársaid is. Ezalatt az idő alatt töltötted be a Budapesti Orvosi
Kamara alelnöki tisztségét két cikluson keresztül, egyedüli fogorvosként. Megkaptad a Hippokratész emlékérmet, ami most is
a rendelőd falát díszíti.
Sajnos elég korán nyugdíjaztak, de otthon továbbra is fogadtad a betegeidet, majdnem az utolsó napokig. Betegségeid felőrölték a szervezetedet, 2021. február 23-án távoztál az élők sorából.
Emlékedet, jó tanácsaidat, szakmai segítségedet nem felejti családod, barátaid és a még élő évfolyamtársaid sem.
Isten Veled!
Ákos

Form 3B
3D nyomtató
t tó
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intraorális szkenner

A digitális fogászatban élenjáró két gyártó termékei remekül együttműködnek, hogy Ön még kényelmesebben és
gyorsabban tudjon tökéletes végeredményt elérni, páciensei megelégedésére. Amennyiben szeretne többet megtudni a termékekről vagy érdeklődik a digitális fogászat iránt, várjuk szíves megkeresését ismert elérhetőségeinken.
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