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Költség és vetés
Benyújtották a jövő évi költségvetést. Ilyen korán még soha. Most tárgyalja a Parlament.
Talán nem kellett volna ennyire sietni. Több időt szánhattak volna rá, megvolt a lehetőség az átgondoltabb, alaposabb, megfontoltabb munkára. Kiérleltebb lehetett volna.
A lényeg azonban az, hogy biztosan nagyon sokat dolgoztak rajta, és jó is lett. Most
minden jó, pont ez ne lenne az. Minek elhúzni, nem kell fölösleges köröket futni. Az
ellenzék úgyis mondja a magáét, neki semmi sem tetszik. Oktondi, feleslegesen kritizál,
a kákán is csomót keres. Persze lehet, hogy ez a dolga, de az ország érdeke mégis csak
előrébb való. A plenáris ülés az más, ott aztán van igazi vita, meg újságolvasás, telefonálgatás, és lehet kakaskodni, meg szerepet játszani. Ott műsor van, a választópolgár szórakoztatására.
Az idei a családok költségvetése. Ez jó dolog, ráfér a családokra. Meg az adócsökkentés éve, egy százalék
az mégis csak egy százalék. A cél, hogy megerősödjenek végre a polgári társadalom alapjai. Ez is jó, már
régóta várjuk.
De…, az egészségügyre vonatkozó számsorok nem váltottak ki féktelen örömöt a szakmai szereplőkben.
A Kórházszövetség elnöke mindössze csak 120 milliárdot hiányol, az egészségügyben szorgoskodó szakszervezetek és támogatóik ismét nagy demonstrációt szerveznek a Semmelweis-napon (közülük az egyik
évek óta sztrájkkészültséget tart fenn). A MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa (TESZT) kommünikét,
amolyan felhívást készített, melyet elküld a miniszterelnöknek (lásd: MOK-figyelő). Segítséget kér az
ország első szolgájától az ellátórendszerben folyamatosan meglévő „áldatlan állapotok” megszüntetése
érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy a „családok évében” nem jó az például a gyerekeseknek, ha nincs
gyerekorvos, és a 75–80 éveseknek is gyógyítaniuk kell, mert már krónikusan nincs utánpótlás. Az sem
jó, ha a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint azt az ország virágzó gazdasági helyzete indokolná. Az
ország egyre jobban teljesít, a lakosság azonban egyre betegebb (lásd OECD jelentés), ezért érdemes lenne
jóval többet fordítani a megelőzésre és a gyógyításra. Több százas nagyságrendben üresek a háziorvosi és
fogorvosi alapellátó praxisok. Az ifjú kollégák érthető okokból nem az ijesztő orvoshiány pótlását tekintik
elsőrendű feladatuknak, nem a szívükre, hanem az eszükre hallgatnak. Inkább a határon túl, vagy a magánszférában látják boldogulásuk lehetőségét, a közfinanszírozott közellátás, valamint a közalkalmazotti
lét nem vonzó számukra. Az alapellátás megerősítése jó irány, de eszköztára szegényesnek tűnik, és a több
éves késlekedés okán is kialakult kritikus helyzet már nehezen változtatható meg. A mentő gyakorta nem
ér oda időben, a kórházba utalt vagy szállított beteget egyre nehezebben tudják gyógyítani a romló feltételek miatt, sőt még fogadása is nem egyszer nehézségekbe ütközik. A mi szakmánk népbetegségeiről, a szájüregi rosszindulatú daganatokról már említést sem merek tenni. A szájüregi egészség tekintetében negatív
értelemben a listavezetők közé tartozunk Európában. A populáció tekintélyes része megállíthatatlanul
halad a fogatlanodás irányába. Hiába adjuk folyamatosan a riasztó jelzéseket, süket fülekkel és értetlenkedéssel találkozunk. A kihirdetés előtt álló Alapellátási törvény, melyet reménykedve vártunk, megalázóan
diszkriminálja alapellátó kollégáinkat, ellehetetleníti, végképp kivérezteti praxisaikat.
Nem jó ez a vetés, mert kiszámítható eredménnyel kecsegtet az aratás. Jogos kéréseinkre rendszeresen
érkezik az elvetés, és még illetékesek részéről is tapasztalható a megvetés (talán ez több, mint kifejező
nyelvünk adta szójáték). Nem tehetünk mást, mint hogy visszautasítjuk az igazságtalan megkülönböztetést. Tegyük ezt magunkért, betegeinkért, hivatásunk méltóságáért, és vegyük sorba először gondolatban a
válaszlépések lehetőségét.
Ennek az egészségügyi költségvetésnek üzenete van, lehet, hogy szelet vet és vihart arat. Azon pedig senki
se csodálkozzon, hogy amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten…

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Univerzális adhezívek:
az adhezívek következő
evolúciós lépcsőfoka?
Gary Alex
Magánfogorvos, Huntington, New York

Egy új anyag, egy új technika vagy egy új technológiai áttörés könnyen
paradigmaváltást hozhat fogorvoslásban. A megbízható zománc és dentin
bondanyagok kidolgozása és fejlesztése tökéletes példa erre. Sőt, az
úgynevezett „kozmetikai forradalom” nagyrészt a ragasztási technológia
óriási előrelépésének hatására virágzott fel. Ez az a képesség, amivel a
fogorvosok képesek porcelán héjakat, direkt és indirekt kompozitokat
és rengeteg egyéb helyreállító és esztétikai anyagot ésszerűen, előre
kiszámítható módon a zománc és a dentin alaphoz rögzíteni. Tény,
hogy a hosszú élettartam és a kiszámíthatóság sok (ha nem a legtöbb)
aktuális restaurációs eljárásnál teljes mértékben a fogszövetekhez való
ragasztóképességen múlik. A ragasztórendszerek a kevésbé hatékony 70-es
és 80-as évekbeli rendszerekhez képest a viszonylag sikeres, ma is használt
total- és self-etch szisztémákig fejlődtek. A legújabb versenyző a piacon az
úgynevezett „univerzális ragasztó”. Elméletileg ezek a rendszerek képesek
arra, hogy jelentősen egyszerűsítsék és gyorsítsák a ragasztó protokollokat,
és ezzel valóban képviselhetik a következő evolúciós lépcsőfokot az adhezív
fogászatban. De mi határozza meg egy rendszer univerzalitását, és ez
az állítás hogyan bizonyítható? Ez a cikk az új fogászati ragasztóanyagok
eredetét, kémiáját, erősségeit, gyengeségeit és klinikai jelentőségét vizsgálja.
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gyakorlati adhezív fogászati alapok dr. Michael
Buonocore-hoz vezethetők vissza, aki 1955ben fedezte fel, hogy akril alapú tömőanyagok
retencióját a fogzománc előzetes foszforsavas
előkezelésével jelentősen meg tudja növelni1. Buonocore,
Gwinnett és Matsui későbbi kutatásai meghatározták
a tapadás mechanizmusát, amit mikromechanikailag a
rezin beszűrődéseként és megkötéseként definiáltak az
előzetes savazás hatására demineralizált zománcban2.
A hosszú távú kötés a foszforsav által kezelt zománcfelületekhez kiszámíthatónak és megbízhatónak bizonyult,
a dentinhez való hosszú távú kötés már jóval problémásabb kérdésnek tűnt. Ez főként két szubsztrát közötti
morfológiai, szövettani és kompozíciós különbségeknek
tudható be3. Az egyik oldalról a dentin létfontosságú,
dinamikus és erősen változó alap. A felszínes, a középső
és a mély dentin is jelentősen eltérő szerkezeti, fizikai és
kémiai összetétellel bír. A zománc ellenkezőleg, meglehetősen egységes, és az ásványianyag-tartalma is jóval
magasabb, mint dentiné. Az érett zománc szervetlenanyag-tartalma körülbelül 96 tömeg% hidroxiapatit; a
fennmaradó rész pedig víz és szerves anyag. A dentin
viszont körülbelül 70 tömeg% hidroxiapatit, 18% szerves
anyagot (főleg az I. típusú kollagén) és 12% víz4,5. Ezek
a százalékos arányok nem állandóak, és számos tényezőtől függően jelentősen változhatnak, ilyen jellemzők a
dentin mélysége, a kor, és a fog traumás vagy patológiai
előélete. Ez – a dentin viszonylag magas víztartalmával
párosulva – nem csekély kihívást jelent a következetes és
megbízható, hosszú távú kötés eléréséhez.
A 1970-es és 1980-as években elérhető néhány ragasztórendszer viszonylag hidrofób jellegű volt, és nem
tudott megfelelően behatolni a dentin smear layer-be,
így a közvetlen kötés a fog szöveteiben akadályozott
volt. A smear layer az a réteg, ami a dentin felszínén
marad rotációs műszerek (gyémánt vagy karbid fúrók)
használata után (1. ábra). Ez egy vékony amorf réteg,
amit főként degradált kollagén, baktériumok és szervetlen dentin, illetve zománctörmelék alkot6,7. A korai
ragasztórendszerek rendkívül korlátolt képességűek és
általában hatástalanok voltak, részben azért, mert közvetlenül a smear layer-hez kapcsolódtak, és így a smear
layer alacsony belső összetartó erejéhez mérten voltak
korlátozva8. Végül felismerték, hogy a szennyező réteget vagy el kell távolítani, vagy módosítani kell valamilyen módon úgy, hogy a primer és a bond közvetlenül
kapcsolatba léphessen a dentinnel. A total-etch ragasztórendszerek esetén a smear layer-t feloldjuk foszforsav
(H3PO4) segítségével, és ezt követően teljesen lemossuk az öblítési lépés során (2-3. ábra). Az önsavazó (selfetch) rendszereknél különböző savas kémhatású prime-

1. ábra: Tipikus „mogyorókrém pirítóson” megjelenése a smear
layer-nek a dentinen. (Dr. Jenny Wang anyagából)

2. ábra: Dentin képe 15 másodpercig való 37%-os foszforsavval való maratás és leszárítás után. A smear layer teljesen el van
távolítva, vékony demineralizált réteg képződött. A dentint alkotó
kollagénszálak szabaddá váltak, nem veszi őket körbe a támasztékukat adó szervetlen hidroxil-apatit, mert azt a sav feloldotta. Fontos
ennek a kollagénhálózatnak a lehetőség szerinti teljes penetrációja a
primerek és az adhezívek segítségével

3. ábra: Ez a SEM-kép lényegében ugyanaz, mint az előző
ábra, de itt egy kollagenáz enzimmel eltávolították az előzőleg látható kollagénszálakat, felfedve a mélyebb, eddig nem
látható dentint, amelyet a savazással csak minimálisan sikerült demineralizálni. Ez az a felszín, amit a hibrid réteg képzésénél megcélzunk az ideális bondozás kialakításához (Dr. John
Gwinnett anyagából)
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4. ábra: A hibrid réteg (hybrid layer) és belelógó rezincsapocskák
(resin tags) az alapoktól az adhezív felszínig, amely modellezi a
fogfelszín-rezinalapú anyag kapcsolatot

reket használunk, hogy módosítsuk, átalakítsuk és/vagy
oldhatóvá tegyük a smear layer-t. Bár a maradék smear
layer nincs eltávolítva, mint a total-etch rendszereknél,
a közvetlen kötés még mindig létrejöhet a dentinnel9.
A savak és/vagy a savas primerek és kondicionálók a
total- vagy self-etch rögzítő rendszereknél nemcsak
eltávolítják és/vagy átalakítják a smear layer-t, de egy
vékony demineralizált zónát is létrehoznak, felfedve a
kollagén szálakat, amelyekhez azt követően (total-etch)
vagy egyidejűleg (self-etch) különböző funkcionális
és térhálósító primer és rezin köthet. A fejlődő sikeres ragasztás egyik célja a felület sikeres infiltrációja és
penetrációja a sav által demineralizált zónán keresztül a
különböző primerek és/vagy rezinek segítségével, ami
később fény és/vagy kémiai térhálósodási mechanizmusokkal polimerizálódik. Ezt a vékony rezin-infiltrált
dentinréteget először 1982-ben Nakabayashi és munkatársai írták le egy ma már klasszikusnak számító tanulmányban10, és hibrid rétegnek nevezték el (4. ábra). Bár
a mikromechanikai rezininfiltráció és összefonódása
a fogszövetekkel úgy tűnik, hogy a zománc és a dentin irányában elsődlegesen mechanikai jellegű, van már
bizonyíték arra is, hogy bizonyos monomerek (például
a 10-MDP) ionos kötésen keresztül kémiai kölcsönhatásba lépnek a kalciummal a hidroxilapatitban11,12. A hibrid réteg és a kapcsolódó belenyúló rezincsapocskák
vékony polimerizált mikromechanikai, néhány esetben
kémiailag is kötődő rezines felületi réteget képeznek,
és a később behelyezésre kerülő kémiailag kompatibilis
helyreállító anyagok és rezin alapú cementek számára
alapként szolgálnak.

ADHESE UNIVERSAL
(IVOCLAR VIVADENT)

ALL-BOND UNIVERSAL
(BISCO, INC.)

CLEARFIL UNIVERSAL
BOND (KURARAY)

FUTURABOND U
(VOCO)

Foszfát-észter

10-MDP

10-MDP

10-MDP

módosított 10-MDP

Komponensek

dimetilakrilát-rezinek,
HEMA, etanol, víz, MCAP
(metakrilát-karboxilsav
polimer), fillerek,
iníciátorok

dimetilakrilát-rezinek,
HEMA, etanol, víz,
iníciátorok

dimetilakrilát-rezinek,
HEMA, etanol, víz, szilán,
fillerek, iníciátorok

dimetilakrilát-rezinek,
HEMA, etanol, víz,
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iníciátorok

2,5

3,2

2,3

2,3

nincs szükség dualkötésű aktivátorra dualkötésű cementtel, ha
adhezívet előzőleg meg
van világítva (a gyártó
szerint)

nincs szükség dualkötésű aktivátorra
ön- vagy dual-kötésű
rezin cement használata
esetén, mert a többi
univerzális adhezívhez
képest magasabb a
pH-ja

dual-kötésű aktivátor
szükséges, de nem kell,
Clearfil DC Core Plus
vagy Panavia SA rezin
cementtel történik a
ragasztás

kétkomponensű adhezív,
buborékcsomagolásban
van dózisonként, keverés
után nincs szükség
aktivátorra

pH
Kompatibilitása önkötő
mechanizmusokkal
vagy ön- és dual-kötésű
rezin cementekkel

1. táblázat: Univerzális adhezívek és alapvető kémiai tulajdonságaik (*Eugene Qiane (Kerr) adatai alapján)
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Jelen cikk nem kíván mélyreható vitát nyitni a ragasztórendszerek tökéletlen, néha zavaró, besorolási kategóriáiról [savazó-és-öblítő (etch-and-rinse), savazó-és-nemöblítő (etch-and-no-rinse), három tartályos (three-bottle),
két tartályos (two-bottle), egy tartályos (one-bottle), minden egyben (all-in-one), különböző generációk stb.], ám
azt ésszerű leszögezni, hogy minden ragasztórendszer
besorolási kategóriájától függetlenül tartalmaz valamilyen savas kondicionálót, dentin primert és bondot (rezin
= műgyanta). Az alapvető protokoll például egy három
lépésből álló total-etch rendszer (4. generáció) esetén a
következő: a három elsődleges komponens egymás utáni
behelyezése (savas kondicionáló, hidrofil primer [amely
jellemzően HEMA és funkcionális monomer(ek) és hidrofób rezin]. A 4. generációs rendszerek esetén a komponensek külön tartályokba vannak csomagolva, és egymás után kell őket alkalmazni. Először a foszforsav kerül
zománc- és dentinfelszínre egy bizonyos ideig, utána vízzel leöblítik, majd egy hidrofil primert helyeznek rá, levegővel leszárítják, majd erre kerül egy különálló, viszonylag
hidrofób bondréteg. Az egyszerűsített két- és egytartályos
rendszerek tartalmazzák a feljebb említett mindhárom fő
komponenst, de az összetevők letisztultabbak, és különböző összeállításokban kombináltak az adott rendszertől
függően. Mindenesetre, mint a legtöbb fogorvos tudja,
a tendencia az utóbbi években már nemcsak a ragasztórendszerek egyszerűsítése, hanem az univerzalitás is kezd
ugyanilyen központi szerepet kapni.
Az 1. táblázat nyolc univerzális adhezívként forgalmazott terméket, valamint az alapvető kémiai összetevőiket mutatja.
OPTIBOND XTR (KERRCORP.)
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Mi az „univerzális” adhezív?
Úgy tűnik, hogy semmilyen „hivatalos” definíció nem
létezik arra, mi minősül univerzális adhezívnek. Az univerzális adhezíveket nem szabad összekeverni az olyan 7.
generációs önsavazó egytartályos vagy „all-in-one” rendszerekkel, mint az iBond® (Heraeus Kulzer), a Xeno® IV
(DENTSPLY Caulk), a Clearfil™ S3 Bond (Kuraray) és az
OptiBond® All-In-One (Kerr Corporation). Az univerzális adhezívek sokkal szélesebb körben alkalmazhatók,
mint a 7. generációs rendszerek. Az univerzális adhezívet
néhány gyártó és kritikus a következőképpen definiálja:
ideális esetben egytartályos (single-bottle), keverésmentes adhezív rendszer, amely felhasználható mind totaletch, mind self-etch vagy szelektív-etch módon az adott
klinikai állapottól és az operátor személyes preferenciáitól függően.13,14 Továbbá a gyártók jellemzően állítják,
hogy az univerzális adhezívek a direkt és indirekt restaurációk rögzítésére egyaránt alkalmasak, és kompatibilisek
önkötő, fényrekötő, és duálkötésű rezin alapú cementekkel. Azt is megállapítják, hogy az univerzális adhezíveket
nemcsak a dentinhez és a zománchoz való kötés kialakításához lehet használni, hanem adhezív primerként (alapozóként) olyan felületekhez, mint a cirkónium-oxid, a
nemes és nem-nemes fémek, a kompozitok és a különböző szilikát-alapú kerámiák. Elvileg ez lehetővé tenné a
ragasztás egységesítését ezeken a felületeken, hiszen nem
lenne szükség külön-külön elhelyezett primerekre, mint
a szilán és a különböző forgalomban kapható fém- és cirkónium-oxid primerek.
Ha az univerzális adhezívnek ezt a nem hivatalos meghatározását elfogadjuk, nyilvánvalóvá válik, hogy egyes
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univerzális adhezívként eladott termék esetén az univerzalitásukkal kapcsolatban bizonyos fokú bizonytalanság merül fel. Például az OptiBond™ XTR (Kerr Corp.)
egy kéttartályos rendszer, a gyártó úgy ír róla a honlapján, mint „self-etch, fényrekötő, és univerzális fogászati
adhezív anyag”, amit direkt és indirekt restaurációkhoz
lehet használni, és kompatibilis fény-, ön- és duálkötésű
rezin ragasztócementekkel, valamint köt a fémekhez, a
cirkónium-oxidhoz, a porcelánhoz és a kompozitokhoz.
Ha ez mind igaz, tehát az anyag egy kéttartályos önsavazó rendszer egyéni komponense, amelyet ragasztáskor külön-külön és szekvenciális módon kell használni a
fog szöveteihez, akkor kérdés, hogy az OptiBond XTR
leírása nem lenne-e pontosabb, mint 6. generációs önsavazó rendszer kiterjesztett funkciókkal. Néhány forgalmazott univerzális adhezív termék, mint például a
Futurabond Universal Bond (VOCO) két különálló komponens összekeverését írja elő használat előtt. Ez a termék egyedi eldobható buborékcsomagolásban kapható,
amely közvetlenül a felhasználás előtt könnyen aktiválható. Valószínűleg nagyon alapos kémiai okokból tartják
az adhezív elemeket különállóan, és csak közvetlenül a
felhasználás előtt keverik össze, a stabilitást és a termék
teljesítményét szem előtt tartva. De hogyan illeszkedik
ez a keverési követelmény az univerzális adhezív definíciójába? A Prelude One™ (Danville Materials) a cég honlapján a „self-etch bondrendszer”-ként van megjelölve,
és a gyártó állítása szerint ez nem mond ellent a totaletch-es használat ellen (S. Chen, Danville Materials, személyes beszélgetés/e-mail). A Scotchbond™ Universal
(3M ESPE) és a Clearfil™ Universal (Kuraray) külön
„aktivátor” hozzáadását igényli az adhezívhez abban az
esetben, ha egy másik gyártó ön- vagy dual-kötésű rezin
cementjét használná indirekt restaurátum behelyezése
során. A Prime & Bond Elect® (DENTSPLY Caulk)
külön aktivátor hozzáadását igényli minden ön- és dualkötésű rezin cementhez. Ezen kívül a gyártók néhány
univerzális adhezívhez javasolják a különálló és odaillő
primerek használatát a kötéserősség optimalizálásához
olyan felületekre, mint a porcelán és a cirkónium-oxid.
Úgy tűnik, hogy bizonyos esetekben és bizonyos termékeknél az univerzális adhezívek két tartályból állnak,
vagy megkövetelik egy további kémiai aktivátor használatát, amit applikáció előtt össze kell keverni, vagy
akkor kötnek porcelánhoz és cirkóniumhoz optimális mértékben, ha külön primerekkel alapozzák, vagy
nem kompatibilisek a total-etch protokollal. Itt az univerzális adhezív meghatározása egy kicsit zavarossá
válik. Vajon azt jelenti, hogy néhány termék nem minősül univerzális adhezívnek, vagy az univerzális adhezív
fogalom kritériumait kell szélesíteni? Lehet-e az univer-

zális adhezíveket – akármi is a definíciójuk – valóban
mindenre használni, és képes-e az anyag ezeket a kötéseket létrehozni? Nyilvánvalóan jelentős gyakorlati és
kémiai kihívásoknak kell megfelelni, és úgy kidolgozni
egy ilyen sokoldalú terméket, hogy egy vagy akár két
tartályba is beférjen, és ésszerű időkereten belül kémiailag is stabil maradjon. Mi tehát a teendő?

Kizárólag a kémián múlik
Egy valóban univerzális adhezív kidolgozásának érdekében olyan monomerre van szükség, ami nagyon specifikus, szinergikus, funkcionális, keresztkötésre alkalmas, és emellett multifunkcionális jellegű. Többféle
különböző szubsztráttal is képesnek kell lennie reagálni,
tudnia kell kopolimerizálódni a kémiailag kompatibilis rezin alapú restauráló anyagokkal és cementekkel,
és valamennyire hidrofil jellegűnek kell lennie annak
érdekében, hogy megfelelően „nedves” legyen a dentin számára, amelynek jelentős a víztartalma, de mégis
olyan hidrofób legyen, amennyire csak lehetséges, hogy
a polimerizáció után megakadályozza a hidrolizációt,
illetve ne nyeljen el vizet. A polimerizált adhezív rétegfilm vastagságának elég vékonynak kell lennie ahhoz,
hogy ne zavarja az indirekt helyreállítások pontos
befekvését. Ezen kívül az univerzális adhezívek ideális
esetben elég savasak ahhoz, hogy hatékonyak legyenek
akár önsavazó módon is, de nem annyira savasak, hogy
lebontsák az ön- és a kettős-kötésű rezincementek polimerizációhoz szükséges iniciátorait.15
Az univerzális adhezív anyagoknak kell tartalmaznia
vizet, mivel ez szükséges a savas funkciójú monomerek disszociációjához, ebben rejlik az önsavazó rendszerek titka. Az univerzális adhezívekkel foglalkozó
kutató vegyészek és kémikusok előtt álló dilemma,
hogy ameddig valamennyi vízre szükség van, túl sokat
ront ezen rendszerek kémiai kötéskialakulásán, így hozzájárulnak monomerek fázisszétválásához, csökkentik
a tartósságot, és nehéz teljesen eltüntetni a leszárítási
lépés során.16,17 A maradék víz a leszárítás után hiányos
adhezív polimerizációhoz vezethet, illetve fokozott hidrolízishez polimerizáció után, tehát egy általában sérült
adhezív felületet hoz létre. Etanol vagy aceton hozzáadásával az univerzális adhezív kompozíciók fokozzák a rezin nedvesítését és a fogszövetek átitatottságát,
valamint segítik a víz eltávolítását és párolgását a levegőn való leszárítás során. Sok más fontos, gyártónként
változó tényező van, mint például a pH, a primer és
az oldószer kémiai konstrukciója, a konkrét monomertípusok és arányaik, ezek szintén fontos szerepet játszanak rendszerek életképességében, és bizonyos helyzetekben előnyöket biztosítanak a többivel szemben.
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Az egyes rendszerek kémiai szerkezetbeli különbségei
az 1. táblázatban vannak felsorolva, feltüntetve néhány
figyelemre méltó hasonlóságot, valamint néhány finom
és fontos különbséget.

A 10-MDP adhezív funkcionális
monomer
Az 1. táblázatban felsorolt összes univerzális adhezív foszfát-észtereket (R-O-PO3H2) használ elsődleges adhezív
funkcionális monomerként. Tulajdonképpen a foszfátészterek képezik a gerincét szinte minden aktuális univerzális adhezív rendszernek, és ők adják az alapvető
fizikomechanikai tulajdonságaikat. Ezek a monomerek sok pozitív attribútummal rendelkeznek, beleértve
a potenciális kémiai kötést a fémekhez18, a cirkóniumoxidhoz19 és a fog szöveteihez nem oldódó Ca 2+ sók
képződésén keresztül11,12 . Ezen túlmenően savas jellegük (hiszen foszforsav-észterek) lehetőséget ad a fog
szöveteinek savazására, amely esélyessé teszi őket olyan
adhezívek használatához, amik ön-, szelektív vagy teljes
savazást igényelnek.
Egy nagyon praktikus és bizonyított foszfát-észter, amelyet számos jelenlegi univerzális készítményben alkalmaznak, már több mint 30 évvel ezelőtt szintetizálták.
Az 1980-as években Kuraray (Osaka, Japán) vegyészei
szintetizálták ezt az adhezív funkcionális monomert:
a 10-MDP-t (metakriloil-oxi-decil-dihidrogén-foszfát)
(5. ábra).
Az új monomer egyik első gyakorlati alkalmazását
adhezív cement gyanánt a Panavia™ nevű cement jelentette. A Panavia hatásosnak bizonyult a fémekkel való
kötésben, és ennek sikeres használata vezetett az MDP
monomer elismertségéhez szinte minden ezt követő
Kuraray adhezív termékben.
A 10-MDP monomer számos olyan pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amely képessé teszi univerzális adhezívként való használatára. Egy sokoldalú amfifil funkcionális
monomer, amelynek egyik végén egy hidrofób metakrilát
csoport (amely képes kémiai kötésre metakrilát alapú

5. ábra: Sok univerzális adhezív rendszer alapja a 10-MDP monomer, amely egyik végről a foghoz való kapcsolatot biztosító sokoldalú foszfát-csoporttal (vörös színű), másik végről metakrilát-alapú
helyreállító és cement-anyagokhoz kötő metakrilát-csoporttal
(arany színű) rendelkezik
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tömőanyagokkal és cementekkel), másik végén egy hidrofil poláris foszfát csoport (amely képes kémiai kötésre
a fog szöveteivel, fémekkel és cirkónium-oxiddal) helyezkedik el. Ez a tulajdonság már önmagában is kívánatossá
teszi „univerzális” adhezívként való használatra. Ráadásul a monomer gerincét adó hosszú szénlánc viszonylag hidrofóbbá teszi. Tény, hogy egy 4.1-es megoszlási
hányadossal (a megoszlási hányados lényegében azt méri,
hogy mennyire hidrofil vagy hidrofób a vegyi anyag)
bíró 10-MDP a leginkább hidrofób az összes fogászatban alkalmazott adhezív funkcionális monomer közül20.
Ez fontos lehet a tartósság szempontjából, az adhezív
felület vízelnyelési képessége és a hidrolitikus lebontása
probléma, és akár egyik elsődleges oka is lehet a kötés
sikertelenségének21,22. Következésképen logikus, hogy
olyan monomerekre van szükség, amelyek behelyezés
és polimerizáció után ellenállóak lesznek a vízzel szemben. A 10-MDP-t hidrofób természete viszonylag stabillá
teszi oldatban, ami fontos az eltarthatósági idő szempontjából. A 10-MDP egyike azoknak az adhezív fogászatban alkalmazott monomereknek, amelyekről kimutatták,
hogy valóban kémiai kötést tud létesíteni a fogak szöveteivel ionos kötésen keresztül, amellyel a hidroxil-apatitban
található kalciumhoz köt (CA10[PO4]6[OH]2)11,12. Így a
reakció lefutása során stabil MDP-kalciumsók képződnek, és ezek egy önálló különböző vastagságú és minőségi nano-rétegként rakódnak le az adhezív rendszertől
függően23,24. A 10-MDP-nek ez a fajta önálló molekuláris kölcsönhatás-létrehozó képessége, a polimerizációja utáni viszonylag hidrofób természetével párosulva
segít megmagyarázni, miért ez a monomer tűnik hatékonynak olyan adhezív felületek képzésénél, amelyek
ellenállnak a biodegradációnak23 (J. Oxman, vegyész,
3M ESPE, személyes kommunikáció). Amikor Kuraray
10-MDP-szabadalma lejárt (2003 körül) más gyártók is
elkezdték felfedezni a benne rejlő lehetőségeket. 2009
októberében a Bisco Inc. bevezetett egy speciális cirkónium-oxid primert, a Z-Prime™-ot, amely formulájában kombinálta a 10-MDP és a bifenil-dimetakrilátot
(BPDM) (C. Suh, Bisco, Inc., személyes kommunikáció). A Northwestern University által vizsgált másodlagos ion tömegspektrometria (SIMS = secondary ion mass
spectrometry) tényleges kémiai kötést mutatott és bizonyított Z-Prime használata esetén a 10-MDP és a cirkónium
között19, ezért a termék nagyon kedvező visszhangokat
keltett a felhasználók körében cirkónium-oxid primerként25 (6-11. ábra). Két évvel a Z-Prime bevezetése után
a 3M ESPE bemutatta az első „univerzális” adhezívjét
(Scotchbond Universal), ami szintén 10-MDP-t használt annak alapképletként (J. Fundingsland, 3M ESPE,
személyes kommunikáció). Ezt a terméket nemsokára
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6. ábra: Két cirkonszárnyas rezin-bondozott híd, a hiányzó 12 és
22 fogak pótlására. A szárnyak 100% cirkontartalmúak, a fogaknál
préskerámia leplezéssel

7. ábra: A hidak bepróbálása után, homokfúvóval felérdesítették a
cirkonszárnyak felszíneit 50μm átmérőjű alumínium-oxid szemcsékkel 30–40 PSI légnyomással. 10-MDP specifikus primerrel kezelték
elő a felszínt, és meleg levegővel szárították 30 másodpercig

a szintén 10-MDP monomer alapú Bisco All-Bond
Universal® követte. Az 1. táblázatban felsorolt univerzális adhezív készítmények közül nyolcból hat a 10-MDP-t
használja formulájában (beleértve azt a terméket is,
amelyik egy módosított 10-MDP-alapú [G. Connell
által szolgáltatott információk, a VOCO Canada Klinikai Oktatásért és az Észak-Amerikai képzésért felelős
igazgatója]). A 10-MDP mellett más foszfát-észterek is,
mint például a PENTA-P (dipentaeritrit-pentaakrilátmonofoszfát) és a GPDM (glicero-foszfát-dimetakrilát)
is életképes alternatívának bizonyult. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a foszfát-észterek használata fontos
része az univerzális adhezív termék sikeréhez, de ez csak
egy része a teljes sikernek.

A hidrofil, hidrofób és adhezív
funkcionális monomerek közötti
kényes egyensúly
Nagy paradoxona az adhezív fogászat kémiájának, hogy
ami egyrészt segíti az adhezív rendszerek hatékonyságát,

egyúttal hozzájárulhat azok esetleges lebontásához is.
A jelenlegi adhezív rendszer sikerének egyik oka a hidrofil monomerek használata, a másik pedig, hogy képes
„nedvesíteni” a fogszöveteket, amelyek bizonyos mértékig eredendően nedvesek. A probléma, hogy ugyanazok
a hidrofil csoportok, amelyek eredetileg elősegítik a primer/rezin kölcsönhatást a fog szöveteiben, hosszú távon
az adhezív felszínt megbízhatatlanná tehetik azzal,
hogy a vízelnyelést és hidrolízist sem akadályozzák26.
Az egyik legnagyobb probléma a 7. generációs egyetlen
tartályos önsavazó rendszerekkel, hogy a polimerizált
adhezív alapvető hidrofil jellege miatt a reziduális vízzel
párosulva egy félig-áteresztő membránt alkothat, ami
lehetővé teszi a víz diffúzióját, és ez idővel hidrolízishez és az adhezív kötés lebontásához vezethet27. Ellenérvként felhozható, hogy az „ideális” dentin kötőanyagnak behelyezéskor hidrofilnek (hogy megkönnyítse a
fog szöveteivel való interakciót), de aztán polimerizáció után hidrofóbnak kell lennie (a vízszorpciót megakadályozva). A második leghasznosabb tulajdonság
a hidrofilből a hidrofób felé tartó fokozatosság lenne,
a fog felszínétől a helyreállított felszín felé haladva28.
Ezt a stratégiát követik az eredeti háromlépéses totaletch (4. generációs) és a kétlépéses self-etch (6. generációs) adhezív rendszerek – azaz a kezdeti hidrofil primer
elhelyezését egy viszonylag hidrofób bondrezinnel való
befedés követi.
Az egytartályos univerzális adhezívek kifejlesztésén
dolgozó vegyészeknek egy olyan optimalizált keveréket kellett megalkotniuk, amely kémiailag kompatibilis a hidrofób, az adhezív funkcionális és a hidrofil
monomerekkel, és amelyek szinergikus módon dolgoznak, és polimerizált formában egy tartós, remélhetőleg hidrofób interakciós felületet képeznek. Ebben a
tekintetben minden alkalmazott monomernek az univerzális adhezívekben megvan a saját speciális funkciója. Általában a monomerek hidrofil végei lépnek kölcsönhatásba a fogszövetekkel, míg a hidrofób végek
a metakrilát-alapú helyreállító anyagokkal lépnek kölcsönhatásba vagy keresztkötéseket alkotnak más funkcionális és szerkezeti monomerekkel. Néhány adhezív
anyag funkcionális monomereinek terminális vége kezdetben hidrofil (mint például a 10-MDP ionos foszfátcsoportja), de egyre hidrofóbbá válik, miután kémiailag
reagál a fog szöveteivel és polimerizálódik.
Jelentős kihívást jelent a megfelelő egyensúlyt megtalálni a hidrofil és hidrofób jelleg között egy univerzális adhezívben, ahol a monomerek kezdetben hidrofilek
és eléggé nedvesek a beszivárogáshoz, hogy kapcsolatot képezzenek a dentin szubsztráttal; de ha egyszer
polimerizálódnak, ne legyenek annyira hidrofilek, hogy
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8–11. ábra: Pre- és posztoperatív nézetek. A cikk megjelenésének idején a restaurátumok 4 éve és 10 hónapja voltak a helyükön

ösztönözzék a vízszorpciót, ami hidrolízishez, és idővel az adhezív felület bontásához vezet. Az univerzális
adhezívek gyártói úgy oldják meg ezeket a problémákat,
hogy néhány jól ismert és széles körben alkalmazott
monomert kevernek a készítménybe. Ilyenek például
a bis-GMA (hidrofób) és hydroxiethyl-metacrylaste
(HEMA) (hidrofil), valamint a különböző szabadalmazott adhezív funkcionális monomerek, amelyek gyártónként változnak. A behelyezés során az egyik fő cél,
hogy egy univerzális adhezív szárítása és megvilágítása
után egy erős keresztkötésekkel térhálót adó hidrofób
polimer mátrix29 jöjjön létre, amely egyik végén a helyreállító anyagokhoz, mint például a kompozitokhoz
köt, a másik végén pedig a fog szöveteihez. Ebben a
tekintetben egyes gyártóknak számos előnye van a többivel szemben.
Majdnem minden adhezív rendszer – beleértve az univerzális rendszereket is – használ HEMA-t is készítményeiben (12. ábra). A HEMA egy sokoldalú kis molekulatömegű hidrofil monomer, amely különösen alkalmas
beszivárogni a dentin felületekbe és „nedvesíteni” a dentin szubsztrátot. Rendkívül jól oldódik vízben, etanolban és acetonban, így könnyen beépül az adhezív készítményekbe. A HEMA monomert hidrofi litása kiváló
tapadás-elősegítővé teszi, ugyanis kimutatták, hogy a
monomer diffúziójának fokozásával javítja az adhezív
rendszerek azonnali kötéserősségét a dentinbe, és ezzel
elősegíti a „hibrid” réteg kialakulását30-32. A HEMA-t
gyakran adják hozzá adhezívekhez nemcsak jó nedvesítő képessége, hanem oldószerszerű jellege miatt is. Ez
javítja a vegyület stabilitását, és segít a hidrofób és hidrofil monomereket oldatban tartani, a víz jelenlétében való

fázis-szétválasztás minimalizálásával (a HEMA-mentes
adhezíveknek lehetnek problémáik a fázis-szétválasztásnál)30,33,34.
A HEMA számos pozitív tulajdonsága mellett van egy
hátránya is. A HEMA mind polimerizált, mind polimerizálatlan állapotában könnyen megköti a vizet. Polimerizáltan megduzzad, elszíneződik, és hozzájárul az
adhezív köztes felszín hidrolíziséhez29,32,35. Magas menynyiségű HEMA a képződött polimer mechanikai tulajdonságait csökkentheti. A meg nem kötött HEMA szintén csökkentheti a víz párolgását, és ezzel megnehezíti
a szárítási fázisban a levegővel való pároogtatást36. Míg
a HEMA koncentrációja a használt univerzális adhezíveknek megfelelően gyártónként változik, a cél a HEMAkoncentráció optimalizálása (a lehető legkisebb mértékű
használata), hogy kihasználják a monomer előnyeit, és
egyúttal minimálisra csökkentsék a nem kívánt tulajdonságait.

12. ábra: A HEMA monomer az egyik végen metakrilát-csoportot
(arany színű), másik végen hidrogén kötésére alkalmas hidroxilcsoportot tartalmaz
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13. ábra: A fogászatban leggyakrabban használt szilán a
3-metakril-oxipropil-trimetoxiszilán. A bal oldal a molekulának egy
metakrilát-csoportja, ami kopolimerizálódik a metakril alapú cementekkel és adhezívekkel. A jobb oldal hidrolízis után alkalmas kémiailag kötni a porcelánfelszínhez

14. ábra: Az ábra balra hidrolizálatlan szilánt mutat. Annak
érdekében, hogy kötőanyagként szerepelhessen a porcelánnal, a
szilánnak először hidrolizálnia kell. Általában ecetsavval „aktiválják” vagy hidrolizálják, ami a szilán egyik végén található 3-metoxicsoporttal reagál, és egy hidroxil-csoportra cseréli. Az aktivált
szilánforma látható a jobb oldalon

A pH puzzle
A jelenlegi univerzális adhezívek pH-ja körülbelül
2,2–3,2 között változik, terméktől függően. Az univerzális adhezíveket általában a következő két kategóriának valamelyikébe sorolják savazási képességek
szerint: „mild” (enyhe, pH > 2) vagy „extra-mild”
(extra-enyhe, pH > 2,5)37,38. Az adhezívek ebben a
pH-tartományban a leghatékonyabbak a dentinkötés
kialakításában. A gond az, hogy a zománcot (különösen a preparálatlan zománcot) ezen a pH-n nem lehet
olyan hatékonyan kötésre bírni39-41. Példaként egy – a
jelenlegi univerzális adhezívekkel egy pH-tartományban dolgozó – népszerű kéttartályos, 6. generációs
önsavazó 10-MDP monomert tartalmazó rendszernél (Clearfi l™ SE Bond, Kuraray) egyes klinikai
vizsgálatokban kimutatták, hogy kiszámíthatóbban
kötődik a zománchoz, ha a zománcot előzőleg fosz-

forsavval kezelik elő42-44. Ennél a terméknél bevált
klinikai technika, hogy először a zománcot hagyományos foszforsav géllel savazzák (selective-etch technika). Ennek ellenére vannak olyan in-vitro vizsgálatok, amelyek bizonyítják, hogy elfogadható kötési
erőértékeket lehet kimutatni a zománccal néhány univerzális adhezív önsavazó módszerével is45,46. Az irodalom kétértelmű, és ezért óvatosságra int, hiszen
mindkét módszer mellett vannak érvek47-50, és néhány
rendszer zománckötésben sokkal jobban (vagy roszszabbul) teljesít, mint mások51. A szerző személyes
preferenciája és ajánlása, hogy zománc jelenlétében az univerzális adhezíveket csak a selective vagy
total-etch technikával érdemes használni, hogy biztosan kiszámítható, hosszú távú sikeres kötést lehessen elérni a szubsztráttal. Abban az esetben, ha kevés
vagy semennyi zománc sincs (teljes borítást adó fogpótlásoknál), akkor az univerzális adhezívekbe integrált önsavazó technika életképes, és talán még jobb
választás is.
Közvetlen összefüggés is kimutatható a pH és az univerzális adhezívek kompatibilitása között az ön- és
dual-kötésű rezincementekkel és kompozitokkal. Általánosításként minél inkább savas az adhezív, annál
kevésbé kompatibilis ön- és dual-kötésű rezinalapú
anyagokkal 52,53. Ez elsősorban annak köszönhető,
hogy a savas környezet dezaktiválja az aromás tercier
aminokat, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak
a legtöbb ilyen anyag kémiai kötőmechanizmusában20.
Ezt a problémát több univerzális adhezívnél külön
„aktivátorral” (általában arylsulfinate sókkal) oldották meg, amennyiben együtt használják egy ön- vagy
dual-kötésű rezincementtel, amit vagy minden esetben
(Prime&Bond Elect), vagy egyedi amin-mentes rezin
cementnél (Scotchbond Universal, Clearfil Universal)
kell használni. Legalább egy univerzális adhezív (AllBond Universal) van, ami kompatibilis a leggyakoribb
ön- és dual-kötésű rezincementekkel, külön aktivátor
felhasználása nélkül. Ennek az az oka, hogy ez az
adhezív kevésbé savas, a pH-értéke mindössze 3,2, ami
a többi univerzális adhezív (2,0 és 3,0 közötti) értékéhez képest magas. Ez elég nagy különbség a szükséges kémiai kötőreakciók lezajlásához ön- és dualkötésű rezincementeknál és kompozitoknál All-Bond
Universal használata esetén54. Hasonlóképpen a szintén univerzális adhezívként forgalmazott kétkomponensű rendszerek (OptiBond XTR , Futurabond
Universal) nem igényelnek külön aktivátort, mert az
aktivátor már egy beépített összetevője ezen rendszereknek. Egyes 3,0-nál alacsonyabb pH-jú univerzális adhezívek gyártói (Adhese® Universal, Ivoclar
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Vivadent; Prelude One) az adhezív fényre történő polimerizációja után elfogadhatónak tartják a dual-kötésű
rezincement használatát. A szerző véleménye szerint a 3,0-nál kisebb pH-jú univerzális adhezív használata kockázatos, ha a fogorvos csak a dual-kötésű
rezincement önsavazó mechanizmusára támaszkodik
(amelynél néha kérdéses a fény behatolási mélysége),
további aktivátor használata nélkül.

Képesek az univerzális adhezívek
helyettesíteni a primereket?
A legtöbb univerzális adhezív a gyártója szerint nemcsak a dentinhez és a zománchoz való kötésre alkalmas, de adhezív primerként olyan felületekhez is,
mint a cirkónium-oxid, a nemes- és a nem nemesfémek, a kompozitok és a szilikát alapú kerámiák. A kérdés nem az, hogy az univerzális adhezívek képesek-e
ilyen hordozókhoz kötődni (hiszen képesek), hanem
hogy megmaradnak-e hosszú távon is olyan hatékonynak, mint kiinduláskor, illetve lesznek-e olyan

Magyar Fogorvos 2015/3

119

megbízhatóak, mint a külön-külön behelyezett specifikus primerek? Nem meglepetés, hogy vita övezi ezt
a kérdést. A vélemények gyártótól függően megoszlanak, és a szerző véleménye szerint, további független
kutatásokra van szükség, mielőtt végleges ajánlásokat
lehetne adni.
A cirkónium-oxidot illetően vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint az univerzális adhezív nem
olyan hatékony, mint a cirkónium-oxid primer51,55-57.
Két tanulmány is megállapította, hogy termociklusos
vagy 6 hónapig tartó vizes tárolásnál néhány univerzális adhezív kötéserősségi értéke a cirkonhoz szignifikánsan csökkent57,58. Több elismert vegyész és kutató
szerint a legtartósabb kötést cirkonhoz külön és specifikus primerekkel lehet elérni19. Az egyik ilyen foszfát-észterből (10-MDP) és karbonsav-monomerből
(BPDM) álló primer (Z-Prime) különösen hatékonynak bizonyult ebben a tekintetben59-63, és nem igényel
fényre polimerizálást sem, amely csökkenti az egyes
rétegvastagsággal kapcsolatos aggodalmakat (a cirkó-

15. ábra: A aktivált szilán-molekulák hidroxil-csoportjai most

16. ábra: Ezen az ábrán az egyes szilánmolekulák kovalensen

már képesek reagálni a szilikát-bázisú kerámiák felszínével.

kötöttek nemcsak a porcelánfelszínhez, hanem a szomszédos

A szembenálló hidroxil-csoportok hidrogénkötéssel kapcsolódnak.

szilánmolekulákhoz is, így formálva polimerizálódott hálózatot a

Vízvesztés után egy kondenzációs polimerizációs reakció megy

felszínen. A szilán másik végén található metakrilátcsoport most

végbe, és kovalens kötések képződnek. Meleg, száraz levegő elő-

már – szabad addíciós polimerizációval – tud reagálni a behelyezett

segíti a reakciót

adhezívek és rezin cementek metakrilát-csoportjaival
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nium-oxid primerként használt univerzális adhezív
anyagokat fényre történő polimerizáció előtt ráfújás
segítségével el kell vékonyítani). Néhány self-etch és
10-MDP-tartalmú rezin cement kötődése (Panavia
SA Cement, Kuraray) külön behelyezést igénylő adhezívek vagy primerek nélkül is ígéretesnek tűnik a fogszövetekhez és egyéb olyan szubsztrátokhoz, mint
például a cirkónium-oxid64. Az ilyen jellegű készítményekkel valószínűleg jobb eredményeket lehetne
elérni, ha a cirkon felületet először egy univerzális
adhezívvel vagy egy dedikált cirkon primerrel kezelnék elő (a szerző nem tud olyan kutatásról, amely
külön vizsgálta ezt a kérdéskört).
A következő kérdés, hogy hogyan kell a fogorvosnak
előkészítenie a cirkon felületét az univerzális adhezív
vagy a dedikált cirkon primer ráhelyezését megelőzően. A szerző határozott véleménye, hogy a cirkon
felületet homokfúvással kell előkezelni az adhezív,
az alapozó vagy a rezin alapú cement felhasználása
előtt. Ezt az ajánlást számos tanulmány támasztja
alá55,61-63,65-67. Bár van némi veszélye a homokfúvásnak
(felszíni és felszín alatti repedések és/vagy hibák),
amelyek csökkenthetik a fizikai tulajdonságokat 68,69,
a szerző nem tud olyan tanulmányokról vagy bizonyítékokról, amelyek ezt klinikai problémaként tüntetnék fel. A cirkonfelszín homokfúvása tisztítja a
felszíni szennyeződéseket, növeli a felület egyenetlenségét, növeli a felületi energiát, ezzel javítja a primerek és adhezívek kötési lehetőségeit, és általában optimalizálja a felületet bondozás vagy cementezés előtt.
A szerző mindenképpen javasolja a homokfúvó (például Microetcher™ II, Danville Materials) használatát, 30μm és 50μm közötti alumínium-oxid (Al 2O3)
részecskemérettel, 30 PSI és 40 PSI közötti légnyomáson (2,0–2,8 bar). A restauráció mélyebb felületeit
is érdemes homokfújni a bepróbálás után, közvetlenül a külön alapozó vagy univerzális adhezív alkalmazása előtt. Ha a fogorvosnak nem áll rendelkezésre
külön homokfúvó gép, a szerző ajánlja a restauráció
fogtechnikai laboratóriumban történő homokfúvatását, és egy olyan terméknek az applikációját, mint
például Ivoclean (Ivoclar Vivadent), amely nátriumhidroxid, polietilén-glikol, víz és cirkónium-oxid
oldata, mindezt a bepróbálás után és a primer adaptációja előtt. A foszforsav (H3PO4) használata hatékony tisztítószer lehet a nyál-szennyezett szilíciumdioxid alapú kerámiánál (például lítium-diszilikát)70,
ellenjavallt a cirkónium felületek tisztítására, mert a
foszforsav foszfát-ionjai odakötnek a cirkónium-oxid
felületére (átöblítés után is), és ez versenyt jelent a cirkónium-primerek foszfát-ionjaival a reakciós felszí-

nen a kötőhelyekért (a cirkónium-oxidnak erős affinitása van a foszfát-ionok iránt). Hasonlóképpen, a
nyálbeli foszfát-ionok is versenytársak a reaktív helyekért a cirkónium-oxid felületen. A tanulmányok szerint a legjobb módja a nyál-szennyezettség elkerülésének a homokfúvott cirkon felületen az újbóli
homokfúvás, vagy egy olyan erősen lúgos tisztítószer
használata, mint az Ivoclean71-73.
Néhány univerzális adhezív leírás szerint szilán előkezelők helyett is felhasználható szilícium-dioxid-alapú
kerámiáknál (földpát, lítium-diszilikát stb.). Történelmileg, a hidrogén-fluoridsav (HF), majd egy specifikus szilán kötőanyag használata volt a választandó
kezelés. A szerző már korábban részletesen kifejtette ezt a témát74. A szilánok egy vagy több szilíciumatomból álló szerves molekulák. Több tucat különböző szilánvegyület létezik, ezeket széles körben
használják az iparban és a gyártásnál. A 3-metakriloxipropil-trimetoxiszilán jellemzően a fogászatban
használt szilán, amelyet mind intraorális javításra,
mind primerként szilícium-alapú kerámiához előszeretettel alkalmaznak (13-16. ábra). Egyes univerzális
adhezívgyártók – amint az 1. táblázatban látszik – azzal
az elképzeléssel integrálták a szilánt saját adhezív
kompozíciójukba, hogy az univerzális adhezívet egy
külön alkalmazott szilán helyett is fel lehessen használni. Ennek akkor van értelme, ha a többi alkotóelem nem zavarja a szilán stabilitását és teljesítményét.
Több univerzális adhezívgyártó is úgy döntött, hogy
nem ad szilánt a készítményekhez, mert megkérdőjelezik a szilán stabilitását univerzális adhezív savas
környezetben, és/vagy az univerzális adhezívekben
található többi monomer jelentősen gátolhatja a szilán
kémiai kölcsönhatását a szilícium-alapú kerámiákkal.
Több idevágó tanulmány szerint a bisz-GMA rezin
vagy MDP (mindkettő univerzális adhezív-alkotó)
inkorporációja szilánnal lényegesen csökkentette a
szilán aktiválásának hatásosságát és a kémiai kölcsönhatás erejét a szilícium-alapú lítium-diszilikát
felé, a tiszta szilanizációs eredményekkel szemben75,76
. A szerző véleménye szerint, a szilán inkorporációja
az univerzális adhezívekbe szintén olyan terület,
amely további vizsgálatot és tisztázást igényel. Szilikát alapú kerámiák ragasztásánál a szerző személyes
preferenciája – legalábbis jelen ismeretei szerint – a
porcelánfelszín HF-as savazása, majd specifikus prehidrolizált szilán primerrel való bevonása (például
RelyX ™ Ceramic Primer, 3M ESPE, Porcelan Primer,
Bisco, Inc.; Ultradent®Silane, Ultradent Products,
Inc.), amely mentes bármilyen hozzáadott monomertől vagy rezintől (tiszta szilán).
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Eljött már az univerzális adhezívre
váltás ideje?
2014 augusztusában e témában összehívtak egy véleményformáló találkozót, amelyen 32 fogorvos, akadémikus, kutató és vegyész vett részt. A szerző egy kérdőíves felmérést végzett, amely 14 kérdést tartalmazott.
A résztvevők válaszaiból és hozzászólásaiból az alábbiakban közlünk néhányt:
Kérdés: „Használt-e valaha bármilyen új univerzális adhezív
rendszert?”
32-en válaszoltak, 30-an „igen”-nel.
Kérdés: „Manapság melyik az „etalon”-adhezív az Ön számára, azaz, melyik fajtát használja, és ajánlaná a legg yakrabban?”
19 válasz az univerzális adhezíveket jelölte (nagyrészt
kétfélét közülük). 9 ajánlotta a 4. vagy 5. generációs
total-etch rendszereket, végül 4-en a 6. generációs önsavazó rendszerek mellett tették le voksukat.
Kérdés: „Az univerzális adhezívek sokoldalúsága ellenére Ön
szerint továbbra is szükség van külön fém, cirkon és porcelán
primerekre? Ha igen, mit gondol, miért?”
Érdekes módon a 32 válaszadó közül 29-en az utolsó
kérdésre azt válaszolták, hogy inkább egy specifikus primert használnának. Az indokok főként a kötés
erősségére és a stabilitásra vonatkoztak, kételkedtek
az univerzális adhezívek fölényében egy külön primerrel szemben (például a Z-Prime Plus, amelynek a
legjobb a kötéserőssége a cirkónium-oxidhoz). Hoszszabb távú kutatási adatok léteztek specifikus primerekről; a többlépéses előkészítés tartósabbnak és így
megbízhatóbbnak bizonyult. További aggály volt a
szilánfelszín szennyezettsége, bár ez nem minden esetben volt tudományosan alátámasztva. Az univerzális
adhezívek teljesítőképességével kapcsolatban – a kiszámítható primerekhez képest (főleg az elöregedés vagy
termociklusok oldaláról) – vannak bizonyos aggodalmak. A közvetlen összehasonlítás érdekében további
kutatásokra van szükség.
Tehát kérdés, hogy eljött-e már az univerzális adhezívre
váltás ideje. Természetesen a sokoldalúság, az egyszerűség, az anyagmennyiség leltárszerű csökkentése, a kémia
és a polimerizált univerzális adhezív viszonylagos hidrofób jellege vonzó lehetőségnek tűnik. A szerző megfelelő indikációkkal már 2 éve használ egy 10-MDP
tartalmú univerzális adhezív rendszert, leggyakrabban
total- vagy selevtive-etch technikával, kizárólag kiváló
klinikai eredményekkel.
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Az alábbi szempontokat érdemes szem előtt tartani,
az univerzális adhezív rendszerek teljesítményének
optimalizációja érdekében:
1. Meg kell győződni az oldószerek elpárolgásáról.
Minden adhezív rendszerben alkalmaznak acetont,
etanolt, vizet vagy ezek kombinációját saját monomerjeik oldószereként. Fontos, hogy ezek az oldószerek polimerizáció előtt annyira el legyenek párologtatva (leszárítással), amennyire csak lehetséges.
A nem megfelelő oldószer-elpárologtatás hibás polimerizációhoz vezethet, nanoleakage alakulhat ki,
ami csökkentett kötéserősséget okoz77,78 . A gyártó
által megadott szárítási idő növelése, illetve a meleg
levegővel való leszárítás jelentősen növeli a sikerességet.
2. A megfelelő kémiai kölcsönhatások végbemenetele sem tudja ellensúlyozni az elégtelen klinikai kivitelezést. Az összes univerzális adhezív esetében
minimum 20 másodpercig ajánlott a bondanyag „dörzsölése” vagy „masszírozása” a fogfelszínbe, amit
leszárításnak, végül pedig megfelelő minőségű és
mennyiségű fénnyel történő megvilágításnak kell
követnie. A fogorvosnak kritikusan kell kezelnie
saját technikáját, és mindig ezek szerint az elvek szerint kell haladnia.
3. Ellenőrizni kell a lejárati dátumokat. Minden kötőanyagnak van kémiai hasznosíthatósága, amely jelentősen romlik az idő múlásával. Ez különösen a magas
hőmérsékletnél igaz. A hűtőben tartás hasznos lehet,
de az adhezíveket használat előtt minimum 30 percig
érdemes szobahőmérsékleten tartani79.
4. Feltétlenül el kell olvasni a használati utasításokat.
Minden adhezív rendszernek megvan a maga konkrét
behelyezési metódusa és kezelési sajátossága, amit az
optimális eredmény érdekében pontosan be kell tartani. Ami jól működik az egyik rendszernél, az nem
alkalmazható feltétlenül egy másiknál.

Következtetés
Az adhezív felület megfelelő kezelése elengedhetetlen számos jelenlegi restauráció kiszámítható behelyezéséhez. Ez megköveteli a felhasználandó anyagok, a bondozásra váró felszínek, valamint a helyes
és pontos klinikai protokoll megértését. Így minden
fogorvosnak saját felelőssége, hogy kiismerje az adott
adhezív rendszer használatát, egyéni jellegzetességeit,
erősségeit és gyengeségeit, és teljesítményének maxi-
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malizálási lehetőségeit. A fogászati anyagok számára
a végső teszt mindig a klinikai vizsgálat és a klinikai
tapasztalat. Az univerzális adhezívek egy izgalmas és
ígéretes új fogászati adhezívanyag-csoportot képviselnek, amelyek a szerző szerint a jövőben uralhatják
az adhezív piacot.
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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://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

A fej-nyak régió akut
fertőzéseinek kezelése
Gary Greenstein
Clinical Professor, College of Dental Medicine, Columbia University, New York, New York; Private Practice,
Surgical Implantology and Periodontics, Freehold, New Jersey

A fogeredetű akut gyulladások kezeléséhez nélkülözhetetlen a mikrobiológia,
az anatómia, a gyógyszertan, a sebgyógyulás és a szájsebészet alapjainak
ismerete. A gyulladás korai jeleinek és a fertőzés jellegének felismerése
döntő fontosságú a kezelés megfelelő időben történő elkezdésében,
a szövődmények elkerülése végett. A továbbiakban az akut fertőzések
diagnózisának és kezelésének számos vonatkozását tárgyalja a szerző.
Az alábbi javaslatok segíthetik a gyakorló fogorvosokat a fertőzések
miatt létrejövő és a nem pathogén ágensek okozta ödéma okán kialakult
duzzanatok differenciáldiagnózisában. Ezen kívül a tanulmány segítséget
nyújt, hogyan tegyünk különbséget tályog és phlegmone között,
mikor kérjünk baktériumtenyésztést, és a fertőzés leküzdéséhez melyik
antibiotikumfajtát válasszuk. Áttekintjük a fluktuáló és nem fluktuáló
fertőzések kezelésének protokollját. Végül a phlegmone tovaterjedésének
következményeit tárgyaljuk.

A

szájüregi fertőzések etiológiájának, prevenciójának és kezelésének megértése nagy segítség a mindennapi fogorvosi gyakorlatban. Akut fertőzések előfordulása esetén
kulcsfontosságú a probléma azonnali orvosolása,
mert az ilyen fertőzések súlyos szövődményekkel járhatnak.

A fertőzés szót különféle állapotok leírására használjuk, ezért számos feltétel meghatározandó a szájüregi
körülmények tisztázásához. Alapvetően fertőzésről akkor beszélünk, ha bakteriális invázió hatására
immun reakció jön létre.1 Szubklinikai gyulladás általában a fogak, illetve implantátumok körüli tasakokban fordul elő. A szubklinikai kifejezés arra utal,
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hogy a bakteriális inváziót az immunválasz kontrollálja, nincs látható tünete a gyulladásnak (például
vörös szín, duzzanat).1 Ha a gyulladásos folyamatot
nem sikerült megállítani, a szövetekben sérülés jön
létre, a folyamat kórosnak tekinthető.1 A gingivitis
például kóros állapotnak számít, hiszen szövettanilag megnövekedett számban láthatunk gyulladásos
sejteket a kollagénben szegény területeken.2 Hasonlóképpen krónikus gyulladással járó kóros elváltozásokat láthatunk a parodontiumban és a peri-implantaris
szövetekben parodontitisben, peri-implantaris mucositisben és peri-implantitisben. Ezek a krónikus állapotok azonban nem járnak együtt a fertőzés vagy bakterémia általános tüneteivel (láz, rossz közérzet).3,4
Ezzel ellentétben, a szájüregben előforduló akut fertőzések (például parodontalis vagy peri-implantaris
tályog, phleg mone) többnyire gyors lefolyásúak, a
poly microbialis (vegyes aerob és anaerob), opportunista fertőzés általában fájdalmas, és funkciókiesést
okoz.5,6 A továbbiakban az ilyen állapotok helyes diagnózisának felállításához és kezelési protokolljának
kidolgozásához szükséges lényeges információkat
tekintjük át.
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1. ábra: Jobb alsó első nagyőrlő fog körül kialakult endoparodontalis tályog fistulanyílása. Ha a fistula szondázható, általában
genny préselhető ki rajta. Parodontalis tályog esetén általában nem
észlelünk fistulanyílást, jelenléte endodontalis eredetre utal (Fénykép Dr. Mehmed Dikman anyagából.)

Az akut szájüregi fertőzések megjelenési
formái és az ezeket okozó baktériumok
Az akut szájüregi fertőzések közé tartozik a tályog és
a phlegmone. A zárt üregben keletkező gennygyülemet nevezzük tályognak7 (1. ábra), míg a phlegmone a
szövetek között diffúzan terjedő gyulladás, tünetei az
ödéma, vöröses szín, fájdalom és funkciókiesés (2. ábra).
A phlegmone okozója sokféle mikroorganizmus lehet.
A fertőzés a bőr alatti kötőszövetben, a mucosa alatt, az
izomkötegek vagy a különböző szervek körüli kötőszövetben terjed.7 A folyamat súlyosságát a fertőzést okozó
baktériumok virulenciája és a szervezet védekezőképessége határozza meg.
A szájüregi infekciók általában polibakteriális eredetűek.
Hozzávetőlegesen a fertőzések 5%-áért felelősek aerob
baktériumok, 35%-áért anaerobok és 60%-ban aerob
és anaerob baktériumok együttesen okozzák a fertőzéseket.8 Az aerob baktériumok által okozott infekciók
esetén a Gram-pozitív aerob coccusok vannak többségben (például Streptococcus sp, Staphylococcus sp).
Anaerob és vegyes fertőzés esetén az anaerob coccusok
(például Streptococcus sp, Peptostreptococcus sp) és
Gram-negatív anaerob bacillusok (például Prevotella
sp, Porphyromonas sp, Bacteriodes sp, Fusobacteriium
sp).8 A fej-nyak régió fertőzéseiben, általánosságban az
anaerob baktériumok játsszák a legnagyobb szerepet.
A fertőzés kezdeti szakasza a következőképpen zaj-

2. ábra: Submentalisan kialakuló phlegmone kezelése, első lépésben a jobb és bal alsó első metszőfogak fertőzött pulpaszövetének
eltávolítása és intravénás clindamycinterápia alkalmazása. Az elváltozás 10 nap alatt gyógyult, ekkor a fogak gyökérkezelése is megtörtént (Fénykép Dr. George Romanos anyagából.)

lik: a szövet mikroorganizmusokkal való érintkezése
után a virulens aerob baktériumok proliferációja történik, melynek következtében csökken a szövet oxidoredukciós potenciálja, így az anaerob baktériumok elszaporodásához kedvező környezet jön létre. A gyulladás
szuppuratív fázisában ezek a baktériumok fognak dominálni.8

Szájsebészeti beavatkozásokat követő
fertőzések előfordulása: összefüggés az
antibiotikum-használattal
A különböző fertőzések a lágyszöveteket és a csontot
is érinthetik, ezek előfordulása változik a különböző
sebészi beavatkozások után. Pack és Haber9, valamint Checchi és munkatársai10 által végzett tanul-
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mány szerint a parodontalis kezeléseket követő fertőzések előfordulási gyakorisága 1%-tól 5,4%-ig terjed.
Ugyanezen tanulmány szerint azoknál a pácienseknél,
akiknél antibiotikumot alkalmaztak a beavatkozások előtt, alatt vagy után, a fertőzések előfordulási
gyakorisága 2,33% és 5,4% között volt.9,10 Az adatok alapján nincs különbség a rutin parodontológiai
beavatkozások után előforduló fertőzések gyakoriságában azok között, akik antibiotikus kezelést kaptak, és azok között, akik nem. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy a tanulmányokhoz véletlenszerűen
választották a résztvevőket, akik nem szükségszerűen
reagáltak ugyanúgy a kezelésekre. Powell és munkatársai szerint11 egy- és kétfázisú sebészi technikával
elvégzett implantátumok behelyezése után 1,14%-os
valószínűséggel (175 esetből két esetben) alakult ki
fertőzés a vizsgált pácienseknél. Az implantátumok
sebészi behelyezését követően a komplikációk száma
nagyon alacsony volt, ezért a szerzők feltették a kérdést: mégis miért bevett szokás a klinikai gyakorlatban, a mindennapokban az implantátumok sebészi
behelyezése után 1 hétig tartó antibiotikus kezelést
alkalmazni.
A fent említett tanulmányok szerzői megkérdőjelezik a
rutinszerűen alkalmazott antibiotikus profi laxis jelentőségét. Továbbá az irodalomban arra vonatkozóan is
különböznek a vélemények, hogy szükséges-e antibiotikum alkalmazása az implantátumok sebészi behelyezése előtt, illetve azt követően rutinszerűen. Ahmed
és Sadd12 áttekintő tanulmánya szerint az implantátumok sikerességi arányát befolyásolja az antibiotikumok
alkalmazása. Az implantátumok sikerességét három
hónappal az implantátum behelyezése után vizsgálták, és a következő eredményeket kapták: antibiotikus terápia nélkül a sikeresség 92%, preoperatív antibiotikus terápia esetén 96%, postoperatív antibiotikus
kezelésnél 97%, pre- és postoperatív antibiotikum
alkalmazásnál 96,5%. Arra a következtetésre jutottak, hogy az antibiotikus terápia minden esetben legalább 90%-os sikerességhez vezetett. Az alacsony és a
közepes rizikócsoportoknál alkalmazott profi laktikus
antibiotikum-terápia nem járt előnyökkel. Mindamellett a szerző megemlíti, hogy a fellelhető tanulmányok
fele ajánlást tesz a pre- vagy postoperatív antibiotikus terápia alkalmazására implantátumok behelyezése
esetén. Továbbá a szerző véleménye szerint a 3 hónap
után megfigyelhető 8%-os sikertelenség meglehetősen
magas.
Esposito és munkatársai13 áttekintő tanulmányukban
hat randomizált klinikai vizsgálat eredményeit vetették össze, melyekben legalább 3 hónappal az implan-

tátum behelyezése után értékelték a sikerességet,
1162 résztvevőnél. Arra jutottak, hogy az antibiotikumok alkalmazása csökkenti a sikertelenséget. Értékelésük szerint az antibiotikum-kezelést kapott páciensek
közül minden 25. személyből egyet megvéd a terápia a korai implantátum-elvesztéstől. Különösképpen
a beavatkozás előtt adott 2 g amoxicillin növelte az
implantátumok sikerességét. Véleményük szerint a postoperatívan alkalmazott antibiotikumok hatása nem
bizonyított.
Mivel az előbb említett tanulmányok (Ahmed és
Sadd12 , Esposito és munkatársai13) ellentmondóak,
mindenki úgy értelmezi az eredményeket, ahogy
szeretné. A szerző szerint azonban, ha az első áttekintő tanulmányban leírtak alapján az irodalomban
fellelhető cikkek fele úgy találta, hogy az antibiotikus terápia bizonyítottan hasznos, és a második
tanulmány szerint is előnyökkel járhat, feltételezhetjük, hogy a rutinszerűen preoperatívan alkalmazott
2 g amoxicillin a sebészi implantátum-behelyezés
előtt a körültekintő protokoll része. Továbbá számos esetben, mint például összetett sebészi terápia,
csont graft alkalmazása, egy időben több implantátum behelyezése, elhúzódó műtétek, általános egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettebb páciensek esetén postoperatívan hosszabb ideig (1 hét) antibiotikus
terápia alkalmazandó.
Oomens és Forouzanfar14 24 tanulmányt értékelt,
összefüggést keresve az antibiotikumok profi laktikus
alkalmazása és egészséges egyéneknél végzett bölcsességfog-eltávolítás után előforduló fertőzések gyakorisága között. Megállapították, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy ezt az eljárást
a mindennapi gyakorlatban támogassuk, nincs megegyezés abban, hogy a kiegészítő antibiotikus terápia
csökkentené a fertőzések előfordulását.14
A fentebb ismertetett sebészi eljárások előtt vagy
után alkalmazott antibiotikus terápiánál fi gyelembe
kell vennünk, hogy a túlzott antibiotikum-használat
rezisztens baktériumtörzsek kialakulásához vezet, és
nem kívánt mellékhatásai lehetnek. A fogorvosnak
minden esetben értékelnie kell a kockázat/haszon
arányt az antibiotikus terápia elrendelése előtt.

Sebészi beavatkozások után, patogének,
valamint irritáló hatású anyagok
következtében kialakuló gyulladásos válasz
A gyulladás valójában káros ingerek (sebészi beavatkozások, patogének, irritáló hatású anyagok) hatására
kialakuló érszöveti reakció15. A gyulladás jelenléte
nem feltétlenül jelenti, hogy fertőzés történt. A gyul-
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ladás klasszikus tünetei a következők: rubor (vörösség), calor (melegség), dolor (fájdalom), tumor (duzzanat) és functio laesa (funkciókiesés)15. Ugyanakkor
nem ezek a tünetek jelentik a gyulladásos választ; a
gyulladásos reakció a szöveti funkciót vagy struktúrát megváltoztató reakciósorozat16. Egy sejt sérülése után az extracelluláris térbe szivárgó anyagok
hatására kémiai mediátorok szabadulnak fel, például a hisztamin és a bradikinin, melyek a gyulladásos reakciót irányítják. Ezek hatására fokozott leukocita-migráció, fagocitózis következik be, és az érfal
permeabilitása is nő. A hemodinamikai változások
következtében, úgymint vazodilatáció, a sérült terület vérátáramlása megnő. A szövetek normál vérellátása zavart szenved, mert nagyobb a beáramló vér
mennyisége, mint amennyi távozni tud, ennek hatására létrejön az ödéma. A két folyamat – véráramlás
fokozódás, ödéma – együttes hatásának következtében kialakul a kezdeti duzzanat. Az előbb említett
változások nem sokkal a sérülés után keletkeznek, és
a seb súlyosságától függően néhány napig fennállnak.
Az ödéma nem tud minden irányba ugyanolyan mértékben növekedni, izomtapadások, fasciák és egyéb
struktúrák mentén terjed, például csont és a fogak17.
Az előbb említett szöveti változások következtében
diszkomfort-érzés és funkciókiesés alakul ki.
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3. ábra: Bal felső első kisőrlő klinikai képe, tapintás következtében
megjelenő genny. A genny a fertőzéstől függően különböző színű
lehet. Nem minden fertőzés esetén látunk gennyképződést (Fénykép Dr. John Cavallaro anyagából.)

A fertőzés klinikai tünetei
Sok esetben nehéz lehet klinikailag elkülöníteni a sebészi beavatkozás vagy gyulladás következtében kialakuló ödémát és duzzanatot. Ebben a tekintetben bizonyos jellegzetességek segítségünkre lehetnek.
Az ödéma a sebészi beavatkozás után hamar kialakul,
fertőzés jelei általában nem mutatkoznak az első 48
órában. Az ödéma tapintásra puha és nem fájdalmas,
általában ez a kezdeti duzzanat 24–72 óra alatt csökken. Fertőzés jelenléte miatt kialakuló duzzanat az idő
múlásával egyre rosszabb lesz. A duzzadt terület érintésre fájdalmas, sok esetben gennyképződés, láz, rossz
közérzet, érzékeny nyirokcsomók megjelenése, szájzár
kísérheti. Ezen kívül a duzzadt terület meleg, és egyre
keményebbé válik, indurálódik.
A váladékozás, a fertőzés legfőbb tünete kezdetben
még nem jelentkezik. A genny általában sűrű, viszkózus
folyadék, mely fertőzés következtében jön létre. A neutrofil granulociták elpusztulnak, majd a makrofágok
bekebelezik őket, és ezáltal genny keletkezik. A genny
általában fehér vagy sárgás színű, de lehet piros, zöld
vagy kék (3-4. ábra)18. A fehér és sárgás gennyképződés kifejezetten a Streptococcus pyogenes és Staphylococcus aureus fertőzésre jellemző19. A piros színű lera-

4. ábra: Jobb felső kisőrlő pozíciójában lévő implantátum röntgenképe. Az implantátum körül alveoláris csontveszteség látható,
mely fertőzéssel van összefüggésben (Fénykép Dr. John Cavallaro
anyagából.)

kódások vér jelenlétére utalnak a gennyben. Ha a genny
zöld színű, az mieloperoxidáz jelenlétére utal, amit a
neutrofi lek termelnek19. Víztiszta folyadék (szérum)
megjelenése gyógyulásra utal, nem tekintendő fertőzéses tünetnek19.
Az exsudátumnak (váladék) számos megjelenési formája lehet. Jelenléte azt mutatja, hogy a seb gyógyul.
Sebészi beavatkozások után a következő típusú váladékok megjelenése fordulhat elő20:
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Serosus exsudatum – Az incíziót követő 48–72 órában
termelődő sebváladék, tiszta néha kissé sárgásan elszíneződött.
Serosanguinosus exsudatum – Híg, vízszerű, vöröses váladék, rózsaszín elszíneződését a benne előforduló vörösvértestek adják. A sebgyógyulás korai stádiumára jellemző.
Sanguinosus exsudatum – A Serosanguinosus exsudátumnál nagyobb mennyiségben tartalmazza a vér alakos
elemeit. Ez a váladék nem jellemző a normál sebgyógyulásra.

TÜNETEK

TÁLYOG

PHLEGMONE

körülhatárolt

diffúz

kisebb

nagyobb

Megjelenés

környezete
vöröses
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vöröses

Fájdalom

mérsékelten

súlyos

Felszíni
hőmérséklet

meleg

kissé emelkedett

Szöveti nedv

gennyes

serosanguinosus
(genny)

Baktériumok

anaerob

vegyes

Tapintás

fluktuáció

kemény és
érzékeny

Elhelyezkedés
Méret

1. táblázat: A tályog és phlegmone tünetei

ANTIBIOTIKUM
Penicillin
Amoxicillin
Amoxicillin és
klavulánsav

Purulens exsudatum – Sebészi beavatkozást követően a normál sebgyógyulás során nem keletkezik ilyen váladék.

A fertőzések diagnosztizálása
A fertőzések diagnosztizálásában fontos szerepe van a
klinikai tünetek és radiológiai jelek értékelésének.
Inspekció – Az extraorális vizsgálat során vörösséget,
duzzanat következtében kialakult aszimmetriát keresünk az arcon és a nyakon, intraorálisan a nyálkahártyán színelváltozást és lokalizált vagy diffúz duzzanatot láthatunk.
Palpáció – A fertőzött terület vizsgálata során fluktuáló
duzzanatot tapintunk, mely fájdalmas reakciót válthat
ki. A submandibularis és a sublingualis nyirokcsomók
megnagyobbodottak és érzékenyek lehetnek.
Radiológiai értékelés – Röntgenfelvétel segítségével megállapíthatjuk, hogy a fertőzésért fog, implantátum vagy
sequestrálódott csont a felelős. Bizonyos gyulladásos
folyamatokban – például az osteomyelitis különféle formáiban – röntgenfelvételen is láthatunk elváltozásokat a csontban. Elhalt fog esetén az apicalis területen
radiolucens területet láthatunk, arcüregi fertőzések esetén fedett sinust fedezhetünk fel, valamint a csontban
densitás-különbséget, a trabecularis szerkezet megváltozását láthatjuk röntgenfelvételen fertőzés esetén.

A tályog és phlegmone megkülönböztetése
A phlegmone és tályog megjelenése és tünetei közötti
különbségeket az 1. táblázat 21 foglalja össze.

DÓZIS
250–500 mg 6 óránként*
250–500 mg 8 óránként* vagy
500–875mg/12 óra
250–500 mg 8 óránként* vagy 875 mg
és 125 mg/12 óra

Clindamycin

150–450 mg/6 óra

Doxycyclin

100 mg/12 óra

Erythromycin

500–1000 mg/6 óra

Metronidazol

500–750 mg/6-12 óra

Azithromycin

500 mg naponta 3 napig vagy első nap
500 mg és 250 mg naponta 3 napig

A különböző eredetű tályogok differenciáldiagnózisa
Parodontalis tályog esetén az adott foghoz közel a
marginalis gingiván vöröses, fájdalmas duzzanatot tapinthatunk, mély tasak szondázása mellett. Ritka esetekben
váladékozó fistulanyílást is láthatunk. Ezzel ellentétben, periapicalis tályog esetén gyakran találni gyulladásos fistulanyílást, amely jellemzően a mucigingivalis
junkciótól apicalisan helyezkedik el. Röntgenfelvételen
sok esetben radiolucens felritkulást látunk a fog gyökércsúcsa körül.
A peri-implantaris gyulladások között megkülönböztetünk akut és krónikus formát. Az akut fertőzés a
parodontalis tályoghoz hasonló, de általában az implantátum körül körkörösen alakul ki.

*

GlobalRPH Weboldalról, Antibiotics dosing table http://www.globalrph.com/antibiotics-other.htm,
megjelent: 2014. március 28.

2. táblázat: Akut fertőzések esetén alkalmazott antibiotikumok
hatásos dózisa5

Baktériumtenyésztés
Diagnosztikus incízió – Ha a sebészi beavatkozást követően a páciens diszkomfortérzésről számol be, meg
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kell vizsgálnunk a sebváladékozást. Ennek módja,
hogy az incíziós metszés melletti területre nyomást
gyakorlunk, és váladékot préselünk ki a nyíláson
keresztül.
Baktériumtenyésztés – A diagnosztikus incízió elvégzésével egy időben a kipréselt exsudatumból mintát
véve baktériumtenyésztést és rezisztenciavizsgálatot
végeztethetünk. A baktériumtenyésztés segítségével
meghatározhatjuk, hogy milyen mikroorganizmusok
okozzák a fertőzést. Rezisztenciavizsgálattal megállapíthatjuk, hogy mely antibiotikumok lesznek hatásosak a fertőzéssel szemben. Jól körülhatárolt tályog
esetén nem szokás baktériumtenyésztést végezni.
Ezzel szemben phlegmone gyanúja esetén a pontos
diagnózis felállításához baktériumtenyésztést végzünk, és a kezelés hatásosságához rezisztenciavizsgálatra van szükség.
Teljes vérkép – Atípusos, ismétlődő fertőzések esetén teljes vérkép készítése és értékelése válhat szükségessé, mert ilyen esetekben eddig nem ismert általános betegség állhat a háttérben. A teljes vérkép
része a fehérvérsejtszám meghatározása. Alacsony
fehérvérsejtszám számos kórképre utalhat, mint pél-
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dául fertőzés vagy irradiáció következtében kialakuló csontvelő-rendellenesség, máj- vagy lépbetegség és a többi 22 . Magas fehérvérsejtszám – más
néven leukocitózis – kialakulhat fertőzés, gyulladásos betegség (például rheumatoid artritis, allergia),
leukémia, érzelmi vagy fizikális stressz, szövetsérülés (például égés) következtében 22 . A fehérvérsejtek
fő csoportjai a neutrofi l granulociták, a limphociták,
a monociták, az eosinofi l és a basofi l granulociták.
A neutrofi l granulociták megemelkedett száma bakteriális vagy vírusos fertőzésre utal.

Fertőzések kezelése
Az antibiotikus terápia célja a bakteriális invázió és
a fertőzés továbbterjedésének megállítása. A fertőzés
megállítása szisztémás antibiotikus kezelést, sebészi
kezelést vagy a kettő kombinációját követelheti.

Nem sebészi terápia
A baktériumok patogenitása fokozódhat a fertőzésre
jellemző két vagy több mikroorganizmus szinergizmusa
révén23. Ezért az alkalmazott antibiotikumnak a fertőzést okozó baktériumok mindegyikére hatnia kell, de
ebből nem az következik, hogy van olyan gyógyszer,
amely az összes mikroorganizmusra hatással van23.
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Ȼ Basic System csomag (kézidarab, tömlô,
FS 325 basic szett, steribox, lábkapcsoló,
mágneses kézidarabtartó, 10 db egyszerhasználatos fiziológiás sóoldat tömlô)

+ Ajándék
választható a következô szettekbôl:
IMPLANT
FS-359

BONE
FS-327

EXTRACTION
FS-326

RETRO
FS-328

PERIO
FS-340

SINUS
FS-339

3 Vásárol
+1 Ajándék
4BONE SZINTETIKUS
CSONTPÓTLÓ 0,5 cc
Ȼ 20 év tudományos
tapasztalat

Csak most!

MIS
Implantátum
+felépítmény

29 990

Ft*

Ȼ M4 implantátum
Ȼ min. 10 db rendelés esetén

Ára: 35 768,- helyett:
Sterilizálható, prémium minôség

Új
-50%

27 500

Ft* 8 szett/csomag

ESSENTIAL IMPLANT SZETT
MINDEN AMI IMPLANTOLÓGIÁHOZ KELL
Ȼ 1 szett tartalma: 1 db orvosi köpeny, 2 db asszisztens köpeny,
1 db sebészi sapka, 2 db asszisztes sapka, 1 db maszk, 2 db gumis maszk,
2 db cseppmentes steril kendô, 1 db páciens kendô, 1 db mûszeróvszer
rögzítô gumikkal.

Két termék vásárlása esetén
az alacsonyabb árut fél áron kapja!
*Az árak 2015. szeptember 30-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak max. 320 Ft/euro mellett érvényesek. Az Euromedic Dent ez idô alatt az árak változtatásának jogát fenntartja. A képek csak illusztrációk.

Cím 1051 Budapest, Dorottya u. 1. Telefon +36 1 815-3188, +36 1 815-3192 Mobil +36 30 791-7476
E-mail euromedicdent@euromedic-hungary.com www.euromedicdent.hu, www.euromedic-hungary.com
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5. ábra: Jobb felső nagymetsző pulpanecrosisa következtében
kialakuló palatinalis tályog klinikai képe

6. ábra: A későbbiekben incízió vált szükségessé, jodoformos géz

odontogén fertőzések kezelésére gyakran használunk, néhány szerző az Augmentint tekinti a szájüregi fertőzések kezelésében alkalmazandó leghatásosabb szernek8,23 azoknál a pácienseknél, akik nem
allergiásak a penicillinre. A cefalosporinok nem hatásosak a Gram-negatív anaerob baktériumokkal szemben, nem mutatnak nagyobb hatékonyságot a penicillinhez képest 23.
Makrolidok – erythromycin, azithromycin – bakteriosztati kus antibiotikumok, az anaerob baktériumokkal (Bacteriodes, Fusobacterium, Porphyromonas és
Prevotella genus) szemben nem túl hatásosak. Éppen
ezért szájüregi fertőzések kezelésében nem hatékonyak 23.
A tetraciklin bakteriosztatikus és széles spektrumú, a
szájüregi infekciók kezelésében mégsem az elsőszámú
választandó szer23, mert a szájüregi baktériumok 12%-a
rezisztens erre az antibiotikumra28.
A metronidazol specifikusan hat a Gram-negatív anaerob baktériumokra. Gyakran alkalmazzuk más antibiotikumokkal együtt – például amoxicillin-klavu lánsavval kombinálva, vagy anélkül23.
A clindamycin hatékony az anaerob, a Gram-pozitív
aerob és a bétalaktamáz-termelő baktériumokkal
szemben. Bétalaktámra allergiás páciensek kezelése
esetén az első számú választandó szer szájüregi fertőzésekben 23.

került a sebbe a drainage elősegítése végett (Fénykép Dr. George
Romanos anyagából.)

Akkor alkalmazunk antibiotikus terápiát, ha a páciens a fertőzés nyilvánvaló jeleit mutatja. Ha a fertőzött
területen fluktuációt nem tapasztalunk, az antibiotikumot 7–10 napig alkalmazzuk (2. táblázat). Jellemzően
az antibiotikum hatékonyságát a páciens fizikai válasza
tükrözi, természetesen, ha a gyógyszerszedés szabályait
betartotta.

Az akut szájüregi fertőzések kezelésére leggyakrabban alkalmazott antibiotikumok
Bétalaktámok – penicillin, amoxicillin, ampicillin –
széles spektrumúak, baktericid hatásúak, és a szájüregi
fertőzések kezelésében hatékonyak 24. Mindemellett a
kezelések sikertelenségét okozhatják a bétalaktamáztermelő baktériumtörzsek, melyek rezisztensek a
béta laktám antibiotikumokkal szemben 25-27. Ezen
antibiotikumok kombinációja bétalaktamázgátló szerekkel, mint például amoxicillin és klavulánsav kombinációja (Augmentin), a rezisztens baktériumokkal
szemben is hatékony8,23. Penicillint és amoxicillint

A gyógyszerrendelés szempontjai
A fertőzések antibiotikumos kezelésével kapcsolatos
kérdés a kezelés időtartama, a baktériumrezisztencia
és a kombinációs terápia. (Az akut fertőzésekben leggyakrabban alkalmazott antibiotikumok hatásos dózisai a 2. táblázatban találhatók.)5
Időtartam – A gyógyszerek alkalmazásának időtartama
nem meghatározott a különböző fertőzésekben, de
általában 7–10 napos alkalmazásuk javasolt5, kivéve az
azithromycin, amelyet 3–5 napig alkalmazunk. Bascone
és munkatársai5 3 napig naponta 500 mg azithromycint
írnak elő (2. táblázat), azonban nagy általánosságban
a következőképpen alkalmazzák: első nap 500 mg, a
következő 4 napban naponta 250 mg.
Bakteriális rezisztencia – Az utóbbi 10–15 évben az
antibiotikumrezisztens baktériumok száma megduplázódott 29. Ezek szerint az antibiotikumokat nem
megfelelően alkalmazzuk. Meg kell jegyezni, hogy a
bétalaktámok magas dózisú alkalmazása hatásosabb,
mint az alacsony dózisú, ezért a maximális dózist kell
elrendelni30. Ezzel ellentétben a magasabb dózisban
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alkalmazott makrolidok (például erythromycin) nem
eredményez nagyobb hatékonyságot a rezisztens baktériumokkal szemben30.

segítségével hagyjuk a felgyülemlett gennyet ürülni,
2. lebenyképzéssel biztosítunk hozzáférést a fertőzött
rész eltávolításához (például implantátum esetén).

Antibiotikus kezelés kombinációja – Amióta megnövekedett a rezisztens baktériumok száma, antibiotikumkombi nációkat alkalmaznak a változatos patogénflóra szinergista hatásának leküzdésére – például
amoxicil lin és klavulánsav kombinációja, amoxicillin
és metronidazol, vagy penicillinallergia esetén ciprofloxacin és metronidazol együttes alkalmazása31. Mindemellett a különböző antibiotikumok együttes alkalmazásának fő indikációja a súlyos, ellenálló fertőzések
kezelése.

Incízió és drainage
Fluktuáló duzzanat esetén az anatómiai tényezők által
meghatározott metszés segítségével a területet meg kell
nyitni. Sebészi szikével végezzük a bemetszést, mely a
periosteumot is érinti, hiszen ez alatt is lehet gennygyülem. Az incíziós nyíláson keresztül egy raspatórium
segítségével a periosteum alá hatolva és azt elemelve
gennyet keresünk. Egy érfogóval a bementi nyílást kb.
5 mm-esre tágítjuk és a környező szövetekre nyomást
gyakorolunk, így könnyebben tud a genny távozni. Hét
napon át antibiotikus kezelés javasolt.
A genny eltávolítása után drént helyezünk az incíziós
nyílásba (fél centiméter vastag jodoformos gézt vagy
gumi drént alkalmazunk azoknál, akik nem allergiásak a jódra) (5-6. ábra). Körülbelül 2,5 cm hosszú
drént használunk, aminek a háromnegyedét a sebbe
juttatjuk, egy öltéssel rögzíthetjük a környező szövetekhez, hogy biztosan ne mozduljon el. Ha nincs
további gennyképződés, a drént 3 nap után eltávolíthatjuk. Ha a terület továbbra is purulens, a drén eltávolítása után a sebet átöblítjük, és új drént helyezünk
a sebbe. Ilyen esetekben másik antibiotikumra érdemes váltani, és még jobban ki kell tisztítani a sebet.
Ezen kívül, ha a páciens továbbra sem reagál a kezelésre, érdemes baktériumtenyésztést és rezisztenciavizsgálatot végezni, különösen, ha ez az incíziókor
nem történt meg.
Ha a folyamat egy parodontalis vagy peri-implantaris
tályogból indult, amely mély, szondázható tasakkal társult, kezelés hatására gyorsan gyógyul. Helyi érzéstelenítés után a tasakba egy szónikus depurátorfejet helyezve

A fertőzött terület pH változásának
hatása az érzéstelenítési technikára
A fertőzött terület pH változása hatással van az alkalmazandó érzéstelenítési technikára. A vér normális
pH-ja 7,4 körüli, ennél alacsonyabb pH esetén savasnak, magasabb pH esetén lúgosnak tekintjük. Tályog
kialakulása esetén a szöveti pH 5,532 körüli vagy ennél
alacsonyabb. Ezért az érzéstelenítők – melyek gyenge
savak – nem tudnak megfelelően disszociálni, így kevesebb szabad bázis áll rendelkezésre, melyek képesek a
lipidben gazdag idegekbe diffundálni. Ezen folyamat
kompenzálására a fertőzött terület köré fecskendezzük
az érzéstelenítő oldatot, vagy vezetéses érzéstelenítést
alkalmazzunk az infiltrációs technika helyett.

Szájüregi fertőzések kezelésekor
alkalmazott incízió és lebenyképzési
technikák
Szájüregi fertőzések kezelése esetén kétféle módszert alkalmazhatunk: 1. egyszerű incízió és drainage

ÉRINTETT RÉGIÓ

LEGGYAKRABBAN A FERTŐZÉS AZ
ALÁBBI FOGBÓL ERED

infraorbitalis, zygomaticus, buccalis,
fossa canina (infraorbitalis térség)

felső nagyőrlők, kisőrlők, szemfog
alsó nagyőrlők

parotidealis

mandibula hátsó határa

általában nem odontogén eredetű

submentalis

submentalis

felső frontfogak

submandibularis (unilateralis)

submandibularis (unilateralisan)

alsó nagyőrlők

submandibularis (bilateralis)

sublingualis, submandibularis
Ludwig angina

alsó állcsontról terjedő gyulladások

lateralis és retropharingealis

alsó nagyőrlők

mandibula középső területe, musculus
pterygoieus medialis

alsó nagyőrlők

fossa infratemporalis

felső állcsont fogai

KÖTŐSZÖVETI TÉRSÉG
buccalis

parapharingealis
pterygomandibularis
infratemporalis
3. táblázat: Leggyakoribb lágyrész-gyulladások7,34
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biztosíthatjuk a drainage-t. Ez a technika gyors ideiglenes megoldást nyújt az esetben, ha nincs idő a fertőzött
szövetek sebészi eltávolítására. Az endodontalis eredetű
kórképek esetén szükséges a fertőzött pulpaszövet eltávolítása, és drainage biztosításaként a gyökércsatorna
megmunkálása és tisztítása. Ilyen esetben sokszor előfordul a fog supraocclusiója, amely a túlterhelés miatt
hypermobilitást és rágás közbeni diszkomfortérzést
okozhat, ezért ellenőrizni kell, hogy szükség van-e az
occlusio korrekciójára. Egy hétig antibiotikus kezelést
alkalmazunk.

Lebenyképzés
Ha lebenyképzés szükséges fog, implantátum vagy a
granulomatosus szövetek eltávolítása miatt, a következő követelményeknek kell eleget tenni az incízió
elvégzésekor: az anatómiai képleteket figyelembe kell
venni, megfelelő méretű legyen a lebeny, a lebenynek
megnagyobbíthatónak kell lennie, a széleknek csontos alapra kell kerülniük 33.
Ezen kívül a megfelelő drainage lehetővé tételéhez
szükséges, hogy elkerüljük a seb záródását. A fertőzött szövetek a megnövekedett gyulladásos sejt és a
csökkent kollagénrost-tartalom miatt általában porladnak, ezért a sebzárás során, hogy a varratok ne szakadjanak ki, mélyen az ép szövetekbe tegyük az öltéseket. Továbbá azokban az esetekben, ahol általános
tünetei is vannak a gyulladásos folyamatoknak, ajánlott a fájdalomcsillapítás, a fokozott folyadékbevitel, a
megfelelő táplálás és a gyulladáscsökkentő gyógyszerek alkalmazása.

Fogeredetű gyulladások terjedése:
lágyrész-gyulladások
A helyi gyulladások a véráram és a nyirokerek útján,
valamint a szövetek között a szervezet más részeire is
átterjedhetnek 23,34. A véráramon keresztül bakteriémia
vagy fertőzött trombus útján szóródhat. A patogének
a nyirokkeringéssel a nyirokutakon keresztül a nyirokcsomókba kerülhetnek. A fertőzött nyirokcsomó
megnagyobbodott és nyomásérzékeny. A gyulladásos
exsudatum az arc és a nyaki fasciák mentén haladva
közeli és távolabbi területeket is elérhet (3. táblázat)7, 34.
A fertőzés terjedését megkönnyíti az olyan baktériumok jelenléte, mint például a Streptococcusok, melyek
streptokinázt és hyaluronidázt termelnek. Ezek az
enzimek az izmok és szervek körüli fasciákat elpusztítva valódi teret teremtenek a gyulladásnak. A különböző kötőszövetes térségek összeköttetésben állnak
egymással, így a gyulladás az egyikből a másikba tud
terjedni.

A maxillán a gyulladás vestibularis, buccalis, szemfog
körüli és az infratemporalis térbe, valamint a szájpadlás területére tud terjedni (3. táblázat). A mandibulán
kialakuló gyulladások vestibularis, submentalis, sublingualis, submandibularis, pterygomandibularis és
parapharyngealis térségekbe terjedhetnek (3. táblázat).
Az azonnal fel nem ismert és kezelt phlegmone életet veszélyeztető kórképet okozhat: sinus cavernosus
thrombus, septicaemia, légúti obstrukció és mediastinis alakulhat ki7. Osteomyelitis és csont sequestratio
is következménye lehet nem kezelt gyulladásos folyamatnak. Agresszív terápiát kell alkalmazni azoknál
a pácienseknél, akiknél nagyfokú duzzanat, szájzár,
nyelés közben fájdalom tapasztalható. Kezelésre roszszul reagáló phlegmone figyelmeztető jelei lehetnek a
dysphagia, légzési nehezítettség, szájzár és a nagyfokú
duzzanat7. A kezdeti terápiára rosszul reagáló, a tünetek súlyosbodását mutató esetekben a pácienst szájsebészeti osztályra kell irányítani, és lehetőség szerint
hospitalizálni kell.

Konklúzió és összefoglalás
Az alapos anamnézis-felvétel megkönnyíti az általános egészségügyi szempontból veszélyeztetett páciensek biztonságos kezelését, és a szigorú aszeptikus sebészi protokoll betartása csökkenti a beavatkozások után
kialakuló gyulladásokat a fej-nyak régióban. Feltételezhetően a korai implantátumvesztés oka az implantátum felszínének bakteriális kontaminációja35. Annak
ellenére, hogy nincs konszenzus az implantátumok
sebészi behelyezésekor alkalmazott antibiotikus profilaxissal kapcsolatban, a szerző szerint a preoperatívan
alkalmazott antibiotikus kezelés biztosítja a műtét alatti
magas antibiotikumszintet a vérben. Ebben a tekintetben több vizsgálat is alátámasztotta, hogy csökken az
implantáció utáni sikertelenség a következő protokoll
alkalmazása esetén: 2 g amoxicillin 1 órával a beavatkozás előtt.
A bonyolult sebészi beavatkozásokra vonatkozóan
– általános egészségügyi szempontból veszélyeztetett páciensek, fertőzött területen végzett sebészi beavatkozás, kiterjedt csontaugmentáció, elhúzódó sebészi beavatkozás – a klinikus döntése, hogy
pre- vagy postoperatívan elrendel-e profi laktikus
antibiotikumterápiát.
A sebészi beavatkozások után előforduló fertőzések
korai diagnózisa és kezelése szinte kizárja a fertőzés terjedését. Hangsúlyozzuk, hogy fluktuáló duzzanat esetén az incízió és a drainage azonnali segítséget jelent,
és a genny eltávolítása a fertőzés leküzdésében fontos. Szájüregi fertőzések kezelésére alkalmazott anti-
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biotikumok az amoxicillin/klavulánsav, clindamycin,
penicillin, amoxicillin és metronidazol. A kezelés
eredményességének szempontjából fontos a gyakori
kontroll, szükség esetén az antibiotikumváltás és a
fertőzött szövetek sebészi eltávolítása. A nem megfelelő dózis vagy a páciens együttműködésének hiánya is okozhat sikertelenséget. Súlyosbodó fertőzések
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esetén a pácienst szájsebészeti osztályra kell irányítani, és szükség esetén hospitalizálni kell.
Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2015. Február
Fordította: Dr. Lukács Gabriella Anna
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Egy polihisztor fogorvos
emlékezete: 150 évvel ezelőtt
született Salamon Henrik
Dr. Kóbor András
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

Még az egyetemi oktatók között is kevés olyan széles szakmai
érdeklődésű, több fogorvosi tudományterületen jelentős
eredményekkel rendelkező személy volt, mint Salamon Henrik.
Életének korai szakaszáról – az abban az időben divatos –
„Visszaemlékezések” címmel folytatásos cikksorozatot jelentetett
meg a Magyar Fogorvosok Lapja 1924-es évfolyamában.14

Salamon 1865-ben született a Tolna megyei Hőgyészen. Apja szűcsmester volt, majd később vegyeskereskedést nyitott. A svábok lakta faluban a leggyakrabban használt nyelv a német. A család – anyagi
viszonyait tekintve – a falu mintegy 800 főt számláló
zsidó közösségének megbecsült tagja, apja elismert
személyiség. Salamon a falu izraelita általános iskolájában tanult, ahol azonban csak 1875-től rendszeresítették a magyar nyelvet1, így ő is csak németül beszélt.

1. ábra: A Röser-féle iskola hirdetése

1873-ban a család Pestre költözött, az akkor még csupán 350 ezer lakosú, a kiegyezést követően fejlődésnek induló városba, ahol a mindennapok nyelve elsősorban még szintén a német volt. Az átköltözést egy
1840-ben hozott törvény tette lehetővé, melynek hatására a város lakosságának mintegy 20%-a izraelita polgár volt.19 Idősebb bátyja ekkor már kereskedősegéd,
fiatalabb bátyja könyvelői pályára készült.
Magyar nyelvismeretének hiányosságai miatt évvesztes
lett az általános iskolában. Az alapfokú tanulmányok befejezését követően tanulmányait a Markó
utcai gimnáziumban folytatta, ahonnan azonban
tanulmányi elégtelenség miatt rövid idő után eltanácsolták. Továbbtanulási lehetősége a szegedi országgyűlési képviselő, Röser Miklós (1823–1903) által alapított gazdasági-kereskedelmi iskolában nyílt (1. ábra).
A kereskedelmi iskolák feladata az ipari és kereskedelmi pályákra történő felkészítés volt. Innen egy év
után átvették a Belvárosi Főreáliskola (ma Eötvös
József Gimnázium) III. osztályába. A tantárgyak
között a német mellett a francia nyelv is kötelező
volt, de a latin nyelv oktatása – szemben a gimnáziu-
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4. ábra: Salamon Henrik
2. ábra: Érettségi bizonyítvány

1920-ban

3. ábra: Árkövy klinikáján 1900-ban (hátsó sorban balról a harmadik)

mokkal – nem szerepelt, melynek Salamon számára
a későbbiekben lesz jelentősége, ugyanis orvosi
tanulmányokat ennek hiányában nem lehetett hivatalosan folytatni (2. ábra).
A Trefort Ágoston (1817–1888) kultuszminisztersége
alatt nyolc osztályossá (1874) váló főreáliskolákban
1876-tól lehetett érettségi vizsgát is tenni. Miután
befejezte az iskolát és leérettségizett, Salamon rövid
időre a kőbányai Bruckner vegyitermék-gyáros alkalmazottja lett. Innen rövid idő múlva kilépett, és az
akkor már Várpalotán lakó szülei tanácsára fogtechnikus-tanulónak állt, melyhez Hattyassy Lajos segítségét kérte, aki Schmidt Miksához irányította. Egy év
tanulás után – 16 évvel Pestre költözésüket követően – végre szakmát szerzett. Az akkori rendezetlen jogi helyzetet kihasználva 1890-ben tiltott fogászati magánpraxisba kezdett a Gyár utcában (ma
Jókai tér). Ezzel egy időben belépett a Budapesti
Fogművesek Egyletébe is, ahol kapcsolatba kerül az
Árstein családdal, pontosabban Árkövy József nagybátyjával, Árstein Mórral. Ekkor jelenik meg az Egylet Dentista című lapjában első közleménye „A régi
zsidók fogászatáról”6. Egy szintén ekkor írt cikké-

5–6. ábra: Salamon H.
1926-ban és 1935-ben

ben kiállt a fogtechnikusok fogorvosi tevékenységének védelmében is. (Élethelyzete megváltozásával
ez a véleménye a későbbiekben gyökeres fordulatot
vett) (3-4. ábra).
Láng Ignátz fogorvos (később a Fogtani Társaság
elnöke) biztatására felkereste Iszlai Józsefet, akinek
tanácsára látogatni kezdte az egyetemi előadásokat a
Hatvani utcában. Ebben az időben azonban rendes
egyetemi hallgatónak csak a gimnáziumi érettségivel, latin nyelvismerettel rendelkezőket vették fel,
így Salamon 1885-től két éven át csupán, mint vizs-
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7. ábra: Búcsúfelvétel a Stomatológiai Klinika udvarán (középen Salamon Henrik, jobb kézről Máthé Dénes ig., bal kézről Morelli Gusztáv)

galehetőség nélküli, rendkívüli orvostanhallgató
járt be az orvosi karra. A polgári iskolában elsajátított francia nyelvtudását felhasználva franciaországi és németországi egyetemeket is felkeresett.
Készült a latin érettségi letételére és közben autodidakta módon jártasságot szerzett az angol nyelvben
is. Munkája mellett elkezdett külföldi szakirodalmat
olvasni. Iszlaival történt találkozása és barátsága
révén tagja lett az 1889-ben alapított Fogtani Társulatnak és Bauer Samu távozása után szerkesztői feladatot kapott a Társulat lapjánál, az Odontoskopnál,
„Dr. Néry Emil” álnéven. Itt írta „Adalékok a

8–11. ábra: Salamon Henrik által írt könyvek

magyar fogászati műnyelv kifejlesztéséhez” című
cikkét7, mellyel elnyerte Iszlai elismerését. A latin
különbözeti vizsga letételét követően 1892/93-tól
már rendes orvostanhallgatóként látogatta az egyetemet, ahol 1899-ben avatták orvosdoktorrá. Már
orvostanhallgató korában feljárt Iszlai Gizella téri
rendelőjébe, ahol találkozott a másik két tanítványnyal, Abonyi Józseffel és Bauer Samuval.
Noha fogorvossá válásában igen sokat köszönhetett
Iszlainak, mégis 1899-ben Hattyassy hívására átpártolt az Iszlaival haragos viszonyban álló, Árkövy
József hez, aki ekkor már Egyetemi Fogászati Intézetet
vezette. Hattyassy mellett – akiről szakmailag nem
volt jó véleménye – tevékenykedett, mint a technikai
részleg munkatársa4, 1907-ben elnyerte a tanársegédi
címet. Itt találjuk 1909-ben, az új Stomatológiai Klinika megnyitásakor is. Az odontotechnológia mellett érdeklődése ekkor a Magyarországon új tudományterületnek számító fogszabályozás felé fordult.
Már 1909-ben docentúráért folyamodott, de elbizakodottságában elmulasztotta kérelmének tárgyalása
előtt az Orvosi Kar tagjainál a szokásos bemutatkozó
látogatást, melynek következtében kérvényét elutasították 2 . 1910-ben berlini tanulmányúton vett részt,
hogy bővítse ortodonciai ismereteit, majd 1911-ben
hasonló tárgykörben szerezte meg magántanári kinevezését.
Az Árkövy és tanítványai közötti viszony az I. Világháborút megelőző években megromlott, sorra hagyták
ott tanítómesterüket. Így tett az egyik legtehetségesebb tanítvány, Szabó József is, aki az Apponyi Poliklinikára távozott. Nem sokkal utána – 1916-ban –
követte őt Salamon is (5-6. ábra).
A háború idején, a fronton elszenvedett arcsérülések pótlására Salamon meghonosította hazánkban az
arcprotézisek készítésének eljárásait, többek közt a
bécsi tanulmányútján elsajátított Hennig-féle zselatinos orrprotézist. Ezen időszaktól fogva – elpártolva
Árkövytől – Szabó feltétlen híve lett, olyannyira,
hogy Árkövy kiszemelt utódját, Rottenbiller Ödönt is
megtámadta a Kari Tanács előtt, mint a magántanárok képviselője. Salamon ezzel részt vállalt abban a
burkoltan Árkövy-ellenes harcban, melyet volt tanítványai Szabó, Sturm és Csilléry indítottak. Volt tanáruk lejáratásában a Stomatológiai Klinikán dolgozó
szakorvosjelölteket is felhasználták. Kezdeményezésük nem volt eredménytelen, Rottenbiller viszszavonta docentúra iránti kérelmét, Árkövy pedig
benyújtotta lemondását 5.
Árkövy nyugdíjba vonulását, Szabó kinevezését követően tért vissza a klinikára, és lett az ortodonciai osz-
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tály vezetője. Egyetemi pályafutása 1939-ben ért véget,
mikor is a megváltozott politikai helyzetben, származása miatt távoznia kellett a klinikáról (7. ábra).
Salamon tudományos és ezzel összefüggésben irodalmi
tevékenysége az egyik leghatalmasabb a magyar fogorvosok között. Közleményeinek száma meghaladja a kétszázat, tizenkét könyve jelent meg3.
A kiadott művek közül a következők érdemelnek említést:
„A protetika és odontotechnika területén”, „Útmutató
a klinikai és laboratóriumi odontotechnikai munkálatokhoz”9, „Atlas der stomatologischen Brücken und
Regulierungsarbeiten”10, „Fogpótlástan”11, „Eine Systematik der zahnärztlichen Brücken”12 , „A fogorvosi
hídpótlások rendszertana”13 (8-11. ábra).
A fogszabályozás témakörében meg jelent könyvei: „Die leitenden Ideen der orthodontischen Therapie”15 „A modern
orthodontiai therápia uralkodó eszméi”16 „Fogszabályozástan”17.
Orvostörténeti tárg yú művei: „A stomatológia tanításának története Magyarországon”8 „A magyar stomatológia (fogászat) története”18 (12. ábra). A magyar fogorvostörténet
feltárásában és közkinccsé tételében úttörő szerepet játszott. E témában írt összefoglaló könyvei mellett számos
közleménye is figyelemre méltó.
A kor jellemzője, hogy ebben az időben számos szakmai folyóirat jelent meg, mind a fogtechnika, mind a
fogorvoslás területén, de legtöbbjük anyagi okok miatt
csak rövid ideig létezett. Salamon a korábban már említett kezdeti publikációit követően jelentős számú szakirodalmi közleményt jelentetett meg különféle lapokban. Ezen túlmenően, felhasználva az Odontoskop
szerkesztése kapcsán szerzett tapasztalatait, Madzsar
Józseffel együtt, 1902–1903 között társszerkesztője
volt a Stomatológiai Közlönynek. Szakcikkeinek egy
különleges csoportját képezik azok a közlemények,
melyek a magyar történelem kiemelkedő alakjai fogászati tárgyú vizsgálati eredményeinek ismertetését tartalmazzák. Így Hunyadi Mátyás, II. Lajos királyaink,
Amália Sarolta hercegnő (II. Rákóczi Ferenc felesége), Liszt
Ferenc, Petőfi Sándor és Kosztolányi Dezső kapcsán kapunk
érdekes fogászati ismereteket. A közlemények sorában
orvostörténeti szempontból bírnak jelentőséggel azok
a megemlékezések, melyeket a kor híres fogorvosaival
– Árkövy, Iszlai, Vajna, Rothman, Máthé, Forgách, Fried –
kapcsolatosan írt3.
Gyógyító és irodalmi munkássága mellett Salamon
tevékenyen vett részt előbb a fogtechnikusok, majd
diplomája megszerzése után a fogorvosok szakmaitársadalmi közéletében. A kezdeti időszak egyszerű
tagsági viszonyát ambíciói kielégítése végett vezető
pozíciókra cserélte, természetesen demokratikus
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12. ábra: Salamon történelmi
tárgyú könyve

13. ábra: Salamon H. szobra (Kúnvári Lilla alkotása)

választások eredményeként. Fogorvosi diplomájának megszerzését követően a fogtechnikusok szájban történő munkavégzésével kapcsolatosan egyik
napról a másikra homlokegyenest megváltoztatta
addigi véleményét, s lett az úgynevezett „fogtechnikus kérdés” harcos képviselője. Azoknak a fiatalabb olvasóknak, akik már az új rendszerű (1952-ben
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megkezdett) fogorvosképzésben nyerték el diplomájukat, el kell mondjuk, hogy a korábbi időszakban
– különösen a háborús gazdasági válság idején – éles
megélhetési harc bontakozott ki a fogorvosok és a
fogtechnikusok között a páciensek megszerzéséért. A fogorvosdoktorok a betegellátásban kizárólagos jogot követeltek a maguk számára. Ezen harcos
kiállás eredményeként az 1905-ben alakult Magyar
Fogorvosok Egyesülete 1918-ban Salamont választotta elnökévé, mely feladatot négy éven keresztül
látta el. Ezt követően is az egyesületi élet egyik legaktívabb tagja maradt, egészen a politikai okokból
eredő kiszorításáig. Szakmai-közéleti tevékenysége
határokon átívelő kísérlete volt, amikor 1916-ban
egyik kezdeményezője volt a Közép-európai Fogorvos Szövetség megalapításának, ami azonban sosem
valósult meg. 21
Salamon közéleti tevékenysége mellett jelentős szerepet
játszott a fogorvos szakképzésben is. A Stomatológiai
Klinikán folyó szakorvosképzés mellett Csilléry András
kezdeményezésére, Szabóval közösen Fogorvosképző
Tanfolyamot indítottak 1918-ban. A tanfolyam – az
eredetileg tervezett egyéves időtartammal szemben –
féléves képzést adott a fogászattal foglalkozni kívánó,
fizetőképes orvosok számára, mivel a tandíj tetemes,
2050 korona volt. Az oktatás három éven keresztül
folyt, de akkor az Egyetem kezdeményezésére be kellett szüntetniük 2,22.
Salamon Henrik szakmai életútja, tudományos
szempontból nyújtott teljesítménye irigylésre méltó.
Kiemelkedő szívóssággal, elszánt akarattal küzdött
elképzelései megvalósításáért, melyeket, ha kicsit
későn is, de elért, sőt túlteljesített. Ezen céljai érdekében minden eszközt megragadott, az önképzéstől a személyes kapcsolatok gyümölcsöző fel- (ki-?)
használásáig. Ez utóbbi erkölcsi szempontból elgondolkodtató lehet, bár ezzel a szemlélettel a mai korban is számosan azonosulni tudnak. Kissé nyers,
kioktató modora miatt számos ellenfelet szerzett
magának. Ilyen volt kollégájával – Antal Jánossal –
történt, a vizsgázott fogászokkal kapcsolatos nézeteltérése, mely egészen a bírósági szakaszig jutott el,
és hosszú ideig tartott. Az erőteljes véleménynyilvánítás kapcsán került konfl iktusba többek közt
Bihari Jenővel, vagy a kor egyik ismert fogtechnikusával Wachutka Ferenccel. Nem növelte barátainak számát a magántanárok kari képviselőjeként
Árkövy kijelölt utóda, Rottenbiller Ödön elleni akciója
sem5. Talán ezek a momentumok is hozzájárultak
a Klinikáról történő kényszerű távozásához és azt
követően a szinte teljes elszigetelődöttségéhez. Ezt

bizonyítja, hogy halálhíréről 1944 júliusában a Fogorvosi Szemle 185. oldalán mindösszesen két és fél
sorban számolt be, mindenféle méltatás nélkül. Ezt
a hiányt pótolandó Varga István 1947-ben írt nekrológot a szaksajtóban 20, Salamon sírkövének felavatása kapcsán.
Születésének 150. évfordulóján azonban az emberi
gyengeségek már semmiféle jelentőséggel sem bírnak, életének értékelésekor a szakmai teljesítmények
állnak a középpontban. Ezek alapján méltón tekinthetjük őt a magyar stomatológia (fogászat) egyik
kiemelkedő egyéniségének, s állíthatjuk példaként a
jelen generációk elé is (13. ábra).
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Szle. 13, 72-74, 1920.
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Prevenció az egészséges szájért
Dóró Marianna*, Kesztyűs Artúr*, Végh Dániel**, Hermann Péter***
*

Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete, **Ifjúsági Diabétesz Blog és Mozgalom,
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata

***

Március 20-a az „Egészséges Száj Világnapja” (World Oral Health Day), amely a Nemzetközi
Fogorvos Világszervezet által évről évre megszervezett esemény. A Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosi Tagozatának szervezésében Budapesten idén is megvalósult egy nagyszabású
fogászati prevenciós nap. A rendezvény társszervezői voltak a Magyar Fogorvostanhallgatók
Egyesülete, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara, az Országos Egészségfejlesztési
Intézet és az Ifjúsági Diabétesz Blog. A programok támogatója volt a Procter and Gamble, a
Curaprox és az Euromedic Dent Kft.

A

március 20-án, több helyszínen zajló, főleg a
fiatal korosztálynak szóló prevenciós program
sok izgalmat tartogatott a szervezők és segítők számára. A programok megvalósítását a
Fogorvostudományi Kar 95 hallgatója segítette.
A prevenciós nap célja az volt, hogy a lehető legszélesebb
körben jusson el a magyar lakossághoz, hogy az „Az egészséges száj érték!”. Az esemény idén a fogszuvasodásra és a
fogágybetegségre fókuszált, mivel ezek népbetegségnek
számítanak Magyarországon. Emellett a szájüregi rákszűrés fontosságára is szerette volna felhívni a figyelmet,
hiszen bár korai felismerés esetén a betegek 90%-a gyógyítható, mégis az emberek többsége csak akkor keresi
fel a fogorvosát, ha fájdalmat érez, és súlyosabb panasza
van. Talán ez az oka annak, hogy Európában hazánk első
helyen áll a szájüregi rosszindulatú daganatok okozta halálos áldozatok számát tekintve. A legfontosabb üzenet az

1. ábra: Szájüregi rákszűrés ötödéves hallgatók segítségével

volt, hogy rendszeresen, tehát félévente mindenki menjen
el fogorvosi vizsgálatra, ez ugyanis akár életet menthet.
Az eseményt megelőző héten kampány indult. A szervezők a Youtube-on megtekinthető híres személyiségekkel
készített kisfilmmel hívták fel a figyelmet a magyar lakosság szájhigiénés állapotára, népszerűsítve a szájápolást és
a szájhigiéné fontosságát. A világnapra szervezett prevenciós programokat számos fórumon hirdették meg, saját
honlap (www.egeszsegesszaj.hu) és Facebook-esemény
létesült, szórólaposztás és plakátolás zajlott a főváros több
helyszínén. Az eseményt a Semmelweis Egyetem intézményeiben, valamint több cukorbeteg közösségben és
klubban is meghirdették.
Korán reggel indult a készülődés a helyszínek berendezésével. A Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának aulájában és a Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet tantermében létesült prevenciós sarkokban
egyéni szájhigiénés instruálással várták a hallgatók és
dentálhigiénikus tanulók az érkezőket. Tematikus plakátok segítségével a fogszuvasodás, fogínygyulladás
okairól és megelőzéséről, a helyes fogmosási technikáról, a szájüregi daganatok kóroki tényezőiről, a foghiány
következményeiről és fogpótlások lehetőségeiről beszélgettek a mintegy kétszáz érdeklődővel.
A felajánlott fogászati és szájüregi rákszűrés lehetőségével is sokan éltek. Az Orális Diagnosztikai Tanszéken
dr. Czeglédy Ágota, az Oktató Intézetben prof. dr. Nagy
Gábor és a segédkező negyed- és ötödéves hallgatók
végezték a szűréseket (1. ábra).
Az Oktatási Centrumban a hallgatók egy negyedikes iskolás osztálynak prevenciós foglalkozást, azt követően egy
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2. ábra: A fogmosás oktatása iskolás gyermekeknek

3. ábra: Plakkfestés után a hallgatók megvizsgálták a fogmosás
eredményességét

első emeleti kezelőteremben fogmosási gyakorlatot tartottak. Az önálló fogmosás után plakkfestéssel mutatták meg
a gyermekeknek, milyen alapossággal végezték el a fogmosást, és a láthatóvá tett plakk eltávolítása során oktatták
őket a tökéletes technika elsajátítására (2-3. ábra).
A szervezők nem csak iskolás gyermekek számára készültek programokkal. A délelőtt folyamán a fogorvostan-hallgatók a Semmelweis Óvoda három csoportjának játékos
prevenciós programot tartottak az egészséges fogakról, a

4. ábra: Óvodás gyermekek oktatása a helyes szokásokra

helyes táplálkozási szokásokról és életmódról, majd esetükben plakkfestéssel kezdett fogmosási gyakorlatot tartottak a helyes technikára oktatva a kicsiket (4-6. ábra).
Budapest egyik legforgalmasabb terén, a Kálvin téren felállított információs pultnál is reggel 8 órakor kezdődött a
prevenciós tevékenység. Dr. Rigó Orsolya és dr. Bartha
Károly is jelen volt a standnál, ahol mintegy 30 hallgatóval közösen vettek részt lelkes önkéntesként a munkában. A járókelőket megszólítva hívták fel a figyelmet a
világnapra, majd a helyes szájápolási szokásokról és egyéb
fogászati kérdésekről beszélgettek velük. A standnál óriási érdeklődés volt tapasztalható, különösen a délutáni
órákban. A nap során több mint 2500 emberrel vették
fel a kapcsolatot a közreműködő szakemberek (7-9. ábra).
Délután megindult egy rekordkísérlet előkészítése is a
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja előtti téren. A teret a hallgatók saját készítésű
zászlókkal díszítették, külön asztaloknál folyt a regisztráció és a fogköztisztító kefék átvétele. Remek hangulatú program vette kezdetét a téren, ahol mintegy négyszázan gyűltek össze, hogy megkíséreljék megdönteni a
fogköztisztító kefét használók tömegszerűségi rekordját. Jelen volt az egészségnap szervezésének szakmai irányítója, dr. Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosi Tagozatának elnöke, a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Karának dékánja és dr. Török Krisztina, az Országos Egészségfejlesztési Intézet igazgatója.
A rekordkísérlet műsorvezetője, Gundel Takács Gábor és
Kustán Hariklia fogorvostan-hallgató a helyes fogmosási
technikát, majd pedig a fogköztisztítás módjait mutatták
be a színpadon. Ezt követte a közös, 5 percen keresztül
tartó fogköztisztítás. Ennek a vidám rekordkísérletnek az
eredménye egy új magyar rekord lett, a „legtöbb ember,
aki egyszerre használ fogköztisztító kefét” (10-12 ábra).
A prevenciós nap tapasztalataként levonható, hogy a prevenciós tevékenység sok energiát és lelkesedést igénylő
kemény munka, ami azonban mindig nagyon inspi-

5. ábra: Mese a három fogfívérről – bábjáték a gyerekekkel
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6. ábra: Plakkfestés és fogmosás az óvodában

9. ábra: Prevenciós csapat a Kálvin téren

7. ábra: Szájhigiénés oktatás a Kálvin téren

10. ábra: A fogselyem használatának bemutatása

8. ábra: Szájhigiénés oktatás a Kálvin téren

11. ábra: A fogköztisztítás új magyar rekordjának résztvevői

ráló, és új energiával tölti fel a lelkes fogorvosokat.
Magyarországon jelentős és széles körben elterjedt fogászati prevenciós munkára van szükség ahhoz, hogy mind
a szájüregi daganatok, mind pedig a caries és parodontitis
prevalenciájában érezhető javulás állhasson be. A szervezők úgy érzik, hogy a 2015. évi „Egészséges Száj Napja”
program keretében megvalósult előremutató, kreatív
energiákat megmozgató összefogás és az ehhez hasonló
együttműködések lehetnek képesek arra, hogy a magyar
lakosság körében pozitív változás következzen be a statisztikák által is alátámasztott súlyos helyzetben.

12. ábra: A 2015-ös Egészséges Száj Napjának zászlója

143

144

Magyar Fogorvos 2015/3

Továbbképzés

Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Rainer H. Bergmann

Dr. Bródy Andrea, Dr. Czeglédy Ágota, Dr. Dombi Csaba

Occlusalis megfontolások az implantációs pótlásokkal
kapcsolatban

Szisztémás betegségekhez kapcsolódó szájüregi
gombafertőzések a fogorvosi gyakorlatban

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/2. 58–64.
Ariádene Cristina Pértile de Oliveira Rosa, Carlos
Eduardo Francischone, Mauricio de Almeida Cardoso,
Ana Carolina Alonso, Leopoldino Capelozza Filho,
José Carlos Martins da Rosa
Baleset következtében sérült felső nagymetszők pótlása „Azonnali Dentoalveoláris Helyreállítás” (IDR) technikával – hosszú
távú eredmény
Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/2. 74–80.

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/2. 66–72.

Dr. Borbola József, Dr. Borbola Krisztián

Fogászati beavatkozások új orális antikoaguláns
gyógyszereket szedő, pitvarfibrilláló betegeken

Magyar Fogorvos, XXIV. évf. 2015/2. 82–90.

Elméleti és gyakorlati tanfolyam
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának Gnatológiai munkacsoportja
elméleti és gyakorlati tanfolyamot szervez.
A TANFOLYAM CÍME:

„Az állkapocsízület működése, diagnosztikája és terápiája – A fizikális
vizsgálattól a sínkészítésig”.
IDŐPONT:
2015. 08.31–09.04-ig naponta 9–16 óráig.
HELYSZÍN:
Oktatási Centrum 1085 Budapest, Szentkirályi utca 47.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
OFTEX portálon SE-FOG/2015.II./00057
Jelentkezés az
info@semmelweiskft.hu címen, Rózsa Editnél
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Levél a Miniszterelnök Úrnak
Címzett: Orbán Viktor Úr
Miniszterelnök
Országház
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
2014 májusában történt személyes tárgyalásunk során azt az
igényét fejezte ki köztestületünk felé, hogy a Magyar Orvosi
Kamara legyen a Kormány szakmai tanácsadó partnere,
szükséges szerint konstruktív kritikusa az egészségügy helyzetének jobbítása érdekében. Kamaránk mindennapi szakmapolitikai tevékenységét e megállapodás jegyében végezte
és végzi, egyúttal ez bátorít és jogosít fel bennünket arra,
hogy jelen levelünkkel sürgős és hathatós beavatkozást
kérve forduljunk Önhöz.
Közbenjárását kérjük a jelenleg az Országgyűlés előtt fekvő
2016-os költségvetés számainak az egészségügyben hűségesen kitartó szakemberek megtartása érdekében történő
jelentős módosítása érdekében. Kamaránk legfőbb döntéshozó testülete a mai napon tartott ülésén egyhangú határozatával alkotta meg azt a dokumentumot, amely kérésünket
alátámasztja, és amelyet jelen levelemhez csatolok. Ugyan-

csak mellékelten megküldöm szíves tájékoztatásául azt a
nyilatkozatot, amelyet a Magyar Orvosi Kamara 2 héttel
korábban tett közzé.
Meggyőződésünk, hogy Magyarország jobbulása a szó minden értelmében közös érdekünk, amely azonban a gyógyítók
további mellőzöttsége esetén alapvetően veszélyeztetett.
Cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: (36-1) 302-0065 Fax:
{36-1) 354-0463 Levelezési cím: 1390 Budapest 62. Pf.: 175
Megértésében és támogatásában bízva a magyar orvoskar
nevében tisztelettel köszönti:

Nyilatkozat
A Magyar Orvosi Kamara két hete tette közzé elemzőszolidaritási nyilatkozatát az egészségügyben kialakult
tarthatatlan helyzet okán joggal elégedetlenkedőket
támogatva. A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa gondosan és részletesen elemezve
a betegellátás jelen állapotát, áttekintve a mára egyes
helyeken a kritikus szintet meghaladó munkaerőhiány következtében kialakuló és kezeletlen helyzetet, a következő megállapításokat teszi:
Elismeri, hogy a közelmúlt és a jelen beruházásai a
gyógyítás fizikai körülményeit jelentősen javítják, korszerűsítik. Ugyanakkor e modernizált intézményrendszer fenntartására, működtetésére évről évre kevesebbet költenek, mint amennyi arra minimálisan szükséges,
ezért az egyre nagyobb és mindig megújuló adósság.
Az adósság kimondatlan, de legnagyobb tétele
pedig az a munkabérhiány, mely miatt a szakdolgozók méltatlanul alacsony, az orvosok pedig még
ma is versenyképtelen, önkizsákmányolásra ösztönző és a hálapénz megszüntetését lehetetlenné
tevő bérezést kapnak. Mindennek következménye a
szakma szabályainak mind gyakoribb kényszerű betarthatatlansága, késve ellátott betegek, szomorú emberi
sorsok sokasága. Hivatásunk adta kötelesség szót emelnünk mindez ellen, a halaszthatatlan és érdemi job-

bítás érdekében. Támogatjuk mindazokat, akik jogosan
és szakszerűen kritizálnak, tegyék ezt akár egyeztetések
során, akár demonstratív eszközökkel is.
Meggyőződésünk, hogy a jelen helyzetben érdemi
tárgyalásokat követő értelmes megállapodás az
egyetlen járható út, ami a most készülő költségvetés okán halaszthatatlanul sürgős. Érdekünk az ágazati munkabéke fenntartása, ami azonban kizárólag a
jelenleg súlyos bajban lévő betegellátás munkavállalói
körülményeinek jelentős javításán keresztül képzelhető
el. Álláspontunk szerint, ha a döntéshozók a lényegesen
nehezebb gazdasági körülmények között is fontosnak
tartva láttak lehetőséget 2012-ben és 2013-ban ágazati
bérjavításra, úgy ennek az elkövetkezendő három évben
semmilyen értelmes gazdasági akadálya nem lehet.
Elmaradása viszont az egészségügyi ágazaton
messze túlmutató, általános társadalmi és politikai
károkkal fog járni! Magyarország gazdasági érdekeit,
teljesítményét veszélyezteti a lakosság rossz egészségi
állapota, melynek érdemi javítására az egészségügy jelen
állapotában képtelen!
Bánk, 2015. május 30.
A Mag yar Orvosi Kamara
Területi Szervezeteinek Tanácsa
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Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért pályázatot hirdet a
költségtérítéses szakorvosképzés rendszerében történő részvétel támogatására
A pályázat célja
Az Alapítvány azzal támogatja a költségtérítéses szakképzésben
való részvételt (lásd: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.12.) Kormányrendelet),
hogy hozzájárul a szakorvosjelöltek szakképzési díjához.
A támogatásra fordítható keretösszeg: 5 000 000 Ft.
Elnyerhető támogatási összeg pályázónként: max. 100 000 Ft/fő.
A pályázat fő célkitűzése
A szakorvosjelölt fogorvosok képzésén belül a szakmai tudásanyag bővítése, új eljárások megismerése, szakorvosi képesítés
(szakvizsga) megszerzése.
A támogatás felhasználása
A pályázók a támogatást kizárólag az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.)
Kormányrendelet által előírt szakképzési díj támogatására
használhatják fel.
Általános pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be a nem államilag finanszírozott (költségtérítéses) szakképzési rendszerben résztvevők közül aki
• 2015. január 1. – 2015. május 31-i időszakban II. éves szakorvosjelölt
• jelenleg szakvizsgával nem rendelkezik (első szakvizsgás)
• szakorvosjelöltként teljesíti a 122/2009. (VI.12.) Kormányrendelet által a törzsképzési idő előírt programját és a részvizsgákat, illetve a jogszabály által előírt szakgyakorlatokat
• a Magyar Orvosi Kamara tagja és tagdíja rendezett
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia
• Pályázati adatlap
• Nyilatkozat
• A felsőoktatási intézmény által a pályázó saját nevére és
lakcímére kiállított számla eredeti példánya(i), az adható
támogatási összeg mértékéig, a 2015. január 1– 2015. május
31-i időszakra vonatkozóan.
• A számla(k) kiegyenlítését igazoló bankszámlakivonat, pénztári befizetési bizonylat, postai feladási csekk bizonylat
másolat(ok), vagy a bank által az átutalás teljesítéséről kiállított eredeti igazolás.
A banki on-line rendszeren küldött, még nem teljesített átutalási
bizonylatok igazolásként nem csatolhatóak.
A támogatási díj kifizetésének feltételei: A pályázaton
elnyert támogatási díj átutalása – hiánytalanul kitöltött pályázat esetén, a magyar forintban vezetett bankszámlára – a
benyújtott elszámolás alapján utólag történik.

A pályázat formai követelményei
A pályázati adatlapot kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani.
A hiánytalanul és jól olvashatóan kitöltött adatlapot egy eredeti
példányban és mellékleteinek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje
Benyújtási határidő: 2015. július 30.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat postai úton, tértivevényes küldeményként vagy
személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:
Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért
Levelezési cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100. III/32.
A határidő után benyújtott pályázatok elbírálására nincs lehetőség. A határidő vonatkozásában a postabélyegző dátuma az
irányadó. A pályázati határidő módosítására, hiánypótlásra
nincs lehetőség.
A benyújtott pályázatot aláírással és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell ellátni.
A pályázati adatlap és nyilatkozat a www.ftamf.hu honlapról
letölthető.
A pályázat elbírálása
A pályázatokat 2015. december 31-ig az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, és dönt a pályázati támogatás odaítéléséről.
A Kuratórium a pályázókat az elbírálás eredményéről írásban
értesíti.
A Kuratórium döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázati támogatás átutalása a Kuratórium döntését követő
30 napon belül történik.
A támogatásban részesített pályázók neve az Alapítvány 1068
Budapest, Szondi u. 100. III/32. címén megtekinthető, ill. a
Magyar Fogorvos c. lapban és a www.ftamf.hu honlapon is
közlésre kerül.
A pályázat kiírása
A pályázati kiírás a www.ftamf.hu honlapon, az Alapítvány
székhelyén (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 15.), levelezési címén (1068 Budapest, Szondi u. 100. III/32.), valamint a
Magyar Fogorvos c. lapban is megtekinthető.
A pályázat kiírója: Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar
Fogorvosokért
A pályázati kiírás felelőse: az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Hrágyel Ágnes
Hétfőn: 8.30-tól 12 óráig a 06-1-354-04-69-as telefonszámon.
Budapest, 2014. október 10.
Dr. Gerle János
a kuratórium elnöke
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A Magyar Kórházszövetség és a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának
közös nyilatkozata
A közös Nyilatkozat aktualitását az adja, hogy 2014. október 5-i keltezéssel megjelent a „Magyar Kórházszövetség
javaslatai az egészségügyi ellátórendszer további átalakításáról” című dokumentum, amely a fogorvosi ellátórendszerrel kapcsolatban félreérthető megállapításokat tartalmazott. A két testület célja az volt, hogy felhívja a figyelmet
a fogászati és szájsebészeti ellátórendszer problémáira, és bemutassa a fogászati alapellátás és szakellátás jelenlegi
helyzetét.
A Magyar Kórházszövetség és a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata a fogászati és szájsebészeti pre -és intrahospitális
ellátás legfontosabb problémáinak közös feltárása után felhívja
a figyelmet az ellátórendszer zavaraira, és a fogászati alapellátás
és szakellátás jelenlegi helyzetét bemutatva a jobbítás szándékával az alábbi állásfoglalást teszi közzé.
Népegészségügyi jelentőség
A fogszuvasodás és a fogágybetegség népbetegség. Az epidemiológiai adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lakosság kétharmada csak panasz esetén keresi fel a fogorvost, és akkor már
egy szuvas fog terápiája többnyire a fog eltávolításával jár. A fog
megtartása helyett kényszerűségből létrejött foghiányok újabb
következményes elváltozásokat okoznak.
A szájüregi megbetegedések egyrészt az egész szervezetre kihatnak (koraszülés, stroke, gyomor-bélrendszeri megbetegedések
stb.), másrészt különféle szisztémás megbetegedések első manifesztációja a szájüregben jelentkezik először. Ismert tény, hogy a
szájüregi rák okozta halálozásban Magyarország az első helyen van
mind a nők, mind pedig a férfiak tekintetében Európában.
Biztosítási csomag
Magyarországon jelenleg az egészségbiztosítási rendeletben foglaltak szerint Európa egyik legbőkezűbb fogászati csomagja van
érvényben, mely szerint a betegek 18 éves kor alatt félévente,
majd évente jogosultak teljes körű fogászati szűrővizsgálatra, 18
év alatt és 62 év felett minden fogorvosi beavatkozás térítésmentesen jár és 18–62 év között is csak a fogpótlások térítéskötelesek (fogorvosi díjtétel és fogtechnikai költség).
A fogorvosi ellátás társadalombiztosítási finanszírozása
A fogorvosi alapellátás a rendszerváltás óta folyamatosan átalakuló egészségügyi ellátórendszernek változatlanul elhanyagolt
területe. Ezt a Semmelweis Terv egyértelműen deklarálja, megállapítása szerint a fogorvosi ellátórendszer tartósan alulfinanszírozott. A rendelkezésre álló finanszírozás a háziorvosihoz képest
mindig messze alulmaradt. (Ennek oka, hogy amikor a kasszák
meghatározásra kerültek, akkor a biztosítási jogszabályokban
rögzítették a beteg által térítendő beavatkozásokat. Az alapellátó
fogorvosi praxisokban az OEP ezeket nem téríti, de ez nem a
magánbetegek ellátásába tartozó tevékenység, hanem a körzethez
tartozó betegek térítési kötelezettségét jelenti. Ezt a meghatározhatatlan forrást beszámították a fogorvosi praxis finanszírozási
keretébe. A sajátos megkülönböztetést a rendszer azóta is magába

foglalja, aminek hátránya, hogy ez a bevétel nem tervezhető, függ
a társadalom – így a betegek – anyagi helyzetétől és az országos
területi egyenlőtlenségektől egyaránt.)
Az alapellátást érintő forrásbővítés során az utóbbi másfél évtizedben – amennyiben például a háziorvosi kassza bővítését veszszük alapul – közel 17 Mrd forinttal nagyobb összeget kellett
volna a fogorvosi ellátórendszernek is juttatni. Ez nagyon hiányzik a fogorvosi kasszából, melyben sajátos módon nem különül
el az alap-, a szak- és az emelt szintű egyetemi klinikai ellátás.
A praxisok működtetése ennek a folyamatosan meglévő hiánynak
a következtében kritikussá vált. Az úgynevezett térítéses beavatkozásokból befolyt bevételek messze nem kompenzálják a finanszírozási hiányokat. Jelenleg kb. 700 ezer forint OEP-támogatás
jut egy alapellátó praxisra (ez az összeg a szakellátók esetében még
alacsonyabb, és nem éri el az 500 ezer forintot), amiből az orvos,
illetve az asszisztencia bérét, járulékait, a rezsit és a fogászati
ellátást jellemző magas anyag- és eszközköltséget kell kifizetni.
(A rendszer elvárja, hogy a különbözetet a szolgáltató a betegtől
a jogszabályban rögzített módon kapott – tehát nem hálapénz és
nem magánrendelés útján – térítéses ellátásból egészítse ki, de ez
kiszámíthatatlan, tervezhetetlen, és nem fedezi a költségvetésből
hiányzó részt. Vannak olyan – jellemzően 18 éven aluliakat ellátó
rendelők, például iskola-ifjúsági fogászat, gyermekfogászat, szolgálatok, ahol nincs is térítésköteles ellátás.)
Emberi erőforrás
A fogorvosi ellátást érinti leginkább az elvándorlás, az elmúlt
10 évben kb. 1000 fogorvos kért jó hírnév igazolást, a migrációs
tendencia egyértelműen emelkedő. Az évente kb. 200 fő végzős
fogorvosi létszám tükrében még riasztóbbak a számok. A négy
egyetemen diplomát kapott fogorvosok számához képest, mintegy 5 évfolyamnyi fogorvos tűnt el a rendszerből. A WHO adatai
szerint egy iparilag fejlett országban 2000 lakosra 1 fogorvosnak
kellene jutnia. Ez az elvárás globálisan teljesül Magyarországon,
hiszen a közel tízmillió lakosra 5300 aktív fogorvos jut. Amenynyiben a számok mögé nézünk, akkor azonban az alábbi adatokkal szembesülünk:
• a fogorvosok nagyobb fele már nem köt szerződést az OEPpel,
• vidéken, régiónként változóan 3000–3300 lakosra jut egyegy fogorvos,
• még rosszabb a kép, ha csak az OEP-finanszírozott szolgálatokat vesszük alapul, hiszen nagyon sok beteg nem is
engedheti meg magának, hogy magánszolgáltatót keressen
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fel (a betegellátás biztonságát tekintve csak az OEP-szerződött orvosokkal számolhatunk),
• az OEP szerződött fogorvoshiány következtében egyre
nagyobb körzetek alakultak ki, körzeteket kellett összevonni,
létrejöttek 5000–6000 ezer lélekszámú körzetek, és vannak
olyan területek, ahol csak helyettesítéssel oldható meg a betegellátás.
A szakellátás rossz helyzete miatt a maxillofaciális és dentoalveolaris sebészek többsége is külföldön jobb esetben Magyarországon, a magánszférában vállal munkát.
Fogorvosi alapellátás
Az alulfinanszírozottság miatt az utóbbi közel másfél évtizedben egyenletes emelkedést mutat a betöltetlen szolgálatok száma
(jelenleg az OEP-szerződött alapellátó rendelők 9 százaléka), vannak térségek, ahol már eléri a praxisok 20 százalékát is. Leszögezhető, hogy az alulfinanszírozottság következtében betöltetlen
praxisok miatt bekövetkezett körzetösszevonások veszélyeztetik
a betegellátás biztonságát, valamint népegészségügyi szempontból is rendkívül károsak a magyar lakosságra nézve. A fogorvosi
alapellátás a gyakorlatban a háziorvosi tevékenységhez hasonlóan
a kórházrendszer felé a „kapuőr” feladatot jelenti. Ezért a fogorvosi alapellátás megrendülése a hazai lakosság egészségi állapotára
veszélyes, és a magyar kórházrendszerre is plusz feladatokat ró.

Az országban a négy képzőhely mellett ma már csak elvétve
működnek a kórházakban szájsebészeti fekvőbeteg osztályok. Ez
a társszakmák (például traumatológia) eredményességét is rontja.
A dento-alveolaris járóbeteg szakambulanciák száma is jelentős
mértékben csökkent.
Fogyatékkal élők fogászati ellátása
Meg kell említenünk egy pozitív változást is: két évvel ezelőtt
állami támogatással megteremtődött mind a jogi, mind pedig a
finanszírozási háttere a fogyatékkal élők fogászati ellátásának.
Hat centrum jött létre az országban, ahol korszerű infrastrukturális körülmények között, képzett szakembergárdával lehet fogadni
és ellátni a legnehezebb sorsú rizikópácienseket.

A Magyar Kórházszövetség és a Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosi Tagozata közös célja, hogy elősegítse, hogy a
döntéshozók teljes mélységében feltárhassák a fogorvosi
ellátórendszer anomáliáit, és közösen javaslatokat dolgozzanak ki a problémák megoldására.
Budapest, 2015. április 20.

Fogászati szakellátás
Fontos megemlíteni az egyre fogyatkozó szakellátó helyek kritikus helyzetét, a maxillofaciális fekvőbeteg-ellátás nehézségeit.

CELALUX® 3 – NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LED POLIMERIZÁCIÓS ESZKÖZ
A fényre kötő fogászati anyagok csak akkor tudják igazán meg-

finoman rezeg a bekap-

mutatni kiváló tulajdonságaikat, ha a fotopolimerizációs lámpa

csoláskor, majd 10 másod-

biztosítani tudja a megfelelő polimerizációt. Ehhez megbízható és

perc és 20 másodperc után.

nagy teljesítményű lámpák szükségesek, amelyek teljesen lefedik

A

az általában használatos fotoiniciátorok abszorpciós spektrumát.

után automatikusan kikap-

Ezen felül a lámpának egyszerűen és rugalmasan kezelhetőnek,

csol. A be/ki gomb megnyo-

valamint könnyen tisztíthatónak kell lennie. A Celalux 3 a polime-

másával a 20 másodper-

rizációs lámpák legújabb generációja. Vezeték nélküli, nagy tel-

ces időszak alatt bármikor

2

lámpa

20

is

másodperc

jesítményű LED fotopolimerizációs eszköz 1100 mW/cm átlagos

manuálisan

fénykibocsátással, az ideális 460 nm és 485 nm közötti hullám-

ható a lámpa. A másik elő-

kikapcsol-

hossz-tartományban. A kibocsátott fény a készülék alaplapjába

nye, hogy az akkumulátor cserélhető, és gyorsan feltölthető,

integrált radiométeren ellenőrizhető.

ami megkönnyíti a napi munkát. A teljesen feltöltött akkumulá-

A kompakt formának, az alacsony súlynak és az ergonomikus

torral átlagosan 45 20 másodperces polimerizációs ciklus telje-

ceruza dizájnnak köszönhetően, a Celalux 3 kiválóan kezel-

síthető. Az ideális kialakításnak köszönhetően a kézidarab felü-

hető. Egyszerűen be kell nyomni a be- és kikapcsoló gombot,

letén a szennyező anyagok kevésbé tapadhatnak meg, illetve

és a lámpa 20 másodpercig máris világít. Hogy a felhasználó

jól sterilizálható, így a Celalux 3 a higiéniai követelményeknek

tisztában legyen azzal, hogy mennyi idő telt el, a kézidarab

kiválóan megfelel.

Gyártó: VOCO GmbH, PO Boksz 767, 27457 Cuxhaven, Németország, www.voco.com, info@voco.com
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X. Magyar Fogorvosnapok

Dr. Kőrösi László

Dr. Török Krisztina

2015. április 24–25-én rendeztük meg a NET-ben
a X. Magyar Fogorvosnapokat, mely az év legnagyobb továbbképző eseménye.
Az előadótermek adta befogadóképesség korlátai miatt
a szép számú túljelentkezés után „csak” 1300 fogorvost
és 300 fogászati asszisztensnőt és higiénikust tudtunk
fogadni. A kissé megkopott Elméleti Tömb ezúttal szűknek bizonyult, a felújítás előtt álló épület és a technikai
személyzet nehezen birkózott meg a feladattal.
A hagyományoknak megfelelően a megnyitó és az
ünnepélyes díjátadó után a szakmapolitikai fórumon a
dolgok közepébe vágtunk, és előkerült szinte minden,
ami „szívünket nyomja”, és egyre fogyó toleranciánkat újra és újra próbára teszi. Azon a nevezetes hétvégén egészségpolitikai csúcs volt az országban. A Kórházszövetség rendes évi kongresszusát, a háziorvosok
országos rendezvényt tartottak. Így a mi fórumunkra
már nem jutott (?) minisztériumi tisztségviselő, de ott
volt dr. Török Krisztina, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet főigazgatója és dr. Körösi László, az OEP

főosztályvezető helyettese. Főigazgató Asszony ismertette az új, összevont intézet feladatait és célkitűzéseit,
és külön kitért arra, hogy együtt kíván működni a fogorvos-szakmával, melynek megfelelő képviseletet is
szándékozik biztosítani. Főosztályvezető helyettes Úr
a fogorvosi ellátórendszer számokkal és grafikonokkal
alátámasztott keresztmetszetét mutatta be.
A továbbképző előadások témaköreinek összeállításánál ezúttal formabontásra törekedtünk. Nem a szokásos örökzöldek, fogorvos-szakmai kérdések kerültek terítékre, hanem izgalmas interdiszciplináris problémákat
igyekeztünk körüljárni. Kiváló előadók, nagyszerű előadások tágították orvos-szakmai látóterünket, naprakész,
korszerű ismeretek segítettek lépést tartani az orvostudomány néhány szakterületének rohamos fejlődésével.
Időnként ugyan búsan-kesergőn, de többnyire jó hangulatban telt el a két nap, és ezúton is köszönjük, hogy
ilyen sokan eljöttek és ismét együtt lehettünk.
A rendezők nevében:
Dr. Hermann Péter, Dr. Gerle János

A résztvevők megtöltötték a Dísztermet

Szakmapolitikai fórum
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Dr. Huszár Csaba Emlékérem kitüntetettjei
2015. április 24-én a Magyar Fogorvosnapok megnyitója
után ünnepélyes keretek között adtuk át a „Dr. Huszár
Csaba emlékérmet”. A Fogorvosi Tagozat a „Magyar
Fogorvosokért Alapítvány” Kuratóriuma minden évben
a beérkezett javaslatok alapján ítéli oda a díjat annak, akinek emberi és orvosi magatartása példaképül állítható a
hivatásrendi kamara tagjai előtt, aki szakmai tevékenységével és a közösség érdekében kifejtett áldozatkész munkájával segíti a Fogorvosi Tagozat célkitűzéseinek megvalósítását és emeli annak szakmai és erkölcsi tekintélyét.
Ez évben dr. Selényi Judit és dr. Gyenes Mária részesült
az elismerésben.

Több szakmai társaság tagja, 2011-től a MOK Fogorvosok Területi Szervezete Tolna megyei választókerületének elnöke. Munkáját több szakmai elismeréssel is
díjazták. Kamarai munkáját és gyógyító tevékenységét a
szerénység és a szakmai közösség iránti tiszteletreméltó
elkötelezettség jellemzi.

Dr. Selényi Judit (Szekszárd)
Fogorvosi diplomáját 1964-ben
szerezte a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán.
Végzése óta a szekszárdi
Tolna Megyei Kórház Rendelőintézete Fogászati-Szájsebészeti Osztályán dolgozik.
1966-ban fog- és szájbetegségek
szakképesítést szerzett, majd 1984ben társadalomorvostanból, 2001-ben parodontológiából
szakvizsgázott. 1968 óta folyamatosan részt vesz a fogászati asszisztensképzésben, szaktárgyak oktatójaként.
1972-től csoportvezető főorvosi kinevezést kapott, és

Dr. Gyenes Mária (Győr)
Fogorvosi diplomáját 1981ben szerezte a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi
Karán. 1984-ben fog- és
szájbetegségek, majd 2005ben konzerváló fogászat
és fogpótlástan szakvizsgát szerzett. Végzés után
Kecskeméten dolgozott iskola- és
felnőtt fogászaton. 1982-től Győrben a Petz Aladár Megyei Kórház Rendelőintézetében, valamint
magánrendelőjében végzi gyógyító tevékenységét.
1988-ban prevenciós főorvosi megbízást kapott. Több
mint 15 évig részt vett a szakasszisztensek képzésében és
vizsgáztatásában. 1989-ben Győrben privatizálták a fogászati alapellátást, és kinevezték városi vezető főorvosnak.
2000-től 2014-ig tutorként részt vett a fogszakorvosképzésben, az SE Fogorvostudományi Kar által akkreditált
magánrendelőjében.

felügyelte a város fogászati ellátását is. A szakfelügyeleti rendszer 1977-ben történt elindulásakor elsők között
kapott megbízatást a megyei főorvosi teendők ellátására,
valamint a megye fogászati ellátó hálózatának megszervezésére. 1981-ben kinevezték a Fogászati-Szájsebészeti
Osztály vezetőjének és megyei stomatológus
szakfőorvosnak. Szakmai tevékenysége kiterjedt a sebészet mellett a parodontológiára is, továbbá foglalkozott
az állkapocs-ízület megbetegedéseinek gyógyításával.

2007-től jelenleg is a MOK Fogorvosi Területi Szervezete Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság alelnöke.
Kitűnő szervezőképességgel rendelkezik, tevékenységét
a segítőkészség, a humánum és a közösség érdekében
kifejtett tenni akarás motiválja.
A Kuratórium és a Tagozat elnöksége, tagjai ezúton is
kifejezik őszinte elismerésüket és köszönetüket.
Dr. Gerle János
a Kuratórium elnöke

Rendezvény
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Kapcsolat Napi kerekasztal-megbeszélés
Debrecenben
A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara a XVI. Debreceni Fogászati Napok
programjának keretében 2015. április 17-én, kerekasztal-megbeszélést szervezett,
amelyre prof. dr. Hegedűs Csaba, a Fogorvoskar dékánja, a kar tanszékeinek vezetői
és prominens oktatói mellett meghívta a MOK Fogorvosi Tagozata elnökét, alelnökét,
a Fogorvosi Tagozat Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szolnok
és Hajdú-Bihar megye kamarai választókerületi elnökeit, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Hajdú-Bihar megye stomatológus szakfelügyelő főorvosait, valamint, a Kenézy Gyula
Kórház-Rendelőintézet fogászati szakellátásának vezetőjét.

A megbeszélés indításaként – Hegedűs professzor úr felkérésére – dr. Szép János Hajdú-Bihar megyei stomatológus
szakfelügyelő főorvos tartott rövid bevezetőt a szakma
mai, leglényegesebb gondjairól: a készülő alapellátási törvényről, a szétzilálódott szakfelügyeleti rendszerről, ami
a szakmaiságon kívül a kollégák még további atomizálódását, egymástól való elidegenedését okozza. A szakma
megítélése – több szinten is – alaptalanul pejoratív. Mind
inkább nyilvánvaló a szakma alulfinanszírozottsága, így
nem jelent perspektívát a fiatalok számára, ezért is vállalnak sokan külföldön munkát.
Prof. dr. Hermann Péter – a Fogorvosi Tagozat elnöke
– elmondta, hogy minisztériumi tárgyalásaik során is
tapasztalniuk kellett a szakma méltatlan megítélését.
Nem csak a fogászat, de az egész orvoslás egyik legnagyobb morális problémája, hogy a fogorvosok etikátlan
környezetben dolgoznak, ahol tőlük etikus és empati-

kus, magas színvonalú ellátást várnak, hihetetlenül alacsony jövedelemért és igen csekély társadalmi megbecsülésért.
Felhívták az illetékesek figyelmét arra, hogy az alulfinanszírozottság hamarosan elér egy kritikus tömeget, ami
a rendszer összeomlásához vezet, mert annyian fognak
kilépni az ellátásból, aminek következtében olyan viszszafordíthatatlan folyamatok következnek be, amelyeken
már nagyobb finanszírozással sem lehet segíteni.
Többen hozzászóltak a szakma pejoratív megítéléshez,
felvetődött, hogy a fogorvosok életszínvonalát gyakran irigylik (betegek, de szakmabeliek is), csak éppen
figyelmen kívül hagyják, hogy ezt rengeteg (sokszor
napi 10–12 óra) munkával teremtik meg, ami már sokkal kevésbé irigylésre méltó. Az irigység gyakran azon
kollégák részéről merül fel, akik nem működtetnek
magánrendelőt, bevételeik után nem fizetnek adót, de

A résztvevők a debreceni Nagyerdei Stadion VIP páholyában

Prof. dr. Hegedűs Csaba köszönti a kerekasztal-megbeszélés résztvevőit
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szakmai és munkahelyi adottságaikat kihasználva, illegitim módon esetleg többszörösét keresik, mint a fogorvos.
Az sem használ a szakma megítélésének, hogy sok kolléga színlelt szerződések révén több praxist működtet.
Ezekről a „fedett praxisok”-ról tudomása van a szakmának, és a többség nem tekinti etikusnak, ezért ezek felülvizsgálata és megszüntetése javasolt volna.
A készülő alapellátási törvény tervezetében nagyon
sok helyen nem említik meg a fogászatot. A Kamara
ezt mindenhol észrevételezte.
Napi hír, hogy a KSH felmérést készített az orvosi hálapénzekről, amiből a szakma állítólag 1,1 milliárd forinttal részesül. (Többen hozzászóltunk ehhez, nem hisszük
helytállónak, csak szeretnénk, ha ez igaz lenne.)
A jelenlévők közül többen panaszolták, hogy a politikát tulajdonképpen csak a választó érdekli, az is csak a
választások közeledtével. A politikusok úgy vélik, hogy
ha ez a finanszírozás nem elég, majd alacsonyabb színvonalon fog tovább működni a szakma. Felmerült, hogy
nem tudják az érdekeiket érvényesíteni. Prof. Dr. Márton Ildikó – a Szakmai Kollégium volt elnöke – elmondta,
hogy ebben a kérdésben nem a szakma a hibás, hiszen

mindig is képviselte a problémákat, de rendre süket
fülekre talált.
Felvetődött, hogy továbbra sem tisztázott minden
tekintetben a maxillofaciális és a dento-alveolaris szájsebészet viszonya. Nincs minden rendben szakmailag ott,
ahol a maxillofaciális szájsebészeti ellátásba a fül-orrgégészetet is bevonták. A fül-orr-gégészek nem kapnak
fogászati és szájsebészeti képzést, így sok esetben nem is
várható el tőlük az adekvát, definitív ellátás.
Ma sem tisztázott egyértelműen, hogy az ellátás különböző szintjein kinek mi a feladata a sürgősségi, illetve
az ügyeleti ellátásban. Meddig terjed a kompetencia és
a kötelesség? Jogszabályilag sem teljesen tisztázott ez a
kérdés. Ezért örültem, amikor a készülő alapellátási törvényben találkoztam ezzel a problémával. Sajnos a fogászati ellátást itt sem nevesítették, amit a Kamara részéről észrevételeztünk azzal, hogy jó lenne, ha a szakma
egyetértésével juthatna ez a kérdés nyugvópontra.
Napirenden van a Debreceni Egyetem és a Kenézy
Gyula megyei kórház egyesítése, ami a fogászati ellátást
is érinti. Ez számtalan szakmai és emberi kérdést vet fel,
melyekre egyelőre nem tudni a választ, mert a körülmények és az elvárások még nem világosak.
Prof. dr. Hermann Péter megemlítette, hogy voltak
hasonló gondjaik, amikor a volt Központi Stomatologiai
Intézetet integrálniuk kellett az Egyetem keretébe (esetleg lehetnek analógiák, amik segíthetik a megoldást).
Azzal a meggyőződéssel álltunk fel a „kerekasztaltól”,
hogy egy jól előkészített és szervezett programon vettünk
részt, ami hála dékán úr kezdeményezésének és szervező
munkájának, már haladó hagyománnyá vált.
A program üzenete annyiban mindenképpen pozitív,
hogy őszinte, multilaterális és konstruktív párbeszéd zajlott (igazi kollegiális szellemben). Hiányérzetet hagyott
bennem, hogy ismét csak „magunk” között tudtuk megbeszélni ezeket a kérdéseket, és azok, akiknek hatáskörük és illetékességük lenne a megkívánt változtatások kezdeményezésében, nem osztoztak gondjainkban, amelyek
nem is elsősorban a fogorvosok egzisztenciális gondjai,
sokkal inkább a betegellátás, a finanszírozás immár krónikussá váló és egyre fenyegetőbb problémái.
A kerekasztal résztvevői is meghívást kaptak a program
zárásaként megrendezett gálavacsorára, amelyen módunk
volt élvezni a gondos házigazdák szívélyes vendéglátását,
az igényes műsort és egymás baráti társaságát.
Köszönjük a gondos megrendezést és színvonalas vendéglátást!
Dr. Körtvélyesi Andor
MOK Fogorvosi Tagozat Hajdú-Bihar meg ye
Meg yei választókerületi elnök
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Negyedszázados a MAFIT
A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT) 2015. május közepén
ünnepelte 25 éves fennállását a belváros szívében lévő patinás Duna Palotában.
Az eseményre több mint 120 résztvevő jelentkezett, ezzel is bizonyítván az
érdeklődésüket a MAFIT működése, munkája és tervei iránt.
Örömteli volt, hogy a vendégek közt sok, a szakmában már
régóta tevékenykedő és elismert szakember mellett nagy
számban jelentek meg fiatal, pályakezdő orvosok. A résztvevők szép száma is azt bizonyította, hogy mindenkiben
megérett az igény arra, hogy munkán kívül is találkozhasson kollégáival, egy kötetlen program keretében. A rendezvényt dr. Tálos Mariann vezetőségi tag és dr. Joób-Fancsaly
Árpád, a MAFIT elnöke organizálta (1. kép).

1. kép

2. kép

A házigazdák köszöntőjét hangulatos nyitótánc követte,
amatőr táncos fogorvos kollégáink, (Tarcsay Bea, Tarcsay György) és profi táncosok tolmácsolásában (2. kép).
A svédasztalos vacsora előtt a Társaság korábbi elnökeinek beszámolóit hallhattuk tevékenységükről és a
hazai implantológia akkori helyzetéről (3. kép). Ezt követően a résztvevők kerekasztal-beszélgetés formájában
elmondhatták ötleteiket és elvárásaikat, megfogalmazhatták, hogy mit vár a tagság a Társaság működésétől.
Az elhangzott gondolatok fontos iránymutatást adtak a
MAFIT jövőbeni feladataihoz és a közös érdekképviselet megteremtésének igényéhez (4. kép).

3. kép

4. kép

A hangulatos estét a fellépő
művészek, Madár Vera és
Albert Péter színművészek
és a Medicolor zenekar fergeteges zenéje tette még
nagyobb élményé (5. kép).
A szervezők elsődleges célja
az volt, hogy a rendezvény
egy kötetlen, jó hangulatú
5. kép
társasági programmá váljon,
ahol az implantológiával foglalkozó kollégák mindennapi
problémájukat hátrahagyva szórakozhatnak, ezzel is erősítve a szakmán belüli összefogást. A rendezvény színhelyének hangulata, a kollégák lelkes részvétele mind hozzájárult a MAFIT negyedszázados fennállásának méltó
megünnepléséhez.
Reméljük, hogy a MAFIT első díszvacsorája egy olyan
hagyomány megteremtésének kezdete lett, ami fontos
és kedvelt program lesz a jövőben is.
Külön köszönjük szponzorainknak a sok segítséget, támogatást az est létrejöttéhez (Osstem Implant, Straumann
Gmbh, SGS Dental, Front-Dent Kft., Silanizál Kft., FullTech Kft.).
Dr. Tálos Mariann, Dr. Joób-Fancsaly Árpád
az est szervezői
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In memoriam

Dr. Marton György
Életének 82. és hivatása aktív gyakorlásának 59. évében elhunyt dr. Marton György, a Tamási Rendelőintézet fogorvos-főorvosa
Kedves Gyuri!
Eltelt több mint 50 év, két emberöltő, és még a kezdetekkor született egy nagy generáció, akik örömmel tanultak, dolgoztak, fejlesztették szakmai tudásukat, segítettek a hozzájuk fordulóknak és gyógyítottak. Akkoriban nem az anyagi javak megszerzése volt a legfontosabb, hanem a betegeink felé irányított megfelelés, helytállás. Te is ehhez a nagy generációhoz tartoztál. Kevesen vannak, akik több mint 50 évet eltöltöttek hivatásuk gyakorlásában,
életük utolsó pillanatáig. Mi, akik ezekben az években léptünk az egészségügy szolgálatába, azt valljuk, hogy ha már a kezünk
nem bírja, a lelkünknek örökre fontos marad hivatásunk szeretete. A Te kezed az utolsó pillanatig bírta, és lelkedben vitted el
hivatásod szeretetét. Köszönjük Neked a sok éven át végzett gondos munkát, a jó munkatársi kapcsolatot és mindent, amit a
körzeted betegellátásáért tettél.
Tamási járás fogorvosainak csoportvezető főorvosaként segítetted Tolna megyében a fogászati ellátóhálózat megszervezését,
de gondoltál a kikapcsolódásra is. Soha nem felejtjük el az általad szervezett fogorvosbálokat a Dám Hotelben, ami mára már
a Dám Hotellel együtt csak örök emlék marad, mint a jó hangulatú megyei munkaértekezletek is, itt Tamásiban. Szerettük a
humorodat, társaságodban mindig a vidámság, féktelen jókedv dominált – olyan „martongyuris”– utánozhatatlan módon. És
most ismét kevesebben lettünk. Nagyon fogsz hiányozni azoknak, akikkel együtt dolgoztál, és azoknak is, akiket gyógyítottál.
A pályatársak, munkatársak nevében búcsúzom: Isten Veled Főorvos Úr, nyugodj békében Gyuri!
Dr. Selényi Judit

Tolna megyében, Tamásiban
4000 fős fogászati körzet praxis joga

Mosonmagyaróváron vegyes praxisjog

eladó
ugyanott rendelő-felszerelés is.
KAVO-kezelőegység tartozékokkal,
fogröntgen, hőlég + rendelőbútorzat.
Telefon: 06/96 213-090

eladó.
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
+36-30/427-97-96
+36-30/226-69-55

Nyugdíjba menetel miatt
OEP-finanszírozású vegyes fogászati praxis
berendezéssel együtt

eladó.
Az önkormányzat lakást biztosít.
A rendelő épülete kívül belül nemrég felújításra került. A körzethez 8000 lakos tartozik.
Balaton, Veszprém 15 perc.
Érdeklődni: 06-30/929-9848 telefonon, illetve bonus00@invitel.hu e-mail címen lehet.

