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Hullámverés
Voltak bizakodók, akik remélték, hogy nem lesz; voltak magabiztosak, kik bátran állították, hogy nem jön, de már tudjuk: a negyedik hullám is elér bennünket. Készülnünk kell rá,
és vannak szerény optimizmusra okot adó tények is. Felkészültebbek vagyunk, mint tavaly
tavasszal. Az egészségügyi ellátórendszer a járvány leküzdésében jelentős szakmai tapasztalatokra, tudományosan megalapozott ismeretekre tett szert. A gyógyítók példásan, sok esetben
valóban hősiesen helytálltak, melyet a társadalom régóta nem látott tisztelettel és elismeréssel honorált. Az egészségügyi veszélyhelyzet kikényszerítette a finanszírozás növelését és az
orvosok nagy léptékű béremelését. Közel hatmillióra becsülhető a beoltottak és másfél millióra
a fertőzésen átesett, bizonyos védettséggel rendelkezők száma. Megkésve bár, de felerősödött
a nyár végi oltási kampány, és végre elkezdődhetett az iskolások vakcinálása is.
Vannak azonban kevésbé biztató jelek és jelenségek is. Az természetesen érthető, hogy az emberek a veszélyhelyzet
múltával, a nyári szabadságok közeledtével ki akarnak törni a vírus rabságából, és lehetőségeikhez mérten élvezni szeretnék az életet. Ehhez azonban a közösség iránt érzett felelősségnek és kellő fegyelmezettségnek kellene társulnia, és
a józan ész alkotta körültekintő szabályozás támogatására is szükség lenne. Számtalan jó példával találkozhattak azon
honfitársaink, akik nem hazánkban, hanem határainkon túl nyaraltak. Továbbá rendkívül sajnálatos, hogy mértékadó, felkészült szakemberek véleményét gyakorta figyelmen kívül hagyva, pro és kontra politikai csatározások színtere lett a járványkezelés. A nem nagyszámú, de annál hangosabb vírusszkeptikusok tábora, az ál- és rémhírterjesztők
csoportja nem elhanyagolható veszélyforrást jelent. Ez ellen a legjobb fegyver egy egészséges, önszerveződő civil társadalom hatékony védekezőképessége lenne. Helyenként az emberi jogok furcsa értelmezése az oltásellenesek táborát gyarapítja.
Nekünk, gyógyítóknak az is a feladatunk, hogy a ránk bízott populációt racionális, tudományosan alátámasztott
érvekkel és tényekkel meggyőzzük a védekezés, a védettség megszerzésének objektív feltételeiről, lehetőségeiről, fontosságáról. A MOK az elmúlt időszakban nem csak tagjai számára nyújtott ehhez segítséget, hanem a közvélekedést
is jó irányba befolyásolta. Nyilatkozataival, szakmai véleményével támogatta a járvány elleni küzdelmet.
Kamarai munkánk azonban az utóbbi félévben nem csupán erről szólt, kiemelten a legtöbbet a praxisközösségek
létrehozását szabályozó rendelettel foglalkoztunk. A nyár elején kezdeményezésünkre a MOK elnökével és fogorvos
alelnökével részt vettünk egy megbeszélésen, az Államtitkárságon. Többek között azt kértük, hogy a praxisközösségről szóló jogszabályt módosítsák, mert ezt a háziorvosokra szabták, előkészítésében nem vehettünk részt, és rólunk,
nélkülünk, a fejünk felett döntöttek. Ezt rendkívül sérelmesnek tartottuk, és érveinkkel alátámasztva módosítást javasoltunk annak érdekében, hogy a fogorvosok önállóan is létrehozhassanak olyan közösséget, amelyben ők is részesülhessenek 100%-os bértámogatásban. Kérésünkre együttműködő fogadókészséggel reagáltak, és jelezték, hogy
rövidesen előkészítik, és kormányülés elé terjesztik módosítási javaslatunkat. Ehhez azonban szükséges volt olyan
„háttér” szakmai anyag elkészítése, amely tartalmazza a háziorvosi praxisközösségektől eltérő működési különbségeket és a fogorvos-szakmai specifikációkat. A megyei fogorvos kollegiális vezetők rendkívül aktív szakmai tevékenysége eredményeként a munkaanyag elkészült.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik ebben a munkában – szabadságuk ideje
alatt is – részt vettek. Így a vállalkozási formában közfinanszírozott alapellátást nyújtó praxisok saját érdekeiknek és
szakmai igényeiknek figyelembevételével szabad akaratukból dönthetnek arról, hogy egyáltalán be akarnak-e lépni
a közösségbe, és ha igen, akkor melyik formációt választják. Ez azt is jelenti, hogy 30, 80 vagy 100%-os bértámogatásra tarthatnak igényt.
A megyei szintű alapellátás szervezése, irányítása a Rendelet szerint az Alapellátási Igazgatóság feladata lesz, a megyei
kollegiális vezetők de jure és de facto szabályozott közreműködésével közvetlenül részt fognak venni ebben a folyamatban.
Minisztériumi tárgyalásaink során azt kértük a tárca vezetőitől, hogy mivel a fogászati kassza jövő évi bővülése lehetővé teszi, a rezsitámogatást – korábbi ígéretüknek megfelelően – 140 ezer forinttal emeljék meg.
Remélhetőleg az alapellátás nagy volumenű átalakítása eredményeként a gyógyítómunka és a széleskörű prevenció
színvonalának emelkedése mellett a praxisok egzisztenciális biztonsága is növekedni fog.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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A szék mellett

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.

Fogászati kerámiák: Áttekintés
Dr. Nora El-Mowafy

Az arany standardnak tartott fémkerámia fogpótlások hosszú távú
dokumentált sikeressége ellenére, azok esztétikai korlátai miatt, a
teljes kerámiák, mint alternatíva iránt nagyobb igény mutatkozik.1
A teljes kerámiák, a földpát fogpótlások, Land révén terjedtek
el (1903). 2 1965-ben McLean és Hughes az alumínium-oxiddal
megerősített földpátkerámiákkal jobb mechanikai tulajdonságokat
értek el. 2 A kerámiák elterjedése a fogászatban az anyag folyamatos
mechanikai és optikai tulajdonságainak fejlődését eredményezte.

A

fogpótlástanban a kerámiákat a következőképpen definiálják: Gyártótól függően fémet
nem tartalmazó ásvány (az agyag) magas
hőmérsékleten történő égetésével állítják
3
elő. A porcelán a nem olvasztható összetevők alacsony
olvadáspontú anyagokkal való összekeverésével keletkezik.3 A kerámiák kompozitoknak tekinthetők, hiszen
két vagy több összetevőből állnak4: szilícium-oxid alapú
(SiO44-) üvegmátrixból és az abba ágyazott szilíciumdioxidból, földpátból és agyag kristályokból.1,5 Ez az
amorf, nem reguláris elrendeződésű struktúra tartalmaz
kovalens és ionos kötéseket is.1,4
A kerámia hátrányai közé tartozik törékeny jellege,
magas nyomó-, de alacsony szakítószilárdsága miatt.
Szintén az alacsony szakítószilárdság és törésállóság
miatt kevésbé ellenállók a repedések terjedésével szemben. Emiatt a teljes kerámia fogpótlások esetén leggyakoribb komplikáció a leplező kerámia törése.2 A kerámiák előnye az esztétikai tulajdonság, azaz, hogy nem
szükséges fém alap alkalmazása, illetve, hogy később

sem szabadulnak fel fémionok, amik a környező szöveteket elszíneznék.6 A fogászatban való széles körű elterjedésük oka, hogy képesek utánozni a dentin és a zománc
optikai tulajdonságait, kedvezőek az esztétikai, adhezív
tulajdonságaik, illetve biokompatibilisek. A kerámiákat
széles körben alkalmazhatjuk betétek, héjak, koronák és
rögzített fogpótlások készítéséhez.
Ez a cikk a kerámiaanyagok klasszifikációját, gyártásukat, összetételüket, monolitikus vagy leplezett restaurációkként való felhasználási lehetőségeiket, ragasztási
lehetőségeiket, illetve néhány kereskedelemben elérhető kerámia túlélési mutatóit tárgyalja.

Teljes kerámiák kontra fémkerámiák
A fémkerámia restaurációk széles körű alkalmazása a
fogászatban kiszámítható használatukban rejlik. A kerámia anyagok gyártási módszereinek és klinikai alkalmazási területének fejlődése mellett, a fémkerámia
restaurációk szerkezeti tartóssága állandó maradt.4
A fémkerámia fogpótlások 15 éves túlélési aránya 74%.4
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A leggyakoribb komplikáció e fogpótlások esetén biológiai természetű, összehasonlítva a teljes kerámiák technikai jellegű sikertelenségeivel.
Egy 2007-es szisztematikus vizsgálatban összehasonlították a fémkerámia és teljes kerámia fogpótlások túlélését. 34 cikket foglaltak össze, és fémkerámiák esetén
5 év után 4,4%-os hibaarányt találtak, míg teljes kerámiák esetén ez 6,7% volt.7 Összehasonlították az okokat; a kerámiák esetén törés, míg a fémkerámiák esetén
ez inkább biológiai természetű volt, mint a fogszuvasodás vagy parodontitis.7 A porcelán letöredezése is
összehasonlításra került, ami 3,7%-ban fordult elő teljes kerámiák esetén, és 5,7%-ban fémkerámiák esetén
5 év után.7 Egy másik vizsgálatban a kerámia törése 6 év
után 5–10%, a fémkerámia fogpótlásokon előforduló
kerámia-lepattanás 3–4% volt 10 év után.4 A teljes kerámia koronák a front régióban hasonló túlélési arányokat
mutattak, mint a fémkerámia koronák.7 A moláris régióban az alumínium-oxidok és különböző kristályokkal megerősített üvegkerámiák voltak hasonló túléléssel, mint a fémkerámiák, viszont csökkentebb túlélési
arány figyelhető meg az egyéb üvegkerámiák esetén a
posterior régióban.27 Fontos szempont tehát a kiszámítható eredmény eléréséhez az összes kerámiarendszer
anyagának ismerete.4

A kerámiák klasszifikációja
A fogászati kerámiákat sokféleképpen osztályozhatjuk.
A Kelly-féle felosztás a kerámiák összetételén alapszik:
a főleg üvegtartalmú kerámiák, különböző kristályrészecskékkel töltött üvegek és végül a polikristályos
kerámiák.4
Ezek közül az első, túlnyomórészt üvegalapú kerámia,
főleg szilícium-dioxid (kvarc), amely változó mennyiségben tartalmazhat alumínium-oxidot is.4,6 Az alumínium-szilikátok, azaz a földpátok természetben előfordulnak. Ennek az anyagnak a szintetikus formáit
gyártják a fogászatban való felhasználásra.6
A második osztály a töltőanyagot is tartalmazó üveg
alapú rendszerek. Az alumínium-szilikát optikai és
mechanikai tulajdonságai töltőanyagokkal javíthatók.
Ezek az üvegmátrixba beépülő töltőanyagok lehetnek leucit, lítium-diszilikát, fluorapatit vagy magasabb olvadáspontú üvegrészecskék.4,6 Ezen töltőanyagok alapján három alcsoportot tudunk elkülöníteni.
Az elsőbe tartoznak az alacsony és közepesen töltött üvegkerámiák. Ezek az anyagok földpátüvegből
állnak 17–25 tömeg% leucit töltőanyag hozzáadásával.4,6 A kerámiák leucittal való elegyítése a fémkerámiák termikus kompatibilitása miatt történt, először
1962-ben.4,6 Ezeket az anyagokat földpátkerámiaként
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ismerjük, és főleg a fémek leplezésére használatosak.6
A második alkategória a magas töltőanyag-tartalmú
kerámiák, amelyek tulajdonképpen 40–55 tömeg%
leucit-tartalmú földpátkerámiák.6 A leucit két tulajdonsága miatt lehet töltőanyag: az első, hogy a törésmutatója közel van a földpátüvegéhez, amely kritikus a
transzlucencia szempontjából, a második a leucit „szelektív savazásának” lehetősége, amely lehetővé teszi
mikroretencióját a rezincementekkel.4,6
A harmadik alcsoport az üvegkerámiák. Donald Stookey
1959-ben véletlenül fedezte fel őket, amikor az üveg
tulajdonságainak javítását célzó kutatását végezte.8 Tévedésből a kemence, amelybe üvegmintáit helyezte, túlmelegedett, és a keletkezett termék üvegkerámia volt.
Az üvegkerámiák polikristályos folyadékok, melyek
az üveg kontrollált kristályosítása során keletkeznek.8
A töltőanyag leggyakrabban lítium-diszilikát több mint
70 tömeg%-ban (IPS e.max, Ivoclar Vivadent).4,6 Egy
speciális melegítési eljárás során történik a képződésük és a töltőanyag-kristályok növekedése az üvegen
belül.4 Mivel a töltőanyag-részecskék magából az üvegből származnak, a maradék üvegkomponens összetétele
is megváltozik.9 Ezt a kontrollált devitrifikációs folyamatot „keramizációnak” nevezzük.4,5 A kristály magképződése és növekedésének folyamata során az üvegen
belül vékony kristálylemezek fejlődnek ki. Ezzel megnő
a kerámia repedésállósága is, mivel növekszik a repedések terjedésének útvonala és a repedéscsúcsok is tompák
lesznek.5
A harmadik csoportba tartoznak a túlnyomórészt kristályos bázisú üveg töltőanyaggal infiltrált kerámiák.6
Egymással összekapcsolt fázisokból állnak, amelyek
belső és külső felszínek között helyezkednek el.9 Egyik
képviselőjük a Vita In-Ceram 1989-ben jelent meg,
háromféle formában kapható.2 Ezeket az anyagokat az
öntőpépes (slip casting) eljárással állítják elő. Az eljárás
során alacsony viszkozitású kerámiapor és víz keverékét tűzálló porózus gipszre applikálják, 1120 °C-on
10 órán keresztül. A kapilláris hatás miatt a gipsz porózus jellege elnyeli a vizet a kerámiától, míg a kerámiarészecskék kondenzálódnak a felszínén.10 Végül porózus mag keletkezik, amelybe az üveg beszivároghat.2
Az In-Ceram rendszer esetében lantán üveget használnak, melyet erre a porózus magra applikálnak. A kapilláris hatás működése behúzza az olvadt üveget a porózus alapú kerámiába, majd egy második égést hajtanak
végre 1100 °C-on 4 órán át.2 A második égetés megszünteti a kerámia porozitását, és növeli a repedésekkel szembeni ellenállását.2,10 Ezeket a vázanyagokat az
esztétika javítása érdekében földpátporcelánnal leplezik.2 Ahogy korábban említettük, a Vita In-Ceram
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rendszere 3 formában kapható. Az első az in-Ceram
Alumina, ami 70 térfogat% alumínium-oxidot tartalmaz (Al 2O3). Az anyag nagyfokú ellenállása ellenére,
opacitása miatt hozták piacra az in-Ceram Spinell anyagot, amely magnéziumból és alumínium-oxidból (Mg
Al2O4) álló maggal rendelkezik, és jobb optikai tulajdonságú.2 Kétszeresen jobb transzlucenciájú, mint az
In-Ceram Alumina, viszont kisebb ellenállású.2 A Vita
In-Ceram Zirconia 20 térfogat% aluminium-oxidot
és 50 térfogat% cirkónium-oxidot tartalmaz. A cirkónium-oxid kristályok tetragonális beépítése jelentős
javulást eredményez a hajlítószilárdságban, és ellenáll
a repedés terjedésének is.6 Ennek az anyagnak az alkalmazása azonban alacsony transzlucenciája miatt csak a
nem esztétikus területekre korlátozódik.6
Az utolsó kerámiacsoportot a polikristályos kerámiák
alkotják. Ezekben csupán kristályok vannak, és nincs
üvegfázisuk.4 Az üveget is tartalmazó kerámiákkal
szemben, a bennük sűrűn szabályos tömbökben elhelyezkedő atomok miatt erősebbek és keményebbek,
valamint a töréssel szembeni ellenállásuk is jobb.4 Magas
opacitásuk miatt inkább vázanyagként használatosak, a
jobb esztétika érdekében üvegkerámiákkal leplezhetők.4
A cirkónium-oxid polimorf anyag, háromféle formában fordul elő.2 Köbös alakban, aminek olvadáspontja
2680 °C. Emellett 2370 °C alatti hőmérsékleteken tetragonális formává alakul át, és szobahőmérsékleten,
monoklin formája is ismert. Az 1980-as években kerámia mérnökök kifejlesztettek egy módszert a cirkónium
tetragonális fázisban történő stabilizálására, szobahőmérsékleten kis mennyiségű kalcium, cérium és ittrium
(3–8 tömeg%) hozzáadásával.2 Manapság ittriumoxid-ot (Y2O3) használnak stabilizátorként. A stabilizált cirkónium-dioxid magas szilárdsági tulajdonságai
és törési ellenállása azonban „áttételesnek” tekinthető,
vagyis az az energia benne marad az anyagban, amely
képes visszatéríteni monoklin állapotába. A cirkónium
tetragonális átalakulása a monoklin állapotba a térfogatának 3–5%-os növekedésével jár.2 Ez a térfogat-tágulás akkor hasznos, ha húzófeszültségeket gyakorolnak az
anyagra. Például a repedésképződésnél, a húzófeszültségek a repedés csúcsán kiváltják a monoklin állapotba
történő átalakulást, mely térfogat-növekedéssel párosul, és képes a repedés hegyén képződő nyomófeszültséget ellensúlyozni. Ezt a törési ellenállást „transzformációs keményítésnek” nevezik.2 Azonban, ha az anyag
nagyobb feszültségnek van kitéve, a repedések továbbterjedhetnek.2
A kerámia klasszifikációjának szerzői közvetlen összefüggést látnak az üveg mennyisége, a kerámia esztétikai és szilárdsági tulajdonságai között, azaz hogy minél

nagyobb az üvegarány, annál jobbak az esztétikai tulajdonságok, és annál gyengébb az anyag. Ez a felvetés
azonban támadható, mivel egyre több transzlucens cirkónium-dioxid kerül a piacra, ami elősegíti alkalmazásukat az elfogadható esztétikai élményű monolitikus
restaurációkhoz. Ezen klasszifikáció másik korlátja,
hogy nem tartalmazza a rezinmátrixszal rendelkező
kerámiákat. Gracis és munkatársai egy új megközelítést
ajánlanak a kerámiák osztályozásához, amely már az új
anyagokat is tartalmazza. Az első csoport az üvegmátrixszal rendelkező kerámiák, melyek nem-fém kerámiaanyagok, és üvegfázist tartalmaznak. Ennek alcsoportjai a földpátkerámiák, a szintetikus és az üveginfiltrált
kerámiák. A polikristályos kerámiák nem-fém kerámiaanyagok, amik üvegfázist nem tartalmaznak. Az utolsó
csoportot a rezinmátrixszal rendelkező kerámiák alkotják, amelyek a polimer mátrixban inorganikus anyagokat tartalmaznak, például a nanokerámiák, ezeknél az
üvegkerámia a rezin interpenetráló mátrixban helyezkedik el, vagy például a cirkónium-szilikát kerámia rezin
interpenetráló mátrixban.11
A földpátkerámiák közé tartozik az IPS Empress (Ivoclar Vivadent), IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent),
Vita VMK68 (Vita Zahnfabrik) és a Vitablocs (Vita
Zahnfabrik). A szintetikus üvegkerámiák töltőanyag
szerint csoportosíthatók: leucit-bázisú anyagok (IPS
d.Sign, Ivolcar Vivadent), lítium-diszilikátok (IPS e.max
CAD és Press, Ivoclar Vivadent; Celtra Duo, Dentsply),
fluorapatit bázisú anyagok (IPS e.max Ceram és
ZirPress, Ivoclar Vivadent). Utolsó csoportba tartoznak
az üveginfiltrált üvegmátrixú kerámiák. Ezek alumínium-oxiddal, magnéziummal és cirkónium-dioxiddal
üveginfiltráltak az öntőpépes eljárás során (In-Ceram
Alumina, In-Ceram Spinell, és In-Ceram Zirconia Vita
Zahnfabrik).11
A polikristályos kerámiák alumínium-oxidot, stabilizált cirkónium-dioxidot, cirkóniummal erősített alumínium-oxidot és alumínium-oxiddal erősített cirkóniumot tartalmaznak. Alacsonyabb transzlucenciájúak, de
magasabb a törési ellenállásuk. Ezen kerámiák savakkal
történő előkezelése kihívást jelent – az üvegfázis hiánya
miatt. Az alumínium-oxid használatának csökkentése
(például Procera AllCeram, Nobel Biocare) eredményezi az anyag magasabb rugalmassági modulusát, ami
azonban növeli a törési hajlamot. Annak ellenére, hogy
az ittrium stabilizált cirkónium-dioxidot vázanyagként
használták először, ma már a transzlucensebb variációinak megjelenésével monolitikus restaurációkhoz
is elérhető (például Lava Plus, 3M ESPE; Cercon ht,
Dentsply). Ez a klasszifikáció a cirkónium-dioxid erősítésű alumínium-oxid kerámiák esetén 50 tömeg%
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cirkónium-dioxidot tartalmaz, és fordítva, az alumínium-oxid erősítésű cirkónium-dioxid esetén. Ezen
anyagok erősebbek és jobban ellenállnak a töréseknek,
mint a Y-TZP. Előnyös tulajdonságaik ellenére is csak
vázként használhatók.11
Az új klasszifikáció a rezin-mátrixú kerámiákat is
külön csoportosítja, amely organikus mátrixot tartalmazó magas kerámia töltőanyag-tartalmú anyagokat
jelenti. Ezen anyagok előnye, hogy rugalmassági modulusuk a dentinéhez hasonló, könnyebben marhatók, és
kompozitokkal könnyen javíthatók. Ezeket az anyagokat
a CAD/CAM rendszerekhez használjuk. Lava Ultimate
(3M ESPE), egy rezin nanokerámia, amely 80% kerámia
töltőanyagot tartalmaz rezin-mátrixba ágyazva. Enamic
(Vita Zahnfabrik) a gyártója által „hibridkerámiának”
nevezett anyag üvegkerámia rezin interpenetráló mátrixban, amely földpát porcelánhálózatból és a polimer
hálózatból áll (UDMA és TEGDMA kombinációja).
A paradigm MZ100 blokk (3M ESPE) cirkónium-szilikát kerámia rezin interpenetráló mátrixban. Ez 85%ban cirkónium-szilikátot tartalmaz bidGMA polimer
mátrixba ágyazva.11

A kerámia előállításának módszerei
A kerámia gyártásának különféle módszerei léteznek
és a rendelkezésre álló feldolgozási technikák fejlődése
a kerámiaanyagok szélesebb körű elterjedését eredményezte. Az előállítási módszerek az egyszerűségükben,
technika-érzékenységükben, az elkészült restaurátumon
létrejövő esetleges hibák eloszlásában, az illeszkedésük pontosságában és a végleges fogpótlás áttetszőségében különböznek. Ezek a módszerek a következők:
porkondenzáció, öntőpépes eljárás, préselés és CAD/
CAM marás.
A porcelán konvencionális előállítása porkondenzációval és szintereléssel történik. Ez a folyamat többlépéses,
ami kondenzációval vagy a porcelán-folyadék egyvelegével indul. Ezt követően szárítással vagy előmelegítéssel eltávolítják az anyagból a felesleges folyadékot,
majd a porcelánt tovább tömörítik viszkózus üveggel
vákuum alatt. A szinterelés az eredetileg porózus anyag
tömör, erős, sűrű szerkezetű kerámiává való átalakulása.8 A szinterelési folyamat magában foglal egy sor
magas hőmérsékleten végbemenő folyamatot, amely az
üvegmátrix részleges megolvadását és a porrészecskék
összeforrását eredményezi.8 Az égetési eljárást követően
a porcelánt lehűtik. Ez a folyamat megnöveli a porcelán sűrűségét, és mindezt az anyag 30–40%-os zsugorodása kíséri. Mikroszkopikus szinten a kerámiakristályok
nem egymáshoz kapcsolódnak, hanem egymástól elkülönülve helyezkednek el az üvegmátrixban.10 A kerámia-
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kristályok ilyen elrendeződése eredményezi a kerámia
erősségének különböző változatait. Ezek az anyagok
magasabb transzlucenciájúak, és magas esztétikai tulajdonságokkal rendelkeznek.10 Példák: IPS e.max Ceram
(Ivoclar Vivadent), Lava Ceram (3M ESPE) Cercon
Ceram (Dentsply).10
A kerámia következő előállítási lehetősége az öntőpépes eljárás. Ez az eljárás a cikkben korábban említésre került, In-Ceram Vita anyagok esetén: In-Ceram
Alumina, IC-Spinell, IC-Zirconia.10 Az eljárás meglehetősen technika-szenzitív, és előfordulhat, hogy a kerámiakristályok nem teljesen infiltrációdnak az üvegmátrixba. Denry 1996-os összefoglaló cikkében e kerámiák
rendelkeztek a legmagasabb hajlítószilárdsággal.8
A fémek öntéséhez hasonlóan a kerámiák is előállíthatók öntéssel. Az önthető kerámiák ingotok-ban kaphatók, viaszvesztéses eljárással készülnek, és a kerámia
hőkezelését követően (keramizáció) kerülnek feldolgozásra. A hőkezeléses eljárás során a kerámiakristályok
kontrollált nukleációja és növekedése történik. Ehhez
leucit-tartalmú öntőformát használnak, amivel biztosítják az üvegkerámiákkal megegyező hőtágulást. Az
így gyártott kerámiák nagyfokú homogenitást mutatnak. A Dicor (Dentsply) például egy önthető kerámia,
azonban ezt az anyagot ma már nem használják.8
Az előzőhöz hasonlóan, a préselt kerámiák esetében is
a viaszvesztéses eljárást alkalmazzák tűzálló öntőforma
felhasználásával. E folyamatban a kerámia szinterelése
magas hőmérsékleten, magas nyomáson történik.8
Kerámia ingotokat 1150 °C-on 0,4 MPa nyomáson préselik a tűzálló formába. A hőpréseléssel előállított anyagok optimális tulajdonságokkal rendelkeznek, mivel
ezzel az eljárással elkerülhető az egyenetlen keverésből
adódó üregképződés az anyagban, valamint megelőzhető a túlzott kristályszemcse-növekedés.8 Példák a préseléssel használt anyagokra: IPS Empress, az IPS e.max
Press és az IPS e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent).
A CAD/CAM technológiák fejlődése a marható kerámiák fejlődéséhez vezetett.8 Ezen technológiának köszönhetően a szuperior mechanikai tulajdonságú kerámiák
marhatókká váltak.7 A CAD/CAM technológiák segítségével egyszerűsödnek a munkafolyamatok, és kevesebb
lépésből állnak.7 A számítógép vezérelte előállítás során
az anyagok marható tömbökben kerülnek forgalomba.10
Ezek a blokkok előszinterelt vagy szinterelt formában
érhetők el. Az előszinterelt formában kaphatók porózusabbak, és később, a marásuk után szinterelni kell őket.
A hátrányuk, hogy a szinterelés során zsugorodhatnak,
amit a tervező szoftverben a marás előtt kell kompenzálnunk.10 Előszinterelt formában kapható kerámiákra
példák: Cercon (Dentsply), IPS e.max ZirCAD (Ivoclar
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Vivadent), LAVA (3M ESPE), és Procera AllCeram
(Nobel Biocare). A teljesen szinterelt tömbökben kapható kerámiák nem porózusak, és nincs szükség utólagos
szinterelésükre, de ezen anyagtani tulajdonságaik miatt a
marásuk sokkal nehézkesebb.10 A teljesen szinterelt kerámiákra példák: IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) és
Vitablocks Mark II (Vita, Zahnfabrik). Az IPS e.max
CAD kerámiák előkristályosított formában kaphatók.
Ezeknél a marást egy 25 percig tartó teljes kristályosítási
folyamat követi a kerámia kályhában.

A kerámiák megerősítésének lehetőségei
A kerámia anyagánál természetéből adódóan a leggyakoribb hibalehetőség a törés.6 A törés előtt a kerámia

1.1. ábra: Kiindulási állapot, frontális nézet

anyaga kevés rugalmasságot mutat, vagyis alacsony a
törésállósága.8 A törésállóság az az energiamennyiség,
ami a törést kiváltja.6 A kerámiaanyagok ciklikus fáradása okozza a repedések terjedését, ami a kerámia kritikus fáradásának 0,1%-a.6
A kerámiák szilárdságát többféleképpen növelhetjük.
A kerámia megerősítésének módszerei: kristályokkal történő erősítés, hőkezelés, glazúrozás és az anyag átalakításos keményítése. Az előbbiekben említett részlegesen
stabilizált cirkónium átalakulása a kerámia erősítésének módszere lehet, ami fokozza a repedések terjedésével szembeni ellenállást.4
A törésekkel szembeni ellenállás növelése elérhető a kristályokkal történő megerősítéssel, azaz hogy az anyag

1.2. ábra: Kiindulási állapot, okkluzális nézet

1.3. ábra: Hat darab földpátkerámiával leplezett cirkónium-dioxid

1.4. ábra: Hat darab földpátkerámiával leplezett cirkónium-dioxid

vázas szóló korona

vázas szóló korona

1.5. ábra: A hat szóló korona ragasztást követően, frontális nézet

1.6. ábra: A hat szóló korona ragasztást követően, okkluzális nézet
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2. ábra: Monolitikus cirkónium-dioxid

3. ábra: Lítium-diszilikát üvegkerámia

4. ábra: Nobel Procera cirkónium-dioxid

korona

korona

vázas földpátkerámiával leplezett korona

nagyobb mennyiségben tartalmazza a kristályos fázist.
A jó eredmények elérése érdekében figyelembe kell venni
hőtágulási együtthatót, a kristályos fázis rugalmassági
modulusát és ellenállását az üvegfázishoz képest. Például a megfelelő a hőtágulási együtthatóval és elaszticitási
modulussal rendelkező kristályos fázis beépítése, amelynek az ellenállása magasabb, mint az üvegfázisé, végeredményben a kerámia alacsony törési valószínűségével
jár. Ha a hőtágulási együttható megegyezik, de kisebb a
rugalmassági modulus és az ellenállóság, akkor a kerámiatörés valószínűsége nagy lesz.8
Egy másik módszer a kerámia kémiai megerősítése: ez a
módszer az alkáli ionok nagyobb méretűre történő cserélésén alapszik, az anyag feszültségpontja alatt. Ennek az ioncserének köszönhetően nyomó feszültségréteg képződik az
anyag felületén. Hogy az anyag ezáltal ellenállóbb legyen,
az alkalmazott nyomásnak először ezt a „beépített” réteget kell elérnie, amelynek rétegvastagsága 50 mikrométer.
A kémiai erősítés növeli a hajlítószilárdságot.8
A leggyakoribb módszer a kerámia ellenállóságának
növelésére a hőkezelés. A kémiaihoz hasonlóan ez is egy
réteget képez a kerámia felszínén. Ez a kerámia olvadáspontja és üvegesedés megindulása közötti hőmérsékleten
történik, amit gyors hűtés követ.8 A gyors hűtés következtében a belső és külső részek közti különbség miatt a
magban húzófeszültség, a külső felületen nyomófeszültség keletkezik.8,13 Ez a technológia a földpátkerámiák esetében 2,5-szeres hajlítószilárdság-növekedést eredményez
a konvencionális hűtési eljáráshoz képest.8 A glazúr applikálása a felszínre magas hőmérsékleten egy alacsony
tágulású felületi réteg kialakulását idézi elő. A lehűlés
után a máz az anyag felületét tömörebbé is teszi, amivel
csökkenti a felületi hibák mélységét és szélességét.8

A kezelési terv készítése teljes
kerámiaanyagokkal
A kerámiaanyagok választása során a következőket veszszük figyelembe: esztétika, savazhatóság, törési ellenállás.11

Az esztétikát a tervezett fogpótlás elhelyezkedése (anterior, posterior régió), a környező fogak színe és transzlucenciája, illetve a csonk színe befolyásolja. Ezen
tulajdonságokat figyelembe véve választható ki a kerámia transzlucenciája és a szükséges ellenállása, illetve,
hogy monolitikus vagy leplezett restauráció készüljön11
(1.1–1.5 ábra).
A preparált fog anatómiájának és a készülő fogpótlás
anyagának savazhatósága meghatározza, hogy milyen
ragasztócementet használjunk.11 Abban az esetben, ha
a csonk 4 mm-nél alacsonyabb, vagy a preparáció konvergenciája 10 ͦ , olyan rezincement használata javasolt,
amelynél kondicionálás szükséges ahhoz, hogy elégséges bondozási erőt érjünk el.14 Az üvegkerámiák előkészítése folysavval megváltoztatja az anyag felületét, és
a szilícium-dioxid rezincementtel való kötéséhez járul
hozzá.15 A cirkónium-dioxid esetén az üvegmátrix hiánya okozza az anyag kondenzálási nehézségeit. Bár a
cirkónium-dioxid kondicionálása meghatározott koncentrációkkal, hőmérsékleten és időtartamig lehetséges,
ezt a cirkónium-dioxid tetragonális fázisától a monoklin fázisig történő átalakulás kíséri, ami az átalakulásos
keményedés elvesztéséhez vezet.11
A megfelelő törési ellenállású kerámia kiválasztását
befolyásolja, hogy milyen okkluzális erőknek lesz kitéve
a fogpótlás. A posterior régióban a magasabb törési
ellenállású kerámiák használata javasolt. Azon páciensek esetén, akik parafunkciókkal rendelkeznek, magas
törési ellenállású kerámiát szükséges választani.

Monolitikus vagy leplezett fogpótlások
A kerámia fogpótlások vagy monolitikus módon, vagy
leplezett formában készülhetnek el. A leplezettek egy
erősebb opakabb vázzal rendelkeznek, amit esztétikusabb kerámiával lepleznek, hogy természetesebb hatást
érjenek el, míg a monolitikus fogpótlások esetén egy
tömbből faragják ki a teljes kontúrú restaurátumot, és
nem igényel további leplezést (2-3.ábra). Habár esztétikailag talán alulmaradnak a leplezett fogpótlásokhoz
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képest, a kerámia lepattanásának lehetőségét azonban
kiküszöbölik.16 A hiba lehetősége abban rejlik, hogy a
leplező kerámia gyengébb, mint a váz anyaga. Gyakran
a nagyobb erőnek kitett posterior régióban figyelhető
meg.16 Emellett a leplező kerámia és a váz anyaga közti
kötés erőssége alulmarad a fémkerámia fogpótlásokénak.13,17 Ez vezethet végül a kerámiarétegek leválásához.
A monolitikus fogpótlások hibalehetősége a posterior
régióban létrejövő törés lehet. Ez azonban a keménységüknek és a magas törési ellenállásuknak köszönhetően
a cirkónium-dioxid vagy a lítium-diszilikát esetén ritkán
fordul elő.16,18

Üvegmátrixszal rendelkező kerámiák
ragasztása
A kerámia fogpótlások rögzítésére számos lehetőségünk van. A teljes kerámia fogpótlások rögzítéséhez a magas kötőerejük, alacsony oldhatóságuk és jó
esztétikai tulajdonságaik miatt rezincementek alkalmazása ajánlott. Ezek az anyagok növelik a fogpótlás retencióját, és csökkentik a leplező kerámia törésének esélyét.13,15 Az előnyök mellett figyelembe kell
venni, hogy a ragasztóanyag a marginális szélnél degradálódhat. Ajánlott a nagyobb töltőanyag-tartalmú
ragasztócementek alkalmazása, mert ezek kevésbé
kopnak.15
Az üveg-mátrix tartalmú kerámiák a szilánbázisú adhezívekkel kémiailag kötnek.13 Kulcsfontosságú a kerámiák felszíni előkészítése, ami vagy alumínium-oxidos homokfújással vagy folysavval történik, ennek
során irreguláris felszín keletkezik, ahova a rezincement
infiltrálódni képes.15 Ez a kerámiákban létrejövő mikrorepedések terjedését is tompíthatja, ezáltal csökkenti a
bennük lévő stresszkoncentrációt.13 A kerámiához való
kémiai kötődés a szilán bevezetésén alapszik, amely
reaktív szerves anyagként kötődik a rezincementhez, és
a kerámia szervetlen komponenseihez (szilícium-dioxidhoz) való kötődést metoxi csoportként, szilanolokat
képezve biztosít.13
A ragasztási folyamat magába foglalja a belső felszínek alumínium-oxid-szemcsékkel történő homokfújását (30-50 μm, 80 psi nyomáson), a felszínek folysavval
történő kondicionálását (5–9,5%), majd a szilán applikációját.15 A restaurátum bepróbálása után a fogfelszínt 37%-os folysavval kezeljük. Ezután applikáljuk
az adhezív bondot (kivéve, ha például az önsavazó
Unicem, 3M ESPE vagy BisCem Bisco cementet alkalmazunk), végül a ragasztás adhezív cementtel történik.13,15 Santos és munkatársai nagyon részletesen írják
le az ajánlott felületkezelési és ragasztási protokollokat
cikkükben.15

Polikristályos kerámiák ragasztása
Mivel a cirkónium-dioxid nem tartalmaz üvegfázist, és
saválló, ezért kondicionálása kihívást jelent. E nehézség
legyőzése érdekében olyan eljárások alkalmazhatók, amelyek megváltoztatják a felületüket, és létrejön egy olyan
felszín, amely jobban megfelel a rezincementekkel való
kötésnek. Az ilyen felületkezelési eljárások közé tartozik
az alumínium-oxid-szemcsékkel történő homokfújás,
pirokémiai szilícium-dioxid bevonat létrejötte (például
Silicoater, Heraeus-Kulzer) vagy a tribokémiai szilícium-dioxid bevonat készítése (például Rocatec System,
3M ESPE), amely a szilícium-dioxid felszínre történő
depozícióját eredményezi, lézersugárzás, szilíciumdioxid gőzfázis depozíció, plazmaszórás, alacsony olvadáspontú porcelán mikrogyöngyök alkalmazása, szelektív infiltrációs kondicionálás, és olyan adhezívek vagy
ragasztók használata, amelyek funkcionális MDP monomert tartalmaznak (metakriloil-oxi-decil-dihidrogénfoszfát).19-21 Néhány MDP-tartalmú anyag: Z-Prime Plus
(Bisco), Monobond Plus (Ivoclar Vivadent), AZ primer
(Shofu), Clearfil Porcelain Bond (Kuraray) és Panavia
(Kuraray). A cirkóniumok ragasztása leghatékonyabban
a szilícium-dioxid bevonat képződésével, szilán használatával vagy olyan adhezív, illetve ragasztócementek
alkalmazásával történik, amelyek MDP monomert tartalmaznak.21-23 Az üveg kerámiáknál a tartósság szempontjából nagyon fontos a cementek alkalmazása, ez a
polikristályos anyagokra is igaz. Magas törési ellenállásuk miatt a polikristályos kerámiák ragaszthatók konvencionális cementekkel is.2

A piacon elérhető anyagok indikációi
és túlélési arányok
Az IPS e.max rendszert 1990-ben mutatták be a fogászati piacokon. Az IPS Empress egy 35% leucitszemcséket tartalmazó üvegkerámia.2 Alacsony hajlítószilárdsággal rendelkezik (95–180 MPa).13,25 Mechanikai
tulajdonságai rosszabbak az alumíniumtartalmú anyagokénál.2 Az alacsonyabb ellenállásuk miatt héjakként, részleges borítókoronaként vagy szóló koronákhoz alkalmazzuk őket, az anterior régióban.2,11 Az IPS
Empress restaurációkat préseléses technikával használjuk. Az IPS ProCAD (Ivoclar Vivadent) felépítésben
ugyancsak leucittartalmú kerámia, de ezt már CAD/
CAM technológiákhoz alkalmazhatjuk.11 Egy összefoglaló cikk az IPS Empress teljes borítókorona restaurációk túlélési adatait tárgyalja. A 3–3,5 éves túlélésük
92–99% között változott.24 IPS Empress II. (Ivoclar
Vivadent) egy lítium-diszilikát üvegkerámia háromszor
nagyobb hajlítószilárdsággal rendelkezik, mint az elődje,
emiatt alkalmazható posterior régióban teljes borítóko-
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ronákhoz vagy maximum a második premoláris fogig
terjedően 3 tagú hidak készítésére. Egy klinikai vizsgálat 5 éves túlélését 100%-nak találta, egy másik vizsgálatban ugyanilyen időtartamra 95% volt.24 Mind az
Empress és az Empress II. (EII) alkalmazható monolitikus vagy leplezett formában. Leplező kerámiája fluorapatit-alapú (IPS Eris, Ivoclar Vivadent).11
2005-ben az Ivoclar Vivadent bemutatta az IPS e.max
Press agyagát, ami az EII-höz képest egy továbbfejlesztett, préstechnológiához használható lítium-diszilikát
kerámia.2 Marható formája az IPS e.max CAD (Ivoclar
Vivadent) részlegesen szinterelt formában, lila színű
blokkokként érhető el, amit a végleges krisztallizáció
eléréséhez szinterelő kályhába kell marás után tenni.27
Mind az e.max Press és CAD is leplezhetők IPS e.max
Ceram kerámiával. Ha az EII-höz hasonlítjuk őket,
akkor jobb mechanikai tulajdonságokkal és nagyobb
fényáteresztő képességgel rendelkeznek.26 A hajlítószilárdságuk és törési ellenállásuk 10%-kal jobb, mint
elődjeiké, kb. 360 Mpa.26 Ez a tulajdonságuk a finomabb
kristályok inkorporációjának és az anyag nagyobb fokú
homogenitásának köszönhető. Egy 2010-ben megjelent
tanulmányban a töréssel szemben is nagyobb ellenállást
mutattak.26 Emiatt kezdték vizsgálni sikerességüket a
posterior régióban. Egy cikkben 36 monolitikus 3-tagú
rögzített fogpótlás 10 éves túlélését vizsgálták.28 A túlélés aránya 90,8% 10 év után. Biológiai vagy technikai
szövődményt tekintve, habár 91% volt a túlélés 5 év
után, ez 10 év után 69% volt.28
A Celtra Press és Celtra Duo (Dentsply) cirkóniumdioxiddal megerősített lítium-szilikát kerámiák, amelyeket prés és CAD/CAM technológiákhoz fejlesztettek ki.
A lítium-szilikát 10% cirkónium-partikulát tartalmaz,
amely elősegíti az anyag átlagos kristályméretének csökkentését.29 Ahogy a töltőanyag mennyiségét növeljük, úgy
csökken a kristályok mérete, és növekszik az anyag törési
ellenállása. A megnövelt üvegtartalom és mikrokristályos struktúra növeli az anyag esztétikai tulajdonságait a
lítium-diszilikátokhoz képest.29,30 Ezt az anyagot a marást
követően hőkezelve, habár nem ajánlott, magasabb hajlítószilárdságot érhetünk el.31 Egy vizsgálatban az anyag
hajlítószilárdsága 300 Mpa volt marást követően, égetés
nélkül, és 451 Mpa égetést követően.31 A gyártó héjakhoz, teljes borítókoronákhoz és anterior, illetve posterior
rögzített fogpótlások készítéséhez ajánlja. A túlélésükre
vonatkozó kutatások limitáltak. Egy tanulmány az IPS
e.max CAD-nél az anyag magasabb törési ellenállását
írta le. A törésekkel szembeni jobb ellenállás oka lehet a
cirkónium-dioxid-tartalom.32
Az in Ceram Alumina (ICA) (Vita Zahnfabrik)1989-es
megjelenése jelentette az első anyagot, amely alkal-
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mas 3 tagú híd készítésére posterior régióban.2 Az
ICA egy részlegesen szinterelt, porózus alapú 85%
alumínium-oxid-tartalommal.25 Olvasztott lantánüveget infiltrálnak az anyagba, amit az öntőpépes eljárással állítanak elő. Az alumínium-oxid-tartalmú anyagok a leucittartalmúakhoz képest nagyobb ellenállással
rendelkeznek.2 Az ICA hajlítószilárdsága 500 Mpa.25
A földpátokétól eltérően az alumínium-oxid fényviszszaverési tulajdonságai mások, a beérkező fénysugarakat elnyelik, és opakabbnak tűnnek.6 Ezért főként szóló
kerámiák vázának anyaga anterior és posteror területeken, illetve 3 tagú hidak vázanyaga anterior területen.2 A túlélése premoláris és moláris régióban 5 év
után 877–92% közötti.33 1994-ben In-Ceram Spinell
(ICS) az ICA alternatívájaként jelent meg, magnézium
hozzáadásával jobb transzlucenciát értek el.2 Kétszer
áttetszőbb, mint az ICA, viszont sokkal alacsonyabb
hajlítószilárdságú: 350 Mpa.13 Ezért csupán anterior
területen lévő koronák készítéséhez alkalmazható. 2
Túlélése 91–100% között változik 5 éves időintervallumban.33 A harmadik módosítása az In-Ceram rendszereknek az In-Ceram Zirconia (ICZ) 35% részlegesen stabilizált cirkónium-dioxidot tartalmaz, az anyag
megerősítése céljából.2 Az In-Ceram Zirconia magasabb ellenállású a többi In-Ceram kerámiához képest,
viszont kisebb a transzlucenciája.13 Hajlítószilárdsága
620–700 Mpa között van, törési ellenállása is magas az
ICA-hoz képest, ami a cirkónium-dioxid-partikuláknak
köszönhető.2,6 Opak megjelenése miatt szóló koronák és
3 tagú hidak vázanyaga posterior régióban.2,11
A Procera AllCeram System (Nobel Biocare) rendszere
szinterelt, nagy tisztaságú, 99% alumínium-oxid-tartalmú
kerámia.2 Az ezekből készült restaurátumok előállítása a
csonk szkennelésével kezdődik, hogy megkapjuk a preparáció 3D képét. A beszkennelt adatot ezután elektronikus úton elküldik a gyártóüzemnek, ahol a 20%-kal
nagyított modellt lemásolják, és szárazpréselést végeznek.2 Az alumínium-oxid port az alaphoz nyomják, majd
1550 °C-on szinterelik, így az anyag a csonknak megfelelő méretre zsugorodik. Ezt a vázat földpátkerámiákkal leplezik2 (4. ábra). A Procera kerámiák kiváló ellenállással rendelkeznek, legmagasabb az alumínium-dioxid
alapú kerámiáé, amit csak a cirkónium-dioxid kerámiák
előznek meg.2 Hajlítószilárdságuk 487–699 Mpa között
van.34 Az ICA-hoz képest jobb transzlucenciájú, de csak
mérsékelt transzlucenciát kívánó esetekben alkalmazható.2 A Procera anyagokat vázakhoz használjuk, főként
anterior és posterior régióban.11 Egy 2001-es tanulmány
5 és 10 éves túlélésüket 98% és 92%-ra tette.4 Egy újabb,
2010-ben megjelent cikkben a Procera anyagának túlélése
moláris régióban 5 év után 89,2% volt.35
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A Vita In-Ceram AL (Vita Zahnfabrik) alumíniumoxidot tartalmazó polikristályos kerámia. Előszinterelt
blokkokban kapható, amit nagyobb méretben marnak ki,
és ezt követően szinterelést igényel.11 Teljes borítókoronák és anterior régióba készülő 3 tagú hidak vázanyaga.
Leplezőkerámiája a VITA VM 7 (Vita Zahnfabrik) alacsony olvadáspontú kerámia azonos hőtágulása együtthatóval, mint a váz. Az ilyen típusú fogpótlásokat ez
teszi ellenállóvá.11 5 éves túlélésük egy tanulmányban
93%, 10 éves pedig 83%.36
Lava (3M ESPE) keményre szinterelt ittrium-oxid által
részlegesen stabilizált cirkónium-dioxid (Y-TZP) vázanyag.2 Ennek az anyagnak kiválóak a mechanikai tulajdonságai: magas hajlítószilárdság, magas törési ellenállás és elaszticitási modulus.2 Az Y-TZP az anyag
átalakulásos keményedését eredményezi. A hajlítószilárdsága 1000 Mpa, ami kétszerese a tiszta alumíniumoxidénak.37 Ezen anyagokat CAD/CAM technológiával, marással tudjuk felhasználni. Először a preparált
fogat optikai szkennerrel beszkennelik, majd egy CAD
szoftver segítségével, a szintereléskor bekövetkező zsugorodását figyelembe véve, egy nagyobb méretű vázat
terveznek.37 Ezek az anyagok használhatók anterior és
posterior régióban szóló koronák vagy 3 tagú hidak
vázaként.11,37 Egy 2015-ös vizsgálatban az anyagok 7 éves
túlélését 88,8%-nak találták,38 a leggyakoribb komplikációnak a fogszuvasodást és a leplező kerámia lepattaná-

sát találták.38 Opacitásuk miatt vázként használatosak, a
kívánt esztétikai hatás leplező kerámiákkal érhető el. Ez
vezetett a transzlucens cirkónium-dioxidok megjelenéséhez. A Lava Plus (3M ESPE) magas transzlucenciájú
Y-TZP, alkalmas monolitikus restaurációkhoz is.11 Más
Y-TZP anyagok: IPS e.max ZirCAD, Ivoclar Vivadent;
In-Ceram YZ, Vita Zahnfabrik; Zirkon, DCS; Cercon ht,
Dentsply.11

Konklúzió
Több mint száz éve alkalmazunk a fogászatban kerámia restaurációkat, de a legutóbbi években nőtt meg a
népszerűségük. Az új anyagok és új feldolgozási eljárások megjelenése, illetve az új klinikai alkalmazási lehetőségek és a betegek növekvő igényei a még esztétikusabb fogpótlások iránt, vezettek ehhez a növekvő
tendenciához. Habár a régebben megjelent formáit
kisebb ellenálló képességük miatt csak anterior régióban javasolják használni, a legutóbbi fejlesztések eredményeképpen a jó mechanikai tulajdonságok egyre
jobb optikai tulajdonságokkal társulnak.
Korábban a kerámiákat kézzel dolgozták fel és égették. Ma már sokféle technika alkalmazható, így például az öntőpépes eljárás, a préselés és a leggyakrabban
alkalmazott marható CAD/CAM blokkokkal történő
feldolgozás. A kerámiák megerősítése történhet kristályokkal, hőkezeléssel, glazúr alkalmazásával és az átala-
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kulásos keményítéssel. A felhasználni kívánt anyag
kiválasztását esztétikai tényezők, az anyag kondenzálhatósága és a fogpótlás kívánt törési ellenállása határozza meg. A megfelelő ragasztási protokollt betartva
az üvegkerámiák ragasztása megbízható eredményekkel jár. A polikristályos kerámiák, mint a cirkóniumdioxid vagy az alumínium-oxid kerámiák ragasztása
kihívásokkal teli. Ezek az anyagok további felületkezelést igényelnek, ha rezincementet alkalmazunk, vagy
alternatívaként nem adhezív, konvencionális cementet
is alkalmazhatunk.
Az üvegkerámiák a legesztétikusabbak, a természetes
fogakhoz leginkább hasonlók, kristályok hozzáadásával az ellenállásuk is növelhető. A polikristályos kerámiák nagyobb hajlítószilárdsággal rendelkeznek, és
alkalmazhatók nagyobb okkluzális erőknek kitett régiókban is, de kevésbé transzlucensek. Az újabb kerámiák
esetén a cél az egyensúly megtalálása a nagyobb ellenállású anyag, akár hosszabb kiterjedésű hidak készítéséhez, és az esztétikailag is elfogadható restaurátumok
készítése között. Nagyon sokféle kerámia kapható, de
sikeres alkalmazásuk a klinikus tudásától és a megfelelő anyagválasztástól függ, ami kielégíti az adott klinikai eset funkcionális és esztétikai kívánalmait.
Számos cikk vizsgálja a különböző kerámiaanyagok túlélési adatait, ezek az eredmények függenek attól, hogy
milyen anyagot használtak, a fogpótlás előállítási módjá-

21. Mattanlina JP, Lung CYK, Tsoi JKH. Silane adhesion mechanism in dental
applications and surface treatments: a review. Dent Mater 2018;34:13-28
22. Kern M. Bonding to oxide ceramics- laboratory testing versus clinical
outcome. Dent Mater 2015;31:8-14
23. Atsu SS, Kilicarsla MA, Kucukesmen HC, Aka PS. Effect of zirconiumoxide ceramic surface treatments on the bond strength to adhesive
resin. J Prosth Dent 2006;95:430- 436
24. El-Mowafy O, Brochu JF. Longevity and clinical performance of IPSEmpress ceramic restorations-a literature review. J Can Dent Assoc
2002;68:233-237
25. Guzzato M, Albakry M, Ringer SP, Swain MV. Strength, fracture
toughness and microstructure of a selection of all-ceramic materials
part I: pressable and alumina glass-infiltrated ceramics. Dent Mater
2004;20:441-448
26. Etman MK, Woolford MJ. Three-year clinical evaluation of two ceramic
crown systems: a preliminary study. J Prosth Dent 2010;103:80-90
27. Willard A, Chu TG. The science and applications of IPS e.max dental
ceramic. Kaohsiung J Med Sci 2018;34:238-242
28. Kern M, Sasse M, Wolfart S. Ten-year outcome of three-unit fi xed
dental prostheses made from monolithic lithium disilicate ceramic. J
Am Dent Assoc 2012;143:234-40
29. Giordano R. Why celtra is an advanced glass ceramic. Dental Products
Report 2018;52:50-51
30. Preis V, Behr M, Hahnel S, Rosentritt M. Influence of cementation
on in vitro performance, marginal adaptation and fracture
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tól, a klinikai felhasználástól és attól, hogy a szerzők mit
definiálnak kudarcnak. Ezért a jövőben kívánatos egyértelműen meghatározni, hogy mit nevezünk kudarcnak, és ennek alapján vizsgálni a jelenleg elérhető anyagok mechanikai és optikai tulajdonságait.
Nyilatkozat
A szerző a cikkben említett eg yetlen céggel sem áll kereskedelmi
kapcsolatban.
A szerzőről
Dr. Nora El-Mowafy, BDS, MSc, FRCD (C), Fogpótlástani
Klinika
Fogpótlástan szakorvosa. Az eg yiptomi Future eg yetemen végezte
tanulmányait. Majd a British Columbia Eg yetemen kettős képzés keretein belül megszerezte a Craniofaciális Tudományok és a
Fogpótlástan mesterfokozatokat.
Tag ja a kanadai fogászati eg yesületnek (Royal College of Dentists
in Canada: RCDC), a kanadai fogpótlástani társaságnak, az
ontariói fogászati társaságnak és az amerikai fogpótlástani társaságnak.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.12 No.4 –
May 2019
Fordította: Dr. Laki-Czigola Alexandra

resistance of CAD/CAM-fabricated ZLS molar crowns. Dent Mater
2015;31:1363-1369
31. Lawson NC, Bansal R, Burgess JO. Wear, strength, modulus and
hardness of CAD/CAM restorative materials. Dent Mater 2016;
32:e275-e283
32. Jassim ZM, Majeed MA. Comparative evaluation of the fracture
strength of monolithic crowns fabricated from different all-ceramic
CAD/CAM materials (an in vitro study). Biomed Pharmacol J 2018;11
33. Li RW, Chow TW, Matinlinna JP. Ceramic dental biomaterials and CAD/
CAM technology: state of the art. J Prosthodont Res 2014;58-208-216
34. Raigrodski AJ. Contemporary materials and technologies for allceramic fi xed partial dentures: a review of the literature. J Prosth Dent
2004;92:557-562
35. Kassem A, Atta O, El-Mowafy O. Survival rates of porcelain molar
crowns- an update. Int J Prosthodont 2010;23:60-62
36. Olsson KG, Furst B, Andersson B, Carlsson GE. A long-term
restrospective and clinical follow-up study of In-Ceram Alumina FPDs.
Int J Prosthodont 2003;16:150-156
37. Piwowarczyk A, Ottl P, Lauer HC, Kuretzky T. A clinical report and
overview of scientific studies and clinical procedures conducted on the
3M ESPE Lava All-Ceramic System. J Prosthodont 2005;14:39-45
38. Sola-Ruiz MF, Agustin-Panadero R, Fons-Font A, Labaig-Rueda
C. A prospective evaluation of zirconia anterior partial fi xed dental
prostheses: clinical results after seven years. J Prosth Dent
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A dohányzás hatásai és kapcsolata
az endodontális kórképekkel
A dohányzás endodontiai vonatkozásainak ismertetése
Dr. Meera Patel

Elméleti háttér – Átfogó képet kapunk a dohányzás egészségre gyakorolt
hatásairól, különös tekintettel az endodontális kórképekre és a halálozási
okokra.
Gyakorlati célkitűzés – Kiemelt jelentőségű, hogy a dohányzó betegek
tanácsot kapjanak káros szokásuk abbahagyására, fi gyelmeztetni kell
őket a szájüregi és a szisztémás megbetegedések fokozott kockázatára.
Tudatosítani kell a folyamatos dohányzás fogászati kezelésekre gyakorolt
kedvezőtlen hatásait; legyen szó implantátumokról, parodontológiai- vagy
akár endodontiai kezelésekről.

A

dohányzás világszinten vezető szerepet tölt
be a korai elhalálozási mutatókban, mivel
az emberi test minden részét károsan befolyásolhatja (1. ábra). Ezt a tényt több globális és nemzeti dohányzási statisztika is alátámasztja.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) (2012) közölt
adatai szerint:
– Körülbelül 1 milliárd ember dohányzik világszerte.
– A dohányzás évente közel hatmillió ember halálához
vezet (ebből 5 millió aktív, illetve volt-dohányos; és
több mint 600 ezer passzív, azaz nemdohányzó ember,
aki ki van téve a másodlagos füstnek). Ha ez ebben
az ütemben folytatódik, akkor a 2030-ra becsült éves
halálozási arány meghaladhatja a nyolcmilliót.
– A dohányzók körülbelül 80 százaléka alacsony-, illetve
közepes jövedelmű (GDP – a ford.) országokban él.

– A dohánytermékek fogyasztása globálisan növekszik,
bár egyes magas jövedelmű és felső-közepes jövedelmű
országokban csökken.

Dohányzás – általános hatások
Tomar és Asma 2000-ben kimutatták, hogy a dohányzás káros hatásai arányosak a dohányos ember által elfogyasztott cigaretták számával, valamint a dohányzás
időtartamával. A dohányzás az alábbiakkal mutat szoros
összefüggést:
– A megváltozott immun- és szöveti válaszreakciók
miatt az anabolikus és katabolikus mechanizmusok
közötti fi ziológiai egyensúly megbomlása (Palmer,
Wilson, Hasan és Scott, 2005).
– Bakteriális fertőzésekre való fokozott hajlam (Radek
és mtsai, 2010), amely azzal magyarázható, hogy a
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dohányzás csökkenti az immunrendszer működésének hatékonyságát, az oxidációs potenciált, valamint a
baktériumok ökoszisztémájára is hatással van (Garcia,
Penarrocha & Marti, 2007).
– Fokozott csontveszés a szkeletális (Krall & DawsonHughes, 1991), valamint a szájüregi csontállományban
(Krall, Garvey és Garcia, 1999).
– A vér oxigénszállító képessége csökken (ljzerman,
Serne, van Weissenbruch, de Jongh és Stehouwer,
2003).
– Az érrendszer diszfunkciója (Pittilo, 1990).
A nikotin egészségre gyakorolt káros hatása szintén
ismert, ezt elsősorban az apoptózisra gyakorolt hatása
révén fejti ki, valamint az acetil-kolin receptorokhoz való
kötődésével az angiogenezisben és a sejt-mediált immunválaszokban okozott változásokkal. A csökkent apoptózis
a mikroorganzmusok túlélési esélyeit növeli, amely kulcsfontosságú a krónikus gyulladásos betegségek kialakulásában (Zeidler, Alberman & Lang, 2007). A vaszkuláris
hatások miatt a perifériás keringés vazokonstrikciójából
eredő csökkent véráramlás emelkedett vérnyomáshoz,
fájdalomhoz, valamint rosszabb sebgyógyulási hajlamhoz
vezet (Garcia és mtsai, 2007).

Dohányzás – endodontiai vonatkozások
A dohányzás szájüregben okozott következményei elsősorban a daganatos elváltozások, valamint a parodontális
betegségek körében ismertek. Warnakulasuriya, Dietrich
és Bornstein 2010-ben leírta, hogy a fogágybetegség legnagyobb környezeti rizikófaktora a dohányzás, ugyanakkor a káros szokás által okozott szöveti destrukció pontos mechanizmusa a mai napig nem tisztázott. Ahogy
arról korábban már esett szó, ennek oka feltételezhetően
a dohányzás által befolyásolt immunológiai és szövetregenerációs folyamatok anabolikus és katabolikus egyensúlyának zavarával magyarázható (Walter, Rodriguez,
Taner, Hecker & Weiger, 2012). Ezzel szemben a dohányzás és az endodontális kórképek kapcsolata mindmáig
kevésbé tisztázott, ezért jelen cikk szerzői többek között
erre a kérdésre próbálnak választ adni.

a parodontium képleteire gyakorolt potenciálisan káros
hatásokat (Krall és mtsai, 2006, Duncan & Pitt Forci,
2006; és Lopez-Lopez és mtsai, 2012).
Dohányzó páciensek radiológiai leleteinek kiértékelése
alapján elmondható, hogy a táblázatban felsorolt mechanizmusok bármelyike kedvezőtlenül befolyásolhatja a
fogbél, valamint a fogágy részét képező csontállományt,
nemdohányzó páciensekhez képest (Krall és mtsai, 2006).
A szerző véleménye szerint a fentiek kedvezőtlenül befolyásolhatják a periapikális léziók gyógyulási ütemét is,
gyökértöméssel ellátott fogak esetében.

A szervezet dohányzásra adott válasza
a kezelések és gyógyulás aspektusából

A dohányzás hatása
a mikroorganizmusokra

Mint ismeretes, az endodontális kórképek döntő többsége bakteriális eredetű (Kakehashi, Stanley, & Fitzgerald, 1965). A pulpa és a periapikális tér egészségének
megőrzése érdekében a szöveti regenerációs folyamatok és a fertőzésekkel szembeni immunválasz optimális
működése elengedhetetlen. Az 1. táblázat összefoglalja a
dohányzás által okozott fiziológiai, valamint a pulpa- és

A dohányfüstben lévő anyagok subgingivális mikroflórára gyakorolt hatása inkább kvantitatív, mintsem
minőségi jellegű (Shchipova, Nagaraja, Kumar, 2010).
Ez azzal magyarázható, hogy az újonnan kialakult,
valamint perzisztáló endodontális kórképek kialakulásában egyébként is részt vevő parvimonas, campylobacter, treponema, bacteroides, fusobacterium speci-

1. ábra: A dohányzás általános egészségre gyakorolt hatása.
Forrás: WHO, 2004
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esek (Socransky, Haffaje, Cuigini, Smith, Kent, 1998;
Kumar, Griffen, Moeschberger, Leys, 2005), valamint porphyromonas (Van Winkelhoff, Bosch-Tijhof,
Winkel, Van der Reijdlen, 2001, Zambon, Grossi,
Machtei, Dunford, Genco, 1996) baktériumok emelkedett csíraszáma túlsúlyba kerül a nem-patogén mikrobiális ökoszisztéma tagjaival szemben. A másodlagos fertőzéseknél perzisztáló, változatos – főleg enterococcus
faecalis – baktériumflóra esetében ugyanakkor a szerző
véleménye szerint már nem lehet ugyanezt kijelenteni
(Jose, Siqueira, Rocas, 2009).

2012-es összefoglaló cikk
A dohányzás okozta periapikális kórképek vonatkozásában Walter, Rodriguez, Taner, Hecker és Weiger végzett
átfogó tanulmányt, melyről 2012 áprilisában jelent meg

közlemény. Az elemzésbe bevont kilenc tudományos
publikáció 2000–2011 között adatokat ölelt föl, összesen 3008 páciens közreműködésével. A relatíve szűk
időintervallum ellenére a review hatalmas erőssége,
hogy lehetőség nyílt az adatok összevetésére, mivel a
kezelésekben alkalmazott anyagok és módszerek tekintetében nem történt számottevő változás a vizsgált évek
alatt (Walter és mtsai., 2012). A review-ban felhasznált
közleményeket a 2. táblázat foglalja össze.
Az összesen kilenc közleményből hat szerint van összefüggés a dohányzás és az endodontális kórképek között.
Azonban számos tényező nehezítette a bennük foglalt
eredmények egymással való összehasonlíthatóságát,
ebből kifolyólag evidencián alapuló kijelentést tenni a
dohányzás és a periapikális patózis közvetlen kapcsolatáról sem tudunk.

1. táblázat: A dohányzás pulpára és parodontiumra kifejtett hatásai

Élettani folyamat

Fibroblasztok és sebgyógyulás

Dohányzás hatása
A fibroblasztok kulcsfontosságú
szerepet játszanak a sebgyógyulásban
és a szöveti regenerációban. Rugalmas,
retikuláris, valamint kollagén rostokat
hoznak létre, továbbá citokineknek és
növekedési faktoroknak nevezett fehérjék
proliferációja, migrációja, valamint
szekréciója, révén befolyásolják a fenti
folyamatokat.

Fogbélre és fogágyra gyakorolt hatás
(hipotézis)

Az apikális parodontium késleltetett
gyógyulása gyökérkezelést követően.

A dohányzás akadályozza a fibroblasztok
tevékenységét a sérülés helyén, amely
kedvezőtlenül befolyásolja a sebgyógyulás
folyamatát és a hegképződést.

Mikrovaszkularizáció

Stressz kiváltása, csökkent vérátáramlás és
érrendszeri diszfunkciók.
Oxigénszállítási zavar és a keringési
rendszer károsodása.

A fog korlátozott tápanyag- és
oxigénellátása. Sejtszintű regeneráció
károsodása a fogbél sejtjeiben, amely
korai sejthalálhoz vezet. Sebgyógyulás
kedvezőtlen befolyásolása.

Fertőzésekre való fokozott hajlam a
védelemben részt vevő celluláris, valamint
humorális elemek csökkent száma miatt.
Neutrofilek: csökkent hatékonyságú
migráció valamint fagocitózis.
Makrofágok: csökkent immunfunkció
Citokinek: csökkent szint
Immunrendszer

Immunoglobulin A, G, M:
csökkent termelődés

Apikális parodontium épsége nem képes
helyreállni gyökérkezelést követően.
Késletetett, gyenge gyógyulási hajlam ill.
annak teljes hiánya.

Gingivális crevicularis folyadék: csökkent
T-limfociták és antitestek: csökkent szint
Akut gyulladásos mediátorok szintjének
emelkedése (TNF és IL-6)

Szövetkárosodáshoz vezet

Krónikus szisztémás gyulladásos válasz a
szérumban (C-reaktív protein)

Amint a folyamat átterjedt a
gyökérhártyáról a környező struktúrákra,
a dohányosok esetében sokkal kisebb
mértékben figyelhető meg gyógyulás.

Csontvesztés súlyosbodása

További csontvesztés

A szék mellett

Alábbiakban szerepel néhány ok az említettek közül:
– Keresztmetszeti és longitudinális felmérések: mindkét
tanulmánytípus nagyon különböző dolgokat mutat
be. A hosszirányú (longitudinális) vizsgálatok bizonyos időtartam alatt kialakult új periapikális elváltozásokat (incidencia – a ford.), ezzel szemben a keresztmetszeti vizsgálatok a vizsgálatba bevont dohányzó és
nemdohányzó populációban előforduló periapikális
kórképek gyakoriságára (prevalencia – a ford.) utal egy
adott időpontban. Utóbbi korlátozott jellege esetünkben abban rejlik, hogy a már esetleg remisszióban lévő
elváltozások is pozitív értékkel bírnak, noha a léziók
gyógyulási hajlama dohányosok körében lassabb lehet
a nemdohányzó populációhoz képest, ezért az előfordulási gyakoriság számértéke önmagában nem teljesen
reprezentatív.
– Radiológiai leletek: a vizsgálatok döntő többségében periapikális felvételek készültek; két tanulmány
(Frisk & Hakeberg, 2006; Alekseiuniene és mtsai,
2000) azonban panorámaröntgent használt az eredmények értékeléséhez. 1989-ben Rohlin, Akesson,
Hakansson, Hakansson és Nasstrom megállapították, hogy a periapikális folyamatok legobjektívebb
megítéléséhez intraorális röntgenfelvételre van szükség. A panorámaröntgen a fent említett esetekben számos előnytelen tulajdonsággal bír, például a fogak és
más anatómiai képletek egymásra vetülése (különösen a front régióban), de ami még fontosabb, hogy
a gyökércsúcs körüli léziók kiterjedése és súlyossága
könnyen alábecsülhető. Az implantológiában ma már
széleskörűen elterjedt CBCT a periapikális kórképek
diagnosztikájában is alkalmazható, segítségével a legpontosabb eredményhez juthatunk. Sugárdózisa miatt
azonban csak indokolt esetben (endodontiában legg yakoribb az adott fogat, illetve környezetét leképező, úg ynevezett kis
volumenű – a ford.) támaszkodhatunk a nagy felbontásból származó előnyeire (IR (ME) R, 2000).
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– A periapikális kórképek értékelésében alkalmazott
eltérő módszerek: epidemiológiai és radiológiai adatok
alapján a legmegbízhatóbb és standardizált eredményt
a Brynolf (1967), valamint Kirkevang és Wenzel
(2003) által is használt periapicalis index (PAI) jelentené, három tanulmányban (Krall és mtsai, 2006;
Bergstrôm és mtsai, 2004; Frisk és Hakeberg, 2006)
azonban nem került felhasználásra, így az elváltozások dohányzással való kapcsolatának bizonyítása is
nehézségekbe ütközött.
– Dohányzás az anamnézisben: Krall és munkatársai
2006-ban közölt adatai szerint 1,7-szer nagyobb gyakorisággal volt szükség gyökérkezelésre dohányosok
körében, mint nemdohányzó pácienseknél. Az aktív
dohányzás évei, valamint az elszívott cigaretták száma
egyenesen arányos a kockázati tényezővel, továbbá azt
is kimutatták, hogy az absztinenciát követő időszak
alatt hasonló arányban csökkent a gyökérkezelések
száma. 2010-ben Warnakulasuriya és munkatársai leírták, hogy 10–20 éven át tartó dohányzás abbahagyása
után a szájüregi képletek a káros szokás megkezdése
előtti állapotokat tükrözték, tehát kulcsjelentőségű
rizikófaktornak tekinthetjük. A szerző véleménye szerint a periapikális szövetek dohányzással való kapcsolatának értékelése szempontjából az alábbi csoportosításra lenne szükség: jelenleg is aktív dohányosok; volt
dohányosok, akik abbahagyták: 1–10 éve, 11–20 éve,
valamint 20+ éve. Ugyanakkor az alábbi vizsgálatokban ez olyannyira eltérő módon került feltárásra,
hogy az adatok nem voltak egymással összehasonlíthatók (Segura-Egea és mtsai, 2008; Frisk és Hakeberg,
2006; Kirkevang és Wenzel, 2003; Aleksejuniene és
mtsai, 2000 és Kirkevang és mtsai, 2007). A páciens
anamnézisben bevallott dohányzási státusza a legkevésbé megbízható eredményeket nyújtja (Walter és
mtsai, 2012), az ebből eredő hibák csak megfelelő
biomarkerek segítségével küszöbölhetők ki.

2. táblázat: A szisztematikus review cikkben szereplő tanulmányok

Vizsgálat típusa

Mennyiség

Volt-e összefüggés?

Tanulmány
1. Segura-Egea és mtsai, 2011
2. Segura-Egea és mtsai, 2008

Keresztmetszeti

6

5 Pozitív korreláció a dohányzás és a
periapikális kórképek között

3. Frisk & Hakeberg, 2006
4. Bergstrôm, Babcan, Eliasson, 2004
5. Kirkevang, Wenzel, 2003
6. Aleksejuniene, Eriksen, Sidaravicius,
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parodontális-, mind a krónikus periapikális léziókban
azonos mikroorganizmusok jelenlétét igazoltak.

Zavaró tényezők

2. ábra: Közvetett utak: szocio-ökonómiai helyzet és a periapikális
elváltozások kapcsolata

A megfelelő koronai restaurátum minősége a periapikális folyamatok gyógyulásában kritikus jelentőségű (Ray
és Trope, 1995; Frisk és Hakeberg, 2006). Az ennek teljesülését alátámasztó dokumentációnak Segura-Egea
2011-es tanulmánya nem tett eleget, noha jelen cikk
szerzői szerint ennek kardinális jelentősége lett volna
az adatok objektív értékelhetőségében. A prospektív
vizsgálatok azt mutatják, hogy a dohányosoknál általánosan magasabb a szuvas, valamint a töméssel ellátott fogak száma a nemdohányzó páciensekhez képest
(Drake, Beck, Lawrence, Koch, 1997; Locker, 1996),
amiből következik, hogy ezen fogak gyökérkezelése is
gyakrabban válik szükségessé.
Az implantológiában ma már széleskörűen elterjedt
CBCT a periapikális kórképek diagnosztikájában is
alkalmazható, segítségével a legpontosabb eredményhez juthatunk.

Szocio-ökonómiai státusz

3. ábra: Általános rizikóbecslés.
Forrás: a „Dental Public Health - A Primer” szerzőjétől.

– Demográfiai mutatók: számos tanulmány adatai nem
voltak reprezentatívak a teljes populációra nézve, például Frisk és Hakeberg 2006-os közleménye, amelyben csak a nőket vonták be vizsgálataikba, míg Krall
és munkatársai 2006-ban csak a férfiakra vonatkozó
adatokat közölt. Bár annak okára nem derült fény, hogy
Marending és munkatársai 2005-ben megjelent tanulmánya miért csak 84 beteget vizsgált összesen, az általuk
leírt dohányzás hipertóniát kiváltó hatása ugyanakkor
összefüggésbe hozható a fogágybetegség kialakulásának magasabb kockázatával. Segura-Egea és munkatársai 2011-es megjelent közleményében magas vérnyomásban szenvedő pácienseket vizsgált, ahol mind a

Frisk és Hakeberg 2006-ban publikált, valamint Kirkevang
és Wenzel 2003-ban közölt adatai szerint nem mutatható
ki szignifikáns kapcsolat a társadalmi-gazdasági helyzet
és a fogorvoshoz fordulási gyakoriság, illetve periapikális
elváltozások között. A szerző véleménye szerint ugyanakkor ezek a tényezők közvetve fejtik ki hatásukat: a társadalmi helyzetből adódó nélkülözés szoros összefüggést
mutat a fogak állapotának romlásával és a fogszuvasodással (Jones, Worthington, 2000), valamint a dohányzással
(Hiscock, Bauld, Amos, Fidler, Munafó), amelyek mind
magasabb kockázatot jelentenek a periapikális kórképek
kialakulási gyakoriságában (2. ábra).
A korábban említett szisztematikus review cikk nem elemezte Lopez-Lopez relatíve friss, 2012-es esettanulmányát, amelyben viszont szignifikáns összefüggést írtak
le a dohányzás és a radiológiailag diagnosztizált periapikális léziók között. A vizsgálatba bevont páciensek életkor, nem, fogak száma, endokrin státusz, gyökértömés,
valamint diabetes mint szisztémás tényező alapján
kerültek értékelésre. Ugyanakkor figyelmen kívül hagytak számos olyan fontos tényezőt, mint a parodontális
státusz, szocio-ökonómiai helyzet, vagy immunrendszeri betegségek, amelyek nélkül viszont nagyon nehéz
a kívánt összefüggéseket feltárni.

További vizsgálatok szükségesek
A dohányzás és a periapikális elváltozások közötti kapcsolat tényszerű feltárásához több prospektív, longitudi-
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nális vizsgálatra lenne szükség. Noha több, a témában
megjelent közlemény látott napvilágot, az eltérő értékelési szempontok miatt az eredmények sok esetben nem
összevethetők (Walter és mtsai, 2012), ezért a jövőben
az alábbi szempontok fi gyelembevétele nagymértékben hozzájárulna az adatok standardizálásához:
– Periapikális röntgenfelvételek készítése a radiológiai
diagnosztikában;
– Periapikális index (PAI) score alkalmazása a léziók
értékelésénél;
– Nemdohányzó vagy dohányzó-e a páciens, utóbbi esetében a napi mennyiség, valamint a dohányzással töltött évek számának feltüntetése az anamnézisben. Volt
dohányosoknál mettől meddig tartott, mikor hagyták
abba, mennyi cigarettát fogyasztottak.
– Biomarkerek alkalmazása: szén-monoxid, tiocianát,
valamint kotinin;
– Demográfiai mutatók: hasonló korú és kórelőzményű páciensek bevonása a vizsgálatokba;
– Az úgynevezett zavaró tényezők kiküszöbölése érdekében hasonló szocio-ökonómiai státusz, összehasonlítható szuvas-hiányzó-tömött (DMFT) szám, valamint
a legalább félévente fogorvoshoz járás gyakorisága.
Nagy szükség lenne a passzív dohányosok, valamint a
cigarettától eltérő dohányterméket fogyasztók körével
is foglalkozni az endodontális betegségek viszonylatában, az irodalomban ugyanis nem áll rendelkezésre erre
vonatkozó információ. 2019-ben a WHO által közölt
adatok szerint az Egyesült Államokban évente 41 ezer
haláleset a passzív dohányzásnak volt tulajdonítható.
A dohányzás hipertóniát kiváltó hatása ugyanakkor
összefüggésbe hozható a fogágybetegség kialakulásának magasabb kockázatával.

Következtetések
A dohányzás okozta periapikális elváltozások kialakulása között nincs tudományosan megalapozott, bizonyítékon alapuló összefüggés. Noha számos tanulmányban vizsgálták ezek kapcsolatát, az alkalmazott
módszerek heterogenitása és a közölt adatok sokszínűsége miatt nem tudunk belőlük egyértelmű következtetéseket levonni. Mindehhez prospektív, longitudinális vizsgálatok révén nyílna lehetőség, amennyiben
a fent említett szempontokat egységesítve, egymással
összevethető homogén adatok állnának rendelkezésre.
Ennek kivitelezése azonban nem könnyű feladat.
A dohányzás a teljes emberi testre hatással van, amely
alól a periapikális régió sem képez kivételt. A dohányzással összefüggő betegségek megelőzhetők. Egészségügyben dolgozó emberekként felelősek vagyunk bete-
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4. ábra

geink általános egészségi állapotáért, valamint jólétéért.
A Carr és Ebbert által 2006-ban közölt szisztematikus review szerint nagyobb százalékban mondtak le a
dohányzásról emberek, ha káros szokásuk következményeire a fogorvosuk hívta fel figyelmüket.
A dohányzás számos szisztémás kórkép esetében magas
kockázati tényező, ahogyan azt a 3. ábra is szemlélteti;
cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, utóbbi pedig szoros összefüggést mutat a parodontális, valamint periapikális elváltozásokkal (SeguraEgea és mtsai, 2005; Segura- Egea és mtsai, 2011).
Fogorvosként a dohányzásról való leszokásra ösztönözhetjük pácienseinket, ennek köszönhetően számos
egyéb krónikus betegség kockázatát csökkenthetjük
pusztán egyetlen rizikófaktor kontrollálása révén. Ezáltal nagyobb hangsúly fektethető egyéb kezelésekre, valamint az erőforrások is jobban optimalizálhatók (M Patel
és N Patel, 2007). Nagyon fontos a dohányzó pácienseket figyelmeztetni a szájüregi és a szisztémás megbetegedések fokozott kockázatára, valamint káros szokásuk
fogászati kezelésekre gyakorolt kedvezőtlen hatásairól;
legyen szó implantátumokról, parodontológiai vagy
akár endodontiai kezelésekről.
A szerzőről
MEER A PATEL diplomáját a Barts and the Royal Londonban szerezte 2003-ban. Ismertségét a fogászati közegészségüg y, fogászati pszichológia-, etika-, és jogi vonatkozásaiban végzett, valamint felnőtt és g yermek fog- és szájbetegségek területén
nyújtott tevékenységének köszönheti. Meera számos rendelőben
praktizált.
A 2007-ben meg jelent Fogászati közegészségüg yi tankönyv szerzője. Később ug yanebben az évben sikeres dohányzásról való
leszoktatási programot szervezett, amelyben közel 40 ezer ember
vett részt. A 2007-es Dentistry Awards-on „az év leg jobb fiatal
fogorvosa” jelölést kapta.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.12 No.5
-June/July 2019
Fordította: Dr. Hriczó-Koperdák Gergely
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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.

Adhézió, bioanyagok és
CAD/CAM
Dr. Pascale Magne

Pascale Magne jelen cikkében tudományról, tapasztalatokról, józan
észről, páciensekről beszél, a csap és korona helyett biomimetikus
restaurációk alkalmazásával kapcsolatban.

K

ihívásokkal teli, intenzív világban élünk, a
jövőnk pedig kiszámíthatatlan. Gyakran
saját meggyőződésünket megkérdőjelezve
kell törekednünk arra, hogy szakemberként
dolgozzunk, hogy megőrizzük a szakma iránti lelkesedésünket. A fogászatban rengeteg anyag és technikai
feltétel áll rendelkezésünkre, ami kihívást jelenthet számunkra. Minden klinikus próbál eligazodni a lavinaként
ránk zúduló új fogászati termékek, új technológiák és az
ellentmondásos tudományos publikációk között. Napjainkban talán sokkal fontosabb, mint valaha, hogy számba
vegyük értékrendünket és saját szabályainkat, hogy az
adott esethez a legjobb megoldást válasszuk. Négy egymással összefüggő tényező játszik szerepet a döntésünkben: tudomány, tapasztalat, a józan ész és a páciens.

A klinikai vizsgálatok körülményei nem minden esetben valódi klinikai körülmények. Az etikai szabályok
miatt ezeket nem mindig lehet standardizálni. Az eredményeket sok változó befolyásolhatja, például a vizsgálatban részt vevő orvos, a klinikai kérdőív jellege, a
beteg szokásai.
Nem ritka, hogy van egy olyan null hipotézis (a vizsgált anyag vagy módszer és a kontroll módszer közti
különbség hiányában), főként a klinikai kutatásokban,
ami nagy mennyiségű klinikai adatot eredményez, és
emiatt zavart okoz.
Azt is megállapíthatjuk, hogy a standardizáció miatt
azon kutatások, amik ötvözik a digitális teszteket az in
vitro tesztekkel, sokkal több hasznos adattal szolgálhatnak (Korioth and Versluis, 1997; Magne et al, 1999).

Tudomány

Tapasztalat

Elméletben a tudományos kutatások számítanak alapnak, attól függően, hogy egy hipotézist milyen módszerrel vizsgálnak meg (szakértői vélemények, in vitro vizsgálatok, klinikai esetek bemutatásai, csoportos és random
klinikai vizsgálatok, szisztematikus összefoglaló cikkek
és meta-analízisek). Sajnos a tudományos megközelítésnek is vannak hiányosságai.

Már korábban láthattuk, hogy az egyik alapvető változó
maga a praktizáló orvos, és az, hogy ő miként tanulta
meg a különböző technológiákat. Például, az orvostudományban egy, a carotis stenteléssel kapcsolatos
tanulmány egyértelműen megmutatta, hogy a tapasztalt
orvosok által kezelt betegeknél alacsonyabb volt a szövődmények kockázata (Calvet et al, 2014).
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Hasonló adatokat láthatunk a fogászati anyagok ragasztásával kapcsolatban in vivo és in vitro (Unlu et al, 2012;
Kemoli et al, 2009). Azok a klinikusok, akik többféle
ragasztással kapcsolatos kurzuson vettek részt és fejlesztették a cementezéssel kapcsolatos tudásukat, végül sokkal
jobb eredményeket értek el (Bouillaguet et al, 2002).

Józan ész
Nyilvánvaló, hogy számos klinikai munkafolyamat esetén hiányzik a tudományos megalapozottság. Maga a
tudományos közösség is elismeri Bandolier példázatát,
a „beszélő disznó” létezését. Ez a példázat azt magyarázza, hogy a józan eszünket kell használni még a tudományos módszerekben is. A példázatban egy disznót
tanítanak meg beszélni. Azt gondolhatjuk, hogy ez
őrültség, de ha az előbb említett disznó beszélni kezd,
és jó éjt kíván, nem feltétlenül kezdünk bele száz disznó
kiválasztásába, hogy ezt a jelenséget beigazoljuk. Ami a
legfontosabb, hogy a disznó beszél. Ugyanezen a vonalon elindulva, nem biztos, hogy egy randomizált vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy kiderítsük, tényleg
megvéd-e a haláltól az ejtőernyő egy repülőgép-baleset
során (Verkamp, 2010).
Ezek a példák is azt mutatják, hogy józan ésszel való
gondolkodásra szükségünk van minden vizsgálathoz.
Hasonlóképpen, ha egymásnak ellentmondó információkat találunk a szakirodalomban, akkor szintén a
józan eszünkre és a tapasztalatainkra támaszkodva kell
döntést hoznunk.
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a cél az egészséges fogszövetek megóvása, és annak
felismerése, hogy az ép természetes fog nem az ember
alkotta restaurátum, hanem egy Isten által kitalált
műalkotás. Ezért a klinikusok felelőssége megőrizni a
biológiai, funkcionális, mechanikai és esztétikai egyensúlyt a fogszövetek és alkalmazandó restaurátumok
közt (Magne and Douglas, 1999). A gazdasági és társadalmi szerep azonban elengedhetetlen. A restaurációs
anyagok és technikák sikeressége a fogorvosi rendelőkre azonnal és hosszú távon is hatással van, a szegényebb és a gazdagabb országokban egyaránt. Mindezeket figyelembe véve a biomimetikus vagy bioemulációs
hozzáállás alapvető mozgatórugója a természetes fogszövetek megőrzése maradt (Magne, 2006; Bazos és
Magne, 2014; Bazos és Magne, 2011).
A természetes fogak a pulpaszövetből és annak megóvására létrejött hibrid ellenálló, rugalmas mechanikai struktúrából állnak. A rugalmas rész a dentin, ami
képes ellenállni az rágás során ismétlődő terhelésnek az
elasztikus és viszkoelasztikus deformációja révén.
A parodontális ligamentumok és az alveoláris csont
biztosítja ezt a kompenzatórikus deformációt. A dentin és a zománc együtt biztosítják a fogak morfoló-

A páciens
Előfordulhat, hogy a tudomány, a tapasztalatunk és a
józan eszünk mind ugyanazt a terápiás megoldást javasolja. Viszont a páciens pénzügyi vagy egyéb okokból
nem tudja ezt a megoldást vállalni, ezért a kezelést végző
csapatnak az ellátás egy részét el kell vetni, vagy egy alacsonyabb költségvetésű opciót is számításba kell venni,
ami nem feltétlenül a legjobb megoldás.

A biomimetikus megközelítés
és bioemuláció
A retenció és az ellenállás fogalmai hosszú ideje alapvető fontosságúak a hagyományos restaurációk (korona
és híd), illetve a tömések esetén is. Ez a megközelítés
(sajnálatos módon még mindig megtalálható néhány
kolléga fegyvertárában) nem feltétlenül biztosítja az
egészséges szövetek, illetve a pulpa megőrzését, és az
érintett szövet élettartamának rövidüléséhez vezethet
(Simonsen, 1991).
Szerencsére az elmúlt húsz évben a természetes fogak
helyreállításának koncepciója alapvetően megváltozott:

1. ábra: Az adhézió három szintje, amely a biomimetikus elv alkalmazásához szükséges

1. táblázat: Az adhezívek meta-analízise (dentinhez történő
bondozó erő, mikroretenció) De Munck és mtsai által késztett metaanalízis a dentinhez történő bondozó erő, mikroretenció tekintetében
a 10 leggyakrabban alkalmazott adhezívet vizsgálta, illetve a kötőerő
csökkenését %-ban nézte 1 év után.
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2. ábra: A dentinadhézió töltőanyag-tartalmú adhezívvel, pl. a
48 tömeg% töltőanyagú Otibond FL

3. ábra: A dentin inhibíciós réteg adhéziót gátló hatása. Ez a réteg
elérheti a 40 mikrométer vastagságot, ami problémát vethet fel az
adhezívek polimerizációjával kapcsolatban, amely így túl vékony
lesz. Maga a hibrid réteg csak 1 és 3 mikrométer közötti vastagságú

giai és funkcionális stabilitását az abrazív, attríciós és a
kémiai eróziós behatásokkal szemben.
Egy 2012-ben végzett meta-analízis foglalja össze a
fogászati adhéziót, kiemelve a piacon indokolatlanul
sok elérhető adhezív rendszert (1. ábra). A cikk a tíz leggyakrabban használt adhezívet tárgyalja. Az Optibont
FL (Kerr) és a Clearfil SE Bond (Kuraray) az első kettő.
Az Optibond FL, vitathatatlanul piacvezető anyag,
elsőként 1992-ben (duálkötésű verzió), majd 1994-ben a
jelenlegi verziójával került piacra (2. ábra), 50 Mpa adhéziós erővel és a legkisebb mértékű degradációs tulajdonságával.
Egy tisztán összehasonlítási céllal publikált tanulmány a
dentin–zománc adhéziót limitálta 47,7 és 51,5 Mpa közé.
Az adhezívek esetén megvan a lehetőség a zománc–
dentin adhézió reprodukálására, de kerülnünk kell a
leegyszerűsített, „mindent az egyben” rendszereket (De
Munck et al, 2012).
Egy másik lényeges szempont az adhezív applikációja.
A dentin hibridizációja a felszínek demineralizációjától
függ. A hibrid réteg extrém vékony marad 1–3 mikrométer között, rendszertől függően. Az adhezív réteg teljes
polimerizációja elengedhetetlen a hibrid réteg megóvása
céljából (Van Landuyt et al, 2009). Emiatt figyelembe
kell vennünk az oxigén hatását a polimerizációra, ami
elérheti akár 40 mikrométer rétegvastagságot (Shawkat
et al, 2009), és hatással lehet az adhezív minőségére a

dentin felszínén (Endo et al, 2005) (3. ábra). Mindent
összevetve, a tökéletes polimerizációhoz 60–80 mikrométer rétegvastagságú adhezív rezin anyag szükséges.
A 48% mikro-töltőanyag-tartalmú Optibond Fl nagy
előnye a viszkozitása (a töltőanyag radioopak).
Az adhezív kompozit alábélelőként és restaurációhoz
való kötődésben játszik szerepet. Egy vastagabb réteg
adhezív rezin cement szükséges a restauráció adaptációjához (Pecie et al, 2013). Ismernünk kell az anyag összetételét a dentinhez köthető adhézió során. Egy nagyon
finom szemcséjű, mindent egy üvegben tartalmazó
ragasztócement esetén a teljes polimerizáció esélye
csökkentebb (Van Landuyt et al, 2009), és ez mindenféle komplikációval járhat (a restauráció behelyezésekor
a nyomás hatására bekövetkező hibrid réteg degradációja, az oldékonyság növekedése stb.)

A preparációs felszínek azonnali
dentin bondozása
A szerkezeti dentin adhézióhoz szükség van egy egyenletes, 80 mikrométer vastagságú adhezív rétegre. A lényeg,
hogy ez a réteg már jelen legyen a lenyomatvételkor akár
analóg, akár digitális technika alkalmazása esetén is.
Ezért szükséges a preparációt követően azonnal dentinbondozást végeznünk (Magne, 2005). Emellett ez a tradicionális technikához képest számos előnyt jelenthet,
többféle védő szerepe van az ideiglenes fázisban, illetve,
hogy nem kell érzésteleníteni a restauráció ragasztása
során, emellett kevésbé lesz szükség az okklúzió beállítására a rögzített restauráción.
Egy húszéves tapasztalattal rendelkező orvos az azonnali dentin-bondozás több mint húsz előnyét sorolja fel
(Magne, 2014).
A töltőanyagokat tartalmazó adhezívek, mint amilyen
az Optibont FL is, előnye, hogy a felszínen egyenletes réteget hoznak létre, míg a töltőanyagot nem tartalmazó adhezívek estén a preparációs egyenetlenségek
megmaradnak (Stavridakis et al, 2005).

Korona vagy csap nélkül:
elérhető így a cél?
Érdekes azt a lehetőséget megvizsgálni, hogy nem alkalmazunk csapokat és koronákat még a legextrémebb esetekben sem. A klinikai adatok nagyon kedvezőnek tűnnek (Walls, 1995c; Magne et al, 2000; Magne és Magne,
2005b). A szerző húsz éve ezt a módszert alkalmazza,
figyelembe véve biológiai (az egészséges szövetek
védelme, a pulpa vitalitásának megtartása) és gazdasági
tényezőket (azaz, hogy ez a módszer csökkenti a költségeket a tradicionális, sokkal invazívabb fogpótlástani
ellátáshoz képest).
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Az eljárás (korona- és csapmentes restaurációk) alapjait
már korábban kísérleti és numerikus módon is dokumentálták (Magne és Douglas,1999). Nagymértékű koronai
foganyagveszteség esetén (4/a-d. és 5/a-e ábrák) a hagyományos koronához történő preparáció rengeteg további
intakt foganyag elvételével jár (Edelhoff és Sorensen,
2002a; Edelhoff és Sorensen, 2002b). Ez potenciálisan
negatív hatással van a fog koronai és a parodontális szövetek biomechanikájára (koronahosszabbító műtét szükségessége alacsony csonkmagasság esetén), illetve jelentősek a pénzügyi következményei is.
Adhezív technikák alkalmazásával lehetőségünk van
annyi foganyagot megóvni, amennyit csak lehet, így
csökkenthetjük a költségeket is. A szerző és csapatának számos kutatása bizonyítja, hogy a csap és korona
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alkalmazása nem szükséges, ha nem tudjuk biztosítani
az abroncshatást, mind az anterior vagy a posterior
fogak esetén. Azt is láthattuk, hogy komplikációknál
az adhezív restauráció könnyen javítható, összehasonlítva a koronával, aminek javítása drágább, és gyakran
gyökérkezelést vagy a fog húzását eredményezi (Smales
and Berekally, 2007).
Végül, az adhezív technikával megmenthetők olyan
fogak is, ahol a fogszuvasodás a gyökérfelszínen van.
Ebben az esetben a mély preparációs szélek használata
javasolt (Dietschi és Spreafico, 1998; Magne és Spreafico,
2012; Kielbassa és Philipp, 2015). Ilyenkor előzőleg
készített indirekt restaurációkkal (4/a-d. ábra) megkönynyíthető a későbbi lenyomatvétel (főleg a digitális lenyomatvétel), az izoláció, és a restauráció rögzítése.

a

b

c

d

4/a-d. ábra: Csap és korona alkalmazása helyett egy nagymértékben tömött moláris fog helyreállítása. Radiológiai kép (a), klinikai kép (b), a
disztális kazetta kompozittal történő elevációja. Klinikai (c) és Radiológiai (d) kép az indikert kompozit onlay beragasztása után
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Restauratív anyagok:
a második választás
Ha jó az adhézió, a restauratív anyagválasztás másodlagos jelentőségű. Hogy kerámia vagy kompozit anyagot
választunk, az nem csak az anyagok fizikai és kémiai
tulajdonságaitól függ.
Fontos a fog elhelyezkedése az állcsonton belül, illetve
az antagonista viszonyok. Számos in vitro vizsgálat
megállapította, hogy a posterior régióban ellenállóbbak
a polimerek (HPP) és a lítium-diszilikátok (Schlichting
et al, 2011; Magne et al, 2010).
A CAD/CAM technológiával feldolgozható HPP anyagokat az antagonistával szembeni ellenállásuk miatt
használjuk, amelyek a rétegzett restaurációkkal szemben
kevésbé porózusak, és kevesebb bennük az egyenetlenség. A CAD/CAM anyagok könnyen feldolgozhatók
például hőkezeléssel és préseléses eljárással. Mechanikai
tulajdonságaik jók, egyszerre rugalmasak (dentinre jellemző tulajdonság) és kopásállók (zománcra jellemző
tulajdonság).
A kerámiákhoz képest a polimereknek rengeteg előnyös
tulajdonságuk van, ilyen a gyors feldolgozhatóság (nincs
szükség utólagos égetésre), a vékony rétegekben történő
megmunkálás lehetősége (Tsitrou és van Noort, 2008),
a maró szerszámok kevésbé kopnak, és kisebb a törésük esélye a ragasztás előtti okklúzió beállítása során
(Magne et al, 2011).

a

c

Végül a rezin anyagok rendelkeznek a kaméleonhatással (nagyon jól kombinálhatók a természetes fogakkal)
(Fasbinder et al, 2005). Az ár azonban, amit ezekért
fizetünk, a felszín használat közbeni folyamatos kopása,
amit a kerámiák esetében nem figyelhetünk meg.
A kerámiák másik előnye a felületkezelésük (ha az anyag
helyesen dolgozzák fel), ami megkönnyíti tisztíthatóságukat. A HPP anyagok és a kerámiák klinikailag nagyon
hasonlóan néznek ki, ezért a legjobb, ha a józan eszünkre
hallgatva választunk közülük. Például akkor alkalmazzunk kerámiát, hogy ha az antagonista is kerámia, így
jobb lesz a kopásállósága.
Ha az antagonista fog intakt, kompozit rezin használata
javasolt, így a két fog kopását tekintve ez jobb választás (Kunzelmann et al, 2001). Ha anterior héjakat készítünk, akkor viszont nincs kétség, hogy a porcelán a legjobb választás.

A CAD/CAM revolúció
Napjainkra egyértelművé vált, hogy a CAD/CAM technológia nem csupán a restaurációk előállításához használható. Diagnosztikus eszköz (Kurbad and Kurbad, 2013;
Reiz et al, 2014), a prognózis eszköze (Zaruba et al, 2014),
és mindezek mellett fantasztikus eszköze a biomimetikus
ellátásnak. Természetesen a kutatásban is hasznos eszköz,
hiszen a tervezés és a restaurációk minősége könnyen
standardizálható általa (Magne and Knezevic, 2009).

b

d

e

5/a-e. ábra: A nem csappal és nem koronával ellátott laterális metszőfog hosszú távú monitorozása. Kiindulási állapot 1994-ben (a, b).
A jobb felső kismetsző fog devitalizálódott, elszíneződött, és jelentős mértékű a hiány (b). Klinikai kép a belső fehérítést és a direkt kompozit
felépítést követően (c). 11 év után bukkális nézetből (d) és lingvális nézetből (e). Több mint húsz évvel később a restaurátum még mindig
funkcionális (2015)
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Végül pedig szükséges a virtuális páciens létrehozásához is (Delong et al, 2002), amely lehetővé teszi a klinikai
adatok teljes körű átlátását és olyan adatok feldolgozását,
amik másképpen elérhetetlenek lennének.
A marást a 3D nyomtatással kombinálva lehetővé válik
az előre rétegezett restaurációk létrehozása egy adatbázis segítségével, amely nemcsak a fogak morfológiai
tulajdonságait tartalmazza, hanem a dentin–zománc
rétegek vastagságának információját is (6. ábra).
Egyértelműen megállapítható, hogy a legjobb anyag a
természetes fog, azaz a dentin és a zománc, ami további
innovatív célokat vetít elénk.
Egy nemrégiben publikált tanulmányban leírták, hogy
lehetséges természetes restaurátum létrehozása donor
bölcsességfog felhasználásával (Schlichting et al, 2014).
A trükk a természetes korona ideális elhelyezkedése a
marógépben, hogy elkerüljünk bármilyen okkluzális
módosítást, és hogy a preparációhoz teljes mértékben
illeszkedjen. Ez is a CAD/CAM technológia révén valósítható meg. Ez az áttörés megnyitja a kaput más teljes
biomimetikus megoldások felé, beleértve az implantátumos megoldásokat is. Ironikus, hogy millió dollárokat
költenek a petricsészében, őssejtekből előállított fogakra,
míg megszámlálhatatlanul sok bölcsességfogat húzunk
ki és dobunk el – amik újrahasznosíthatók lehetnének a
100%-ban biomimetikus restaurációkhoz.

Konklúzió
Ma már lehetséges tudományos alapokon nyugvó,
de tapasztalataink és józan eszünk vezérelte minimál
invazív ellátást biztosítanunk pácienseinknek, amely
beavatkozások biomimetikus megközelítéssel zajlanak. A bondozási technikák teljes mértékű elsajátítása,
valamint az új CAD/CAM eszközök bevezetése lehetővé tették a régi, mechanikus retención és ellenálláson
nyugvó koncepciók fokozatos megszüntetését.
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6. ábra: STL file-okként tárolhatók a természetes fogak adatai,
melyek a fogpótlások alapjául szolgálhatnak
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Törekvések az orthodontiai
kezelések időtartamának
csökkentésére 2. rész
Sebészeti módszerek
Dr. Moldován Zsófia, Dr. Kivovics Márton, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Az orthodontiai kezelés időtartamának csökkentésére már száz
évvel ezelőtt is léteztek sebészi módszerek. Az idő előrehaladtával
a kutatók egyre kevésbé invazív eljárásokat fejlesztettek ki.
A sebészi módszerek hatékonysága a fogmozgatás során kialakult
természetes biológiai válasz gyorsításán alapul. A beavatkozások
során különböző mértékű csontdefektus alakul ki, az itt keletkező
lokális gyulladás fokozza a regenerációban résztvevő faktorok
és sejtek számát a területen.1 A sebészi módszerek ígéretesnek
bizonyulnak a fogmozgatás gyorsításában, de nagymértékben
változik a hatékonyság mértéke a különböző technikáknál.
Kísérletileg igazolták, hogy minél nagyobb a sebészeti beavatkozás
intenzitása és kiterjedése, annál nagyobb a fogelmozdulás
sebességének intenzitása és kiterjedése.

Osteotómia, kortikotómia
Az osteotomia során a kortikális és a trabeculáris csont
kerül átvágásra. Az 1950-es években Kole és mtsai. egy
kevésbé invazív eljárást javasoltak, a kortikotómiát,
amelyben csak a kortikális csontállomány kerül átvágásra. Az így létrejövő mozgó csontblokk miatt csökken a környező kortikális által kifejtett ellenállás, így
gyorsul a fog elmozdulása és csökken a relapsus esélye.39.Wilcko kifejlesztett egy olyan módszert, melynek

lényege, hogy a sérült csont területére bio-abszorbens
graft került, így gyorsítva a gyógyulást (2. ábra). A technika hatékonynak bizonyult, növelte a postoperatív
sabilitást, a retenciót és az első 3-4 hónapban gyorsította a kezelést.40.
A kortikotómia széleskörű használata nem valószínű,
hogy elterjed, ugyanis rendkívül invazív, és a betegeknek a kezelés időtartamának maximális csökkenéséhez
kéthetente kellene fogszabályzó szakorvoshoz járniuk.
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2. ábra: Dentoalveoláris distrakció sebészeti előkészítése és a distractor felhelyezve 42

Továbbá a műtét során fennáll a veszélye, hogy a környező erek, idegek károsodnak, postoperatív fájdalom,
duzzanat, fertőzés alakul ki.

Interseptális alveoláris sebészet
A premoláris fog húzásával egy időben, a szemfogtól
distalis csontseptumot sebészileg 1–1,5 mm-re redukáljuk, és a premoláris alveolust egy gömbfúróval a szemfog gyökérhosszával azonosra mélyítjük. Ez az ellenállás csökkenését eredményezi a nyomási oldalon. A tömör
kortikális csont szivacsos csontra cserélődik, így a fogak
elmozdítása könnyebb és gyorsabb lesz. A dentoalveolaris
csont distractióval járó rapid szemfogmozgatás során
az extrahált első premoláris helyén az alveolus buccalis
falát eltávolítják, és a szemfog gyökerétől mesialisan és
distalisan kortikotómiát végeznek (3. ábra).
A vizsgálatok során egyik technika sem eredményezett
szignifikáns gyökérreszorpciót, ankylosist, gyökérfrakturát, de a fogak az elektromos vitalitás teszt során sok
esetben negatív választ adtak.43, 44, 45

Piezoincízió
A fogmozgás gyorsításának egyik legújabb módszere a
piezoincíziós technika. A piezoincízió során a mozgatandó foggyökértől mesialisan és distalisan rámetszenek a buccalis nyálkahártyára, majd egy piezoelektromos kés segítségéve lineáris vágásokat ejtenek a
kortikálisban (4. ábra). Bár a vizsgálatok során a teljes kezelési idő 43%-kal csökkent a tesztcsoportban,
és gyökérreszopció sem jelentkezett, de a betegek
50%-ánál hegek maradtak fenn, tehát magas mosolyvonal esetén korlátozott az alkalmazási lehetőség.46
Invisalign-nal kezelt pácienseknél, valamint extrakciós
esetekben is jelentős kezelési idő csökkenést értek el a
piezoincíziós technika alkalmazásával.47, 48

3. ábra: Piezoincíziós kezelés fogszabályozó kezelés során51

A kutatók egyes vizsgálatokban nem kaptak szignifikáns eredményeket. A mandibula torlódott fogainak
piezoincízióval kiegészített fogszabályozó kezelését
nem találták hatékonyabbnak a hagyományos kezeléshez képest,49 illetve premoláris extrakciót követően
mini implantátumok segítségével en-masse retrakciót
végzett vizsgálatokban sem találtak szignifikáns eltérést a fog elmozdulás, a sulcusnedv mennyiség, valamint a RANKL koncentrációt illetően.50.

Mikro-osteoperforáció
A mikro-osteoperforációs eljárásban, a gingiván keresztül
apró perforációkat ejtünk az alveoláris csont kortikálisán.
Már néhány, sekély osteoperforáció a fog közelében
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4. ábra: PRP injektálása a submucosába55

gyulladást, osteoclast aktivációt, csontmodulációt
és a fogmozgás jelentős növekedését eredményezi.
A mikroperforációkat a fogszabályozó szakorvosok
is el tudják végezni a rutin látogatások során. A páciensek
számára ez sokkal kevésbé invazív és fájdalmas beavatkozás, mint a fent említett módszerek.
Állatkísérletekben és klinikai vizsgálatokban is tanulmányozták a mikro-osteoperforációk hatását a fogmozgás sebességére és a gyulladásos markerek megjelenésére nézve. A kutatások eredményei igazolták,
hogy a mikro-osteoperforáció nagymértékben növeli a
fogmozgás sebességét, és ezt a gyulladásos markerek
szintjének jelentős emelkedése is kíséri. A betegek nem
számoltak be komolyabb fájdalomról, kellemetlenségről vagy bármilyen más szövődményről.52,53

Platelet Rich Plasma injekció (PRP)
Az autológ vérlemezkékben gazdag plazma felhasználása az orthodontiában még rendkívül új keletű eljárás.
A vérlemezkék mind a lágy, mind a kemény szövetekben fontos iniciátorai a sebgyógyulási folyamatoknak.

Olyan növekedési faktorokat tartalmaznak, amelyek
kulcsfontosságúak a sebgyógyulási folyamat szabályozásában, stimulálásában, a mitogenezisben, a kemotaxisban, a differenciálódásban és az anyagcserében.54
A PRP injekcióban található növekedési faktorok, biológiai mediátorok és hatásaik az 1. táblázatban szerepelnek. Az othodontiai célokra alkalmas PRP-nek injektálhatónak és tartós hatásúnak kell lennie. Az eljárás
kifejlesztése Eric Lou és munkatársai nevéhez fűződik. A páciens vénájából vett vérből többszöri centrifugálás után vérlemezkékben gazdag plazmát nyernek. PRP-t antikoagulánssal kiegészítve a submucosába
injektálják. Feltételezések szerint az antikoaguláns jelenlétének köszönhetően a PRP injekció beadása után a
vérlemezkéknek csak egy része tapad és aggregálódik
a kollagén rostok felületén. A trombociták apránként a
periosteumra tapadnak, majd a növekedési faktorok felszabadulnak és fokozatosan beszivárognak az alveoláris
csontba.55.Lou vizsgálatában a PRP injekció átlagosan
1,7-szeresére növelte a frontfogak elmozdításának sebességét, és a gyorsulás dózisfüggő volt. A betegek egy

1. táblázat: PRP-ben lévő biológiai mediátorok és hatásaik54

PRP-ben lévő biológiai mediátorok

Hatás

PDGF

sejtproliferáció, kemoattrakció

TGF

mátrix protein produkció

EGF

epitheliális és mesenchrimális sejtproliferáció,
differenciáció

VEGF

angiogenezis

fibrint, fibronektint, vitronektint

oszteokondukció, csontmátrix-kialakítás,
epitheliális migráció
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része az injektálást követően diszkomfortérzetről számolt be, melynek mértéke PRP koncentrációjával korreált (intraorális nyálkahártya-duzzanat, viszkető érzés,
enyhe-közepes fájdalom).55 Ugyanezt az eredményt kapták patkányokon és kutyákon végzett kísérletekben is.
A PRP hatása dózisfüggő volt, magasabb PRP koncentráció hosszabb ideig hatot, a fogmozgás sebessége szignifikánsan növekedett, és semmilyen klinikai
vagy mikroszkópikus mellékhatást nem észleltek.56,57
A fogszabályozó kezelés idejét főként a páciens egyéni
metabolizmusa és a kezelés hatékonysága befolyásolja.
Az anyagcsere mértéke leginkább életkorfüggő, de az

egyéni különbségeket is figyelembe kell venni. A gyors
fogelmozdulás feltétele, hogy a fogszabályozás során,
a gyökér körüli szövetek gyorsan adaptálódjanak az új
biomechanikai környezethez. A periodontális szövetek remodelingje a jelenlévő sejtek, biokémiai faktorok,
hormonok szintjétől és aktivitásától függ. A kiegészítő
kezelések célja, hogy direkt vagy indirekt módon növelje
ezen faktorok jelenlétét, működését. A legtöbb kutatás
igazolta a különböző farmakológiai faktorok serkentő
szerepét a csontlebontó sejtek aktivitásában. A vizsgálatok nagy része azonban állatkísérleten alapul, így
azok klinikai jelentősége nem teljesen releváns. A leg-
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mentáltak, és egyértelmű szignifikáns eredményekről
számolnak be. Bár a módszerek invazivitása a technika
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stressz és fájdalom miatt a sebészi beavatkozások létjogosultsága megkérdőjelezhető. A PRP injekció invazivitás nélkül képes előidézni, a sebészi beavatkozásokra adott biológiai választ. A vérlemezkékben gazdag
plazma alkalmazása a fogszabályozásban még meglehetősen új módszer. Bevezetése a klinikai gyakorlatba
reményteli, mivel a periodontális regenerációt gyorsítja,
a csont minőséget kedvezően befolyásolja és fokozza a
fogelmozdulás sebességét.
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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.

Rögzített és kivehető, sínes (aligner)
fogszabályozó készülékek alkalmazása
a preprotetikai fogszabályozás során
Mikor mit használjunk?
Dr. Tracey J. Hendler

A felnőtt, fogszabályozásra váró páciensek gyakran egyedülálló
kezelési tervet igényelnek, amely egy orvoscsapat közös munkájával
valósítható meg. Az ideális eredmény elérése érdekében a felnőtt
betegeknél legtöbbször parodontológus, fogszabályozó szakorvos
és protetikus együttműködésére van szükség, esetleges műtéti
megoldásokkal. Sok felnőtt páciens egy adott problémával szeretne
foglalkozni, amely őket vagy fogorvosukat a leginkább zavarja,
nem pedig a teljes szájrehabilitációval. Egy általános kezelési terv
részeként a hosszú ideig tartó fogszabályozó kezelés kilátásai
általában nem vonzóak számukra, továbbá gyakran az esztétikus
fogszabályozó készülékeket részesítik előnyben kezelésük során.

A

felnőttek prioritásként kezelik a kezelés idejét, költségét és a várható esztétikai eredményt, ezek fontossági sorrendje az egyéntől
függ.1 Egészségügyi szolgáltatóként felvilágosítjuk pácienseinket a kezelési lehetőségekről, azok
kockázatairól és előnyeiről. Szerencsére a mai modern
fogászatban számos eszköz áll rendelkezésünkre, hogy
elérjük a páciens által vágyott eredményt. A magas esz-

tétikai igény miatt sok felnőtt páciensnél esztétikus fogszabályozó készülékeket használunk: ilyenek lehetnek az
átlátszó labiális fogszabályozók, clear alignerek, például
Invisalign és lingvális fogszabályozó készülékek.
A rögzített és kivehető (például alignerek) készülékek
közötti különbségek az 1. táblázatban láthatók. Ez a
cikk a páciensek preprotetikai fogszabályozási lehetőségeit mutatja be (2. táblázat), és áttekinti a rögzített és
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Kivehető sínes fogszabályozók (aligners)

• Lehet bukkális vagy lingvális felszínen

• Átlátszó és kivehető készülékek

• Lehet átlátszó vagy fém

• A páciens együttműködésétől függ, a készülék kivehető jellege
miatt

• A fogakra vannak rögzítve, az ívek aktívan mozgatják a fogakat
• Képes tolni vagy húzni a fogakat, az alkalmazott erőktől
függően

• A siker függ a tervezéstől és a beteg együttműködésétől

• Mindenfajta eset átfogóan kezelhető vele

• Kezelési tervben limitációk

• Tolja a fogakat

1. táblázat: A rögzített és kivehető fogszabályozó készülékek közti különbségek

1. Beszűkült foghiány szélesítése
2. Kisméretű vagy alaktalan fogak körüli hely optimalizálása
3. Traumás okklúzió helyreállítása, helyteremtés fogpótlások számára, például mélyharapásnál
4. Egyenetlen gingivalefutás helyreállítása
5. Fogak extrudálása
6. Implantátum helyének előkészítése
2. táblázat: Fő kategóriák a preprotetikai ortodonciában

Rögzített készülék ajánlott:
•
•
•
•
•

Nagyobb mozgatásokra van szükség
Fedőharapás
Összetett mozgatások, például gyökérmozgatások
Nagymértékű torlódás
Rotációs mozgatások

Kivehető készülék ajánlott:
•
•
•
•
•

Kisebb mozgatásokra van szükség
Normális overbite vagy nyitottharapás
Billentő mozgatásokra van szükség
Minimális torlódás
Kevesebb rotációs mozgás szükséges

3. táblázat: Esetválasztási útmutató rögzített és kivehető fogszabályozó készülékekhez

kivehető készülékek előnyeit és hátrányait a különféle
malokklúziók kezelésében.

Melyik készülék a legjobb?
A kérdésre a válasz a szakember készségeitől és tapasztalatától, valamint a klinikai helyzettől függ. Nincs
„varázslat” sem a bracketekben, sem az alignerekben,
csakúgy, mint a kézidarabban vagy egy sebészi műszerben sem. Az eredmény az orvos készségeivel és a páciens szervezetével függ össze. A 3. táblázat néhány általános irányelvet ismertet a készülék kiválasztásához, a
klinikai helyzet függvényében. Míg a legtöbb pácienst
egyetlen készülékkel is sikeresen tudják kezelni, egyes
betegeknél a több készüléket alkalmazó megközelítés
vezethet a legjobb klinikai eredményhez. Ez azt jelent-

a

b

heti, hogy rövid ideig tartó rögzített kezeléssel kell
végrehajtani bizonyos mozgatásokat (például gyökérmozgatás), majd alignerrel a további mozgatások kivitelezhetők. Még a legnagyobb esztétikai igényű páciens is elfogadja a rövid ideig tartó rögzített készülékes
kezelést, ha ez vezet a legjobb eredményhez.
Az alábbiakban áttekintjük a preprotetikai fogszabályozó kezelés okait, valamint a rögzített és kivehető
készülékek előnyeit és hátrányait.

Preprotetikai cél 1: Beszűkült foghiány
szélesítése
Ha a páciensnek foghiánya van, amely beszűkült, akkor
fogszabályozással helyet kell teremteni. Ez esetben a
készülék kiválasztásának első szempontja, hogy „mek-

c

1/a–c. ábra: Kiindulási fotók a páciensről, 12, 22 implantátumok számára nyitottak helyet rögzített fogszabályozó segítségével
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2/a–c. ábra: A kész restaurátumok. A helyet rögzített fogszabályozóval nyitották meg,
a 23 fog disztalizálódott, amely korábban a 22 pozíciójában volt

a

c

b

c

3/a–c. ábra: Kiindulási fotók a páciensről, 12 és 22 implantátumoknak nyitottak helyet alignerek segítségével

a

b

4/a–c. ábra: Fotók a kezelés után. Aligner fogszabályozóval nyitottak helyet az implantátumok számára

kora gyökérmozgatásra van szükség a tér újbóli megnyitásához?”. Ha testes gyökérmozgatásra van szükség, akkor rögzített készülék választandó, ha billentő
mozgatásra, akkor kivehető készülék ajánlott. További
szempontok a rotációs mozgatások, a páciens mélyharapásának mértéke, és hogy elülső vagy hátsó fogat kell
rotálni. A rögzített és kivehető fogszabályozó eszközök
előnyeit és korlátait a 3. táblázat foglalja össze.
Az alábbi példában két páciensnél a kismetszőfogak hiányoztak, megfigyelhető a különbségek a rögzített és a
kivehető kezelési mód között. Az első páciensnél hiányoznak az 12, 22 fogak, a cél az volt, hogy az 13, 23 fogakat disztalizálják a megfelelő helyzetükbe (a 2. kvadránsban a hidat átvágták), és implantátumokat helyezzenek be
a hiányzó fogak helyére. Az 13 és 23 fogakat testesen kellett elmozdítani, és a gyökérdivergencia miatt a rögzített

c

készülék volt kedvező a páciensnek. A második betegnél
az 13, 11, 21, 23 fogak gyökereit el kellett billenteni a kismetszők helyétől. Ez a klinikai helyzet kedvezőbb volt az
alignerek számára, ezt használták az implantátumok számára szükséges 12, 22 helyek újbóli megnyitására.

Preprotetikai cél 2: Kisméretű vagy alaktalan
fogak körüli hely optimalizálása
Sok páciensnek kisméretű vagy előnytelen alakú fogai
vannak, ezek leggyakrabban a felső kismetszőfogak.
A fogszabályozó orvos feladata ideális nagyságú helyet
teremteni a fogak körül, hogy azok protetikai helyreállítás útján megfelelő esztétikai és szimmetriai viszonyba
kerüljenek.2 Ahhoz, hogy a fogak körül megfelelő méretű
helyet lehessen teremteni, rögzített vagy sínes fogszabályozó készüléket kell használni a fogmozgatásra.
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5/a–b. ábra: Kiindulási fotók: súlyos attríció a metszőfogakon. Fix

6/a–b. ábra: Protetikai kezelés előtti fotók: bal oldalon nyitott

fogszabályozós kezelés után a metszőfogakat protetikailag állítot-

harapás. Emiatt rendelkezésre áll elegendő hely a protetikai helyre-

ták helyre

állításra. A kezelési fogszabályozási szakasza befejeződött

a

b

a

b

7/a–b. ábra: Kezelést követően: a restaurátumok behelyezése

8/a–b. ábra: Kezelés előtti fotók: mélyharapás, kopott metszőélek.

után

Cél: csökkenteni az overjetet és overbite-ot alignerek segítségével

Preprotetikai cél 3: Traumás okklúzió
helyreállítása, helyteremtés fogpótlások
számára, például mélyharapásnál
A mai populációkban nagyon magas a kopott metszőélek
előfordulása. Az elvesztett foganyag helyreállítása előtt a
kialakulás oka vizsgálandó az újbóli kopások megelőzése
miatt. Ha mélyharapás okozza a fogkopást, akkor ezt kell
korrigálni a protetikai teendők előtt, különben veszélybe
kerülhet a hosszú távú prognózis.2 Ha a páciens mélyharapása emelve lesz a fogpótlások készítése előtt, akkor
az ortodontusnak a következő kérdéseket kell feltennie,
mielőtt kezelési módot választ:
1. Mekkora harapásemelés szükséges?
2. Egy fogat vagy egy fogcsoportot kell intrudálni?
3. Mi áll a mélyharapás hátterében? Szkeletális vagy
dentális eredet van-e.
A szkeletális eredetű mélyharapás kezelésére – ahol több
szegmens emelésére is szükség van – kedvezőbb rögzített készüléket választani. Dentális eredet esetén, kevésbé
nagymértékű harapásemeléshez, ahol kevesebb fogat kell
intrudálni, sínes készülékekkel lehetséges kezelni, de
rögzített készülékek szintén használhatók.
Az alábbi példákban két páciensnek harapásemelésre
volt szüksége kopott metszőélek miatt, a mélyharapás
korrekciójánál bemutatják a rögzített és kivehető fogszabályozók előnyeit és korlátait.
Az első páciensnek nagyfokú attríciója volt, amely az
alsó és felső metszőfogakra korlátozódott, és protetikai lag kellett helyrehozni. Szkeletális mélyharapás és a

harapásemelés mértéke miatt fix fogszabályozóval szükséges harapást emelni.
A második páciensnél a fogorvos azt kérte, hogy a
páciens overjetét és overbite-ját csökkentsék, ezáltal
a kopott metszőéleket helyre tudják állítani.
A harapásemelés (intrúzió) és a fogak döntése sínes
készülékkel valósult meg. Mivel a harapásemelés nehezebb kivehető alignerekkel, túlkorrigálást kell beépíteni
a kezelési tervbe, és számítani a kell arra, hogy a harapásemelés kisebb mértékű lesz, mint amennyit digitálisan
előre jeleztek.

Protetikai cél 4: Egyenetlen
gingivalefutás helyreállítása
A fogak intrudálásához hasonlóan – a mélyharapás
preprotetikai korrekciójára –, az etiológia felderítésében
a kezelés előtt fontos megvizsgálni az ínylefutást.3
A fogszabályozó szakorvosnak fel kell mérnie:
1. Milyen mértékű intrúzió szükséges?
2. Egy teljes szegmens intrudálása szükséges, vagy
elegendő csak 1-1 fognál?
3. Az egyenetlen gingivalefutás etiológiája: szkeletális,
dentális vagy parodontális?
Ha a probléma szkeletális eredetű, akkor a páciensnek
orthognath vagy parodontális műtétre lehet szüksége,
a fogszabályozás kiegészítéseként.
Ha egy egész szegmens intrúziója szükséges az ínylefutás korrekciójához, akkor a rögzített készülékek kedvezőek lehetnek. Ha egyetlen fog vagy kisebb szegmensnél kell elérnünk az intrúziót, akkor alig ner sínek is
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9/a–b. ábra: Kezelés 12. hónapja: nagyobb harapásemelés

a

b

szükséges ahhoz, hogy a protetikai helyreállítás kielégítő legyen.

10/a–b. ábra: Kiindulási fotók: ferde maxilláris helyzet. Rögzített

Erre alignereket használtunk

készüléket használtunk

a

b

11/a–b. ábra: A fogszabályozó levétele után, a restaurátumok
rögzítése előtt. Egyenletes ínylefutás és helyteremtés bal oldalt a

b

12/a–b. ábra: A felső metszőfogak helyreállítása után

protetikai helyreállításhoz

a

a

b

a

b

13/a–b. ábra: Kezelés előtti fotók, 11, 21 fogak ínylefutásának

14/a–b. ábra: Kezelés utáni képek: ínylefutás korrigálva, 10 hóna-

korrigálása alignerekkel

pos aligneres kezeléssel elérve. A fogak koronákkal lesznek ellátva

használhatók. Emlékezzünk a fent említettekre, melyek
szerint az aligneres fogszabályozók tolóeszközök, ezért
a megfelelő tervezéssel nagyon hatékonyak lehetnek
egy fog vagy fogcsoport intrudálásában.
Az alábbiakban két páciens kezelését láthatjuk, amelyben a restaurátumok készítése előtt korrigálták az ínylefutást. Az első páciensnek mélyharapása volt, és az egész

bal felső kvadránst intrudálni kellett, így a fix fogszabályozást választották.
A fogszabályozó kezelés után az atípusos metszőkre
restaurátumok kerültek, ehhez interdentális réseket alakítottak ki a fogszabályozókkal.
A második páciensnek a bal felső 1-esét kellett intrudálni, hogy azonos szintbe kerüljön az 11-es ínyszintjé-

15. ábra: Kezelés előtti fotó: 13 remény17. ábra: A fogszabályozó kezelés befe-

telen prognózisú. Implantátumot nem lehet
behelyezni, mivel nincs elegendő csont.

16. ábra: A jobb felső kvadránsba

jeztével 13 fog extrahálható, és a csont

Ortodonciai extrúziót végeztek, hogy

helyezett fogszabályozóval elvégezték az

készen áll az implantátum behelyezésére.

növeljék a csontkínálatot az implantátum

extrúzót, ezáltal elegendő helyet teremtet-

Vegye figyelembe az extrúzió utáni kedve-

behelyezése előtt

tek az implantátum számára

zőbb feltételeket
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18/a–d. ábra: Hiányzó 15, 35, 45 fogak. 55 ankilotizált, ennek
következtében csontdefektus és oldalsó nyitott harapás van. 55 fogat
extrahálták, és fogszabályozással helyet teremtettek az implantátumoknak 15, 35 és 45 pozícióba, és hogy javítsák az esztétikát.

vel, mielőtt koronát készítettünk mindkét fogra. Ehhez
a kezeléshez alignereket használtunk, mellyel hatékonyan kiegyenlítettük az ínyszinteket. Mivel intrúzióra
csak egy szegmensben volt szükség, az alignerek hatékonynak bizonyultak a cél elérésére.

Preprotetikai cél 5: A fogak extrudálása
Egyes esetekben a fogakat extrudálni kell a protetikai
kezelés előtt. Ennek egyik leggyakoribb példája, ha az
implantátumhoz nincs elegendő csontkínálat, és a fogszabályozóval történő extrudálás növeli a csont magasságát, továbbá egyengeti az implantátumot körülvevő
ínyszéleket. Ebben a kezelésben a fog reménytelen
prognózisú, és extractioja előtt a parodontális szöveteket „magával hozza”, hogy a rendelkezésre álló csontmennyiséget kedvezőbbé tegye az implantátum számára
(ahogy a 15. ábrán látszik). A fogszabályozással történő
extrudálás másik gyakori alkalmazása az „ortodonciai
koronahosszabbítás”, amikor az extrudálást gyorsan
végezzük, hogy a parodontális szövetek ne kövessék a
fogakat. Az ilyen típusú kezelésekhez a fix fogszabályozók kedvezőbbek, mivel az alignerek nem hatékonyak
az extrudált helyzetbe „tolásban”.

Preprotetikai cél 6: Az implantátumok
helyének előkészítése
A veleszületett hiányzó fogak egyedülálló problémát
jelentenek: meg akarjuk tartani a tejfogat a csont fenntartása érdekében, ám gyakran ezek a fogak ankilotikussá
válnak. Miután megállapítjuk, hogy a tejfog ankilotikus,
az orvosnak értékelnie kell a jövőbeli arcnövekedést. Ha
jelentős vertikális arcnövekedés van hátra, akkor az ankilotikus fogat extrahálni kell, hogy megakadályozzuk a
nagyobb defektus kialakulását.5 Ha egy tejfog anki lotizált, és nincs hátra nagymértékű arcnövekedés, akkor az
a helyén maradhat. A fogszabályozás segíthet előkészíteni
az implantátum helyét, a következő módszerekkel:

Nyitni vagy zárni a teret, hogy az implantációnak megfelelő legyen – mint például a preprotetikai cél 1-nél. Ez
történhet fix vagy aligneres fogszabályozással, amint azt
a tárgyalt példák bizonyítják.
A tejfogak szelektív extrakciója, hogy stratégiai szempontból a maradó fogak a megfelelő pozícióban törjenek elő.6 Ha egy maradófog fogatlan helyen tör elő, majd
később elmozdítják, az állcsontgerinc négy év alatt kevesebb, mint 1%-a rezorbeálódik.7 Ez jelentősen csökkenti
annak az esélyét, hogy a páciensnek csontpótlásra lesz
szüksége ezen a területen.
A harapás és a gyökerek helyzetének adott helyre történő pontos mozgatása, finomhangolása, az implantátum behelyezése előtt, ha a fog nemrég került eltávolításra. Ezt fix vagy aligneres fogszabályozókkal is
megtehetjük. Lásd az alábbi példát.

Összegzés
A fogszabályozás fontos része a kezelési tervnek – hogy
biztosítsa az optimális eredményt, számos preprotetikai
körülményt figyelembe véve. A klinikai helyzettől függően fix vagy sínes fogszabályozó készüléket alkalmazhatunk, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Mivel sok páciens magas esztétikai igényű, lehetséges
szekcionált készülékek vagy azok kombinációjának alkalmazása a kívánt eredmény elérése érdekében.
Köszönetnyilvánítás
Köszönet a következő szakembereknek, akik eg yüttműködtek a képeken látható betegek gondozásában: Dr. Bruno Vendittelli, Dr. Jordan
Soll, Dr. Dominic Belcastro, Dr. Phil Walton, Dr. Paul Vendittellien,
Dr. Paul Branco, Dr. Alan Hiltz, Dr. Wayne Wolfstadt.
A szerzőről:
Dr. Tracey J. Hendler fogszabályozó magánrendelésen dolgozik, Torontóban. Diplomáját, doktori fokozatát a Fogorvostudományi Eg yetemen szerezte. A torontói eg yetemen szerezte
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meg a Fogszabályozás és a fogorvostudományok mesterdiplomáját, a
Rutgers School of Dental Medicine-ben. Az American Board of
Ortodontia Testület és számos helyi fogorvosi társaság tag ja.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork Vol.12 No.8 –
October 2019
Fordította: Dr. Zsédely Anikó
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b
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19/a–c. ábra: A kész restaurátumok, implantátumokkal
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Humán erőforrás adatok a magyarországi
fogorvoslásban
Dr. Kivovics Péter, Székelyhidi Éva, Dr. Németh Orsolya
Országos Szakfelügyelet
Fog- és szájbetegségek szakirány
Országos szakfelügyelő: Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII.30.) EMMI rendelet
alapján a szakfelügyelet megfelelő adatokkal látja el a szakmapolitikai vezetést. Az
adatoknak alkalmasnak kell lenniük az adott szakterület tevékenységének elvégzéséhez,
különös tekintettel a humán erőforrás adatokra, melyek jelentős mértékben befolyásolják
a betegellátás és a prevenciós munka színvonalát és elérhetőségét. A két éve újonnan
felálló szakfelügyeleti rendszer rendszeres frissítésével közzéteszi a magyarországi adatokat,
melynek célja a magyarországi szolgáltatók és szakmapolitikusok tájékoztatása, valamint
kitekintés és összehasonlítás a nemzetközi adatállománnyal.

A

z első és legfontosabb adat a fogorvosszám, ezen
belül a működési nyilvántartásba vett fogorvosok számának alakulása és ennek összevetése
a népességgel. 2019-ben az aktív fogorvosok
száma 7145 fő volt. Ez 2020-ra 6578 főre csökkent (1. ábra).
A korábbi évek számait figyelembe véve megfigyelhető bizonyos hullámzás a működési nyilvántartásba vett fogorvosok létszámát tekintve (2. ábra.) Magyarország lakosságának
száma a nyilvantarto.hu szerint 9 890 640 (férfi: 4 771 677,
nő: 5 118 963). A Központi Statisztikai Hivatal szerint
Magyarország népessége 9,7 millió fő. A cia.gov 2021. júliusi adatai szerint hazánk lakossága 9 728 337 fő. Az ebből
adódó egy fogorvosra eső népesség száma 1474 fő, kerekítve
1500 fő. Az arány a WHO beosztás szerint jó, de ezt a kedvező számot negatívan befolyásolja a fogászati turizmusban
résztvevő fogorvosok kiesése a belföldi fogászati-szájsebészeti ellátásból. A területi elhelyezkedés és a „fogászati turizmus enklávé” jelenség miatt az egy fogorvosra eső populáció 2000 fő fölé emelkedhet területenként (3. ábra). Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a Magyarországra érkező és
távozó fogorvosok számát sem. 2018-ban a Magyarországon regisztrált fogorvosok közel 10%-a külföldön kiállított
fogorvosi diplomával rendelkezett. Ugyanebben az évben a
regisztrált fogorvosok körülbelül 20%-a nem Magyarországon született. 2013 és 2018 között a szakképesítésüket külföl-

dön elismertetni kívánó fogorvosok számára 1484 hatósági
bizonyítványt állítottak ki.
Kiemelkedik az igénylők közül a 25–29 és 30–34 éves
korcsoport, ami azért fontos információ, mert a fogorvosok korcsoport-megoszlását tekintve ez a két korosztály
jelentős fogorvosszámot képvisel. A 25–29 évesek korcsoportja 13,26%-a, a 30–34 évesek korcsoportja 13,82%-a
az alapnyilvántartásban szereplő fogorvosoknak, azaz
a két korosztály együtt több, mint egy negyedét teszi ki
az alapnyilvántartásban szereplő fogorvosok számának.
A 70 év feletti fogorvosok száma is kiemelkedő, 15,70%
(4. ábra). A következő években aktív praktizálásuk megszűnésére lehet számítani, ami a fogorvos/páciens arányt
is befolyásolhatja. A fogorvosok nemek szerinti megoszlását tekintve: férfiak 34%, nők 66%. Ez összehasonlítva a
nemzetközi adatokkal jelentős eltérést nem mutat az internacionális trendektől.
A fogorvosi végzettséggel megszerezhető szakképesítések tekintetében minden európai uniós ország saját hatáskörében dönt. A 5. ábrán, ahol a különböző szakvizsgákkal rendelkező fogorvosok száma látható, kiemelkedik a
konzerváló fogászati és fogpótlástan szakvizsgával rendelkezők száma – 2020 évi adatok szerint 3904 fő rendelkezik aktív működési nyilvántartással. Ez a szám jelentősen módosulni nem fog, mivel ennek a szakvizsgának
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2. ábra: Működési nyilvántartásban szereplő fogorvosok száma
2011–2018

1. ábra: Működési nyilvántartásban szereplő fogorvosok száma
2019–2020

4. ábra: Alapnyilvántartásban szereplő fogorvosok korcsoportos
megoszlása 2018.

3. ábra: Fogorvosok száma 10 000 lakosra vetítve megyénként 2018.

6. ábra: Szakorvosok számának változása 2019–2020

5. ábra: Szakvizsgával rendelkező fogorvosok száma 2019–2020

a megszerzését rendeletileg megszüntették. Ezt követi a
fogszabályozó (558 fő) és a dentoalveolaris sebész (557 fő)
szakorvosi vizsgával rendelkezők száma. Az Európai
Unióhoz való csatlakozásunk előtti időszakban szinte
minden fogorvos letette a fog-és szájbetegségek szakorvosa vizsgát. Ennek az volt az oka, hogy így a közalkalmazotti jogviszonyban álló fogorvos „fizetési kategóriát
ugrott”. Maga a vizsga kisebb követelményt állított, mint
az egyetem befejezésekor abszolvált államvizsga. Jelenleg
az európai uniós országokban – már ahol vannak a fogorvosi szakképesítésen belül szakvizsgák – 5–15%-a a fog-

orvosoknak rendelkezik valamilyen szakvizsgával. Ehhez
hasonló arány fog beállni Magyarországon is.
Érdekes adat, hogy a fog- és szájbetegségek szakorvosa és
a konzerváló fogászat fogpótlástan szakorvosa szakvizsgával rendelkező működési nyilvántartásban szereplő fogorvosok száma a 2019 és 2020 évi adatokat összehasonlítva
15,1%-al (694 fővel) csökkent. Ez egyértelműen az úgynevezett nagylétszámú évfolyamok munkából való kiállásával magyarázható. Jelentős csökkenést találunk még a gyermekfogászat szakvizsgával rendelkezők számában (18,1%,
49 fő). Nem elhanyagolható a fogszabályzó szakorvosok
számának csökkenése sem (7,3%, 44 fő) (6. ábra).
Fontos kérdés a főiskolai szintű képzésen oklevelet szerzett (BSc.) dentálhigiénikusok száma. A Dentálhigiénikusi főiskolai képzés a Szegedi Tudományegyetemen
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7. ábra: BSc. dentálhigiénikusok száma 2019–2020
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A fogászati asszisztens végzettségű szakdolgozók száma
2019-ben 13 520, 2020-ban 14 244 fő volt. Ebből 2019ben 5348 fő, 2020-ban 5431 fő rendelkezett aktív működési nyilvántartással. Azért érdekes ez a szám, mert közben az aktív fogorvosok száma csökkenő tendenciát mutat.
Az egy fogorvos, egy asszisztens arány eltolódott az 1 fogorvosra, 0,82 asszisztens statisztikai arányra. Ez arányaiban kedvezőbb, mint a 2019-es adat, ahol is 1 fogorvosra
0,75 asszisztens jutott statisztikailag (9. ábra).
Összefoglalva a magyaroroszági fogászati szakemberképzés megfelelő mennyiségű és minőségű fogorvost, dentálhigiénikust, fogászati asszisztenst bocsát a szakma rendelkezésére. A fogorvoslás vezetői és az egészségpolitikusok
felelősek azért, hogy ezzel úgy gazdálkodjanak, hogy a
lakosság szájüregi egészsége megfelelő színvonalat érjen
el, hatékony prevenciós tevékenység alakuljon ki, a kuratív ellátás megfeleljen az európai normáknak. Közleményünkkel szerettünk volna rávilágítani az adatok bemutatásán keresztül bizonyos tendenciák meglétére.
Irodalom

8. ábra: OKJ végzettségű klinikai fogászati higiénikusok száma
2019–2020
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6.

7.

9. ábra: Fogászati asszisztensek száma 2019–2020

2014-ben indult el, 2020. december 31-ig 55 hallgató
államvizsgázott sikeresen a szakon. Jól megfigyelhető,
hogy az oklevelet szerzett dentálhigiénikusok mintegy
kevesebb, mint egyharmada szerzett működési engedélyt. És bár a képzettek száma 2019 és 2020 között
csaknem megduplázódott, működési engedélyt úgy csak
kevesebb, mint egyharmada igényelt (7. ábra).
Az OKJ végzettségű klinikai fogászati higiénikusok száma
Magyarországon jelentős, 2019-ben 4821 fő, 2020-ban
5217 fő. A működési nyilvántartásba vett arányokat tekintve
jóval többen jelentkeztek be, mint a BSc. dentálhigiénikusok. Mind 2019-ben, mind 2020-ban az OKJ végzettségű
klinikai fogászati higiénikusok mintegy kétharmada igényelte a működési nyilvántartásba vételt (8. ábra).
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Remineralizáció:

a keményszövetek
kezelésének megelőző és terápiás megközelítése

Daniele Modesti, RDH
A zománcdefektusok és -elváltozások egyre gyakoribbá válnak a világ lakosságának
körében, az évek során számos noninvazív megközelítést javasoltak a kavitációval
nem járó elváltozások kezelésére.
A fogszuvasodás kialakulásának korai szakaszát az üregképződés nélküli
hipomineralizáció jellemzi, a savas metabolitok termelődésének eredményeként.
Ez a jelenség kezdetben reverzibilis, míg – hacsak nem teszünk korai
megelőző lépéseket – üregképződéssel járó megjelenést nem nyer, amit valódi
fogszuvasodásnak nevezünk.

A zománcelváltozások minőségi és mennyiségi defektusokra oszt-

érzékenység, csökkent nyáltermelődés esetén, gastrooesophagealis

hatók:

refluxban, vagy zománc hipomineralizációban szenvedő betegeknél.

– A mennyiségi defektusok olyan hibák, melyek a fogzománc hiá-

A mousse-ok szinte minden klinikai helyzetben alkalmazhatók, de

nyával járnak, ami gödröcskék, repedések, mélyedések formájában

a leggyakoribb terápiás célú megközelítések a zománcdefektusok

jelentkezik a fog koronai részének felszínén, ahol teljesen hiányzik a

kezelését foglalják magukban.

szövet: ezt nevezzük hipopláziának.

A citrát és a fluorid mousse-hoz való hozzáadása fokozza a remine-

– A minőségi defektusok ezzel szemben olyan hibák, ahol megfelelő

ralizáló hatást. Sőt, in vitro vizsgálatok kimutatták, hogy az alkalma-

vastagságú zománc képződik, amely azonban nem elég kemény: ezt

zástól számított öt percen belül a dentin tubulusok mérete csökken,

nevezzük hipomineralizációnak. Ilyen defektusok a következők: fehér

és a hidroxiapatit újraképződik. Valójában az ACP-t a hidroxiapatit elő-

vagy barna foltos elváltozások, fluorózis, MIH, traumás elváltozások

anyagának tekintik, ezért amelogenin jelenlétében az amorf részecs-

és poszt-orthodontiai elváltozások. A zománcelváltozások preeruptív

kék kristályos szerkezetű molekulákká alakulnak át.

és poszteruptív defektusokra oszthatók. A preeruptív defektus olyan

A legjobb eredmények azonban in vivo érhetők el. A következő kli-

defektus, amely genetikai feltételekhez, fejlődési rendellenességek-

nikai esetben egy 37 éves női páciens fordult hozzám, hogy javít-

hez, táplálékintoleranciához, táplálkozási hiányosságokhoz, környezeti

son mosolya megjelenésén. Egy alapos anamnézist és a dentális

tényezőkhöz, gyógyszerekhez és/vagy egyéb táplálék-kiegészítőkhöz

fluorózis helyes diagnózisát (1. ábra) követően, a páciensnek F-ACP

(pl. szisztémás fluorid) és más tényezőkhöz kapcsolódik; az elválto-

alapú remineralizáló kezelést ajánlottam, “Curasept Biosmalto

zás már a fog szájüregbe való előtörésekor látható. A poszteruptív

Mousse Cavities, Abrasion & Erosion”-t, egyéni, hőformázott sínek

defektus ezzel szemben olyan defektus, amely kizárólag a bakteriá-

segítségével, naponta kétszer 20 percig alkalmazva. Javasoltuk

lis biofilm felhalmozódásával és az ebből eredő zománc-felszínen tör-

továbbá, hogy a kezelést követő órában ne öblögessen, ne igyon, ne

ténő savtermelődéssel hozható összefüggésbe.

egyen, és ne dohányozzon. Kértük, hogy következetesen alkalmazza

Napjainkig nem létezik elektív terápia ezeknek a defektusoknak a keze-

a síneket, 30 naponként járjon ellenőrzésre, és a kezelést egészítse

lésére, de a szakirodalom azt sugallja, hogy preventív protokollokkal
és fokozatosan invazívabbá váló kezelésekkel közelítsük meg őket.
A megelőzést illetően nyugodtan kijelenthető, hogy a hozzáadott fluoridot tartalmazó amorf-kálcium-foszfát alapú (F-ACP) mousse-ok használata messze a legígéretesebb kezelési módszer, mely a páciens számára is kevésbé költséges, és a legtöbb esetben az egyetlen lehetőség,
amely képes helyreállítani a defektus eredeti állapotát.
A mousse-ok hatása és felhasználása széleskörű a fogászat területén: fogfehérítés után, professzionális szájhigiéniai kezelés vagy
gyökérfelszín simítás után, szuvasodásra való nagyfokú hajlam, fog-

1. ábra: A kezelés előtt

2. ábra: 30 nap elteltével

3. ábra: 70 nap elteltével

ki „Curasept Biosmalto Cavities, Abrasion & Erosion” remineralizáló

beteg számára, és ami a legfontosabb, összhangban van a tudo-

fogkrémmel és egy puha sörtéjű fogkefével, melyet a “módosított

mányos bizonyítékokkal.

Bass” technikával használ.
A páciens komoly együttműködést mutatott a terápiával és az elő-

A szerzőről:

írt protokollal kapcsolatban, és klinikai javulást észlelt nemcsak

Dr. Modesti regisztrált fogászati higiénikus, aki 1991. május

az esztétikai megjelenés (30 nap után - 2. ábra és 70 nap után

2-án született Rómában. 2014-ben ki-tüntetéssel diplomázott a

készült fotók - 3. ábra), hanem érzet tekintetében is, továbbá csök-

Római Szent Szív Katolikus Egyetem Orvosi és Sebészeti Kará-

kent fogérzékenységről számolt be. A kontrollvizsgálatok során a
plakkindex javulása, valamint szonda használata közben a porozitás csökkenése figyelhető meg a zománc és a dentin textúrájának
javulása miatt.

nak dentálhigiéniai szakán, a római Gemelli Poliklinika Parodontológiai Osztályán végzett kísérleti szakdolgozatával.
Mindig is gyakorolta a szakmát, tagja az AIDI-nek (Olasz Fogászati Higiénikusok Egyesülete), és ennek az egyesületnek a
2018-2021-es hároméves periódusban a Lombardia regionális
tanácsosának, az előző hároméves periódusban pedig a Lazio

Mivel a mousse vízmentes formában van, sokkal gyorsabban sza-

regionális tanácsosának tisztségét tölti be.

badul fel, és a felszabaduló molekulák kisebbek, ami jobb köl-

Jelenleg az ország területén meghatározott tanfolyamok elő-

csönhatást tesz lehetővé a fogfelszínnel, ezáltal nagyobb haté-

adója.

konyságot biztosít, mint a fogkrém. Továbbá a mousse magas

További információért: dr: Dott. Daniele Modesti - Igienista

viszkozitása, a könnyű hozzáférhetősége és a termék tulajdonsá-

Dentale Milano

gai miatt ez a protokoll könnyen alkalmazható, nem túl költséges a
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Adjuváns kezelés fehér foltok (caries
incipiens) és MIH esetén.

Hivatalos magyarországi forgalmazó: Sager Dental Kft.
Tel: +36-1-324-2440 www.sagerdental.hu
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Gerhard Richter. Valós látszat
Magyar Nemzeti Galéria
2021. augusztus 27. – november 14.
Augusztus 27-től a világhírű kortárs német képzőművész, Gerhard Richter műveiből rendez
kiállítást a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria. A Gerhard Richter. Valós látszat
című tárlat különlegessége, hogy Magyarországon most első ízben látható a német művésznek
ilyen nagyszabású, az életmű valamennyi korszakát átfogó kiállítása. A bemutatott közel
80 műalkotás hazai és nemzetközi köz-, illetve magángyűjteményekből érkezik a budapesti
tárlatra. A művek a 1960-as évek ikonikus fotófestményeitől a legismertebb kolorisztikus absztrakt
műveken át a legfrissebb, a nagy festészeti életmű „utáni” intim ceruzarajzokig terjednek.
Különleges hangsúlyt ad a budapesti kiállításnak, hogy a jövőre kilencvenéves Gerhard Richter
tavaly bejelentette: „befejezte” festészeti életművét.

A

Gerhard Richter. Valós látszat című tárlat a negyedik kiállítás a Szépművészeti Múzeumnak a
németországi képzőművészet 1945 utáni tendenciáira fókuszáló sorozatában. A Szépművészeti Múzeum 2012-ben Günther Uecker Képpé formált anyag című tárlatával indította el a sorozatot, amelyet
2014-ben Jörg Immendorff Éljen a festészet! című kiállítása
követett. A sorozat harmadik része Georg Baselitz. Újrajátszott múlt címmel volt látható 2017-ben. A bemutatókkal a második világháború utáni Németország képzőművészeti jelenségeit és egy-egy meghatározó irányzat
legemblematikusabb, mára világhírűvé vált alakját ismertetjük meg a magyar közönséggel.
Gerhard Richter művészete több szempontból is érdekes a magyarok számára: összeköt bennünket a bonyolult és fordulatokban bővelkedő közös múlt és KözépEurópa, ahol az eredetileg keletnémet alkotó élete első
mintegy harminc évét töltötte. Richter 1932-ben Drezdában született, Kelet-Németországot 1961-ben hagyta
el, s jelenleg Kölnben él. A mostani budapesti kiállítására külön rajzsorozatot is készített, amelyet most először láthat a közönség.
Gerhard Richter (1961-ben újrakezdett) életművében
több mint ötven éve központi szerepet tölt be a valóság és a látszat közötti határ folyamatos elmosása, a
keretek tágítása, a különböző „realitások” ábrázolhatóságának, valamint az adott pillanat megragadásának
és egy szempillantás alatt történő megszüntetésének a
kérdése. Mivel élete során több politikai, társadalmi,

gazdasági és kulturális rendszert is közvetlenül megtapasztalt, Richter viszonya a realitás(ok)hoz leginkább
a kétségek, a szkepszis, a mulandóság, az illékonyság és
a törékenység szavakkal ragadható meg. Festészetének
esszenciáját és erejét az analizálás, mindennek a megkérdőjelezése és az ezekből fakadó folyamatos továbblépés igénye adja.
Besorolhatatlan, „stílus nélküli”, minden személyest
kizáró, ugyanakkor végtelenül sokrétű festői nyelvezete a figurálistól az absztraktig, az életlen-elmosódott
képektől az éles-fényes felületekig, a szürke fotófestményektől a kolorisztikus színskálákig, a portréktól a
tájképekig, a vászontól az üvegablakokig, a manuális-

Betty
1977. Olaj, vászon. 30 cm × 40 cm.
Museum Ludwig, Köln (tartós letét magángyűjteményből, 2007)
© Gerhard Richter 2021
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Motorcsónak (Motorboot)
1965. Olaj, vászon. 170 cm × 170 cm.
Kunstmuseum Basel, Bázel
© Gerhard Richter 2021

Kis fürdőző (Kleine Badende)
1994. Olaj, vászon. 51 cm × 36 cm.
Magángyűjtemény, Köln
© Gerhard Richter 2021

tól a digitálisig terjed. 1960-as években készített úgynevezett fotófestményeivel elsőként reflektált a fotográfia és a festészet sajátos viszonyára, s oldotta fel a
kettő közötti korábbi ellentmondást. Mesterien és tudatosan használ mindent a modern festészet és régebbi
korok művészetének eszközeiből (elsősorban Tiziano,
Vermeer, Caspar David Friedrich festészetéből), kipróbálja az elődök témáit és formáit, miközben úgy teremt
folyamatosan újabb és újabb, egymástól a végtelenségig különböző festői univerzumokat, hogy eltávolodik minden előzőtől, megfosztja a témákat, az előzményeket és saját jelenét is a szubjektivitástól. Gerhard
Richter sokrétű munkássága nem egyetlen, önmagában teljes és célirányos művészeti koncepcióból ered.
Sokkal inkább egy olyan szövevényből, amely gyakran
következetes intenciókból épül fel, néha viszont a festészet, illetve a művészet feltételeiről szóló, egymásnak
ellentmondó elképzelésekből áll össze. Az új lehetőségek folyamatos keresése, a határok átlépése, a kiszámíthatóság és a kötelező doktrínák kerülése melletti elkötelezettség köti össze Gerhard Richtert a 20. század
legfontosabb művészeivel.
A kiállítást 60 darabos válogatás zárja Benjamin Katz
fényképeiből, amelyeken Gerhard Richtert kölni műtermében láthatjuk alkotás közben.
A kiállításon vetített Gerhard Richter, a festő című filmből megismerhetjük Richter alkotómódszereit és a
művészetről vallott nézeteit. A többszörösen díjnyer-

Absztrakt festmény
2017. Olaj, vászon. 200 × 200 cm.
A Gerhard Richter Kunststiftung letétje
© Gerhard Richter 2021

tes dokumentumfi lm bemutatja a festő ritkán látott
műtermét, ahol Richter beszél a festészet lényegéről és
a műtermen kívüli világgal való ellentmondásos kapcsolatáról.
A tárlat a drezdai Gerhard Richter Archivval, a művésszel
és a művész kölni műtermével való szoros eg yüttműködésben
jött létre.
A sorozat szakmai eg yüttműködő partnere a budapesti Goethe
Intézet.
A kiállítás kurátora: Bódi Kinga művészettörténész
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Továbbképzés

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.

Dr. Nora El-Mowafy

Dr. Meera Patel

Fogászati kerámiák: Áttekintés

A dohányzás hatásai és kapcsolata az endodontális
kórképekkel

Magyar Fogorvos, XXX. évf. 2021. 3. sz. 110–119.

Magyar Fogorvos, XXX. évf. 2021. 3. sz. 120–125.

Dr. Pascale Magne

Dr. Tracey J. Hendler

Adhézió, bioanyagok és CAD/CAM

Rögzített és kivehető, sínes (aligner) fogszabályozó készülékek
alkalmazása a preprotetikai fogszabályozás során
Mikor mit használjunk?

Magyar Fogorvos, XXX. évf. 2021. 3. sz. 126–131.

Magyar Fogorvos, XXX. évf. 2021. 3. sz. 138–144.

Retraction Paste – elengedhetetlen kellék minden praxisban
A tökéletes lenyomatkészítés előfeltétele a feltágított és
száraz sulcus. A VOCO Retraction Paste közvetlenül a
kapszulából vihető be a sulcusba, ez a termék a sulcus
hatékony és ideiglenes tágítását és nedvességtől való elszigetelését biztosítja. A termék ideális kiegészítője a V-Posil
precíziós lenyomatanyagnak is. A VOCO Retraction
Paste segíti a klasszikus vagy digitális precíziós lenyomatok sikeres elkészítését, valamint a II. vagy V. osztályú
restaurációk üregalakítását, de akár a restaurációk állandó
vagy ideiglenes cementálását is.
A retrakciós paszta nemcsak az alkalmazhatóságával, de
a kezelhetőségével is lenyűgözi a felhasználókat: így például a színe jó kontrasztot ad az ínnyel, megkönnyítve
különösen a nehezen látható területeken végzett munkát. A nagyon vékony és kissé hajlítható kanülnek köszönhetően az anyag egyszerűen adagolható
és applikálható, így a paszta könnyen
kinyomható, nagyon jó áramlási viszkozitású, ami egyenletes stabilitással párosul a sulcus tágításakor. A bevitel során az
összehúzó hatású alumínium-klorid paszta
ideiglenesen kitölti a sulcust, megállítja a
vérzést és megszünteti a nedvességet.

A páciensek számára is előnyös: például csak rövid expozíciós időt igényel, semleges ízű, könnyen és teljes mértékben leöblíthető.
A paszta használható retrakciós fonal alternatívájaként
vagy azzal együtt. Használható klasszikus módon vagy
digitálisan, intraorális szkennerrel. A lágyrész kezelése
gyakran a siker kulcsa a II. és V. osztályú töméseknél,
valamint a helyreállítások végleges vagy ideiglenes cementálásánál, különösen akkor, ha az alkalmazott ragasztó
nem túl nedvesség tűrő

Higiénikus SingleDose
A Retraction Paste könnyen és higiénikusan alkalmazható
közvetlenül a sulcusba a saját fejlesztésű SingleDose Cap
kapszulából, ami kompatibilis a kereskedelemben kapható kompozit adagolókkal, mint például a
VOCO Caps Dispenser, és legfeljebb 3 sulcushoz elegendő mennyiséget tartalmaz.
A SingleDose előnyei: minden páciens egyedi
kiszerelésű terméket kap, ezzel egyszerű
módon elkerülhető a keresztszennyeződés,
valamint a szennyeződés egyéb lehetőségeinek kockázata.

Új termékek

Magyar Fogorvos 2021/3

153

VOCO Profluorid Varnish – mostantól Pina Colada ízben is
Engedjen meg magának egy kis vakáció
hangulatot! A VOCO Profluorid Varnish
(VPV), a már jól bevált, fluoridtartalmú, túlérzékenységet csökkentő lakk, mostantól Pina
Colada ízben is kapható. Az egzotikus ananász-kókusz ízesítés a meglévő portfóliót
most hét ízre bővíti: dinnye, menta, cseresznye, karamell, rágógumi, kóla lime és
Pina Colada. A lakk másodpercek alatt szárad – ugyanakkor természetesnek és kellemes ízűnek tűnik ahhoz, hogy a fogakon
maradjon a folyamatos fluorid-felszabadulás érdekében.
A VOCO Profluorid lakk ideális túlérzékeny fogak, valamint érzékeny
gyökérfelszínek kezelésére. A VPVkezelés jól kiegészíti a professzionális fogtisztítást és polírozást, feltölti
a kimerült kalcium-fluorid raktárakat.
A fluoridtartalom 22 600 ppm fluorid (~ 5% nátriumfluorid). A benne lévő xilitnek szintén jó kariosztatikus
hatás tulajdonítható.

Ezen túlmenően az átlátszóan fehér lakk meggyőzően magas szintű nedvességtűrő képességgel és kiváló tapadással rendelkezik a
fogak kemény szövetén. Így a VPV magabiztos, friss mosolyt hirdet – még jóval
az alkalmazása után is.
Higiénikus SingleDose
A VPV család többi tagjához
hasonlóan a Profluorid Varnish
Pina Colada is elérhető a higiénikus SingleDose és a 10 ml-es
tubusban egyaránt.
A SingleDose előnyei: minden
páciens egyedi kiszerelésű termékét kap, ezzel egyszerű módon
elkerülhető a keresztszennyeződés, valamint a szennyeződés
egyéb lehetőségeinek kockázata.
Ezenkívül az anyag a praktikus csomagolásból gyorsan és egyszerűen felvihető – legkönnyebben a mellékelt kefével.

A világ első termoviszkózus helyreállító anyaga
Azzal, hogy a VisCalor csatlakozott a világ első termoviszkózus bulk-fill kompozitjához, mostantól már az
összes üregosztályban alkalmazható ez a technika. Amíg
a bulk-fill változat, a VisCalor bulk, a posterior terület
egyszerű és gyors helyreállításaira összpontosít, addig a
VisCalor nagyon esztétikus elülső helyreállításokat tesz
lehetővé, amit a VITA szerinti árnyalatok nagy választéka, és egy további, áttetsző árnyalat is támogat.
Mindkét termék az egyedülálló termoviszkózus technológián alapul. A VisCalor extarorális hevítéssel éri el az
alacsony viszkozitást, amely a folyékony kompozitoknál
megszokott alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé. Az
anyag ilyenkor optimálisan áramlik az üreg falaira és az
alámetszett területekre. Ezután a tömőanyag gyorsan testhőmérsékletre hűl, nagyon viszkózus lesz, és késedelem
nélkül modellezhető, mint egy klasszikus
tömöríthető kompozit. A két különböző
viszkozitás egyetlen termékben való egyesítése garantálja a gyors és könnyű kezelhetőséget, mivel külön lépésekre, például alap- és fedőrétegekre már
nincs szükség. Ezenkívül a
VisCalor kompatibilis az összes

hagyományos bondanyaggal is. Így nemcsak kiváló minőségű és esztétikus helyreállítást kínál, hanem a hagyományos kompozitok gazdaságos alternatíváját is.
A VisCalor SingleDose kapszulákat különösen hosszú és
vékony kanülök jellemzik. Ez teszi lehetővé a közvetlen
applikálást, még a nehezen elérhető területeken és keskeny
üregekben is. A buborékmentes alkalmazás pedig hozzájárul a helyreállítás tartósságához. Az anyag hosszú élettartama és stabilitása kiváló fizikai tulajdonságainak köszönhető: a VisCalor 83 tömeg% töltőanyag-tartalommal és
nagyon csekély, mindössze 1,4 tömeg% zsugorodásával
saját osztályt hozott létre a kompozitokon belül.
A Caps Warmer ideális a VisCalor felmelegítésére, és lehetővé teszi akár 4 kapszula egyidejű melegítését is. Ez különösen akkor előnyös, ha több lépésben vagy több árnyalattal szeretnénk dolgozni.
Egyedülálló technológiájának köszönhetően
a VisCalor ideális előfeltételeket teremt a
kiváló kezelhetőséghez, az egyszerű
alkalmazáshoz, valamint az esztétikus megjelenésű és kiváló minőségű, tartós helyreállításához –
minden üregosztályban.
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A Bifix ma már többfunkciós hibrid felépítmények végleges
ragasztáshoz is használható
A Bifix – a VOCO fém-, kerámia- és kompozitanyagok
ragasztócementje – mostantól elérhető hibrid felépítmények árnyalatszimulációval kiegészített ragasztására is.
A Bifix Hybrid Abutment igazán sokoldalú, alkalmazható extraorálisan a laboratóriumban és intraorálisan is a
praxisban. A sötét hátterek tökéletes leplezése az erősen
opák árnyalatokkal óriási segítséget jelent a rendkívül esztétikus helyreállítások elkészítéséhez.
A Bifix Hybrid Abutment felépítményekhez, mezoszerkezetekhez, kombinált helyreállításokhoz, előregyártott
adhezív- vagy titánalapokhoz, valamint titánból, kerámiából vagy cirkónium-dioxidból készült egyedi felépítményekhez alkalmazható. A fog kemény szövetéhez történő
intraorális ragasztás szintén beletartozik az indikációk
körébe. Mindegyik luting kompozithoz tökéletesen illeszkedő árnyalatú próbapaszta áll rendelkezésre, amely bármilyen fi lmvastagság esetén szimulálja a valós optikai
megjelenést. Így a rendkívül esztétikus helyreállításokhoz
pontosan meg lehet választani a megfelelő árnyalatot a
végleges beragasztás előtt. Ezután a próbapasztákat könynyen le lehet öblíteni vízzel.
A ragasztókompozit könnyen felvihető a praktikus
QuickMix fecskendőből a mellékelt applikációs kanüllel,

amelynek szabadon forgatható a rögzítése, és
rendkívül pontos, ezáltal
anyagtakarékos alkalmazást tesz lehetővé.
Az erős röntgenárnyékot adó, kettős kötésű ragasztókompozit segíti az idővel
is takarékoskodni, gyorsan fotopolimerizálható, de alkalmazható olyan területeken is, ahol nincs fény (fémből
készült felépítmények).
Az anyagot erősen opák fehér és univerzális fogszínekben kínáljuk, valamint egy transzlucens változatban is a
kerámia vagy a cirkónium-dioxid helyreállításához.
A Bifix Hybrid Abutment implantációs készlet tartalmazza
a Futurabond U univerzális bondanyagot (5 × SingleDose
– alkalmas a fogak kemény szövetének ragasztására és
minden maratási eljáráshoz), valamint a Ceramic Bond
univerzális kötőszilánt (5 ml-es üveg, fém, kerámia és
kompozitok kondicionálására). Ezen kívül mind a három
árnyalat elérhető a 10 g-os QuickMix fecskendőben, beleértve a bepróbáló pasztát és a tartozékokat is.

In memoriam

Dr. Könyves Kálmán
1945–2021

Nehéz nekrológot írni annak, akinek a szeretett elhunyt az évfolyamtársa, csoporttársa, munkatársa és egyben a házastársa és gyermekeinek apja is volt. 56 év ismeretség és 52 év házasság után
engedte el a kezünket 2021. május 15-én. 50 év munka után búcsúzott el a betegeitől.
Budapesten végzett 1969-ben a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Jó képességű,
nagyon szorgalmas, becsületes, nagy teherbírású ember, tudását állandóan fejlesztő, az új technikákat könnyen befogadó és követő fogorvos volt. Saját módszeréről publikációja is megjelent. Szerették a betegei, sok időt fordított az emberek szájhigiénés tanítására, a prevencióra. Munkája precíz volt, hosszú távra oldotta meg a betegek felmerülő
problémáit. A gyermekek caries-megelőzése elsődleges volt praxisában.
Az 50 évből 47-et Szolnok megyében töltött, sok éven át a MÁV alkalmazottja volt. Nyugdíjas éveit is munkával töltötte, csak
betegsége szólította el a szék mellől. Sok szeretetet kapott családjától, betegeitől, de az elismerést és a megbecsülést is tőlük
kapta. Csendesen élt, rengeteget dolgozott, betegei évtizedeken keresztül kitartottak mellette, családok generációit gyógyította.
Nagyszerű embert, kiváló orvost, jóbarátot, nagyon szerető férjet és családapát vesztettünk el vele. Nyugodjon békében és a
mi szívünk is csendesedjen meg.
Dr. László Adél
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