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„Látjátuk feleim…”
„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk”, és valójában látjuk-e, van-e képességünk
arra, hogy kívülről – netán felülről – szemléljük magunkat? A válasz lehetne egyszerűen
nemleges, de azért egy próbát megérne.
A MOK és az SE Magatartástudományi Intézete kérdőíves vizsgálata segítséget ad ehhez,
mert a kutatás „egyéni vallomások alapján” elemzi többek között testi-lelki állapotunkat,
hivatásunkhoz, napi gyógyító munkához való viszonyunkat. Tekinthető amolyan elégedettségi felmérésnek is, mely bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, hogy jól érezzük-e
magunkat saját bőrünkben.
Az egészségügyi dolgozók helyzetének vizsgálatát a közelmúltban leköszönt ombudsman is fontosnak tartotta.
Az eredmény lesújtó, de számunkra különösebb meglepetést ez nem okozhatott, hiszen benne élünk, mindennapi küzdelmeinkről szól. „A fenti jelenségek mára együttesen egyfajta ágazati humánerőforrás válságba, krízisbe
torkollottak…”, állapítja meg sommásan az alapvetői jogok biztosának jelentésében szereplő egyik félmondat
(a többi tán még cifrább). Joggal kérdezhetjük meg, hogy akkor mit várunk, mit remélünk?
A reményt sohasem feladva, a hamis illúziókkal azonban végképp le kell számolnunk. A fogászati ellátórendszer mindössze egy – persze talán a legfontosabb – paraméterét, a működési feltételek alapját, a finanszírozást
emelném ki. Az éves büdzsénk jó ideje változatlan nagyságrendű, 22–24 milliárd forint között mozog. Szinte
érzékelhetetlenül kicsit mindig nő, és elmondható, hogy az utóbbi 3 évben, amolyan szépségtapaszként, mindig
volt valamennyi béremelés, pluszjuttatás. A kormányzati szándék egyértelműen pozitív, idén is kapunk valamicskét, és a jövő évre szóló ígéretek is elhangzottak. A tervező műhelyekben folyik a munka, kattog a számológép,
lassan kígyóznak a hosszú számsorok.
Most itt álljunk meg, és nézzünk szembe a tényekkel! Bármennyire is nő a gazdaság teljesítőképessége, bővül a
GDP, nulla felé közelít az infláció, az egészségügy helyzetén, így a miénken sem tud jelentős változást eredményezni. Az örvendetesen javuló gazdasági paraméterek mellett más típusú gondolkodásra, alapvető szemléletváltozásra van szükség. Erre a 180 fokos fordulatra, a valódi paradigmaváltásra bő két évtizede hiába várunk.
Holnapra, holnaputánra hinni benne dőreség, mert ha a költségvetésünkbe egy jóságos tündér varázslatára a jelenlegi duplája kerülne, akkor sem éreznénk katartikus jövedelemnövekedést. Szögezzük le, a biztosítási keretek
között nyújtott fogászati ellátásba belátható időn belül nem tud annyi pénz kerülni, amennyi maradéktalanul jó
érzést kelthetne bennünk. Lényeges változást attól remélhetünk, hogy a gazdasági válságból kikerülve, hatékony
kormányzati intézkedések sorával, egyre több pénz marad potenciális betegeink zsebében. Az egészségkultúra
fejlődése pedig azt eredményezi, hogy az egészséget értékén kezelve, azt óvva a rendelők forgalma megnő, azok
is újra felkeresnek minket, akik az ínséges időszakban elkerültek.
Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a változtatások lehetősége sok esetben bennünk rejlik. Döbbenetesen rossz a „korfánk”, a lombozata 60 éves kor körül terebélyesedik, 30 év körül meg folyamatosan csupaszodik. A működési keretfeltételek helyenként elavultak, a rendszer berozsdásodott, a betegek motivációját az ellátás
igénybevételére sok esetben és sok helyen a fájdalomküszöbük, fájdalomtűrő képességük határozza meg. Megérett az idő arra, hogy újragondoljuk saját dolgainkat. Túl kellene lépnünk már, hogy mindig azon rágódjunk,
mire elég, inkább mire nem elég az, amit éppen nekünk juttatnak, és azt a keveset hogyan osszuk el.
Az év vége alkalmat ad ünneplésre, pihenésre és arra is, hogy ki-ki elvégezze saját zárszámadását. Időnként, ha
elbizonytalanodunk, jussanak eszünkbe a legkorábbi magyar nyelvemlék tömör, bölcs, szakrális sorai.
„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk:
isa por és homou vogymuk.”
Boldog karácsonyt, szép ünnepeket!

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Akut fekélyes parodontális
kórképek és ellátásuk
Dr. Gera István
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika

A pulpa eredetű gyulladásokkal ellentétben viszonylag kevés parodontális
kórkép jár akut, fájdalmas tünetekkel, és igényel azonnali, sürgősségi ellátást.
Kivételt képeznek az akut parodontális abscessus és a különböző parodontális
fekélyes állapotok. A parodontális sürgősségi ellátás elsődleges célja a fájdalom
és az általános rossz közérzet megszüntetése. Legtöbb esetben az akut
tünetek hátterében banális, a dentális plakk felhalmozódása vagy nagytömegű
fogkőlerakódás okozta gyulladás áll (1. ábra). Sokszor kialakulásában valamely,
a szervezet immunvédekezését átmenetileg befolyásoló stressz, kimerültség,
legyengült állapot áll, de előfordulhat komoly szisztémás betegség, néha
életet veszélyeztető általános állapot (például leukémia) is. Ezért a sürgősségi
kezelés megkezdése előtt fontos a precíz általános és a fogászati-parodontális
anamnézis felvétele, az elsődleges diagnózis felállítása és szükség esetén
azonnali laboratóriumi kivizsgálás, illetve konzultáció általános szakorvossal.

A

fekélyes parodontális állapotok között
a leggyakoribb az acut gingivitis ulcerosa
(2. ábra). A betegséget az elmúlt száz évben
különböző néven írták le: Vincent gingivitis,
ulceromembranosus gingivitis, gingivitis ulcerosa, necrotizáló
ulcerative gingivitis (Vincent 1986). Az I. és II. világháború idején, valamint közvetlenül az azt követő
évtizedben, Európában a betegség gyakori volt. Ma
már a fejlett országokban előfordulási gyakorisága
alig éri el a 0,1%-ot, de skandináv adatok szerint ott
már 0,001% alatt van (Holmstrup & Westergaard 1998).
Fejlett országokban inkább érintett korcsoport a
20–25 év közötti lakosság (Horning & Cohen 1995).
Hazánkban, a 70-es években még gyakori volt, ma
már itt is drámaian csökkent az előfordulási gyakorisága. Csupán a HIV pozitív egyének között fordul

elő magasabb gyakorisággal, azonban ott is elsősorban a manifeszt AIDS betegek körében. AIDS-ben,

1. ábra: Akut gingivitis jellegzetes klinikai képe
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2. ábra: Akut gingivitis ulcerosa tipikus klinikai képe az ínypapilla
csúcsán kezdődő fekéllyel

egyes adatok szerint 11%-os prevalencia is előfordult
(Pistorius A & Willershausen B 1999).
A gazdaságilag igen fejletlen, éhínség övezetbe tartozó országokban az AUG leggyakrabban 10 éves kor
alatti gyermekeken fordul elő. Epidemiológiai adatok
igazolják, hogy éhínség sújtotta övezetekben (Nigé-

ria, Etiópia) szignifikánsan
magasabb az igen súlyos
NUG incidencia (Enwonwu
1972). Nigériában 2–27%
között fordult elő ulcerative
gingivitis 10 év alatti gyerekek között. A rossz higi- 3. ábra: Noma – gangreénés viszonyok mellett nosus stomatitis klinikai képe
ennek egyik oka lehet az, (Wikipedia)
hogy proteinhiányos táplálkozás mellett a szövetek védekező és regeneratív
képessége súlyos zavart szenved. A betegség legsúlyosabb formája a cancrum oris vagy noma. Ez a többnyire
halálos kimenetelű gangrénás stomatitis csupán tartósan éhező, egyéb fertőző betegségektől is legyengített
gyermek lakossága körében fordul elő (3. ábra).
Az ulcerative parodontális betegségek rizikótényezőit és feltételezett patomechanizmusát foglalja össze
a 4. ábra.
A kezelés megkezdése előtt a legfontosabb azt
eldönteni, hogy a parodontális panaszok primeren parodontális eredetűek-e, vagy a dentális gyul-

4. ábra: A fekélyes parodontális kórképek rizikófaktorai és patomechanizmusa

A szék mellett

Magyar Fogorvos 2013/6

271

6. ábra: Egyébként krónikus gingivitisben nem szenvedő egyénben
kifejlődő papilla fekély és a gyógyulás folyamata két héttel a kezelés után

5. ábra: Krónikus gingivitis talaján kifejlődő acut ulcerative
gingivitis és az oki kezelés eredménye

ladás másodlagos parodontális szövetekre történő
terjedésének a következményei. Az akut gingivális
és parodontális fekélyes esetek ellátása nem terjed
ki az oki tényezők teljes körű eliminálására, csupán
az aktuális fájdalmat okozó tünetek enyhítésére és a
fekély kezelésére korlátozódik.

Akut gingivitis ulcerosa
A leggyakoribb fekélyes ínygyulladás az acut gingivitis
ulcerosa. Ez a betegség a 70-es-80-as években sokkal
gyakoribb volt, mint manapság, de a szakrendeléseken
elvétve találkozhatunk fiatal felnőtt betegekkel, akik
nagyfokú fájdalom miatt fordulnak orvoshoz. Általában krónikus gingivitis talaján fejlődik ki (5. ábra), de
ritkán előfordulhat korábban teljesen ép ínyű egyén
szájában is (6. ábra). A pontos etiológiája még a mai
napig sem tisztázott (Barnes GP, Bowles WF & Carter
HG 1973). Tény hogy stressz, dohányzás és különböző
immunhiányos állapotok komoly hajlamosító tényezők. Mivel nagyon gyorsan progrediál, az akut ellá-

7. ábra: Súlyos, a teljes marginális gingivát érintő, kiterjedt fekélykoszorú és a sikeres kezelés után egy hónappal
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8. ábra: Súlyos kiterjedt ulcerative gingivitishez/ulcerative parodontitishez társuló kontakt ulcerative stomatitis

tás fő célja a fájdalmat okozó fekélyes állapot meg- dik ki a noma (8. ábra). Legtöbbször már a betegség
szüntetésén és az általános tünetek enyhítésén túl a akut fellángolása előtt is többnyire rossz volt a pácirohamos tapadásveszteség megállítása. A végleges ens szájhigiéniája, azonban a betegség akut szakácél pedig a folyamatot okozó helyi és általános ténye- ban a nagyfokú ínyfájdalom miatt a beteg egyáltalán
zők felkutatása és tökéletes eliminálása. Az ulceráció nem tud fogat mosni, és szájhigiéniája még tovább
általában az ínypapilla csúcsán kezdődik (6. ábra). romlik. Sokszor még a beszéd is komoly fájdalmat
Az ínypapilla megduzzad, csúcsán sárgás nekrotikus okoz, a fogakat nagyon vastag plakk és nyúlós ragalepedék- (állhártya) jelenik meg, vagy a papilla csú- dós mucinozus lepedék borítja
csa az előrehaladott nekrotikus folyamat következ- A folyamat a jellegzetes klinikai tünetek alapján legtében már akkor lecsapott, amikor a beteg először többször könnyen diagnosztizálható. Olykor azonorvoshoz fordul. Súlyosabb stádiumban a fekély az ban komoly differenciáldiagnosztikai nehézséínyszél mentén elterjed, és felszínes sárgás fekélyko- gek merülhetnek fel. Sokszor nem könnyű az akut
szorú borítja a marginális ínyt (7. ábra). A lepedék gingivitis ulcerosat az akut gingivitis herpeticától
könnyen letörölhető, eltávolítása után az íny erősen elkülöníteni (9. ábra). Ez utóbbi magas lázzal jár, csuvérzik, de spontán ínyvérzés is gyakori. Az íny fáj- pán nagyon fi nom, az ínyszélen tűszúrásnyi vesiculák
dalmas, és gyorsan jelentős általános tünetekkel tár- észlelhetők, és az ínyszélen nem fejlődik ki szövetelhalás. Ritkán előfordulhat a két
sul: elesettség, regionális nyirokbetegség együtt is – gingivitis ulcerosa
csomó-duzzanat, hőemelkedés és
acuta et herpetica. Legfontosabb, hogy
rossz szájszag (foetor ex ore). Banális
a banális ulcerative folyamatokat a
gingivitis ulcerosaban a nekrotikus
malignus vérképzőrendszeri betegfekélyt mindig élénk gyulladásos
ségekkel járó ínyfekélyeket elkülöudvar határolja el az ép szövetektől.
nítsük.
Súlyos, elhanyagolt esetben a fekély
Kezelésében elsődleges cél a fájráterjedhet a buccalis nyálkahártyára 9. ábra: Akut gingivitis herpetica
dalom enyhítése, a bűzös lepedék
is (contact stumatitis ulcerosa), és az klinikai képe
eltávolítása és lokális vagy szisztééhségövezetben élőkben ebből fejlő-
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más antibakteriális terápia indikálása. Első alkalommal nagyon fontos annak eldöntése, hogy a fekélyes
ínygyulladás csupán banális folyamat, vagy súlyos
általános háttérbetegséghez társul-e. Mérjük meg
a beteg lázát, és amennyiben legcsekélyebb kételyünk merül fel, végeztessünk rutin laboratóriumi
vérképvizsgálatot is. Tapintsuk meg a beteg regionális nyirokcsomóit. Ezek általában duzzadtak,
és tapintásra érzékenyek. Tanácsos felületi érzéstelenítésben 3%-os hidrogén-peroxid oldattal eltávolítani a fogakat borító lepedéket, majd óvatosan ultrahangos depurátorral supragingiválisan
megtisztítani a fogakat. Az első vizit alkalmával a
subgingivális depurálás szigorúan kontraindikált,
mert bacteriameia veszélyével jár. Otthoni használatra chlorhexidines szájöblítőt rendelünk. A beteg
lehetőleg ne dohányozzon, és ne igyon forró italokat. Súlyos esetben 5–7 napig antibiotikus kezelést
rendelünk el az akut tünetek teljes megszűnéséig.
Nagyon jó hatású a metronidazol (Klion), naponta
2/3×250mg. A beteget 1–2 napon belül visszarendeljük. Ekkor a fájdalmas ínytünetek már enyhültek, a gingiva kevésbé fáj, a lymphadenopathia mérséklődik. Az ínyszéli fekélykoszorú feltisztulóban
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van, de az ínyszél még gyulladt. Ekkor végezhető el
a kiterjedt supragingivális depurálás. Az ultrahangos depurálás után a fogakat 3%-os hidrogén-peroxid oldattal vagy chlorhexidinnel ismételten lemossuk (10. ábra). A harmadik ülésben hozzávetőlegesen
egy hét múlva, amikor a fekélyek már feltisztultak,
az akut tünetek elmúltak, elkezdhető a subgingivális
depurálás és gyökérsimítás és megtervezhető a teljes
körű parodontális kezelés (10/b-c. ábra).
A nem időben és nem adekvát módon elvégzett
kezelés vagy a kezelés teljes hiánya súlyos, maradandó ínydefektusokhoz, negatív ínykontúrhoz,
nyitott interdentális ínykráterekhez vezet. Ezért
nagyon fontos, hogy minden akut fekélyes ínygyulladás azonnal megfelelő oki kezelésben részesüljön
(11/a-b. ábra).
Az ulcerative parodontális folyamatok súlyosabb változata az akut ulcerative parodontitis, amely hátterében
legtöbbször immunhiányos állapot (AIDS) vagy vérképzőrendszeri betegség húzódik meg. Amennyiben
még nem ismert a háttérbetegség, az akut tünetek és a
gyulladás kezelése mellett mindenképpen alapos belgyógyászati, immunológiai vagy szerológiai kivizsgálásra szorul. Előfordulhat, hogy a parodontális tüne-
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tek alapján fedezhetünk fel lappangó HIV infekciót
(12. ábra). Az akut tünetek kontrollja után, az általános
diagnózis ismeretében állítható fel a későbbi, teljes
körű parodontális kezelési terv. A necrotizáló ulcerative
parodontitis esetében a szövetszétesés következtében
kialakuló fekélyképződés ráterjed a rögzítő apparátusra, valódi tapadásveszteséget okozva. A gyulladás következtében nem alakul ki mély tasak, mivel az
ínyszél nekrotikus folyamat útján pusztul (Patton LL,
McKaig R.1998). A pusztulás interdentálisan mindig
kifejezettebb, és jellegzetes interdentális kráterek alakulnak ki (12. ábra). Az immunhiányos állapotokkal
társuló ulcerative parodontitisben nekrotikus fekélykoszorú csak az aktuális ínyszélt és interdentális

gingivát fedi, és nem terjed rá széles rétegben a feszes
ínyre (12. ábra).
Agranulocytosisban és akut leukémiában ezzel szemben mély nekrotikus fekélyek pusztítják a feszes ínyt
teljes szélességében (13. ábra). A gyulladás néha olyan
rapid módon terjed az alveoláris csontra, hogy kisebb
csont sequesterek is kialakulnak, amelyek fokozatosan lökődnek ki (Horning GM & Cohen ME 1995).
Elvileg a parodontitis ulcerosa acuta sürgősségi ellátásának terápiás irányelvei és lépései megegyeznek
az ulcerative gingivitisével, azonban az akut tünetek
kontrollja után, az általános háttérbetegség ismeretében állítható fel a későbbi, teljes körű parodontális
kezelési terv.

11. ábra: Nem kezelt ulcerative gingivitis talaján kialakult maradandó parodontális károsodás, az úgynevezett negatív papilla
interdentális kráterrel

10. ábra: Az akut gingivitis ulcerosa kezelése a) kezdeti stádium
b) egy héttel később c) négy héttel később a gyógyult állapot

12. ábra: HIV pozitív fiatal férfi súlyos ulcerative parodontitise
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13. ábra: Leukémiához társuló gyulladásmentes ínyfekély és
csontpusztulás

A vérképzőrendszer betegségei
Nagyon jellegzetes és komoly orális és parodontális
tüneteket okoznak. Sokszor a szájtünetek alapján
ismerhető fel a háttérbetegség is, mivel az első tünetek
a szájban jelentkeznek.
Leukémia
A különböző típusú (lymphocyter, monocyter, myeloid)
krónikus és akut leukémiák súlyos ínyelváltozásokat
okozhatnak. A klinikumban leggyakrabban az akut
myeloid leukémiás ínyduzzanattal találkozhatunk.
Leukémiában számolnunk kell súlyos ínyduzzanattal, vérzékenységi hajlammal és ulceracióval (13. ábra).
Makroszkóposan az íny livid színű, cyanotikus, az
ínypapillák duzzadtak, és petyhüdt, puha tapintatúak.
A duzzanat palatinálisan és lingualisan sokszor sokkal
súlyosabb, mint vestibularisan (14. ábra). Leukémiában
nagyon gyakori a spontán, súlyos ínyvérzés. Akut leukémiában a funkcióképes fagociták hiánya védtelenné
teszi a gingivát a plakk-baktériumokkal szemben, és
elsősorban annak terminális szakában gyakran fejlődnek ki mélyre terjedő gangrenosus ínyfekélyek. Ennek
elsődleges oka az, hogy ilyenkor a gyulladásos infiltrációt éretlen paramyeloblastok alkotják, és a funkcióképes PMN leukociták teljesen hiányoznak. A gingiva
klinikailag jelentősen különbözik a banális gingivitis
képétől. Az íny színe kékes, nem látható a banális gyulladásra jellemző vöröses gyulladásos udvar, a fekély
egészen az áthajlásig terjedhet.
A sürgősségi ellátás során elsősorban az ínyvérzést
és a fekélyes állapotot kell kezelni. Az ínyduzzanat
sebészi korrekciója tilos! A leukémiások ínyállapota is
jelentősen javul gondos, professzionális szájhigiénés
kezelés és helyi antiszeptikumok (chlorhexidin) alkalmazására. A terápia lépései alapvetően megegyeznek
a fekélyes ínygyulladás kezelésének lépéseivel. Mivel

14. ábra: Monocyter leukemiával társuló ínyduzzanat és súlyos
ínyfekély

ínyvérzés vagy ínyfekély esetén elsősorban fogorvoshoz fordul a beteg, és még nem tud általános betegségéről, az ínyvérzés vagy ínyfekély lokális ellátása után
a legfontosabb lépés a páciens azonnali kivizsgáltatása. Amennyiben a beteg már hematológiai kezelés alatt áll, akkor a parodontális kezelési terv felállítása előtt konzultálni kell a kezelőorvosával. A magas
fokú egyéni szájhigiéne hatására jelentős mértékben
javul a beteg parodontális állapota, a fekélyképződés progressziója megáll, az ínyvérzés mérséklődik,
és az ínyduzzanat is csökken. Krónikus leukémiában
az ínyfekély ritkább, és a spontán ínyvérzési hajlam is
kevésbé kifejezett.
Agranulocytosis/neutropenia
Agranulocytosisban is gyakran fordulnak elő mélyre
terjedő gangrenosus ínyfekélyek. Ilyenkor azonban egyáltalán nem látunk ínyduzzanatot, csupán a
gyulladásmentes, mélyre terjedő ínyfekélyek hívják
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fel a figyelmet a hematológiai betegségre. Az ínyfekélyek mellett gyakran fordul elő gangrenosus
tonsillitis vagy izolált kisebb fekélyek, bárhol a
szájnyálkahártyán. A legjellemzőbb klinikai tünet
a teljesen gyulladásmentes ínyfekélyt kísérő erős
foetor ex ore, spontán ínyvérzés és lokálisan rapid
parodontális tapadásveszteség és csontelhalás (15.
ábra). Mivel az orális tünetek ebben a kórképben is
nagyon korán fejlődnek ki, a leukémiához hasonlóan a beteg gyakran először a fogorvoshoz fordul.
Nagyon fontos az azonnali vérkép elkészítése, és
leukopenia esetén a pácienst azonnal hematológushoz utalni. Az agranulocytosis hátterében gyakran
lehet II-es típusú cytotoxicus immunreakció, aminek
oka bármilyen hapten természetű anyag által kiváltott immunreakció lehet.
Az akut fekélyes parodontális folyamatok sürgősségi ellátása csak a gyulladást és az akut gyulladá-

sos fekélyt hivatott gyógyítani. Mivel ez a folyamat
nagyon gyorsan progrediál, ezért minél hamarabb
részesül a páciens adekvát oki kezelésben, annál
kisebb lesz a maradandó defektus. Az akut tünetek
megszüntetésével azonban a betegség nem gyógyul.
A banális, plakk okozta esetekben a páciens általános parodontális státusa, a fogak rizikóanalízise alapján kell megtervezni a teljes körű parodontális kezelések sorát. A súlyos szisztémás betegséghez társuló
parodontális fekélyek esetében pedig csak a háttérbetegség megfelelő kontrollja mellett érhető el tartós eredmény. A lokális plakk-ellenes kezelés azonban még a legsúlyosabb hematológiai betegségekben
is lokálisan javulást eredményez. Minden fogorvos
kötelessége felismerni a fekélyes parodontális állapotokat. A banális gingivitis ulcerosát leszámítva, a
többi beteg ellátása szakorvos, parodontológus vagy
szájsebész feladata.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

A preventív és a helyreállító fogászat
közötti összekötő kapocs:
a caries rizikótényezőinek felismerése
és kockázatcsökkentő stratégiák
Pamela Maragliano-Muniz
Tufts University School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts

A 2007-ben megjelent CAMBRA program (Caries Management by Risk
Assesment) bevezetését követően, sok termék és ajánlás jelent meg a program
kivitelezésének elősegítésére. Ennek eredményeképpen a mindennapi praxisban
dolgozók számára a program megvalósítása nyomasztó és kissé zavaros
feladattá vált. Annak megértése, hogy a rizikófaktorok hogyan járulnak hozzá
a caries kialakulásához, segít a fogorvosoknak a legmegfelelőbb anyagokat
kiválasztani a munkájukhoz. Végül is a folyamat mélyebb megértése a
rizikótényezők becslését is pontosabbá, a termékajánlásokat pedig célzottabbá
teszi. Cikkünk célja, hogy megismertesse, hogy a rizikófaktorok miként
befolyásolják a caries folyamatát, és hogy stratégiákat nyújtson a fogorvosnak a
caries kockázatának csökkentése érdekében.

A

CAMBRA (Caries Management by Risk
Assesment) programot 2007-ben jelentették meg a Journal of the California Dental
Association1 hasábjain, a praxisok számára
követendő protokollt viszont csak később vezették be.2
A caries kialakulásában sok kockázati tényező szerepel.3,4

Bizonyos faktorok állandó fenyegetettséget jelentenek,
míg mások csak enyhe befolyással bírnak a fogszuvasodás kialakulására. A praktizáló fogorvos számára döntő,
hogy beazonosítsa, mely kockázati tényezők vannak jelen
az adott esetben, és azok hogyan járulnak hozzá a betegség kialakulásához és súlyosbodásához.
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Azt már korábban leírták, hogy a caries kialakulásához
szükség van fogra, fermentábilis szénhidrátra és baktériumokra.5 Az újabb kutatások bizonyították az elmélet
helyességét, és kiegészítették ezt azzal, hogy a baktériumok
szénhidrátbontása közben keletkezett pH-csökkenés nagyban hozzájárul a fogszuvasodás előrehaladásához6.

A pH és a fogszuvasodás
Marsch7 és mtsai vetették fel az Ökológiai Plaque
Hypothesist, amely a specifikus és a nem-specifikus
hipotézisek keverékeként fogható fel.8 Ő állította, hogy
kariogén baktériumok természetes módon is jelen lehetnek a dentális plakkban. Alacsony pH esetén ezek a potenciálisan kariogén baktériumok egyre versenyképesebbek
lesznek. A fogorvosokban tudatosítani kell azt, hogy a
betegség kialakulásához (szénhidrát-lebontás potenciálisan kariogén baktériumok által) minden tényező folyamatosan jelen van. A fogszuvasodás akkor indul el, amikor a
körülmények is elősegítik azt. Ezek a megváltozott körülmények jelen esetben nagyszámú acidogén baktériumot és
sokáig fennálló alacsony pH-t jelentenek. A kariogén baktériumok által termelt savak pedig demineralizációt és fogszuvasodást idéznek elő. Sok rizikótényező van továbbá,
amely hajlamossá teszi a szájüreget, hogy az acidofil baktériumok felszaporodjanak, vagy, hogy a pH tartósan alacsony maradjon.6

A cariesrizikó becslése
Rizikóbecslés és dokumentáció
A cariesrizikó becslésére számos kérdőív elérhető.
A kérdőíveket a páciens a kezelőorvosával együtt
tölti ki, a beteget ezek alapján pedig besorolják egy
cariesrizikó-csoportba.9 Egy egyszerűsített alternatíva
a rizikó becslésére a páciens anamnézisének, gyógyszerelésének, szokásainak, fogtisztítási tevékenységének és klinikai megjelenésének összevetése és részletes
dokumentálása.10 Több tényező növeli a páciens általános cariesrizikóját, de mégsem vezet közvetlenül betegség kialakulásához. Ezen faktorok között említhetjük a
sok fermentábilis szénhidrátot tartalmazó étrendet, az
ínyrecessziót, a rossz szájhigiénét, mély gödröcskéket és
barázdákat (occlusalis anatómiai sajátosságok) és a fluoridok mellőzését is gyermekkorban. Ezzel szemben
léteznek olyan tényezők is, amelyek azonnali veszélyt
jelentenek a fogakra. Ilyenek például a xerostomia (a
nyál mennyiségének csökkenése mellett a gyenge minőségű nyálat is beleértve), caries fennállása három éven
belül, incipiens caries vagy demineralizáció jelenléte,
fogszabályozó kezelés, droghasználat, túlérő tömésvagy koronaszélek, részleges kivehető fogpótlások, fix
pótlások, dohányzás és olyan személyekkel való köz-

Megnövekedett rizikót okoznak
Rossz szájhigiéné
A fluoridok mellőzése gyermekkorban
Mély gödröcskék és barázdák
Sok szénhidrátot tartalmazó étrend
Magas rizikót jelentenek
Xerostomia
Aktív caries
Új carieses laesio 3 éven belül
Demineralizáció/incipiens caries
Rögzített fogszabályozó készülék
Droghasználat
Részleges kivehető pótlás
Fix pótlás
Dohányzás
Virulens kariogén baktériumflórával való közvetlen kapcsolat
Gyenge immunrendszer
1. táblázat: Csendes rizikófaktorok

vetlen kapcsolat, akik nagyon virulens baktériumokkal
rendelkeznek (1. táblázat).
Segédeszközök a caries kimutatására
A praktizáló fogorvosok használhatnak kiegészítő eszközöket is a cariesrizikó becslésére, mint például a nyálmennyiséget mérő tesztek4, pH-tesztek11, bakteriális aktivitást mérő tesztek, plakkfestő tabletták vagy folyadékok.
Ezen eszközök nemcsak a fogorvos munkáját könnyítik
meg, hanem segítenek a páciens meggyőzésében, hogy
változtassa meg étkezési és fogmosási szokásait vagy
olyan termékeket válasszon, amelyek hatékonyan csökkentik a fogszuvasodás előfordulását.

A fogszuvasodás rizikótényezői
Általános egészségi állapot és g yóg yszerszedés
Sok általános betegségről vagy állapotról bizonyították,
hogy közvetlenül hozzájárul a fogszuvasodás kialakulásához. Így az általános anamnézisben szereplő adatok sokszor meghatározóak lehetnek a fogászati kezelés során, de nem elhanyagolható a szájüregi betegségek
hatása sem az általános egészségi állapotra vagy a közérzetre. Több kariogén baktériumról leírták, hogy szisztémás betegségek kialakulásához is hozzájárul, specifikusan a felső légúti elváltozásokhoz, pneumoniához12 vagy
szív-érrendszeri betegségekhez13.
Sok általános betegség vagy gyógyszer nyáltermeléscsökkenést okoz, ami xerostomiához vezet, és közvetlenül növeli a fogszuvasodás kialakulásának valószínűségét. A diabetes mellitus, a magas vérnyomás, a
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szorongás, a depresszió, a Sjögren-szindróma, szisztémás lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, facialis
paresis és az AIDS okozhatnak xerostomiát. Ezeken
kívül számos gyógyszer csökkenti a nyálszekréciót, ahogyan a kemo- és sugárterápia is.14
Az emésztőrendszer betegségei, például a Helicobacter
Pylori, a kezeletlen reflux, a bulimia nervosa csökkentik
a szájüreg pH-ját, a fogak erózióját okozva, szabaddá téve
ezzel a dentinfelszínt. A szájüreget pedig állandó savas
behatásnak kitéve elősegítjük a baktériumok szaporodását, ami még inkább növeli a caries veszélyét. A dentin
kevésbé ellenálló a savakkal szemben, mint az ép zománc,
így rajta sokkal gyorsabban alakul ki a szuvasodás.
Több mint 400-féle gyógyszer okoz mellékhatásként
xerostomiát. Ha pedig a páciens többet is alkalmaz egy időben ezek közül, akkor a mellékhatások halmozottan jelentkeznek. Cassolato és Turnbull 2003-ban több gyógyszerről is kimutatta, hogy csökkenti a nyáltermelést azzal, hogy
jelátvivő utakat gátol. Ilyenek az antipszichotikumok, a
triciklikus antidepresszánsok, a szelektív szerotonin-visszavétel gátlók (SSRI), a szedatívumok és az antihisztaminok.18
A fogorvosnak érdemes utánanéznie, hogy a páciens
gyógyszerei között szerepel-e olyan, amely xerostomiát
okoz, hiszen ez sok kérdésre választ adhat.
Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
• A páciens általános anamnézisének részletes felvétele,
amely magában foglalja a gyógyszerszedést (a vény
nélkül kapható gyógyszereket is beleértve) és az esetleges droghasználatot is, minden egyes kezelés előtt
segít a cariesrizikó becslésében.
• A cariesrizikó újraértékelése minden egyes időpontban, amit a páciens gondozására fordítunk. Ez azért
fontos, mert a betegek gyógyszerei és szokásai is változhatnak a kezelések között, ez pedig befolyásolhatja
a rizikócsoportba való besorolásukat.
Xerostomia
A páciens szubjektív szájszárazság-érzete nem mindig
megbízható. Ez az állapot lassan súlyosbodhat, ami nehezen felismerhetővé teheti. Előfordulhat az is, hogy a betegek ennek tulajdonítják az életminőségük drasztikus romlását, de az is, hogy észre sem veszik. A diszkomfort-érzet
csökkentésére sok páciens cukorkákat, cukros üdítőitalokat vagy más ropogtatnivalót fogyaszt, mert ezzel kívánja
elősegíteni a nyáltermelést. Ezek az ételek pedig elősegítik
a baktériumok szaporodását és a száj pH-jának csökkenését, ami a cariesrizikót még inkább megnöveli. Az egészséges nyálmennyiség és -minőség körülbelül fél óra alatt
visszaállítja a szájüreg pH-ját a normál szintre. Ha azonban a nyáltermelés csökkent, vagy a nyál pufferkapacitása
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gyenge, cukros ételek, italok fogyasztása után több mint
két óra is eltelhet, amíg a normál pH visszaáll.19 Így, ha
a xerostomiás páciensek a tünetek enyhítése érdekében
állandóan üdítőket iszogatnak vagy cukorkákat szopogatnak, akkor a szájüregükben nagyon hosszú ideig savas
marad a pH (1. ábra).
A nyál szerepét fontos figyelembe venni, hiszen puffereken kívül tartalmaz még immunglobulinokat, kalciumot
és foszfátot, amelyek védő hatással bírnak.20 A normál
nyáltermeléssel rendelkező egyénekben a nyál természetes
módon segíti a fogak remineralizációját, különösen fluor,
kalcium és foszfát jelenlétében. Csökkent nyáltermelés esetén a megfelelő kalcium- és foszfát-ionok sincsenek jelen,
így a fogfelszínek védtelenek a savakkal szemben.
A nyál hiánya a dentális plakk állagát is megváltoztatja, az
tapadósabbá és sűrűbbé válik, ami még nehezebben távolítható el.21,22 Ha például egy olyan páciens jelenik meg a
rendelésen, aki eddig jó szájhigiénével rendelkezett, most
azonban aránytalanul sok a dentális plakk a fogakon, akkor
gyanakodhatunk, hogy a nyáltermelés változhatott meg, de
persze egyéb okok is állhatnak a háttérben.
Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
A xerostomiában szenvedő pácienseknek segíthet:
• Étkezési tanácsadás: A fogorvos segíthet a betegnek kiválasztani azokat az ételeket, italokat, amelyek nem növelik tovább a cariesrizikót.
• Xylitol: Ez a természetben is előforduló édesítőszer megtalálható szopogató tablettákban, rágógumiban vagy
Stephan-görbe: A nyál hatása

Cukoroldattal való öblítés után eltelt percek
Nyáltermelés korlátozott
Nyáltermelés nem korlátozott
1. ábra: A pH visszaállásának összehasonlító görbéje csökkent, és
nem csökkent nyáltermelés esetén cukoroldattal való öblítés után.
Megfigyelhető, hogy normál nyáltermeléssel bíró egyéneknél a pH
már húsz perc után visszatér az eredeti szintre, míg a csökkent nyáltermeléssel rendelkezőknél még el sem kezdett visszaállni19
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orális spray-ben is. Különösen azért ajánlott ilyen esetekben, mert cariosztatikus hatású, és a nyáltermelés fokozásával növeli a szájüreg pH-ját. A magas vagy nagyon
magas cariesrizikójú betegek számára 6–9 g elfogyasztása ajánlott naponta.4 Az ajánlottnál nagyobb adagok
azonban zavarokat okozhat a gasztrointesztinális rendszerben, így erről le kell beszélni a pácienseket. Továbbá
a xylitol káros a kutyák szervezetében, így tájékoztatni
kell a betegeket, hogy tartsák távol ezt az anyagot a házi
kedvencektől.
• Az ásványi anyagok pótlása: A természetes módon
a nyálban található ásványi anyagokat néha nem árt
pótolni, így a fluoridot, kalciumot és foszfátionokat tartalmazó fogkrémek és öblítő szerek hasznosak
lehetnek. Segítenek a remineralizációban, a fogszuvasodás folyamatának feltartóztatásában, és megelőzhetik az új szuvas laesiók kialakulását.24
• pH neutralizáló stratégiák: A szódabikarbóna tartalmú termékek segítenek a szájüreg savasságának
csökkentésében.
Rossz szájhigiéné
A legtöbb ember szájflórája tartalmaz kariogén baktériumokat. Az egészséges szájban a baktériumok száma
alacsony, a gyakori fogmosás és fogselymezés megakadályozza az érett biofilm kialakulását, így a demineralizáció
is akadályozott. Ha a rossz szájhigiéné miatt nagy menynyiségű plakk található a fogakon, megnő az anaerob
és acidofil baktériumok száma. Marsh leírása alapján
fermentábilis szénhidrátok jelenlétében, savas közegben ezek a baktériumok igen gyors szaporodásba kezdenek. A baktériumok, miközben a szénhidrátokat
bontják, savas kémhatású melléktermékeket termelnek,
így a fog keményszöveteinek demineralizációja is beindul.6 Az állandó demineralizáció remineralizáció nélkül
pedig fogszuvasodáshoz vezet.

2. ábra: A páciens felső fogainak vesztibuláris felszínén kifejezett demineralizáció figyelhető meg. Ezeket a fogakat 35%-os
foszforsavval készítették elő, majd amorf kalcium foszfát-kazeinfoszfopeptid (ACP-CPP) pasztával kezelték

3. ábra: Két hónappal a remineralizációt követően megfigyelhető,
hogy a fehér foltok többsége elhalványodott vagy eltűnt

A jó szájhigiéné fenntartását nehezíti, ha a páciens rögzített fogszabályozó készüléket visel. Ezért nagyon fontos a kezelés előtt felhívni erre a figyelmét, és megtanítani a helyes fogmosási technikára, hogy megelőzzük a
plakk és fogkő felhalmozódását a fogakon és a készülék
bizonyos részein. Ha a nehezen tisztítható felszíneken
mégis sok plakk marad, akkor előbb-utóbb fehér foltok
jelennek meg a zománc felszínén a demineralizációnak
megfelelően (2. ábra).
Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
• Egyénre szabott szájhigiénés tanácsok: A biofilmben
levő baktériumkolóniák felszámolása megakadályozza a virulens komplexek kialakulását, amelyek a
fog- és a parodontium roncsolásáért felelősek.
• A fehér foltok minimálinvazív25 eltávolítása: A demineralizálódott zománc gyakran jelenik meg fehér – vagy
elszíneződve – barna folt alakjában. A kalcium-, foszfát-tartalmú paszták rendszeres használata segít a foltok
remineralizációjában, így azok elhalványodhatnak vagy
akár el is tűnhetnek26 (3. ábra).
Az ínyrecesszió
A szabadon levő gyökérfelszínek is esendővé teszik
a pácienst a fogszuvasodással szemben.27 A cement
kevésbé mineralizált keményszövet, mint a zománc,
így a savas közegben az ellenállása is kisebb. A cement
demineralizációjának korai jele a matt, durva tapintatú
vagy elszíneződött felszín. Később, a folyamat előrehaladásával a rejtett gyökércaries már erős elszíneződéssel és
üregképződéssel is jár.28
Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
• Fluoridlakkok alkalmazása: Az American Dental
Association Council on Scientific Affairs szerint a
fluoridlakkok kényelmesek a páciensek számára, így
a complience nő a használatukkal.29 A lakkokban
magas koncentrációban van jelen a fluorid, a kalcium
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és a foszfát. A kimutatások szerint hatékonyan szállnak szembe a fogszuvasodással, és következetesen
csökkentik a cariesrizikót.30 A fogorvosokban azonban tudatosítani kell, hogy a különböző termékeknek
más-más a felhasználási módjuk, így a gyári utasításokat mindig figyelembe kell venni.
• Egyénre szabott szájhigiénés tanácsok: A pácienseket
meg kell tanítani a helyes fogmosási technikára, amely
nem károsítja a gyökérfelszíni cementet. Az alapvető
tisztítási eszközökön kívül szükség lehet speciális
segédeszközökre is a nagyobb alámenős részek vagy
a furcatio-érintett fogak területén.
Mély gödröcskék és barázdák a rágófelszíneken
A nagyon kifejezett barázdarendszerrel vagy mély
gödröcskékkel rendelkező fogakat nehezebb tisztítani,
így itt könnyebben kialakul a szuvas laesió.4
Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
• Barázdazáró anyagok: Az üvegionomer barázdazáró
anyagok jó megoldást jelenthetnek a mély gödröcskék
és barázdák kezelésére. Előnyük a kompozit barázdazárókkal szemben, hogy 400 ppm fluoridot adnak le
4–6 hónapon keresztül.34,35 A szájban található szabad
fluoridból pedig képesek „feltöltődni”, és a kalcium-,
foszfát- és fluoridionok számára átjárhatóak, így azok

elérhetik a fogfelszínt is. Továbbá, az üvegionomerek
természetüktől fogva hidrofil anyagok, így kevésbé
technika-érzékenyek, mint a kompozit alapú társaik.36
Három éven belüli caries incidencia és a röntgenen észlelt vag y
klinikai incipiens caries
Ha egy páciens három éven belül új carieses laesióval,
klinikailag vagy radiológiailag felfedett proximális vagy
simafelszíni incipiens cariessel jelentkezik, az Featherstone
szerint nagy esélye van rá, hogy a caries-aktivitása nagyon
megnőjön a jövőben.34 Ha viszont a páciens három éve
fogszuvasodás-mentes, a rizikófaktorokat pedig sikerül
minimálisra csökkenteni, akkor a fogorvos visszasorolhatja őt egy alacsonyabb rizikócsoportba.

Klinikai megfontolások a cariesrizikó
csökkentésére
• Fluoridlakkok alkalmazása.
• Kalcium- és foszfátion-tartalmú fogkrémek használata.
• Xylitol.
• pH neutralizáló stratégiák.
Rögzített vag y kivehető fogpótlások viselése
Nagyméretű restaurációkkal bíró páciensek is esendőbbek a fogszuvasodással szemben. A fogorvosok leg-
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nagyobb erőfeszítései ellenére a fogpótlások többsége
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és hogyha ez nemrég volt, akkor a visszaesés valószínűsége igen nagy. A rizikófaktorok felismerése és kiküszöbölése fontos a fogpótlások prognózisának javítása és a
visszaesés elkerülése érdekében.
Részleges kivehető fogpótlások: Azon pácienseknél, akik
részleges kivehető fogpótlásokat viselnek, a caries
kialakulására leginkább a kapocstartó fogakon és a kis
összekötő részek mentén levő fogfelszíneken számíthatunk.37 Budtz-Jörgensen és Isidor szerint a fogszuvasodás előfordulása hatszor nagyobb volt az ilyen pótlásokat viselőknél, mint a kontrollcsoportban az ötéves
követés alatt.38,39
Rögzített pótlások esetében az átlagos élettartam ilyenkor
tíz év, de minél nagyobb fogatlan területet kell ezeknek a pótlásoknak áthidalniuk, annál kedvezőtlenebb a
hosszú távú prognózis.40 A sikertelenség leggyakoribb
oka a fogszuvasodás41, amely a pillérfogak széli záródása körül jelenik meg, ezért nagyon fontos, hogy a
viselés során ezek a fogak különösen nagy figyelmet
kapjanak.
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Klinikai meg fontolások a cariesrizikó csökkentésére
• Egyénre szabott szájhigiénés tanácsok, amelyek részletesen foglalkoznak a fogpótlások és fogak találkozásánál lévő fogfelszínek tisztításával.
• Gyakori visszarendelés annak érdekében, hogy a
kezdődő szuvasodásokat már a kezdeti stádiumban
felismerjék.
• Fluoridlakkok alkalmazása.
• Kalcium- és foszfátion tartalmú fogkrémek használata.

Következtetések
Valóban időtálló fogpótlások készítéséhez több mint kiváló
klinikai képességekkel kell rendelkezni. A páciensek betegségére hatással lévő rizikófaktorok beható ismerete, egyénenkénti becslése és minimumon tartása segíthet a fogorvosnak, hogy a legkedvezőbb prognózisú pótlásokat
készítse el. A betegellátásban ez a fajta megközelítés, amit a
cikk közvetít, támogatja a fogorvos–beteg kommunikációt
és a szoros együttműködést, ami nagyban hozzájárulhat a
száj egészségének megőrzéséhez.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

A fogorvos szerepe a halitózis
diagnózisában és kezelésében
Stuart J. Froum*, Kristina Rodriguez Salaverry**
*

New York University College of Dentistry, New York, **Columbia University College of Dental Medicine, New York

A halitózis, avagy a kellemetlen lehelet, a felnőtt lakosság 50%-át
érinti. A fogászattal foglalkozó szakembereknek kulcsszerepe lehet
a kezelést igénylő betegek terápiájában. Fontos, hogy a fogorvosok
és a dentálhigiénikusok pontosan tudják diagnosztizálni a halitózist,
és értsék ennek az állapotnak az etiológiáját, mielőtt egyéni kezelési
tervről döntenek. Ennek a cikknek a célja a halitózis etiológiájának
és diagnosztikai metódusának áttekintése. Számos terápiás
lehetőséget és személyre szabott kezelési tervet tartalmaz, valamint
utalást a betegség egészségügyi vonatkozásaira.

A

halitózis, vagy ismertebb nevén „rossz lehelet”, az egyik ok, amiért sok páciens segítségért fordul a fogorvoshoz. Ez az állapot
a felnőtt lakosság 50%-át érinti világszerte,
és az esetek 25%-ában perzisztáló krónikus problémáról számoltak be.1,2 A halitózis ritkán vezethető vissza
szisztémás problémákra, mely belgyógyászati vizsgálatot igényelne, az esetek 90%-ában az ok a szájüregben keresendő.3 Jelenleg a modern társadalomban, ahol
nagy hangsúlyt kap a megjelenés és a személyek közötti
kapcsolat, nem meglepő, hogy a páciensek segítséget
keresnek egy ilyen zavaró betegség esetén.

A halitózis (halitosis) latin és görög eredetű szó, a
„halitus” leheletet, míg az „-osis” állapotot, patológiai elváltozást jelent. A kettőt egyesítve kapjuk meg
az angol megfelelőjét, az általánosan használt „rossz
lehelet”-et.4
A szagos lehelet kialakulásában egy vagy több tényező
játszhat szerepet:
1. nem megfelelő szájhigiénia, 2. carieses fogak,
3. fogágybetegség, 4. szájüregi fertőzés, 5. periimplantitis,
6. periocoronitis, 7. nyálkahártya-fekély, 8. bizonyos ételek, 9. ételmaradványok, 10. lerakódás a nyelven, 11. csökkent nyálszekréció, 12. nem megfelelő fogmosás.5
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A szájüregi baktériumoknak és ezeknek a faktoroknak
a kölcsönhatása okozza a kellemetlen szájszagot, mely
magába foglal illékony kénvegyületeket (VSC), diaminet
és rövid láncú zsírsavakat.6 A VSC tekinthető az elváltozás fő tényezőjének, emellett hidrogén-szulfid (H2S)
metilmerkaptán (CH3SH) és a dimetilszulfid (CH3)2S)
játszik még fontos szerepet. A hidrogén-szulfid romlott
tojás, míg a másik kettő romlott káposzta szagára emlékeztet. Ezeknek a keveréke ételmaradék, vér, nyál és
hámsejtek lebomlásából alakul ki, melyet szájüregi anaerob Gram-negatív baktériumok bontanak le.7 A sok
lehetséges ok miatt a differenciáldiagnózishoz a személyre szabott kezelési terv elkészítése előtt tanácsos
minden egyes pácienst külön megvizsgálni, kiértékelni
a többféle etiológiai tényező függvényében.
A cikk célja, hogy segítsen a fogorvosoknak és a
dentálhigiénikusoknak a halitózis diagnosztikájában,
valamint megvitassa minden egyes beteg problémájának
sajátos etiológiáját, és az egyéni kezelési lehetőségekre
rávezessen. Rávilágít még arra is, mikor válik szükségessé más kezelőorvos bevonása a kezelésbe.

A halitózis diagnosztikája és
kiértékelése
A halitózisos páciens vizsgálatának első lépése az általános anamnézis. Az egészségügyi állapot, a szájápolási
és étkezési szokások mind kulcsfontosságú tényezők,
melyek hozzájárulhatnak a problémához. Fontos még,
hogy a beteg mikor észlelte először vagy mikor értesült
róla másoktól. Amíg általánosan nincs ideális standardizált teszt, ami kimutatná a halitózist, addig különféle
típusú vizsgálatok lehetségesek. A direkt vizsgálathoz tartozik, ha az orvos a beteg leheletét vagy a fog felszínén
kialakult plakkot értékeli. Alkalmas még a diagnosztikára
a kilélegzett levegő kéntartalmának meghatározása, mely
mérhető halimetriával és gázkromatográfiával,7 mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.
A legegyszerűbb és legáltalánosabb direkt eljárás a
lehelet megszagolása. Ez a metódus a fogorvosoknak
és a dentálhigiénikusoknak sem kellemes, alkalmazása az egyén gusztusától függ, mindez hasonlít a mindennapi életben tapasztalhatóhoz.8 Rosenberg és kollégái által létrehozott skála 0-tól (0=nincs elváltozás)
5-ig (5=extrém bűzös lehelet) osztályozza a betegséget.9 A felvett értékekkel jellemezni lehet a kórképet és
a kezelés sikerét. A beteg összegyűjtött nyálmintájának
organoleptikus vizsgálata hasznos lehet a személyre
szabott kezelési tervhez. Fogápolás után a fogselymen
lévő plakkminta is információval szolgál. Ha a páciens
felismeri és értékeli a fennálló folyamatot (és a kezelést
követő javulást), megértheti a terápia szükségességét
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és az ő szerepét a gyógyulásban, illetve az azt követő
fenntartó kezelésben.
Amennyiben a vizsgáló személy az organoleptikus módszert választja, kalibrációra van szükség. Meg kell győződni arról, hogy szaglási képessége rendben van. Fel
kell tudni ismerni a különböző lehelet típusokat (kvalitatív értékelés), valamint a kis koncentrációjúakat (kvantitatív értékelés). A kvalitatív értékelés kereskedelmi forgalomban lévő „szaglást azonosító teszt” segítségével
elvégezhető, mely kimutatja, hogy a vizsgáló szaglása korosztályának szintjét eléri vagy meghaladja. A kvantitatív
értékelés során különböző szerves anyagok (phenethyl
alkohol, thiophene stb.) csökkenő koncentrációját kell
tudni érzékelni.10
Az organoleptikus módszer előnye, hogy a mindennapi
életben tapasztalhatóakhoz hasonló és költséghatékony.
Nagy hátránya az értékelés szubjektivitása. Az is felmerülhet, hogy a vizsgálatot végző személy az erős szagot
bűzösnek ítéli meg (tojás, hagyma, fokhagyma, alkohol,
dohány), amit a páciens nem tart kellemetlennek.
Szagos gázok, mint a korábban említett kénhidrogén
– H2S, CH3SH és (CH3)2S) – könnyen detektálhatóak
gázkromatológiával (GC). A szájüregben ezek az illékony kénvegyületek alkotják a VSC 90%-át.6 A GC
hátrányai közé tartozik, hogy sokba kerül, és megfelelő használata magasan képzett személyt igényel.
A gázkromatográfia nem mobilis, valamint egy újabb
kiértékelő kezelés a rendelőben nehezen végezhető el.1
Ennek kiküszöbölésére dolgoztak ki egy hordozható,
rendelőben is alkalmazható változatot (OralChroma).
Egy viszonylag olcsó, hordozható ipari szulfidjelző műszert (halimeter) adtak ki a közelmúltban,
mely a VSC-t méri egy szívó pumpával és szenzorral. A műszerrel végzett tanulmány szerint pozitív
korreláció van a szulfid-koncentráció és Rosenberg
organoleptikus mérőskálája között.11,12 A készülék nagy
hátránya, hogy a szulfidok, valamint más halitózishoz
köthető szagos gázok között nem tud különbséget
tenni. Továbbá gyakran téves eredményt mutat, ha a
páciens a mérés előtt közvetlenül illatos vagy szagos
ételt fogyasztott, valamint erős szagú fogkrémet vagy
szájöblítőt használt.8-12
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1. ábra

Etiológia
Amikor elkészül a halitózis diagnózisa bármelyik korábban említett módon, a fogorvos feladata az elváltozás
etiológiájának meghatározása. A szájüreg vizsgálata
és a röntgenfelvétel készítése alapvető a diagnosztikához. Szájüregi seb, szuvas fog, parodontális elváltozás,
periimplantitis, lerakódás a nyelven, szájüregi tályog
vagy barázdált tonsilla mind hozzájárulhat a kellemetlen szaghoz.
Szisztémás állapotok, amelyek kellemetlen szájszaghoz
vezetnek: sinusitis, bronchitis, májcirrhosis, veseelégtelenség, cukorbetegség.10,13,14 A teljes fogászati kivizsgálás mellett fontos a belgyógyászati is, amennyiben
a fenti szisztémás betegségek közül valamelyik jelen
van. Sok páciens a kellemetlen szájszag megszűnésével
továbbra is úgy érzi, hogy fennáll még a rossz lehetet,
az ilyen páciens úgynevezett halitofóbiában szenved.10
Néhányan közülük további pszichopatológiai tünetekkel rendelkeznek, melyek pszichiátriai kezelést igényelnek. A rossz lehelettől való félelem a felnőtt lakosság
0,5–1%-át érinti.11

javítását tanácsolja, melynek célja a kellemetlen lehelet megszüntetése. A személyre szabott kezelés minden egyes páciens számára közös munka eredménye,
melyért a rendelőben a szakember felelős, otthon a
megfelelő gondozást a páciens végzi, és szükség esetén
belgyógyász segítségét lehet kérni. A módszeres diagnózis felállítása magába foglalja a következő etiológiai
kategóriákat: fogászat, fül- orr gégészet, szisztémás
állapot és/vagy szociális helyzet. Az etiológiát gyakran
okozza az ilyen faktorok szinergikus hatása.

Fogászati etiológia
A fogászati diagnosztikában alapvető fontosságú a
klinikai és röntgenvizsgálat. Carieses fogba, hibás
restaurátumokba beékelődő ételmaradék okozhat rossz
leheletet (2-3. ábra). Az ilyen páciensek sikeres terápi-

Kezelés a rendelőben
Miután bebizonyosodik a halitózis, először az
etiológiáját kell azonosítani, ezután következhet csak
a kezelési terv felállítása (1. ábra). A mechanikus és
kémiai kezelés kombinációja hatásosnak bizonyult a
halitózis terápiájában.5 A fogorvos feladata, hogy a
páciensnek életmódváltást és szájápolási szokásainak

2. ábra: A buccalis cariesekben megtapadó biofilm és ételmaradék halitózishoz vezethet
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3. ábra: A halitózis fő okai mélyen szuvas fogak és előrehaladott
parodontitis

ájában fontos a megfelelő preparálás, a jól elkészített
restaurátumok és a rendszeres utókezelés.10 A fogközöket zárni kell, hogy az ételbeékelődés megszűnjön.
A megfelelő otthoni szájápolás fogselyemmel és/vagy
fogköztisztító kefével elengedhetetlen. Cariesre hajlamos egyénen, mely szintén rossz leheletet okozhat, fluoridtartalmú fogkrém és szájöblögető is segíthet.
A romlott tojás vagy a káposzta szaga VSC jelenlétére
utal, ami a halitózis fő okozója (3-4 ábra). Ezek az anyagok leginkább a fogágybetegséghez és a lepedékes nyelvhez társíthatóak. Szakszerű parodontális kezelést igényelnek a parodontitisben és a periimplatitisben szenvedő
betegek.5 A kezelés célja a fogágybetegségeket okozó
patogének eliminálása. Professzionális tisztítást és gyökérsimítást követően a fogágybetegséget okozó és a VSCért felelős Gram-negatív baktériumok száma csökken, a
Gram-pozitív coccusok és pálcák száma így növekedni
kezd, melyek a normál szájflóra részei.
Az otthoni szájápoláshoz alapos instruálás szükséges,
mely magába foglalja a fogmosást és a fogköztisztító eszközök használatát, ezek fontos eszközei a halitózis kezelésének. Professzionális fogtisztítás során a fogorvosnak
vagy a dentálhigiénikusnak szemléltetni kell a megfelelő
fogmosási módszert, mint például a módosított Basstechnika, ami lehetővé leszi, hogy a sörték a sulcusba
is bejussanak.15 További segítség a sikeres fogtisztításban a fogselyem íny alatti használatának és nagyobb
fogközökben, illetve hidak alatt a fogköztisztító kefe

4. ábra: Fogágybetegség egy halitózisban szenvedő páciensnél
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alkalmazásának demonstrációja. Meglepő módon sok
halitózisos beteg a túlbuzgó fogmosás miatt kevés
plakkal és biofilm-lerakódással rendelkezik, mivel így
próbálják orvosolni a betegséget.
Kimutatták, hogy a nyelv háta a VSC fő forrása.5
A nyelv felépítése révén nagy felszínnel rendelkezik,
melyen néhány esetben számtalan barázda és rovátka
található (5. ábra). Ez ideális hely a szájüregben lévő baktériumok számára (6. ábra). Ugyan a halitózist gyakran
a nem megfelelő szájhigiéniához és fogágyállapothoz
társítják, valójában a nyelven lerakódott anaerob mikroorganizmusok bizonyulnak a fő okának.11 Kutatások
során igazolódott, hogy szignifikáns redukció következett be a szájüregi baktériumok számában, illetve az
ezek által kialakult VSC-ben azoknál a pácienseknél,
akik mechanikusan eltávolították a fog és a nyelv felszínén megtapadt biofilmet a rendszeres napi szájápolás
során. A nyelvtisztítás speciális nyelvkaparóval hatásosabb, mint fogkefével.16 Néhány példa nyelvkaparóra: BreathRx (Philips Oral Health Healthcare), Butler G-U-M Fresh-R (Sunstar Americas) és a Pureline
Oralcare (Pureline Oralcare).
Fogsort viselők hajlamosak halitózisra, a fogpótlás alatt
maradó biofilm és ételmaradék miatt. Amennyiben
elmarad a fogsor eltávolítása, valamint elmarad a fogat-

5. ábra: Barázdált nyelv

6. ábra: Lepedékes nyelv
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következő lehetőség a fül, orr és/vagy a gége patológiai (ENT) elváltozásai.10 Pharyngitis, tonsillitis és
mély kripták a mandulán, amelyekben megbújnak a
baktériumok, tonsillolith és/vagy sinusitis. Mindegyiket lehetséges kiváltó tényezőként kell számon tartani,
és a pácienst fül-orr gégészhez (ENT) kell beutalni
vizsgálatra és kezelésre.10

Szisztémás etiológia
7. ábra: Halitózis kialakulásához vezet a plakkal és ételmaradékkal
fedett kivihető készülék

lan részek, a meglévő fogak és/vagy a fogsor tisztítása,
halitózis alakulhat ki (7. ábra). A fogsor megfelelő ápolásához hozzátartozik az étkezés utáni leöblítés, a napi
tisztítás enyhe folyékony szappannal és puha sörtéjű
fogkefével. Továbbá a fogsorokat vízben vagy a kereskedelmi forgalomban kapható fogsortisztítóban javasolt áztatni, éjszakára pedig kivenni. Hasonló biofilm
és ételtörmelék lerakódhat éjszakai harapásemelőn és
kivehető retenciós készülékeken. Ezeket is ápolni kell,
naponta többször leöblíteni, tisztítani, és ha nincs használatban, áztatni.
Az antimikrobiális hatású szájvizek szintén hasznosak a halitózist okozó mikroorganizmusok számának csökkentésében. A biztosan effektív termékek általában tartalmaznak klórhexidint, illóolajat,
triklozánt vagy cetypyridinium-kloridot.5 Mivel minden halitózisos állapot specifikus és néha többszörös etiológiájú, minden páciens számára egyénfüggő
szájvíz javallata hatásos.
Kutatások bizonyították, hogy korreláció van a szájszárazság és a halitózis előfordulásának növekedése között.17,18
A szájöblítők, mint az ACT (Chattem) vagy a Biotene
(GlaxoSmithKine) olyan páciensek részére javasolt, akiknek a halitózisa a rendkívül száraz szájhoz köthető. Ennek
lehet genetikai oka, vagy kapcsolódhat szájon át történő
légzéshez, esetleg gyógyszerszedéshez. Ilyen típusú gyógyszerek közé tartoznak a diuretikumok (például Mikrozide),
furoszemid (Lasix), pszichiátriai gyógyszerek (például
Prozac), bupropion (Wellbutrin), paroxetin (Paxil), néhány
antibiotikum (metronizadol például Flagyl) és asztmagyógyszerek (albuterol például Proventil). A halitózis redukálására használt kémiai tartalmú anyagokról az áttekintést
már korábban tárgyaltuk.9,11,19-25

Fül-orr-gégészet etiológiája
Ha a dentális és parodontális etiológiai tényezők helyreálltak, vagy nem szerepeltek kiváltó faktorként, a

A fogászati és fül-orr gégészeti etiológiai tényezőkön
túl a halitózist okozhatja más olyan szisztémás állapot,
ami belgyógyászati konzultációt és kezelést igényel.
Bronchitis, bronchialis carcinoma és krónikus légúti
elzáródás okozhat rossz leheletet.10 Nyelőcső-reflux és
a gyomor helicobacter pylori fertőzése szintén kiválthat kellemetlen leheletet. Ezt a gyomorsav nyelőcsőbe
való refluxa okozza, mely olykor a szájüregbe is feljuthat. Azoknak a betegeknek, akiknek a leheletük édes
vagy ammónia érezhető benne, májcirrhosisban vagy
egyéb májbetegségben szenvednek.10
A veseelégtelenség néha halszagú lehelettel jelenhet
meg. Az ilyen állapotban lévő betegek még állandó
sós ízű nyálra is panaszkodhatnak.10 Az édes szagú
és romlott almára emlékeztető lehelet miatt a pácienst indokolt lehet elküldeni diabeteses kivizsgálásra.
Ezeket a tüneteket a nem kezelt cukorbetegségben
felhalmozódó ketontestek produkálhatják. Amennyiben egy páciens halitózisa édes szagú lehelettel párosul, a vér glükóz-szintjét meg kell mérni, különösen
akkor, ha családjában előfordult már diabetes vagy ha
az anamnézisben több rizikótényező szerepel.10 Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak kellemetlen leheletet, néhány antibiotikum, mint például a metronidazol
fémes szagot okoz. Eukaliptusz tartalmú gyógyszerek
romlott dinnyére, míg az arzén tartalmúak hagymára
emlékeztetnek.10 Ha a rossz lehelet forrása egy bizonyos gyógyszer, akkor javasolt lecserélni egy olyanra,
ami ilyen tünetet nem produkál.

Szociális etiológia
A páciens étkezési szokásai egy másik tényező, amelyet szintén meg kell vizsgálni, mielőtt elkészül a kezelési terv. Fűszeres ételek, hagyma, fokhagyma, tejtermékek vagy alkohol rendszeres fogyasztása okozhat
kellemetlen leheletet. A páciensnek javasolnia kell,
hogy készítsen jegyzetet a heti táplálékbevitelről, valamint figyelje meg, mely ételek felelősek a kellemetlen
leheletért, miután eltávolította étrendjéből a korábban
említetteket.
A rossz lehelet megszűnése kapcsolatban van az étel
eliminációval, mint ahogyan a halitózis kezelése is
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a rendszeres probiotikum-szedéssel.11 Ez a gyakorlat segít csökkenteni a VSC-t termelő baktériumokat,
melyek a szájüregben és a bélrendszerben fordulnak
elő. Tanulmányok bizonyítják, hogy probiotikus baktériumtörzsek, melyeket egészséges ember veleszületett
szájflórájából nyertek ki, potenciálisan segít a halitózis
prevenciójában és kezelésében.19 Kutatások szerint az
egészséges ember veleszületett szájflórájából származó
probiotikus baktériumtörzsek a halitózis prevenciójában és kezelésében segítséget nyújthatnak.20
A dohányzás szintén halitózis kialakulásához vezethet.
A dohányzásról való leszokáshoz gyógyszerek is felírhatók, mint például Chantix (varenicline, Pfizer) vagy
Wallbutrin (bupropion, GaxoSmithKline), hipnózisterápia és dohánymentes cigaretta is alkalmazható.
Amikor a szociális élet etiológiáját vesszük figyelembe,
fontos még megjegyezni, hogy amíg egy illat/szag a klinikus számára a halitózis diagnózisához vezethet, addig
egy páciens számára nem tűnhet kellemetlennek. Például
bizonyos borok vagy likőrök okozhatnak határozott szagot, melyet nem halitózisként azonosít a beteg, szociális kapcsolatokban azonban kellemetlen. Bizonyos egyéneknél fokhagyma-tartalmú ételek fogyasztása, ezáltal a
„fokhagymaszagú” lehelet nem számít bűzös szájszagnak, kultúrájukhoz hozzátartozik. Amennyiben a páciens társadalmi kapcsolatait negatívan befolyásolja a szag,
valószínű, hogy segítségért fordul. A következő esetek
bemutatják, hogy az etiológia eldöntése és az egyéni kezelési protokoll mennyire eredményes a halitózisos páciensek kezelésében.

1. eset
27 éves kaukázusi férfi azzal a panasszal érkezett a rendelőbe, hogy állandó rossz szagot érez a szájában, ami
az elmúlt néhány hónapban rosszabbodott. Elmondása
alapján közeli barátai figyelmeztették, akik szintén észrevették kellemetlen leheletét. A legutóbbi fogászati

kezelések során számos restaurátumot kapott, és az
utolsó professzionális tisztítás időpontja kb. két éve volt.
A páciens nem dohányzott, csak kivételes alkalmakkor
fogyasztott alkoholt, és nem számolt be olyan táplálkozásról, mely nagy mennyiségű hagyma, fokhagyma vagy
fűszeres ételeket tartalmazott volna.
Teljes szájvizsgálat és több röntgenfelvétel elkészítése után
megállapítható volt egy enyhe parodontális csontvesztés és
egy kiterjedt carieses lézió, nem megfelelő restaurátummal
a 21-es fogban. A végső kezelési tervben szájhigiéniás
instruálás, tisztítás, gyökérsimítás, a 21-es fog gyökérkezelése és korona előkészítése szerepelt. A kontroll 4–6 hét
múlva volt esedékes. A szájhigiénia a kontroll során egy
kis javulást mutatott, 3 havonkénti fenntartó kezelést javasoltak neki (8. ábra). A páciens jelentős mértékben javuló
leheletéről számolt be, és nagyon elégedett volt.

2. eset
46 éves spanyol nő érkezett a rendelőbe, a következőt
állítva: „Szörnyű a leheletem, romlott tojásra hasonlít, mely különösen erős reggelente”. Az általános
anamnézisben nem volt fontos tényező, hathavonta jár
dentálhigiénikushoz. Nem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, és állítása szerint nagyon szerette a hagymát. Carieses foga nem volt, fogágybetegségben nem
szenvedett, a mandulái azonban meg voltak nagyobbodva (9. ábra).
A kezelési tervben szerepelt professzionális tisztítás
és gyökérsimítás. Ezek után a páciens a következő
instrukciókat kapta az egy hónappal később esedékes
kontrollig.
• 1. hét: hagyma, fokhagyma, fűszeres ételek elhagyása étrendjéből
• 2. hét: naponta kétszer öblögetni 0,12%-os
klórhexidin oldattal
• 3. hét: naponta kétszer öblögetni 1,5%-os hidrogén-peroxid oldattal

8. ábra: 1. eset – Klinikai fotó 4,6 fogról, amelyet gyökérkezelés

9. ábra: 2. eset – Klinikai fotó a páciens nagyméretű

után koronával láttak el

tonsilláiról
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A páciensnek minden hét végén értékelnie kellett a
leheletét három héten át. A pácienst beutalták fül-orr
gégészetre a tonsillák vizsgálata miatt. Mélyen barázdált tonsillákat diagnosztizáltak, melyekben az ételtörmelék és a baktériumok megültek. A fogorvosi és általános orvosi konzílium azt a döntést hozta, hogy se a
klórhexidines, se a hidrogén-peroxidos öblögetés nem
használ a tonsillatájak tisztítására, a tonsillák sebészi
eltávolításáról konzultáltak a beteggel, mint lehetséges
opcióról.
Az egy hónapos kontroll során a páciens a következő megfigyelésekről számolt be: az ételek elhagyása az étrendjéből nem változtatta meg a leheletét, a klórhexidines öblögetést hasznosnak találta,
bár panaszkodott, hogy sötét foltok maradtak vissza
a fogain, szintén javulást érzett a hidrogén-peroxidos
öblögetés során. Ezek bizonyítják, hogy a barázdált
tonsillákba ételtörmelék és baktérium szorul, mely a
halitózisért felelős.
A fül-orr gégész orvossal való konzultáció és kezelés eredménye meghatározta, hogy a hidrogén-peroxidos öblögetést a napi rendszeres szájápolási szokások közé fel kell venni, és a sebészi beavatkozás
nem szükséges.

A halitózis etiológiájának meghatározása után számításba kell venni az összes lehetséges mechanikai és
kémiai terápiát. A személyre szabott kezelési tervet
a fogorvos vagy dentálhigiénikus készíti el. Ennek a
tervnek tartalmaznia kell a páciens belgyógyászati
konzultációját vagy egyéb más szakorvossal való felmérést szükség esetén. Fontos, hogy a beteg és a fogorvos a rendszeres kontrollok alkalmával folyamatosan monitorozza a halitózist, és lényeges a gondozás,
még a sikeres kezelés után is.
A hosszú távú cél a kellemetlen lehelet eliminálása,
ehhez olyan irányított folyamatra van szükség, amely
magába foglalja a rendszeres professzionális megfigyelést és kezelést, de fontosak az otthoni szájápolási gyakorlatok is.
A halitózis egy kínos állapot, mely a felnőtt társadalom sok tagját érinti. Alapos diagnózissal, az etiológia
azonosításával és időben történő kezeléssel lépéseket
lehet tenni egy sikeres egyéni terápiás szemléletmód
kialakításához minden páciens részére.
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Súlyosan destruálódott,
gyökérkezelt fogak rehabilitációja
Dr. Jelencsics Dávid
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinika

Elhalt vagy gyökérkezelt fogak koronai részének
olyan fokú destrukciója során, amikor a laesio részben
vagy teljesen az íny alá terjedt, akkor pusztán a fog
gyökértömése, és betéttel vagy csappal, valamint
teljes borítókoronával történő ellátása nem nyújthat
megfelelő megoldást. Ennek egyik oka, hogy az
adhezív technikához szükséges nedvességtől mentes
környezet nem hozható létre. A másik ok, hogy a
gyökér abroncs-szerű védelme nem biztosítható,
mert a restauráció záródási vonala mélyen a gingivalis
sulcusban, az alveolaris csontszélhez közel kerülne, és
sértené a biológiai szélesség egységét. Ilyen esetekben
a végleges helyreállítás előtt sebészi vagy orthodontiai
beavatkozásra van szükség.

N

em lehet eléggé hangsúlyozni a gyökértömött vagy nekrotizált pulpával rendelkező
fogak fokozott törékenységét. Ez egyrészt
a pulpális receptor funkció elvesztésének következménye, azaz a harapási túlterhelés miatt
alakul ki, de oka természetesen a szuvasodás miatti,
illetve a gyökérkezelési eljárás során létrejött kiterjedt
anyaghiány is.
A koronai rész vagy akár a gyökér nagymértékű destrukciója baleset következtében, de nem megfelelő

Dr. Jelencsics Dávid

protetikai rehabilitáció miatt is előfordulhat. Legsúlyosabb esetben a fogak vertikális irányú törése jön létre.
A fractura lehetősége mellett más szempontokat is figyelembe kell venni a fent említett fogak ellátása során. Biztosítanunk kell a gyökérkezelés alatt a nyálmentességet
(kofferdam-izolálás). A sikeres kezelés előfeltétele a lege
artis végzett gyökértömés. Az apicalis részen a hermetikus lezárás hiányában szövetnedvek jutnak a csatornába.
Ezek szervesanyag-tartalma szubsztrátként szolgálhat a
gyökércsatorna lumenében visszamaradt baktériumok
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számára. Lebomlás után, visszajutva a periapicalis térbe
károsíthatja az ott levő szöveteket.
Alapvető jelentőségű a gyökértömés koronális zárása
is az apicalis és laterális zárás mellett. A szájüreg felől
– tökéletes koronális zárás hiányában – patogén mikroorganizmusok szivároghatnak a periapicalis tér felé.
A gyökértömés után a rágóképesség helyreállítása
következik a megfelelő esztétikai igények szem előtt
tartásával. Súlyosan destruálódott, elhalt, gyökérkezelt
vagy inkomplett gyökértöméssel ellátott fogak helyreállítását sebészi eljárással kell kezdeni, melynek során
az anatómiai gyökér egy részét felszabadítva a klinikai
korona vertikális méretét növeljük. Azért szükséges a
rehabilitációt ezzel a lépéssel indítani, mert a következő teendőket, mint például a gyökérkezelést vagy az
inkomplett gyökértömés cseréjét és esetlegesen adhezív
technika alkalmazását nyál, vér, sulcusfolyadéktól
és párától mentes körülmények között kell elvégezni. Ez pedig csak a kezelt terület nyálrekesszel
történő védelmével biztosítható, akkor, ha már elegendő foganyag áll rendelkezésünkre az alveolaris
csont szélén túl a kofferdamkapocs felhelyezéséhez.
A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a sebészi
út mellett orthodontiai lehetőség is kínálkozik a klinikai korona kialakítására. Ezt a módszert forszírozott
eruptionak nevezzük, melynek során a gyökeret a szomszédos fogakhoz rögzítve horog vagy brackett segítségével kiemeljük az alveolusból. A folyamat nagyjából egy hónapot vesz igénybe rendszeres orthodontiai
ellenőrzés mellett; nehogy protetikailag kedvezőtlen irányba történjen az elmozdulás. A fogszabályzó
készülék eltávolítása után még egy hónapot kell várni a
fog terhelésével. A gyökérfelszín körüli gingiva marginális lefutása a szomszédos fogakéhoz képest nem változik, vagy akár koronális irányba tolódhat, ami esztétikai szempontból előnyösebb. Ez a lehetőség azonban
költségesebb és több nehézséget rejt magában, ezért
kevésbé elterjedt, mint a sebészi eljárás.
A sebészi beavatkozás során az előre determinált okklúziós síkhoz, vagy az incizális élhez képest megállapítjuk
a készülő restaurátum széli záródásának az elhelyezkedését, és ehhez képest alakítjuk ki a csont szintjét. Úgy
kell eljárnunk, hogy a biológiai szélességet megtartva
az elkészült korona széle és az alveoláris csont marginális része között kb. 2,5–3 mm távolság legyen. Ha a
biológiai szélesség egységét megsértjük, akkor állandó
ínygyulladással, tasakképződéssel, íny- és csontreceszszióval kell számolnunk, egészen addig, amíg a korona
széle 2,5–3 mm távolságra kerül az alveolaris csont marginális részétől. Az sem jó, ha túl mélyre süllyesztjük a
csontot, mert a papillák maximálisan 5 mm-t képesek
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1. ábra: Dentogingivalis komplex

regenerálódni a csont szintjéhez képest. Az ostectomia
elvégzésénél arra is ügyelni kell, hogy zárt fogsor esetén a beavatkozást terjesszük ki a kérdéses fogtól
distalisan elhelyezkedő fog mesio-approximalis és a
tőle mesialisan elhelyezkedő fog disto-approximalis felszínéig egyaránt, különben mesterségesen csonttasakot idéznénk elő. Az egészséges fogágy megőrzéséhez a
fogak körül minimálisan 2 mm széles feszes keratinizált
íny szükséges. Ez azt jelenti, hogy ha a kiindulási állapotban a keratinizált íny szélessége nem haladja meg
ezt az értéket, akkor gingivectomia nem végezhető.
Nem utolsósorban biztosítanunk kell az abroncs hatást
is. Azt tartjuk elfogadhatónak, ha a korona záródási
vonala kb. 2 mm-re apicalisan kerül a felépített csonk
szélétől. Ez azért lényeges, mert az így létrejött gyűrűszerű zárás (ferrule effect) mérsékli a csap repesztő
hatását, és fokozza a korona rögzülésének hatékonyságát. Sikeres beavatkozás esetén a csont szintje felett
4,5–5 mm ép foganyagnak kell lennie. Továbbá a gyökér intraalveolaris kiterjedése nem lehet rövidebb a fog
extraalveolaris részénél, mely utóbbi a felépítmény teljes
hosszával együtt értendő. A műtét után a gyógyulási idő
több hónapot vesz igénybe (1. ábra).

2. ábra: Subgingivalisan letört klinikai

3. ábra: Inkomplett

korona

gyökértömés
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4. ábra: Feltárás

A szék mellett

5. ábra: Varratok

6. ábra: A gyökér felszabadítás után

7. ábra: A gyökér-felszabadítás előtti és utáni állapot
a röntgenfelvételen

1. eset
Ötvennyolc éves hölgypáciens kereste fel klinikánkat
azzal a problémával, hogy az egyik alsó fogának rágás
közben letört a koronája.
A klinikai kép rendkívül kedvezőtlen állapotot tükrözött. A kiindulási helyzetben egy subgingivalisan destruálódott koronájú jobb alsó második kisörlő fog volt
látható, a röntgenfelvétel pedig inkomplett gyökértömést mutatott. Periapicalis elváltozás nem volt tapasztalható (2–3. ábra).
Kezelési terv:
• Sebészi eljárással az anatómiai gyökér egy részét
felszabadítva a klinikai korona vertikális méretét
növeljük.
• A gyökértömés cseréje.
• Csonkfelépítés esztétikus csappal.
• A klinikai korona rágóképességének és esztétikumának helyreállítása cirkon-kerámia (cirkoniumdioxid kerámia) szóló teljes borítókorona segítségével (4–7. ábra).

8. ábra: Tűs felvétel

olyan megoldást választani, amely kompatibilis a meglévő keményszövet mechanikai, biológiai és optikai
tulajdonságaival. A fog mechanikai egységét tekintve
a dentin legjellemzőbb tulajdonsága az elaszticitás. Ez
Elaszticitási modulus
Acél csap

200 GPa (GigaPascal)

Cirkon csap

200 GPa

Titán csap

125 GPa

Öntött csap

150–170 GPa

Karbonszálas csap

140 GPa

Üvegszálas csap

50 GPa

Kvarcszálas csap

14 GPa

Polietilén szálas kompozit
struktúra

A sebészeti beavatkozás alatt a fog ideiglenes töméssel volt ellátva, a gyökértömés cseréjére a varratszedés
után egy héttel került sor (8–9. ábra).
A következő lépés a csonkfelépítés kvarcszálas csappal. A biomimetikus megközelítés szerint célszerű

9. ábra: A revideált gyökértömés

23,6 GPa

Kompozit mag

12 GPa

Dentin

15–20 GPa

1. táblázat: Az egyes csaptípusok rugalmassági modulusai
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10. ábra: Csonkfelépítés kvarcszálas csappal 11. ábra: Kvarcszálas csap

a Young-modulus segítségével írható le, amely átlagosan 15–20 GPa. Ehhez az értékhez kell közel állnia a
restaurációhoz választott anyag rugalmassági modulusának (1. táblázat).
A táblázatban az egyes csaptípusok rugalmassági
modulusai szerepelnek. A fenti adatok csak hozzávetőlegesek, azonban kitűnik, hogy a dentin rugalmasságát
csak a kvarcszálas csap, az üvegszálas csap és a polie-

13. ábra: Az ínybarázda ideig12. ábra: Csonkelőkészítés

A kompozit-g yökércsapok előnyei:
• Nem korrodálódnak.
• Sokkelnyelő tulajdonságuk van.
• Jó esztétikai hatás.
• Törés esetén főleg horizontális fraktúra.

lenes tágítása

14. ábra: Kétfázisú, kétidejű

15 ábra: Csonklenyomat

precíziós szituációs lenyomat

közeli képe

16. ábra: A minta

tilén szállal megerősített kompozit struktúra elaszticitása közelíti meg. Ez utóbbi úgy hozható létre, hogy
a polietilén szálat (Ribbond Inc., Seattle, WA, USA)
duál kötésű kompozit bázisú csonkfelépítő anyaggal
impregnáljuk, majd a gyökércsatornába kondenzáljuk
a duál kötésű kompozit bázisú csonkfelépítő anyaggal
együtt. Az így létrejött szerkezet primer monoblokkot
alkot a gyökércsatornában, csökkentve az adhezív
technika alkalmazásával járó zsugorodás okozta résképződés lehetőségét. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy minden esetben az epoxi-bázisú csapok
jelentik az egyetlen lehetséges megoldást. Gyári fémcsapokkal és kompozit gyökércsapokkal felépített,
majd öncélú fémkerámia teljes borítókoronával ellátott felső nagymetsző fogakon végzett in vitro ciklikus terheléses vizsgálatokban azt tapasztalták, hogy
a fémcsappal megerősített fogak esetében kisebb a
korona széle mellett a kutatás során használt festékoldat penetrációja. Ez arra enged következtetni, hogy
a csapok rugalmassága befolyással bír a koronák széli
záródására, különös tekintettel a palatinális oldalra.
A csap típusának kiválasztása számos tényező függvénye, melynek részletezése egy következő cikk tárgyát
képezi (10–11. ábra).

17. ábra: Korona a mintán

18. ábra: Cirkon-kerámia

19. ábra: A korona lingualis

korona vestibularis nézetből

nézetből

20. ábra: A korona

21. ábra: A klinikai kép

IKP-ban

egy év elteltével
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A kompozit gyökércsapok beragasztásához adhezív
technikát alkalmazunk, amely érzékeny a párára és
a nedvességre, ezért kofferdam-izolálásban végezzük. A csonk előkészítése lekerekített paragingivalis
Orton-váll preparálással történik. A megfelelő lenyomat készítéséhez elengedhetetlen az ínybarázda ideiglenes tágítása retrakciós fonál segítségével a preparált váll kiterjedésének pontos lemintázása érdekében
(12–17. ábra).
A klinikai korona rágóképességének és esztétikumának helyreállítása cirkon-kerámia (cirkoniumdioxid kerámia) szóló teljes borítókorona elkészítésével történt, melynek becementezését végezhetjük
üvegionomer cementtel vagy duál kötésű kompozit
ragasztócementtel. Utóbbi alkalmazása esetén a korona
belső felszínét szilanizálni kell, de a folysav használata
szükségtelen, mert nem alkalmas a cirkonium maratására (18–21. ábra).
Az okklúziós viszonyokat elemezve látható, hogy az
antagonista hídpótlás a szakmai szempontoknak már
nem felel meg, a páciens azonban még nem akarta
lecseréltetni, így alkalmazkodnunk kellett a negatív
Spee-görbéhez. Az egyéves kontroll alkalmával azt
tapasztaltuk, hogy a papillák regenerációt mutattak,
de az ínyszél még nem gyógyult. Bizonyos esetekben

22. ábra: Kiindulási

23. ábra: Kiindulási

helyzet

helyzet a röntgenfelvételen

24. ábra: Gyökér-felszabadítás

25. ábra: Varratok
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vállas preparálás mellett is előfordulhat ínygyulladás,
esetleg a marginális gingiva recessziója.

2. eset
A következő esetben egy ötvenéves hölgypáciens egyik
felső frontfogának sérüléséről számolt be.
A kérdéses fog a jobb felső második metszőfog, melynek klinikai koronája az íny szintjéig destruálódott.
A röntgenfelvételen a gyökértömést megfelelőnek találtuk, üvegionomer cementtel és kompozit tömőanyaggal fedve volt. Periapicalis elváltozás nem jött létre.
A szomszédos fogakban kiterjedt szuvasodás volt látható (22–23. ábra).
A fog rehabilitációját ebben az esetben is a sebészi
eljárással kezdtük. A gyökértömést nem kellett kicserélni, így a gyökér felszabadítás után a csonkfelépítés
következett epoxi-bázisú üvegszálas gyökércsap segítségével (24–25. ábra).
A gyökérdentin és a kompozitcsonk alapjául szolgáló fogfelszínek savas kondicionálása 37%-os
ortofoszforsavval történt. A csatorna desztillált
vizes átöblítése után steril papírcsúcsokkal végeztük a szárítást. Ezt követte a csap alkoholos tisztítása és szárítása, majd a duál kötésű bond bevitele a
gyökércsatornába és a kompozitcsonk alapjául szol-

26. ábra: Kofferdam-izolálás

27. ábra: Üvegszálas csap

28. ábra: Savas kondicionálás

29. ábra: A csap becementezése
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A szék mellett

30. ábra: A felépített

31. ábra: A felépített

kompozitcsonk

kompozitcsonk

gáló fogfelszínekre. A bondot levegővel elvékonyítottuk, de polimerizálást nem végeztünk, különben
a polimerizált bond réteg miatt a csap nem illeszkedett volna a csatornába. A csap becementezésére duál kötésű kompozit bázisú ragasztócementet

32. ábra: Csonkelőkészítés

33. ábra: A minta

használtunk, a polimerizálás ennél a fázisnál már
természetesen szükséges. A csonk felépítése hibrid kompozittal történt. A legjobb megoldás az, ha
ugyanazt az anyagot alkalmazzuk a csap beragasztásához, mint a csonkfelépítéshez. Ezt duál kötésű
kompozit bázisú csonkfelépítő anyaggal tehetjük
meg, mivel ez az anyag egyaránt megfelelő becementezésre és csonkfelépítésre is. Az így kapott
struktúra szekunder monoblokkot alkot a gyökércsatornában (26–29. ábra).
A csap hosszát tekintve eltérhetünk az öntött fémcsapoknál alkalmazott irányelvtől, mely szerint a csapnak
ki kell töltenie a csatorna teljes hosszának kétharmadát. Kompozit-gyökércsapoknál ennél rövidebb kiterjedés is megengedett (30–31. ábra).
A csonk előkészítése előtt a szomszédos fogakat kompozit töméssel láttuk el (32–35. ábra).
A korona elkészítése előtt fel kell hívni a fogtechnikus figyelmét arra, hogy approximálisan ne legyen
túlkontúrozva, mert akkor a papil lák nak nem lesz
helyük a regenerálódásra. A négy hónapos kontrollvizsgálat alkalmával már megfigyelhető, hogy elkezdődött a papillák regenerálódása, ami azonban hoszszabb időt vesz igénybe (36. ábra).
Az egyéves kontrollfelvételen a jobb felső második metszőfog melletti papillák további regenerációt
mutattak a négy hónapos állapothoz képest. Az íny
szintje a szomszédos fogakéhoz képest nem változott
jelentősen. A középső metszőfogak esztétikai helyreállítása a páciens kérésére préskerámia héjak segítségével
történik, melyek készítése folyamatban van.
Irodalom
1.

34. ábra: Cirkon kerámia

35. ábra: Négy hónap

korona becementezve

elteltével

2.

3.

4.
5.
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8.

36. ábra: Egyéves kontroll

Belli S, Eraslan O, Eskitascioglu G, Karbhari V. Monoblocks in root
canals: a finite elemental stress analysis study. International Endodontic Journal. 2011; 44: 817-826
Chang JWW, Soo I, Cheung GS. Evaluation of fiberpost-supported
restorations under simulated occlusal loading. J Prosthet Dent. 2012;
108(3):158-164
Fazekas Á. Gyökértömött fogak végleges rekonstrukciója. In: Fazekas
Á. (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia. Semmelweis (Kiadó),
Budapest, 2006, 355-364
Forster A. Üvegszálas csapok használata mechanikai elvek alapján.
Dental Hírek. 2009; 13(4):44-47
Greenstein G, Cavallaro J. Az implantátumok körüli keratinizált íny
jelentősége. Magyar Fogorvos. 2012; 21(2): 57-65
Győrfi A. A fogak izolálása. In: Fazekas Á. (szerk.): Megtartó fogászat
és endodoncia. Semmelweis (Kiadó), Budapest, 2006, 123-132
Landenberger H. Dentinadhäsive Stumpfaufbauten.
www.minimalinvasive.de.
Sato N. Crown lengthening in periodontal surgery. In: Sato N. (szerk):
Periodontal surgery: A clinical atlas. Quintessence Publishing Co, Inc,
Carol Stream, Illinois, 2000, 33-44

Orvoskutatás

Magyar Fogorvos 2013/6

299

Orvoskutatás 2013

Fogorvosok: minta bemutatása, munkával,
munkavégzéssel kapcsolatos attitűdök
Dr. Győrffy Zsuzsa, Dr. Girasek Edmond

Fogorvosok: Bevezető és a kutatás módszertana
A Magyar Orvosi Kamara és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2013 májusa és júliusa között országos felmérést
indított, amelynek célja az orvosok helyzetének, test-lelki jóllétének
vizsgálata volt. Egyedülálló vállalkozásunk célja az összes hazai
e-mail elérhetőséggel rendelkező gyógyító megkérdezése volt.
Számos hazai és nemzetközi vizsgálat irányul az orvosok életminőségének, test-lelki állapotának felmérésére, ugyanakkor az
eddig lefolytatott magyarországi kutatások egyike sem kísérelte
meg, hogy felmérje a teljes hazai orvostársadalom helyzetét, így jelen
vizsgálatunk Magyarországon az első teljes körű „orvosfelmérésnek” tekinthető. Különösen fontos, hogy ez a vizsgálat tekinthető az
első fogorvosokra is irányuló reprezentatív adatgyűjtésnek. Mintegy 5600 orvos válaszolt kérdőívünkre, s ez a válaszadási arány az

A

vizsgálatban 823 fő vett részt: 300 fő a férfiak és 523 a nők száma, vagyis a férfiak aránya 36,4 százalék, a nőké 63,6 százalék.
A válaszadók átlagéletkora 49,46 év. A minta
kormegoszlásából látszik, hogy 36 és 70 év között meglehetősen egyenletes, 10-11 százalék az egyes korcsoportok aránya. A legidősebb, 76–80-as korcsoportban
is 3 fő szerepel, ami a válaszadó orvosok 0,3 százaléka.
A pontos kormegoszlás látható az 1. ábrán.
Területi megoszlás tekintetében látható, hogy a válaszadók több mint egyharmada Budapesten él, ezt követi Pest

1. ábra: A válaszadók kormegoszlása

online kutatások részvételi hajlandósági adataihoz viszonyítva megfelelőnek minősíthető. A fogorvos válaszadók válaszadási aránya
12,71%-os volt (n=823). A felmérés lezárását követően nem, kor és
szak (orvos, fogorvos) szerinti korrekciós súlyozást végeztünk, így
felmérésünk e dimenziók tekintetében reprezentatívnak tekinthető.
Az alábbiakban bemutatott vizsgálat eredményeit a Magyar Fogorvos olvasói három – egymást követő – részben ismerhetik meg.
Az első részben a munkahelyre vonatkozó adatokat és a munkával
és munkavégzéssel kapcsolatos attitűdöket mutatjuk be, a második
részben az időmérleg, a hivatás és a család összeegyeztethetőségének kérdését, valamint szomatikus és mentális egészség
mutatóit ismertetjük. A harmadik részben kerül sor a rizikómagatartás és a vizsgálat összegzésének bemutatására.

megye 12,8 százalékos aránnyal, majd Bács-Kiskun, HajdúBihar és Csongrád megyék következnek (2. ábra).
A válaszadók közel kétharmada házas (63,4%), 16 százaléknyi a kapcsolatban élők aránya, 8,4 százaléknyian elváltak,
8,3 százalékuk egyedül él és 3,6 százaléknyian özvegyek.
Mintánkban 14,4 százaléknyian vannak azok, akiknek a
partnere is fogorvos. 9,6, illetve 1,6 százalék az aránya
az orvos vagy gyógyszerész partnereknek, és több mint
8 és fél százalékuk partnere egészségügyi szakdolgozó.
Elmondható, hogy a válaszadók 45,9, illetve 10,6 százalékának párja nem egészségügyi felsőfokú, illetve közép-

2. ábra: A válaszadók területi megoszlása lakóhely szerint (n=4.678)
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3. ábra: Hány gyermeke van? (n=815)

5. ábra: Másodállások munkahelytípusai

4. ábra: Munkaerő-piaci státusz

fokú végzettségű. A megkérdezettek 39,4 százalékának
2 gyermeke van, több mint egynegyedük gyermektelen,
20 százalék felett van az egy gyermekesek aránya, 11,9 százalékuknak 3, 2,8 százalékuknak pedig 4 gyermeke van.
A mintában az átlagos gyermekszám 1,48 (3. ábra).
A válaszadók döntő többsége, 96,7 százaléka orvosként dolgozik a betegellátásban, 2,3 százalékuk szintén
az egészségügyben dolgozik, de nem betegellátásban,
0,8 százaléknyian nem az egészségügyben dolgoznak, de
munkájuk kapcsolódik az egészségügyi szektorhoz.

Aktivitás
A felmérésben részt vevő betegellátásban dolgozók közel
fele, 54,4 százalékuk szakorvosként dolgozik, 6,8 százaléknyian fogorvosok szakvizsga nélkül, 6,6 százaléknyian rezidensek, 9,8 százaléknyian nyugdíjas orvosként
dolgoznak. További jelentős létszámú csoport 18,4 százalékos aránnyal a vállalkozó orvosoké, 1,7 százalék az
egyetemi oktatók aránya, 0,8 százaléknyian pedig GYES/
GYED-en vannak (4. ábra).

Munkahelytípus
Munkahely tekintetében megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb arányban, közel egyharmadnyian magánintézményben dolgoznak főállásban, ezt követi – közel 30 százalékos arányával – az alapellátásban dolgozók, illetve
16,9 százalékos arányával a szakrendelőben dolgozók
csoportja. Részben átfedi őket az a 3,8, illetve 2,6 szá-

6. ábra: Ügyeleti beosztás

zaléknyi válaszadó, aki egyetemen dolgozik. Több mint
1 százaléknyian magánkórházban dolgoznak főállásban, és összesen 11 százalék felett van azoknak az aránya,
akik magyar vagy külföldi érdekeltségű rendelőben dolgoznak. Az államigazgatásban dolgozók aránya 1 százalék alatt van. Ezek az arányok – amint azt a módszertan
fejezetben leírtuk – megfelelnek a Központi Statisztikai
Hivatal által publikált orvosok, fogorvosok szakfeladat
szerinti megoszlása táblázatnak (KSH 2013). A főállású
munkahely településtípusát elemezve megállapítható,
hogy egyharmad feletti a fővárosban, illetve az egyéb
városokban, 18,6 százalék pedig a megyeszékhelyen dolgozók aránya. További több mint 11 százalék a községekben, 0,6 százalék a külföldön dolgozók aránya.
A megkérdezett fogorvosok 5,1 százalékának nincs állása,
62,1 százaléknyian egy munkahelyen dolgoznak, több mint
egynegyednyien (27,0%) két, 4,2 százaléknyian három
munkahelyen dolgoznak. A minta másfél százaléka pedig
4 vagy több helyen dolgozik egyidejűleg. Válaszadóink
állásainak száma átlagosan 1,36. Másodállás tekintetében
magasan a legnépszerűbb az egészségügyi magánintézet
(57,0%), ezt követi a magánrendelő (12,3%), illetve a rendelőintézet vagy egyéb szakorvosi intézet (12,3%), továbbá
12 százaléknyian magyar vállalkozásnál dolgoznak. A válaszok összeadott aránya több mint 100%, mivel a megkérdezettek több választ is megjelölhettek (5. ábra).
Az ügyeleti beosztást feltérképező kérdésünkre, amelyre
több választ is lehetett adni, a válaszadók jelentős
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n

%

Arc-állcsont-szájsebészet

8

1,5

Arc-állcsont-szájsebészet

Belgyógyászat

1

0,1

Cytopatológia

Bőrgyógyászat

2

0,4

Csecsemő- és
gyermekgyógyászat

2

Dentoalveoláris sebészet
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
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n
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%

16

6,6

1

0,4

Dentoalveoláris sebészet

20

8,1

0,4

Fogszabályozás

34

13,7

30

5,6

Gyermekfogászat

26

10,7

1

0,2

Háziorvostan

2

0,7

Fogszabályozás

33

6,1

Konzerváló fogászat és fogpótlástan

139

56,3

Gyermekfogászat

24

4,4

Megelőző orvostan és népegészségtan

1

0,5

1

0,1

Molekuláris genetikai diagnosztika

1

0,3

420

77,7

Parodontológia

6

2,4

Kardiológia
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
Megelőző orvostan és népegészségtan

1

0,1

Pszichoterápia

Neurológia

1

0,2

Összesen

Ortopédia és
traumatológia

1

0,1

Parodontológia

15

2,8

Patológia

1

0,2

Összesen

540

100,0

1. táblázat: Első szakvizsgák megoszlása

többsége (83%) azt válaszolta, hogy nem ügyel, közel
egynyolcaduk (12,3%) ügyel, majdnem 2,5 százaléknyian
készenlét formájában ügyelnek, további 1,2 százalék az
ügyelet és készenlét, illetve 2,7 százalék a műszakos munkarendben dolgozók aránya (6. ábra).

Szakvizsgák száma
Válaszadóink átlagosan 1,15 szakvizsgával rendelkeznek. Legtöbben, 61,6 százaléknyian 1 szakvizsgával,
egyötödnyien 2 szakvizsgával, és 14,1 százalék azoknak
az aránya, akik nem rendelkeznek szakvizsgával. A kérdőívben arra is rákérdeztünk, milyen szakvizsgát szereztek először, illetve több szakvizsga esetén melyik az a
szakvizsga, amit munkájuk során leginkább „használnak”. Az első és a leggyakrabban használt szakvizsgák
megoszlása az 1–2. táblázatokon látható.

0,3
100,0

2. táblázat: Több szakvizsga esetén a leginkább használt
szakvizsgák megoszlása

sítményükkel elégedettek, legkevésbé pedig munkakörülményeikkel, anyagi helyzetükkel és a munkájuk nem
anyagi, továbbá anyagi elismerésével. Azonban a lista
első felében lévő különbségek elenyészőek, az egyes
tételek között nincs szignifikáns eltérés, ugyanakkor a
sorrendiség mindenképpen fontos lehet.

Jövedelem
A jövedelemmel kapcsolatos kérdésben az összes nettó
jövedelemre kérdeztük rá (amely a munkajövedelmen
felüli, esetleges egyéb jövedelmeket is tartalmazza).
E kérdés esetében nem a konkrét összeget kellett beírni,
hanem egyes jövedelmi kategóriák közül lehetett választani. A válaszok megoszlása látható a 10. ábrán. A három
legnagyobb létszámú csoport 150–200 ezer (22,2%),
200–250 ezer (17,1%) és 250–300 ezer (12,9%) forint
közötti nettó jövedelemről számolt be. Összesen a válaszadók 18,6 százaléka keres havi nettó 150 ezer forint alatt,
és 4,5 százalék 500 ezer forint feletti összeget havonta.
Az anyagi helyzetük elmúlt 3 évben történő változását

Munkával kapcsolatos elégedettség
A munkával, munkahellyel és a magyar egészségügy helyzetével kapcsolatos attitűdöket egy ötfokú Likert skála
segítségével értékelhették a megkérdezettek (7. ábra).
Megkértük válaszadóinkat, hogy értékeljék az egyes felsorolt tételekkel kapcsolatos elégedettségüket 5-ös skálán, ahol az 5 jelenti a teljes mértékű elégedettséget, az
1 pedig azt, hogy egyáltalán nem elégedettek. Az egyes
tételekkel kapcsolatos elégedettségek átlagértékei láthatók a 9. ábrán. Megállapítható, hogy válaszadóink
leginkább lakásukkal, lakóhelyükkel, munkatársaikkal
és főnökeikkel, illetve a munkahelyükön nyújtott telje-

1
247

7. ábra: Elégedettségi átlagértékek
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10. ábra: Milyennek látja a helyzetet?
8. ábra: Havi nettó összjövedelem megoszlása

9. ábra: Anyagi helyzet változása az elmúlt 3 évben

11. ábra: Megítélése szerint, hogyan fog változni
az elkövetkezendő 5 évben a helyzet?

41,3 százaléknyian semlegesnek ítélték meg, több mint
kétötödnyien azt válaszolták, hogy romlott vagy sokat
romlott, és mindössze 15 százaléknyian vallottak javuló
tendenciáról (8–9 ábra).

A magyar egészségügy helyzete
A magyar fogorvosokat megkérdeztük arról is, mit gondolnak a magyar egészségügy, illetve a saját munkavállalói helyzetükről, s ezzel kapcsolatosan milyen változásokat
várnak. Ezeket a kérdéséket szintén 5-ös skálán mértük,
ahol az 1-es a nagyon rossz, 5-ös a nagyon jó értéket jelenti.
A magyar egészségügy helyzetét átlagosan 1,89-re értékelték, ami azt jelenti, hogy a válaszadók háromnegyede
rossznak vagy nagyon rossznak ítélte meg. Saját munkavállalói helyzetüket átlagosan 2,74-ra értékelték – a válaszadók több mint 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rossz
vagy nagyon rossz, és több mint egyharmad a semlegesek
aránya. A változásokat illetően sem számolhatunk be optimizmusról: az egészségügy helyzetének változását átlagosan 2,40-re értékelték, a válaszadók többsége szerint roszszabb vagy sokkal rosszabb lesz az egészségügy helyzete
az elkövetkezendő 5 évben. Munkavállalóként a saját helyzetük változását az egészségügyben az elkövetkezendő 5
évben átlagosan 2,73-ra értékelték, vagyis majdnem 40 százalékuk szerint rosszabb vagy sokkal rosszabb lesz a helyzetük az elkövetkezendő 5 évben, 40,2 százalékuk szerint
pedig nem lesz változás (10. és 11. ábra).

Külföldi munkavállalás
Megkérdeztük a fogorvosokat, hogy terveznek-e külföldi munkavállalást az elkövetkezendő 1-2 évben.
Az érvényes választ adók 14,8 százaléka tervez külföldi
munkavállalást fogorvosként, további 1,9 százalék szintén tervez, de nem fogorvosként, 83,2 százaléknyian
pedig nem terveznek külföldi munkavállalást. Kor szerinti bontásban látható, hogy a 35 év alattiak körében a
legnagyobb, közel egyharmad a külföldi munkavállalást
tervezők aránya, az idősebb korosztályokban pedig fokozatosan csökken ez az arány. A külföldi munkavállalást
tervezők 8,2 százalékának már írásbeli vagy szóbeli megállapodása is van külföldi intézménnyel, további 2,5 százalékuk pedig kapcsolatban áll vele. A teljes mintából 2,6
százalék azoknak az aránya, akik terveznek az elkövetkezendő 1-2 évben külföldi munkavállalást, és már van
írásbeli vagy szóbeli megállapodásuk, vagy kapcsolatban
állnak külföldi intézménnyel.

Ha újra kezdené, ismét az orvosi
hivatást választaná?
A pályamotiváció tekintetében úgy találtuk, a válaszadók közel egyötöde (19,7%) szerint ő maga nem
választaná újra a fogorvosi pályát, amely önmagában
fontos indikátora a magyarországi fogorvosok helyzetének.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Stephen M. Koral

Paul Corcoran, Louis Depaola, Karen Nern, Jean Urquhart

Higany a fogászati amalgámban: expozíció és kockázatértékelés

A fej-nyak régió bőrdaganatai: a fogorvosok felelőssége a
korai felismerésben

Fordította: Dr. Zsoldos Géza Márton

Fordította: Dr. Poncz Ernő

Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/4. 171–177.

Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/4. 165–170.

John F. Weston

Dr. Oszlánszky Judit, Dr. Kádár László, Dr. Hermann Péter,
Dr. Schmidt Péter, Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs

Kiszámítható nanohibrid kompozit rendszerek és technikák
frontfogak és őrlőfogak restaurációinál

Implantációs fogpótlások protetikai aspektusai kivehető teljes alsó fogpótlások esetén

Fordította: Dr. Zsoldos Géza Márton
Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/5. 217–223.

Fogorvosi Szemle, 106. évf. 2013/3. 91.
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Kongresszus

SE Fogorvostudományi Kar
Szak- és Továbbképzési Titkársága által
szervezett továbbképző konferencia
Az október 17-19. között megtartott konferencián a Szakés Továbbképzési Titkárság által szervezett akkreditált
előadások a legújabb tudományos eredményeket és a napi
gyógyító munkához nélkülözhetetlen tudásanyagot közvetítették. Aki még ennél is többre vágyott, a nemzetközi
esztétikai, implantológiai, CAD/CAM és szájhigiéniai
kongresszusok gazdag programjaiból válogathatott.
A Syma rendezvényközpontban tizenharmadszor
gyűlt össze a fogászati szakma sok száz képviselője.
Továbbképző konferenciák, akkreditált előadások,
nemzetközi társaságok kongresszusai, szimpóziumok,
workshopok, közel kétszáz kiállító, legkorszerűbb termékek és látványos kiállítóterek jellemezték az idei
Dental World-öt.
A rendezvény – méretei, szervezettsége, színvonala és
látogatottsága okán – a hazai fogászati szakma meghatározó találkozója. A 12 000 m2-en kialakított területen hét kongresszus, húsz workshop és mintegy
200 kiállító a legmagasabb elvárásoknak felelt meg.
A rendezvényen lenyűgöző újdonságokat fedezhetett

Dr. Gerle János

Dr. Hermann Péter

fel a látogató: egyéni igényekhez állítható „okos” fogkefék, láthatatlan fogszabályozók, nanotechnológiai
eljárások, intraorális szkennerek, valamint a legfejlettebb implantátumrendszerek.
A tizenhárom évvel ezelőtt kigondolt „Három nap a
fogászat szolgálatában” mottó sokszorosan beigazolta
az akkor megfogalmazott kritériumokat.
És végül egy érdekes adat: az 1996 és 2010 között elvégzett kutatások alapján a fogorvos-tudományban az
impakt faktorral rendelkező közleményeket tekintve,
Magyarország a világon a 44. helyen áll.
R.V.

Kongresszus
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A Magyar Fogorvosok Egyesülete
Fogpótlástani Társaságának
XX. Jubileumi kongresszusa
A Fogpótlástani Társaság ez év szeptember 27-28-án,
Debrecenben rendezte XX. jubileumi kongresszusát
szeptember. A konferencia fő témája a képalkotó módszerek alkalmazásának lehetőségei a hiányos fogazat helyreállításánál. Emellett a fogorvos képzőhelyek képviselői
a fogpótlástan különböző területeit felölelő színvonalas
előadásokkal vettek részt. A konferencia fővédnöke prof.
dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, és
prof. dr. Fülesdi Béla centrumelnök volt.
Ebben az évben is kiváló, saját területükön elismert külföldi előadók mutatták be a képalkotó eljárások terén
végbemenő fejlődés legfrissebb eredményeit, valamint a
fogászatban alkalmazott kerámiákkal kapcsolatos kutatások jelen állását. Professzor Hans-Göran-Gröndahl
Svédországból, Professzor Shinn-Jyh Ding Tajvanból,
Professzor Masahiro Yoshimura Japánból érkezett a
konferenciára. Angyal János és Dobó Nagy Csaba értékes összefoglaló előadást tartottak a CBCT alkalmazási
területéről.
Az MFE Fogpótlástani Társasága 2012-ben emlékérmet alapított, melynek célja, hogy a fogpótlástan területén végzett kiemelkedő tudományos vagy betegellátó
munka, az utánpótlás-nevelés és a Társaság hírnevét
öregbítő, kiemelkedő tudományos szakmai teljesítmény
elismerésre kerüljön. A jubileumi konferencia keretén belül a szakma kiemelkedő személyiségeinek nyújtotta át a Társaság elnöke az emlékérmeket. Ebben az
évben Fazekas András, Fábián Tibor, Fejérdy Pál, Kaán
Miklós és Szabó Gyula professzor urak tevékenységét
díjazta a Társaság vezetősége, akik röviden ismertették

pályafutásuk egy-egy kiemelkedő momentumát (Fazekas professzor úr sajnos más irányú elfoglaltsága miatt
személyesen nem tudott megjelenni, ő később veszi át
az emlékérmet).
A Társaság díjat adott át két idén végzett fiatal fogorvosnak is az Országos Diákköri Konferencián tartott
sikeres előadásért, illetve a mögötte álló tudományos
munkáért. Hrubi Edit (Debrecen) és Makra Dániel
(Szeged) vehette át a díjakat ebben az évben.
A Fogpótlástani Társaság vezetőségének mandátuma ez
évben lejár. A közgyűlésen megválasztott elnök továbbra
is prof. dr. Hegedűs Csaba, titkára dr. Radnai Márta, az
új vezetőség tagjai: dr. Baráth Zoltán, dr. Borbély Judit,
dr. Hermann Péter, dr. Marada Gyula és dr. Radics
Tünde. Az Ellenőrző Bizottság tagjai dr. Komlóssy Attila
és dr. Körtvélyesi Andor, elnöke dr. Jáky László.
A rendezvényhez fogászati termékkiállítás csatlakozott,
a Dent-East Kft., SGS International Kft, a Dentech Bt.,
az Alpha Implant Kft, a Voco GmbH, a Dentalcoop
Plus Kft., valamint a Denti-System Kft. képviselték
korszerű termékek bemutatásával cégüket.
A társasági programnak a gyönyörűen felújított Aranybika
szálloda Üvegterme nyújtott méltó környezetet.
Az elhangzott előadások összefoglalói a Társaság honlapján olvashatók: http://dental.med.unideb.hu/mft/
konf_arch.html

Gálavacsora a debreceni Aranybika Szálló üvegtermében

Dr. Radnai Márta, Prof. Masahiro Yoshimura és Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
a Fogpótlástani Társaság
elnöke

Dr. Radnai Márta
a Fogpótlástani Társaság
titkára
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Hírek

Emlékérem-átadás
Az MFE Fogpótlástani Társasága 2012-ben megalapította a Magyar Fogpótlástanért emlékérmet, melylyel a szakma olyan kiemelkedő képviselőinek szeretnének köszönetet mondani, akik pályájuk során, a
fogpótlástan területén kiemelkedő betegellátó vagy
oktatói munkát végeztek, illetve a Társaság hírnevét
öregbítő, kiváló tudományos szakmai teljesítményt
nyújtottak.
Az emlékérmet és az oklevelet ünnepélyes keretek
között, a Társaság idei konferenciáján adták át először.

A díjazottak
• Dr. Fábián Tibor professor emeritus,
Semmelweis Egyetem
• Dr. Fazekas András professor emeritus,
Szegedi Tudományegyetem
• Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem
• Dr. Kaán Miklós egyetemi tanár,
Semmelweis Egyetem
• Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár,
Pécsi Tudományegyetem

Prof. Dr. Hegedűs Csaba megnyitó beszédet mond

A konferencia hallgatósága

Prof. Dr. Fejérdy Pál és Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Prof. Dr. Hegedűs Csaba gratulál Prof. Dr. Fábián Tibornak

Prof. Dr. Hegedűs Csaba átadja a díjat Prof. Dr. Kaán Miklósnak

Prof. Dr. Szabó Gyula és Prof. Dr. Hegedűs Csaba

Hírek
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Együttműködés
A már több mint húsz éve az állami egészségügyben
vezető szerepet játszó Euromedic csoport új „Euromedic
Dent” szekciója, a fogászati szakma egy igazi óriásával,
a KaVo-val összekapcsolódva kíván meghatározó szerepet betölteni a piacon.
A stratégiai együttműködési megállapodásra október
29-én került sor, melyet Gisman Katarzyma, a KaVo
kelet-európai igazgatója és Aaron Levi, a Euromedic
Dent ügyvezető igazgatója szentesítettek aláírásukkal.
A jelentős eseményen a fogászati képzőhelyek vezetőin
kívül az OTP és Merkantil Bankok ügyvezető igazgatói is részt vettek.
Levi Aaron hangsúlyozta: a Euromedic és a KaVo
együttműködésének kiemelt célja a magánpiac teljes
körű kiszolgálása mellett az állami (egyetemi és kórházi)

fogászati ellátás támogatása, mely a következő évekre az
állami fogászati betegellátás minőségének javulásában
nyilvánulhat majd meg. A tervek ismertetését a cég új
jelmondatával zárta: „Euromedic – Az Ön partnere a
komplett fogászati ellátásban”.

Évforduló
Dr. Tóth Pál, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási
Klinika egykori tanszékvezetője születésének századik évfordulója volt 2013. október 2-án. Ez alkalomból szülővárosa, Szarvas Város, tisztelete jeléül
emléktáblát helyezett el a Szarvasi Szakorvosi Rendelő aulájában.
Az avatás 2013. október 16-án volt Szarvason, a Szabadság utca 11. szám alatt.
Dr. Dima Magdolna, Dr. Tarján Ildikó

EL ADÓ
Digitalizált panorámaröntgen, Trophy OS 1000,
Kodak szoftverrel, Win.XP Pc-kártyával. 1,2 M Ft.
Intraorális röntgenszenzor, Trophy RVG, számítógéppel,
monitorral Windows 98 operációs rendszerrel. 300 000 Ft.
Fogászati egységkészülék, Anthos Eco, felújított. 300 000 Ft.
Telefon: 06-30/582-3123, e-mail: horvatbal@freemail.hu

Zsapkáné Csasztvan Zsuzsa, Szarvas Város Barátainak Köre elnöke,
Babák Mihály, Szarvas város polgármestere, Dr. Dima Mária Magdolna
főorvosasszony

Gyöngyösoroszi Gyöngyöstarján Fogorvosi Intézményi
Társulása pályázatot hirdet fogorvosi alapellátás
keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő
ellátására.
Részletes pályázati felhívás a www.gyongyosoroszi.hu;
vagy a www.gyongyostarjan.hu honlapokon található.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. január 10.
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Egy hektárnyi radírozás
Tények és élmények a Mátyás-templom rekonstrukciójáról

A Mátyás-templom felújítása 2013 októberében véget ért. Sokan
leírták, hogy a nyolcadik éve tartó kivitelezési munka lezárultával
az épület ismét régi fényében látható, de ez csak átvitt értelemben
igaz. Szó szerinti értelemben még soha nem ragyogott ilyen
fényben a templom, és az építő nemzedék előtt sem tárult fel
annyi szépség az épületből, amennyire most a korszerű világítás
segítségével rácsodálkozhatunk. A szépséges épület vonzotta is
a nyilvánosság mindennemű képviselőjét, magam is számos cikk
és tudósítás részese voltam, hiszen szerencsém volt az egyház
képviseletében végigkísérni a teljes beruházást. A fogorvosa előtt
azonban többet tár fel az ember, mint másoknak, ezért illőnek
találtam, hogy a már sokfelé olvasható információkat személyes
megjegyzésekkel, élményekkel, tapasztalatokkal egészítsem ki.

A Budavári Nagyboldogasszony, közkeletű nevén
Mátyás-templomot az állam 1999-ben – igen leromlott
állapotban – a katolikus egyház tulajdonába adta.
– Nem visszaadta, hanem átadta, hiszen korábban az
épület jogilag soha nem volt az eg yházé. Kinek is szúrta volna
a szemét a boldog békeidőkben, hog y a koronázó templom
állami tulajdon? A királyét semmiképpen.
Már akkor elhangzott a kötelezettségvállalás arra, hogy az
állam a tulajdonosváltáshoz kapcsolódva az épület felújítását is el fogja végezni. Az ígéret beváltására 2004-ben
került sor: az akkori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma bejelentette a templom felújításának megkezdését.
A 2004-2005. év a tervezés munkájával telt, amelyet Deák
Zoltán vezetésével az azóta megszűnt Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ szakemberei végeztek. A kivitelezés a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. és a Magyar
Építő Zrt. vállalkozásában 2006-ban kezdődött.

– Ebben az időszakban fájdalmas volt látni, hog y miként
g yengítik évről évre a mag yar műemlékvédelem helyzetét, apparátusát. A nag ymúltú szakmai műhelyként működő ÁMRK
megszűnése után a tervezési feladat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálathoz, ennek megszűntével a Mag yar Nemzeti
Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Köz pontjához került. Mindeközben megrendítő tapasztalat volt a szaktervezők, szakértők
elkötelezettsége, akik nem eg yszer bizonytalan helyzetben vag y
szerződés nélkül is tovább végezték munkájukat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyolc pénzügyi
évben összesen bruttó 9,4 milliárd forintot fordított a
templom felújítására. Az épület tulajdonosa, a Budavári
Nagyboldogasszony Főplébánia a pénzügyi folyamatokban nem vett részt. A beruházás célkitűzése az volt,
hogy a teljes műemléki rekonstrukció mellett a több
funkciót is ellátó épületet a XXI. század színvonalán
képessé tegyék hitéleti, kulturális és idegenforgalmi feladatainak ellátására.

Kulturális ajánló
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leteket is restaurátori módszerekkel kezeltek. Csak remélni tudjuk, hog y íg y is évtizedekre kezeltük a helyzetet.
A belső helyreállítás során 600 négyzetméter falkép,
11 ezer négyzetméter díszítőfestés, 1780 négyzetméter
kerámia padlóburkolat újult meg, mindenütt megőrizve
a belső tér mesterien tervezett összhangját. Restaurálták a templom XIX. század végén készült berendezését
is: padsorokat, szárnyasoltárokat, a csaknem száz ólmozott üvegablakot (összfelületük kb. 220 m2), a 95 vasalt
tölgyfaajtót, a templomtérben függő történelmi zászlókat, a fémtárgyakat, a tető rézdíszeit, a Zsolnay-kerámiaszobrokat és -gyertyatartókat.

A munkálatok során az épület kívül-belül megújult.
A teljes tetőhéjazat cseréje során 2500 m2 felületen mintegy 150 000 db újragyártott, mázas Zsolnay cserepet és
kb. 1500 m2 vörösréz lemezt helyeztek el. A harangtorony szerkezeti megerősítése mellett megújult 6000 m2
homlokzati kőburkolat, és restaurálták az épület számtalan külső kőfaragványát.
– Mai Budapestünk XIX. századi kiépítésének alapanyaga a durvamészkő volt, amelyet ma már nem is tekintünk
kültérre alkalmas építőanyagnak. Schulek Frig yes eg y különösen
meleg, sárgás színű mészkövet használt a harangtorony újjáépítésekor, amely a Kolozsvárhoz közeli bácstoroki bányából származott. Ezt a követ azonban nem csak a kőfaragók, hanem az
időjárás is igen könnyen alakította, ezért a templom belső festése
az 1920-as évekre g yakorlatilag szétázott. A XX. században
két komoly kőcsere is folyt az épületen, a ’30-as és az ’50-es években. Ma azonban más szemlélettel és más eszközökkel kezeljük
a kövek erózióját. Akár a fogorvoslásban, itt is mindaddig küzdünk az eredeti elemek megtartásáért, amíg fizikailag lehetséges.
Íg y nemcsak külső faragványokat, hanem óriási homlokzati felü-

– A 600 nég yzetméter falkép (secco) óriási feladatot jelentett
még akkor is, ha többjükön már szinte nag yítóval kellett keresni az
alkotók, Székely Bertalan és Lotz Károly keze nyomát. A külső
felújítások után ug yanis „felújították” a falképeket is. Ez a ’30-as
években teljes, a ’60-as években komoly mértékű átfestéssel járt,
amely természetesen nem vált a képek minőségének javára. Mivel
sok helyen eg yáltalán nem találtunk eredeti réteget a későbbi rétegek alatt, a restaurátorok itt az ötvenéves alkotásokat kellett, hog y
eredetinek tekintsék. Nehéz volt a szakmai etika által megengedett módszerekhez ragaszkodni ott, ahol a restaurátor jobbat tudott
volna festeni az eredetinél, de szerencsére akadtak olyan pontok is,
ahol a gondos feltárás nyomán sikerült közelebb kerülnünk Székely
és Lotz szédületes kvalitású alkotásaihoz.
A Mátyás-templom különleges belső világát azonban nem ezek
az alakos festmények, hanem az épület falfelületeit beborító
díszítőfestés határozza meg. Ezt a mag yar művészettörténet
meglehetősen mostohán kezeli, pedig a bécsi eg yetemen már hetven éve is tanították, mint a szecesszió egészen különleges alkotását. A világháború után még az is felmerült, hog y lemeszeljék
a falakat (a templom végül elkerülte ezt a sorsot, az Iparművészeti Múzeum viszont nem). Ma szerencsére a teljes enteriőrt eg ységében megtervező Schulek, Székely és Lotz már nem
számítanak művészettörténeti közellenségnek, és az alkotásuk

Komplementer fogorvoslás
Integrál Fogorvos Tanfolyam
2014
2014. jan. 25 – jún. 15. kéthetente szombaton
A képzés főbb területei:
Fogászati homeopátia - Méregtelenítési módszerek - Amalgám, higany méregtelenítés - Fémallergiák és kezelésük - Hagyományos kínai gyógyászat - Bevezetés az
akupunktúrába - A cranio sacralis rendszer - Fitoterápia a fogászatban - Orthopediai-,
Psychosomatikus kórképek fogászati háttere - Oralakupunktúra - Voll-diagnosztika Mérési módszerek - Fülakupunktúra a fogászatban.
Tanfolyamvezető: Dr. Csiszár Róbert
helyszín: Med-System, 1072 Budapest, Csányi u. 3. fszt., info: www.biodent.hu
jelentkezés: info@biodent.hu, www.oftex.hu és 0630-711-4610
PTE ÁOK/2014.I./00098 akkreditált
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szerves részét képező dísz festés – még ha önmagában szakipari
munka is – restaurátori módszerekkel újult meg. Ennek első
lépéseként minden nég yzetcentiméterét leradírozták, mégpedig
az ősi módszerrel: kenyérbéllel. A restaurátor még nem árulta
el, hog y a több mint eg y hektárnyi falfelület radírozásához hány
ezer veknit használtak el, de remélem, hog y eg yszer összeadja
kedvemért a pék számláit. Volt, akit megbotránkoztatott a
kenyér ilyen célú felhasználása, engem inkább a párhuzamok
gondolkoztattak el. Hiszen az egész templom azért épült, hog y
eg y darabka kenyeret minden nap megszenteljenek, megtörjenek és megosszanak benne, és íg y jelenjen meg az Úr az emberek között. Hog yan újulhatna meg a templom, ha nem éppen a
kenyér által? Hiszen nem más ez, mint a Kenyér háza, vag y a
Biblia nyelvén: Bet-lehem.
A templomban megtörtént a korszerű gépészeti rendszer kiépítése, amely új, távfűtésen alapuló fűtési rendszert, mesterséges szellőztetést és az ehhez szükséges
korlátozott hűtési kapacitást is magában foglal. Enélkül
az épület nem volna képes megfelelni a megnövekedett
forgalomból eredő terhelésnek. Az igen elavult, helyenként működésképtelen vezetékrendszer helyén korszerű elektromos hálózatok épültek, a templom teljesen
új, energiatakarékos világítási rendszert kapott, amely
alkalmasabb a liturgikus és koncertélet kiszolgálására,
valamint a templom korábbinál sokkal élményszerűbb
bemutatását is lehetővé teszi. A gépészet és az elektro-

mos rendszerek központjai a korszerű vizesblokkokkal
együtt a templom északi oldalán, a járda alatt kialakított
új bővítményben nyertek elhelyezést.
– Alighanem ez az eg yetlen templom az országban, ahol
külön gépházat kellett építeni – igaz, hog y a forgalma is eg yedülálló. De ennél is különlegesebb dolog, ami a bővítmény építése közben napvilágra került. Amint elkezdődött a nag y gödör
kiásása a templom és a Hilton szálló között, az utcaburkolat felszedése után nyomban előbukkant az érintetlen középkori temető. Eg ykori létezéséről természetesen tudtunk, de senki
sem gondolta volna, hog y a számtalan vihar és építkezés után
ma is megvan. Budapesten nem ismerünk hasonlót. Hét-nyolc
rétegben nyugosznak eg ymáson a csontvázak, az 1960-as évek
csatornaépítkezéseitől eltekintve épen, bolygatatlanul. A feltárt
temetkezések száma 600 körüli, mivel az ásatás csak a munkákkal érintett területre korlátozódott. Máshol az eltemetettek
továbbra is háborítatlanul nyugszanak a templom körül, arasznyival a lábunk alatt. Mivel a temetkezési szokásokat, rátemetési szabályokat pontosan ismerjük, bizonyos, hog y a feltárt
temető Buda tatárjárás utáni alapításától a török megszállásig
folyamatosan használatban volt. Az alsó rétegben a templom
első építői, leg fölül talán épp a német ostromot és török megszállást eg yaránt hozó, tragikus 1541. év hősei nyugszanak. Középkori keresztény szokás szerint mellékletek nélkül, túlnyomórészt vászonba csavarva helyezték el őket, az újabb rétegeket
mindig eg y kicsit eltolva az előzőhöz képest, hog y koponyájuk
az alattuk fekvő hasi része fölé kerüljön. A teljes épségben napvilágra került koponyák sajnos néhány nap alatt kiszáradtak,
és saját súlyuk alatt beomlottak, mégis megrázó volt az élmény,
például a sok újszülöttjével eltemetett anya látványa. A nag y és
a kicsi fej mindig eg ymásra nézett.
Háromszáz év temetkezései most eg yütt láthatóvá váltak. Ez
a különleges pillanat lenyűgöző erővel mutatta meg itt élt eleink
hitét. Minden testet fejjel nyugat felé helyeztek el, századokon
át változatlan pontossággal. Arcuk a felkelő nap felé fordul,
hiszen az Örök Nap, Krisztus eljövetelének hitében, a feltámadás reményében temették el őket. Az egész csontmező eg yetlen
várakozás.
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Az orgonákkal kapcsolatos munkákra szóló megbízást
(ez az egyetlen szakterület, amely nem része a generálkivitelező szerződésének) a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra
nyerte el. Mivel az orgonaépítés tisztaságot és csendet igényel, a csaknem 7000 sípból álló, felújított nagyorgona
visszaépítése csak a többi kivitelezési munka végeztével kezdődött meg és jelenleg is folyik, várhatóan egy év
múlva fejeződik be. Az úgynevezett karorgona, vagyis a
kereszthajóban felépült, önállóan és a nagyorgona részeként is használható hangszer 2010-ben készült el. Mindkét orgona megszólaltatható a kórusról és a templomtérben elhelyezett mozgatható játszóasztalról is.
A templomnak jelenleg hat harangja van, kettő élte túl
a történelmi viharokat, négyet pedig 2010-ben, a plébánia beruházásában, a Norvég Alap, a Főváros, a Budavári
Önkormányzat és más támogatók segítségével rekonstruáltak. A tökéletessé vált zenei összhang mellett az új
harangrendszer Európában egyedülálló különlegessége
az is, hogy a négy 1 tonnánál nehezebb harang elleningás
harangszékben leng, amely minimalizálja a harangtorony
dinamikus terhelését, és ezzel növeli élettartamát.
– Mert nem örök a Mátyás-templom tornya sem, még ha
nem is tudjuk elképzelni, hog y eg yszer elmúlik. Ötven vag y száz
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év múlva aligha lesz elkerülhető teljes újjáépítése, amely a Parlament több tornyával nemrégiben már megtörtént. De még azt is
csak remélhetjük, hog y mindig áll majd itt valami, ami kinyújtott
ujjként mutat fölfelé, az eg yedül örökkévalóra.
Mátéffy Balázs

Ezúton kívánunk minden
kedves olvasónknak és
hirdetőpartnerünknek
nagyon kellemes
karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog
újesztendőt.
Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosi Tagozata
Magyar Fogorvos
szerkesztősége
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Chagall – Háború és béke között
Ámos Imre „a magyar Chagall” – a háború örvényében 1937–1944
Marc Chagall, a múlt század egyik legnagyobb művésze
1887. július 7-én született Vityebszkben, Oroszországban,
szegénységben, erősen vallásos környezetben. Ez a környezet inspirálta kezdeti képeit, geometrikus képalkotásán
a kubizmus hatása fedezhető fel, melyet azonban átitat a
csodálatos mesélő hajlam. Képei ma megtalálhatók a világ
valamennyi nagy múzeumában. A Magyar Nemzeti Galéria hatvanöt Chagall képet állított ki, melyek több múzeumból érkeztek. A kiállítás egyik fő nevezetessége Chagall
„Élet” című festménye, mely most először hagyta el Paul
de Vence-beli helyét. A monumentális mű különlegessége
– ahogy Kolozsváry Marianna kurátor elmondta –, hogy
szinte egy kódrendszerre építve leolvasható róla Chagall
egész életének kronologikus története. A tárlat fő művekkel reprezentálva mutatja be a művész korszakait.
A magyar Ámos Imre 1937-ben találkozott Chagallal. Ez
a találkozás döntő hatással volt Ámos pályájára. Kettőjük
munkásságában több kapcsolódási pont található. Mindkettőjük számára meghatározó élmény volt a szülőföld

(Ámosnál Nagykálló), a zsidó identitás és feleségük: Chagallé Bella, később Vava, Ámos Imréé pedig Anna Margit. Chagall a fasizmus elől Amerikába emigrált, Ámos
vállalta sorsát, és belehalt.
A kiállítás megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. január 5-ig.

Georg Büchner: Danton halála
2013. október 25-én mutatta be a Vígszínház Georg Büchner drámáját abból az alkalomból, hogy a drámaíró, Georg
Büchner kétszáz éve, 1813. október 17-én született.
Danton halála című remekművét 1835-ben írta, ősbemutatója 1902-ben volt Berlinben. Magyarországon először
1928-ban a Magyar Színházban játszották, Kosztolányi
fordításában. A darabot a bemutató után betiltották, és a
későbbi előadásokat csak húzásokkal engedélyezték.
A francia forradalomról szóló darabot az 1830-as évek elejének franciaországi eseményei tették aktuálissá: nagy „miértekkel, mi végre zajlik a történelem, mire valók az elvek, mi
lappang az emberi természetben” kérdésekkel.
A darabban felvonul a francia forradalom jó néhány vezéralakja. Danton (Stohl András), aki egykor maga is részt vett
a kivégzésekben, de ahogy kezdtek elfajulni a mészárlások,
belefásult a forradalmi bíró szerepébe, és egyre dekadensebb lett. Ellenlábasai, Robespierre (László Zsolt) és SaintJust (Hevér Gábor) puritanizmusukkal igyekszenek igazolni a terrort. Nemzeti egységet hirdetnek, de a nemzet
másik, nem velük tartó részének kiirtását értik ez alatt, hisztériát és ideológiát kínálnak munka és kenyér helyett. A történelem nagy embereinek harca mellett a tömeg hol jobbra,
hol balra asszisztál. A közemberek ágálása időnként paródiaként hangzik, vagy koncepciós pert kovácsol. A darab
végén pedig hiába kiáltja Danton, hogy nem merik, (az előadáson végig jelen lévő) guillotine lesújt rá is.
Rendezte: Alföldi Róbert
Összeállította: Dr. Soltész Katalin

